
Rollen:
Speler 1: * prinses

heks
Speler 2: * Jan Klaassen

Katrijn

Benodigdheden: * Decor: * Kistje
In het kistje zit een zak met nootjes
Haakje bevestigd aan poppenkast waar de muzieksleutel 
aan hangt.
Achtergrond: fel gekleurd met muzikale waaronder de g-
sleutel
Boek voor prinses

Voorbereiding: In iedere klas ligt een papieren zakje (gevouwen van ge-
Kopieerde bladmuziek) met daarin nootjes (bv. Borrelnootjes)
Bij de zakjes met nootjes ligt een briefje met de uitnodiging 
Voor de poppenkast. Maar… voordat de kinderen naar de 
poppenkast gaan moeten ze eerst allemaal een nootje eten.

Scene 1:
De prinses komt op  met een boek in haar handen en spreekt de kinderen aan: 
‘gezellig dat jullie er zijn… weet je, ik was net bezig met een mooi boek te lezen.. 
houden jullie ook van lezen? Ik wel hoor! Ik ben er gek op!
Kijk… weet je waar dit boek over gaat? Over muziek! Weten jullie wat dat is… 
muziek? Vinden jullie muziek ook zo mooi? Ik hou héél erg van muziek!!’

Dan ziet de prinses de kist staan. Zouden daar boeken in zitten? O… wat 
spannend! De prinses probeert de kist open te krijgen, maar het lukt niet. Dan 
ziet ze de sleutel. Wat een gekke sleutel. Hebben jullie zo’n sleutel wel eens 
gezien? Zou die op de kist passen?  Ja!!!

De kist gaat open. Wat zit erin? Nootjes!! Hebben de kinderen zo’n noot wel eens 
eerder gezien?  Ja.. ze hebben er allemaal één gegeten in de klas!
De prinses vraagt: ‘Zal ik er ook één eten? ->  Jaa!!!

De prinses stopt een nootje in haar mond en kauwt er langzaam op. Ze voelt 
eerst kriebels in haar buik. De kriebels gaan langzaam omhoog… kriebels in haar 
borst, kriebels in haar keel…. Kriebels in haar mond…

‘O.. ik moet zingen!! Ik moet zingen!!!  Zingen jullie mee?’
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De prinses zingt samen met de kinderen het lied: ‘Een, twee, drie, vier hoedje 
van papier’ 

Scene 2:
Jan komt op: O… wie was hier zo mooi aan het zingen?  Was jij dat prinses? O… 
het was zo prachtig. Ik zou je wel willen zoenen. Zo mooi vond ik het! Mag ik je 
een kus geven?

Jan geeft de prinses een kus. Precies op dat moment komt de heks even om de 
hoek kijken en verdwijnt direct weer.

Jan: ‘Ik ga je nog een kus geven, oke?
Jan geeft nog een kus aan de prinses en weer komt de heks even kijken en 
verdwijnt direct weer.

Jan vertelt tegen de prinses dat hij nooit heeft geweten dat zij zo mooi kon 
zingen. De prinses vertelt dat ze denkt dat het door de nootjes komt… het zijn 
vast muzieknootjes. De kinderen hebben ze ook gegeten en die hadden ook zin 
om te zingen. 

Jan: ‘dat moeten we aan Katrijn gaan vertellen, van die nootjes! Katrijn houdt 
ook zo verschrikkelijk veel van mooie muziek! Kom….. we gaan Katrijn halen!
Prinses: ‘Misschien ga je Katrijn ook wel zoenen, als zij zo mooi gaat zingen!’

Voordat ze weggaan moeten ze eerst de kist weer goed afsluiten. Want stel je 
toch eens voor dat de muzieknootjes wegraken. Ze sluiten de kist af. Die sleutel 
is vast ook geen gewone sleutel, maar een muzieksleutel.  Ze hangen de 
muzieksleutel weer aan het haakje. Ze vragen de kinderen om goed op de sleutel 
te letten. 

Prinses en Jan gaan af om Katrijn te halen. 

Scene 3:
Heks komt op. Ze is helemaal opgewonden. ‘Zag je dat? Zag je dat?  Jan gaf 
zomaar de prinses een kus. Ik vind het niet eerlijk. Ik wil al zolang een kus van 
Jan hebben, en ik krijg er nooit één! Waarom zou de prinses wel een kus 
gekregen hebben? ‘ 

Dan ziet de heks de kist staan. Zou die kus van Jan soms iets met de kist te 
maken hebben? Wat zou erin zitten?  Ze voelt aan de kist, maar de kist is dicht. 



‘Kinderen… hebben jullie de sleutel gezien?  De heks zoekt in alle hoeken van de 
poppenkast en vindt uiteindelijk de muzieksleutel Ze maakt de kist open en ziet 
de nootjes. 

Maar… dat zijn geen gewone nootjes. Dat zijn muzieknootjes. De prinses heeft 
natuurlijk van die nootjes gesnoept en toen ging ze heel mooi zingen… Toen kwam 
Jan en die heeft haar een kus gegeven omdat ze zo mooi zong. 

‘Dat mag niet meer gebeuren! Ik neem de nootjes mee, dan kan de prinses ze niet 
meer eten. Dan ga ik ze eten en als ik net zo mooi ga zingen als de prinses krijg 
ik vast ook een kus van Jan!’ 
De heks pakt het zakje met nootjes uit de kist en neemt het mee. Ze zegt tegen 
de kinderen: ‘Denk erom… niets verklappen hoor!’ 

De heks gaan af.

Scene 4:
Jan, Prinses en Katrijn komen op. Prinses en Jan laten aan Katrijn de kist zien. 
Ze willen de kist openmaken zodat Katrijn ook een nootje kan eten om te gaan 
zingen. Ze pakken de sleutel en prijzen de kinderen dat ze zo goed op de sleutel 
gepast hebben. 
Ze maken de kist open en zien dat de kist leeg is. 
O… hoe moet dat nou!!! Nu zal er nooit meer iemand zo mooi kunnen zingen. 

Scene 5: 
Vanuit de verte horen ze de heks zingen (met een kras- stem) 

‘He… wie zingt daar??? Dat lijkt de stem van de heks wel. Heksen zingen toch 
nooit??? Zou zij de nootjes soms gestolen hebben?  Klopt dat??  Hebben jullie 
gezien dat de heks de nootjes gestolen heeft?

Maar waarom zou het zingen van de heks zo afschuwelijk klinken? Dat komt vast 
omdat ze de nootjes gestolen heeft. Als je iets steelt, dan is het slecht. Daarom 
klinkt het zingen natuurlijk ook zo slecht. 

Waarom zou de heks de muzieknootjes gestolen hebben?
Misschien wil ze ook wel een kus van Jan hebben?
O… wat gemeen van haar!  Jan vertelt dat hij helemaal geen zin heeft om zo’n 
gemene heks te kussen. Hij zou veel liever een pak voor haar billen geven. 



Katrijn heeft een plan…. Jan moet de prinses roepen. Ze komt vast wel als hij 
zegt dat hij haar een kus wil geven omdat ze zo mooi zingt. Katrijn en de Prinses 
gaan zich dan verstoppen. Als de heks eraan komt dan gaan Katrijn en de Prinses 
haar vangen en dan kan Jan de nootjes van haar afpakken. 

Jan vindt het een goed plan. Katrijn en de Prinses verstoppen zich (en gaan dus 
af) 

Scene 6: 
In deze scene is alleen Jan in beeld. De heks speelt wel mee, maar is niet te zien 
in de poppenkast. Vanuit de verte roepte ze haar antwoorden. Op die manier 
ontstaat een dialoog tussen heks en Jan die ongeveer als volgt verloopt:

Jan vraagt de kinderen om hem te helpen de heks te roepen.
Allen roepen: ‘heks… heks….’
De heks: ‘Ja, wat is er?
Jan roept: ‘Heks, ben jij dat die zo mooi zingt?’ 
Heks (blijde stem): ‘Ja… dat ben ik. Vind je het mooi?
Jan (fluisterend naar de kinderen): ‘Ik vind het helemaal niet mooi… 

Maar dat zal ik maar niet zeggen…’
Jan (roepend naar heks): ‘O.. heks.. ik vind het prachtig! Hoe 

komt het dat jij zo mooi kunt 
zingen? Heb jij soms die 
muzieknootjes meegenomen?

Heks: ‘Ja.. ik heb ze hier!’ 
Jan (fluisterend tegen kinderen) ‘O zie je ze. Die gemene heks!’
Heks: ‘Zal ik er nog eentje eten? Dan ga ik 

weer mooi zingen en dan kom ik naar 
je toe! Misschien wil je me dan wel 
zoenen!’ 

Jan: ‘Doe dat maar heks! Ik wil je heel 
graag een kus geven als je zo mooi 
zingt!’

Jan vraagt nu fluisterend aan de prinses en aan Katrijn of ze klaarstaan om de
Heks te vangen. Prinses en Katrijn komen heel even tevoorschijn en zeggen dat 
Ze helemaal klaar zijn. Daarna verdwijnen ze snel weer. 

Scene 7:
De heks (is nog niet zien in de poppenkast) begint weer te zingen. 
Ze zingt: 1,2,3,4 Ik kom er an, ik kom er an, 1,2,3,4, ik krijg een kus van Jan. 



De heks komt op met de zak nootjes in haar handen en vraagt aan jan of ze nu 
Haar kus krijgt. Jan maakt met de heks een afspraak. Ze moet haar ogen dicht 
Doen, want dan kan ze de kus beter voelen. Daarna zal hij samen met de kinderen 
Tot 3 gaan tellen. En dan zal Jan de heks een kus gaan geven.

De heks vindt het een goed plan. Ze wordt er een beetje zenuwachtig van. 
De heks doet haar ogen dicht. Jan telt samen met de kinderen tot 3. 
Dan springen de prinses en Katrijn tevoorschijn en ze pakken de heks vast. Jan 
Pakt de nootjes van de heks af. 

De heks (huilend): Dat is gemeen. Ik zou een kus 
krijgen.

Jan: Weet je wat pas echt gemeen is? 
Zangnootjes stelen. Je hebt 
helemaal geen kus verdiend. 

Heks (huilend) Maar ik deed het alleen maar omdat 
ik zo graag een kus van je wilde. Ik 
dacht dat ik wel een kus zou krijgen 
als ik net zo mooi zou kunnen zingen 
als de prinses. 

De prinses vindt het zielig voor de heks en probeert haar te troosten. Ze stelt 
Voor dat de heks ‘sorry’ zegt en beloofd dat ze nooooooit meer iets zal stelen. 
Jan beloofd dat de heks een kus van hem krijgt als ze dat kan. Katrijn en de 
Prinses beloven haar ook een kus. 

Vervolgens biedt de heks haar excuus aan en doet de gevraagde belofte. Ze 
Krijgt een kus van de prinses, van Katrijn en als laatste Jan. 

Ze besluiten alle vier nog een muzieknootje te eten, zodat ze samen een mooi 
liedje kunnen. Als de kinderen ook nog een muzieknootje eten, dan willen ze vast 
wel meezingen. 

De poppen komen uit de poppenkast en delen de nootjes uit aan de kinderen. 
Ondertussen zingen ze onderstaande liedje. Langzaam maar zeker gaan de 
kinderen in de zaal meezingen. Zingend verlaten ze de zaal en gaan terug naar de 
klas. 

1-2-3-4 Ik ben blij, ik ben blij
1-2-3-4 Luister goed naar mij
‘k zing mijn liedje, keer op keer



Zing het vrolijk, telkens weer
1-2-3-4 ‘k heb daarom plezier!
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