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Vader en moeder zitten samen aan tafel. Moeder schenkt koffie in en vader leest de krant. 
 
Moeder:  Vader, wil je ook nog een kopje koffie? 
 
Vader:  Ja graag! 
 
Moeder:  Vader het hout is bijna op. 
 
Vader:  Ik heb geen tijd om hout te hakken! Laat Piet het maar doen. 
 
Moeder:  Piiieeet!!! 
 
Piet komt op. 
 
Moeder:  Piet wil je hout gaan hakken in het bos? 
 
Piet:   Oké. 
 
Moeder:  Hier heb je een rugzak met eten en drinken en een scherpe bijl. 
 
Moeder pakt de spullen. 
 
Moeder:  Alsjeblieft, tot vanavond. 
 
Piet:   Tot vanavond. 
 
Piet gaat af.Vader en moeder gaan ook het toneel af. 
Piet komt het toneel weer op (hij is nu in het bos) en hij wilt gaan eten. Hij gaat er lekker voor zitten. 
 
Piet:   Wat heb ik een honger zeg! 
 
Oude man komt het toneel op en gaat achter Piet staan. Piet schrikt. 
 
Oude man:  Hallo. Mag ik bij je komen zitten? 
 
Piet:   Moet jij weten.  (de oude man gaat zitten) 
 
Oude man:  Wat heb je daar? 
 
Piet:   Husse met je neus ertussen! 
 
Oude man:  Mag ik ook een stukje brood? 
 
Piet:   Nee!  
 
Oude man:  Maar ik heb een verschrikkelijke honger! 
 
Piet:   Wat heb ik daar mee te maken? 
 
Oude man gaat staan en loopt hoofdschuddend het toneel af.  
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Piet:   Hè, hè, die is weg. (krijgt ineens erge buikpijn)  Au, wat heb ik een  
buikpijn,auw, auw. 

 
Pakt rugzak en bijl en loopt au roepend het toneel af.Vader en moeder komen het toneel op. 
 
Moeder:  Vader we hebben nog steeds niet genoeg hout en nu is Piet ook  

nog ziek. 
 
Vader:  Ik heb geen tijd, laat Roos maar hout gaan hakken! 
 
Moeder:  Rooooss! 
 
Roos komt op. 
 
Moeder:  Roos wil je hout gaan hakken in het bos? 
 
Roos:   Ja, hoor. 
 
Moeder:  Hier heb je brood, koek en drinken en een bijl. 
 
Moeder pakt de spullen en geef ze aan Roos. 
 
Roos:   Dank je wel. 
 
Moeder:  Tot vanavond. 
 
Roos:   Tot vanavond. 
 
Roos gaat het toneel af, daarna vader en moeder. 
Roos komt het toneel weer op (zij is nu in het bos). Ze gaat zitten en wil gaan eten. 
Oude man komt op, Roos schrikt. 
 
Roos:   Ik schrik me rot. 
 
Oude man:  Sorry, mag ik naast je komen zitten? 
 
Roos:   Moet je zelf weten. (de oude man gaat zitten) 
 
Oude man:  Wat heb je daar? 
 
Roos:   Brood! 
 
Oude man:  Ik heb ook zo'n honger! 
 
Roos:   Hier heb je een boterham tevredenheid. (ze doet net of ze iets geeft)   

Hahaha! 
 
Oude man:  Maat ik heb al drie dagen niks gegeten! 
 
Roos:   Je krijgt niks. 
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Oude man staat op en loopt hoofdschuddend weg. Roos eet door. Dan krijgt ze ineens erge buikpijn. 
 
Roos:   Ik krijg opeens zo'n buikpijn. Au, mijn buik. 
 
Pakt buik vast en begint te huilen. 
 
Roos:   Ik wil naar mijn moeder toe! 
 
Pakt spullen en loopt huilend en roepend om mama het toneel af. 
Vader en moeder komen weer op. 
 
Moeder:  Vader, nu zijn er al twee kinderen ziek en we hebben nog  

steeds niet genoeg hout. 
 
Vader:  Ik heb geen tijd, laat domme Hans maar hout gaan hakken. 
 
Moeder  Domme Hans? Maar dat kan hij helemaal niet! 
 
Vader:  Ik heb er geen tijd voor. 
 
Moeder:  Dan moet het maar. Domme Hàààns!!!! 
 
Domme Hans komt op. 
 
Moeder:  Je moet in het bos hout gaan hakken. 
 
Domme Hans: Iiiik ? 
 
Moeder:  Hier heb je brood, koek en drinken en een bijl. 
 
Moeder geeft de spullen aan Domme Hans. 
 
Moeder:  Tot vanavond. 
 
Domme Hans: Tot vanavond. 
 
Domme Hans gaat eerst het toneel af daarna vader en moeder. 
Domme Hans komt zingend het toneel op (hij is nu in het bos). Hij kijkt om zich heen. 
 
Domme Hans: Ja, deze boom ga ik omhakken! 
 
Hij doet zijn rugzak af en begint te hakken. Kreunt en veegt het zweet van zijn voorhoofd. 
 
Domme Hans: Ik heb honger. 
 
Hij gaat zitten en pakt zijn rugzak. Oude man komt op. 
 
Oude man:  Goedemorgen, jongeman. 
 
Domme Hans schrikt. 
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Domme Hans: Goedemorgen, oude man. 
 
Oude man:  Wat heb je daar een lekkere koek, ik heb ook zo'n honger. 
 
Domme Hans: Weet je wat, ik breek gewoon mijn koek door de midden.  

Alstublieft, oude man. 
 
Oude man:  Dank je wel. 
 
Oude man gaat bij Hans zitten. Domme Hans pakt zijn veldfles en wilt een slok nemen. 
 
Domme Hans: Wilt U ook een slokje? 
 
Oude man:  Graag. 
 
Nemen allebei een slok. 
 
Oude man:  Je bent een goede jongen, ik zal je belonen. Luister goed. Je  
   loopt rechtdoor en bij het tweede beukenbosje links zie je een  

grote eik. Hak die maar om, dan vind je iets heel bijzonders en 
dat is voor jou. Tot ziens en bedankt. 

 
Oude man gaat het toneel af. 
 
Domme Hans: Aardige man, maar wel een beetje vreemd! Ik zal toch maar  

eens gaan kijken. 
 
Loopt naar de eik en begint te hakken. De boom valt om en we zien een gouden gans zitten. 
 
Domme Hans: Nee maar, het is niet waar! Het lijkt wel een gouden gans. 
 
Loopt er omheen. 
 
Domme Hans: Het is een gouden gans!!!! 
 
Domme Hans pakt de gouden gans. 
 

  LIED: Wat ben ik een bofferd zeg 
 
Hans:   Wat ben ik een bofferd zeg, 
   hak ik hier een boompje weg. 
   en wat denk je dat ik zie? 
   een  gans van goud wel potverdrie. 
   wat een bof, nu ben ik rijk, 
   kijk eens wat een mooie, kijk! 
   helemaal alleen voor mij, 
   jeminee, wat ben ik blij 
   WAT BEN IK BLIJ! 
 
Hans ontdekt een stuk papier. Hij bekijkt het. 
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Domme Hans: Wat hebben we hier? De gebruiksaanwijzing! Even  
lezen..................(leest) 

   Ieder die stiekem een veertje probeert te pakken......... 
   zal voor altijd aan deze gans blijven plakken! 
   Asjemenou! Het is nog een bijzondere gans ook! 
 
Hans kijkt om zich heen en ziet dat het al donker begint te worden. 
    
Domme Hans: Het wordt al donker. Daar zie ik een hut, ik denk dat ik daar  

maar heen ga. 
 

 LIED: Ik ben Hans 
 
Hans:   Ik ben Hans 
   met een gans. 
   een mooie grote gouden gans 
   wie 'm wil opgepast 
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Koor:   Hij is Hans 
   met een gans 
   wie 'm wil; opgepast 
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Domme Hans gaat het toneel af met de gans. 
Boeren en boerinnen komen het toneel op en beginnen met het dansje. 
 

  LIED: Boertje en boerinnetje 
 
Allen:   Boertje en boerinnetje, 
   vriendje en vriendinnetje. 
   wil je samen dansen gaan, 
   met je mooie klompjes aan. 
   Ja, wij willen dansen gaan, 
   hoor maar hoe de klompjes gaan! 
   in de maat bij elke stap,  
   gaan de klompjes klap , klap, klap. 
 
Boerin Gerda: Vandaag ga ik naar de veemarkt toe, want ik wil een paard  

kopen. 
 
Boer Bart:  Dat kost wel een hoop geld, ik heb niet zoveel geld. Ik ga een  

kip kopen. 
 
Boerin Drika: Ik ga met jullie mee, ik ga een schaap kopen. 
 
Boer Gerrit:  Mag ik ook met jullie mee? 
 
Anderen:  Ja. 
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Boer Gerrit:  Boerin, ga jij vast de varkens voeren! 
 
Boerin Annie: Ja, maar ben je wel op tijd thuis om de koeien te melken? 
 
Boer Gerrit:  Dat hoop ik wel. 
 
Boer Dirk:  Ik ga een poes kopen, want er zitten zoveel muizen in de stal. 
 
Boer Bart:  Opschieten, we staan onze tijd te verkletsen! Laten we naar de  

veemarkt toegaan. 
 

  LIED: Boeren 
 
Boeren:  Wij zijn flinke, sterke boeren. 
   koeien melken, varkens voeren. 
   daarna werken op het land, 
   daarvan hebben wij verstand. 
 
Koor:   Zij zijn flinke, sterke boeren. 
   koeien melken, varkens voeren. 
   daarna werken op het land, 
   daarvan hebben zij verstand. 
 
Domme Hans komt op met de gans. 
 
Boerin Drika: Kijk eens, die jongen heeft een hele mooie gans! 
 
Boer Dirk:  Het lijkt wel een gouden gans! 
 
Boerin Gerda: Nee, het is een gouden gans!! 
 

  LIED: Kijk je wel goed uit je ogen? 
 
Boerin Gerda 
+koor:   Kijk je wel goed uit je ogen? 
   heb je dat wel goed gezien? 
   daar! een gans; een hele flinke 
   kijk eens hoe zijn veren blinken! 
   niemand die een veertje mist, 
   pak er één, verzin een list. 
 
Boerin Gerda wil een veer pakken! 
 
Boerin Gerda: Help, ik zit vast, ik kan niet meer los komen!!!!!! 
 

  LIED: Hé, ik wou er eentje pakken 
 
Boerin Gerda 
+koor:  He, ik wou er eentje pakken, 
   maar mijn vingers blijven plakken. 
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   O, o, o, wat moet ik nou? 
   help, help, help me, help me gauw! 
 
Boer Bart:  Eigen schuld, ik ga naar de veemarkt toe. 
 
Boer Gerrit:  Ik ga met je mee! 
 
Boer Dirk:  Ik ga ook mee. 
 
Boerin Annie: Ik ga naar de boerderij. 
 
Boerin Drika:  Wacht op mij! 
 
Boeren en boerinnen (behalve Gerda) gaan het toneel af. 
 

  LIED: Ik ben Hans 
 
Hans:   Ik ben Hans 
   met een gans. 
   een mooie grote gouden gans 
   wie 'm wil opgepast 
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Koor:   Hij is Hans 
   met een gans. 
   wie 'm wil opgepast  
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Domme Hans en Boerin Gerda (aan de gans vastgeplakt) gaan samen het toneel af. Bakkers komen op. 
 

  LIED: Bakkers 
 
Bakkers:  Alle broodjes uit de oven, 
   alle koekjes in de bus. 
   o, wat kunnen wij hard werken, 
   bakken is een hele klus. 
 
Koor:   Alle broodjes uit de oven, 
   alle koekjes in de bus. 
   o, wat kunnen zij hard werken, 
   bakken is een hele klus. 
 
Bakker Bas:  Zijn jullie al klaar met brood bakken? 
 
Bakker Jan:  Ja, ik ben heel vroeg opgestaan. 
 
Bakker Kees: Ik heb vandaag ander brood gebakken. 
 
Bakker Bas:  O ja, waar smaakt het naar? 
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Bakker Kees: Het smaakt een beetje naar taart. 
 
Bakker Jan:  Laat mij het eens proeven? 
 
Bakker Kees: Dan moet ik het eerst even gaan halen. 
 
Bakker Kees gaat het brood halen. 
 
Bakker Bas:  Denk jij echt dat het naar taart smaakt! 
 
Bakker Jan:  Ja, ik wel. 
 
Bakker Bas:  Nou, ik geloof er niets van. 
 
Bakker Kees komt op met het brood en geeft ze een stukje. 
 
Bakker Kees: Hier proef maar. 
 
Bakker Jan+Kees: Heeeerlijk!!!! 
 
Domme Hans en Boerin Gerda komen op. 
 
Bakker Kees: Er komt een jongen aan met een gans. 
 
Bakker Jan:  Ja, ik zie hem ook. Het lijkt wel een gouden gans. 
 
Bakker Bas:  Het is een gouden gans. 
 

  LIED: Kijk je wel goed uit je ogen 
 
Koor:   Kijk je wel goed uit je ogen? 
   heb je dat wel goed gezien? 
   daar! een gans: een hele flinke 
   kijk eens hoe zijn veren blinken! 
   niemand die een veertje mist, 
   pak er één, verzin een list. 
 
Bakker Kees: Hé wacht eens, geef mij eens een veer! 
 
Bakker Kees pakt Boerin Gerda vast. 
 
Bakker Kees: Nee maar, hoe kan dat nou, ik zit vast. 
 

  LIED: Hé, ik wou er eentje pakken 
 
Bakker Kees 
+koor:  He, ik wou er eentje pakken, 
   maar mijn vingers blijven plakken. 
   o, o, o, wat moet ik nou? 
   help, help, help me, help me gauw! 
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Bakker Kees: O, laat me los, ik moet nog taartjes bakken! 
 
 

  LIED: Ik ben Hans 
 
Hans:   Ik ben Hans 
   met een gans. 
   een mooie grote gouden gans 
   wie 'm wil opgepast 
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Koor:   Hij is Hans 
   met een gans. 
   wie 'm wil opgepast  
   plak niet aan zijn vleugels vast!  
 
Hans gaat af met Gerda en Kees, andere bakkers lopen erachter aan. 
Bloemenmeisje  (Katrijn) komt op met bloemenmand. Begint te roepen. 
 
Katrijn:  Ik heb klaprozen, tulpen, kom kopen bij Katrijn! 
   ook heb ik jasmijn, lelietjes-van-dalen, 
   Bij mij kun je alle soorten bloemen halen!!!! 
 
Allen:   Midden op het grote plein, 
   staat het stalletje van Katrijn: 
 
Katrijn:  Mooie blommen! Mooie blommen! 
   Mensen, hierheen moet je kommen! 
   'k Heb margrieten, mooie anjers. 
   'k heb violen..........zulke kanjers! 
   Rode rozen, korenbloemen, 
   veel teveel om op te noemen. 
   Lelietjes van twintig centen, 
   prachtig mooi, je ruikt de lente! 
 
Pieter komt op en loopt naar Katrijn.  
  
Allen:   Daar komt kleine Pieter aan, 
   bij het stalletje blijft hij staan. 
 
Katrijn:  Wel m'n jongen, zegt Katrijn, 
   wat zal het wezen, wat zal het zijn? 
   Irissen met lange stelen, 
   wil je paarse, wil je gele? 
   Zestig centen maar, de tien! 
   wil je roosjes dan misschien? 
   Ook niet deze? of van deze? 
   maar wat moet het dan toch wezen? 
   Moet je ze voor je moeder halen? 
   Neem dan lelietjes - van - dalen! 
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Pieter:  Nee, zegt Pieter, nee, het was 
   voor de juffrouw van de klas! 
   Weet je, ze verjaart vandaag 
   en nu geef ik haar zo graag. 
   Bloemetjes met gele hartjes, 
   maar ik heb alleen twee kwartjes.... 
 
Katrijn:  Lieve jongen, zegt Katrijn, 
   dan krijg jij van mij jasmijn! 
 
Allen:   't allermooiste wat erbij is, 
   en of Pietertje ook blij is! 
   Kijk, daar gaat hij met zijn petje 
   en zijn prachtige boeketje. 
   Straks zegt Pieter heel geleerd: 
   " Juf, nog wel gefie - sie - teerd!" 
 
Pieter:  Dank je wel Katrijn, ik denk dat de juf er heel blij mee is. 
 
Katrijn:  Dat denk ik ook! 
 
Pieter:  Dag Katrijn. 
 
Pieter gaat het toneel af en Katrijn zet de bloemen netjes. 
Domme Hans komt op met Boerin Gerda en Bakker Kees. 
 
Katrijn:  Droom ik? Het lijkt wel een gouden gans. 
 
Katrijn loopt er naartoe. 
 
Katrijn:  Nee, het is  een gouden gans. 
 

  LIED: Kijk je wel goed uit je ogen? 
 
Koor:   Kijk je wel goed uit je ogen? 
   heb je dat wel goed gezien? 
   daar! een gans: een hele flinke 
   kijk eens hoe zijn veren blinken! 
   niemand die een veertje mist, 
   pak er één, verzin een list. 
 
Katrijn:  Als ik een veertje pluk, dan ben ik rijk! 
 
Loopt naar Bakker Kees en pakt hem beet. 
 
 

  LIED: Hé,ik wou er eentje pakken 
 
Katrijn+koor: Hé, ik wou er eentje pakken, 
   maar mijn vingers blijven plakken. 
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   O, o, o, wat moet ik nou? 
   help, help, help me, help me gauw! 
 
Katrijn:  Och, wat ben ik toch een dommerik. 
 

  LIED: Ik ben Hans 
 
Hans:   Ik ben Hans 
   met een gans. 
   een mooie grote gouden gans 
   wie 'm wil opgepast 
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Koor:   Hij is Hans  
   met een gans. 
   wie 'm wil opgepast 
   plak niet aan zijn vleugels vast! 
 
Hans gaat af met de sliert. Schoolkinderen Guusje en Lotte komen het toneel op. 
 
Lotte:   Ik heb een cadeautje voor de juf. 
 
Guusje:  Ik ook. Wat zit daar in? 
 
Lotte:   Een kopje. 
 
Guusje:  Ik heb een muts voor de juf. 
 
Schoolkinderen Mark en Remco komen op. 
 
Remco:  Hoi, Lotte en Guusje. 
 
Lotte:   Hoi, Remco. 
 
Mark:   Hoi! 
 
Guusje:  Hoi, Mark. 
 
Mark:   Leuk hè, dat de juf jarig is. 
 
Remco:  Ik heb een boek voor de juf. 
 
Mark:   En ik een bord. 
 
Guusje:  Hebben jullie Fleur en Peter gezien? 
 
Mark:   Nee. 
 
Fleur en Peter komen op. 
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Remco:  Kijk, daar komen ze aan! 
 
Fleur:   Hallo. 
 
Peter:   Hallo, zullen we een spelletje doen? 
 
De anderen:  Ja, leuk. 
 
Mark:   Laten we tikkertje gaan doen. 
 
Fleur:   (tot Mark)   Jij bent hem! 
 
Peter en Mark, Guusje en Lotte, Remco en Fleur gaan tikkertje doen. 
Hans komt op met de sliert. 
 
Remco:  Moet je kijken, een jongen met een gans! 
 
Mark:   Het lijkt wel een gouden gans. 
 
Fleur:   Het is een gouden gans! 
 

  LIED: Kijk je wel goed uit je ogen? 
 
Koor:   Kijk je wel goed uit je ogen? 
   heb je dat wel goed gezien? 
   daar! een gans: een hele flinke 
   kijk eens hoe zijn veren blinken! 
   niemand die een veertje mist, 
   pak er één, verzin een list. 
 
Remco:  Een gouden veer, dat is een mooi kado voor de juf! Wacht eens  

even! 
 
Remco pakt  Katrijn vast. 
 
 

  LIED: Hé, ik wou er eentje pakken 
 
Remco+koor: Hé, ik wou er eentje pakken, 
   maar mijn vingers blijven plakken. 
   O, o, o, wat moet ik nou? 
   help, help, help me, help me gauw! 
 
TOT ZOVER DE PROEFTEKST . HET VERHAAL GAAT VERDER EN 
UITEINDELIJK LOOPT HET TOCH GOED AF. 
 
Allemaal:  Hoera, we zijn weer vrij!!!! 
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  LIED: Slotlied 
 
Allen:   Het einde van het lied is hier, 
   Hans heeft enkel nog plezier. 
   met zijn gans en de prinses, 
   ieder kreeg vandaag zijn les. 
 
   Hiep, hiep hoera, de bakker is weer vrij, 
   hiep, hiep hoera en heel de rij erbij. 
   we kunnen weer naar huis toe gaan 
   en heerlijk rustig slapen gaan. (2X) 
 
 
 
 
 
   Einde 
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