
 
 
 
 
 
 
 

HET VERLANGEN OM MENS TE WORDEN 
 
 
 

van Jeanna Oterdahl 
Tot kerstspel bewerkt door Marthe van der Noordaa 

 
 
     

      
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaald uit het Zweeds door: 
N.Basenau-Goemans 



 2 

1. 
 
We zien een groep trollen. Harige vieze wilde trollen. Ze komen uit het bos gerend 
en maken plezier. Dat wil zeggen, trollenplezier: ze halen streken uit, maken dingen 
kapot, lopen kwijlend rond, duwen elkaar omver in de modder.  
 
verteller: De trol is een boze geest, die altijd op kwaad is bedacht en zoveel 

mogelijk schade wil berokkenen aan mens en dier. 
 Ze wonen diep in het bos, waar de sparren harig en grauw rond 

moerassige kleine meertjes staan. Waar mensen nauwelijks kunnen 
lopen door al het losse gesteente en dorre hout dat er ligt. Als de storm 
door de toppen van de bomen giert, dat kun je de trollen in de verte 
horen huilen en lachen. Tenminste als het een donkere nacht is, want 
dan gaan ze op pad. Zij hebben een afschuw van alles wat licht is, want 
zij behoren tot de duisternis en de nacht. Trollen kunnen heel 
verschillend zijn, de één is mogelijk nog viezer en lelijker dan de ander. 
Maar één ding hebben ze gemeen: ze haten de mens. De mens is het 
ergste gedrocht dat er is. 

 
Trol 1: Mensen stinken. 
 
Trol 2: Ze zijn ook zo lelijk! Veel te lang. 
 
Trol 3: En die ogen. Die enge heldere ogen. Blauw zijn ze ook vaak. Blauwe 

ogen, monsterlijk! 
 
Trol 4: En heb je die stemmen wel eens gehoord? Ze doen gewoon pijn aan je 

oren. Zeker als ze gaan zingen. De ergste wolven zijn er niks bij! 
 
Eén van de trollen begint met een vreselijke stem te zingen. De andere trollen  
doen mee: een koor van kattegejank. 
 
Trol 1: Dat is nog mooi wat jullie doen! Mensen zingen met van die lelijke 

heldere stemmen… 
 
Ze rennen weer verder. 
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2. 
 
Verteller: De trollen deden er dan ook alles aan om de mens zoveel mogelijk 

dwars te zitten en te pesten. Dan hadden ze de grootste pret. Er was 
echter één trol bij die dat niet had. Hij had een wonderlijke genegenheid 
opgevat voor mensen, maar hij durfde dit nooit te tonen of erover te 
spreken. Als zijn soortgenoten erachter zouden komen, dan zou het zo 
met hem gedaan zijn.  
Dus hij leefde met een geheim in zijn kleine zwarte trollenhart. Het 
geheim dat hij stiekem jaloers was op de mens. Dat hij eigenlijk wel zou 
willen zijn als de mens: de mens liep rechtop, hij was indrukwekkend 
en vrijmoedig. Hij overwon wilde dieren en kon regeren over bossen en 
moerassen. En vooral: de mens had de beschikking over klokken. 
Kerkklokken die tot diep in het bos te horen waren. Een prachtig mooi 
en indrukwekkend geluid. In zijn drang om het geluid beter te kunnen 
horen, waagde de trol zich meer en meer uit het donkere bos en kwam 
hij soms dicht in de buurt van het dorp waar de mensen woonden. 
Maar altijd verschool hij zich achter dikke bomen of grote stenen.  

 
Een houthakker en zijn zoon komen voorbij. Ze dragen hout. 
 
Zoon: Papa, kunnen we niet even rusten? 
 
Houthakker: Nou vooruit, even dan. 
 
Ze gaan zitten op een boomstronk.  
Vlak daarachter heeft de trol zich net verstopt. 
 
Zoon: Wat stinkt het hier? (hij ruikt om zich heen) 
 
Houthakker: Het zal wel een rottende zwam zijn of een stinkdiertje, dat hier ergens 

zijn hol heeft. 
 
Zoon: Ik heb honger. 
 
Houthakker: Hier, neem maar een stuk brood. 
 
Zoon: Is dat alles? 
 
Houthakker: We zullen het beetje dat we hebben moeten delen, jongen. 
 
De jongen kijkt beteuterd naar het kleine stukje brood. 
 
Houthakker: Luister jongen. Degene die wat wil worden, moet leren meer aan 

anderen te denken dan aan zichzelf. Grif dat in je hart. 
 Kom, we moeten verder gaan, anders zijn we niet voor donker thuis. 
 
Verteller: Ze liepen weg. De trol kwam tevoorschijn. 
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Trol: ‘Degene die wat wil worden, moet leren meer aan anderen te denken 

dan aan zichzelf’.  Dat is het!  
 
 
3. 
 
Verteller: Vanaf die dag probeerde de trol aan anderen te denken. Hij begreep 

wel dat het geen zin had te proberen zijn eigen soortgenoten te helpen. 
Ze zouden hem alleen maar vervloeken en uitlachen. Nee, hij zou de 
mensen gaan helpen. Hij wist nog niet hoe, want hij was banger voor 
mensen dan voor iets anders. Hij zou zich nooit in al zijn 
afgrijselijkheid aan mensen durven te vertonen. 

 
Er klinken meisjesstemmen. Ze zingen een kerstliedje, terwijl ze aan komen  
lopen met mandjes op de arm. De trol verstopt zich snel achter een boomstronk.  
De meisjes zetten hun mandjes op de grond en gaan bessen zoeken. 
 
Verteller: Als de trol tot het gewone trollentuig had behoord, dan had hij er 

plezier in gehad de mandjes om te schoppen en de meisjes aan het 
schrikken te maken. Maar hij was nu eenmaal geen gewone trol en hij 
genoot van hun vrolijke gebabbel en hun heldere stemmen. En terwijl 
hij daar zo zat te kijken kreeg hij een idee. Nu kon hij helpen! 
Als de meisjes wegliepen om bessen te zoeken, vulde de trol snel de 
mandjes met bessen die hij op zijn verstopplek had gevonden. 

 
Meisje1: Hè, hoe kan dat nou? Hebben jullie bessen in mijn mandje gedaan? 
 
Meisje2: Nee, ik niet. 
 
Meisje3: Nou, ik ook niet. Bij mij zitten er ook allemaal bessen in. 
 
Meisje2: Dat is raar… 
 
Verteller: Ze liepen weer weg om verder te zoeken. De trol kwam snel weer 

tevoorschijn en vulde de mandjes nu tot aan de rand. 
 
Meisje1: Kijk nou, mijn mandje zit helemaal vol! 
 
Meisje2: De mijne ook! 
 
Meisje3: Hoe kan dat nou? 
 
Meisje2: Misschien heeft iemand geholpen? 
 
Meisje1: Eén of andere bosfee dan zeker. 
 
Meisje3: Die moet dan wel heel lief zijn. 
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Meisje 2: Bedankt fee, of wie je dan ook bent? 
 
Meisje1: Ja, bedankt! 
 
Verteller: De meisjes liepen zingend weg. De trol kwam langzaam weer 

tevoorschijn en lachte. 
 
 
4. 
 
Verteller: De trol was heel blij, want nog nooit had iemand hem voor iets 

bedankt. Hij huppelde een dansje en zonder dat hij het doorhad verloor 
hij iets van zijn zwarte trollenhaar. 

 Vanaf die dag ging de trol vaker naar die plek om de mensen te helpen. 
Zoals de houthakker en zijn zoon als ze kwamen om hout te hakken. 
Het slepen met het hout viel de zoon zwaar. Hij moest vaak rusten en 
kon maar één blok tegelijk tillen. De trol hielp hem stiekem. Steeds als 
hij terugkwam lag er al een deel van het hout op de stapel. De 
houthakker en zijn zoon bedankten de geheime bosfee hartelijk en 
lieten als dank een stuk brood en worst liggen.  

 De trol was heel blij, want nog nooit had iemand zijn eten met hem 
gedeeld. Hij begon spontaan het deuntje te zingen, wat de houthakker 
en zijn zoon zongen bij het hakken van het hout. En zonder dat hij het 
doorhad, klonk zijn stem iets hoger dan het diepe gegrom, wat eigen is 
aan trollengejank. 
De trol bleef mensen helpen en vond het prettig om te doen. En zo werd 
dat stuk van het bos als een geluksplek beschouwd door de mensen. 
Maar verderop, in het diepst van het trollenbos, waar de trol woonde, 
was het heel anders. Daar had hij het helemaal niet prettig meer.  
Niet dat hij ooit aan de andere trollen vertelde wat hij deed, maar zij 
roken dat er iets niet klopten. 

 
Trol1: Wat is er met jou?! 
 
Trol2: Je hebt haast geen haren meer, dat is toch geen gezicht! 
 
Trol3: Je bent veel langer, het lijkt wel of je groeit, wat lelijk! 
 
Trol4: Kijk nou: Je ogen lopen niet meer.  
 
Trol2: Je bent haast geen trol meer! 
Verteller: Ze draaiden hem rond en knepen hem aan alle kanten. Ze maakten een 

kringetje en gooiden hem heen en weer terwijl ze hem uitlachten. De 
trol liet ze begaan. Diep in zijn hart was hij blij, maar hij was ook bang 
want als ze er achterkwamen, dan zouden ze hem levend roosteren. 
Dus deed hij soms extra gemeen en vies om maar niet teveel op te 
vallen.  
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5. 
 
Verteller: Zo gingen er enkele winters en zomers voorbij. En toen kwam er een 

zomer, zo prettig als hij nog nooit beleefd had. Er kwam dikwijls een 
meisje in het bos, vaker dan anderen. Zij was het mooiste mensenmeisje 
dat de trol ooit gezien had. Met prachtige haren en helderblauwe ogen, 
maar vooral: met een stem als een klaterende beek. Ze was alsmaar aan 
het zingen. Wat ze ook deed, ze zong. 

 
We horen een meisje zingen. Ze komt dichterbij terwijl ze bloemen plukt. 
 
Verteller: De trol volgde haar overal waar ze ging. Het meisje voelde wel iets, 

maar ze zag niks. Hij leerde geluidloos te sluipen als een slang en als 
een schaduw te verdwijnen, zodat hij voortdurend in haar nabijheid 
kon zijn. Hij lokte haar daarheen waar de meeste bloemen groeiden en 
de zwammen en bessen het dichtst stonden. Haar mand was altijd 
gevuld. 

 
Meisje: Wie je ook bent, dankjewel! 
 
Verteller: Het meisje legde een appel neer en liep weg. De trol kwam voorzichtig 

tevoorschijn en zei voor het eerst iets terug, met zijn rauwe stem. 
 
Trol: Dankjewel. 
 
Verteller: Het meisje meende iets te horen en rende weer terug. Nog net op tijd 

kon de trol zich verstoppen. Hij liet de appel vallen. Het meisje vond de 
appel op de grond met een hap eruit. Ze keek om zich heen.  

 
Meisje: Waar ben je? Je hoeft niet bang te zijn! 
 
Verteller: De trol aarzelde wat hij zou doen. Het meisje leek zo lief, ze zal hem 

toch geen kwaad doen? Maar zou ze niet van hem schrikken? Hij wilde 
haar niet bang maken. En zo zat hij te peinzen op het moment dat er 
iets vreselijks gebeurde. Twee trollen uit het donkere trollenbos, die de 
trol gevolgd waren, kwamen tevoorschijn en vielen het meisje aan.  
De trol schreeuwde het uit en wierp zich voor het meisje om haar te 
beschermen. Hij was zo kwaad dat hij met gemak de twee 
kwaadaardige trollen aankon. Hij overmeesterde de trollen. Die 
sloegen op de vlucht, terwijl ze hem toeschreeuwden. 

 
Trol1: Dit zal je berouwen!  
 
Trol2: Jij bent geen trol meer! 
 
Trol1: Je hoort niet meer bij ons! 
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Trol2: Als we je ooit nog zien, hakken we je in stukjes! 
 
Trol1: En vreten je op! 
 
 
6. 
 
Verteller: De trol zakte langzaam op de grond op zijn schuilplaats. Hij was 

gewond en verdrietig. Hij was bang dat het meisje zo geschrokken was, 
dat ze nooit meer terug zou komen. Wat heeft het nog voor zin om hier 
te blijven? Waar moest hij heen? Hij kon niet meer terug naar zijn volk, 
maar hij had ook geen nieuwe plek om te wonen. Hij hoorde nergens 
meer thuis. De trol huilde. Echte tranen. Geen slijmerige snotterige 
trollentranen, maar helder zoute mensentranen.  
En toen kwam schoorvoetend het meisje terug. Ze hoorde het gesnik en 
ging op het geluid af. De trol rende snel weg. 

 
Meisje: Wacht! Loop niet weg! Ik wil je bedanken!  
 
Verteller: De trol verstopte zich. 
 
Meisje: Je hoeft je niet te laten zien, maar zag dan in ieder geval wie je bent? 
 
Stilte. 
 
Meisje: Je hebt me gered uit de klauwen van die enge trollen. Ik wil iets terug 

doen. Hoe kan ik je het beste bedanken? Is er iets dat je wenst? 
 
Stilte. 
 
Verteller: Toen fluisterde de trol met een hese stem:  
 
Trol: Adem op kerstavond op het Noordervenster van de kerk. Adem zo, dat 

het ijs smelt en ik naar binnen kan kijken. 
 
Meisje: Als dat het enige is dat je wenst, ja natuurlijk zal ik dat doen. Maar als 

wij elkaar ooit zouden ontmoeten, dan wil ik je graag herkennen. Hier 
neem mijn kettinkje, het is het mooiste wat ik heb. 

 
Verteller: Het meisje legde haar kettinkje met een kruisje eraan, op een steen en 

liep weg. De trol kwam tevoorschijn en pakte vol ontzag het kettinkje. 
Het was een afgesleten kruisje, dat niks waard was en een trol die 
zoveel goud en edelstenen kan bezitten als hij maar wil, had daar 
eigenlijk niks om moeten geven. Maar voor deze trol was dit het 
mooiste wat hij ooit had gekregen. Hij streelde het voorzichtig met zijn 
grove trollenvingers en beroerde het met zijn lippen. Tenslotte deed hij 
het om zijn nek. Op dat moment vielen zijn laatste zwarte trollenharen 
van hem af en strekte hij zijn rug. 
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7. 
 
Verteller:  Die nacht viel de trol in een diepe droomloze slaap en de volgende 

morgen, toen hij wakker werd, zag hij dat het gesneeuwd had. Hij was 
nog steeds intens gelukkig, maar tegelijkertijd merkte hij hoe koud hij 
het had. Omdat hij geen beschermende vacht meer had, begon hij over 
zijn hele lijf te rillen. Zolang hij trol was geweest had hij nooit kou 
gevoeld. Het was beter als hij maar wat ging lopen en in beweging 
bleef. Hij liep dagen en dagen. De sneeuw bleef aanhouden en het 
vroor dat het kraakte. Het was steeds moeilijker voor de trol om aan 
eten te komen en hij werd met de dag zwakker en zwakker. Verkleumd 
dwaalde hij rond en hij kwam steeds dichter bij het dorp van de 
mensen. Uiteindelijk kon hij niet meer en viel neer in de sneeuw. 
‘Nu sterf ik’ dacht hij. ‘Maar dat geeft niet, want ik heb het mooiste 
meegemaakt en gekregen.’ 
Zo lag hij enkele ogenblikken en hij was al op het punt om zijn 
bewustzijn te verliezen, toen hij in de verte de klokken hoorde. 

 
Trol:  (mompelt) De klokken??….  
 
Verteller: Langzaam kwam hij overeind en strompelde in de richting van het 

geluid. Er klonk een kerstlied. Met pijn en moeite liep hij in de richting 
van de kerk en hij wist dat als hij nu maar volhield, hij door het 
kerkraam naar binnen kon kijken.  

 
 
8. 
 
Verteller: Binnen in de kerk stond het meisje met de mooie stem op de kerkbank 

en ademde op het venster. 
Het ijs bedekte de kleine ruitjes met dikke vlammende bladeren. Het 
was niet voldoende alleen op de ruiten te ademen, ze moest haar beide 
warme handen op de ruit leggen en haar warme wang er tegen houden 
om het ijs te doen smelten. Haar moeder keek verbaasd op. 

 
Moeder: Wat doe je kind, kom hier in de bank zitten. 
 
Meisje: Ik laat de kerstlichten schijnen voor hen die buiten staan, moeder. 
 
 
Verteller: De muziek werd ingezet. Er werd een kerstlied gezongen. Het meisje 

zong mee, terwijl ze bij het raam bleef staan. Toen het lied was 
afgelopen, trad de dominee naar voren. De moeder van het meisje werd 
ongedurig. 
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Moeder: Wat doe je toch kind? Kom nu dadelijk in de bank zitten.  
 
Meisje: Ik laat het kerstfeest ook stralen voor degenen die buiten in de kou                     

staan, moeder. 
 
Verteller: Terwijl het gebed van de dominee begon, dwong het meisje de laatste 

ijsbloemen te veranderen in helder water. 
 
Moeder: Je maakt ons te schande voor de hele gemeente. Kom nu dadelijk hier, 

hoor je! 
 
Verteller: Maar nu antwoordde het meisje niet meer. Want gedrukt tegen het 

venster zag zij een gezicht met twee donkere ogen, vol verlangen en 
verdriet. Een hand hield het kruisje van de ketting voor haar op. 

 
Meisje: Bosman…Het is de bosman. 
 
Verteller:  Het meisje liep naar buiten.  
 
Moeder: Kind, kind, heb je je verstand verloren?! 
 
 
 
9. 
 
Verteller: Niet veel later ging de deur van de kerk open en trad het meisje weer 

binnen. Aan de hand leidde zij een vreemdeling, die niemand ooit had 
gezien. Het was een jonge man, schaars bedekt, met een sterke geur van 
hars en bos om zich heen. Zijn gezicht was bleek en bevend, maar zijn 
ogen straalde een wonderbaarlijk licht. Velen rilden en kropen zover 
mogelijk in de banken, want er was iets aan hem, dat van wildheid en 
woestenij sprak. 
Het meisje en de bosman liepen samen naar voren. De bosman hield 
zijn kruisje stevig vast. Ze liepen door naar voren en knielden allebei. 
Toen de bosman de dominee zag, bedekte hij snel zijn gezicht. 

 
Dominee: Wie ben je, vreemdeling? 
 
Verteller: De bosman kroop verder in zijn schulp. De dominee legde een hand op 

zijn schouder. 
 
Dominee: Wees niet bevreesd, geen kwaad zal je geschieden. 
 
Verteller: Langzaam hief de bosman zijn hoofd op, maar nog sprak hij niet. 
 
Dominee: In naam van het kruis dat je om je nek draagt, wie ben je? 
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Bosman: (angstig) Ik ben als trol geboren, maar ik ben verdreven door mijn 
soortgenoten, omdat ik verlangde een mens te worden. 

 
Verteller: De dominee boog voorover en hielp hem op te staan. 
 
Dominee: Als dat zo is, wees dan welkom. Welkom in de mensenwereld. Hier zijn 

je soortgenoten. Je bent aan ons gelijk, want het is het verlangen om 
mens te worden, dat ons allen verenigt. 

 
Verteller: De gemeente veerde op en ze zongen met zijn allen een lied. 

Daarna zongen ze nog vele liederen en vierden het kerstfeest tezamen. 
Het was voor het eerst dat de bosman glühwein dronk en net als alle 
mensen werd hij er gelukzalig roezig van. Prettig kerstfeest! 

 
 

EINDE 
 
 


