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Dramatis Personae

DE MOL mezzosopraan

DE SPRINKHAAN (bas-)bariton

DE KIKKER tenor

DE VELDMUIS sopraan

DE RELMUIS mezzosopraan

DE SPITSMUIS fluit of saxofoon of klarinet

DE KREKEL (dubbelrol) mezzosopraan

DE MAAN (dubbelrol) sopraan

DE AARDWORM (dubbelrol) (bas-)bariton

Het bos, het orkest
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OUVERTURE

(Het is nacht in het bos. De maan schijnt.)

AKTE 1

(De mol is alleen op de open plek.)

DE MOL

Dag maan.

…

Dag maan!

…

Maan?

…

Maan!!!

…

Dag maan…

…

Je zegt nooit wat terug. 

(De mol schudt zijn hoofd.)

Kan de maan eigenlijk wel praten?

…

Misschien kan je wel praten, maar wil je niet praten.

…

Misschien… misschien wil je wel praten! Maar… weet je niet… wat je moet 

zeggen. 

Misschien wíl je wel, maar weet je niet, je wil wel, maar je weet niet, 

wat.

…

Misschien… misschien… misschien ben je eenzaam…

Misschien wou je dat er nog iemand aan de hemel stond, met wie je kon 

praten.

HET BOS

Misschien ben je eenzaam. 

Misschien wou je dat er nog iemand was, met wie je kon praten.
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DE MOL

Ik heb de aardworm met wie ik kan praten.

(zoekt aardworm, maar kan die niet vinden, raakt in paniek) 

aardworm! aardworm! 

(vindt aardworm)

Dag aardworm,

(speelt zelf de aardworm)

Dag mol,

Wij zijn niet eenzaam, hè, aardworm?

Nee mol, dat zijn wij niet.

Wij hebben elkaar.

Ja.

Maar de maan… 

HET BOS

Misschien ben je eenzaam.

DE MOL

Ik kan niet bij je op bezoek gaan, want ik weet niet hoe ik in de hemel 

moet komen en als ik er toch kom wil je misschien dansen en struikel ik 

en val naar beneden. En hoe ik dan terecht kom weet ik niet.

HET BOS

Misschien wil je wel, maar weet je niet, je wil wel, maar je weet niet…

DE MOL

Maar ik kan wel een lied voor je maken!

Een lied voor de maan…

Als je dat hoort ga je misschien wel met de wolken dansen,

of komt er een andere maan tevoorschijn, 

een andere maan die nog nooit tevoorschijn is gekomen, 

en gaan ze samen dansen.

Twee manen, hoog in de lucht,

die om elkaar heen draaien en elkaar omhoog gooien.
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HET BOS

Twee manen, hoog in de lucht, 

die om elkaar heen draaien en elkaar omhoog gooien.

DE MOL

Of anders dans je alleen. Dat kan ook. Door de hele hemel heen.

Of achter de wolken, zodat niemand kan zien dat je wel wil dansen,

maar niet echt goed kan dansen.

(De mol pakt pen en papier en gaat aan de slag.)

DE MOL

(al schrijvende) Beste maan (fronst en gooit hoofdschuddend het papier 

weg, gaat verder op een nieuw blaadje)

Een lied voor de maan… 

het moet rijmen en lopen. 

Of eigenlijk niet lopen, maar dansen.

Een lied dat rijmt en danst!

(De mol pakt de aardworm, geeft die ook een potlood en speelt dat ze het 

lied samen schrijven.)

Maan, staan, gaan, waan, slaan, traan… 

< interactie met het publiek, ‘wat rijmt er op maan?’

Maan laat me niet in de waan…

Maan vergiet alsjeblieft geen traan…

(De mol gooit gefrustreerd het papier weg, kijkt omhoog naar de maan en 

schermt zijn ogen af tegen het licht, spreekt tot de maan.)

Je hoeft niet zo fel te schijnen. Wij schijnen ook niet, de aardworm en 

ik. Als je zachtjes schijnt zijn wij ook je vrienden.

(De mol gaat verder met schrijven.)
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Nacht, lacht, wacht zacht, dacht…

Duister, luister, fluister…

Het hoeft geen bijzonder lied te zijn. Als de maan maar weet dat het voor 

hem is. En als het maar danst. 

(De mol zet een punt op het papier, bekijkt het resultaat, schraapt zijn 

keel en begint het lied te zingen voor de aardworm.)

Dag maan, al ga je op of ga je onder,

al ben je heel, al ben je half, al ben je vol,

ik ben altijd je vriend, 

ik ben de mol

en al was ik de rat 

of de overlangsgestreepte goudrugstekelpad 

of zelfs de rog,

dan was ik dat nog

en weet je, weet je wat

ik het liefst wou

op mijn verjaardag dansen met iedereen

en als iedereen weg is met jou.

(De mol haalt zijn schouders op en rolt het lied op.)

Iets beters kan ik niet bedenken. 

(De mol maakt zich klaar om de deur uit te gaan.)

Ik ben de aardworm niet. Die schudt liedjes uit zijn mouw.

(De mol gaat op weg, naar de sprinkhaan.)
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AKTE 2

(De sprinkhaan dirigeert het orkest dat een alom bekend stuk speelt, 

samengevat in vier maten. De mol kijkt met grote ogen toe. Applaus! Dan 

is het pauze. De sprinkhaan trekt zich terug in zijn kleedkamer om zich 

te fatsoeneren terwijl het orkest onderling aanrommelt. De kikker 

ontbreekt.

Op het podium: De veldmuis en de relmuis doen een wedstrijdje wie het 

hoogst en het snelst kan zingen, maar de spitsmuis wint uiteindelijk. 

Ondertussen in de kleedkamer van de sprinkhaan: De mol benadert verlegen 

de sprinkhaan, tikt op zijn schouder en overhandigt het lied.

De sprinkhaan stapt zijn kleedkamer uit, maant het orkest tot stilte en 

bekijkt het lied. Iedereen kijkt verwachtingsvol toe.)

DE SPRINKHAAN

Een doorwrocht gedrocht, mol.

Maar wel mooi.

DE MOL

Het is voor de maan.

(De sprinkhaan gebaart en de mol deelt de muziek uit aan het orkest.)

HET ORKEST

Een doorwrocht gedrocht, mol.

Maar wel mooi.

DE SPRINKHAAN

We zullen het uitvoeren voor de maan. 

Zodra we het onder de knie hebben, mol.

(De sprinkhaan geeft energiek aan: 

HELS KABAAL.

De sprinkhaan geeft nogmaals voorzichtig aan: 

ZIELIG LEKKE BAND GELUID.)

DE SPRINKHAAN

Het moet vrolijk klinken. De maan moet er van opvrolijken. 
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(De sprinkhaan heft zijn armen, klaar voor de derde poging, maar in de 

verte klinkt een gorgelend geluid. Het is de kikker. Hij komt zelfvoldaan 

aanstappen, pakt de muziek van de sprinkhaan, knikt veelbetekenend, 

schraapt zijn keel en geeft het orkest aan. Het orkest speelt en de 

kikker begint vol overgave te zingen.)

DE KIKKER

Dag maan, al blijf je mager

en word je nooit meer dikker,

ik ben je vriend,

ik ben de kikker.

(De kikker is uitgezongen en buigt. De sprinkhaan slaat zuchtend zijn 

ogen ten hemel, pakt de muziek terug, zet die op zijn lessenaar en werpt 

de kikker een strenge blik toe waarop de kikker zijn jasje recht trekt en 

een stap terug doet. De sprinkhaan heft zijn armen en begint te 

dirigeren.

Het orkest repeteert. De veldmuis slaat op een woodblock de maat als een 

‘metronoom’, steeds sneller. Steeds wildere snellere flarden muziek 

leiden tot een verwachtingsvolle toon die in de lucht zweeft. Dan begint, 

heel verstild, het lied voor de maan.)

DE KIKKER EN HET ORKEST

Dag maan, al ga je op of ga je onder,

al ben je heel, al ben je half, al ben je vol,

ik ben altijd je vriend, 

ik ben de mol

en al was ik de rat 

of de overlangsgestreepte goudrugstekelpad 

of zelfs de rog,

dan was ik dat nog

en weet je, weet je wat

ik het liefst wou

op mijn verjaardag dansen met iedereen
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en als iedereen weg is met jou.

(De muziek sterft langzaam weg. Een eenzame klarinet blaast de laatste 

toon. Een statische glasachtige klank hangt in de lucht en iedereen kijkt 

verwachtingsvol omhoog naar de maan.)

VELDMUIS

Hij kijkt sip.

RELMUIS

Hij is sip.

(De spitsmuis beaamt het met een droevige noot.)

VELDMUIS & RELMUIS

Wij hebben hem sip gemaakt.

(Iedereen begint in te pakken en weg te gaan.)

SPRINKHAAN

(mompelend) Onaangenaam getroffen, ik ben–

DE KIKKER

Ik ben verbolgen, méér dan verbolgen! 

Ik ga straks in mijn eentje wel wat kwaken, 

en niet voor de maan, maar voor mijzelf. 

Ik ga mijzelf wel opvrolijken.

(De kikker verscheurt het lied en loopt boos weg. Hij gooit de snippers 

achteloos over zijn schouder. De mol kijkt beteuterd naar de dwarrelende 

snippers en probeert ze op te vangen. Iedereen is weg en hij gaat 

teneergeslagen terug naar zijn huis.)

DE MOL 

(zachtjes snikkend)

Misschien is de maan nu boos en komt hij straks naar beneden

en schijnt hij recht in mijn gezicht 
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en zegt dat hij met mij komt afrekenen!

Ik weet niet wat dat is, maar het is vast iets ergs.

Ik bedoelde het goed, maan. Dat is echt zo! Je moet mij geloven! 

(De mol valt in slaap.)
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AKTE 3

(De sprinkhaan loopt met het lied in zijn hand door het bos. De kikker 

zit alleen in zijn vijver. De muizen zitten met hangende oortjes een 

kopje thee te drinken in hun muizenholletje. )

DE SPRINKHAAN

Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet…

Dat kan toch niet? Het is toch een prachtig lied?

(De mol wordt wakker en volgt stiekem de sprinkhaan.)

DE MUIZEN (vanuit hun eigen muizenholletje)

Misschien hebben wij te hard gezongen

of vals

of uit de maat.

DE KIKKER (vanuit de vijver)

Misschien hebben zij te hard gezongen

of vals

of uit de maat.

DE SPRINKHAAN (aangekomen bij de krekel, stiekem gevolgd door de mol)

Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet…

Dat kan toch niet? Het is toch een prachtig lied?

(overhandigt het lied aan de krekel)

En onze uitvoering was indrukwekkend, krekel,

vlekkeloos en indrukwekkend.

DE KIKKER

Indrukwekkend.

DE SPRINKHAAN

Vlekkeloos.

DE KIKKER

Zeer indrukwekkend.
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DE KREKEL

Ik weet het. 

Het is te somber.

DE SPRINKHAAN

Te somber?

(zucht diep, ploft op een stoel en laat moedeloos zijn hoofd hangen.)

DE KREKEL

(knikt, turend naar de noten) Een prachtig lied, maar somber. 

(heeft de mol in tegenstelling tot de sprinkhaan wel opgemerkt en wendt 

zich tot de mol)

Te somber om de maan op te vrolijken, als dat is wat je wil.

(overhandigd het lied aan de mol, die het verbaasd aanneemt en ook naar 

de noten begint te turen)

HET BOS

Misschien wil je wel, maar weet je niet, je wil wel, maar je weet niet…

DE MOL

Jawel! Een lied dat rijmt en danst. Het moest vrolijk klinken. De maan 

moest er van opvrolijken.

HET BOS

Misschien ben je eenzaam.

DE KREKEL

Kijk, die mol daar, dat moet een kruis zijn.

HET BOS

Ben je eenzaam?

DE MOL

De mol… moet een kruis zijn? (wijst op het papier) Deze mol?

HET BOS

Eenzaam.
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DE KREKEL

(schouderophalend) Dan is het een vrolijk lied.

Met muziek kun je alles maken. 

Vleugels voor wie nooit gevlogen heeft. 

Vinnen voor wie niet zwemmen kan. 

Met muziek kun je tegenzin maken en verveling, 

en je kunt ook moeheid maken, waardoor iemand ’s ochtends niet kan 

opstaan en andere dieren voor hem moeten zorgen, taarten voor hem bakken en voor hem 

dansen. 

Als het zomer is kun je het winter maken, 

en als het herfst is kun je alle bloemen weer laten bloeien. 

Je kunt iemand laten denken dat hij op reis is en nooit meer terug zal 

komen.

Je kunt muziek schrijven die iemand vrolijk maakt of laat stampvoeten, 

en andere muziek die heel lang is en waarin niets bijzonders klinkt. 

Je kunt muziek maken die tot ver boven de hoogste bomen reikt. 

Je kunt muziek maken midden in de woestijn, waar niemand komt. 

Je kunt de rivier laten overstromen, 

de maan tussen de takken van de berk klem laten raken 

en iets laten klinken wat niemand gelooft. 

Je kunt muziekstukken maken die zwaarder zijn dan alles wat bestaat, 

en ook stukken die heel raar zijn. 

In het laatje van mijn bureau ligt zo’n stuk, 

dat ik niemand laat zien, 

want anders gebeurt er iets nog veel raarders. 

Dat laatje zit altijd op slot. 

Je kunt tijd maken, 

glinsterende uren,

jaren die vleugels hebben en voorbijvliegen, 

een eeuwigheid die heel klein is en door een kier in een muur kan 

wegglippen.

Je kunt ook geluk maken, dromen, lange middagen, verveling, wuivend riet, geruis van van 

bomen. 

Je kunt alles voorbij laten gaan en, als je dat wil, 

alles ook opnieuw laten beginnen.
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(De mol werkt ijverig aan een nieuwe versie van zijn lied en de krekel 

knikt hem bemoedigend toe.)

DE SPRINKHAAN 

(hoofdschuddend, nog steeds zonder de mol op te merken)

Te somber.

En onze uitvoering was indrukwekkend, krekel,

vlekkeloos en indrukwekkend.

Te somber.

(De mol is klaar en laat het lied aan de krekel zien. De krekel knikt 

bemoedigend en duwt het lied onder de neus van de sprinkhaan. Dat had de 

mol niet voorzien en hij verbergt zich vliegensvlug.)

DE KREKEL

Nu is het een vrolijk lied.

DE SPRINKHAAN 

(kijkt verbijsterd)

Echt?

(De krekel knikt bevestigend.)

DE SPRINKHAAN 

(springt op, zeer enthousiast met hernieuwde moed)

Nu móét de maan vrolijk worden. 

Dat kan niet anders!

(De sprinkhaan trommelt de orkestleden op en laat hen de nieuwe muziek 

zien. Zij beginnen die over te schrijven en uit te delen.

De sprinkhaan haast zich opgewekt naar het huis van de mol en klopt op de 

deur. De mol schrikt en doet alsof hij niet thuis is.)

DE SPRINKHAAN

Mol! Ik wist het niet, maar de krekel wel. De mol moest een kruis zijn! 

Nu is het een vrolijk lied.

(de mol reageert niet)
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Mol?!

…

Nu móét de maan vrolijk worden, mol, dat kan niet anders!

…

(zachtjes) Mol?

…

Zodra we het onder de knie hebben mol! 

(Het orkest repeteert opnieuw. De veldmuis slaat weer op een woodblock de 

maat als een ‘metronoom’, steeds sneller. Steeds wildere snellere flarden 

muziek leiden tot een verwachtingsvolle toon die in de lucht zweeft. De 

opbouw is nog grootser dan eerst. Dan begint, heel verstild, het nieuwe 

lied voor de maan. De maan is verscholen achter de wolken en de mol 

luistert vanuit zijn huis met zijn oor tegen de deur.)

DE KIKKER EN HET ORKEST

Dag maan, al ga je op of ga je onder,

al ben je heel, al ben je half, al ben je vol,

ik ben altijd je vriend, 

ik ben de mol

en al was ik de rat 

of de overlangsgestreepte goudrugstekelpad 

of zelfs de rog,

dan was ik dat nog

en weet je, weet je wat

ik het liefst wou

op mijn verjaardag dansen met iedereen

en als iedereen weg is met jou.

(Het laatste akkoord klinkt. Een glasachtige klank hangt in de lucht en 

iedereen kijkt verwachtingsvol omhoog. De maan komt tevoorschijn. Hij 

straalt.)

DE SPRINKHAAN

Mol! Luister! De maan vindt het mooi! Hij straalt helemaal!



�  / �14 16

(de deur van de mol gaat open, de mol staat in de deuropening en kijkt 

verbaasd omhoog naar de stralende maan)

DE MOL

O…

(de dieren komen naar de mol toe om hem en elkaar te feliciteren en samen 

te vieren dat het gelukt is. Blij doch verlegen maakt hij zich los uit 

het feestgedruis en wendt zich tot de maan.)

DE MOL

Dag maan.

DE MAAN

Dag mol.

DE MOL

Dat heb je nog nooit gezegd!

DE MAAN

Nee, maar nu wel. 

Dankjewel, mol!

DE MOL

Waarvoor?

DE MAAN

Voor dat lied.

DE MOL

Welk lied?

DE MAAN

Dat lied van jou voor mij!



�  / �15 16

(De mol is verrukt. De dieren komen één voor één vrolijk afscheid nemen 

en gaan tevreden naar huis. De mol gaat ook naar huis en knuffelt vol 

vreugde zijn aardworm.)

DE MOL

Als ik de kruis was in plaats van de mol, zou ik dan ook vrolijker zijn?

Dag aardworm,

(speelt zelf de aardworm) Dag mol,

Nee aardworm, je vergist je, ik ben de mol niet, ik ben de kruis.

(speelt dat de aardworm hem met grote ogen aankijkt)

(zachtjes, aarzelend) Ik ben wel heel vrolijk, hoor.

(lacht om zichzelf en haalt schouders op/schudt hoofd)

Ik ben de mol en ik blijf de mol. 

En ik ben soms somber, maar soms ook heel vrolijk.

(de mol maakt zich klaar om de deur uit te gaan, neemt een presentje mee 

en stopt de aardworm in zijn zak.)

DE MOL

(de mol gaat op weg)

Dag maan!

…

(opgewekt) Hij is te vrolijk om wat terug te zeggen, hij geniet nog na.

(de mol komt aan bij het huis van de aardworm en klopt op de deur)

Dag aardworm!

DE AARDWORM

Wie is daar?

DE MOL

Ik ben het.

DE AARDWORM

Wie is ik?
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DE MOL

De mol.

DE AARDWORM

Dag mol!

Ik hoopte al dat je zou komen!

(De deur gaat open en de mol gaat naar binnen. Daar drinken ze samen 

zwarte thee en praten met elkaar over de nacht en de duisternis, waarover 

zij allebei nooit uitgepraat raken. Einde.)


