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PERSONAGES 
 
 
 
 
 
HEKSEN     LEERLING-HEKSEN 
 
Petronella      Jolie 
 
Prudens      Bernadetta 
 
Marinella      Manuela 
 
Jacoba       Brigitta 
 
Wilhelmina       Belle 
 
Willeke      Laila 
 
Sybile      Marth 
 
Angerboda      Miranda 
 
Hecta (Opperheks)    Jenny 
 

      Tibbie 
    
      Krea (Lerares) 
 
 
 
 

 
(Op zeker ogenblik worden zij allen kleine heksen.Ze worden gespeeld door 
jongere  kinderen)  
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KINDEREN 
 
Roxanne   Lillie 
 
Eefje    Doortje 

 
Kristine   Jef 
 
Michéle    Sam 
 
Kim 
 
 
 
ELFJES                           DE  BOZEN 

 
 
Iris (Elfenkoningin)    Balder (Het Boze zelf) 
 
Blauwtje      Zanka 
 
Annemoon      Bongo 
 
Rosie      Samier   
 

Elfjes      Bubba  
 

Elfendanseresje (Eventueel) 
 
 
FUIFNUMMERS 

 
Lut 
 
Peggie 
 
Peter 
 
Axel 
 
Bert 
 
Mark  
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   HET  HEKSENBAL 

 
 

 

KORTE INHOUD 
 
 
 
 In het grote heksenbos komt het tot een confrontatie van een paar kinderen met 
 de  heksen.Ze staan plots oog in oog met elkaar. De heksen bereiden hun sabbat 
 voor en deze kinderen kunnen als offer worden gebruikt. 
 
 Of het zo ver komt is een andere vraag !  
 
 Gelukkig zijn er nog elfjes die komen helpen en er is ook nog Tibbie.   
 
 Tibbie studeert nog voor heks. Ze is goed in theorie maar niet in praktijk. 
 Uiteindelijk zal zij op het altaar worden gelegd. Het klinkt misschien erg luguber  
 maar dat is het helemaal niet want de grappige situaties  kruiden  
 dit spektakel.   
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Ongeveer vijftig kinderen 

 

Toneelfonds Janssens 

 

Duur : 90 min. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

5 

 

 
 
 

Het Heksenbal 
 

  1 
 
( Als het doek getrokken wordt hangt er een heks aan een touw.Ondertussen 
weerklinken er twaalf klokslagen.Dan donder en bliksem.DE heks gilt en ze zweeft 
over het podium. Men kan dit doen met een gareel dat bevestigd is aan een katrol. 
De riemen zitten rond haar middel en haar schouders.Dan weerklinkt er muziek 
waarop de vleermuizen dansen.(Kleine kinderen.)Het spreekt vanzelf dat elke 
toneelbond dit naar eigen vermogen  uitwerkt of laat vallen. 
Het Gehele podium stelt een bos voor met in het midden een  alltaar. Achteraan in 
de fond staat een vervallen hut. Er hangt een houten deur aan. 
Aan de ene kant van het podium staat een lege kooi , gemaakt van bamboe of 
stokken. De bomen zijn grillig en wekken een griezelige sfeer op.  
Er mogen zelfs doodskoppen aan de takken hangen en vleermuizen. Er hangt een 
blauwe gloed over het podium. ) 
 
Ondertussen zit Jacoba aan  een ketel een vies goedje te brouwen. De andere 
heksen zingen en kakelen en lopen drukdoend heen en weer. Ze bereiden de Sabbat 
voor. Ze stoten daarbij felle kreten uit. Daarenboven hoort men een stem op band : 
 
WELKOM IN HET HEKSENRIJK ( Gekrijs en gegil )  
U HEEFT GEKOZEN VOOR EEN BEZOEK AAN DE DUISTERE KROCHTEN VAN 
HET GHENNA, HET VERBLIJF DER GODDELOZEN EN DUISTERE MACHTEN.  
( Idem ) UW NIEUWSGIERIGHEID KAN U DUUR TE STAAN KOMEN.  
WANT HIER HEERST HET BOZE. DIT IS DE PLEK VAN TOVERIJ EN ZWARTE 
MAGIE, DE PLEK DER VERMALEDIJDEN EN VERWORPENEN DER AARDE. 
(Akelige lach. De heksen gillen. Als de vleermuizen weg zijn komt Prudens 
opgewonden het podium opgerend.) 
 
Prudens Marinella, Marinella, ik ben mijn bezem kwijt.Heeft er iemand mijn 
  bezem gezien ?Ik kan hem nergens vinden. 
 
Marinella Prudens, alstublieft, de hoeveelste keer is dat nu al dat je je  
  bezem kwijt bent ? 
 
Petronella Kijk eens in de schuur tussen het materiaal. 
 
Prudens Daar heb ik al twintig keer gekeken, hij is er niet. 
 
Jacoba Misschien is je vleermuis er mee gaan vliegen.(Gelach) 
 
Prudens Joke doet zoiets niet.Het is een brave vleermuis en zij is goed afgericht. 
 
Jacoba Prudens kom hé zeg, ze is zo blind als een mol.Verleden week is ze       

vlak in je haar komen gevlogen. 
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Petronella En ze ..HA HA ...Ze vloog weg met haar  pruik (Ze stikken zo wat van 

het lachen) Ze dacht dat ze in een bos zat.  
 
Marinella Eerlijk gezegd, je haar lijkt er wel wat op Prudens.(Het haar van 

Prudens staat inderdaad steil naar omhoog) 
 
Prudens Je bent jaloers op mijn haar Marinella en ik verdenk er je van dat je mijn 
  bezem hebt gepikt ook. 
 
Marinella Ga je me nu beschuldigen van dief ? 
 
Prudens Je zou niet durven zeker. 
 
Marinella Hou je vuile tanden maar op elkaar of ik sla ze uit. 
 
Petronella Zeg jullie gaan hier toch geen ruzie maken ? We zijn volgens onze  

belofte zusters van en voor elkaar. 
 

Jacoba Ja, dat hebben we met ons eigen bloed geschreven. 
 
Prudens Mooie zuster, ze kan niet eens schrijven. 
 
Marinella Mijn tovertoetsen waren toch beter dan de jouwe. 
 
Prudens O ja ? Hoeveel percent had je op scheikunde ? 
 
Marinella Mijn praktijk was in ieder geval beter dan de jouwe. 
 
Petronella  Dat is waar Prudens , ze heeft een goed stagerapport gekregen in de  
  heksenfabriek. 
 
Prudens Pff, ‘t waren daar allemaal debielen.Heb je haar nieuwe zalf 

geprobeerd ? Ze is niet beter dan wat de apothekers maken. 
 
Marinella Begin mijn kruiden niet te vergelijken met  de prullen die de mensen in 

elkaar flansen. Dat is een belediging. 
 
Wilhelmina    (Op.Zij is eveneens opgewonden.Wilhelmina spreekt sappig hollands) 
 Nou fraag ik je, welke goser is er vandoor met mijn twee dooie 

padden ? 
 
Jacoba Zeg dat het niet waar is. We hebben die nodig voor in de soep te doen. 
 
Petronella Weet je zuster er niet van ? 
 
Wilhelmina Wat zou mijn suster hiervan weten ? WILLEKEEEE 
 
Willeke  (Eveneens met een hollands accent) 

Nou meid, ik ben niet doof hoor. 
 Wat is er nou weer aan het handje ? 
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Wilhelmina Willeke, heb jij mijn dooie padden gejat ? Nou, zeg op. 
 
Willeke Ach meid, sodemieter op zeg. Wat mot ik nou met je dooie padde ? 
 
Prudens Zeg wat gebeurt er hier ? Alles verdwijnt hier zo maar. 
 
Jacoba Inderdaad, dat is toch niet normaal. 
 
Marinella Kom laten we niet overdrijven, die spullen komen wel weer terecht. 
 
Jacoba Ja maar mijn soep ? Als de grote baas komt inspecteren en het eten is 

niet klaar ga je wat horen. En de voorbereiding voor de sabbat moet 
piekfijn verlopen. 

 
Petronella Ze heeft gelijk, we moeten kost wat kost nieuwe padden zoeken. Als 

Hecta verschijnt en ze merkt dat we nog niet klaar zijn, gaat ze ons 
weer straffen. 

 
Wilhelmina Nou ze kent er wat van hoor.Ik was de formule vergeten om die dolle 

stier tegen te houwe. Hij stormde zo op haar af. Net op het ogenblik dat 
hij haar ging vertrappelen heb ik ze nog kunnen zeggen. Ik heb hem 
gelukkig stokstijf doen staan. 

 Ik heb  voor straf motte  zorgen dat de dolle koeienziekte in het land 
kwam, anders ging ze me omtoveren in een dolle koe. 

 
Prudens We hebben er dus alle belang bij dat alles terecht komt, ook mijn 

bezem. 
 
Jacoba En mijn soep. 
 
Willeke Nou as men zus haar spullen verliest dan motte wij daar toch niet voor                                           
                     opdraaien. Seg nou self. 
 
Wilhelmina Daar mot je nou een zuster foor hebbe. As ik mijn padde terugvind 

steek ik ze in je ore. As je me nou. 
 
Marinella Laten we op zoek gaan naar andere padden en sprinkhanen.  
 
Jacoba Of vleermuizen dat is ook lekker. 
 
Petronella Hmmm, ja vleermuizengebraad met een sausje van slakken, heerlijk. 
 
Marinella Waar wachten we op, neem die vleermuis van Prudens,  daar is nog 

wat aan te knabbelen. 
 
Prudens Waag het niet om Joke pijn te doen. Ben je niet beschaamd ? Je hebt 

haar al genoeg getreiterd. 
 
Marinella Kon ik er aan doen dat ze vlak in mijn kruidenzalf vloog ? 

Ze ziet geen steek. 
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Petronella Meisjes, we gaan niet weer herbeginnen hé ? Vooruit, op zoek naar 

eten. 
 
Jacoba Hoe lang is het eigenlijk geleden dat we nog een kind gegeten 

hebben ? 
 
Willeke Ach, ik heb zo een dikkertje zien lopen, meid wat was daar vlees an. 
 
 
Marinella Jullie weten dat we daar voorzichtig moeten mee zijn. Tegenwoordig 

kun je daar voor gestraft worden. 
 
Wilhelmina Nou, hoe zit het meiden ? Komt er nog wat van ? 
 
Prudens Je hebt gelijk en als je mijn bezem tegen komt... 
 
Marinella Jaaa ....Zeurkous 
 
Jacoba Wacht, ik ga ook mee, ik moet toch nog wat wachten tot alles gaar is. 
 
Petronella  En als Hecta onze grote zuster komt kijken ? 
 
Jacoba Die verwacht ik het eerste half uur nog niet. (Ze verdwijnen.Het wordt 

stil in het bos. Er komen zeven jonge mensen op die van een fuif 
komen.Ze zijn lichtelijk aangeschoten.) 

 
Peter Kom, ik denk dat het langs hier is. 
 
Peggie (Die samen met Lut de dronken Axel ondersteunt) Zeg kan er iemand 

Axel overnemen ? Dat is niet te doen met die dronker tutter. 
 
Luk Kom, we kappen hem hier wat af in het gras.(Ze zetten Axel neer) 
 
Mark En voor mij is ‘t langs hier. 
 
Bert En voor mij was dit ...een...knalfuif. 
 
Axel Fffuif. 
 
Lut Kijk eens, wat is dit allemaal ? 
 
Peggie Eikes, doodsdinges EIIIIII. 
 
Mark Oe die trekt op onze leraar Frans.(Doelend op vleermuis of doodshoofd) 
 
Peter Ha die heeft nog een goeie mop verteld. Er was een vent en die zei 

tegen zijne kameraad, maar dat was een wree dommerik : Kijk ik leg 
hier mijn hand tegen een boom en ge moogt er op slaan. 

 
Peggie  En die vent sloeg er op en de andere trok zijn hand weg zeker . 



 

 

9 

 

 
Bert (Flink onder de olie) Allez, sla op mijn hand ne keer. 
 
Lut Wacht een beetje Bert 
 
Peter  Ja, en toen ging die uil dat voortvertellen en hij vond zo direkt geen 

boom en hij legt zijn hand op zijn gezicht en zegt : Allez, sla op mijn 
hand. (Ze proesten) 

 
Bert (Hand op zijn gezicht) Allez sla op mijn hand. 
 
Mark Maar Bert dat was een mop. 
 
Bert (Naar Peter toe) SLA OP MIJN HAND ZEG IK VOORUIT. 
 
Peggie Bert laat hem gerust we moeten verder. 
 
Bert  Eerst moet hij op mijn hand slaan. Sla. 
 
Axel SSSSLAAA. 
 
Mark Peter sla op zijn hand want anders gaat hij blijven zagen. 
 
Peter Allez vooruit maar ik sla hé. 
 
Bert Ge durft niet hé pal ?...pal...paljas (Peter  haalt uit, Bert trekt zijn hand 

weg en krijgt de mep in zijn gezicht. Hij rolt een paar meter over de 
grond en wil nu Peter te lijf ) 

 Ha ge durft op mij slaan slam.. pam...per.(Ze houden hem tegen.) 
 
 Mark Stil, ik  hoor iemand. We moeten hier weg.(Hij verdwijnt samen met 

Peter en Bert die zijn hand voor zijn gezicht houdt.) 
 
 Peggie Kom. (Ze sleurt samen met Lut  de dronken Axel recht die niet weet 

waar hij het heeft. Dan verschijnen de trawanten  van de heksen. 
 Het zijn monsterachtige wezens) 
 
Samier Wel, wat doen jullie hier ? Je hebt hier geen zaken. 
 
Bubba GRRR ..Willen we ze eens een lesje leren Samier ? 
 
Samier Wacht even Bubba.Jullie zijn hier op verboden terrein. 
 
Peggie Heu, wat ?Wie zijn jullie ? 
 
Lut We zijn verdwaald.(Ze staan beiden te beven als een riet) 
 
Axel Dwaald. 
 
Bongo (Hij blijft altijd wat haperen tot Samier op zijn hoofd slaat)Als Zanka jullie 

zien zien zien... ben je er geweest. 
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Peter (OF) ZEG KOMEN JULLIE NOG ? 
 
Bubba GRRR ..Er zijn er dus nog meer ? 
 
Samier Vooruit, verdwijn voor we jullie in stukken snijden.(Ze verdwijnen als de 

bliksem) 
 
Bongo Laten we hen zo maar lopen lopen lopen... Samier ? 
 
 
Samier Nee, ze komen niet ver..(Hij grinnikt veelbetekenend. Dan verdwijnen 

ze langs de andere kant. Dan verschijnt er een meisje.Het is geen 
mager persoontje. Het is Doortje die spiedend opkomt en de ketel 
ontdekt.) 

 
Doortje Hé kom eens, hier is het geloof ik. (De rest komt op. Het zijn 

Roxanne,Eefje,Kristin, Michéle,LiIlie, Kim,Sam en Jef.) Ja , dit is de plek  
 waar mijn grootvader me over vertelde. 
 
Jef Amai wat is dat hier ?  
 
Roxanne ‘t Lijkt wel of.... 
 
Michéle Wat akelig. Hier wonen dus heksen ? 
 
Doortje Geloven jullie het nu ? Ja, dit is het bos waar de heksen samenkomen 

en de Sabbat vieren. 
 
Roxanne Zeg Doortje alstublieft hé. 
 
Sam Hé tof. 
 
Kristin  Ik blijf hier niet.Ik ben hier niet op mijn gemak. 
 
Eefje En die doodskoppen.Laten we teruggaan, please. 
 
Lillie  Ha nee, we verstoppen ons hier in deze struiken en kijken wat er 

gebeurd. 
 
Kim  Je gelooft toch niet dat er nog heksen bestaan ? 
 
Doortje Nee ? Dan moet je mijn grootvader eens horen vertellen. 
 
Kristine Ik heb veel boeken gelezen over heksen. Dit lijkt op hun schuilplaats.  
 
Michéle Misschien is dit het decor voor een vlaamse film.  
 
Sam Of The X-Files. 
 
Roxanne Voor Familie of Thuis zal het wel niet zijn. Nee, hier klopt iets niet. 
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Jef Michéle heeft gelijk. Misschien zien we straks  Jennifer Lopez of Belle 
Perez of zo.  

 
Eefje  In zo een decor zeker ?Alstublieft hé jongen met al uw fantasie. En ze 

zullen je nog kussen ook  zeker. 
 
Jef Wauw, stel je voor. 
 
Kim Jij bent gewoon gestoord weet je dat ?  
 
Michéle En ik ben er niet gerust in.Er is hier niemand te bespeuren. ‘t Is hier zo 

stil....Je hoort hier niets.... 
 
Doortje Zelfs geen wind door de bomen. 
 
Kim Bomen zonder bladeren......En die stilte....(Ze staan te luisteren.PLots 

weerklinkt  het akelig geschreeuw van een kraai.Ze schrikken) 
 
Eefje Och God, wat was dat ?.Komaan , we zijn weg. 
 
Jef Wacht eens, een kooi. Zouden ze daar... ? 
 
Sam  Iemand insteken om te offeren. 
 
Michéle Wil je wel eens je mond houden Jef ? 
 
Doortje Misschien heeft hij gelijk. Dit is hun altaar.Alles klopt. Zo had ik het me 

voorgesteld. 
 
Roxanne En hier hangt een ketel met soep. Baaach, wat een viezigheid. 
 
Eefje Zie je wel ? Waarom gaan we niet verder ? 
 
Lillie Omdat het interessant wordt tiens. Ik wil eens een kijkje nemen in die                                  

hut. 
 
Roxanne Lillie dat doe je niet hoor je.Wie weet wat er allemaal kan gebeuren. 
 
Lillie Wat zou er nu kunnen gebeuren ? 
   
Doortje Wel ik heb gelezen dat het kwade nog altijd niet is overwonnen en dat 
                     er nog altijd dienaressen van de duivel ronddwalen. 
 
Jef  Ga je nu eens ophouden met die onnozele zever ?   
 
Kim  Luister eens.......(Ze staan te luisteren) 
 
Kristin  Ja, er is volk op komst. 
 
Michéle Laten we ons verbergen. 
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Doortje Ja maar waar ? 
 
Lillie  Hier, achter deze struiken, kom. (Ze verbergen zich.Het zijn echter niet 

de heksen van daarstraks die terugkomen maar de heksenklas onder 
leiding van Krea.)        
                                      

Krea  Zo, allemaal gaan zitten in een kring zoals het toekomstige heksen 
betaamt.(Ze gaan zitten) Goed opletten nu. We bevinden ons hier in het 
centrum van onze heksengemeenschap.  
Later, als jullie je diploma hebben behaald, dan mogen jullie hier ook 
komen wonen en werken. 
 

Jolie En mogen wij dan ook aan de sabbat meedoen ? 
 
Krea Wel, ik heb groot nieuws..Omdat het jullie laatste jaar is mag deze klas 

deelnemen aan de sabbat.(Gemompel van goedkeuring) Vannacht is 
het volle maan en je weet dat de grote meester ons dan oproept om 
met hem te feesten .Hecta, onze grote priesteres zal de rituelen leiden. 

 Ze zal jullie dan ook inwijden. 
 
Bernadetta  Tof zeg. 
 
Krea Zorg er voor dat  niemand zich kwetst want iedereen zal met zijn bloed 

moeten tekenen. Dus geen bloedverlies en niet naar voorwerpen kijken 
met een kruis, laat staan ze aanraken.Waarom Manuela ? 

 
Manuela Pardon ? 
 
Krea Waarom mag je naar geen kruis  kijken ? 
 
Manuela Omdat een kruis het symbool is van ..... 
 
Tibbie De God van de christenen en als een heks een kruis aanraakt is ze 

haar macht kwijt. 
 
Manuela Zeg Tibbie ik kon ook antwoorden hoor. 
 
Krea Tibbie het was niet aan jou. Laat de anderen ook iets zeggen. 
 
Tibbie Het was sterker dan mezelf. 
 
Krea Beheers je dan een beetje.   . 

Maar nu moet ik jullie nog enkele proeven afnemen. We gaan beginnen 
met de mondelinge ondervraging. Zijn we er klaar voor ? 
 

Belle  Juffrouw, mag ik eerst eens naar ..... 
 
Krea  Een heks kan dat ophouden zolang ze maar wil. Als ze maar wil. 
 
Belle           Ja maar.. 
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Krea  Goed, vooruit dan , maar haast je wat. 
 
Belle  Dank U wel. (Ze loopt weg in de richting waar de kinderen zich 

schuilhouden.Men hoort hevig geschuifel in de struiken en soms SSST 
 zeggen) 
 
Krea Wat voert ze daar allemaal uit ? Enfin, we gaan beginnen met de eerste 

vraag. Ze heeft trouwens verband met de Sabbat. 
Wat doen heksen voor ze aan de Sabbat deelnemen ? Jolie ? 
 

Jolie Hmmm, Ze smeren zich in met zalf. 
 
Krea Juist. En waarom doen ze dat .... ? Bernadetta ? 
 
Tibbie Ik weet het ... 
 
Krea Hou je mond Tibbie, het was niet aan jou om te antwoorden. 

Wacht dus je beurt af. Bernadetta? 
 

Bernadetta Heu, om goed te ruiken ? 
 
Krea Nee kindje om in extase te komen tijdens het dansen. 
 
Tibbie De zalf wordt gemaakt van hars , gedroogde padden en... 
 
Krea Wat heb ik daarnet gezegd Tibbie ?  WAT HEB IK GEZEGD ? 
 
Tibbie Dat ik mijn beurt moest afwachten. 
 
Krea EN WAAROM DOE JE DAT DAN NIET ?  
 
Tibbie Sorry 
 
Krea Sorry ? Dat is een woord dat wij niet gebruiken Tibbie. Waar haal je dat 

vandaan ? Ik denk dat ik  je lessen eens bijzonder goed zal doornemen 
en wee U als ik er fouten in vind. 

 
Tibbie  Het spijt me. 
 
Krea Wat heb je nu eigenlijk al opgestoken van onze toverkunsten ? Kom 

eens hier. Probeer Jenny eens te veranderen in een... ezelin.Want dat 
is ze toch hé Jenny ? 

 
Jenny Nee mevrouw. 
 
Krea Jawel.Dat ben je wel. Vooruit Tibbie , begin er aan. (De anderen 

vergenoegen zich.) 
 
Tibbie Het spijt me maar dat wil ik niet. 
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Krea  Als je wilt toegelaten worden tot de Sabbat dan zal je wel 
moeten.Vooruit, geen getreuzel. 

 
Tibbie Jenny, het spijt me.. 
 
Krea VOORUIT ZEG IK. 
 
Tibbie (Mompelt een paar formules die geen uitwerking hebben.Men hoort wel 

het gebalk van een ezel maar daar blijft het ook bij.) 
 
Krea Zo, dat is niet schitterend Tibbie. Wat doet ze fout ? 
 
Bernadetta Ze is mis met de formule. 
 
Krea Juist Bernadetta, het is de verkeerde formule. 
 
Tibbie Wacht, ik weet het. IGMALI DELIOS PECTORIS ( Roept dit. Er steekt 

een hevige windvlaag op die zo krachtig is dat alle heksen worden 
weggeblazen. Ze worstelen tegen de wind in maar het helpt niet. Ze 
worden achterwaarts het podium afgedreven.( Misschien een choreo ?)  
Och nee,NEE, NEE. KOM TERUUUUUG. Wat heb in nu gedaan ? Ik 
heb ze weggeblazen. SORRY, ik bedoel het spijt me. Hoe moet ik ze nu 
terug halen ? WACHT, ik geloof dat ik het weet. OMNITUS PECTALIA 
DERBUS. ( Dan wordt Belle van de kant waarvan ze weggegaan is 
eveneens over het podium « geblazen » en verdwijnt aan de andere 
zijde met een enorme gil  in de coulissen.)  

 BELLE,BELLE, BLIJF HIER. 
 (Ze probeert nog een paar bezweringen maar niets helpt. Ze gaat 

zitten.) 
 Waarom mislukt alles wat ik doe ? Alles gaat fout. Zie mij hier nu zitten. 

Ik vrees dat ik nooit een goeie heks zal worden.(Er komt zachte muziek 
opzetten terwijl Tibbie  de volgende tekst zegt : 

 
  Ik droomde van eeens een echte heks te zijn 
   

Met tal van toverkrachten 
   
 Gedaan met alle zorgen, alle pijn 
 

Ik was de heerseres der  duistere machten 
 
En door mijn duivelskunsten 
 
Hield ik de wereld in mijn hand  
 
De mensen zouden smeken om mijn gunsten 
 
En ik kwam alle dagen in de krant 
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Ik droomde dat ik op mijn bezem vloog 
 
Heel hoog over de bergen 
 
Tot aan de verre regenboog 
 
De mensen leken dan wel dwergen 
 
Maar helaas het tij zou moeten keren 
 
Want ik maak het  al te gort 
 
Ik moet nog heel veel leren  
 
Of ik krijg een nul op mijn rapport 
 
En Krea duldt niet meer mijn kuren 
 
Mijn geroep en mijn geren 
 
Ze zal mij nog van school wegsturen 
 
Begrijp je nu waarom ik zo verdrietig ben ? 
 

 
 

(Dan  komen de kinderen spiedend op .Ze zien Tibbie zitten en gaan 
zwijgend en nieuwsgierig rond haar staan. Tibbie bedekt haar gezicht 
met de handen zonder hen te zien.Plots richt ze het hoofd op. Tibbie 
schrikt zich een ongeluk.) 
HEU HEU KINDEREN ? KINDEREN ? 
 

Kim  Ja en ? Nog nooit kinderen gezien ? 
 
Tibbie  Jullie moeten weg, kinderen dienen alleen om op te eten. 
 
LIllie  Ja we zijn om op te eten  zegt mijn oma altijd. 
 
Tibbie  Ik moet jullie doen verdwijnen maar hoe ? 
 
Eefje  Wablieft ? Ons doen verdwijnen ? Hoe ga je dat doen ? 
 
Sam  We zijn hier precies niet erg welkom. 
 
Tibbie  (Naar Doortje toe) Och die moet blijven. Daar zullen we wat aan 

 hebben. 
 

Doortje Wil je wel eens van mij blijven Triene ? 
 
Tibbie  Ik ben een heks en die moeten  kinderen haten. Ik ga jullie doen 

          verdwijnen met een toverspreuk. 
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Jef  Allez.’t Is toch niet waar zeker ? 
 
Tibbie  Ik hoop alleen maar dat het lukt.MURUS NON ASPECTABILIS ( Dat is 

latijn voor onzichtbare muur)  
 
Kristine Wat zegt ze ? 
 
Michéle Ik versta er niets van. Spreek eens wat luider. 

(Op dit ogenblik horen we een soort gefluit maar verder gebeurt er  
niets.) 
 

Tibbie  Oei, mis. ‘t Was te denken. 
 
Roxanne  Zeg het begint hier op mijn zenuwen te werken.(Ze stapt naar Tibbie die 

wat verder staat. Plots loopt ze tegen een onzichtbare muur en valt 
achterover.)  
 

Jef   Roxanne, wat steek jij nu uit ? (Helpt haar recht) 
 
Roxanne Ik liep tegen een muur. 
 
Kim  Ja die is betoverd geloof ik. 
 
Eefje   (Die eveneens naar Tibbie wil gaan.) Zeg juffrouw...(Verder komt ze 

niet  want ze « botst » eveneens tegen « iets ».) 
 
Tibbie  Lap, ik heb de formule van de onzichtbare muur uitgesproken. 
 
Kristine Hé, kom hier eens voelen. (Ze tasten nu overal in het rond en stuiten 

tegen een onzichtbare afsluiting.Hier zal wel wat mimespel aan te pas    
komen.Tibbie loopt naar hen toe en botst zelf tegen de « wand ».) 
 

Tibbie   Amay, ik bots nu tegen mijn eigen toverij. 
 
Lillie  Zeg , ben jij dan een echte toverheks of zo ? 
 
Tibbie  Ja maar een slechte.Ik doe nog stage. 
 
Doortje Zou je ons hier dan willen uithelpen ook alstublieft ? ’t Is maar een 

vraag hoor. 
 
Tibbie Dat is nu juist het probleem. 
 
Sam Ha, het is een probleem. Als ik hier uitgeraak ga jij een probleem 

hebben kind. 
 
Kristine Rustig Sam, rustig. 
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Tibbie Wacht, ik probeer iets anders. Jullie moeten hier zo snel mogelijk van 
daan. (Ze begint een klaaglied te zingen. Daarop wordt het donker. Als 
het licht optrekt ligt Tibbie kreunend op de grond. Twee monsters 

 willen haar wegsleuren.) 
 
Jef Hé zal ‘t gaan ja ? (Hij loopt door de onzichtbare muur.) 
 
Lillie We kunnen door. 
 
Sam Komaan laat haar met rust. (Samen met Jef werpt hij zich op de kleine 

monsters.) 
 
Jef Wacht, ik heb iets beter.(Hij neemt twee stukjes hout en vormt er een 

kruis mee.Dan gaat hij naar de vechters toe.) In de naam van God 
 verwijder U. (Op slag laten de demonen hun prooi los en en kruipen 

huilend af.Iedereen staat verbaasd te kijken.) 
 
Roxanne Hebt ge dat nu van uw leven al gezien.  
 
Michéle Ik ben er niet goed van. 
 
Jef  Ik ...Ik verschiet er zelf van. (Tibbie kreunt.Ze helpen haar overeind.) 
 
Tibbie  Hoe moet ik jullie danken ? Dat waren de trawanten van Hecta, onze  

opperheks. Als je drie maal per dag een fout maakt wordt je door die 
twee voor haar troon gesleept en krijg je straf. 
 

Eefje  Bij ons gaat dat wel anders hoor. 
 
Kim  Maar, maar ben je dan echt een heks ? Die bestaan toch al lang niet 

meer ? 
 
Sam  Natuurlijk niet, dat zijn verhaaltjes voor bij het slapen gaan. 
 
Roxanne En alles wat we nu gezien hebben, wat was dat dan ? 
 
Tibbie  Jullie hebben mij gered uit de klauwen van die monsters. Daarom zal ik 

jullie alles vertellen. Maar we moeten hier weg. Straks komen de 
heksen terug. OOCH En mijn klasgenoten moet ik ook terug zien te 
krijgen. Maar goed volg mij .(Ze begeeft zich naar een afgelegen plekje. 
We noemen dit het bosje.Dan zitten ze allemaal rond Tibbie.)  
Hier kom ik vaak als ik droevig ben. 
 

Lillie Kan een heks dan droevig zijn ? Jullie hebben toch geen gevoelens ? 
 
Tibbie  Als je een echte heks wil zijn dan moet je die gevoelens afzweren. 

Maar ik ben nog niet zo ver. Het was een meisjesdroom om ooit een 
echte heks te worden. 
 

Jef  Maar iemand als jij kunt toch geen heks zijn. Ik bedoel jij bent ..anders 
 



 

 

18 

 

Kim  Zeg het maar Jef , ze is knap hé ? 
 
Roxanne Komaan laat ze verder vertellen. Het wordt spannend. 
 
Michéle O ja ? Beseffen jullie dat we hier zitten te luisteren naar een.. 
Tibbie  Naar een heks ? Sorry, ik bedoel, neem me niet kwalijk ik wil jullie niet 

ophouden. Als jullie weg willen dan ... 
 
Michéle Natuurlijk willen we dat. Wat had je dan gedacht ? Dat we hier zouden 

blijven ? 
 
Sam Maar we hebben toch tijd ? Dit moest een tocht vol avontuur worden. 

Wel, hier heb je je avontuur. 
 
Lillie Dat vind ik ook.  
 
Roxanne Ze hebben gelijk Michéle. 
 
Michéle Neem me niet kwalijk Tibbie. Ik was er niet gerust in. 
 
Tibbie Ik begrijp het volkomen. Maar nu moeten jullie weten dat ik in de lessen 

heel goed ben in theorie maar slecht in praktijk. 
 
Eefje Ik ken dat kind, bij mij is dat net hetzelfde.Vraag het eens aan mijn 

moeder als ik met mijn rapport thuis kom. 
 
Tibbie Daarom zal ik vanavond gestraft worden in het bijzijn van de andere 

leerlingen en heksen. Straks is het de voorbereiding van de 
heksensabbat. Het is Walpurgisnacht want we zijn  in de nacht van 30 
april en 1 mei en het is volle maan. 

 
Kim Amai en kunnen wij dat meemaken ? 
 
Tibbie Och nee, want dat zou jullie einde betekenen. Kinderen zijn de grootste 

vijanden van de heksen. 
 
Lillie Waarom ? 
 
Tibbie Kinderen kennen nog niet zo goed het verschil tussen het goede en het 

kwade. Zij denken dat de wereld mooi is en willen die zo houden. 
 Daarom moeten kinderen worden uitgeroeid of opgegeten. Zij hebben 

nog die zuiverheid van het kind in zich.   
Maar luister, vannacht is het volle maan en dan begint de Sabbat. 
 

Doortje En wat gebeurt er dan allemaal ? 
 
Tibbie  Dan wordt er gegegeten, gedronken en gedanst door de heksen. 

Helaas zal er ook een offer gebracht worden en ik vrees dat ik dat zal 
zijn vermits ik niet zal slagen in mijn examen. 

 
Jef Wij zullen daar eens een stokje voor steken. 
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Tibbie  Dank je Jef. Je bent een toffe gast maar als ze jullie zien dan gaan ze 

niet mij maar jullie offeren. 
 
Roxanne En dat betekent ? 
Tibbie Ik durf het niet te zeggen. Het is vreselijk. Het offer wordt daar in die 

kooi gestopt tot het boze zelf verschijnt. Dat is het hoogtepunt van de 
nacht. Hij zal Hela oproepen. 

 
Lillie  Hela ? 
 
Tibbie  Zij is de godin van de dood. De oppergod liet haar neerstorten in de 

afgrond van de mist waar zij degenen ontvangt die gaan sterven. 
 Als de maan opkomt wordt het slachtoffer op deze tafel gelegd en ... 
 
Doortje Stop maar. Ik heb er genoeg van, ik ga naar huis. 
 
Michéle Ik ook. Het is me te veel. 
 
Lilli Maar nee, ik wil het einde van het verhaal weten. Wat gebeurt er met 

het slachtoffer Tibbie ? 
 
Tibbie Ze nemen een scherpe steen of mes en.. 
 
Sam  Wat is er ? Waarom ga je niet verder ? 
 
Tibbie Ze komen, jullie moeten weg. 
 
Eefje Ja maar waar heen ? 
 
Tibbie Ik probeer iets wacht. Doe je ogen dicht. (Ze sluiten de ogen.Tibbie   

prevelt een formule)   
HOMO NON ASPECTABILIS ( latijns woord voor onzichtbaar. Dan 
opent ze de ogen) .Ogen open. (Ze kunnen mekaar niet meer zien.) 
 

Kristine  Hé waar is de rest ? 
 
Tibbie  Zeg nog eens wat . 
 
Kim  Wat is dat nu weer ? Waar zijn jullie ? 
 
Sam  Zeg spelen jullie verstoppertje of zo ?.  
 
Doortje Kim waar ben je ?  
 
Kim  Doortje ben jij dat ? (Ze beginnen elkaar te betasten) 
 
Roxanne Hemel, ik ben blind .(Ze beginnen nu allemaal door elkaar te roepen 
  en ze botsen tegen mekaar) 
 
Eefje  Roxanne, is dat uw neus ? (Nijpt inderdaad in haar neus) 
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Roxanne Blijf van mijn neus. 
 
 
Tibbie (Die zich omkeert en tegen iedereen tegenloopt) Och wat ben ik blij, het 

is   gelukt. (Loopt tegen Michéle) 
 
Michéle Zeg je loopt me nog omver. Zien we niet goed meer of hoe zit het ? 
 
Tibbie  Nee, jullie zijn onzichtbaar. De heksen kunnen jullie niet eens zien. 
  Begrijpen jullie het ? Voor de eerste keer heb ik echt getoverd.  
 
Jef  Dat is tof voor jou Tibbie. 
 
Tibbie  Jef, wat heb jij een mooie stem. 
 
Jef  Vind je ? 
 
Tibbie  Waar ben je ? (Ze nemen elkaars handen vast) Och wat is dit goed. 

(Even een pauze terwijl ze de hand van Jef vasthoudt) Neem elkaars 
handen zodat jullie bij elkaar blijven.Ik hoor de heksen aankomen.Zitten 
en stil blijven nu. (Ze gaan zitten en kijken naar de heksen die 
terugkomen van hun paddenjacht. Ze tateren uitbundig want ze hebben 
van alles mee voor de soep : dode padden, sprinkhanen enz. 
Wihelmina komt als laatste op met een dode kip.) 

 
Wilhelmina Nou meiden, as dat geen toeval is. Dat mormel loopt me so foor de 

voete. Heb ik natuurlijk gauw een kopje kleiner gemaakt. 
 
Willeke As je me nou, ik had ze eerst gesien hoor.  
 
Wilhelmina Ja maar ik was sneller dan jij. Jij loopt als een olifant kind. 
 
Willeke  Kijk naar je eigen jezelf . Je lijkt op die kip. Straks gooien we de 

verkeerde nog in de soep. 
 
Jacoba Willen jullie nu wel eens maken dat die kip in de soep ligt ? 
 
Willeke  Welke mot je hebbe ? (Lacht) 
 
Wilhelmina Nou is ‘t genoeg (Wil haar aanvliegen en slaat met de kip rond haar 

oren. De anderen houden haar in bedwang) 
 
Jacoba GENOEG ZEI IK. Straks komt Hecta inspectie doen en we staan nog 

nergens. Vooruit, zet de paddestoelen klaar. (Zij gooit de kip en de rest 
in de ketel. Er begint een rytmisch muziekje te spelen waarbij ze de 
paddestoelen in een kring zetten.) 

 
Marinella O ja we moeten onze nieuwe heksendans nog oefenen. (Net als ze 

willen beginnen met te dansen komen drie leerling-heksen  aan- 
gerend. Het zijn Brigitte,Laila en Marth) 
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Brigitte Zusters, zusters, hebben jullie Krea en onze klas ook zien vliegen. 
 
Prudens Wat bazelt die allemaal zeg ? 
Marth We hebben Krea door de lucht zien vliegen met de rest van onze klas. 
 
Petronella Ja en dan ? Heksen kunnen toch door de lucht vliegen, daar zijn we 

toch voor opgeleid ? 
 
Laila Ja maar het was zonder bezem. 
 
Prudens Zonder bezem ? De techniek staat toch voor niets hé. En ik maar 

zoeken naar mijn bezem. 
 
Petronella De moderne technologie hé kind. Tegenwoordig vinden ze van alles uit. 
 
Jacoba Ho, ho, ho, dat kan niet. 
 
Marth Natuurlijk kan dat niet. 
 
Willeke Meid jij ziet ze vliegen geloof ik. 
 
Brigitte Maar we hebben dat vak nog niet gezien op school. 
 
Petronella Welk vak ? 
 
Brigitte Het vliegen met de bezem.(Op dat ogenblik horen we een gegil in de 

lucht van de meisjes die waarschijnlijk hoog boven hun hoofden vliegen. 
Ze kijken allen naar omhoog en volgen hun vlucht. Voor de 
toeschouwers zijn ze niet te zien tenzij men een truk in petto heeft om 
de hele klas van Krea over het podium te zien zweven.) 

 
Willeke De vliegende klas, hartstikke leuk zeg.      
 
 
Marinella Dat is toverij. 
 
Prudens Misschien hekserij ? 
 
Jacoba Je komt toch niet lachen hé, Daar zit meer achter. Niemand van ons is 

in staat om dit te doen .Tenzij... 
 
Brigitte Tenzij wat ? WAT ? 
 
Jacoba Tenzij er een hogere macht in het spel is.... (Ze bekijken mekaar in 

spanning) Oei mijn soep. 
 
Wilhelmina  Hoe kan je nou aan soep denken ? Zou het kunnen dat de Hoogste .... 
 
Marth De grote Sat.. 
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Marinella  Ssst. Niet zeggen. Misschien mogen we dit niet weten. 
 
Petronella We zullen meer weten als Hecta er is. 
 
Laila Ik hoop dat ze niet al te boos is. We zijn gestraft en mogen hier niet 

komen. 
 
Jacoba Ik doe wel een goed woordje voor julllie.  
 
Brigitte Dank je wel. 
 
Marth Jacoba ,als Angerboda en Sybile bij haar zijn ziet het er niet zo goed uit 

voor ons. Ze zijn nog erger dan Hecta. 
 
Jacoba Ze brengt bezoek mee uit de Hades. 
 
Laila De Hades ? 
 
Petronella    De onderwereld. We weten niet wie het is. Daardoor zal ze mild zijn voor 

jullie.  Anders lijd ze gezichtsverlies.(Geblaf van een hond) 
 
Marinella Ik geloof dat ze op komst zijn. 
 
Brigitte Wat is dat voor geblaf ? 
 
Petronella Och nee, Cerberus. 
 
Laila De hellehond ? 
 
Petronella Hij is half hond, half monster. Hij bewaakt de ingang van de hel. Al wie 

tracht te ontsnappen uit de onderwereld verscheurt hij. 
 
Marth De hond met de drie koppen, voorbode van de grote meester. 
 
Prudens (Fluisterend) Satan. (Iedereen begint te rillen) 

 Ik krijg het ineens zo koud. 
 

Marinella Ik ril over mijn ganse lichaam. 
 
Brigitte Ik moet gaan zitten. Ik kan niet blijven staan. 
 
Laila Ik ook niet. (Ze gaan allen zitten.Dan hoort men een afgrijselijk geklaag 

van tientallen mensen uit de onderwereld. Hecta verschijnt met 
Angerboda en Sybile.Het geweeklaag stopt) 

 
Hecta Wel zusters, hoe ver staan we met de voorbereiding van de grote 

sabbat ? 
 
Angerboda Nog niet te ver zo te zien. 
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Sybile Moeten jullie niet repeteren en alles versieren en alles in orde maken 
tegen vanavond ? En hoe zit het met die soep Jacoba ? Die is blijkbaar 
nog niet klaar ? 

 
Jacoba O jawel Sybile, we kunnen straks aan tafel. 
Hecta Dat werd dan tijd ook. We verwachten hoog bezoek vanavond. We 

bespreken wat er nog moet gedaan worden. Maar laten we eerst de 
demonen aanroepen. (Ze gaan zitten rond het altaar.Hecta gaat er 
achter plaats nemen met Angerboda en Sybile. Dan begint Hecta aan 
een soort gebed. Ze zitten op hun knieén en strekken de armen naar 
omhoog. .Als deze kleine ceremonie bezig is loopt Hecta plots onrustig 
rond.) Wat is dat ? Wat ruik ik ? (Ze gaat overal ruiken.) Kan het zijn dat 
... 

 
Angerboda Wat ruik je o grote priesteres ? 
 
Hecta Kom hier staan. (Angerboda en Sybile komen bij haar)  

Wat ruiken jullie ? 
 

Sybile De soep van Jacoba ? 
 
Hecta NEE VERMALEDIJDEN, IK RUIK HIER DE STANK VAN KINDEREN. 
 KINDEREN WASSEN ZICH. Daardoor ruiken ze naar hondenpoep. 
 
Angerboda Kinderen ? (Nu komen ze allemaal ruiken .Ze verspreiden zich over het 

podium.) 
 
Hecta  Nee, jullie kunnen de geur van kinderen nog niet waarnemen, daarvoor 

moet je al hogere studies gedaan hebben. En hogepriesteres zijn.  
MAAR HIER ZIJN KINDEREN IN DE BUURT. AAAAUW  ik voel een 
steek in mijn hart. Heksen kunnen niet tegen kinderen. Zoek ze, breng 
ze hier vooraleer de allerhoogste komt. AAAUW , kinderen, ik haat ze , 
ze moeten vernietigd worden. Hun zuiverheid zou ons kunnen 
besmetten. 
We moeten hun ziel wegnemen en offeren aan onze meester. 
ZUSTERS ZOEK HEN.AAAUW, ze maken me ziek. 
VOORUIT, kom niet terug voor je ze gevonden hebt. (Ze wordt 
afgevoerd door Angerboda en Sybile. De kinderen die alles hebben 
gevolgd staan nu recht en willen vluchten. Tibbie beduidt hen stil te zijn 
en weg te sluipen. Doortje moet echter niezen. Kim legt nog net een 
hand op haar mond. Als ze bijna weg zijn niest ze toch. Algehele 
verwarring.) 
 

Prudens Wat was dat ? Marinella, heb jij daar zitten niezen ? 
 
Marinella IK ? Nee maar ik heb het ook gehoord. (Op dit ogenblik valt Doortje 

over een boomstronk vlak voor de voeten van Prudens en Marinella.) 
 
Doortje Auw, mijn been. Och (Ze slaat in paniek haar hand voor de mond omdat 

ze zichzelf verraden heeft. Prudens en Marinella vallen op de knieén en 
overmeesteren Doortje) 
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Prudens HIER , WE HEBBEN ER EEN GELOOF IK. (Al de andere heksen 

komen toegesneld ) 
 
Jacoba Waar, Waar is het dan ? 
Marinella Hier, voel dan. (Ze beginnen Doortje te betasten en willen haar onder 

luid gejuich naar de kooi slepen maar dan komt de rest van de kinderen 
in aktie . Vermits de heksen hen niet kunnen zien worden ze van alle 
kanten aangevallen door de nog steeds onzichtbare kinderen. ) 

 
Eefje Komaan we zijn weg. Volg je Doortje ? 
 
Doortje Ja ik ben er. 
 
Kim Sssst, ze horen je. (Maar het is al te laat. Door dit geroep heeft Doortje  

zichzelf verraden. De heksen werpen zich weer op haar en sleuren haar 
naar de kooi.)   

 
Brigitte Waar zijn de anderen ? 
 
Petronella Ik geloof dat ze weg zijn. (Ze slaan allemaal  nog in het wilde weg met 

de armen in de veronderstelling dat ze hen nog kunnen raken terwijl de 
andere heksen Doortje in de kooi stoppen.) 

 
Marinella Zo, die zit veilig opgeborgen. (Ze gaan naar de kooi en trachten zo 

Doortje te  betasten. Doortje durft niet meer te roepen) 
 
Petronella We hadden de rest ook moeten pakken. 
 
Prudens Maar ze waren onzichtbaar. 
 
Jacoba Hoe moeten we dat nu gaan uitleggen aan Hecta ?   
 
Marth  We zullen er weer van lusten. 
 
Wilhelmina Nou, we kunnen toch niet vechten tegen een onzichtbare vijand ? 
 
Willeke Jij ken nog niet winne van mij. 
 
Jacoba Stop hier maar mee. Niemand heeft waarschijnlijk nog trek in mijn 

lekkere soep. 
 
Prudens Die is vanavond ook nog goed. (Plotseling hoort men een schreeuw. Ze 

kijken naar boven want het moet  Belle zijn  die op komst is.) 
 
Laila BELLE. 
 
Brigitte Wat doet ze daar nu ? 
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Marth Zij was altijd al de laatste van de klas. (Dan ziet men Belle over het 
podium « zweven ».Dit kan op dezelfde manier gebeuren als bij de 
start)  

 
Wilhelmina Nou, jullie klas is compleet. Zeg maar dag met het handje. (Ze staan te

 wuiven terwijl het licht wordt gedimd. Enkel de kooi van Doortje blijft 
nog even wazig belicht. Dan wordt het donker. Er komt 
angstaanjagende muziek opzetten.)  
 

---------------------------- 
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(We bevinden ons weer in het bos.  
 De muziek loopt door. De jonge lui komen weer op.) 
 
Peter  Komaan, we moeten ver... Zeg dat het niet waar is. 
 
Lut  We zijn weer op dezelfde plek. 
 
Peggie We lopen steeds weer in een kringetje. En die doodskoppen en .. 
 
Axel ER ZIT DAAR EEN KIND.  
 
Bert Waar ? 
 
Axel In die kooi. 
 
Lut Och laat hem, hij weet niet wat hij zegt. 
 
Peggie Waar zie jij nu dat kind zitten ? Drink jij niet wat veel ?(Wil naar kooi) 
 
Axel (Die plots herrijst) RAAK DIE KOOI NIET AAN. 
 
Peter Wat heb jij ineens ? 
 
Mark Hij is aan ‘t zot worden geloof ik. 
 
Axel Ik weet niet wat er met mij gebeurd is maar ik , ik zie plots alles zeer 
 duidelijk. Dit is het  oord der verdoemenis.IK ZIE EEN KIND IN DIE 

KOOI ZITTEN. 
 
Peggie Axel, stop daar mee, ik had nog liever dat je dronken was. 
 
Peter Hier is geen kind, kijk maar.(Neemt kooi vast) 
 
Axel NEE. VREES HET KWADE. 
 
Mark Luister niet naar zijn dronken praat. Zie je  dat altaar ? Hier heerst één 

of andere sekte waar offers worden gebracht. 
 
Peggie Mark heeft gelijk, laten we maken dat we hier wegkomen. 

(Ze willen weggaan maar plots worden ze aangevallen door de 
vleermuizen van in het begin. Het wordt een chaos van belang.De 
feestvierders vluchten het bos uit , achtervolgd door de vleermuizen. 
Doortje wordt wakker en de heksen komen kijken.) 
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Petronella Wat was dat hier voor kabaal ? 
 
Marinella Er is niets te zien.  
 
Jacoba IK dacht dat ik ook lawaai hoorde. 
 
Marinella Het zullen de mannen van Zanka weer zijn. 
 
Wilhelmina  (Op met Willeke. Zij krabt zich verwoed in het haar en gaapt) 
  Seg meiden, wat is er aan het handje ?  
 
Willeke Zeg hou nou eens effe op met dat gekrab en gewrijf, je werkt op men 

senuwe. 
 
Wilhel mina Dat komt van mijn pruik mens . Jij ken daar geen last van hebbe, je 

hebt je gewasse. (Ze gaan zich allemaal insmeren met zalf) 
 
Jacoba Wat hoor ik daar ? Willeke, heb jij je gewasse ? Heu,gewassen ? 
 
Willeke Maar nee, ze zit maar wat te bazele. Ik was me minder dan zij. 
 
Jacoba Je weet dat heksen zich niet mogen wassen. Ze moeten onrein blijven, 

anders komen ze nooit in het Ghenna , het duistere rijk van de boze. 
 
Willeke Dat weet ik, daarom let ik er op dat ik me nooit was. Je mot niet alles 

gelove wat mijn zus vertelt. 
 
Wilhelmina Ik kan mijn oren niet gelove.(Staat recht) Ik mot nog eens gaan  kijken 

naar ons eten voor morgen. (Naar kooi waar Doortje nog vol angst de 
komende dingen afwacht.) Jammer dat we het niet kunnen zien. Hé, 
zeg eens wat .... 

 
Doortje Rot op vieze vuile heks. 
 
Wilhelmina Wat zeg je daar van ? Het is dus een meid. (Steekt haar hand in de 

kooi. Doortje bijt er in.) 
 Aaaauw, ze heeft in mijn hand gebeten. Daar zal je voor boeten  kreng. 
 
Willeke Laat dat.Wat mot jij ook in die kooi. 
 (Gegrom dat dichterbij komt) 
 
Petronella Och nee, de trollen van Hecta. 
 
Prudens Wat moeten die hier ? 
 
Jacoba Ze zijn uitgenodigd op de voorbereiding van de sabbat. Ze vergezellen 

Hecta soms op speciale feesten zoals nu. 
 
Brigitte  (Op met Laila en Marth) Zeg die ambetante kerels komen er aan. 
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Laila Het toppunt van arrogantie. 
 
Marth Ze denken dat ze zich alles mogen permitteren. 
 
Petronella In feite hebben ze hier geen zaken, maar ja, het zijn de bodygards van 

Hecta. 
 
Marth Vooral die aanvoerder, Zanka werkt mij op de zenuwen. Hij draait altijd 

rond mij. 
 
Laila (Terwijl ze opkomen) En mooi is anders (Het zijn inderdaad lelijke 

wezens..Zanka, de hoofdman neemt het woord)   
 
Zanka  Wat hoorde ik daarnet Laila ? 
 
Laila  Niets. Wat is er misschien ? 
 
Zanka  Vind je ons niet mooi ? 
 
Laila  Vind je ons niet mooi. Wat denk je ? Wat is er nu mooi aan jullie ? 
 
Zanka  Wat denk jij Marth ? 
 
Marth  Ik heb daar mijn gedacht over en laat ons met rust. 
 
Zanka  (Legt arm om haar heen) Hebben jullie dat gehoord ? Ze vinden ons 

onweerstaanbaar. (Zijn volgelingen lachen. Eigenlijk is het meer  een 
gegrom.) 

 
Jacoba Hecta zal dit niet leuk vinden Zanka. 
 
Zanka Jacoba ben je jaloers ? Zou jij me willen misschien ? 
 
Jacoba Heksen hebben geen man nodig. Dat zou je toch moeten weten. 
 
Zanka Oeoe, dat is triestig hé Samier ? 
 
Samier  Inderdaad Zanka. Ze zouden zich beter onderwerpen aan ons. 
 
Doortje Zo lelijk. 
 
Samier Wat ? Wie zei dat ? 
 
Petronella Dat weet je niet hé ? Dat is nu ons geheim. Wij hebben jullie niet nodig.  
 
Zanka Wat is dat nu weer voor zever ? Zonder ons kunnen jullie niets. 
 
Doortje  En wat  een gelul. 
 
Zanka Dit is te veel. Marth , zeg ons wie dat zei. 
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Marth Heeft er iemand iets gezegd ? 
 
Bongo Zanka ze houden de zot zot zot...met ons. 
 
Prudens Bijlange niet maar hou op met ons te beledigen of we maken gebruik 

van onze toverkunsten. 
 
Zanka Jullie praatjes hangen me de keel uit. Wij zijn machtiger dan jullie. 
 
Doortje Onnozel manneke. 
 
Zanka (Razend. Sleurt Jacoba in de grond) Jij gaat ons hier niet langer 

belachelijk maken hoor je ? (Op dit moment maken de heksen een paar 
bezwerende bewegingen en de hele groep blijft onbeweeglijk staan. 
Sommigen staan in een wel zeer potsierlijke beweging.) 

 
Samier Wat betekent dit ? 
 
Bongo Ik ben vast vast vast.. geplakt. 
 
Zanka  Maak ons onmiddellijk los. Hecta is op komst. 
 
Marinella Oei, dat is wat anders. Komaan zusters, we doen ze wegkruipen. (Ze 

maken weer een paar mysterieuze gebaren en ze « kruipen » weg want 
opstaan gaat helemaal niet meer. Ze verdwijnen kreunend in de 
coulissen. Dan komen  Angerboda en Sybile op.) 

 
Sybile Hecta komt zo. Is alles in orde voor de Sabbat ? 
 
Wilhelmina En of, we hebben zelfs een leuke verrassing klaar. 
 
Angerboda Zo en wat mag dat wezen ? 
 
Marinella Niet te nieuwsgierig Angerboda. We tonen het als Hecta hier is. 
 
Sybile Niet onnozel doen zusters, toon ons die zogenaamde verrassing. 
 
Jacoba Goed kom naar deze kooi. (Ze tronen hen mee naar de kooi) 
 Kijk eens goed naar deze kooi. 
 
Angerboda Wat is er nu te zien aan een lege kooi ? 
 
Wilhelmina Wacht maar.(Tot de onzichtbare Doortje) Nou, zeg eens wat. (Maar 

Doortje zwijgt nu in alle talen) 
 
Sybile Wel ? Wat staan we hier te doen ? 
 
Willeke Steek je hand eens in die kooi. (Sybile doet dit maar er gebeurt niets) 
 
Angerboda Ga je ons nu eens eindelijk vertellen wat er hier aan de hand is ? 
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Petronella Zeg jij het maar Jacoba, jij bent de oudste. 
 
Jacoba (Heel fier fluisterend) In die kooi zit een..... 
 
Sybile Zeg op, HET BEGINT OP MIJN ZENUWEN TE WERKEN. 
 
Jacoba Een ....Kind. 
 
Angerboda WAT ? 
 
Petronella We hebben een kind gevangen en in die kooi gestopt. 
 
Sybile Angerboda, ze zijn een spelletje aan het spelen, zie je dat niet ? 
 
Angerboda IK HOU NIET VAN SPELLETJES. 
 
Brigitte ER ZIT EEN KIND IN DIE KOOI. 
 
Angerboda WAAR ? 
 
Brigitte IN DIE KOOI. 
 
Sybile Zeg we zijn niet doof en moest jij niet in de les zijn ? En waar zijn jullie 

klasgenoten en waar is Krea ? 
 
Laila Ze zijn gaan vliegen. 
 
Sybile Op een bezem ? 
 
Laila Nee, gewoon in de lucht. 
 
Brigitte Zoals vogels. 
 
Angerboda WAT ? 
 
Marth Ze zijn gaan vliegen net als vogels. (Ze doet een « zwevende «  vogel 

na) 
 
Sybile Angerboda volgens mij is dit ernstiger dan we denken. Dit is een typisch 

voorbeeld van massahysterie. 
 
Angerboda Of ze zijn in trance gebracht door een hogere macht. 
 Blijf allemaal heel rustig, Sybile  zal Hecta gaan halen. 
 
Willeke (Tot Doortje)  Waarom kan jij nou je bek niet opendoen ? 
 
 
Angerboda (Neemt haar bij de schouders) Het komt allemaal in orde Willeke. 
 Ga liever wat liggen of neem een zenuwtablet . 
 
Willeke Mens, laat me toch, als ik je nou zeg dat er een ... 
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Angerboda Kind in die kooi zit, ja dat weten we al. 
 
Prudens Maar ze zit daar. 
 
Petronella Er waren trouwens veel kinderen hier. 
 
Angerboda Hier ? Hoeveel ? 
 
Petronella We konden ze niet tellen want ze waren niet te zien. 
 
Sybile En waarom hebben jullie hen dan niet opgepakt  ALS ZE HIER 

WAREN ? 
 
Prudens Ze waren waarschijnlijk met honderden. 
 
Brigitte Ze vielen ons aan langs achter. 
 
Willeke En langs voor ook. 
 
Marinella (Fluisterend) Je kon zo door hun lichaam slaan. 
 
Angerboda Sybile , haal Hecta, vlug. (Sybile rent af) 
   
Laila Ik denk dat ze ons niet gelooft. 
 
Angerboda Toch wel, toch wel maar laten we nu gaan zitten en even tot rust 

komen.(Tot zichzelf) Een vliegende klas, onzichtbare kinderen,ha wacht 
eens. Wat was er in die soep van Jacoba ? 

 
Jacoba De gewone ingredienten, padden, vleermuizenbloed ... 
 
Angerboda Niets ongewoons dus, gewone soep ? 
 
Jacoba Ja, ik had er nog wat mieren bijgedaan om het wat pittiger te maken , 

enfin de gewone kost. We hebben trouwens van die soep nog niet 
gegeten. 

 
Angerboda En jullie hebben deze plek niet verlaten ? 
 
Marinella Een tijdje maar. We zijn nieuwe padden gaan zoeken voor in de soep. 

Het is nu het seizoen, nu zijn ze het lekkerst. 
 
Angerboda Allemaal samen ? Maar dan kon iedereen hier ongemerkt deze plaats 

betreden.  
 
Petronella Ja maar we zijn niet zolang weggeweest. 
 
Angerboda Hier is dus iemand geweest die wat  uitgericht heeft. Nu begrijp ik het. 
 
Laila Zusters, het zal niet helpen, ze snapt het niet. 
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Angerboda NEE,JULLIE SNAPPEN HET NIET. JULLIE MOGEN NIET ZO MAAR 

WEGLOPEN. DAT ZAL NOG EEN STAARTJE KRIJGEN. 
 
Willeke Ach meid een staartje, jij krijgt wel een puist op je neus. (Gelach 
 
Angerboda Hou op, dit pik ik niet. (Wrijft  hard over haar neus.Sybile op met Hecta) 
 
Hecta Wind je toch niet zo op Angerboda, dat is slecht voor je zenuwen. 
 
Angerboda Ja maar heeft  Sybile je uitgelegd wat er hier aan de hand is ? 
 
Hecta Ja en ik heb me rot gelachen. Nu meisjes, vertel het......(Maar verder 

komt ze niet want ze begint weer heftig te ruiken en te zweten. 
Onweerstaanbaar wordt ze aangetrokken tot de kooi) WAT RUIK 
IK ?...WAT IS DIT ? IK RUIK EEN KIND. Aaaach, wat een stank. 

 Ik moet er van braken. Breng dat kind hier. 
 
Jacoba Ze zit in de kooi. 
 
Hecta WAAR ? 
 
Jacoba In die kooi. 
 
Hecta Hou je me voor de gek ? 
 
Petronella Nee grote Hecta ze is onzichtbaar. 
 
Brigitte Als je je hand in de kooi steekt dan kan je het voelen. 
 
Wilhelmina Let op , ze is van het gevaarlijke type. 
 
Prudens Zeer agressief. 
 
Angerboda Ze zwansen. (Hecta steekt haar hand in de kooi. Doortje grijpt haar 

hand en wringt die om.Hecta huilt van de pijn) 
Hecta AAAAUW ? MIJN HAND, HET HEEFT MIJN HAND GEBROKEN. 

(Sybile en Jacoba snellen toe om haar hand te verzorgen.) 
 
Angerboda Oei, zit daar dan toch iemand in ? 
 
Petronella Natuurlijk maar ze is onzichtbaar. Snap je het nu ? 
 
Angerboda Er begint een lichtje te branden. 
 
Wilhelmina Een groot licht zal het bij jou wel niet zijn. (Ze verzorgen de hand van 

Hecta)  
 
 
Hecta Ha maar daar zal het voor boeten. Wacht, de pijn trekt weg. Zusters, dit 

wordt oorlog. DOODT ELK KIND DAT JE TEGENKOMT. 
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Marinella Maar dat is nu juist het probleem. We kunnen ze niet eens zien. 
 
Hecta Wacht. Zijn er hier nog in de buurt ? 
 
Petronella O ja, wel duizend. 
 
Hecta Kom, niet overdrijven. Zusters, luister wat we gaan doen. Ik heb jullie 

hulp nodig. We gaan de hoogste oproepen om ons te helpen maar 
daarvoor moeten we allen samenwerken. Help me even op het altaar. 
(Ze brengen haar tot aan het altaar) Ga nu allen liggen in aanbidding. Ik 
zal jullie voorgaan in de aanroeping van het boze. 
( Hecta gaat op het altaar liggen, de andere liggen op de grond. Eerst 
hoort men in koor prevelen dan weerklinken hun stemmen hoger.Terwijl 
de heksen een klaaglijke toon aanslaan roept Hecta de boze geesten 
aan. Het is een angstaanjagend geluid) 

 OCH GROTE MEESTER  AANHOOR ONS SMEKEN EN RED ONS 
VAN KINDEREN EN DE GOEDE ZIELEN DIE UW RIJK BEDREIGEN. 

 WIJ WILLEN ENKEL HET KWADE IN DE WERELD BRENGEN EN U 
DIENEN MET AL ONZE MACHT.AANHOOR ONS EN GEEF ONS DE 
KRACHT OM DEZE  GOEDE ZIELEN TE VERNIETIGEN. 
(Ze heffen nu een klaaglitanie aan. Op dit ogenblik komen de kinderen 
terug om Doortje te bevrijden.Vermits de heksen hen niet kunnen zien, 
kunnen zij ongemerkt de kooi naderen. Net als ze daar zijn komt er een 
wind opzetten en het wordt plots donker. Dan klinkt er een donderslag 
en weerkaatst een bliksem die over het altaar flitst. Er komen nu 
lichtstralen (Stroboscoben) over de gehele scéne. De kinderen worden 
nu wel « gezien ».) 

 DAAR, KINDEREN,ONS GEBED WERD VERHOORD.WE KUNNEN 
ZE ZIEN.GRIJP ZE ZUSTERS,GRIJP ZE. 
(De heksen rennen naar de kinderen toe die op de vlucht slaan langs 
alle kanten Er klinkt  gegil van de kinderen en  kreten van de heksen. Er 
is nu ook dreigende muziek komen opzettten. Uiteindelijk hebben ze 
enkel Kristine te pakken en sleuren haar in de kooi bij Doortje. De 
andere kunnen ontsnappen. Dan wordt alles rustig en komt er gewoon 
licht.) 
 

Wilhelmina Nou, we hebben ze niet allemaal maar dit is toch een leuk stel  
(Ze hijgen nog van de inspanning) 
 

Hecta (Boos) Ik wil geen leuk stel, ik wil ze allemaal. ALLEMAAL, HOREN 
JULLIE ME ? ZANKA, ZANKAAAAA. 

 
Zanka  (op met zijn krijgers.) Ja, ja, ik hoor u wel. 
 
Hecta Zanka hier zijn kinderen in de buurt. Ze zijn langs hier ontsnapt. 
 Vang ze en breng ze mij. 
 
Zanka Langs waar zijn ze gevlucht ? 
Petronella Langs alle kanten. 
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Hecta Verspreidt U met uw manschappen. VOORUIT, IK WIL ZE BINNEN 
EEN HALF UUR. 

 
Zanka Neem me niet kwalijk grote Hecta, maar dat is een moeilijke opdracht. 
 
Hecta Je moest al terug zijn. 
 
Zanka Komaan broeders, we vertrekken. 
 
Bubba GRR, We eten ze op als we ze vinden. 
 
Hecta Niets van. En nog nog iets Zanka, als ze hier niet op tijd zijn voor de 

Sabbat, DAN VERBAN IK JOU EN JE KORNUITEN NAAR HET 
GHENNA. (Zanka en zijn troep angstig af ) 

 En nu zusters gaan we naar binnen om even tot rust te komen na deze 
geschiedenis. We smeren ons in met onze heksenzalf  en maken ons 
op voor de grote Sabbat. We moeten onze grote meester behagen. 
Maar eerst moeten wij er voor zorgen dat onze offers niet verdwijnen 
terwijl we weg zijn. We hangen wat electriciteit rond hun kooi. HI hi hi 
(Ze beginnen nu rond de kooi te dansen. Hecta maakt een paar 
bezweringen) 
Satanus Lamaritus projecta salabis. Hi hiiii. Ziezo en laat ze nu maar 
proberen te ontsnappen. (Ze  verdwijnen giechelend in het huisje 
achteraan. Het duistert wat . Doortje en Kristin vallen  in slaap. Zachte 
muziek, net belletjes die klingelen. Het licht wordt opgetrokken. Drie 
elfjes komen op. Annemoontje heeft een gebroken vleugel.Rosie en 
Blauwtje helpen haar.) 
 

Annemoon Voorzichtig, mijn vleugel is gebroken. 
 
Rosie  Het zal misschien niet zo erg zijn Annemoon. Kom laten we hier even 

uitrusten. 
 
Blauwtje Waar zouden we hier zijn Rosie ? 
 
Rosie Ik weet het ook niet. We hebben nochtans al vaak boven deze streek 

gevlogen. 
 
Annemoon Blauwtje kijk eens hoe het zit met die vleugel. 
 
Blauwtje Het zal nog meevallen maar we moeten naar huis, onze elfenkoningin 
 Iris zal anders ongerust worden. 
 
Rosie Hoe ben je in die takken terecht gekomen ? 
 
Annemoon Toen we Zanka hoorden met zijn bende ben ik direct naar boven 

gevlogen en.. 
 
 
Blauwtje  En met naar beneden te kijken vloog je pardoes tegen die boom. Ja ja 

ik weet hoe dat gaat. Ik heb zo eens in zweefvlucht .. 
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Annemoon Ja ja Blauwtje dat verhaal kennen we al. 
 
Blauwtje  Ha heb ik het al verteld misschien ? 
 
Rosie Al twintig keer Blauwtje. 
 
Blauwtje  Ja maar het was toch erg hoor. Ik dus in zweeftocht naar beneden en 

wat zie ik daar ? 
 
Rosie (En Annemoon samen )  Een bloem wiens stengel gebroken was. 
 
Blauwtje Juist en ik daar naar toe. Ik dacht, ik ga even helpen.... 
 
Rosie Zeg wacht eens, ik denk dat ik weet waar we zijn. (Recht en naar het 

altaar ) 
 
Annemoon  Dat is toch niet ...? (Ze naderen het altaar en zien dus ook de kooi) 
 
Blauwtje Och kijk hier, twee kinderen. 
 
Rosie  Ze slapen. 
 
Annemoon  Waar zijn we beland ? Annemoon, ik vrees dat ik het ook weet. 
 
Blauwtje Waar dan ? 
 
Rosie Kijk dan om U heen Blauwtje. Dit altaar, kinderen gevangen in een kooi 

en dat huis daar. 
 
Annemoon Doodskoppen aan de bomen. 
 
Rosie En het is vandaag  dertig april. 
 
Annemoon En straks volle maan. 
 
Blauwtje Heksensabbat. We moeten hier weg, dit is het Heksenplein. 
 
Rosie  Laat ons wegvliegen. 
 
Annemoon Hé, je vergeet zeker mijn vleugel. 
 
Rosie Ja, dat is ook waar. 
 
Anemoon En moeten we die kinderen niet helpen ? 
 
Blauwtje Ja maar als de heksen komen ? 
Rosie Laten we ze wakker maken. (Ze nadert de kooi en  krijgt als het ware 

een schok.) Auw, wat is dat ? Mijn vleugel bijna verbrand. (De kinderen 
worden wakker.) 
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Kristin Hé wat is dat hier ? 
 
Blauwtje Niet schrikken, wij zijn elfjes en we komen jullie bevrijden. 
 
Doortje Hoe ga je dat doen ? Kom maar niet te dicht want er zit vuur rond deze 

kooi. 
 
Rosie Dat moet je mij niet zeggen.  
 
Annemoon Maar wat moeten we dan doen ? 
 
Rosie We moeten naar Iris, onze elfenkoningin.  
 
Blauwtje Annemoon hier is tegen een boom gevlogen en heeft haar vleugel 

beschadigd, ze kan niet meer vliegen. Weet je hoe dat gekomen is ? 
Wel we ... 

 
Rosie We zagen Zanka aankomen met zijn mannen en we zweefden naar 

boven. Zanka is de helper van Hecta. 
 
Kristin Ja dat weten we wel en jullie moeten hier weg voor de heksen 

terugkomen. 
 
Doortje Vanavond is het sabbat  en wie weet wat gaat er nog allemaal 

gebeuren. 
 
Annemoon Inderdaad en daarom moeten jullie hier zo vlug mogelijk uit.  
 (Op dit ogenblik komen de kinderen met Tibbie terug op.) 
 
Lillie Kom, ze zijn weg. 
 
Tibbie Voorzichtig. Als ze ons nu zien zal het slechter aflopen. 
 
Michéle  Hé wie zijn jullie ? (Tot de elfjes) 
 
Blauwtje We zijn elfjes en hebben een ongelukje gehad.Annemoon heeft haar 

vleugel gebroken en ... 
 
Annemoon Misschien is het niet zo erg maar ik kan niet meer vliegen. 
 
Tibbie Laat eens kijken. (Ze onderzoekt de vleugel van Annemoon) 
 Ik zie het al. Ik heb zalf om dat te genezen. Kom mee achter deze 

struiken .  
 
Kristin En hoe zit het met ons ? 
 
 
Rosie Als we met Annemoon kunnen wegvliegen dan verwittigen wij onze 
 elfenkoningin en die zal alles doen om jullie hier uit te halen. 
 (Tibbie en Annemoon in het bosje. Daar herstelt ze de vleugel van 

Annemoon) 
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Doortje Ik hoop het. 
 
Michéle We vinden er wel wat op hoor Doortje. (Ze steekt echter haar hand uit 

naar Doortje maar krijgt als het ware een elektrische schok.) 
 Aaauw mijn hand. 
 
Kristin Ai, we hadden jullie moeten verwittigen. 
 
Eefje Laat eens zien. Je merkt er niets van. 
 
Roxanne Dus, we kunnen niet in de omgeving komen. Hoe moeten we dat 

oplossen ? En Zanka zoekt ons. 
 (Dan verschijnt Balder,de boswachter. Hij is groot en heeft een geweer 

bij zich. HIj heeft een hoed op  en heeft handschoenen en laarzen aan. 
  Met zijn baard ziet hij er wat ruw uit maar verder is hij vriendelijk.) 
 
Balder Exuseer, ik hoorde iemand schreeuwen en dacht dat er iets gebeurd 

was. Mijn naam is Balder de boswachter. Ik moet hier toezicht houden 
om te zien of er geen stropers in de buurt zijn. Jullie zijn hier wel op een 
gevaarlijke plaats hoor kinderen. 

 
Kristin Dat hebben wij ondervonden. Kunt U ons helpen meneer Balder ? 
 
Balder WAT  IS DAT ? (Ziet Doortje en Kristin in de kooi zitten.) Wat doen jullie 

in die kooi ? 
 
Kim  Ze zijn opgesloten door de heksen. 
 
Balder Zeg dat het niet waar is . Die heksen dat is een probleem. We proberen 

ze uit te roeien maar niets helpt. En wie zijn jullie? ( Tot Tibbie die 
terugkomt met de elfjes) 

 
Tibbie Oei een grote mens. Hmmm. Ik heb dit elfje geholpen, ze had haar 

vleugel bezeerd . 
 
Balder Ha, en is het in orde gekomen ? 
 
Annemoon Ja hoor, dank zij de goede zorgen van Tibbie. 
 
Balder Ha, jij bent Tibbie ?  
 
Tibbie  Ja, ik ken wat van zalf en kruiden af. Geneeskunde is één van onze 

vakken. 
 
Balder  En waar ga je dan naar school ? 
 
Tibbie Heu, in de stad , in de .. 
 
Lillie In de hoge school voor geneeskunde. 
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Balder Zo zo en wat gaan julllie nu doen ? 
 
Blauwtje We vliegen nu naar onze elfenkoningin en vragen haar hulp om deze 

kinderen te bevrijden. 
 
Annemoon  Als ze hoort wat Tibbie gedaan heeft zal ze wel direct helpen. 
 
Rosie Kom meisjes, we moeten vertrekken. (Ze begeven zich achter de 

coulissen. De kinderen staan te kijken en wuiven en roepen. Als het kan 
zou het natuurlijk leuk zijn om de drie even later over het te podium te 
zien zweven wat natuurlijk maar een suggestie is.Indien men echter 

 hetzelfde systeem als de start gebruikt moet men er rekening mee 
houden dat er drie kinderen aan het touw hangen.)   

 
Balder  En als we die kooi nu eens openbreken. 
 
Doortje Dat zal moeilijk gaan want de heksen hebben er soort elektriciteit rond 

geweven. 
 
Balder Ha, dat wil ik wel eens zien, ik heb namelijk dikke handschoenen aan. 
 
Kristin Let toch maar op .(Maar ook Balder krijgt een schok ) 
 
Balder Auw, ik voel het door mijn handschoen heen. Verdomde feeksen, daar 

zullen ze voor boeten. 
 
Jef  En wat doen we nu ? 
 
Balder Ze hebben me wel boos gekregen. We gaan gewoon binnen en dan ga 

je wat meemaken. 
 
Sam Ja tof, we overmeesteren ze gewoon. 
 
Tibbie Zo gemakkelijk zal dat niet gaan en ik voel precies mijn krachten 

afnemen. Ik denk dat ze me op het spoor zijn. Dan ziet het er niet te 
best uit voor mij. 

 
Balder Wat bedoel je ? Voel je je niet goed of zo ? 
 
Tibbie Ja hoor laat maar. 
 
Jef Tibbie heeft ons echt geholpen. Ze behoorde tot de leerlingen van de 

heksenklas. Maar nu staat ze aan onze kant. 
 
Balder  O maar dat is prachtig Tibbie. We zullen alle hulp goed kunnen 

gebruiken. 
 
Jef Ze is echt goed hoor. 
 
Tibbie Jef overdrijft..Ik moet nog veel leren. 
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Balder  Dus dat van die hoge school voor geneeskunde was maar een uitvlucht 
omdat je niet durfde zeggen dat je een leerling-heks was. 

 
Tibbie Eigenlijk wel. Maar ik vertrouw de mensen niet zo. Het spijt me meneer 

Balder. 
 
Balder  Geen probleem meisje, ik begrijp dat hoor. Maar nu gaan we met zijn 

allen naar binnen en overmeesteren die krengen. 
 
Kim Ik, ik durf eigenlijk niet zo goed. 
 
Roxanne Eigenlijk ben ik er ook niet zo gerust in. 
 
Michéle Stel je voor dat ze ons betoveren. 
 
Balder Ha, ha, dat zou me verwonderen. Ik heb hier een jachtgeweer mee 

hoor.  Dat zal hen wel afschrikken. Ik hou ze onder schot en jullie 
binden ze vast. 

 
Jef Yes, een echte overval. 
 
Sam Waar wachten we nog op ? 
 
Lillie Ik ga niet mee. 
 
Roxanne En mij kan je ook vergeten. 
 
Balder We moeten allen samen blijven , snappen jullie dat niet ? 
 
Sam Nu niet flauw doen hé zeg. Straks komen ze terug en dan is het te laat. 
 
Balder We moeten nu gaan,we mogen geen minuut verliezen, komaan 

jongens, neem ze mee. (Zelf neemt hij Eefje bij de hand en trekt haar 
mee) 

 
Eefje  Toe meneer Balder, ik weet dat U ons wil helpen maar laat me los. 
 
Balder Ga je dan mee ? 
 
Eefje Nee, ik durf niet, ik wil niet. 
 
Balder  Wat zijn zijn dat nu voor flauwe dingen, het is de enige manier om ze uit 

te roeien. We moeten met zijn allen gaan, anders helpt het niet. 
Komaan. (Hij sleurt haar weer mee) 

 
Eefje  NEE  IK WIL NIET, LAAT ME LOS,LAAT ME LOS ZEG IK. 

(Ze trekt zodanig aan zijn hand dat ze zijn handschoen uitrukt. Tot hun 
verbazing zien ze dat Balder geen gewoon hand heeft maar een 
bokkenpoot. Ze gillen bij het zien er van.) 

Balder HAAA , dachten jullie er zo van af te komen ? ZUSTERS VAN HET 
KWADE, KOM BUITEN, IK BEVEEL HET JULLIE. 
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 (Onmiddellijk komen de heksen naar buiten en vallen in aanbidding 
voor Balder)  Kijk eens wat ik voor jullie Sabbat heb meegebracht. 
(De kinderen en Tibbie proberen te vluchten maar hun benen weigeren 
dienst)  
HAA, probeer maar niet te ontkomen. Zusters van het kwade, zit neer, 
dit wordt een heerlijke Sabbat. Och , jullie dachten echt dat ik een 
boswachter was is het niet ? (Hij lacht onbedaarlijk. Het klinkt luid en in 
echo.)  
Ik ben Balder ja, MAAR IK BEN DE MEESTER VAN HADES , DE 
ONDERWERELD. DE HEERSER VAN HET BOZE. 
(Lacht weer. Terwijl hij dit zegt trekt hij de andere handschoen uit. Ook 
hier zien we een bokkenpoot. Ondertussen zet hij zijn hoed af. 
Daaronder ziet men twee horens.Terwijl  hij dit alles roept ontdoet hij 
zich van zijn boswachterkledij. Eronder heeft hij een vuurrood pak 
aan.Op zijn teken gaan de kinderen automatisch zitten en kijken bang 
naar Balder)Jullie zullen deze Sabbath meemaken maar niemand zal 
deze plek nog verlaten.  VANNACHT ZULLEN WIJ EEN OFFER 
BRENGEN.EEN VAN JULLIE ZAL OP DIT ALTAAR WORDEN 
GELEGD EN HET HART ZULLEN WIJ ER UIT HALEN ALS DE MAAN 
HOOG AAN DE HEMEL STAAT.  
 (Fluistert hees)En willen jullie weten wie er die eer zal hebben ? 
 

Hecta O zeg het ons grote meester, zeg het ons. 
 
Prudens Ja, we verheugen er ons zo op. 
 
Balder Luister, er zit een verraadster onder jullie. 
 
Willeke Toch nooit mijn zus zeker ?  
 
Wilhelmina As je me nou, daar is ze weer. Hou je waffel mens. 
 
Balder Nee, nee, het is geen van jullie. (Dan wijst hij naar Tibbie) Zij heeft onze 

taak tot schande gemaakt. ZIJ HEEFT DEZE MORMELS GEHOLPEN. 
ZIJ ZAL BOETEN VOOR DEZE DAAD. VANNACHT ZAL ZIJ 
STERVEN. (Geschreeuw van de kinderen, gejuich van de heksen) 

 STA OP ZUSTERS EN LEG HAAR OP HET ALTAAR. (De heksen 
overmeesteren Tibbie en binden haar vast op het altaar. De kinderen 
jammeren maar kunnen niet weg.)  
En nu zal ik haar toverkrachten ontnemen. (Hij stoot een paar klanken 
uit. Dan komt er een wind opzetten en even later « vliegen «  Krea en 
haar leerlingen het podium op. Het lijkt of ze achteruit geduwd worden. 
Eens op de scéne vallen ze door mekaar en krabbelen recht.) 
 

Krea Was me dat vliegen. 
 
Jenny  En zonder bezem. 
 
Bernadetta    Wie heeft ons dat gelapt ? 
 
Miranda KIJK EENS, KINDEREN. 
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Bernadetta Eikes,  vieze misbaksels. 
 
Balder  WELKOM TERUG ZUSTERS . 
 
Jolie Knielen zusters, knielen .. (Ze zitten op de knieén)   
 
Balder Ga maar gewoon zitten. Dit is degene die juliie door de lucht heeft doen 

zweven. 
 
Krea Tibbie ? Ik heb het altijd gedacht. 
 
Balder Zij heeft samengewerkt met deze aardwormen. 
 
Jolie Ik heb ze nooit gemogen. 
 
Balder Daarom zal ze vanavond geofferd worden. (Algemene instemming. Er 

steekt weer een wind op en even later komt Belle op dezelfde manier 
aangewaaid) 

 
Belle HUUUULP (Ze valt achterover) Wat een landing. 
 
Petronella Duikvlucht zal je bedoelen. 
 
Belle HEEE. (Wijst veschrikt naar de kinderen) 
 
Balder We zijn compleet. 
 
Belle Me me meester ? Hoog... Hoog.. Heid  Ikke ikke  ikke droom denk ik. 
 

Balder  Nee Belle, je droomt niet. Welkom op de sabbat. EN NU 
TIJD VOOR HET GROTE FEEST. (Onder luid gejoel wordt nu de 
heksendans ingezet. De heksen zingen en dansen. Balder staat met de 
armen gespreid naar de  hemel te staren en stoot rauwe klanken uit. Hij 
roept Hela aan.Ondertussen gaat het doek dicht of wordt het licht 
gedoofd.)  

       

 

 

      PAUZE 
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3 
 
(Er is nu zachte muziek.Iedereen schijnt te slapen. De maan begint stilaan op te 
komen. Toch is er nog voldoende licht op het podium. Langzaam zet Jennie zich 
recht. Ze kan de slaap niet vinden en begeeft zich naar het altaar waarop Tibbie ligt 
te slapen. Ze kijkt ongerust naar de hemel. Dan gaat ze zitten terwijl ze de volgende 
tekst zegt : 

Zou ik haar  heel stil wekken ? 
Zonder geluid, zonder gerucht ? 
Maar als ze ons ontdekken 
Waarheen dan weer gevlucht ? 

 
  We zouden niet ver komen 

Zanka zou ons heel vlug strikken 
Zelfs in struiken of in bomen 
Ach die angst doet mij verstrikken 

 
  Tibbie slaapt, ze is zo moe 

Maar ik wil haar bevrijden 
Alleen ik weet niet hoe 

  Haar te verlossen uit haar lijden 
 

Maar deze nacht is er de helle maneschijn 
En ik vrees het morgenrood 
Want zonder Tibbie zal het leven anders zijn 
Dan gaat de wereld voor een stukje dood 

 
Er is een vreemd gevoel in mij gekomen 
Ik heb het uit angst nog niet vernoemd 
Het zijn weer die lieve kinderdromen 
Een raar gevoel dat men soms vriendschap noemt 

 
(Ondertussen is ook Miranda wakker geworden en luistert naar Jennie. 
Ze komt heel  stilletjes naast haar zitten.Dan slaat Miranda haar arm om 
haar heen.) 

  
Miranda  Ik begrijp het Jenny. Ik hou ook van Tibbie. Ze kan soms zo geleerd uit 

de hoek komen maar wat er nu gebeurt is verschrikkelijk. 
  
Jenny Toen ik wou intreden dacht ik dat we macht zouden hebben over de 

mensen. Ik wou wraak nemen op ... 
 
Miranda Ja, ik ken dat maar was het goed wat we deden ? 
 
Jenny Ik keek zo uit naar deze sabbat maar ik wil niet dat Tibbie sterft. Dat kan 

niet . Dat mag niet. 
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Miranda Misschien begrijpen we het nog niet helemaal. Misschien moet het 
gebeuren maar ik zal voor de rest van mijn leven aan Tibbie blijven 
denken. 

 
Jenny En met een schuldgevoel blijven rond lopen......Miranda, Tibbie mag 

niet sterven, ZE MAG NIET STER... 
 
Miranda  sssst , straks horen ze ons......Wat moeten wij doen ? Ook ik wil niets 

liever dan Tibbie helpen maar hoe ? Balder en de heksen zijn zoveel 
machtiger dan wij, arme leerlingen. En dan is er nog Zanka en zijn 
mannen. 

 
Jenny Ja ik weet het maar... Ssst..hoor je dat ? 
 
Miranda (Luistert) Ja, geritsel in de struiken. Zanka ? 
 
Jenny Ik hoop van niet. Als de heksen maar niet wakker worden...Ik hoor het 

weer.  (Men hoort zachtjes belletjes klingelen. Dan verschijnen de drie 
elfjes met Iris, de elfenkoningin.) 

 
Blauwtje Oei, is me dat schrikken. 
 
Miranda Maar, maar jullie zijn de boselfen. 
 
Rosie En jullie zijn heksen. 
 
Blauwtje Waag het niet om ons aan te raken.   
 
Annemoon Of om ons te betoveren. 
 
Iris Kom, kom, zij willen niemand kwaad doen maar waarom nemen jullie 

die arme kinderen gevangen ? 
 
Jenny Wij zijn maar leerling-heksen. We moeten nog veel leren en die 

kinderen, dat is niet ons idee. 
 
Annemoon Maar dat is Tibbie. (Die naar het alltaar is gegeaan. De anderen komen 

kijken) 
 
Rosie Wat hebben jullie met haar gedaan ? 
 
Iris O maar jullie gaan haar toch niet offeren aan het boze ? 
 
Jenny Nee, dat is nu net ons probleem, we willen Tibbie redden maar we 

weten niet hoe. 
 
Iris Hmmm, dus zo kwaad zijn jullie nog niet. Willen jullie haar echt 

bevrijden ? 
 
Miranda Natuurlijk , maar we zijn bang dat de heksen ons zouden betrappen. 

Lieve elfen, help ons. 



 

 

44 

 

 
Jenny Als jullie dat doen, zullen wij U eeuwig dankbaar zijn. 
 
Iris Daarom zijn wij hier.Tibbie heeft de vleugel van Annemoon genezen en 

nu willen wij iets terug doen. 
 
Miranda  Dan zal het vlug moeten gaan. Straks worden ze wakker en dan zijn we 

gezien. 
 
Jenny Weldra is het middernacht. Straks staat de maan hoog aan de hemel en 

dan begint het offerfeest. 
 
Rosie We hebben dus niet veel tijd meer. 
 
MIranda Kan het dan gauw gebeuren alstublieft ? 
 
Iris Ik heb hier een drankje dat we in hun eten doen. 
 
Jenny Daar hangt de ketel met soep. De heksen zijn verzot op de soep van 

Jacoba . Daarna wordt er flink gegeten en gedronken. 
 
Iris  We zullen dit flesje uitgieten in de soep. 
 
Miranda Wat gebeurt er dan ? 
 
Iris Het is een soort vriendschapsdrank. Als de heksen daar van drinken 

worden ze warm en teder van binnen. 
 
Blauwtje Ik heb zo eens iemand zien verliefd worden op haar baas. Zij had hem 

het drankje gegeven en... 
 
Iris Ja, ja Blauwtje, daar hebben we nu geen tijd voor . We moeten aan de 

slag. 
 
Rosie Dat wordt dan hoog tijd. 
 
Iris Annemoon, giet jij het flesje in de pot. Wij gaan de heksen nog wat 

langer doen slapen. Jullie bevrijden Tibbie. 
 
Annemoon En die kinderen ? 
 
Iris  Die maken we nadien wakker.Komaan. (Er komt nu zachte muziek 

opzetten. Annemoon giet voorzichtig de inhoud van het flesje in de pot. 
Iris, Blauwtje en Rosie tikken de heksen aan met hun stafje.Miranda en 
Jenny bevrijden Tibbie.) 

 
Miranda (Fluisterend) Lieve Tibbie, we komen je helpen. 
 
Jenny Jij mag niet geofferd worden Tibbie . Dat willen wij niet. 
 
Tibbie O wat is dat heerlijk. Dank je, dank je.(Omhelzing)  
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En dank je lieve elfen. 
 
Rosie  Niks te danken, dat waren wij je nog verschuldigd. 
 
Iris We zijn er nog niet. Die kinderen moeten bevrijd worden. 
 
Tibbie Het probleem is dat er een onzichtbare kring van vuur rond de kooi is. 
 
Rosie Ja, ik heb er bijna mijn vleugel aan verbrand. 
 
Iris Dat is wat anders. (De kinderen worden wakker) 
 
LIllie Zeg, wat gebeurt er ? 
 
Roxanne O, de elfjes zijn terug. 
 
Michéle Ssst, staks worden de heksen wakker. 
 
Tibbie Nee hoor, die slapen nog even. 
 
Kim TIBBIE 
 
Jef Tibbie, tof zeg. (Iedereen rond Tibbie) 
 
Sam We moeten hier weg. Kom. 
 
Eefje Maar Doortje en Kristin dan ? 
 
Iris Om de kring van vuur te verbreken moeten wij eerst de heksen 

uitschakelen. 
 
Annemoon En we kunnen niet wachten tot ze deze drank op hebben. 
 
Tibbie Het moet gebeuren voor Balder terug komt. 
 
Eefje Maar hoe ? 
 
Tibbie (Nadat ze nagedacht hebben)  

Ik weet het. Ik ken nog een goeie formule. 
 

Jenny Ach nee, Tibbie, we kennen die formules van Jou. 
 
MIranda Je gaat toch weer niet beginnen toveren hé ? Bespaar ons dat. 
 
Iris Tibbie, alle middelen zijn goed, maar doe het snel. 
 
Tibbie Ik doe de heksen hun krachten afnemen. Ik maak er allemaal 

paddestoelen van. IK WEET HET ,IK HEB HET. 
 
Jenny Ach nee. Ik kijk niet hoor. 
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Tibbie  MAGAE PARVULAE (Latijn voor kleine heksen Tibbie begint allerlei 
bezweringen te maken rond de heksen. Ze wrijft daarbij over hun rug en 
blaast in hun oor) 

 
Roxanne Wat doet ze nu ? 
 
Kim  Ze blaast in hun oor.   
 
MIchéle KIjk nu eens. (Een voor één staan de heksen recht en staren in het 

niets. Ze maken trage bewegingen en maken zich kleiner.) 
 
Lillie Ze krimpen in elkaar. 
 
Sam Waar gaan ze naar toe ? 
 
Tibbie Ik heb toch gezegd dat ze paddestoelen zouden worden ? Nu gaan ze 

naar het bos een goed plekje zoeken waar ze zich kunnen planten. 
 
Jef Dat meen je niet. 
 
Tibbie Toch wel, kijk maar. (Ze gaan inderdaad af terwijl ze « kleiner » worden) 
 
Roxanne Ongelofelijk. 
 
Eefje En nu Doortje en Kristin bevrijden. (Ze lopen naar de kooi maar krijgen 

nog altijd een schok ) AAUW. 
 
Iris  Het spijt me Tibbie maar mijn idee van de toverdrank leek me nog altijd 

een beter idee. 
 
 
Tibbie Maar het kan niet mislukt zijn.(Ze steekt haar hand uit maar trekt het 

pijnlijk terug.) 
 
Doortje Ik had het wel gedacht dat er iets fout zou gaan. 
 
Miranda Wat heb ik gezegd ? 
 
Iris Wacht even (Ze steekt haar toverstaf uit en gaat gewoon naar de kooi. 

De anderen volgen en bevrijden Doortje en Kristin. De begroeting is 
hartelijk) 

 
Tibbie Maar de heksen zijn toch uitgeschakeld ? 
 
Michéle Dat dacht je.Kijk eens wat daar aankomt. Komaan, wegwezen. 

(Ze verdwijnen. Er komen nu kleine heksjes op het podium. Het zijn de 
heksen die wel verkleind zijn maar nog altijd kibbelen tegen mekaar. Dit 
kan een groep van de kleinste kinderen zijn die nu de rol van de grote 
heksen overnemen. Iedereen is met verstomming geslagen en 
verschuilt zich in het bosje. De kleine heksen dragen wel dezelfde kledij 
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als hun grote zussen. Het merkwaardige is echter dat hun schoenen 
niet verkleind zijn) 
 

Brigitta Waarom is alles nu plots zo groot geworden ? 
 
Wilhelmina Zeg zus, je bent gekrompen meid. 
 
Willeke Kijk naar je eigen koppie. Je bent net een dwergheks. 
 
Jacoba Ik kan niet eens meer aan mijn ketel. 
 
Prudence Wat zal Joke, mijn vleermuis daar wel van zeggen. 
 
Marinella Die kan je zo verslinden. Gelukkig ziet ze geen steek. 
 
Marth Dat is wel moeilijk lopen hoor in die grote schoenen. 
 
Manuela Leuk. Eerst vliegen we door de lucht en nu dit. 
 
Krea Allemaal de schuld van Tibbie. Als ik die te pakken krijg. 
 
Hecta Waar is dat kreng trouwens ? 
 
Angerboda ZE IS WEG. 
 
Sybile WAT ? 
 
Bernadetta EN ALLE KINDEREN ZIJN VERDWENEN. 
 
Belle EN DIE TWEE IN DE KOOI OOK. 
 
 
Petronella Ze heeft het hem weer gelapt. Als ik haar zie geef ik haar een schop 

onder haar achterste. 
 
Willeke Fergeet dat nou kind, je kan niet eens zo hoog  springen. 
 
Marth En waar zijn Miranda en Jenny ? 
 
Laila Die zijn er dus ook van door. 
 
Jolie De onderkruipers. 
 
Manuela We moeten  ze vinden voor Balder terug is of hij is razend.  
 
Brigitta Maar ze zijn nu groter dan wij. 
 
Hecta Maar ik heb nog altijd mijn toverkracht. 
 
Angerboda Maak ons dan weer groter. 
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Hecta Ik zou moeten opzoeken hoe het moet. 
 
Sybile Wat ben jij voor een Opperheks als je dat niet kunt. 
 
Hecta Weet je wel tot wie je spreekt ? 
 
Jacoba Als je de naam wil hebben van grote tovenares, dan moet je dat nu 

bewijzen. 
 
Hecta Ik kan dat niet zo maar. 
 
Belle Flauwe zever. 
 
Laila Doe eens wat....Vooruit. 
 
Krea Je bent niet veel meer waard hé ? 
 
Hecta Laten we Tibbie zoeken en dan zul je wat beleven. 
 
Jolie Dat is je geraden. 
 
Laila Vooruit dan maar.  
 
Bernadetta We moeten hier weg voor Balder terugkomt. 
 
Marinella Die lacht zich kapot als hij ons zo ziet. 
 
Manuela Beschamend. 
 
Prudence Wacht eens, wat zie ik daar liggen? (Ze rent af. Ze roept van achter de 

coulissen) MIJN BEZEM.  
 
Petronella Haar bezem is ook verkleind. 
 
Bernadetta Gaan we nu ja ? (Op dit ogenblik verschijnt Balder met Zanka en zijn 

kiornuiten. Ze lachen zich kapot behalve Balder) 
 
Balder Hou,op met dat dom gelach. (Samier krijgt een mep rond zijn oren.) 

WAT BETEKENT DAT ? Wie heeft jullie zo klein gemaakt ? 
 
Hecta Genade Heer, dat heeft die Tibbie gedaan. 
 
Balder ZE IS WEG ,ONZE OFFERS ZIJN ER VAN ONDER.VERVLOEKTE 

SUKKELS. (Hij neemt een stok en kletst er mee in het rond) 
HIER DOMME GANZEN. 
 

Bongo Wat een bende kiekens... kiekens...kiekens zijn jullie. 
 
Zanka Jolie, je ziet er uit alsof ze je in de grond hebben geklopt.(weer gelach) 
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Balder  Hou je domme kop en ga ze zoeken sufferds. 
 

Samier Waar moeten we hen zoeken meester? 
 
Balder  Desnoods in de bomen, maar kom niet terug zonder die vervloekte 

Tibbie. (Samier wil alvast in een boom klauteren maar Balder sleurt 
hem er uit.) VAN ONDER MIJN OGEN. (Ze rennen weg.)  

 
Angerboda Help ons terug groot worden meester. 
 
Sibile Wij konden er echt niets aan doen. 
 
Balder Ik zal wel moeten. Luister,ik geef jullie nog één kans. Verdomd, de 

maan  gaat volop schijnen.We moeten ons haasten.  Vlug, ga ginder 
tussen die bomen staan. (Ze lopen weg.Balder maakt een paar 
bezweringen en blaast in hun richting. Even later komen ze weer op als 
de grote heksen van weleer. Er volgt een bons) Wat is dat? 

 
Jacoba Tja, Prudens woog te zwaar voor zo een kleine bezem. Ze is natuutlijk 

naar beneden gedonderd.(Prudens op met kapotte, kleine bezem) 
Ik viel  boven op Bongo.(Op dat ogenblik hoort men hevig getier in de 
struiken. Even later komen Zanka en zijn mannen op met de kinderen, 
Tibbie,Miranda en Jenny.  ) 
 

Zanka Hier meester, we hebben ze gevonden. 
Ze zaten hier in dit dit bosje alles af te spieden. 
 

Bongo (Met doek voor zijn mond) Die domme Pludens is met met haal bezem 
...bezem...bezem op mij gedondeld. Ik ben een tand...tand...tand 
velolen 

 
Samier Maar we hebben ze toch kunnen pakken hé grote meester. 
 
Balder Goed zo. Deze keer zullen ze ons niet ontkomen. En zeker deze drie 

afvalligen niet. Allemaal hier zitten. En jullie drie hier vooraan want jullie 
lot is bezegeld.(Tibbie, Jenny en Miranda moeten op het verhoog voor 
het altaar zitten. Dan neemt hij een groot mes dat glinstert in het 
opkomende maanlicht.) 

 Ha ha , ziehier het offermes. Zusters, laat de soep niet koud worden 
want kijk de maan is onze bondgenoot. (De maan begint inderdaad 
helder te schijnen.)  
Dit wordt alvast het begin van een duivels gemeen feest. 
 

Jacoba Eindelijk kunnen we mijn soep proeven 
 
Petronella Ze zal weer niet te eten zijn, ik ken haar kookkunst.  

(Toch vliegen ze als gekken op de soep. Ze hebben elk een lepel en 
eten gulzig uit de kom. Ze slurpen heel luid. Desnoods mag dat worden 
versterkt door een geluidsband. Balder staat ondertussen zijn mes te 
slijpen voor de ogen van de drie meisjes. Zanka en zijn mannen houden 
de kinderen in bedwang.) 
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Wilhelmina UIt mijn weg stomme zus, ik kan niet eens aan de pot. 
 
Willeke Zeg vraatzuchtig wezen, ik geef je een stomp in je rug hoor.(Plotseling 

beginnen ze een andere houding aan te nemen na het eten van de 
soep) 

 
Prudens Marinella, ik neem het jou niet kwalijk hoor wat je zei over mijn 

vleermuis. 
 
Marinella Maar Prudenske, dat geeft niet, ik plaagde je maar wat. 
 
Angerboda Zeg Sybile, ik dacht dat jij mijn concurrente was om Hecta op te volgen 

maar ik gun het je van harte hoor.(Ze beginnen ontzettend lief te doen 
tegen elkaar en er worden zelfs kusjes uitgedeeld.) 

 
Petronellla   Jacoba, jij maakt de beste soep die ik ooit heb geproefd.   
 
Wilhelmina   Willeke, neem nog wat soep kind, ik wacht wel even. 
 
Willeke Nee lieve zus ik heb al meer dan jij op. Doe maar ,doe maar. 
 
Wilhelmina Na jou. 
 
Willeke Nee, na jou. 
 
Balder  (Die dit hele tafereel heeft gade geslagen) 

 Wat is dat allemaal? Waarom zijn jullie zo ......? Ik kan dat woord niet 
over mijn lippen krijgen. 
 

Hecta Proef eens van die lekkere soep Balderken. 
 
Balder EN NOEM MIJ GEEN BALDERKEN.IK BEN GEMEEN. IK BEN DOOR 

EN DOOR SLECHT. . 
 
Hecta Maar je kan ook heel lief zijn . 
 
Balder  Spreek dat woord l...dinges hier nooit meer uit. Wat is er met jullie aan 

de hand? Jullie moeten kwaadaardig zijn en niet.. heu je weet wel. 
 Laat me van die soep proeven. Daar is iets mis mee. 

(Hij proeft van de soep. Iedereen staat in spanning te kijken.)  
 Baaach, wat is dat? (Hij spuwt het uit) 

Hier is in de soep datgene wat ik niet kan uitspreken. 
 

Tibbie Liefde? 
 
Balder Hou je mond jij. Ha, ik snap het al, dat is weer één van je trukken 

nietwaar? Daar ga je voor boeten. KIJK, DE MAAN STAAT OP HAAR 
HOOGTE PUNT. Jij gaat er als eerste aan. (Hij sleurt haar naar voor en 
doet ze knielen. Hij zwaait met zijn mes) 
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Kijk voor de laatste keer naar deze heldere maannacht EN BID  TOT 
HET BOZE.DAT DE HEL JE GENADIG WEZE. (Op het ogenblik dat hij 
zijn mes heft hoort men muziek als uit een muziekdoos. Overal 
beginnen nu sterretjes te glinsteren. De maan trekt weg  en maakt 
plaats voor een sterrenhemel.Op de muziek van “La Luna” begint een 
elfje een balletdans of choreografie indien men over een danseresje 
beschikt. Iedereeen, ook Balder en de bozen staan als verlamd te 
kijken.) 
 

 Wat is dat nu weer? 
 
Iris Dat betekent dat je macht ten einde is Balder. Je kan niet eens meer je 

arm bewegen. 
 
Balder WAT? (Hij staat inderdaan aan de grond genageld. Iris doet een teken 

en er komen elfjes op met een glinsterend  kruisbeeld.) 
NEE,DAT NIET. GEEN KRUIS HIER. HET IS NIET EERLIJK. 
AAAAAUW (Het is net of hij een dodelijke steek krijgt. Zanka en zijn 
mannen overkomt hetzelfde. Dan weerklinkt een grafstem) 

   (“BALDER JE OPDRACHT IS MISLUKT. JE HOORT TERUG IN HET 
GHENNA WAAR JE BEWAAKT WORDT DOOR CERBERUS DE 
HELLEHOND”.) NEE, NEE NIET DOOR CERBERUS. 
(Maar men hoort het klagend gejank reeds van de hellehond. Het 
mogen ook wolven zijn. Dan weerklinkt de stem terug ) 
 “JE ZULT NAAR DE HEL TERUGKEREN ALS KRUIPDIEREN, ALS  
BLAFFENDE HONDEN” 

 Balder , Zanka en zijn mannen kruipen blaffend af. Dan wordt het heel 
stil. Er komt zachte muziek opzetten terwijl iedereen iedereen 
omhelst.Licht langzaam dimmen) 

 

--------------------------------------- 
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4 
 
 
(Iedereen zit te eten en wat te drinken. Het is een leuk geheel van getater en gelach. 
 Iemand speelt op een instrument of er klinkt vrolijke muziek.  
 De heksen bedienen de  kinderen. Kortom, iedereen is lief voor elkaar. Jef en Tibbie 
 zitten wat  afgezonderd.Terwijl ze praten eten de anderen verder.) 
 
Tibbie Jef, ik heb veel aan je te danken. Jij hebt mij doen inzien dat we 

verkeerd waren en dat er mooiere dingen in het leven zijn dan het 
kwade. 

 
Jef Nu niet sentimenteel worden Tibbie. Het was tof dat jij ons wou helpen. 
 
Tibbie Nee, je snapt het niet .Ik ben gered door je warmte. Ik voelde voor het 

eerst iets anders in mij. Die koude  in mijn hart verdween dank zij jou. 
 
Jef Ik snap het wel maar ik kan dat zo niet uitleggen. Jij bent zo geleerd. 
 
Tibbie Begin nu ook niet zoals de anderen hé Jef. Ik moet al genoeg horen dat 

ik een betweter ben. 
 
Jef Maar dat bedoel ik niet. 
 
Tibbie Dat bedoel je wel. 
 
Jef Maar potverdekke, jij bent gefrustreerd zeg. 
 
Tibbie Wablieft? Je bent bedankt. 
 
Jef  Maar ik bedoel dat zo niet. Ik bedoel... 
 
Tibbie Ik weet wat je bedoelt. 
 
Jef Maar dat is niet waar...jij doet zelfs geen moeite om te luisteren . 
 
Tibbie Zeg dan wat je te zeggen hebt. 
 
Jef Ach kind, het heeft geen zin,je gelooft me toch niet. 
 
Tibbie Is dat alles wat je te zeggen hebt? 
 
Jef NEE MAAR JE GEEFT MIJ GEEN KANS OM IETS TE ZEGGEN. 
 
Tibbie Ach vent, rot op (Gaat bij de anderen zitten.) 
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Jef Rot jij maar op. (Iedereen heeft  eerst met verbazing en dan met 

binnenpretjes zitten luisteren.) 
 
Michéle Amai Tibbie, snapt hij het niet? 
 
Tibbie Of hij wil het niet snappen. 
 
Hecta Ja, in elke mens zit er nog altijd een klein , petieterig stukje van het 

boze. Dat krijg je er nooit uit , al doe je nog zo je best. 
 
Angerboda Je bedoelt dat je iedereen zult moeten nemen zoals hij is. 
 
Hecta Zo is dat. 
 
Wilhelmina Is dat zo bij jou ook Willeke? 
 
Willeke Ik vrees van wel zusje. 
 
 Kristine (Neemt Jef bij de hand en brengt hem naar voor.) Jef, ben je bereid, 

Tibbie te nemen zoals zij is in goede en in kwade dagen? 
 
Jef JAAAAA, IK WIL.(Gejuich) 
 
Kristine (Gaat nu ook Tibbie halen) En ben jij TIbbie bereid om voor hem te 

zorgen tot  de....  
 
TIbbie Dood ons scheidt ? HMMMM, daar moet ik nog eens over denken. 
 
Kim Heb jij daar nog iets aan toe te voegen Jef ? 
 
Jef Heu, ja...ik... 
 
Eefje Wat? Wat heb je nog te zeggen? 
 
Jef ZE MAG DAAR STAAN ZEVEREN ZOVEEL ALS ZE WIL MAAR IK 

LAAR HAAR NOOIT MEER LOS. VOILA. (Kreten van opluchting en 
omhelzingen.Jef steekt haar in de hoogte) 

 
Petronella Van onze dans zal niet veel meer in huis komen zeker ? 
 
Roxanne Och ja, leer ons de heksendans. (Algemene instemming van de 

anderen.) 
 
Belle Maar ja, waarom niet? 
 
Marth Maar, maar dat wordt alleen maar gedaan op de sabbat? 
 
Brigitta Gewoon voor de fun kind. 
 
Hecta Voor de wat? 
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Brigittta Voor de ...voor de lol ja? 
 
Iris Dat zal voor ons niet zijn. 
 
Manuela Waarom niet? Stel je eens voor, heksen, elfjes en kinderen samen op 

de dansvloer. 
 
Prudens  En we noemen, het geen sabbat maar de heksendans. 
 
Sybille Ja zeg, een nieuwe hit. 
 
Blauwtje Mijn vader kon heel goed zingen en op die manier is hij nog in de top 

drie terecht gekomen. Dat ging zo..(Ze begint vals een lied in te zetten) 
 
Annemoon Ja, ja Blauwtje, we weten dat maar wat houdt ons tegen  om mee te 

dansen ?  
 
Iris Je hebt gelijk, waarom niet? 
 
Sam Komaan, alles aan de kant. 
 
Jacoba Let op voor mijn soep. 
 
Krea Ik krijg plots een enorm idee. Als we die soep nu eens aan alle mensen 

zouden geven, dan zou iedereen vriendelijk en lief zijn tegen elkaar. 
 
Michéle Ja want het grrotste kwaad van deze wereld is agressie en 

onverdraagzaamheid. 
 
Jolie         Dat is een prachtig idee Krea. (Ze roepen enthousiast door mekaar.) 
 
Iris O maar wacht eens, ik wil geen spelbreker zijn, maar hoe gaan jullie dat 

aan de mensen brengen? En nog wat, deze inhoud is beperkt. 
 
Jacoba Dat laatste kan geen probleem zijn .We maken zo veel soep als we 

willen en jij bezorgt ons de drank. 
  ; 
 Iris Goed, dan moet ik de samenstelling terug hebben. 

Rosie, geef mij het recept. 
 

Rosie (Die een kleine koker te voorschijn haalt en er een papiertje uithaalt.) 
Hier is het. Voorzichtig want het is nog van mijn grootmoeder. 

 (Op dit ogenblik “zweeft een donkere vlek” over het podium, vergezeld 
van een gekrijs.Even later is ze weg maar ook het briefje is niet meer te 
zien.) 

 
Doortje God, wat was dat? 
 
Petronella De vleermuis van Prudens. 
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Prudens Joke, mijn Joke. 
 
Iris Waar is dat papier? 
 
Rosie Het was alsof de wind het meenam. 
 
Marinella Lap, Joke is er met de formule van door. 
 
Annemoon Zeg dat het niet waar is hé. 
 
Petronella Prudens roep als de bliksem dat mormel terug. We moeten dat papier 

terug hebben. 
 
 Prudens Zo gemakkelijk gaat dat niet. Je weet als ze iets wit ziet dat ze dat 

meepikt en ze geeft het niet meer af. 
 
Belle Ze heeft het verloren. Het hangt in die boom daar denk ik. 
 
Jolie Kapotgevreten vrees ik. 
 
Sam Wacht, ik haal het wel.(Af.) 
 
Prudens Ik ga mee.Joke zit in die boom. BLIJF ZITTEN JOKE, IK KOM JE 

HALEN. (Af. Er steekt een wind op.) 
 
Kristin Voorzichtig Sam. en Prudens.(Gekraak van takken en gegil) 
 
Laila Oei? Sam is er uit gevallen ,de arme jongen. (Af) 
 
Lillie  Wat krijgen we nu? 
 
Brigitta Ik denk dat Laila en Sam...HMMM 
 
Marinella En Prudens probeert die domme vleermuis uit die boom te halen.Straks 

dondert ze ook nog naar beneden. 
 
Laila (Op met Sam) Kom hier wat zitten kom. 
 
Marth Ik vrees dat de formule weg waait met de wind. 
 
Krea Daar vliegt ze inderdaad. 
 
Rosie O als mijn grootmoeder dat moest geweten hebben. 
 
Iris  Troost je vrienden, er zit nog wat in de ketel. Ook al kunnen we maar 

een paar mensen genezen van hun kwaad , het zal altijd de moeite 
waard zijn. 

 
Tibbie Ik weet het, ik heb het. 
 
Manuela Ha nee. Niet weer hé Tibbie. (Algemene instemming) 
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Tibbie Maar luister nu even...Eventjes? ....Een minuutje?...Secondje?... 
 
Jef Vrienden, laat haar nog wat zeggen. 
 
Tibbie Dank je Jef,. Welnu, ik dacht als we deze soep en er is nog voor twintig 

koppen in... 
 
Jacoba  Vijftig, ik maak altijd voor twee weken. 
 
Tibbie Als we deze soep eens gingen schenken aan de vijftig grootste  

politieke leiders van de wereld? Dat is toch een begin? 
 
Michéle Top en we geven hen dat tijdens de grote wereldconferentie die 

binnenkort plaats heeft. 
 
Brigitta Dat zal leiden tot meer verdraagzaamheid in de wereld. 
 
Angerboda Ja want zij moeten het voorbeeld geven. 
 
Annemoon Ik vind dat een prachtig initiatief hé Iris. 
 
Iris Zeker weten.Het is de moeite waard om het te proberen. 
 
Sibyle We doen het? (Algehele goedkeuring) 
 
Laila Hé dat lucht op. Wat worden we toch lieve heksen. 
 
Wilhelmina Wat is dat voor lawaai in de struiken? 
 
Eefje Er komt iemand denk ik .(Het zijn de jonge feestgangers die nu onder 

de vleermuizenbeten zitten.) 
 
Krea En wie mag dat nu weer zijn? 
 
Lut Exuseer, we zijn aangevallen door een troep vleermuizen. 
 
Hecta En waar komen jullie vandaan? Je weet toch dat dit hier het 

heksenplein is? 
 
Bert Heksen sen pl pl plein? MOEDER. 
 
Hecta Wees gerust, we zijn allemaal vriendelijke heksen geworden nietwaar 

zusters? 
 
Angerboda Welkom op onze Sab... 
 
Jacoba FUIF. 
 
AXEL Fuif? Ik word weer zat geloof ik.(Op dit ogenblik verschijnt Prudens met 

haar vleermuis in de hand) 
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Prudens Kijk eens wie we hier hebben. 
 
Mark HUUULP Ze zijn terug. (De fuifgangers schrikken enorm en gaan zich 

verbergen.) 
 
Petronella Wees gerust, dit mormel kan geen kwaad. Ze ziet geen steek. 
 
Prudens Een beetje beleefd tegen Joke he. 
 
Roxanne KIJK BALDER.  
 
Kim Dat kan toch niet? 
 
Doortje  Wat kom jij hier doen? (Balder verschijnt.Het mag dezelfde acteur zijn) 
 
Balder Ik ben Balder de boswachter.(Uitroepen zoals :” Ja, dat kennen we” en 

“Maak dat je wegkomt” enz.) 
 Maar nee, ik ben de echte boswachter. Ik geloof dat de duivel mij heeft 

doen inslapen. Hij heeft zich in mijn plaats voorgedaan. 
 
Hecta Ja dat is zo. Het boze neemt veel gedaanten aan. Hij kan zich zowel in 

een dier als in een mens veranderen. 
 
Sam Trek die handschoenen uit. (Balder doet dit en laat zijn handen zien.) 
 
Balder Och, ik begrijp het al. En ik draag ook geen horens, kijk maar? 

(Hij neemt zijn hoed af) 
 

Angerboda Dat is het enige dat hij niet kon verbergen. Meneer Balder, U bent 
welkom op het heksenbal. 

 
Balder OP WAT? 
 
Roxanne Op het heksenbal. Wees gerust, dit zijn allemaal toffe heksen geworden 

dank zij de elfjes hier. 
   
 Balder Potverdossche, elfjes in mijn bos, dat is de eerste keer dat ik dat 

meemaak. 
 
Iris  U geloofde niet in elfjes nietwaar Meneer Balder? Welnu, als U van hier 

zult weggaan zult U dat ook vergeten zijn. 
 
Peggie En wij ook? 
 
Iris Inderdaad. Dat is de wet van alle sprookjes. Wij zullen enkel nog 

bestaan in jullie fantasie en in jullie dromen. 
 
Lillie Ach nee he zeg, het begon juist zo tof te worden. 
 
Iris Dat zal het nog een tijdje zijn. Als jullie tenminste niet gehaast zijn.  
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Lillie Natuurlijk niet, we willen hier nog even van genieten. 
 
Iris Vooruit dan maar, ik geef jullie nog even de tijd om te feesten. 

(Ze heft haar staf omhoog) 
 

Bert Dan toch nog een fuif ? 
 
Jef Zeker weten.Laten we er dan invliegen. 
Willeke Lets twist again (Ze begint alvast te swingen met haar zus. De fuivers 

doen natuurlijk mee) 
 
Petronella Wacht even, eerst die spullen aan de kant. 
 
Sam Kom, Jef, We dragen deze pot met soep hier achter de struiken. 

(Ze gaan af met de pot.) 
 

Jacoba Voorzichtig met mijn soep. (Af) 
 
Tibbie Wacht ik kom helpen (Af) 
 
Jef (Achter)TIBBIE PAS OOOP (Men hoort een doffe plof) 
  
Jacoba MIJN SOEP. 
 
Jef (Boos op met Tibbie en Sam. Jef zit onder de soep.Tibbie en Sam 

proberen zijn kleren af te kuisen) Waarom moest jij je er weer mee 
moeien ? 

 
Tibbie  Ik wou alleen maar helpen hoor. Sorry, ik bedoel, het spijt me. 
 
Jef   Je ziet wat er van komt. In het vervolg blijf je van alles af. 
 
Tibbie  In het vervolg trek je je plan 
 

Jacoba (Op in alle staten) Mijn goeie soep, nu zijn we alles kwijt. 
 
Hecta Troost je Jacoba, we konden met die soep toch de wereld niet 

veranderen. Het moet van uit de mens zelf komen. 
 
Iris  Daar heb je gelijk in Hecta. We konden toch maar een paar mensen 

bereiken in deze wereld. 
 
Balder Ik probeer bijvoorbeeld al zo lang de mensen te waarschuwen dat ze de 

natuur aan het verpesten zijn maar niemand luistert.  
 
Iris Balder, denk er aan dat er toch nog mensen zijn die het anders willen. 

Laat dat een steun voor je zijn. 
 
Rosie Zijn  de mensen dan niet meer te helpen ? 
 



 

 

59 

 

Hecta O ja.ik heb eens in een boek gelezen : Als de helft van de mensen hier 
op aarde nog maar één ander mens gelukkig zou maken, dan is heel de 
wereld gelukkig. 

 
Belle Maar dat is schitterend Hecta. Ik zie het weer helemaal zitten. 
 
Bernadetta Fantastisch, ik ook. Ik heb er weer zin ingekregen. 
 
Kristin Yes. Laten we er invliegen. 
 
Peter    Vooruit, ambiance. 
 
Michéle Hecta, de heksendans. (Luide kreten van aanmoediging) 
 
Tibbie Jefken, kom mijn klein soepkieksken, je zal er van opdrogen. 

(De muziek zet in en ze dansen de heksendans.Tibbie onderbreekt hen en de 
muziek valt stil.Ze begint een paar bezweringen te maken maar iedereen roept 
« TIBBIE  NEEEE».Dan floept het licht uit.Ze gillen.  DOEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. Als men niet over voldoende kinderen beschikt, kunnen de scénes met de fuivers 
worden weggelaten of beperkt. Het zal de essentie van het stuk niet schaden. 
 

     F.V. 
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