
 

Inleiding 
 

 
Binnenkort komt bij u op school verteller Walter Roozendaal (Muze Muzette) 
met twee verhalen: Het Ezeltje (naar de gebroeders Grimm) en een Baba Jaga 
verhaal (naar Afanasjef). 
 
In deze brochure vindt u: 
 
• informatie over de organisatie van de vertelvoorstelling 
• informatie over Het Ezeltje 
• informatie over Baba Jaga, de Russische versie van een heks 
 
Ik wens u en uw klas veel plezier met deze voorstelling! 
 

Walter Roozendaal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.MuzeMuzette.com 
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Verteller op school: organisatie 
 
 

Graag vraag ik uw aandacht voor wat organisatorisch zaken. 
 
Ik maak in mijn vertelvoorstelling muziek, o.a. op een grote accordeon. 
 
• Ik vraag u voor een stevig tafeltje te zorgen, van normale hoogte (ca. 75 

cm), waar de accordeon en ik samen op kunnen zitten. 
• Vóór het tafeltje is ca. 2 x 2 meter speelvlak nodig. 
• De kinderen kunnen daar in halve cirkels omheen zitten. Wanneer meer 

dan één klas de voorstelling bezoekt kunt u met banken, hogere stoelen 
en tafels een tribune-effect opbouwen. 

• Graag uw hulp bij in- en uitladen, opbouwen en afbreken, met name 
wanneer ik op een ochtend op twee scholen geprogrammeerd sta, van 
de ene naar de andere school reis en daar opnieuw moet opbouwen. 

 
Een intieme sfeer draagt veel bij aan vertellen. De opstelling is daar een 
onderdeel van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vóór de voorstelling 
 
 
Voor de verhalen zelf hebben de kinderen geen informatie nodig. De 
verhalen en de muziek vragen niet om een speciale voorkennis. 
 
Wel is het noodzakelijk om de kinderen voor te bereiden op de komst van de 
verteller, en het gaan  kijken naar een voorstelling. 
Want voor veel kinderen is dit de eerste keer dat ze met een echt optreden in 
aanraking komen. 
 
Dit zijn drie vuistregels voor Theater: 
 

• Vóór de voorstelling: PLASSEN !!! 
• Onder de voorstelling: niet praten of andere storende 

dingen doen, want iedereen wil natuurlijk alles goed 
kunnen horen. 

• Na de voorstelling: applaus. 

 
Mag ik u dringend vragen ruim de tijd te nemen voor de eerste theaterregel? 
En de kinderen echt vooraf te laten plassen? 
Ik begin de voorstelling liever iets later, dan dat er tijdens de voorstelling 
kinderen dringend weg moeten… 
 
Tenslotte: 
Muziek is voor sommige kinderen een uitnodiging om òp te springen en te 
gaan dansen. Ik vind dat altijd een dilemma. Want normaal gesproken gun ik 
kinderen hun spontane reactie graag. Maar wanneer een kind op een 
slaapliedje opspringt en heftig gaat swingen is er toch een misverstand. 
 
Veel muziek in de voorstelling is niet bedoeld om op te dansen. Eigenlijk 
vertelt de muziek ook een stukje van het verhaal. Niet met woorden, maar 
met muziek. Dus net zo de moeite waard om naar te luisteren. 
Het is handig wanneer de iets oudere kinderen dat weten. 
 
Overigens is er één moment in de voorstelling, dat ze onmogelijk stil kunnen 
zitten. En ja, dan hoort reageren er gewoon bij --- en dan mogen (moeten) ze 
dat natuurlijk ook. Maar dat merken ze vanzelf wel, dáár hoeft u ze niet op 
voor te bereiden. 
 
 



Na de voorstelling 
 
 
Vaak zijn kinderen direct na de voorstelling nog zo vol van alles wat ze 
meegemaakt hebben, dat ze niet direct reageren.  
Dat hoeft ook niet. 
Ik geef wel altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Soms komen er alleen wat associatieve reacties (mijn oom heeft ook zo’n 
accordeon), en soms willen ze eigenlijk vooral nog een muziekje horen. Soms 
willen ze weten hoe de accordeon werkt, en kan ik dat in vijf extra minuten 
laten zien en horen. 
 
Maar u kunt in de dagen daarna zien hoe de verhalen doorwerken. Veel 
collega’s zijn verrast door wat de kinderen er uit opgepikt blijken te hebben. 
Dat is vaak meer dan ze eerst dachten! 
 
Een belangrijke kindervraag, die ze soms nog niet aan mij stellen is: “Wat 
gebeurde er met de heks toen ze in het vuur sprong?” 
Mijn antwoord is dan: “Dat weet ik niet, want dat vertelt het verhaal niet. 
Maar ik weet wel, dat er wel duizend andere verhalen over Baba Jaga zijn, en 
in elk verhaal is ze er weer. Alleen: de meisjes uit dit verhaal hadden nooit 
meer last van haar! 
 
Hierna vindt u informatie over de twee verhalen, met wat losse 
aanknopingspunten/thema’s voor lesactiviteiten.  
 

De taal in de voorstelling 
Kinderen leven in een wereld, waarin volwassenen een taal spreken die (nog) 
niet de hunne is. Kinderen hebben daar een fantastisch antwoord op: ze 
kijken en voelen heel goed mee met die volwassenen, om toch te weten wat 
ze bedoelen. Door innerlijk af te stemmen1 op een volwassene begrijpen ze 
die vaak verrassend veel beter dan die volwassene zelf dacht... 
 
Dat geeft mij als acteur een opgave èn een vrijheid.  
De opgave is, om alles wat ik vertel zo volledig vanuit beleving te vertellen, 
dat ik de kinderen een kloppend totaalbeeld geef van de betekenis van het 
verhaal. Dat is mijn vak als acteur/verteller. Kinderen “lezen” mij als verteller 
feilloos. 
Het geeft mij ook een vrijheid: een rijke taal te kiezen om uitdrukking te 
geven aan mijn verhalen. Onder de voorwaarde dat ik die taal volledig 
beleefbaar speel. 
 
De taal van volwassenen is niet automatisch de taal die kinderen ook 
letterlijk kunnen verstaan. Ook als voormalig Pabo-docent begrijp ik, dat 
leraren in het primair onderwijs getraind zijn op het weloverwogen 

                                                           
1 Wie hier meer over wil weten kan informatie vinden in artikelen over spiegelneuronen. 



afstemmen van hun taal op de kinderen, en die eis ook bijvoorbeeld aan 
stageaires stellen. 
 
Tegelijkertijd weet ik als theatermaker en jarenlang programmeur van 
educatieve voorstellingen en kunstmenu’s, dat goede acteurs het 
veronderstelde probleem over taalgebruik overbruggen. 
Mocht u daar na mijn voorstelling aan twijfelen, dan geef ik u graag de 
ervaring van de collega’s waar ik de eerste try-outs van mijn voorstelling 
deed. Na een paar dagen kwamen die nog eens terug op de verhalen met de 
kinderen. Toen bleek, dat zelfs de kleuters de verhalen absoluut begrepen 
hadden.  
Daar vertrouw ik dus op. En ondertussen heb ik er veel plezier in om met een 
rijke taal (in woorden èn in de beleefbare uitdrukking daarvan) de verhalen 
gestalte te geven. 
 

De verborgen betekenis van verhalen 
Uit onderzoek weten we, dat sprookjes en mythen verborgen betekenissen 
bevatten.  
Hierna geef ik meer informatie over Baba Jaga, de Russische heks — dat wil 
zeggen: een vaak boze oudere vrouw. Wie Baba Jaga overwint zet een 
belangrijke stap in haar (of zijn) ontwikkeling. 
Ik ontdekte dat het sprookje van Het Ezeltje mijn studenten aan het 
Conservatorium van Amsterdam heel speciaal aanspreekt. Ze herkennen de 
ontwikkelingsweg van het Ezeltje als hun eigen weg naar hun beroep. 
Tegelijkertijd wordt het sprookje veel verteld in de wereld van kinderen met 
een beperking. Ook daar heeft het een heel speciale waarde. Het staat niet 
alleen in de dikke verzameling van alle Sprookjes van Grimm, er zijn ook 
meerdere prentenboekenversies van het sprookje op zichzelf. 
 
Ik merk in mijn vertelpraktijk dat mensen van alle leeftijden vaak een soort 
honger hebben naar dit soort verhalen.  Niet alleen om het delen van een 
intiem moment, maar ook omdat dit intieme moment gevuld is met een vaak 
onbewuste diepere betekenis. 
Voor kinderen geldt dat zeker net zoveel als bijvoorbeeld (tot mijn verrassing) 
voor pubers. 
Hoewel ik met de kinderen daar meestal niet echt over praat, neem ik zonder 
meer aan dat ook die diepere betekenis bij hen aankomt. Ik heb daar zelf 
dierbare jeugdherinneringen aan, naar aanleiding van de verhalen die mijn 
moeder mij voorlas. De sprookjesfiguren bevolkten mijn dromen en 
fantasieën! 
 

  



Het Ezeltje 
 
Het Ezeltje van Grimm is een vriendelijk verhaal over een ezeltje, dat als 
muzikant door de wereld trekt, en uiteindelijk de prinses trouwt. 
In het oorspronkelijke sprookje is het Ezeltje een luitspeler. Maar ja, ik heb 
een accordeon… 
 
Thema’s bij dit verhaal zijn bijvoorbeeld: 
 
• Ezeltjes en andere dieren van de kinderboerderij. 
• Muzikanten: waar en wanneer spelen ze, wat spelen ze, wat kunnen 

muzikanten allemaal? 
• Muziek die je mooi vindt en waar je graag naar luistert. 
• Van mondharmonica tot accordeon. 
• Reizen: van dorp naar dorp, van stad naar stad, van land naar land... 
• Trouwen. 
• Fluxus heeft een leskist over het zelf maken en bespelen van 

muziekinstrumenten. 
 
 

 



 Baba Jaga — een Russische heks 
 
Alle kinderen in het Westen kennen heksen uit verhalen als Hans en Grietje 
en Sneeuwwitje. Net zo kennen alle Oost-Europese kinderen Baba Jaga uit 
vele verhalen.  
Even bekend als Hans en Grietje of Sneeuwwitje is daar bijvoorbeeld het 
schitterende verhaal van Wassilissa de Schone, die voor haar boze 
stiefzusters vuur moet halen bij Baba Jaga. Die stiefzusters hopen dat Baba 
Jaga haar zal opeten. 
 
Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de West-Europese heks en Baba 
Jaga zijn er ook veelzeggende verschillen. 
Baba Jaga is in elk geval een oude vrouw, die drankjes en poeders mengt, 
toverspreuken uitspreekt, mensenvlees ruikt, een oven heeft waar ze graag 
jonge kinderen in braadt, en met haar tanden hele bomen aan flarden bijt (je 
kan je dus niet redden door in een boom te klimmen). 
 
Haar hutje heeft een bijzondere eigenschap: het staat op kippenpoten. 
Wanneer je er aan komt draait het hippend rond, zodat je nooit bij de deur 
kan. Alleen voor wie niet bang is, of onschuldig van hart, wil het zich terug 
draaien en stilstaan. In sommige verhalen springt het deurtje dan zelfs 
vanzelf open! 

 
Wanneer Baba Jaga door de lucht vliegt doet ze dat in een vijzel of een 
houten ton. Met de stamper roeit ze de vijzel voort, achter de vijzel hangt 
een bezem die het spoor uitveegt, en het maakt een enorme herrie. Een 
echte koperen vijzel heeft eigenlijk de vorm van een luidklok, een bel. In zo’n 
klok een poedertje stampen maakt inderdaad een hels kabaal. 
 



In andere sprookjes is het hutje omgeven door een omheining van palen, met 
op elke paal een doodshoofd. Soms zijn de palen ook mensenbeenderen. En 
er is altijd één paal die nog uitnodigend leeg is… 
 
Maar hoe dreigend Baba Jaga ook kan zijn, ze is niet alleen maar slecht.  
Wassilissa vervult alle onmogelijke opgaven van Baba Jaga, die haar 
vervolgens woedend weer buiten de deur zet. Maar haar nog wel even een 
doodshoofd met vurig gloeiende ogen meegeeft. Ze kwam toch om vuur te 
halen? Thuis blijkt het vuur in die holle ogen zo sterk, dat de volgende 
ochtend de stiefmoeder en stiefzusjes veranderd zijn in drie hoopjes zwarte 
as…  

 
Waarmee tot onze verbijstering Baba Jaga eigenlijk precies heeft gegeven 
wat Wassilissa nodig had! 
 
Eigenlijk kan je zeggen, dat Baba Jaga een merkwaardige heks is, die mensen 
uitdaagt om haar met voldoende zelfbewustzijn tegemoet te treden. Wie die 
innerlijke kracht niet opbrengt wordt opgegeten, betoverd, of zinkt weg in 
het moeras. Maar voor wie dat wel kan is zij een onverwachte helpster. 
 
Baba Jaga symboliseert daarmee de krachtige oudere vrouw, die niet meer 
mooi, lief, aardig, charmant of verleidelijk hoeft te zijn. En daarmee alle voor 
de hand liggende eigenschappen van een jong meisje aflegt en werkelijk 
volwassen wordt. Je gelijkwaardig opstellen tegenover Baba Jaga betekent: 
volwassen worden en je werkelijke innerlijke kracht vinden. 
Dat de buitenwereld een zelfstandige krachtige vrouw, die er niet uitsluitend 
op uit is om aardig gevonden te worden, een heks noemt — dat neemt een 
echte Baba Jaga op de koop toe. 
Wat vindt u van de volgende illustratie van een dansende Baba Jaga? 
 



Soms heeft Baba Jaga een dochter, die de goede kant vertegenwoordigt. Die 
dochter helpt de hoofdpersoon uit het verhaal tégen haar eigen moeder in, 
terwijl Baba Jaga zelf het hele verhaal door slecht en dreigend blijft — en 
daarom meestal haar verdiende loon krijgt. Ondertussen geeft de dochter 
het voorbeeld: een opgroeiend mens laat zich niet in de oven stoppen, maar 
gooit haar moeder er toch zelf in? En volwassen worden betekent ook: je 
tegenover je Baba Jaga-moeder kunnen opstellen. 
 

  



De gebroeders Grimm waren 
dè verzamelaars van oude 
Duitse volkssprookjes. Eén 
van hun inspiratiebronnen om 
dat te doen was een Russische 
ambtenaar, die voor de Tsaar 
door het land reisde en tussen 
1855 en 1863 een unieke 
verzameling sprookjes opte-
kende.  Hij heette Alexander 
Nikolajevitsj Afanasjef. De 
Vuurvogel is misschien wel 
zijn beroemdste verhaal. 
Uit Afanasjef’s verzameling 
vertel ik het Baba Jaga-verhaal 
van Danilo Goworilo (dus niet 
Wassilissa’s verhaal!). 

 
Thema’s bij dit verhaal zijn bijvoorbeeld: 
 
• Rusland. 
• Russische muziek. 
• Trouwen. 
• Heksenketels en heksenbrouwsels. 
• Plaatjes van heksen. 
• Hoe overleef je een heks? 
• Borduren. 
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