VERLIEFD OP DE HEKS
POPPEN:Heks, Jan Klaassen, Agent. Katrijn.
BENODIGDHEDEN: Een kopje
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(Heks komt verdrietig op)
Goedemorgen kinderen. (snikkend). Weten jullie dat er nog nooit iemand
verliefd op mij is geworden. Er is helemaal niemand die mij mooi en lief vindt.
Iedereen vindt mij juist lelijk en slecht. Wat zou ik daar nou aan kunnen doen?
Hebben jullie een idee kinderen?
(Wacht op de reactie van de kinderen) Wacht eens even. Ik heb al een
plannetje. Thuis heb ik nog een paar oude toverboeken liggen. Misschien staat
daar iets in. Het is natuurlijk wel lang geleden dat ik heb getoverd. Maar met de
juiste toverspreuk moet het toch lukken. Ik ga gauw naar huis om te kijken. Tot
ziens kinderen.
(Heks gaat af, Jan komt op)
Hallo lieve kinderen. Wat is het vandaag toch een prachtige dag. Ik ga even
wandelen naar de vijver. Mij buurman is daar aan het vissen en ik ga kijken of
hij al wat heeft gevangen. Ik zie jullie later nog wel. Daag.
(Jan gaat af)(Heks komt op)
Zo kinderen, hier ben ik weer. Mijn plannetje gaat lukken. Ik ben naar huis
gegaan en ik heb in mijn toverboeken gesnuffeld. Daar ben ik het recept
tegengekomen van een toverdrankje. Iedereen die van dit toverdrankje drinkt
wordt verliefd op mij. Het drankje heb ik al gemaakt. Nu moet ik alleen nog
iemand vinden, die met mij naar huis wil gaan, zodat ik hem ongemerkt het
drankje kan laten drinken. Ik doe dan net of het koffie is. Natuurlijk zit er een
beetje toverdrank in de koffie. Spannend hè. Ik zie daar Jan Klaassen in de
verte. Die moet met mij mee naar huis en als eerste van mijn drankje drinken.
Ik ga mij verstoppen.
( Heks gaat af) (Jan komt op)
Nou kinderen mijn buurman is al weg. Ik ga maar even bij hem thuis vragen of
hij iets heeft gevangen.
(Heks komt op)
Goedemorgen Jan, Kom jij bij mij een kopje koffie drinken?
Nou heks, ik ben eigenlijk op weg naar mijn buurman. Een andere keer
misschien.
(Boos) Een andere keer. Een andere keer. Altijd zeg jij een andere keer, maar je
bent nog nooit bij mij op de koffie geweest. Je kunt straks toch ook nog naar je
buurman. Je hoeft niet lang te blijven. Éen kopje koffie maar. Alsjeblieft.
Nou goed dan. Heel eventjes maar.
(Jan Klaassen en de heks gaan beiden af en komen even later weer op)
Jan, ik ga een lekker kopje koffie voor je halen.
(Heks gaat af)
Kinderen. Ik heb helemaal geen zin om hier bij die heks koffie te drinken. Ik
drink straks gauw mijn kopje leeg en dan ga ik naar mijn buurman.
(Heks komt op met een kopje en geeft dit aan Jan)
Hier Jan, neem een slokje van mijn overheerlijke koffie.
(Jan neemt een slok en valt in slaap)
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(De heks lacht en danst) Jippie!! Mijn plannetje werkt. Jan is in slaap gevallen.
Als Jan Klaassen straks wakker wordt, dan is hij smoorverliefd op mij. Zo even
dit kopje in de keuken zetten. (De heks gaat af met het kopje en komt weer
terug)
Kinderen. Hij kan nu elk moment wakker worden. Ik ben toch zo benieuwd of
mijn plannetje werkt.
(Jan wordt wakker)
Waar ben ik? Dag schoonheid. Wie ben jij?
Ik ben Gitta, de heks.
Gitta, wat een mooie naam. Hoe laat is het eigenlijk?
Het is 3 uur.
Is het al 3 uur. Dan moet ik naar Katrijntje toe. Die zit op mij te wachten. Weet
je, eigenlijk wil ik niet naar Katrijntje toe. Ik wil bij jou blijven Gitta. Ik vind je
de mooiste en de liefste. Ik geloof dat ik verliefd op je ben. Maar ik moet echt
gaan. Mag ik je kussen?
Natuurlijk.
(Jan en de heks kussen elkaar en Jan gaat af)
(lachend) Mijn plannetje werkt. Jan Klaassen is smoorverliefd op mij. Wat
heerlijk. Ik ga me gauw mooi maken voordat hij weer komt. (Heks gaat af)
(Jan komt op)
(Roept) Katrijntje waar je zit nou? Ik ben al thuis.
(Katrijn komt op)
Hier ben ik Jan. Waar ben je geweest? Ik zit al de hele middag op je te wachten
Hallo Katrijn, wat ben jij eigenlijk toch lelijk! Ik heb een hele mooie vrouw
ontmoet vanmiddag.
Ze is mooi en lief en ik geloof dat ik verliefd op haar ben.
En wie mag dat dan wel zijn?
Gitta. Wat een mooie naam is dat, vind je niet? Dat is nog eens wat anders dan
Katrijn.
Zeg, Jan. Je bedoelt toch zeker niet Gitta de heks.
Ja, juist die bedoel ik.
Maar Jan toch, hoe kan dat nu? Gitta is juist heel lelijk en helemaal niet lief.
Nee, jij bent zeker lief. Jij, die altijd op mij moppert. Nou Gitta doet dat niet en
Gitta kan heerlijke koffie zetten. Trouwens, ik wil hier helemaal niet meer in de
poppenkast wonen bij jou. Ik wil naar Gitta toe.
Wat voor koffie heb je bij Gitta gedronken, Jan?
De koffie smaakte naar kaneel. Katrijn, ik ga naar mijn allerliefste Gitta toe.
(Jan gaat af)
Kinderen, hier klopt iets niet. Die Gitta de heks is juist heel lelijk en gemeen.
Volgens mij heeft ze iets in de koffie van Jan gedaan. Heb ik gelijk kinderen?
(Katrijn wacht op de reactie van de kinderen)
Zien jullie wel dat ik gelijk heb. Ik ga gauw naar de boekhandel om te kijken of
ik ook een toverboek kan vinden. Misschien kan ik wel een recept vinden met
een drankje dat er voor zorgt dat Jan niet meer verliefd is op die afschuwelijke
heks. Tot zo kinderen.
(Katrijn gaat af)
(Heks komt op)
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Oh kinderen, ik ben toch zo gelukkig. Mijn toverdrankje heeft gewerkt. Jan
Klaassen is verliefd op mij. Hij wil zelfs bij mij wonen. Hij vindt me mooi en
lief. Jan is nu naar de poppenkast om aan die Katrijn te vertellen dat hij
voortaan bij mij woont en met me wil trouwen.
Ik ga me weer mooi maken voor Jan. Tot zo.
(heks gaat af)
(Katrijn komt op)
Zo, kinderen, ik heb een goed toverboek gevonden. Alle spullen voor de
toverdrank heb ik in de keuken staan. Nu ga ik vlug die thee maken voor Jan.
(Katrijn gaat af)
(Jan komt op)
Hallo kinderen. Ik ben net weer bij die lieve Gitta geweest en ik wil met haar
trouwen. Ik moet het alleen nog aan Katrijn vertellen. Daarna pak ik mijn
spullen en ga ik weer naar Gitta toe.
(Katrijn komt op met een kopje)
Jan, ben je daar al?
Ja. Katrijn, maar niet voor lang meer. Ik pak mijn spullen en ga weg. Ik ga bij
Gitta wonen
Ik vind je niet meer lief.
(Snikkend) Maar Jan, dat kun je toch niet menen. Ik heb nog een lekker kopje
thee voor je gezet
Nee, Katrijn, ik hoef geen thee meer van jou. Ik ga vlug weg.
(huilt) Jan, alsjeblieft drink nog een laatste kopje thee met mij. Meer vraag ik
niet van je.
Nou vooruit dan. (Katrijn geeft het kopje thee aan Jan en Jan drinkt ervan,
daarna valt hij in
slaap)

Hoe dit afloopt….!?

