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Musical 2022: Brokken bij de 

Schotse rokken  

 

SCENE 1:  HET  VERTREK VAN DE VIKINGEN 

(Tijdens speech van Bart stellen de Vikingen zich op in de boot voor het doek aan de zijkant van het 

podium . Speech gedaan. Licht uit. Muziek start. Spot op de snek. De vikingen vertrekken.) 

CONQUEST OF PARADISE (instrumentaal)  

Hagar:  WHAAAAAAA  

Vikingen:  HIIEEE  (Vikingen hoesten en proesten) 

Hagar: TATATATOJTA  

Vikingen: TIETA (Vikingen halen hun gekleurde sneuteveud boven) 

Hagar: Zeug, Wat is deut hier allemeul?  

Ivar: We hebben het sneut! ( iedereen beaamt:  ja sneut!! 

Drakkar: Eups! Toch geune Coreuna?  

Knud: Neu, geweun sneut! Maar wel geen klein beutje! Ha ha hatsjeu!! 

Oele: Veul sneut!! 

Lilya: Nog meur sneut!! ( snuit hard haar neus) 

Hagar: Sneut, sneut!! Wij vikingen zijn geen weutjes, heup reujen!! 

(Vikingen beginnen te roeien tot halverwege het podium) 

Oele: ( haalt een witte sneuteveud boven!) Ha… Ha… Hatsjie  (snuit zijn neus) 

 Hagar:  Steup!! Geen witte sneuteveud aan beurd! Aan beurd geen witte sneuteveud!                       

Dat brengt greut ongeluk! 

Per: Greute miseure!  

Hagar: Heul greute miseure: In de zeu ermeu! 

Oele: Maar meune neus leupt. 
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Ivar: Keust ‘em aan euw meuw af. 

Ilvar: Dan leupt em nie meur!  

Hagar: In de zeu met die veut! 

Drakkar: Aleu, in de zeu met uw veut! 

(Oele gooit zijn zakdoek in de zee en kuist aan zijn neus af aan zijn mouw.) 

Hagar:  En nu koers naar Scheutland!  

Helar : Jeu neur Scheutland!  

Allen: JEUU!! Neur Scheutland!! 

(De snek vertrekt terug, muziek zwelt terug aan. Als ze aan de overkant van het podium zijn, trekt het 

licht weg, de muziek sterft uit. In het donker verdwijnen de Vikingen achter het gordijn)                      

SCENE 2: DE BEGRAFENIS VAN DE SCHOTSE LEIDER 

(Doek open,  spot aan) 

(Koning van de Schotten William Lawson ligt opgebaard in het midden van de scène. Twee dochters 

staan te huilen aan het dode lichaam van de koning. De drie druïden staan daar ook samen met 

Schotse families, mannen, vrouwen, kinderen) 

DOEDELZAKMUZIEK: AMAZING GRACE (instrumentaal) 

Druide  BigMc: Broeders en zusters, we zijn hier samen om op een waardige manier afscheid te 

nemen van onze leider William Lawson.  Hij regeerde dit volk zoals van een echte Schotse koning 

verwacht wordt.  (moment stilte) Maar met dit overlijden is ook het moment aangebroken om 

opnieuw het Heilig boek te openen en zo een opvolger te vinden die in de voetsporen van onze leider 

kan treden.  

Mcguyver Een koning zoals deze zullen we nooit meer hebben! 

Mcadam: Hij was zo goed en wijs! 

Mcnogis: Ik herhaal: Hij was zo goed en wijs! 

Mcchouffe: Wie weet vinden we wel geen waardige opvolger.  

Mcenroe: Tuurlijk wel, maar het zal niet gemakkelijk zijn! 

Druide Mccactus:  Volgens de Schotse traditie moeten we de instructies in het Heilig Boek volgen. 

Zoals in het verleden steeds gebleken is, bepaalt het boek het pad dat we moeten bewandelen.  
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Druide Mcmee: Het boek kan alleen geopend worden met de sleutel die onze leider zijn leven lang 

nauw aan het hart droeg en die we nu tijdelijk in bewaring nemen tot er een nieuwe leider is 

gevonden.    

 (BigMc neemt de sleutel.) 

Caroline: (snikkend) Papie!  

Mcaroni: Die arme meisjes! 

Mcguyver: Zo arm zullen ze nu ook weer niet zijn! 

Mcenroe: Dat bedoelen we toch niet, dommerik!  

Mcbook: SStt! Zwijg nu toch eens even en luister naar onze druiden! 

Mcjagger: Ja, dat vind ik ook!  

(Hij steekt de sleutel in het boek en opent het boek. Iedereen kijkt gespannen toe!  BigMc  bladert 

door het boek, zoekt met zijn vinger en leest heel plechtig.) 

Druide BigMc:  Luister goed! Hoofdstuk 13, vers 27: Wat te doen bij het overlijden van de koning 

indien er geen mannelijke opvolger is? 

Mcsmak: Nu moeten we goed opletten, Mcnogis! 

Mcnogis: Ik herhaal: Nu moeten we goed opletten, Mcnogis! Ah Macnogis! Dus ik mag nog is? 

Mcshouffe: Nee, je mag niet nog is! Je hebt alles al herhaald! 

Mcbook: Mannekes, mannekes toch, luister gewoon!  

Druide BigMc: Bij het overlijden van het opperste gezag, moeten de plaatsvervangende 

verantwoordelijken, dat zijn wij dus, zo snel mogelijk op zoek gaan naar een waardige mannelijke 

opvolger. Dat gebeurt door het organiseren van de traditionele Highlandgames. (Reactie van alle 

schotten) Elke Schot ouder dan 18 mag deelnemen en zal een aantal proeven moeten ondergaan 

waarin hij bewijst uit te blinken in kracht, uithouding en sluwheid. De winnaar van deze spelen krijgt 

de sleutel en kan het Heilig boek opnieuw sluiten en zo de nieuwe leider worden. Hij krijgt tevens 

ook de hand van de oudste dochter, Caroline.  

(Omstaanders reageren hierop.  Helga is jaloers op Caroline en laat dit duidelijk blijken. Annabella en 

Caroline troosten elkaar.)  

Mcenroe: Die hand wil ik wel! Welke proeven moeten we dan juist doen? 

Mcnogis: Ik herhaal: Welke proeven moeten we dan juist doen?  

Druide Mccactus: De proeven van de Highlandgames blijven geheim tot de start van de spelen die 

exact over 48 uur  zullen plaatsvinden.  
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Mceszien:  En hoe kunnen we meedoen? 

Mcnogis: Ik herhaal: En hoe kunnen we meedoen? 

Mcshouffe: Zeg, stop nu eens met herhalen. Het wordt vervelend hoor. Je zou beter luisteren! 

Mcreel: Ik zie dat helemaal zitten! 

Doedeljack: Amai nog nie! Ik ook hoor! 

Druide Mcmee: Kandidaten verzamelen op de ochtend van de spelen aan de grote eik. Wij zullen 

jullie daar opwachten.  

Mcaroni: De grote eik, waar staat die? 

Mcshouffe: Naast de kleine eik, natuurlijk! Waar al die eikels op de grond liggen! 

Mcaroni: Ah ja, nu weet ik het! De derde boom links. 

Mcguyver: Links? Is da waar de duim rechts staat?  

Mcenroe: Ja! Want rechts is waar de duim links staat! 

Mcsmak: Zeg, maak het nu niet zo ingewikkeld. 

Druide Mcmee:  Ga nu en laat de koning in vrede rusten.  

(Druïden en dochters (snikkend) gaan de koning de laatste keer groeten, het volk volgt.)  

Doek toe 

 

SCENE 3: PASSAGE VIKINGEN 

(Vikingen passeren nogmaals met hun boot. Van Rechts naar links. Een van de vikingen speurt de 

horizon af.)  

CONQUEST OF PARADISE (instrumentaal)  

Hagar: Is er al leund in zicht? (Knud staat op uitkijk met zijn verrekijker) 

Ivar: Scheutland? 

Knud: Nog leung niet! 

Hagar:  Harder roeien! Kom eup ! 

Allen:  Heui, hop, keukenskop! (4x)  (muziek zwelt terug aan, het wordt donker, muziek verdwijnt.) 
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SCENE 4: HIGHLANDGAMES: PROEF 1 BOOMSTAMHEFFEN 

(Doek open)  

(De  druïden, dochters Annabella, Helga en Caroline staan te wachten aan de oude eik, samen met 

het talrijk opgekomen publiek) 

 

LIED: start opening Highlandgames : Het higlandlied  

 

Druide Mcmee:  Hierbij verklaren we de Highlandgames voor geopend! (Publiek juicht.)  Onze 

kandidaten zijn Doedeljack, Mceszien en  Mcreel!                                                                                        

(Publiek juicht.)                                                                                                                                                          

(De kandidaten zetten als ze hun naam horen een stap vooruit en steken de handen in de lucht.) 

Mcbook: Wauw die kandidaten zien er wel heel knap en sterk uit! Caroline heeft geluk! 

Mcsmak: Ja, hé! Ik ben benieuwd wie van de drie gaat winnen. 

Mcguyver: Ik wed tien euro op Mcreel! Wie doet er mee? 

Mcjagger: Ja, ik doe mee. Tien euro op Doedeljack 

Mcda, Mclaren, Mcguyver: Voor mij tien euro op ….  (praten door elkaar!) 

Druide Mcmee: De eerst proef is het boomstamheffen. Deze proef zal jullie kracht testen. (Publiek 

juicht.) 

Macreel:  Dat is een makkie!  

Mceszien: Mak is zien hoe groot die boomstammen zijn. 

Doedeljack: Hm, dat ziet er toch niet makkelijk uit! Makpassen? 

Druide Mccactus: Makpassen?  Ha, te laat! We starten met de eerste proef. Kandidaten zet jullie 

klaar!  

(De drie kandidaten stellen zich naast elkaar op , met een boomstam voor hun neus.) 

Druide BigMc: Drie, twee, één en hef! 

(De drie kandidaten heffen de boomstam op met veel gekreun en onder luide aanmoediging van het 

publiek.)  

(Doedeljack krijgt een kriebelneus: ) 
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Doedeljack: HAA, HAA, HAA HAMAI dat was nipt. Mak….?  

Alle Mcs:  Makwat? 

Doeldeljack: Mak ‘s een zakdoek? 

 (Caroline komt met een zakdoek aandragen, maar ze is te laat.) 

Doedeljack: HAA HAA HATSIE!   

Mccactus: Doedeljack valt als eerste af! 

( Mcreel en Mceszien strijden verder, beginnen te kreunen, Publiek begint de Macs aan te moedigen. 

Mceszien laat de boomstam vallen. Mcreel triomfeert. Publiek juicht.) 

Druide Mcmee: Deze eerste proef werd gewonnen door  Mcreel. Hij krijgt drie punten en staat 

voorlopig op de eerste plaats.  De tweede plaats is voor Mceszien en voorlopig op de laatste plaats: 

Doedeljack.  (Caroline feliciteert Doedeljack. Er slaat duidelijk een vonk over. Eventueel een rode spot 

die overgaat in rood licht om dit te benadrukken.) 

Anabella: Zag ik daar een klein vonkje zus?  

Caroline: SSt, Annabella! Straks hoort iemand je nog. Je ziet spoken.  (Helga reageert jaloers!) 

Mcguyver: Kom mannekes, dokken! (neemt het geld aan) 

   

LIED: Oh Caroline  (Pretty woman van Roy Orbinson) 

 

SCENE 5: HIGHLANDGAMES: PROEF 2 STEENZITTEN 

Druide Mccactus: De tweede proef, beste kandidaten, is het steenzitten. Deze proef zal jullie 

uithouding testen. Jullie zullen zo lang mogelijk op deze steen moeten blijven zitten. Als we 

terugkijken in de geschiedenis is het record steenzitten  4 dagen. Om de eerste nacht goed door te 

komen krijgen de kandidaten iets om de innerlijke mens wat te versterken. Neem jullie plaatsen in. 

Veel succes allemaal!  

(De kandidaten verorberen hun been met vlees met veel gesmak en beginnen aan de proef.)  

Mcreel: Dit wordt poepsimpel. Wie kan er nu niet op een steen zitten? Trouwens; ik ben geoefend. Ik 

heb een zittend beroep. 

Mceszien: Ha zo... En welk beroep is dat dan wel, Mcreel? 

Mcreel: Visser. 

Doedeljack: En waar vis je zoal op? 
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Mcreel: Meestal op mijn visbak. 

Mceszien: Hij bedoelt  welke vissoort natuurlijk.  Rolmops of pekelharing of vissticks of… 

Mcreel: Ja ik vis op makreel natuurlijk, wat had je gedacht? 

Doedeljack: Ik weet het niet hoor. Ik denk dat deze proef moeilijker is dan het lijkt.  

(Het wordt een beetje schemer. Er klinken krekelgeluiden.) 

Mcadam: Zeg, druiden, mogen wij gaan? Ik wil gaan slapen! 

Mcnogis: Ik herhaal: zeg druiden mogen wij gaan? Ik wil ook gaan slapen! 

Druide Mcmee: De toeschouwers mogen gaan slapen. Wij houden hier wel een oogje in het zeil. 

Mcreel: Het wordt stilaan donker. Ik ga mijn ogen even sluiten hoor.  

Mcenroe: Zeg mannekes, hebben jullie het ook al gezien! Het is volle maan! 

Mcchouffe: Ja en dan?  

Mcjagger:  Je bent toch niet bang? 

Mcenroe: Nee, maar ik heb dan altijd zo’n raar gevoel. Alsof er iets in de lucht hangt. 

Mcchouffe: Mmm, zou wel eens kunnen. Ons Dribbeltje is ook al enkele dagen wat zenuwachtiger 

dan anders. (aait de rat) 

Mcbook: Kijk! Er is iets met Doedeljack! 

(Doedeljack begint wat te kreunen en wiebelt ongemakkelijk heen en weer. ) 

Doedeljack: Er rommelt iets hier vanbinnen. Dat vlees is mij precies toch niet goed bekomen.  

Mceszien: Ik ruik de overwinning al. Of ruik ik hier iets anders? Ruik jij dat ook Mcreel? 

Mcreel: GRONK GRONK 

Mceszien: Niet dus! 

(De  muziek start: De vuurvliegjes komen op.)  

LIED: VUURVLIEGJESLIED  (In Dulce Jubilo) 

(Mcreel valt met een plof van zijn steen. ) 

Mcreel: Hu, wat gebeurt er? Wie heeft er hier geduwd?  

(Druide BigMc vult op het scorebord al direct de punten aan bij Mcreel.)  

Druide BigMc: Mcreel  valt af. De strijd gaat verder tussen Doedeljack en Mceszien. 

Doeldeljack:  OOOOh, maar ik kan echt niet meer houden. Makgaan?  
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Mcgaan:  Heeft er iemand mij geroepen? 

Mcenroe: Nee Mcgaan, hij moet gewoon gaan. 

(Doedeljack spurt achter de coulissen.) 

Druide Mccactus: We hebben een winnaar!  

Mcnogis: Ik herhaal: We hebben een winnaar!  

Druide Mccactus: Proficiat, Mceszien.  

(applaus van de omstaanders en de dochters) 

Druide Mcmee:  Na twee proeven is de tussenstand de volgende: op de derde plaats Doedeljack met 

3 punten. Op de tweede plaats Mcreel met vier punten en voorlopig op de eerste plaats staat 

Mceszien met vijf punten.    

Druide BigMc: Beste toeschouwers, beste kandidaten. De laatste proef is allesbeslissend, want  hier 

tellen de punten dubbel. (Iedereen: Dubbel?)  Op naar de derde ronde. 

Mcenroe: De derde ronde…. (zingt) 

Druide BigMc: De derde ronde is…. 

Mcenroe: Dat weet ik niet. 

Mcnogis: Ik herhaal: Dat weet ik ook niet! 

Druide Mccactus: Maar dat weet Mccactus  wel… De derde ronde is het verslaan van het monster 

van Loch Ness. 

Druide Mcmee: Het monster van Loch Ness teistert onze streken al eeuwen. Telkens we ook maar 

even denken dat het uitgestorven is, lijkt er wel ergens een nakomeling op te duiken. Daarom is deze 

proef ook van levensbelang voor ons volk. Om definitief het voortbestaan van het monster te 

stoppen, moeten jullie haar laatste ei bemachtigen. Een Loch ei zodat er geen kleine Nessies meer 

kunnen komen. Ga nu naar het meer van Loch Ness en kom niet terug zonder het laatste ei. Ik,  

druide Mcmee zal jullie op jullie tocht begeleiden.    

Druide BigMc: Deze proef test jullie dapperheid, sluwheid en doorzettingsvermogen.                              

Dat de beste moge winnen.   

(De drie kandidaten en druide Mcmee gaan af. Het doek gaat toe.) 
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SCENE 6: PASSAGE 2 VIKINGEN  

(Muziek start Vikingen passeren voor de derde keer met hun snek.)  

CONQUEST OF PARADISE (instrumentaal)  

Ilvar: Is het nog veur Hagar? 

Hagar: Neu niet zo veur meur. 

Per: Is het nog veur Hagar? 

Hagar: Neu niet zo veur meur. 

Helar: Is het nog veur Hagar? 

Hagar: Ja, nog heel veur!!!! 

Drakkar: En ik ben al zo meu! 

Lilya: Ik wil steuppen.  

Oele: Stop met zeugen en reujt! 

Knud: Leund! Leund in zeucht. Scheutland!  

Hagar: Sneuller! Reuper! Vleuger! 

Alle vikingen: Eun, tweu, dreu, …. zeu geut het geud, zeu geut het beuter en neug een kilomeuter.  

(De vikingen roeien harder tot aan de overkant van de scene, licht uit,  vikingen blijven in hun boot.) 
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SCENE 7: HIGHLANDGAMES: PROEF 3: LOCH NESS  

(Doek open) 

(Monstergeluiden achter de coulissen rook, lichtende ogen. Angstaanjagende muziek. Mcreel gaat als 

eerste op het monster af, maar komt met de daver op zijn lijf terug. ) 

Mcreel: Mamma mia, wat is dat voor een monster? 

LIED: Monster van Loch Nesslied  (Mamma mia van Abba) 

(Ergens halverwege het lied is er even een pauze. De dansers bevriezen.) 

Mceszien: Het is mijn beurt. Ik ga ervoor.  

(Lied gaat verder.  Tijdens het lied komt Mceszien terug op, gewond, half kreupel. Lied eindigt, 

dansers gaan af.)  

Mceszien: Het was bijna gelukt, ik kon het ei bijna aanraken. Maar toen kwam Nessie. Ik heb 

gevochten als een leeuw, maar het hielp niet. 

Druide Mcmee: Je bent een dapper man, Mceszien. Nooit eerder kon iemand zo dicht bij het 

monster komen. Al onze hoop ligt nu bij jou, Doedeljack.  

Doedeljack: (Jammer, jammer) Voor de hand van Caroline wil ik het wagen. Monster!!!!! (bibber in 

de stem) 

Monster: GRAAUW!! 

Doedeljack: Mag ik alstublief uw ei? 

Monster: GRAAUW!! 

Doedeljack: Niet dus! Willen we dan een spelletje spelen?  

Monster: GRAAUW!! 

Doedeljack: Zullen we verstoppertje spelen? (Hij wendt zich naar het publiek in de zaal) Als het 

monster zich wil verstoppen kan ik het ei bemachtigen. Slim hé!  

Hij wendt zich terug tegen het monster   

Doedeljack: Ale, vooruit!  Ik zal tellen. 

Monster: GRAAUW!! GRAAUW!!! 

Doedeljack: Fout idee. Zal ik dan een liedje zingen? (tegen de zaal) Een slaapliedje misschien? 

Monster: Grauw… (blaast) 
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Doedeljack: Slaap, monstertje, slaap, (GRAAUW) daarbuiten loopt een Schots schaap. (GRAAW) Een 

schaap met gouden lokjes, dat houdt van Schotse rokjes. (PFFFF) Slaap monstertjes slaap, daarbuiten 

loopt een Schots schaap. (SNURK, SNURK) Slaap monstertje slaap...  

(Doedeljack loopt al neuriënd achter de coulissen en komt opnieuw op met het ei, nog steeds 

neuriënd).  

Druide Mcmee: Fantastisch, het is gelukt. 

Doedeljack: SSSTTT, kom we zijn hier weg. (Ze zingen samen “slaap monstertje slaap”) 

(Doedeljack en Mcmee verdwijnen achter de coulissen.) 

 

SCENE 8: DE WINNAAR 

Schotten , druïden en dochters komen langs alle kanten op. 

Mcchouffe: Heb je het al gehoord, er is een winnaar! 

Mcnogis: Ik herhaal: Ik heb het gehoord! Er is een winnaar! 

Caroline: Wie wordt mijn man? Ach ik hoop zo dat het Doedeljack is.  

Annabella: Ik hoop het ook zusje. Ik denk alleen dat Helga dat niet zo leuk zou vinden. Ze lijkt een 

beetje jaloers. Maar ja, zij kan altijd nog trouwen met Macpfizer. Die heeft al jarenlang een oogje op 

haar. En naar het schijnt is die stinkend rijk. Hij heeft naar het schijnt een belangrijk vaccin 

ontwikkeld en …. 

Mcchouffe: Sst, daar komt Helga! (Mcguyver leidt de aandacht af!)  Oh kijk! Daar komt Mcmee met 

de deelnemers.  

(De drie deelnemers komen samen met druide Mcmee en het ei op.) 

Druide BigMc: Broeders en zusters, de Highlandgames zijn beëindigd.  Mcmee, wie heeft jou dit ei 

kunnen overhandigen? 

Druide Mcmee: Wel, Mcreel probeerde als eerste het ei te roven, maar hij slaagde er niet in.  

Mcenroe: Die had enkel een ei in zijn broek!  

Druide Mcmee:  Mceszien heeft dapper gestreden, maar raakte gewond en moest het bijna met zijn 

leven bekopen. Uiteindelijk was Doedeljack het monster te slim af en kon hij het ei meebrengen. 

 

 

Druide BigMc : We hebben dus een winnaar!  Doedeljack heeft gewonnen. Ik overhandig hierbij de 

sleutel van het heilig boek, het boek der Schotse machten. Bovendien krijg jij, Doedeljack ook de 

hand van Caroline. (Hij geeft Caroline aan Doedeljack en hangt de sleutel rond de hals van 
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Doedeljack.) Nog één ding Doedeljack: Voor je het boek met de sleutel sluit, is het belangrijk dat je de 

geheime boodschap leest die alleen voor jou bestemd is.  

 

(Doedeljack gaat vooraan op het podium staan. Freeze voor de rest van de omstaanders. Wit licht op 

het boek. Een stem leest de boodschap. Opgenomen stem van Doedeljack met echo)  

STEM: Wie dit leest, is de nieuwe leider van de Schotten. Het is jouw taak om je volk te beschermen 

tegen gevaar en ontij. Ook het boek en de sleutel moeten ten allen tijden beschermd worden. Het 

boek staat je echter bij met één goede raad: Bij gevaar kan het boek en de sleutel en het volk 

beschermd worden door kracht te halen uit een wit doek…. Een wit doek? 

(Doedeljack sluit het boek en hangt de sleutel rond zijn nek. Freeze wordt opgeheven, volk juicht. De 

jaloerse zus is de enige die in een hoekje staat te mokken.) 

Allen: Leve onze leider, leve Doedeljack!! 

(Een boodschapper komt op dat moment aangelopen om de komst van de vikingen aan te kondigen.)  

Mcjagger: Alarm! De vikingen komen eraan!! 

(De vikingen komen uit hun boot en stellen zich op! De Schotten stellen zich op aan de andere kant.) 
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Hagar en andere Vikingen:   

Hagar: WHAAAAAAA   

Vikingen: HIIEEE 

Hagar : TATATATOJTA  

 Vikingen : TIETA 

…..  

Allen : 

 KAMATE KAMATE KORA KORA  

KAMATE KAMATE KORA KORA  

DEJDANA KOTIKOTO ONOHOE 

KOTIKIJO MOHEY 

MAU MAU PAU 

TEMANAWAHEI 

 

Hagar: TIEJATIKIJAHOEHA 

Allen: PEHIKAHOE 

ENAKOTOHOTOHOTO OEWEHA 

HI 

HA 

( De schotten antwoorden door hun rokken op te tillen met het woord PAUZE.   Tijdens het sluiten van 

het doek, suggereren we een gevecht. ) 

 

PAUZE 
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 (Als de pauze bijna gedaan is komt er een vechtend duo (een viking en een Schot) in de kantine om 
aan te kondigen dat de pauze gedaan is. ) 
 
Mcintosh: Wat staan jullie daar nu allemaal te gapen? 
Viking Drakkar: Veureut, tereug neur de zaal. We geun begeunen! 
 
 
 

SCENE 9: VIKINGEN VERSUS SCHOTTEN 
 
(Doek open, de Vikingen staan tegenover de Schotten.) 
 

LIED:  ZEVEN KANJERS VAN BLAUW OGEN (Willy Sommers) 

Hagar: Steup!!!  
 
Doedeljack: Stop! 
 
Hagar: Het is geneug!   
 
Doedeljack: Genoeg. 
 
Hagar:  Ik ben… meug! 
 
Doedeljack: Ik ook. We vechten morgen voort! 
 
Hagar:  Neur den beut! We deun meurgen veurt. 
 
(Vikingen gaan af. Schotten zetten zich neer.) 
 
 
 
 
 

SCENE 10: IN HET KAMP VAN DE SCHOTTEN 

Caroline: Oh, Doedeljack, is alles ok? Laat me je verzorgen. Ik ben zo bang dat er iets met je zal 

gebeuren.  

Druide BigMc:  Geen paniek! Wij, druïden bewaren al jarenlang het recept voor een geheim drankje 

dat je ongeziene krachten geeft. (Tegen het publiek) En Nee, we hebben dat niet afgekeken van 

Asterix en Obelix! 

Druide Mcmee: Het lijkt me het ideale moment om dit te brouwen. Kom, collega’s laten we gaan.  

(De druïden gaan af.) 

Doedeljack: Hoor je dat liefste? Alles komt in orde. Je moet je geen zorgen maken. 
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Helga: Doedeljack heeft gelijk, liefste zus, maak je niet druk. Gaan jullie maar naar jullie hut, dan kan 

jij Doedeljack nog wat verzorgen. (Knipoog naar de zaal). Ik zal straks het drankje bij de druïden wel 

ophalen. Ik breng het dan wel. En de anderen mogen ook allemaal naar huis! Ik regel het hier wel.  

Caroline: Oh, Helga, jij bent de liefste zus van de hele wereld. Dank je wel. 

Annabella: Ik zal wel helpen. Je kan zo te zien alle hulp wel gebruiken.  

(Doedeljack en Caroline gaan naar hun hut aan de ene kant van het podium.)  

Helga:  (tegen het publiek): Ha, wat denkt die domme zus nu wel. Ik had de vrouw van de nieuwe 

leider moeten worden. Ik had mijn vader moeten opvolgen. Ik zou een veel betere leidersvrouw zijn. 

Maar ik zal wraak nemen. Ik ga die Vikingen  een handje helpen.  Maar eerst ga ik eens kijken of dat 

drankje al klaar is.  

(Helga gaat af. Het wordt donker. De druïden zetten zich klaar rond hun ketel.) 

Doedeljack: (vanuit de hut door de micro): Caroline, ik ben er niet gerust in. Stel dat er me toch iets 

overkomt.  Misschien is het beter dat jij de sleutel van het boek bewaart.  

Caroline: Goed, als jij denkt dat dat het beste is, lieveling.  

Annabella: Dat vind ik nu ook eens een goed plan. Ik heb ook het gevoel dat Helga iets van plan is. 

We moeten voorzichtig zijn, zus.  

(Licht aan. Helga komt terug op en voegt zich bij de druïden aan de ketel.) 

Druide Mcmee:  ( met een boek in de hand) Nog even overlopen voor alle zekerheid: twee 

rattenstaarten 

Druide Mccactus: OK 

Druide Mcmee: vier kraaienpootjes 

Druide Mccactus: OK 

Druide Mcmee: een welriekende sok (gebaar van stinkende sok)  

Druide Mccactus: OK 

Druide Mcmee: en natuurlijk het allerbelangrijkste, twee gemalen horens van een rode stier 

Druide BigMc: Want rode stier… 

 Mcmee en Mccactus:  geeft je vleugels!! 

Helga: En heren, hoe staat het met jullie drankje? 

Druide BigMc: Het is juist klaar.  (Hij schept met een mooi flesje wat drank uit de ketel) 

Druide Mccactus: Zal ik het drankje al naar Doedeljack brengen? 

Druide Mcmee: Makmee? 
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Helga: (superlief) Nee, nee niet nodig. Ik zal dat wel doen. Jullie zien er moe uit.  Maar geef me voor 

alle zekerheid nog maar een tweede flesje mee.  Je weet hoe onhandig Doedeljack en mijn zus 

kunnen zijn. 

Druide Mcmee:  Goed, maar vertel aan Doedeljack het volgende. Het drankje ‘Rode stier’ geeft je 

onmiddellijk vleugels en kracht, maar slechts gedurende 4 uur. Het is dus heel belangrijk dat 

Doedeljack het drankje pas morgenochtend opdrinkt, want als het uitgewerkt is, heeft het een 

omgekeerd effect en verlies je al je kracht. 

Helga: Geen probleem. Ik zal de boodschap overbrengen.  

(De druïden gaan af. Helga gaat naar de hut van Doedeljack en Caroline.)  

Helga: Doedeljack! Caroline! Ik heb het drankje bij.  

Caroline: Dank je wel, Helga. En zo vlug al …. 

Doedeljack: Moet ik het drankje nu al innemen of wachten tot morgenvroeg? 

Helga: Nee, nee, je moet van de druïden het drankje nu onmiddellijk opdrinken. Dat was heel 

belangrijk! Je zal dadelijk het effect voelen en de kracht zal de komende uren alleen nog toenemen.  

Annabella: Ben je zeker Helga?  

Helga: Ja natuurlijk ben ik zeker! 

Doedeljack: Ok, hier gaan we dan. (Hij drinkt het drankje op) 

Caroline: En voel je al iets?  

Doedeljack: Ik voel niks. Of toch, er begint iets te kriebelen.  (Doedeljack neemt een aantal zware 

stenen op en tilt ze op met één hand, maakt een hels kabaal, gooit ook met een boomstam.)  

Mccaroni: Zeg, wat is dat lawaai hier allemaal? Ik kan niet slapen. 

Doedeljack: Hier Mcaroni, pak aan! 

(Mcaroni wil de steen aanpakken, maar valt met steen en al omver.) 

Caroline: Kom, Doedeljack, spaar je krachten. Het is beter dat je gaat slapen voor er hier ongelukken 

gebeuren.  

(Caroline gaat naar binnen. Doedeljack richt zich naar het publiek, wrijft in zijn handen waardoor hij 

laat merken dat hij nog plannen heeft.  

Helga: Het eerste deel van mijn plan is gelukt.  Doedeljack zal morgenochtend zo slap als een vod 

zijn.  HAHAHA. En nu deel 2 van mijn plan. Ik ga naar de Vikingen. (Ze neemt het tweede flesje uit 

haar zak) 

(Doek toe).  
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SCENE 11: IN HET KAMP VAN DE VIKINGEN 

(De Vikingen komen aan aan hun boot.) 

Oele: Weur is da feustje? (zwaait met zijn zakdoek) 

Allen: Hier is da feustje?  

Oele: Weur is da feustje? (zwaait met zijn zakdoek) 

Allen: Hier is da feustje?  

Oele: Weur is da feustje? (zwaait met zijn zakdoek) 

Allen: Hier is da feustje?  

Leider Hagar:  Steup!! Geen witte sneuteveud!! Dat brengt greut ongeluk, greute miseure! Weg 

ermeu! 

Oele: Maar meune neus leupt nog alteud. 

Per: Ah, dan toch Coreuna! (krijgt een mep van de anderen) 

Ivar: Keust het aan euw meuw af. 

Ilvar: Dan leupt ‘em niet meur! 

Hagar:  Weug ermeu.  

Drakkar: Aleu, weug ermeu! 

(Oele gooit zijn zakdoek overboord) 

(Andere vikingen drinken en lachen wat tijdens dit dialoogje.) 

Knud: Zeg, mannen! Ik keun een geude meup. Wat zit er eunder de rok van een Scheut? ….. (kijkt 

rond en wacht even) Geen fleut! 

Allen: WOEHAHAHA 

(Helga komt op.) 

Ivar: Heula, wat kom jij hier deun? 

Helga: Kalm aan.  Ik ben hier met de beste bedoelingen. Ik kom jullie helpen, maar dan moeten jullie 

mij ook een dienst bewijzen. 

Ivar: En waareum  zouden wij dat deun? Wij hebben geen heulp neudig. 
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Helga: Het wordt tijd dat de Schotten overmeesterd worden en dat de macht in de juiste handen 

valt.  

Drakkar: Beulsheut! 

Hagar: Weucht! Leut ze even uitspreuken!  Hoe ga jij ons heulpen? 

(Helga haalt het drankje boven)  

Helga: Dit drankje heb ik van de druïden gekregen. Het was eigenlijk voor Doedeljack bestemd.       

Het geeft je superkrachten, waardoor je Doedeljack kan verslaan (Hagar gaat naar Helga toe en 

stuurt Drakkar naar zijn plaats!) en de sleutel van het Heilig boek van mijn gestorven vader, onze 

koning, kan bemachtigen. Alleen met de sleutel word je de leider van ons land.  

Helga: Interesse?  

Hagar: Hmm… Heerser over de Scheuten. Dat zie ik wel zeutten. 

Helga: Goed, maar… Je mag het drankje pas morgenochtend innemen. Goed begrepen? 

Hagar: Ok, Maar wat heb jeu hierbij te weunnen?  

Helga: Als jij de nieuwe leider wordt, word ik je vrouw en dus de belangrijkste dame in dit land! 

(Helga begint een beetje flauw te doen bij Hagar. Hagar vindt dit wel leuk.)  

 

LIED: Brokken onder Schotse rokken (Summer of ‘69 van Bryan Adams) 

(Helga verdwijnt achter het doek. Vikingen gaan slapen in hun boot.)  

(Een aantal vuurvliegjes komen opnieuw op en dansen op een stukje van het lied Indulce …. 

Vuurvliegjes verdwijnen, het wordt langzaam licht, Schotten liggen te snurken.) 

SCENE 12: HELGA ONTMASKERD 

(Een haan kraait, Hagar wordt wakker en drinkt zijn drankje, anderen snurken nog steeds, voelt zich 

krachtig worden en roept zijn mannen.)  

Hagar: Whaaaa!!! 

Allen: Hiiiieeee! (nog half slapend) 

Hagar: Tatatatoita!! 

Allen: Tieta!! (nog half slapend) 

Hagar: Aleu heup, wakker weurden!  
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(Hagar wacht tot de vikingen opgesteld staan. Doek gaat open en ook de Schotten stellen zich op.) 

Hagar: Whaaaa!!! 

Allen: Hiiiieeee! 

Hagar: Tatatatoita!! 

Allen: Tieta!! 

(Doedeljack wordt rechtgehouden door twee andere Schotten. Hij strompelt naar voor. Hij wil Hagar 

slaan, maar slaat een gat in de lucht.)  

Druide Mccactus: Hier klopt iets niet? Caroline, wat is er gebeurd? 

Caroline: Ik weet het niet. Doedeljack heeft het drankje gisterennacht nog gedronken net zoals jullie 

gezegd hadden. 

Druïden samen: maar….. 

Annabella: Ik wist het hé! (stampvoetend) 

(Hagar klopt Doedeljack met een vuistslag op het hoofd neer.  Schotten wijken terug en zijn bang. 

Hun leider ligt voor dood neer. Caroline buigt zich onmiddellijk over Doedeljack. ) 

Caroline: Arme Doedeljack, 

Hagar: Weur is het Heilig beuk? Ik weul het beuk! 

Helga: Nee, eerst de sleutel. Hij hangt rond de nek van Doedeljack.  Trek hem eraf.  

Hagar: Hier hangt geen sleutel! 

Helga: Hoe kan dat nu? Waar is de sleutel? 

Caroline: Helga? Dus toch! Sta jij aan de kant van de Vikingen? 

Helga: Denk jij nu echt dat ik het zomaar zou laten gebeuren dat jij de vrouw van onze nieuwe leider 

zou worden?  

Caroline: Meen je dat nu? 

Helga: Natuurlijk meen ik dat. Waar is de sleutel?  

(Hagar begint alles af te zoeken, hij wordt kwaad, pakt Doedeljack bruut vast.) 

Hagar: Weur is de sleutel?  

Druide Mcmee: Doedeljack, denk aan het Heilig boek. Ook al heb je geen krachten meer, denk aan 

de boodschap in het Heilig boek. Alleen dat kan ons nog redden. 
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Hagar: Veur de laatste keur…  Weur is de sleutel?   

(Een stem weerklinkt) 

STEM: Het is jouw taak om je volk te beschermen tegen gevaar en ontij. Haal je kracht uit een wit 

doek, uit een wit doek, uit een wit doek…. 

(Lied start! Doedeljack haalt uit zijn zak een witte zakdoek en begint hiermee te zwaaien. Alle 

Schotten volgen zijn voorbeeld. De Vikingen staan perplex.) 

Doedeljack: (tegen het publiek): De kracht van het witte doek! (publiek doet mee met de zakdoeken 

van onder hun stoel) 

LIED: De kracht van het witte doek (Lac du connemara).  

Hagar: Helga, ga meu! (Muziek fadet weg!) 

(Helga kijkt even vertwijfeld rond en gaat met de Vikingen mee). 

(Vikingen en Helga kruipen in hun boot en vertrekken uitgewuifd door de witte doeken.) 

Caroline: Helga!  

Doedeljack: Ach Caroline, het is misschien beter zo.   

Caroline: Hoe heeft Helga dit kunnen doen? Haar eigen volk en haar vader zo verraden! 

Mcchouffe:  Ze heeft nooit gedeugd. Ze is altijd al jaloers geweest.  

Mcnogis: Ik herhaal! Ze heeft nooit gedeugd. Ze is altijd al jaloers geweest. 

Doedeljack: Ik zal voor je zorgen en je gelukkig maken.  

Caroline: Je hebt gelijk, Doedeljack. Niets mag ons geluk nog in de weg staan. 

Druide BigMc:  De kracht van het boek heeft alweer gewonnen. Dat moet gevierd worden!  

Doedeljack: oh, Caroline, mag ik u kussen? 

Caroline: Ik dacht dat ge het nooit zou vragen! 

Annabella:  Ik dacht ook dat ge het nooit zou vragen! 

(licht volledig uit – geluid van een kus – licht terug aan – vijf Schotten draaien zich om en tillen hun 

rok op. EINDE verschijnt.) 

SLOTLIED: Het geheim van een Schotse kilt (MODERN GIRL (Meatloaf))  
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