
Kancil, Tijger en de Put 

 

De rollen 

Goenoengan: dit is het bladvormige figuur, verschijnt aan het begin en aan het einde van de 

voorstelling om aan te geven dat alles is zoals het hoort te zijn. Kind hoeft niet te praten 

tijdens de voorstelling. 

Tijger: voor deze rol moet je durven te grommen. 

Aap: voor deze rol moet je goed kunnen spelen dat het bang is. 

Hert, geit en slak: voor deze rollen hoef je niet veel tekst te leren. 

Kancil: voor deze rol moet je veel tekst leren en goed kunnen lachen. 

Verteller: je kunt een volwassene of een ouder kind vragen om als verteller op te treden.  

 

De wayangvoorstelling 

Een wayangvoorstelling begint altijd met de goenoengan. Deze geeft tijd en plaats aan en 

aan het begin en het einde dat alles in balans is, zoals het hoort te zijn.  

Aan het begin van de voorstelling beweeg je de goenoengan heen en weer, rondom zijn as 

en van het scherm af, richting de lamp, en weer terug naar het scherm. (De schaduw wordt 

dan heel groot (dicht bij de lamp) en weer kleiner.) Als je zonder lamp en scherm speelt doe 

je hetzelfde maar dan zie je de goenoengan zelf en niet de schaduw. 

Verteller: Op een dag in het oerwoud was de Tijger op zoek naar eten. (Hij wrijft zich over 

zijn buik en zegt…) 

Tijger: Wat heb ik een honger. 

Tijger af, Aap komt op aan de rechterkant van het scherm. Aap zoekt eten in de boom (om 

dit te kunnen doen, moet Aap zich omdraaien). 

Verteller: Iets verderop in het bos was een aap eten aan het zoeken voor zijn kinderen.  

Tijger op aan de linkerkant van het scherm. Tijger tikt Aap op zijn schouder. Aap draait zich 

om, schrikt en springt van schrik in de boom. 

(Verteller: Tijger ziet in Aap een lekker hapje en zegt…) 

Tijger: Ik ga je opeten. 

Aap: Nee, niet doen. 

(Verteller: Tijger denkt even na en vraagt aan Aap om hem iets te beloven…) 

Tijger: Beloof me dan dat ik elke dag één van je kinderen mag opeten 



Verteller: de Aap wil niet elke dag een van zijn kinderen aan de Tijger geven, maar als hij dit 

niet belooft, eet de Tijger hem op en zullen zijn kinderen omkomen van de honger omdat hij 

ze dan geen eten kan brengen. Dus Aap zegt dan toch maar tegen Tijger... 

Aap: Ik beloof het. 

Tijger af 

Eventueel kan hier de goenoengan even tevoorschijn komen (ongeveer 5 seconden). 

Verteller: Aap gaat op weg naar huis. Aan de dieren die hij onderweg tegenkomt, vertelt hij 

wat er is gebeurt.  

Slak, geit en hert op. 

Aap: Tijger wil mijn kinderen opeten. 

(Verteller: Slak roept…) 

Slak: O wat erg. 

Verteller: Geit bedenkt wie er aan de beurt zijn als alle apenkinderen op zijn en zegt… 

Geit: En daarna zijn wij natuurlijk aan de beurt… 

Verteller: Hert heeft een idee en roept… 

Hert: Laten we Kancil vragen ons te helpen! 

Verteller: Kancil is een dwerghertje. Hij is heel slim en bedenkt altijd wel een oplossing. De 

dieren roepen hem met z’n allen… 

Slak, Geit, Hert en Aap: Kancil!!! 

Kancil op 

(Verteller: Kancil vraagt…) 

Kancil: Wat is er? 

(Verteller: Aap vertelt wat Tijger van plan is) 

Aap: Tijger wil mijn kinderen opeten. 

(Verteller: En geit vertelt wie hij denkt dat er daarna aan de beurt zijn) 

Geit: En daarna zijn wij aan de beurt. 

(Verteller: Slak en Hert vragen samen aan Kancil…) 

Slak en Hert: Kancil: wat moeten we doen? 

Verteller: Kancil bedenkt snel een plan om zijn vrienden te redden en gaat op zoek naar 

Tijger. 

Slak, Geit en Hert af. 

 



Eventueel kan hier de goenoengan even tevoorschijn komen (ongeveer 5 seconden). 

Tijger op 

Verteller: Tijger heeft gelukkig net gegeten, dus hij zegt tegen Kancil. 

Tijger: Je hebt geluk Kancil, ik heb net gegeten, anders had ik je lekker opgepeuzeld. 

Verteller: Kancil vertelt de Tijger waar hij voor gekomen is. 

Kancil: De dieren in het woud hebben besloten dat u elke dag één van hen naar u toe komt, 

zodat u dit dier kunt opeten. Dan hoeft u niet meer te jagen. Vindt u dat een goed idee? 

Tijger: Ha ha, natuurlijk. Dat vind ik fijn.  

Verteller: Kancil spreekt met Tijger af dat hij zich de volgende ochtend om 09.00 zal melden 

zodat de Tijger hem kan oppeuzelen voor z’n ontbijt. 

Kancil en de tijger gaan af. 

Eventueel kan hier de goenoengan even tevoorschijn komen (ongeveer 5 seconden). 

Tijger op en loopt wat heen en weer 

Verteller: Tijger is onrustig en wordt hoe langer hoe bozer. 

Tijger: Het is al middag en er is nog niemand. Ik heb razende honger 

Kancil komt op 

Tijger: Kancil, waarom ben je zo laat? Ik verga van de honger. 

(Verteller: Kancil vertelt wie hij onderweg tegenkwam) 

Kancil: Neem me niet kwalijk, heer tijger, maar ik werd opgehouden door een andere tijger. 

(Verteller: Tijger snapt niet hoe dit kan.) 

Tijger: Hoe kan dat nou, er is toch geen andere tijger in dit bos. Ik ben de enige koning hier! 

Kancil: Dat zegt die andere tijger ook.  

(Verteller: Tijger wil weten hoe die andere tijger eruit ziet). 

Tijger: Vertel eens hoe hij er uit ziet. Is hij net zo groot en sterk als ik ben? 

Kancil: Ik denk het wel, tijger. 

Tijger: Zijn z’n klauwen net zo groot en sterk als de mijne, als deze hier? Tijger laat z’n 

klauwen zien. 

Kancil: Ik geloof van wel. 

Tijger: Zijn z’n tanden net zo groot en scherp als de mijne? 

Kancil: Even kijken Kancil kijkt in de bek van Tijger. Ja hoor, best wel. 

Verteller: Tijger wordt bozer en bozer en wil weten waar deze tijger is. 



Tijger: Kancil, ik ben razend. Laat me direct zien waar hij is. 

Kancil: De tijger woont in een oude put waar geen water meer in zit. 

(Verteller: Tijger vraagt of Kancil hem naar de put wil brengen). 

Tijger: Breng me er direct heen.  

Kancil: Goed, hoogheid. 

Eventueel kan hier de goenoengan even tevoorschijn komen (ongeveer 5 seconden). 

Verteller: Als ze aankomen bij de put laat Kancil Tijger voorover buigen om in de put kijken.  

Tijger: Ik zie een tijgerkop, een hele grote. 

Kancil: Dat is hem, hoogheid. Kijk maar goed, hoe wild en brutaal hij is. Hij durft zelfs al uw 

bewegingen na te doen. 

Tijger maakt bewegingen. 

Tijger: Ja, je hebt gelijk. Hoe durft íe. Ik zal ‘m een lesje leren. 

Verteller: Dan springt Tijger springt Tijger in de put. Maar, wat blijkt? Er zit wèl water in de 

put! Arme Tijger spartelt en gromt om hulp. 

Tijger: Help, ik verdrink! 

Verteller: Kancil overlegt kort met de andere dieren. Ze besluiten om Tijger uit de put te 

helpen, maar dan moet ‘ie wel één ding beloven. 

Kancil: We helpen je uit de put als je belooft nooit meer één van ons op te eten. 

(Verteller: Tijger belooft het) 

Tijger: Ja, ja, ik word vegetariër, ik ga nu alleen nog maar groente eten. Cap Cai, gado gado 

met pindasaus, brrrrr. 

Verteller: de dieren helpen Tijger uit de put en sinds die dag eet Tijger alleen nog maar 

bladeren, bessen en groente. 

Tot slot van het verhaal verschijnt de goenoengan weer en beweeg je deze weer heen en 

weer zoals aan het begin. 

Einde van de voorstelling. Het publiek mag applaudisseren en de poppenspelers mogen het 

applaus met een buiging in ontvangst nemen. 


