
PRUTJE 
LESBRIEF



BESTE LEERKRACHT, 
 

Binnenkort ga je met je klas naar de voorstelling Prutje, gebaseerd op het gelijknamige 
boek van Pieter Koolwijk. De voorstelling wordt door 24 jonge spelers van Jeugdtheater 
Hofplein gespeeld. Onder leiding van de Hofpleinregisseur Sacha van der Mast hebben zij 
de afgelopen maanden hard gewerkt om de voorstelling voor jullie te kunnen spelen.

Met deze lesbrief kan je het bezoek aan de voorstelling alvast met de klas voorbereiden. 
Aan de hand van de opdrachten proberen de leerlingen samen een antwoord te vinden op 
de vraag wat geluk is. Wat maakt jou nou echt gelukkig? En zijn er misschien dingen die 
jou gelukkig maken terwijl je het helemaal niet door hebt? 

Theaterworkshop Prutje 

Naast deze lesbrief ter voorbereiding op de voorstelling, is het ook mogelijk om in de 
weken na de voorstelling een theaterworkshop op school in te plannen. In deze workshop 
gaan de kinderen onder leiding van een Hofpleindocent zelf aan de slag met het verhaal 
en de personages uit Prutje en gaan in de theateropdrachten dieper in op het thema ‘geluk 
zit in kleine dingen’. De kosten voor de workshop bedragen €3,- per leerling (excl. 
reiskosten). Neem contact op met ons Educatieteam om de workshop(s) in te plannen.  

Heel veel plezier bij Prutje!

Danilo, Kim, Maaike & Waldemar
Team Educatie 
010-754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl



VOORAFGAAND AAN HET VOORSTELLINGSBEZOEK
Introductie: Prutje

 

Ter introductie op deze les en het voorstellingsbezoek kan de leerkracht de volgende 
vragen stellen: 

- Wie heeft dit boek gelezen of kent het boek?
- Wie kent de schrijver, Pieter Koolwijk?
- Wat verwacht je van de voorstelling als je de titel hoort? 
- Wat zou ‘Prutje’ allemaal kunnen betekenen?

Vervolgens kan de leerkracht de volgende tekst over de voorstelling voorlezen:

Het leven van Hens is zwaar: van vroeg tot laat werkt hij in een gevaarlijke en smerige 
fabriek. Het enige lichtpuntje in zijn leven is Walm, zijn zusje, die net even anders is dan 
alle anderen. Walm is altijd vrolijk en vindt alles mooi, maar dat kan soms ook heel lastig 
zijn…Op een dag heeft Hens er genoeg van en loopt weg. Maar Walm volgt hem en al snel 
sluit zich een eigenwijs meisje bij hen aan: Vijf. Zij heeft gehoord van een land waar alles 
mogelijk is. Met z’n drieën gaan ze op zoek. Er moet toch iets beters zijn dan dit? 



2. OPDRACHTEN VOOR IN DE KLAS 
OPDRACHT 1: WAAR WORD JIJ GELUKKIG VAN? 

In de voorstelling Prutje besluit Hens om op zoek te gaan naar een beter leven. Hens weet 
zeker dat er een plek is waar mensen wel gelukkig zijn, of ze nou geld hebben of niet. 
Samen met Walm en Vijf gaat hij op avontuur, in de hoop deze plek te vinden. Maar… 
Wat is geluk eigenlijk? En wanneer ben je gelukkig? 

Waar word jij gelukkig van?

Iedereen krijgt een vel papier en zet linksboven de zin “Ik word gelukkig van…”. De 
leerkracht zet nu een timer op 3-5 minuten, afhankelijk van de leeftijd en spanningsboog 
van de klas. In deze 3-5 minuten gaan de leerlingen “non-stop-schrijven” vanuit deze zin, 
dus schrijven zonder te stoppen. Op het moment dat je vastloopt, niets meer weet, 
herhaal je het laatst geschreven woord net zo vaak tot er weer iets nieuws in je opkomt. 
Geen denkpauzes dus, maar schrijven vanuit je gevoel! Je mag schrijven in volzinnen, 
maar het mogen ook steekwoorden zijn, een opsomming, een gedicht. Er is vast heel veel, 
hoe klein ook, waar jij gelukkig van wordt. En misschien komen er wel woorden op papier 
waar jij nog helemaal niet aan had gedacht! 

Ben je klaar? Zet dan om de 10 allerfijnste woorden een rondje of markeer of onderstreep 
deze. Dit zijn de dingen die jij misschien kan opzoeken als je je eens een beetje verdrietig 
of boos voelt. En woorden die je in de volgende opdracht zal gaan gebruiken!

Om deze opdracht na te bespreken kan de leerkracht de volgende vragen stellen: 

- Hoe was het om de opdracht “non-stop-schrijven” te doen? 
           Vond je het makkelijk of moeilijk om zonder na te denken te schrijven?
- Zijn er woorden die je geschreven hebt die jou hebben verrast? 
 Die je opschreef zonder dat je ze had kunnen bedenken?
- Lees allemaal een woord van je papier voor waarvan je denkt dat anderen het niet  
 hebben opgeschreven. 

Variatie jonge groepen
 
Bij een jonge groep is het ook mogelijk om de kinderen een tekening te laten maken van 
dat waar ze gelukkig van worden. Ook hier is het goed om een timer te zetten en ze binnen 
die tijd de tekening af te laten maken en de opdracht te geven vanuit gevoel te tekenen 
zonder er veel over na te denken. Dat worden vast prachtige kleurrijke tekeningen! Het 
nabespreken kan in eenzelfde vorm en vanuit dezelfde vragen als bij de schrijfopdracht.



OPDRACHT 2: HOE ZIET JOUW DROOMWERELD ERUIT?

“Ik heb gehoord over een grote stad in de meest waanzinnige kleuren. Het is er schoon en 
overal is water. En al het eten is er gratis. Tijdens de maaltijden komt er zoveel op 
tafel, veel meer dan ze met z’n allen op kunnen eten. En alleen maar lekker eten. Niemand 
hoeft daar iets te eten wat vies is. Ze hebben daar zoveel geld dat ze niet meer weten wat 
ze ermee moeten, en dus geven ze het weg aan iedereen die in de stad op bezoek komt. 
De armste zwervers zijn er als rijke mensen weer naar buiten gelopen. Werken doen ze er 
niet. Vinden ze niet leuk. Ze genieten alleen maar van het leven.”

Hens, Walm en Vijf komen terecht in een wereld waar alles mogelijk is. Een paradijs. Een 
wereld die je alleen vanuit je allermooiste dromen kent. Waar alles gratis is en zelfs de 
grote mensen nooit gestopt zijn met spelen. Waar niemand ooit boos is en alles vol kleur. 
Het mooiste plekje waar ze ooit waren geweest. 

Hoe ziet jouw droomwereld eruit? 

Heb je wel eens nagedacht hoe jouw droomwereld eruit zou zien? Welke kleuren, welke 
vormen, wat zou er allemaal te zien en te doen zijn? Wat zou je horen, zien, voelen, 
proeven en ruiken in jouw droomwereld? Hoe zou de wereld eruitzien als jij deze opnieuw 
mocht inrichten? In deze opdracht gebruik je de top 10 gelukswoorden uit opdracht 1 om 
jouw droomwereld te schetsen! 



We gaan eerst een woordweb maken rondom dit onderwerp. Pak een blad en zet in het 
midden “mijn droomwereld”. Zet daaromheen de 10 omcirkelde/gemarkeerde 
gelukswoorden uit opdracht 1 en daarbij zoveel mogelijk woorden waar jij aan moet den-
ken als je aan jouw droomwereld denkt. Schrijf daarna een verhaal óf maak een tekening 
(je mag zelf kiezen, want je moet natuurlijk doen waar jij het meest gelukkig van wordt!) 
over/van jouw droomwereld, waarbij je uiteraard zoveel mogelijk van deze woorden 
gebruikt. Presenteer de tekeningen aan het eind van de les aan elkaar en lees elkaar de 
verhalen voor. Hebben jullie veel overeenkomsten? Of is de droomwereld van jouw 
klasgenoot heel anders dan die van jou?

TIP: Leuk om de verhalen en tekeningen te exposeren in de klas of de gang, of ze te bunde-
len in een boekje!

Variatie samenwerkingsopdracht

Liever een grootsere en spectaculairdere opdracht waarbij de leerlingen moeten 
samenwerken? De leerlingen kunnen ook na het maken van het woordweb in groepjes een 
tekening maken van hun droomwereld, waarbij ze ook gebruik maken van de woorden 
van de verschillende leerlingen. Hoe krijgen ze al hun dromen samen in één wereld? Is het 
mogelijk om compromissen te sluiten en het eens te worden?

OPDRACHT 3: GELD MAAKT GELUKKIG? 

Lees onderstaande dialoog uit ‘Prutje’ voor of laat deze voorlezen door een paar leerlingen 
en lees daarna de onderstaande opdracht. 

Hens:            Ik haat dit leven. Het is alleen maar prutje.
Vader: Dit is hoe het is. En anders niet.
Hens:  Anders niet? Dat is niet waar! 
Vader: O? Meneer denkt het beter te weten? Wat heb jij nou van de wereld gezien?
Hens:            Niets! Helemaal niets! Dat is hem juist. Ik ken alleen maar dit.
Vader: Precies!
Moeder: Luister, Hens. het kan nog veel slechter. Echt. Wij hadden het vroeger zo goed               
  niet. Dit is hoe het leven is.
Hens:  Niet voor iedereen. Er zijn vast mensen die wel gelukkig zijn.
Spoel:  Die zijn er genoeg. Maar die zijn rijk. 
Hens:  Dat bedoel ik niet! Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik hoef niet rijk te wor 
  den, of veel geld te hebben. Ik wil gewoon dat mijn leven een beetje leuk is,  
  meer niet.
Spoel:  En juist daar heb je geld voor nodig. 
Hens:  Nee, niet waar. 
Vader: Juist wel!
Hens:            Nee! Het gaat om die vieze rook die ik helemaal zat ben. Dat ik walg van de  
  verrotte lucht in de straten. Dat ik geen zin meer heb om gevaarlijk werk te  
  doen. Daar gaat het me om. 



Vader: Geld, geld en nog eens geld. En dat hebben we niet Hens. Wij moeten het met  
  dit leven doen.
Hens:            Ik was het er niet mee eens. Wie had er besloten dat dit het leven moest zijn?  
  Dat overal maar geld voor betaald moest worden? Dat we daarvoor moesten  
  werken tot we er dood bij neervielen? 

In deze scène uit de voorstelling kunnen Hens en zijn vader, moeder en zus het niet eens 
worden over de vraag of geld gelukkig maakt. Kunnen de leerlingen het wel eens worden 
over dit onderwerp? 
Onderstaande vragen kunnen klassikaal of in kleine groepjes besproken worden. Wanneer 
er in kleine groepjes gewerkt wordt, is het leuk om achteraf even terug te vragen waar ze 
op uit zijn gekomen.

- Met wie ben jij het eens? Met Hens of met de vader, moeder en Spoel?
- Denk jij dat geld gelukkig maakt? Waarom wel of niet?
- Denk je dat een rijk iemand altijd gelukkiger is dan iemand met minder geld? Waar 
 om wel of niet? 
- Welke leuke dingen kun je doen zonder dat je daar geld voor nodig hebt? 

TIP: Heb je een klas die houdt van toneelspelen? Dan is het ook heel leuk om de leerlingen 
deze dialoog te laten voorbereiden en de scènes aan elkaar te presenteren! Dan wordt het 
voor hen nóg leuker om “hun” scène uiteindelijk in het theater terug te zien!

OPDRACHT 4: GRATIS GELUK

(Let op: voor deze opdracht moeten de leerkracht en de kinderen eerst gladde steentjes 
verzamelen of meebrengen van thuis!)

“Dit was wat ik bedoeld had thuis. Of in ieder geval het gevoel dat ik hiervan kreeg. Dit was 
het mooiste plekje waar ik ooit was geweest. En het kost helemaal niets. Hier hoefde ik 
niet rijk voor te zijn. En toch… toch voelde ik me dat wel van binnen.”

Tijdens de voorstelling vindt Hens gratis geluk. Hij komt op een prachtige plek terecht, 
zonder er ook maar iets voor te betalen. Hij bewijst dat het leven ook heel mooi kan zijn. 
In deze opdracht gaan ook wij de wereld iets mooier maken, door het maken van 
geluksstenen. 

Let op: is het niet gelukt om voorafgaand aan deze les stenen te verzamelen en zijn deze 
niet vindbaar in de buurt van de school? Dan is het ook mogelijk om kleine briefjes 
(gevouwen A6 papier) te gebruiken. 



Pak een steen en versier deze zo mooi mogelijk. Dit kan met verf of stiften. Gebruik jouw 
allerliefste kleuren en maak er een echte gelukssteen van. Schrijf aan de achterkant jouw 
naam. Is de steen klaar? Laat deze drogen en laat de juf of meester er dan een laagje haar-
lak over spuiten. Als de steen droog is, kun je deze verstoppen in of om de school of op weg 
naar huis. Zeker weten dat de gelukkige vinder een extra beetje blijdschap voelt als die 
zomaar ineens deze kleurrijke gelukssteen vindt. En… het kost helemaal niets!

TERUGBLIK EN NAGESPREK

Ter afsluiting van deze les kan de leerkracht de volgende vragen stellen: 

- Wat vond je de leukste opdracht om te doen? En welke de moeilijkste?
- Heb je iets nieuws geleerd over jouw eigen geluk, of geluk in het algemeen?
- Kun je iets bedenken waar alle mensen gelukkig van worden, of is het echt voor 
 iedereen anders?
- Wat denk of hoop je te gaan zien in het theater tijdens de voorstelling? 

NA HET VOORSTELLINGSBEZOEK

Na het bezoeken van de voorstelling kan de leerkracht de voorstelling nabespreken met 
behulp van onderstaande vragen: 

- Wat is je het meest bijgebleven als je terugdenkt aan de voorstelling?
- In welk personage herkende jij je het meest?
- Leek Brunnen op de droomwereld die jij eerder hebt geschetst?
- Wat denk je dat Hens en de familie van Hens hebben geleerd van dit avontuur?
- Hoe denk je dat het met Vijf verder zal gaan? 
- Denk je dat een plek als Brunnen echt zou kunnen bestaan? 
- Wil je verder nog iets zeggen of vragen over de voorstelling? 



EDUCATIE BIJ JEUGDTHEATER HOFPLEIN

Jeugdtheater Hofplein vindt cultuureducatie essentieel voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld 
om hen heen. Hoe ervaren zij hun eigen leven, met welke blik kijken zij naar de wereld en 
hoe doen anderen dat?  Een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn helpt kinderen en 
jongeren om met een open, respectvolle en verdraagzame houding in het leven te staan.

De afdeling educatie ontwikkelt bij veel Hofpleinproducties een passend educatief 
programma: lesbrieven, voor- of nagesprekken en workshops. Je vindt het aanbod van dit 
seizoen op www.jeugdtheaterhofplein.nl/educatie.

Ons programma bestaat uit zowel voorstellingen op school als voorstellingen in het 
theater. Naast het voorstellingsaanbod adviseren wij je graag over theaterworkshops (spel, 
zang en dans) bij jou op school.

Vind je het belangrijk om jouw leerlingen een doorlopende leerlijn theater aan te bieden, 
die aansluit bij de visie van jouw school? Wij leveren maatwerk en luisteren graag naar 
jouw wensen.

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Hartelijke groet,

Danilo, Kim, Maaike & Waldemar.
Team Educatie Jeugdtheater Hofplein
010 – 754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl


