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SCÈNE 9a / BRITT & DE DRUKTEMAKERS 2  

PERSONEN: Britt, Maxima & de Koning; de Druktemakers; en de wassenbeelden: Queen Elizabeth, 
Messi en Rico Verhoeven.  
OUTFIT: Zie alle outfits van de personages in de handleiding, bijlage 4. 
REKWISIETEN: 6 sokkels/houten blokken evt. met naambord van wie erop staat. Bol witte wol (of 
witte knuffelhond) aan een touwtje/riempje (= hondje Mambo). 
SCHERM: Sheet 12: logo wassenbeeldenmuseum Madame Tumult.  
REGIE: Britt (in oranje overall en met crackers), Maxima en de Koning (met Mambo) lopen het 
wassenbeeldenmuseum Madame Tumult binnen. Er staan 6 sokkels (blokken) waarvan 3 met 
beelden erop (staan in freeze: topvoetballer Messi, Queen Elizabeth en bokskampioen Rico 
Verhoeven met dikke spierballen), de andere 3 sokkels zijn leeg.  
 
Maxima: (tegen Britt) Goed bezig, Britt. Je bent nog steeds niet gevonden.  

Britt: Cool! Ik was hier nog nooit geweest! Kijk die beelden dan, alle crackers nog aan toe, 
ze lijken net echt! Wie weet kom ik hier ook ooit nog eens te staan.  

Koning: Crackers? Lekker! (Britt geeft de Koning weer een cracker) Dank je.  

Britt: Waar zijn we eigenlijk?  

Maxima: Madame Tumult, een wassenbeeldenmuseum. De perfecte plek om je te 
verstoppen.   

Britt: Maar een museum, daar komen toch juist veel bezoekers? Voor je het weet word ik 
herkend!   

Koning: Nee hoor Britt, geen zorgen. Hier in Madame Tumult komt bijna niemand meer.  

Maxima: Vroeger stond het hier vol met beelden van BN’ers. Maar met al die onthullingen de 
laatste tijd…  

Koning: … hebben ze veel van die beelden weer weggehaald…  

Maxima: schandaal na schandaal…  

Koning: … er blijft bijna geen beeld meer over.  

Maxima: Allemaal van hun voetstuk gevallen… (wijst naar de lege sokkels) 

Britt: Kijk, hier staan er nog een paar, wie zijn dit allemaal? (Maxima fluistert en wijst naar 
de beelden) 

Koning: (staart naar het beeld van Queen Elizabeth, vraagt aan Maxima) Hee… Zeg, ken ik 
haar niet ergens van? Volgens mij wel eens op één van onze feestjes gezien?  

Maxima: Queen Elizabeth, schatje. Heeft 70 jaar op de Britse troon gezeten. Helaas is zij vorig 
jaar overleden. Daarom gingen we toen met je moeder een weekendje naar Londen.  

Koning: O ja, dat was gezellig met al die andere royals… 

Britt: Crackers! Ik hoor stemmen! Ze komen hierheen!  
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Koning: (paniekerig) O jee, wat nu??  

Maxima: Vlug! Doe alsof je een beeld bent!  

Britt:  O wat leuk! Ben ik nu al m’n eigen beeld! (hinnikt) 

Ze springen alle drie op een lege sokkel. Staan even stil in freeze. Dan kijken ze alle drie tegelijk naar 
de oranje overall van Britt; kijken elkaar daarna verschrikt aan)  

Maxima: Vlug! Uit!  

Britt trekt snel haar overall uit, gooit ’m voor zich op de grond en staat gauw weer recht op de sokkel 
– net op tijd: daar komt groep 8 van De Druktemakers al binnen, druk pratend door elkaar heen. 

Dennis:  Wow kijk! Messi!  

Rita & Lynn: (in koor) En hier, Rico Verhoeven, met zijn spierballen! Wow… (kijken bewonderend) 

Dennis: (beetje jaloers, loopt naar Rico toe, in bokshouding) Nou, kom dan Rico, HIT IT! 

Steven:  (wijst naar Queen Elizabeth) Wie is dat, met die nagellak en rok aan? 

Rita: Nagellak en rokje? Klinkt als popster Harry Styles! 

Steven: Nou, ziet er meer uit als zijn oma… en die kleding is ook niet echt de style van nu.. 

Lynn: Harry Styles zat eerst in een boyband toch?  

Rita: One Direction. 

Lynn: Welke richting moeten we op? (de druktemakers lopen door elkaar van links naar 
rechts) 

Steven: Hé stop even, kijk nou, dat is toevallig: Britt staat er ook tussen! Jammer dat het niet 
de echte Britt is…  

Rita: En kijk hier: de Koning en Koningin. Ook nèt echt… Lijkt mij wel wat, koningin zijn! 

Lynn: (lachend) Als ik de baas zou zijn van een land zou het een totale chaos worden! Nee, 
dat moeten we niet willen. 

Dennis: Ik zou dat wel willen hoor! Dan zou de wereld er heel anders uitzien! Wat een zooitje 
is het nu! 

Steven:  Maak je niet zo druk joh, druktemaker. 

Dennis:  Maak je niet druk? Natuurlijk maak ik me druk. 

Rita & Lynn: Oh? 

Dennis: (praat heel snel) Er is toch heel veel om je druk over te maken? In Syrië wordt nog 
steeds gevochten, Afghanistan is een bende, Rusland blijft vechten in Oekraïne, 
overal zijn vluchtelingen… Ik heb er buikpijn van! 

Steven:  Oh ja, dat is wel iets om je druk over te maken.  
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Rita & Lynn:  En om even met z’n allen bij stil te staan… 

Iedereen gaat net zo stil staan als de wassen beelden, en dan start het lied.  

 

SCÈNE 9b / VREDESLIED 

MUZIEK: TRACK 16: Suzan & Freek - Dromen In Kleur (Instrumental) - YouTube  door Matthias van de 
Voorde. LET OP: De tekst van dit lied start niet op het begin van het originele lied op de karaoke op 
YouTube, maar bij 0.57 (NB: de Karaoke track start op het juiste moment). 
PERSONEN: De Druktemakers, wassen beelden, Britt, Maxima, de Koning en eventueel iedereen. 
REKWISIETEN: Alles uit 9a plus bv. vlaggen van landen, lichtjes/kaarsjes etc., naar eigen invulling, of 
alle kinderen een papieren duif opgespeld. 
SCHERM: Sheet 13: klaproos en na het vredeslied: Sheet 14: museum Madame Tumult. 
REGIE: Druktemakers, de sporters en Britt/Maxima/Koning staan heel stil, met hun gezicht recht naar 
voren. Tijdens de 2 solo’s blijft iedereen stil staan. Als de druktemakers gaan zingen, doen zij allemaal 
1 stap naar voren. Eventueel doen zij rustige gebaren per zin (was ik de baas = handen op de borst; 
dan was dit er niet = nee schudden; leefden wij in vrede = handen omhoog; streden we niet = handen 
gekruist). Als de wassen beelden (incl. Britt/Maxima/Koning) mee gaan zingen, doen ook zij een stap 
naar voren en pakken een nep-waxine lichtje uit hun zak, die iedereen aanklikt bij het woord ‘vrede’ 
in de laatste zin van het refrein: ‘ja, we dromen van vrede’. Daarna kunnen alle kinderen van de klas 
opkomen om mee te zingen, terwijl ze met de lichtjes bewegen. Wanneer de 2 groepen na elkaar 
gaan zingen, kan je dit accentueren door de groep die zingt de lichtjes omhoog te laten houden, en 
de andere de lichtjes laag te laten houden.  
Een uitgebreidere (klassieke) dans door enkele leerlingen kan ook mooi zijn hierbij.  
 
Solo 1:  Ik kijk op TV 

Zie een treurig beeld 
Kan het nauwelijks geloven, nee, wat zich daar afspeelt 

 
Solo 2:  Mensen vluchten weg, want er viel een bom  

Alles stuk en weggevaagd, dit is echt zo stom 
Mag het daar weer mooier zijn?   

 
Druktemakers:  Was ik de baas 

Dan was dit er niet  
Leefden wij in vrede en dan streden we niet 

Druktemakers  
& wassen beelden:  Waar je ook bent 

Wie je ook kent 
Vriendelijkheid is nodig dus - wees positief  
’t Moet anders en snel 
Ja, we dromen van vrede  
 

Allen:   Help us please  
start today right now – more peace 

 
Was ik de baas 
Dan was dit er niet 
Leefden wij in vrede en dan streden we niet 
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Groep 1 zingt eerste zin, groep 2 tweede zin: 
 
Waar je ook bent/ wie je ook bent 
Wie je ook kent/ wie je ook bent 
Vriendelijkheid/ menselijkheid    
’t Moet anders en snel/ dat lukt ons toch wel? 

 
Allen:  Ja, we dromen van vrede 

Dat er overal iets goeds gebeurt  
Ja, we dromen van vrede 
Dat de wereld snel weer vrolijk kleurt 
Ja, we dromen van vrede 

 
De wassen beelden en ook Britt, Maxima en de Koning gaan weer in freeze, de Druktemakers blijven, 
terwijl de (eventuele) andere kinderen afgaan. Op het scherm: sheet 14 (museum Madame Tumult).  

Dennis: Hé wat doet die overall hier op de grond? Er is er hier één geweest, mensen! Die kan 
niet ver weg zijn! Kom, snel door!  

Rita ziet ineens hondje Mambo naast het ‘beeld’ van de Koning. 

Rita: Hee, een hondje!  

Lynn: Agossie, waar is je baasje?  

Rita: Jou kunnen we hier toch niet achterlaten?  

Lynn: Neem ik mee hoor, zoeken we de eigenaar. Misschien is dat ook een BN’er haha   

Dennis: Zullen we kijken of in de zaal hiernaast het beeld van opperduktemaker Jochem Blijer 
staat?  

Steven: Jaaaa! Let’s go!  

Als de Druktemakers af zijn, ‘ontdooien’ Britt, Maxima en de Koning weer.  

Britt: Oef! Dat scheelde niet veel.  

Koning: (met grote stress) Mambo! Hij is weg! Meegenomen! We moeten hem vinden, snel 
erachteraan!  

Koning en Maxima rennen af. Britt loopt erachteraan, maar bedenkt zich halverwege en stopt. 

Britt:  Stuk! Waar is m’n overall?  

Ze zoekt even op de grond en vindt hem gelukkig. Dan kijkt ze nog eens naar de beelden, loopt 
langzaam op die van Queen Elizabeth af, gaat er heel dicht opstaan, kijkt het beeld aan, en zegt 
zachtjes “Hallootjes”. Er gebeurt niks. Britt wendt haar hoofd naar het publiek en glimlacht. Draait 
zich nog eens terug en kijkt nog een keer naar Queen Elizabeth. Opeens zegt Queen Elizabeth: 
BOE!!!!”      

Britt: (hinnikend als een geschrokken paard:) HUHUHUHUHUHUHUH!!!!  
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Britt galoppeert hinnikend af (aan dezelfde kant waar de Koning en Maxima afgingen). Queen 
Elizabeth strompelt er grinnikend met haar wandelstok achteraan. Zodra Queen Elizabeth af is, wordt 
het Sporters-lied ingezet. 

SCÈNE 9c / SPORTERSLIED 

MUZIEK: TRACK 17: Waar ga je heen – Emma Heesters, instrumental met lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=kYscf_7vLM0  
PERSONEN: Messi, Rico Verhoeven, Max Verklappen en eventueel meer sporters. 
REKWISIETEN: Alles uit 9a (behalve de wandelstok). 
SCHERM: Sheet 15: sporters.   
REGIE/DANS: Start dans kan zijn dat de sporters op hun sokkel blijven staan en dansen als een 
pantomime-pop: hoofd en armen laten bungelen tijdens eerste ‘oh-woah’ stukje.  
Na stevig eerste ‘Enjoy the game’ kunnen ze van hun sokkel komen, naar voren lopen en samen 
verder zingen en dansen.   
   
Allen: Oh-woah-oh-oh-ooh  

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-ooh  
Enjoy the game!  
 

Max komt oplopen (zonder auto), helm onder zijn arm. Gaat naast Rico en Messi staan.  
   
Rico: Ben je stoer of verlegen? oh-oh-ooh  

Iedereen kan bewegen! oh-oh-ooh-ooh  
Messi:  Buiten op 't veld, of binnen  

Laten we nu snel beginnen  
Messi & Rico: En we gaan voor de zege 
   
Max: Ga je voor zilver of ga je voor goud  

Ja die winnaar die schuilt ook in jou  
Allen: Enjoy the game!  
 
Allen: Er is een sport voor iedereen  

Zoveel keuze geen probleem  
In een team of het liefst alleen  
Enjoy the game!  

 
Messi: Heb je Messi’s linker been  
Rico: Zijn je spierballen van steen 
Max: Hou je van Formule 1  
Allen: Enjoy the game!  
   
Allen: Oh-woah-oh-oh-ooh  

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-ooh  
Enjoy the game!  
 
Oh-woah-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-ooh  
Enjoy the game!  
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Rico: Hoeft je nooit te vervelen, oh-oh-ooh  

Je vergeet je problemen, oh-oh-ooh  
 
Messi:  Klaar om weer je moves te maken  

Die bal weer eens goed te raken  
Messi & Rico: Voel je fit en tevreden 
   
Max: Ga je voor zilver of ga je voor goud  

Ja die winnaar die schuilt ook in jou   
Enjoy the game!  

 
Allen: Er is een sport voor iedereen  

Zoveel keuze geen probleem  
In een team of het liefst alleen  
Enjoy the game!  

 
Messi: Heb je Messi’s linker been  
Rico: Zijn je spierballen van steen  
Max: Hou je van Formule 1  
Allen: Enjoy the game!  
   
Allen: Oh-woah-oh-oh-ooh  

Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-ooh  
Enjoy the game!  

 
Sporters staan op een rij en doen een ‘wave’ met hun handen. Gaan dan zingend af.   

 
Oh-woah-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-oh-oh-ooh  
Oh-woah-oh-oh-ooh  

  
Fade out muziek.  
   
 

 

 

 

 

 

 


