
Spelcompositie: De dochter van de strandjutter (4-6) 

 

Thema: Anders zijn 

 

Inhoud 

Elske woonde met haar vader Rinne, een eenvoudige strandjutter Rinne vlakbij het strand. Op 

een zekere dag verdwijnt Elske spoorloos. Droomuitleggers, vissers en kinderen helpen Rinne 

om Elske te vinden. Ze blijkt op een eiland te zijn, waar een toverkol haar naar toe gelokt 

heeft. Komt Elske weer terug bij Rinne? 

 

Doelen:  De kinderen leren openstaan voor andere meningen en ideeën en 

ontwikkelen inzicht in fictieve problemen, die symbool staan voor 

dagelijkse realiteiten. 

Vakgebieden: drama, taal, wereldoriëntatie. 

Aantal lessen:  3 (eventueel uitsplitsen) van ongeveer drie kwartier. 

Leerkrachtrollen verteller, Rinne en Toverkol. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het 

verhaal kunnen er nog andere rollen ontstaan. 

Middelen: Een stoel en wat oude 'strandjutters'-spullen. 

 Cd’s met sfeermuziekjes. Wat kleding en spullen om de wereld van 

Rinne vorm te geven. Papier en potlood voor de kinderen. 

 Kleding voor de Toverkol,een groot boek, een toverstaf of een glazen 

bol. Lappen, stroken stof. Zelf gemaakte rituele objecten van de 

toverkol. 

Werkopdrachten  

   

Er zijn verschillende opdrachten waar tijdens of na de  lessen aan 

gewerkt wordt. 

 

 

Het leven van een strandjutter en zijn dochter 

 

Korte inhoud 

Rinne de strandjutter woont in een huisje aan het strand. Zijn vrouw is overleden. Hij had een 

dochter die op een dag zomaar verdwenen was. Na een jaar vindt hij geheimzinnige 

voorwerpen met een 'roze gloed' op het strand. Al gauw verdwijnen de voorwerpen zomaar, 

gelukkig weet hij ze met veel moeite na te tekenen. 

 

Doel De kinderen kunnen zich inleven in de wereld van Elske en Rinne, 

Middelen

  

Tekenspullen voor de kinderen. 

Wat kleding en strandjutterspullen om Rinne visueel aantrekkelijk te maken 

(b.v. pet of hoed, jas of lap als omslagdoek, een pijp, grote mok, krantje, stoel). 

Een cassetterecorder en bandjes met wind - en zeegeluiden (bij het 

strandjutten), een sfeervol muziekje (bij het tekenen). 

 

Voorbereiding:  

Leg in de hoek van de klas wat spulletjes van een strandjutter. 

Zorg er voor dat het werken met lappen en kostuums tijdens de lessen een stimulerende - en 

geen storende factor voor de kinderen worden. 

 

Lesverloop 

Het strand en de strandjutter Rinne in zijn huisje 

Rinne naar het strand 



De geschiedenis van Rinne en Elske Elske als buitenbeentje 

De roze voorwerpen 

Het tekenen van de voorwerpen 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Leid de spelles in met een aantal eenvoudige opwarmende oefeningen. (zoals het lopen over 

het strand en bevriezen in allerlei houdingen, een denkbeeldige bal overgooien of met de 

stemmen een geluidsdecor van de zee en het strandgejoel maken). Zeg de kinderen dat ze mee 

op zoek gaan naar Elske die verdwenen is, om te ontdekken waar ze is en waarom ze vertrok. 

Vraag vervolgens of de kinderen weten wat een strandjutter is. Laat hen daarover vertellen en 

vul zelf de informatie aan. 

 

Verteller: Introductie van Rinne. 

(Zet een cd met wind/zee geluiden zachtjes op). 

"Een kille storm raast over het smalle strand. De schuimende golven rollen af en aan. Vol met 

zand en schelpen slaan ze tegen de onderste rand van de brede, hoge duinen. De donkergrijze 

wolken golven als een grote bewegende deken boven de zee over de duinen, boven het huisje 

van Elske en haar vader Rinne de strandjutter, over de vissershuizen naar het platteland daar 

achter. 

Rinne zit in zijn bruine leren stoel. Met een kop koffie en een gestopte pijp in zijn hand 

luistert hij naar het gehuil van de wind, de wind die door de kieren van het oude huisje naar 

binnen wil. Hij denkt weer diep na. Af en toe slaakt hij een zucht en mompelt wat in zichzelf 

over de gevaren van de zee, e lange tijd dat Elske nu weg is, wat hij nu nog kan doen om haar 

terug te vinden " 

 

Leerkracht: Rinne wordt in beeld gezet. 

Vraag de kinderen samen te bedenken hoe Rinne eruit ziet, wat Rinne wel en niet bij zich 

heeft, hoe hij zit en hoe hij zich beweegt. 

Zeg hen dat u als Rinne in een houding gezet wilt worden op een stoel en in een klein decor 

dat de kinderen zich voorstellen vanuit het verhaal. Een kind mag beginnen, de anderen 

mogen de houding aanvullen en veranderen, totdat de houding zo'n beetje klopt met het 'beeld' 

van de kinderen. (Stap gerust af en toe even uit de houding om een vraag of een aanvullende 

opdracht te geven). 

Begeleid dit modelleren met vragen zoals: Hoe voelt Rinne zich en hoe kijkt hij dan? 

Nadenkend, angstig, verdrietig of vriendelijk? Hoe zit Rinne, gebogen of leunt hij juist 

achterover? Hoe houdt hij zijn hoofd? Waar heeft hij zijn handen? Wat heeft Rinne bij zich? 

Wat heeft Rinne aan of op? Hoe ziet het kamertje er verder uit. 

 

Leerkracht: spel aankondiging 

Als het beeld klaar is zegt u de kinderen dat u in de rol van Rinne een korte scene gaat spelen. 

U vraagt hen goed te kijken naar wat Rinne allemaal doet. ( Stap in de rol van Rinne en speel 

een klein stukje zonder woorden. Speel heel rustig met grote concentratie) 

 

Speler (in de rol van Rinne): Rinne komt tot leven. 

Rinne staat op uit zijn stoel en loopt naar het raam, luistert naar de wind, zucht even en kijkt 

nadenkend alsof hij een probleem heeft. Hij mompelt iets onduidelijks, neemt een slok koude 

koffie, trekt zijn jas aan, neemt een zak op zijn rug en gaat de deur uit. 

 

Leerkracht: De kinderen gaan Rinne spelen. 



Leg de kinderen uit dat ze allemaal tegelijkertijd Rinne gaan spelen die met een zak op zijn 

rug het strand opgaat, spullen verzamelt en hoopt een teken van Elske te vinden. Vraag de 

kinderen even na te denken over de manier van lopen en handelen op het strand. Laat ze 

allemaal op hun stoel in de houding van Rinne gaan zitten. Zet dan de cd met zeegeluiden op 

en laat ze rustig beginnen. 

 

Verteller: Rinne gaat naar het strand. 

De storm is gaan liggen en Rinne gaat naar het strand om te kijken of er iets van zijn gading is 

aangespoeld. Na zo'n stevige storm is er altijd veel te vinden. Het waait nog steeds flink, het 

zand dringt overal door. Rinne vindt van alles, soms moet hij wat wrikken om het onder een 

houten wrak vandaan te krijgen. Hij ziet iets raars uit het zand steken en gaat voorzichtig 

graven. Hij stopt het ook zorgvuldig in de rugzak. Thuis zal hij er beter naar kijken, nu moet 

hij voort (Geef de kinderen de ruimte zelf even door te spelen ). Na een tijd gaat hij weer naar 

huis en gaat zitten op zijn stoel. (Niet iedereen hoeft tegelijkertijd klaar te zijn, men kijkt 

vanaf de stoel naar degenen die nog bezig zijn). 

 

Leerkracht: De oogst van vandaag 

Nodig de kinderen uit om in de rol van Rinne in groepjes een voor een een bijzonder 

voorwerp pantomimisch uit de zak te halen. Het spelend te laten zien en als Rinne erbij te 

vertellen welke waarde het volgens hem heeft. (Nuttig, mooi, antiek, kunstzinnig, teken van 

Elske?) 

 

Verteller. De geschiedenis van Rinne en Elske. 

Rinne was vroeger visser, maar sinds de moeder van Elske gestorven was, bleef hij aan wal. 

Elske en hij waren altijd op het strand te vinden. Ze konden zich gewoon niet voorstellen hoe 

het was om niet vlak bij de zee te wonen. Ze waren een keer gaan logeren bij een zus van 

Rinne in het binnenland maar na twee dagen wilde ze beide weer naar de zee. Dagelijks 

zochten Rinne en Elske samen het strand af naar voorwerpen die ze konden gebruiken of 

verkopen. Ze verzonnen allerlei verhalen bij de voorwerpen die ze op het strand vonden en 

soms wilde Elske dan niet meer dat haar vader iets verkocht. Rinne deed dat meestal ook niet, 

hoewel ze het geld erg nodig hadden. Elske had op haar kamertje honderden verschillende 

schelpen en wonderlijk mooie dingen. Maar op school begrepen de kinderen daar niets van. 

Op school vonden de kinderen Elske altijd maar een armoedzaaier die er niet uitzag. Zo had 

Rinne voor haar verjaardag een prachtige trui van wol gemaakt. Wol die hij op het strand 

gevonden had. Elske, had die keer voor ieder kind van de klas een prachtige schelp van het 

strand gezocht. Ze huppelde die verjaardag blij naar school, omdat ze zonder geld toch nog 

iets moois voor de kinderen van haar klas kon meenemen. Zelfs op de dag van haar verjaardag 

begonnen de kinderen haar al uit te lachen om de stomme trui die ze aanhad. Na schooltijd 

vond ze veel van de schelpjes die ze uitgedeeld had weer terug op de straat. Verdrietig liep 

Elske toen naar huis en dacht na, over hoe het zou zijn als ze net zo rijk waren als al die 

andere kinderen van de school. 

Na die dag werd Elske stiller en stiller en 's nachts droomde ze telkens weer van de kinderen 

die haar uitlachte. Maar op een nacht droomde ze ineens iets anders, in haar droom kwam een 

roze gloed aanzweven, deze gloed spreidde zich om haar heen en veranderde haar in een 

voorname vrouw die in een prachtige omgeving woonde met allemaal dienaren die haar de 

hele dag bediende. Het was een prachtige droom, die telkens weer terug kwam. Maar helaas 

het bleven dromen want op school bleef alles hetzelfde. Toen Elske nog maar net 9 jaar was, 

gebeurde er iets vreemds. Van de ene op de andere dag was Elske op onverklaarbare wijze 

verdwenen. In het dorp gingen allerlei verhalen rond, maar niemand wist de ware toedracht. 

Rinne zocht dagen lang op het strand in de hoop dat hij haar zou vinden, maar de tijd ging 



voorbij en Elske bleef weg. Rinne was ontroostbaar en bleef alleen met zijn verdriet achter in 

het huisje bij het strand. 

Op een dag, een jaar later, vond Rinne drie voorwerpen op het strand. Voorwerpen met een 

'roze gloed'. Door de roze gloed kon hij niet goed zien wat het precies was, maar hij voelde 

dat hij ze mee naar huis moest nemen. Thuis zette hij ze op de schoorsteen en bleef er uren 

naar kijken. Toen hij op een ochtend wakker werd, waren de voorwerpen zomaar verdwenen. 

 

Leerkracht: Kunnen de kinderen helpen. 

Vraag de kinderen of zij vermoeden wat er met Elske is gebeurd en wat de drie voorwerpen 

met een roze gloed te betekenen hebben. 

 

( Zo de lestijd inmiddels vol is, kunt u het vervolg als een gecombineerde spel/tekenles geven 

op een ander tijdstip in de week) 

 

Leerkracht: Inspringtableau van Elske die uitgelachen wordt. 

Verdeel de groep in drieën ieder groepje maakt een tableau van een situatie dat Elske op het 

schoolplein (1) uitgelachen, (2) gepest, (3) buitengesloten wordt. 

Per groepje speelt een. kind Elske, de andere kinderen maken het tableau rondom haar door 

een voor een bevroren houding ten opzichte van Elske aan te nemen. Als de tableaus klaar 

zijn komen ze op teken van de leerkracht een voor een even kort tot leven. Op teken van de 

leerkracht bevriezen ze ook weer. 

 

Verteller: De voorwerpen met een roze gloed. 

(Geef alle kinderen papier en potlood en leg hen uit dat het de bedoeling is dat de kinderen als 

Rinne gaan proberen zich te herinneren hoe de voorwerpen met de roze gloed er uitzagen. Zet 

weer een achtergrondmuziekje op, en vertel het onderstaande verhaal terwijl de kinderen 

pantomimisch meespelen). 

Rinne zit op zijn stoel voor zich uit te staren. Hij pakt zijn kop koffie, neemt een slokje, zet 

het kopje weer neer en staart voor zich uit. En terwijl Rinne zo zit te staren, probeert hij zich 

weer een voorstelling van de verdwenen voorwerpen te maken. Hij pakt denkbeeldig een van 

de verdwenen voorwerpen van de grond, Rinne voelt en draait het om en om en legt het dan 

weer neer. Dan pakt hij het tweede voorwerp denkbeeldig op, het voelt totaal anders aan en 

ook dat legt hij weer neer. Dan pakt hij het laatste voorwerp, ook dat legt hij weer neer. Hij 

pakt potlood en papier en begint de verdwenen voorwerpen te tekenen. 

(Laat ze rustig voor zichzelf tekenen). 

 
 
Leerkracht: Bekijken van de verschillende tekeningen. 

 

Leerkracht: Afronding. 

Vraag de kinderen naar hun ervaringen rond: Vind je Rinne aardig? 

Wat vind je van de kinderen in de klas? Wat denk je dat er is gebeurd? Zeg hen dat ze de 

volgende les verder gaan met de tekeningen. 

 

De droom 

 

Korte inhoud 

In de drie nachten daarop krijgt hij steeds dezelfde droom waarin hij zijn dochter op een 

eiland ziet. Met de tekeningen gaat hij naar de droomuitleggers die hem adviseren over de 

betekenis van de droom. Met behulp van de adviezen gaat Rinne met helpers op weg naar het 

eiland. 



 

Doel: 

  

De kinderen kunnen als droomuitleggers de droom van Rinne duiden en van 

daaruit op zoek gaan naar mogelijkheden om Elske te vinden. 

Middelen

  

De tekeningen van de voorwerpen, pen en papier of een schoolbord. De stoel van 

Rinne. De kleding en strandjutterspullen van Rinne. Een mantel of hoed voor de 

tovenaar (Lappen voldoen heel goed) Een cd speler met muziek passend bij de 

droomuitleggers, bij het eiland bijvoorbeeld.. 

 

Voorbereiding 

Lees het verloop na het bezoek bij de droomuitleggers aandachtig door, zodat de ideeën van 

de kinderen gehonoreerd kunnen worden en u toch ook de gecreëerde rode draad door het 

geheel kunt blijven gebruiken. 

Muziekjes verzamelen. 

De vragenlijst kopiëren. 

 

Lesverloop 

De droom 

De droomuitleggers  

Op weg naar het eiland  

Een kijkje bij de Toverkol Elske en de Toverkol 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Vraag een van de kinderen om in het kort te vertellen wat er in de vorige les gebeurd is. Zeg 

hen dat u Rinne gaat spelen. 

 

Speler (in de rol van Rinne): Dit waren de voorwerpen. 

Leg de tekeningen in het midden van de kring en bekijk alle tekeningen aandachtig. Herken 

drie getekende voorwerpen als de voorwerpen van het strand. 

Wees verbaast dat u zoveel tekeningen moest maken om uiteindelijk de voorwerpen te 

herkennen. 

 

Verteller: De droom. 

Rinne had na die dag de tekeningen boven de schoorsteen gehangen. Drie nachten na elkaar 

kreeg hij eenzelfde droom. Op de derde nacht, schoot hij midden in de nacht overeind in zijn 

bed. Het klamme zweet stond op zijn gezicht en hij was spierwit weggetrokken. Wat 

betekende deze droom. Hij moest naar iemand die zijn droom kon uitleggen. Wat wilde die 

droom hem vertellen? 

 

Leerkracht: Spel uitleg en voorbereiding. 

Vraag de kinderen direct zeer bekende droomuitleggers te spelen waaraan Rinne zijn droom 

komt voorleggen. Bespreek met de kinderen waar deze mensen zoal over praten en nadenken. 

Laat ze dan allemaal in een zeer geleerde houding gaan zitten en als droomuitleggers met 

elkaar praten over wat ze die nacht zelf gedroomd hebben. Zet een passend sfeer muziekje aan 

bijvoorbeeld, Davol - Mystic waters. Bekijk het spel van de kinderen even, stap dan in de rol 

van Rinne 

 

Speler (in de rol van Rinne): Bij de droomuitleggers. 

Klop op de deur en wacht tot u binnen geroepen wordt. Begroet de droomuitleggers, ga in de 

kring zitten. 



Beste dames en heren ik ben Rinne de strandjutter en een jaar geleden is mijn dochter op een 

vreemde manier verdwenen en nooit meer terug gekomen. En nu gebeuren er de afgelopen 

weken rare dingen met mij. Een tijdje geleden vond ik op het strand 3 voorwerpen met een 

'roze gloed' er omheen. Deze voorwerpen verdwenen zomaar na een paar dagen. Met veel 

moeite kon ik er een tekening van maken (laat de gekozen tekeningen zien). 

Daarna kreeg ik rare dromen. In deze dromen zag ik een onafzienbare vlakte met water en 

lucht. Een kom met allemaal druppels erin, het leken wel tranen. Ik zag ook iets van een schip 

en marmeren puntige zuilen die aan een plafond van een grot hingen. Ja en toen toen kwamen 

de voorwerpen die ik gevonden had naar me toe zweven, ze spreidde zich om me heen. Ik 

werd opgetild en over de zee mee genomen naar het westen. Steeds maar verder en verder, 

totdat we tenslotte bij een wondermooi eiland aankwamen. En toen zag ik heel vaag 

allemaal gezichten.... 

Kindergezichten de gezichten van de kinderen uit de klas van mijn dochter Elske. 

Ja en toen ik de droom voor de derde keer kreeg zag ik duidelijk tussen al die gezichten mijn 

dochter Elske staan. Ik weet het zeker het was Elske. Zou ze echt nog leven? Zie ik haar ooit 

nog terug? Maar waar is dat eiland en wat moesten die kinderen erbij? Beste droomuitleggers 

ik weet zeker dat Elske ergens is, maar ik weet niet waar en hoe ik haar bereiken kan. Wilt u 

me helpen met de uitleg van de droom? (laat de kinderen eerst spontaan reageren en leg hen 

daarna de vragenlijst voor) Beste droomuitleggers ik heb een hele reeks van vragen opgesteld 

want ik wil het echt goed begrijpen: 

Waarom kreeg ik de droom. 

Leeft Elske nog en waarom denken jullie dat. 

Wat betekent de 'roze' gloed die om de voorwerpen heen hing. Waarom werd ik opgetild en 

naar het eiland gebracht in mijn droom. Wat betekenen de kinderen van Elske's groep in de 

droom. 

Wat kan ik doen? Hoe kan ik het aanpakken? 

Wilt u met elkaar gaan overleggen, dan kom ik straks terug. (Geef vijf kinderen ieder een 

vragenlijst en laat daarom heen vijf groepen ontstaan) 

Leerkracht: De droomuitleggers bespreken de droom. 

 

Speler (in de rol van Rinne): De droomuitleg. 

Mag ik dan nu uw uitleg horen, ik zal er nauwkeurig aantekeningen van maken, zodat ik het 

goed onthoud.(ieder groepje geeft haar uitleg) Dank beste droomuitleggers ik zal kijken welke 

raad ik kan opvolgen. Stap de deur uit, loop terug naar de stoel van Rinne. Mijmer voor jezelf 

(hardop) over de adviezen en activiteiten die ondernomen moeten worden. Benoem ook 

enkele consequenties die hier uit voortvloeien. 

 

(Als de lestijd inmiddels vol is kunt u het hierna volgende in een tussen les elders in de week 

uitvoeren) 

 

Leerkracht: Op weg naar het eiland. 

Rinne weet door droomuitleggers nog niet precies wat hij moet doen. Vraag de kinderen of ze 

nu samen met jou enkele ideeën kunnen samenvoegen tot een werkbaar plan zodat Rinne op 

weg kan gaan. Bedenk met hen hoe ze reizen en de weg vinden. (Bijvoorbeeld een groepje 

vissers, droomuitleggers, kinderen van de school die Elske aardig vonden gaan op reis. De 

tekeningen van de voorwerpen werken als een soort kompas, of er komt een roze gloed om 

het schip heen op het moment dat ze instappen, of de boot wordt opgetild en naar het eiland 

gebracht). 

 



Organiseer vervolgens de scene zoals ze bedacht is. Stop het spel als iedereen op het eiland 

aan gekomen is. Laat iedereen uit haar rol stappen. 
 
Verteller: Een kijkje bij de Toverkol. 

Een schatrijke Toverkol heeft Elske een jaar geleden met toverkracht naar zich toe gelokt. Ze 

had ontdekt dat Elske droomde van rijkdom en zij de toverkol zocht een opvolgster voor haar 

toverschateiland. Elske had toen, net als Rinne, ook een steen met 'roze' gloed op het strand 

gevonden. Elske woont nu bij de Toverkol en moet daar keihard werken en leren toveren 

 

Leerkracht: Elske's 

Vraag de kinderen wie er Elske willen spelen (ze kunnen ook allemaal tegelijk individueel de 

rol van Elske spelen. Voor wie het schakelen naar een derde rol teveel is, is luisteren en kijken 

naar het spel een alternatief) Zeg hen dat u de Toverkol speelt en het daardoor duidelijk wordt 

wat er gebeurt. (zet voor de sfeer op het eiland een cassette met passende muziek aan 

bijvoorbeeld,Bo Hansson -Lord of the rings). 

 

Verteller: Elske aan het werk 

Elske is de grot van de Toverkol aan het schoonmaken, vermoeid gaat ze even zitten. 

 

Speler (in de rol van Toverkol): Elske en De Toverkol. 

Onverwacht komt de Toverkol binnen en spreekt Elske belerend toe omdat ze weer op een 

stoel zit te niksen: Elske je bent destijds uit eigen vrije wil meegegaan omdat je het thuis zo 

arm had en al je vriendjes op school je uitlachten, pesten en buitensloten. Eens zul je dit alles 

bezitten, als opvolgster van mij. Maar je moet nog veel leren. Er mag geen vuiltje stof in de 

lucht zitten, dat weet je toch zo lukken onze toverkunsten niet. Maak de grot dus beter schoon. 

(kijk streng toe dat het werk goed gebeurt stel zo hier en daar een vraag aan 'n Elske over haar 

kennis in de toverkunsten wat heeft ze nu geleerd dit jaar. Na verloop van tijd gaat u weer 

weg en wordt het spel gestopt). 

 

Afronding 

Sluit de les af met enkele vragen rond hun belevingen en vraag de kinderen hoe ze denken dat 

Elske zich voelt. 

 

Opdracht 

Laat de kinderen een tekening van het eiland en de grot maken, om een concreet beeld te 

krijgen. 

 

Leerkracht: Tussenopdracht. 

Bespreek de tekeningen van het eiland met de kinderen in de tussenliggende week. 

 

Elskes besluit 

 

Korte inhoud 

Op het eiland aangekomen ontmoeten ze de Toverkol en de dochter van Rinne. Daar worden 

ze geconfronteerd met het probleem van Elske die ze daar ter plekke moeten oplossen door 

keuzes te maken. Al naar gelang de besluitvorming gaan ze wel of niet met z'n allen weer 

terug naar het dorp waar ze vandaan komen. 

 

Doel: 

  

De kinderen kunnen zich inleven in de fantasiewereld van het eiland en in de 

tweestrijd van Elske. 



Middelen

  

Wat kleding en spullen voor Rinne, de tekeningen van de voorwerpen. 

Een mantel of hoed voor de tovenaar. (Lappen voldoen heel goed). 

Een glazen bol of een groot boek of een toverstok of een zakje toverglitter of 

...... Lappen en touwen voor het decoreren van de troon. 

 

Voorbereiding 

Maak met de gekleurde lappen een soort troon van de Toverkol. (Dit kan ook samen met de 

kinderen als inleidende activiteit). Heb tevoren een route over het eiland in beeld met wat 

kleine obstakels, angsten en momenten dat ze met ze allen iets samen moeten doen. (Elkaar 

vasthouden als ze door een doolhof van doornenstruiken lopen, een wiebelende brug, een rand 

op een berg). 

 

Lesverloop 

De tocht over het eiland De toverkol aan het werk De confrontatie 

Het besluit 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Haal in het kort terug hoe ze de les daarvoor naar het eiland gekomen zijn en dat ze nu op 

zoek naar Elske gaan. 

Zet een cassette met de muziek aan bijvoorbeeld Bo Hansson - Lord of de rings. Laat de 

kinderen in hun rollen stappen. 

 

Speler (in de rol van Rinne): Op weg. 

Ga op weg over het eiland. Maak gebruik van de deskundige medereizigers bij het zoeken 

naar Elske. Zorg er ook voor dat de tocht spannend wordt. Stop na verloop van tijd bij de grot 

en laat iedereen zich daar verstoppen. 

 

Leerkracht: Rollenverdeling en voorbereidingen. 

Organiseer als leerkracht een aantal kinderen voor de rollen: 

Rinne. Elske. Twee alter-ego's (hulp Elske's. Een die haar argumenten en gevoelens influistert 

om te blijven en een die het tegenovergestelde doet). Twee bedienden van de Toverkol. 

Stap zelf in de rol van Toverkol. (Sla een cape of lap om u heen en pak een ritueel object. 

Bijvoorbeeld een stok met een roze lap). 

Laat iedereen weer op haar verstopplaats gaan zitten en zet de muziek weer aan. 

 

Speler (in de rol van Toverkol): De Toverkol aan het werk. 

De Toverkol loopt vermoeid en langzaam van achter uit de grot naar haar tovertafel en begint 

allerlei drankjes te mengen. Ze roept haar bedienden en geeft hen de opdracht een aantal 

kruiden uit de tuinen te verzamelen. Ze leest verder in het grote boek en wacht tot de kruiden 

verzameld en naar u toegebracht zijn. Daarna loopt ze weer weg uit de grot. 

 

Verteller: Elske in de grot. 

Elske komt de grot binnen en pakt het grote boek van de tafel, ze loopt naar de troon en begint 

stilletjes te lezen. 

 

Leerkracht/Verteller: De confrontatie. 

Vraag aan de groep van Rinne hoe ze contact met Elske willen maken. 

(Je weet niet hoe Elske reageren zal). Laat ze een van de voorstellen spelen en begeleidt deze 

eventueel in de vorm van de vertelpantomime. 

 



Speler (in de rol van Toverkol): Betrapt. 

Op het moment dat het gelukt is, stapt de Toverkol binnen en betrapt Rinne met zijn groep. U 

roept uw bedienden, vraagt wie de leider is en wat het allemaal te betekenen heeft om zo maar 

bij iemand anders binnen te dringen. (De Toverkol heeft toverkracht en kan de kinderen als 

dat nodig is bevriezen). 

 

Verteller: Wat nu? 

En daar stonden ze met z'n allen, de vissers uit het dorp, de kinderen uit de klas, de 

droomuitleggers, Elske, de Toverkol en Elske die door haar armoede afgewezen werd door 

haar klasgenoten en over weelde en rijkdom ging dromen. De Toverkol die haar dat allemaal 

wilde geven in ruil voor trouwen een opvolgster. Wat moesten ze nu? 

 

Speler (in de rol van toverkol): Elskes experiment. 

Het kind dat Rinne speelt vertelt zijn droom en zijn wens aan de toverkol. De Toverkol 

realiseert zich dan dat Elske met het geheim van de 'roze' gloed heeft zitten experimenteren en 

op die manier Rinne en de anderen naar het eiland gelokt heeft. De Toverkol vraagt een 

verklaring van Elske. Er ontstaat een discussie tussen de belangen van de Toverkol, Elske 

(met hulp Elske's), Rinne en de groep. (Zorg ervoor dat de toverkol duidelijk maakt dat zij 

Elske nodig heeft en haar al zoveel geleerd heeft, maar laat de discussie zich voornamelijk 

tussen de kinderen afspelen) 

De droomuitleggers, vissers en kinderen van de klas geven ook adviezen. Breng als Toverkol 

verschillende elementen in het gesprek zo de kinderen deze en andere argumenten niet zelf 

bedenken: 

Herinner Elske aan haar vrijwillig meegaan, Aan de onuitputtelijke rijkdom nu dat is toch 

alles wat haar hartje begeerde. Vraag of Elske eenzaam is nu. Vraag of Rinne zijn dochter kan 

afstaan, ze hadden het goed samen maar ieder kind wordt groot. Vraag Rinne of hij haar nu 

wel materiële rijkdom kan beloven. Herinner Elske aan haar belofte om bij u te blijven en uw 

opvolgster te worden. Vraag de kinderen van haar groep waarom ze Elske missen, ze vonden 

haar toch niet aardig? Al naar gelang de ontwikkelingen in het gesprek, kan er besloten 

worden dat Elske blijft of mee teruggaat. Dat Rinne bij Elske en de Toverkol blijft of 

dat............... 

De Toverkol is in staat om de hele groep met een ingewikkelde toverspreuk en rituele gebaren 

weer terug in het dorp te toveren. De Toverkol kan ook besluiten om het geheugen van de 

groep die terug gaat uit te wissen, zodat het eiland geheim blijft. 

 

Leerkracht: Afronding. 

Vraag de kinderen naar hun belevingen en ervaringen en vraag hen wat zij gedaan zouden 

hebben als zij Elske waren. Wat het moeilijkste was om te doen? Wat het mooiste moment 

was? Wat het boeiendste, spannendste, leukste? Met wie ze medelijden, hadden en waarom? 

Wat ze geleerd hebben? 
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