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bijzonderheden: 
 
Zorg ervoor dat u tijdens de voorstelling voldoende hulp hebt voor 
taken als : het bedienen van de cd-speler, het verkleden van de 
kinderen, het bezighouden van de kinderen die moeten wachten enz. 
zodat uzelf de handen vrij hebt om bij het stuk te blijven en de 
kinderen op het toneel waar nodig te helpen. 
 
Het is aan te raden met de grote rollen al eerder te beginnen met 
repeteren dan met de groep. Dit voorkomt lang wachten en 
desinteresse van de groep. Zij kunnen bijvoorbeeld beginnen met 
decorstukken maken, terwijl u met de anderen oefent. 
 
Kinderen houden van toneelspelen. Zorg dat ze er plezier in houden 
door ze de kans te geven dingen van zichzelf kwijt te kunnen in het 
stuk. We denken dat de tekst daar genoeg ruimte voor laat. Laat in 
elk geval de tekst nooit een dwangbuis worden, wijzig als u dat nodig 
acht, want we hopen dat u het opzetten en uitvoeren van de musical 
van het begin tot het eind met plezier kunt doen. 
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ROLVERDELING ongeveer 20 kinderen   WIE 
 
De kleine kapitein 1______________________________________ 

Clown   1______________________________________ 

Dokter  1______________________________________ 

Draak   1______________________________________ 

Draak   2______________________________________ 

Draak   3______________________________________ 

Hoelameisje  1______________________________________ 

Hoelameisje  2______________________________________ 

Hoelameisje  3______________________________________ 

Hoelameisje  4_____________________________________  

Verdrietigen  5 bv. Serveerster______________________ 

           Prinses____________________________ 

           Brandweerman_______________________ 

           Bakker_____________________________ 

           Nar_______________________________ 

Piraat   1______________________________________ 

Piraat   2______________________________________ 

Piraat   3______________________________________ 

Koning   1______________________________________ 

Koningin  1______________________________________ 
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IEDEREEN ZINGT Ballade 
 

 Er was er eens een jongen 
 die hield zo van de zee 
 Hij had een heel klein bootje 
 daar voer hij dikwijls mee 
 
 En op een dag verscheen er 
 een clowntje aan de ree 
 die zei: "Ach lief kapteintje 
 toe neem me met je mee 
 
ENZ (hierna nog 2 coupletten) 

 
HET LICHT IN DE ZAAL GAAT UIT EN HET LICHT OP HET SPEELVLAK 
GAAT AAN. DE MUZIEK START EN DE KLEINE KAPITEIN KOMT OP 
 
KLEINE KAPITEIN(ZINGT)  

Alle mensen noemen mij de kleine kapitein 
 en ze hebben groot gelijk, want kijk,  
 ik ben maar klein 
 en zie je daar, dat is mijn boot 
 die is ook al niet zo groot 
 maar varen kan hij heel erg goed 
 wel tot het einde van de zee, of verder als het moet 

 
DE CLOWN KOMT OP(MUZIEK GAAT DOOR) 
 
CLOWN  dag, Kleine Kapitein 
 
KLEINE KAPITEIN hallo, wie ben jij? 
 
CLOWN(ZINGT) lachen, lachen, of ik schiet, want pruilen pik ik niet 

 ik ben clown, dus wil ik dat je lacht als je me ziet 
 zeg ken je al die leuke mop 
 van die man met op zijn kop 
 een hele grote hondendrol 
 en ha, ha dat die man dan ha, ha  
 zegt doe mij een lol 

 
KLEINE KAPITEIN aha, jij bent een clown. Wat kan ik voor je doen? 
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CLOWN ik heb gehoord dat er ergens een eiland is waar de 
mensen altijd verdrietig zijn 

         
KLEINE KAPITEIN wat erg, altijd verdrietig  
 
CLOWN  daar wil ik naar toe om iedereen aan het lachen te  

maken. Kun jij me brengen Kleine Kapitein? 
 
KLEINE KAPITEIN weet je waar dat eiland is? 
 
CLOWN  nee... 
 
KLEINE KAPITEIN dan zullen we moeten zoeken! 
 
DE DOKTER KOMT OP 
 
DOKTER  ahum, goede middag, Kleine Kapitein 
 
KLEINE KAPITEIN goede middag, wie bent jij? 
 
 
DOKTER(ZINGT) Ik ben dokter Pillemans en voelt u zich niet goed? 

 komt u dan maar bij me langs,  
 want ik weet wat u moet 
 ik heb een pil voor iedereen 
 die pijn heeft in zijn grote teen 
 zijn buik, zijn bil, zijn hoofd, zijn hand 
 ik heb een hele goede pil voor ied're zieke klant 
 

KLEINE KAPITEIN Dokter, wat kan ik voor u doen? 
 
 
DOKTER  ik heb gehoord van een eiland waar de mensen altijd  

verdrietig zijn. Daar wil ik naar toe, wilt u mij 
brengen? 

 
KLEINE KAPITEIN Weet u waar dat eiland ligt? 
 
DOKTER  nee... 
 
KLEINE KAPITEIN dan zullen we moeten zoeken! De clown gaat ook  

mee. Hij denkt dat hij die mensen op dat eiland weer 
aan het lachen kan maken met zijn grappen 
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DE CLOWN MAAKT EEN GRAPPIGE SPRONG MET EEN GRAPPIG GELUID 
DAARBIJ EN DE DOKTER MOET LACHEN 
         
DOKTER  ha, ha, ha die mensen zijn ziek, die maak je niet  

beter met grappen. Die mensen hebben pillen nodig!. 
CLOWN  welnee...grappen 
 
DOKTER  zeg, zeg, zeg, wie heeft er hier voor dokter  

gestudeerd? 
 
CLOWN  dat kan wel wezen, maar toch denk ik... 
 
KLEINE KAPITEIN stop, geen ruzie. We gaan. 
 
DE KLEINE KAPITEIN, DE DOKTER EN DE CLOWN GAAN AAN BOORD. DE 
KLEINE KAPITEIN GAAT AAN HET ROER STAAN 
 
KLEINE KAPITEIN Clown jij gaat op de uitkijk staan en Dokter jij moet  

het dek vegen. Daar staat de bezem. 
 
DOKTER  ja maar... 
 
KLEINE KAPITEIN geen gemaar, aan het werk 
 
DE CLOWN GAAT OP DE UITKIJK STAAN EN DE DOKTER BEGINT TE 
VEGEN 
 
het reislied 
 
GEDRIEEN-(ZINGEN) we gaan op reis de boot wil weg 

 dit is het juiste uur 
 en wie niet mee wil, die heeft pech 
 dit wordt avontuur 
 
 en waar de boot ons brengen zal 
 we zullen het wel zien 
 tot ver voorbij de horizon 
 of verder nog misschien 
 
ENZ 

 
CLOWN   land in zicht! 
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KLEINE KAPITEIN  waar? 
 
CLOWN   daar! 
 
KLEINE KAPITEIN  gooi het anker uit 
 
DOKTER   jawel kapitein (HIJ GOOIT HET ANKER UIT) 
 
KLEINE KAPITEIN  we gaan aan wal 
 
DE DOKTER, DE CLOWN EN DE KLEINE KAPITEIN GAAN AAN WAL 
 
CLOWN   niemand te zien 
 
DOKTER   een onbewoond eiland. Laten we maar weer  

gaan 
 
KLEINE KAPITEIN  niets daarvan..... hallo, woont hier iemand? 
 
ALLE DRIE    hallo, woont hier iemand? 
 
DE VERDRIETIGE MENSEN KOMEN OP.  ZIJ HUILEN ALLEMAAL, OOK ALS 
ZE PRATEN 
 
ENZ (scene gaat hier verder) 
 
VERDRIETIGE 2  als dat zo is hebben wij geen koning en  

koningin mee 
 
l ied van verdriet 
 
ALLE VERDRIETIGEN op dit eiland groot en stil  

 is niemand die nog spelen wil 
 men huilt hier heel de dag 
 en nergens zie je nog een lach 
 eens was hier altijd feest 
 maar ach, dat is geweest 
 de koningin van pracht en praal 
 ging op een dag met haar gemaal 
 logeren bij haar zus 
 gaf ons nog een kus 
 
ENZ 



 8 

 
CLOWN   hier helpen mijn grappen niet 
 
DOKTER   en hier helpen ook geen pillen 
 
KLEINE KAPITEIN  hier helpt maar één ding 
 
ALLEN   wat dan? 
 
KLEINE KAPITEIN  we gaan de koning en de koningin zoeken.  

Kom we gaan aan boord 
 
DE KLEINE  KAPITEIN GAAT AAN HET ROER STAAN, DE CLOWN OP DE 
UITKIJK EN DE DOKTER VEEGT HET DEK 
 
VERDRIETIGEN (DOOR ELKAAR) vaar voorzichtig, dàààg, kom gauw  

terug, jullie moeten de koningin en haar man 
vinden... 

  
DE VERDRIETIGEN GAAN AF EN DE BOOT VERTREKT 
 
het reislied 
 
KK, DO, CLO (ZINGEN) we gaan op reis de boot wil weg 

 dit is het juiste uur 
 en wie niet mee wil, die heeft pech 
 ENZ 
 

CLOWN   land in zicht! 
 
KLEINE KAPITEIN  waar? 
 
CLOWN   daar! 
 
KLEINE KAPITEIN  gooi het anker uit 
 
DOKTER   jawel kapitein (HIJ GOOIT HET ANKER UIT) 
 
KLEINE KAPITEIN  we gaan aan wal 
 
DE KLEINE KAPITEIN, DE CLOWN EN DE DOKTER GAAN AAN WAL. DE 
HOELAMEISJES (VERDEELD IN TWEE GROEPEN) KOMEN AL DANSEND 
OP DE MUZIEK OP 
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l ied van Tahiti 
 
HOELAMEISJES    GROEP 1 zwaaien met je rokje 

 en zwaaien met je haar 
 altijd schijnt de zon bij ons 
 dus dansen, zingen maar 

 
                          GROEP 2 zwaaien met je rokje 

 en zwaaien met je haar 
 altijd schijnt de zon bij ons 
 dus dansen, zingen maar 

 
                          GROEP 1 de zon maakt je zo vrolijk 
                          GROEP 2 zon maakt je zo vrolijk 
                          GROEP 1 we dansen heel de dag 
                          GROEP 2 dansen heel de dag 
                          GROEP 1 we zingen op Tahiti 
                          GROEP 2 zingen op Tahiti 
 
                           SAMEN 'aloha' met een lach 
 
                          GROEP 1 we hebben hier veel bloemen 

 en vruchten langs de weg 
 hier pluk je wat je plukken wil  
 gewoonweg uit de heg ENZ 

 
DE KLEINE KAPITEIN, DE CLOWN EN DE DOKTER LOPEN NAAR DE 
MEISJES EN KLAPPEN 
 
DOKTER   dat was prachtig 
 
HOELAMEISJE 1  ik ben de koningin van dit eiland. Wie zijn   

jullie en wat komen jullie doen? 
 
CLOWN   wij zijn op zoek naar uw zus en haar man 
 
ENZ (scene gaat hier verder) 
 
DE KLEINE KAPITEIN, DE CLOWN EN DE DOKTER GAAN AAN BOORD. DE 
HOELAMEISJES WUIVEN ZE UIT EN GAAN AF 
 
het reislied 
 
KK, DO, CLO (ZINGEN) we gaan op reis de boot wil weg 
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 dit is het juiste uur 
 en wie niet mee wil, die heeft pech 
 dit wordt avontuur 
 
 en waar de boot ons brengen zal 
 we zullen het wel zien 
 tot ver voorbij de horizon 
 of verder nog misschien 
 
 we gaan op reis, de boot wil weg, 
 dit is het juiste uur 
 dus wie niet mee durft, die heeft pech 
 dit wordt avontuur  

 
CLOWN   land in zicht! 
 
KLEINE KAPITEIN  waar? 
 
CLOWN   daar! 
 
KLEINE KAPITEIN  gooi het anker uit 
 
DOKTER   jawel kapitein (HIJ GOOIT HET ANKER UIT) 
 
KLEINE KAPITEIN dit is het pirateneiland. Jullie blijven op de 

boot, anders gaan de piraten hem inpikken. Ik 
ga naar het eiland om de koningin en haar man 
te zoeken. Als ik nog niet terug ben als het 
donker is, moeten jullie me komen zoeken 

 
CLOWN EN DOKTER oké, maar wees voorzichtig 
 
DE KLEINE KAPITEIN GAAT AAN WAL EN SPEURT VOORZICHTIG OVER 
HET EILAND. DAN HOORT HIJ IETS EN VERSTOPT ZICH. DE PIRATEN 
KOMEN OP 
 
piratenlied 
 
PIRATEN   wij zijn de piraten 

 gevreesd aan ied're kaai 
 wij roven zelfs de graten 
 van een enge reuze haai 
 ja, van een reuze haai 
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 he ho, he-o heeeeejo 
 he ho, he-o heeeeejo 

  
MANKE HENKIE  ik ben Manke Henkie 

 want ik heb maar één been 
 't andere heeft een krokodil 
 die ging er ooit mee heen 
 die ging er ooit mee heen  
 he ho, he-o heeeeejo 
 he ho, he-o heeeeejo 

SAMEN   he ho, he-o heeeeejo 
    he ho, he-o heeeeejo 
 

ENZ 
 
MANKE HENKIE  stop!!! 
 
DE MUZIEK STOPT (REAGEREND OP MANKE HENKIE) ABRUPT ! 
 
GROOTOOR   maar nu heb ik nog niet gezegd wie ik ben 
 
MANKE HENKIE  ja, ja,  jij bent Grootoor en jij kan alles horen  

op een kilometer afstand, maar kijk! 
 

DE ANDERE PIRATEN KIJKEN WAAR HIJ WIJST 
PIRATEN   een schip 
 
MANKE HENKIE  en wat doen piraten met een schip? 
 
PIRATEN   plunderen, inpikken, kapen, roven! 
 
MANKE HENKIE  juist, dat gaan we doen. Maar we doen het  

vannacht als iedereen op die boot slaapt. 
 
PIRATEN   hoeraa, plunderen, inpikken, kapen, roven! 
 
MANKE HENKIE  laten we nu gaan slapen, dan zijn we vannacht  

goed uitgerust 
 

DE PIRATEN GAAN DICHT TEGEN ELKAAR AAN LIGGEN EN VALLEN IN 
SLAAP. LANGZAAM WORDT HET DONKER. 
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DE KLEINE KAPITEIN KOMT VOORZICHTIG TEVOORSCHIJN EN BINDT DE 
PIRATEN MET EEN TOUW AAN ELKAAR VAST 
 
KLEINE KAPITEIN  zo, dat was een makkie. WAKKER WORDEN! 
 
DE KLEINE KAPITEIN VERBERGT ZICH 
 
MANKE HENKIE  wel alle muggen en olifanten. Wat is hier aan  

de hand? Ik zit vastgebonden! Dikke 
Eenoog...Grootoor... 

 
GROOTOOR   laat ons toch slapen... 
 
DIKKE EENOOG  ik zit ook vastgebonden. Heb jij dat gedaan  

Grootoor? 
 
GROOTOOR (GAAPT) neehee, want ik zit ook vastgebonden 
 
PIRATEN   we zitten vastgebonden, wie heeft dat  

gedaan... 
 
OP DAT MOMENT WORDT EEN ENORM LAWAAI HOORBAAR. DE PIRATEN 
ZWIJGEN VERSCHRIKT 
 
DE DOKTER EN DE CLOWN KOMEN OP EN MAKEN ZOVEEL MOGELIJK 
LAWAAI MET PANNENDEKSELS EN POTTEN EN RAMMELAARS EN 
RATELS. ZE ZIEN DE VASTGEBONDEN PIRATEN EN HOUDEN OP MET DE 
HERRIE 
 
DE KLEINE KAPITEIN KOMT TEVOORSCHIJN 
 
KLEINE KAPITEIN  zijn jullie het 
 
CLOWN ja, Kleine Kapitein je had gezegd dat we naar 

je moesten gaan zoeken als het donker was  
 
KLEINE KAPITEIN  ja, het duurde iets langer, maar ik heb de  

piraten gevangen 
 
DOKTER   ...en hebben ze de koningin en haar man  

gevangen? 
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KLEINE KAPITEIN   dat weet ik nog niet. Piraten, waar is koningin  
Annabel en haar man koning Valentijn? 

 
PIRATEN   die kennen wij niet, die hebben wij nooit  

gezien 
 
KLEINE KAPITEIN  spreek de waarheid anders gaan wij gewoon  

weg en we laten jullie vastgebonden 
MANKE HENKIE  maar dan gaan we dood van de honger 
 
CLOWN   dan moet je maar zeggen waar ze zijn 
 
DIKKE EENOOG  we weten het niet 
  
DOKTER   dan gaan we weg 
 
MANKE HENKIE  maar dan gaan we dood van de dorst 
 
KLEINE KAPITEIN  dus jullie weten het echt niet? 
 
PIRATEN   echt niet, echt niet, echt niet... 
 
GROOTOOR   misschien weet ik het wel 
 
ANDERE PIRATEN  waaaat...! 
 
GROOTOOR   als wij 's nachts langs het drakeneiland varen  

hoor ik de laatste tijd een vrouw huilen: "oh 
mijn onderdanen, oh, mijn onderdanen" 

 
DOKTER   dat zou de koningin kunnen zijn 
 
GROOTOOR   en ik hoor ook een man snurken 
 
CLOWN   dat zou de koning kunnen zijn 
 
KLEINE KAPITEIN  we gaan naar het drakeneiland 
 
MANKE HENKIE  dat zou ik niet doen 
 
CLOWN   (STOTTEREND) dat is gevaarlijk 
 
DOKTER   (BIBBEREND) dat durf ik niet 
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KLEINE KAPITEIN  we gaan naar drakeneiland, met z'n allen 
 
PIRATEN   wij niet hoor 
 
KLEINE KAPITEIN  jawel, jullie gaan mee 
 
 
CLOWN EN DOKTER maar wij blijven hier. Drakeneiland is veel te  

gevaarlijk 
 
KLEINE KAPITEIN  oh, nee, jullie gaan ook mee. We zijn samen  

aan dit avontuur begonnen, we maken het ook 
samen af. We gaan aan boord 

 
HET HELE GEZELSCHAP GAAT AAN BOORD EN DE BOOT VAART WEG 
 
het reislied 
 
ALLEN (ZINGEN)  we gaan op reis de boot wil weg 

 dit is het juiste uur 
 en wie niet mee wil, die heeft pech 
 dit wordt avontuur 
 
 en waar de boot ons brengen zal 
 we zullen het wel zien 
 tot ver voorbij de horizon 
 of verder nog misschien 
 
 we gaan op reis, de boot wil weg, 
 dit is het juiste uur 
 dus wie niet mee durft, die heeft pech 
 dit wordt avontuur  

 
CLOWN   land in zicht! 
 
KLEINE KAPITEIN  waar? 
 
CLOWN   daar! 
 
KLEINE KAPITEIN  gooi het anker uit 
 
DOKTER   jawel kapitein (HIJ GOOIT HET ANKER UIT) 
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KLEINE KAPITEIN  dat is het drakeneiland. We wachten tot het  
donker wordt en dan gaan we aan wal 
 

HET HELE GEZELSCHAP GAAT AF EN KONINGIN ANNABEL EN KONING 
VALENTIJN KOMEN OP 
 
KONINGIN ANNABEL oh, mijn lieve Valentijn, we zitten nu al  

maanden op dit eiland. Ik denk dat we hier 
nooit meer weg komen 

 
KONING VALENTIJN ik ben bang dat je gelijk hebt. We kunnen niet  

weg want die smerige draken hebben onze 
boot kapot gemaakt en ik denk niet dat 
iemand ons hier kan vinden 

 
DE KONINGIN BARST IN HUILEN UIT 
 
KONINGIN ANNABEL oh, mijn arme onderdanen 
 
KONING VALENTIJN niet huilen, het komt vast weer goed 
 
KONINGIN ANNABEL dat zeg je alleen maar om me weer blij te  

maken 
 
KONING VALENTIJN stil daar komen de draken 
 
ENZ (scene gaat hier verder) 
 
DRAAK 1   wel potverdrie, wie durft mij gevangen te  

nemen? 
 
CLOWN   ik, kom op dan gaan we zoeken waar de  

anderen zijn 
 
DE CLOWN TREKT DE DRAAK MEE AF. DE KONINGIN EN DE KONING 
KOMEN OP EN STAAN HIJGEND STIL MIDDEN OP HET TONEEL. VAN 
TWEE KANTEN KOMEN DRAAK 2 EN 3 OP. DE KONINGIN EN DE KONING 
SCHRIKKEN 
 
KONINGIN   we zijn erbij 
 
DRAAK 2 EN 3  jullie zijn erbij 
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KONING   we zijn erbij 
 
VAN TWEE KANTEN KOMEN ACHTER DE DRAKEN DE DOKTER EN DE 
KLEINE KAPITEIN OP 
 
KLEINE KAPITEIN  jullie zijn erbij 
 
DRAAK 2 EN 3  we zijn erbij 
 
DE KLEINE KAPITEIN EN DE DOKTER BINDEN DE TWEE DRAKEN VAST. 
DAAR KOMEN OOK DE CLOWN EN DRAAK 1 OP 
 
KONINGIN ANNABEL we zijn gered 
 
KONING VALENTIJN jullie krijgen een medaille 
 
KLEINE KAPITEIN  kom, we gaan aan boord 
 
HET HELE GEZELSCHAP GAAT NAAR DE BOOT 
 
DRAKEN   wij willen niet naar een dierentuin 
 
PIRATEN   wij willen niet naar een gevangenis 
 
HET GEZELSCHAP GAAT AAN BOORD EN DE BOOT VAART WEG 
 
het reislied 
 
ALLEN (ZINGEN)  we gaan op reis de boot wil weg 

 dit is het juiste uur 
 en wie niet mee wil, die heeft pech 
 dit wordt avontuur 
 
 en waar de boot ons brengen zal 
 we zullen het wel zien 
 tot ver voorbij de horizon 
 of verder nog misschien 
 
 we gaan op reis, de boot wil weg, 
 dit is het juiste uur 
 dus wie niet mee durft, die heeft pech 
 dit wordt avontuur  
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CLOWN   land in zicht! 
 
KLEINE KAPITEIN  waar? 
 
CLOWN   daar! 
 
KLEINE KAPITEIN  gooi het anker uit 
 
DOKTER   jawel kapitein (HIJ GOOIT HET ANKER UIT) 
 
KONINGIN ANNABEL dat is ons eiland 
 
CLOWN   het eiland van verdriet 
 
DOKTER   waar alle mensen altijd huilen 
 
KLEINE KAPITEIN  en waar pillen en grappen niet helpen 
 
KONINGIN ANNABEL maar ik weet wel wat ze vrolijk zal maken 
 
KONING VALENTIJN en ik ook, kom mee we gaan aan wal 
 
DE VERDRIETIGE MENSEN KOMEN OP. ALS ZE DE KONING EN DE 
KONINGIN ZIEN BEGINNEN ZE TE JUICHEN 
 
VERDRIETIGEN  hoera! Hoera! 
 
VERDRIETIGE 1  de Koning en de Koningin zijn terug! 
 
VERDRIETIGE 2  nu kunnen we weer blij zijn! 
 
VERDRIETIGE 3  nu is het weer alle dagen feest! 
 
VERDRIETIGE 4  en hoeven we niet meer te huilen! 
 
VERDRIETIGE 5  lang leve de Kleine Kapitein!! 
 
ALLEN   hiep hiep hiep hoera!! 
 
KLEINE KAPITEIN  wat doen we nu met de piraten? 
 
KONINGIN   ze mogen wel hier blijven wonen 
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KONING   dan kunnen ze op ons eiland passen 
 
KONINGIN   als ze dat tenminste willen 
 
PIRATEN   ja, ja, dat willen we, dat willen we heel graag! 
 
ALLEN   hoera!!! 
 
DOKTER   maar wat doen we dan met de draken? 
 
CLOWN   die mogen met mij mee, naar het circus. Dan  

worden het beroemde circusdraken 
 

ALLEN   hoera!!! 
 
het slotlied 
ALLEN   We zullen nooit meer huilen 

 geen traan meer van verdriet 
 gesnuffel en gesnuif 
 dat willen wij hier niet 
 
 we maken pret en dansen rond 
 geen tijd voor hartenzeer 
 en wie het huilen lekker vond 
 die zien we vast niet meer 
 
 dus zing met ons mee  
 en vier het feest 
 want alles is weer goed 
 lang leve heel de stoet 
 

 EINDE  


