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Personen 

 

rol door wie  grootte 

rol 

zangrol 

  1 Mario  j groot 0 

  2 Marie – Louise, directeur  j/m klein 0 

  3 Frits, conciërge  j middel 0 

  4 vader Annelies  j klein  

  5 moeder Annelies  m klein  

  6 / 7 nieuwe ouders / ouders Ruben  j + m middel  

  8 Frederick  j middel  

  9 Mehmet, Turks  j klein  

10 Bastiaan  j groot  

11 Ruben  j groot 0 

12 Loeka, Turkse  m groot 0 

13 Wouter  j middel  

14 Timo  j klein  

15 Ronnie  j groot  

16 Aysel, Marokkaanse  m middel  

17 Job, houdt van tekenen en geld  j middel  

18 Chantal, beetje mollig type  m groot 0 

19 Bella  m groot 0 

20 Ilse  m middel  

21
 
Emine, Turkse  m middel  

22 Annelies  m groot 0 

23 Natasja  m middel  

24 Karst  j middel  

25 Nienke, rood haar  m middel  

26 Tom  j groot 0 

27 Akram, Marokkaan  j middel  

  14j 13m   

groep 8 2010  15j 12m   
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Het toneel is half verlicht. Het stelt een lokaal voor. De klas is er nog niet, het is een beetje 
rommelig. 
Bastiaan komt op met z’n blocnootje. 
 
scène 0  
Bastiaan Oh, u bent er al! Tjee, wat een zaal vol mensen... Jullie gaan zo meteen een 

heel apart verhaal zien. Het gaat over een klas, en natuurlijk een meester, 
een schooldirecteur enneh... een conciërge.. 
Maar vooral kinderen natuurlijk: het gaat over een klas, en die klas, nou, eh, 
dat zijn wij. 
En we hebben... 
Wat wij meegemaakt hebben is gewoon... een beetje... 
Nee wacht: laat ik eerst vertellen over Ruben. 
(Ruben komt op met z’n ouders. Ze gaan aan tafel zitten. Ze eten. ) 
Ruben was tot en met groep 7 een aardige jongen, gewoon,  
cool, weet je wel? 
En, heel raar, we zitten in groep 8, en hij wordt ineens een baasspeler.  
Hij doet rottig tegen sommige meiden, terroriseert zijn vriendjes.  
Niemand snapte waarom hij zo veranderd was, en hoe dat kwam. 
Maar we er kwamen achter doordat we met de meester het democratiespel 
gingen spelen  ... 
(Bastiaan af. Licht in huiskamer aan. 
Bastiaan weer op.) 
Eh, democratiespel, eh… dat leg ik later nog wel uit… 
(Af.) 
 

vader Wat ben jij voor een sukkel! Meester Mario zegt dat je naar het VMBO moet! 
Mijn zoon naar het VMBO: belachelijk! 
 

moeder Nou Henk! Het is nog helemaal ziet zeker, het was een eerste advies, en we 
zijn nog maar aan het begin van het schooljaar: d’r kan nog van alles 
gebeuren! 
 

vader Ja hoor, er kan nog van alles gebeuren! Ze zeiden op school dat het niet 
zo’n hoogvlieger is. Hoe moet die knul later mijn tuincentrum overnemen? 
Ruben directeur! Daar heb je minstens HAVO voor nodig, jongetje! 
 

moeder Henk! Met het VMBO kan je alle kanten op, ook naar de HAVO. Kijk maar 
naar Jacqueline van hiernaast: eerst VMBO, daarna de HAVO, en nu 
studeert ze voor juf op de PABO! 
 

vader Schei toch uit, Marjan! Die jongen deugt gewoon nergens voor! 
 

moeder Schei jij eens uit! Al die jaren ga je niet mee naar school, nooit een 
oudergesprek, en nou zit Ruben in groep 8, ga je ineens mee, en bevalt het 
je niet! 
 

vader Ik heb het daar veel te druk voor! En waarom zou ik naar school gaan?  
Voor dat mislukte zoontje van me? 
 

Ruben Ik wíl helemaal geen directeur van jouw stomme viooltjes en tuinmeubelen 
worden! Ik wil voetballer worden... 
 

vader Heb ik dáárvoor al die jaren gewerkt? Zodat jij achter zo’n suf balletje aan 
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kan gaan rennen? Je kan een prachtig tuincentrum overnemen jongen! 
 

Ruben Maar dat wíl ik niet, pap, echt niet! 
(vader staat boos op en zet de TV aan) 

Ruben Stomme school! Tom, Akram, Carolien, Aysel, Nienke: die kunnen allemaal 
wel naar de HAVO! En ik niet! 
 

vader Akram, Aysel, wat zijn dát nou weer voor namen? 
 

moeder (Alleen tegen Ruben) Je moet gewoon de school kiezen die bij je past, en 
dat weet je gewoon nog niet.  
En pappa: die moet je het gewoon een beetje naar de zin maken. Ga hem 
af en toe eens helpen in de zaak… 
 

vader (Naar de TV kijkend) Kijk daar gaan ze weer, die rotjochies, die 
Marokkaantjes. Ze moesten ze het land uit schoppen, al die buitenlanders! 
 

moeder Ze zijn niet allemaal het zelfde Henk... 
 

Ruben Ik heb ook Marokkaanse kinderen in de klas! 
 

vader Zitten die ook bij jou in de klas? Nou, daar ben je dan mooi klaar mee! Ze 
halen het onderwijsniveau omlaag. Logisch dat jij niet genoeg leert, die 
buitenlanders krijgen natuurlijk alle aandacht. 
 

moeder Henk! Hou op, dat onzin, en dat weet je best! 
 

vader Ik kan het weten: ik heb er eens eentje in dienst gehad, en die was zo lui als 
een varken! 
 

moeder En die Marokkaanse caissière, die vond je zo goed! 
 

vader Ja, die was zo vertrokken, omdat ze bij Albert Heijn meer kon verdienen! 
 

moeder Je betaalde haar ook schandalig weinig.... 
(ouders en Ruben af, Bastiaan op) 
 

Bastiaan Meester Mario speelde met ons een soort regering na, met partijen en zo: 
de partij die won mocht het programma van twee schooldagen bedenken. 
En toen wist Ruben hoe hij zijn vader een plezier kon doen: Ruben zou 
minister – president worden!! Ruben, baas van de klas! 
 
Bastiaan af, de klas stelt zich als koor op. 
 

1 Lied: PUINHOOP! 
 
Lied 1 – Waar is de meester? 

 

refrein: 

 

solo: Waar is de meester? 

Wie stelt er nou zo’n vraag? 

Wie wil nou weten waar – ie is, 
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je ziet toch dat hij er niet is, 

doe niet zo dom en vaag! 

 

Je kunt op je tafel dansen, 

je kunt met je liefje sjansen, 

luister naar een mp3’tje, 

eten van een droog biscuitje. 

Het geeft lekker niks, de meester is te laat: 

dus maken wij een puinhoop, inderdaad! 

 

refrein 

 

Je kunt lekker paardje rijden, 

of gaan kletsen met de meiden. 

Je kunt vechten of heel stoer doen, 

of een hele harde boer doen 

Het geeft lekker niks, de meester is te laat: 

dus maken wij een puinhoop, inderdaad! 

 

refrein 
 

scène 1 De klas stormt binnen. Karst zet de cd-speler aan en gaat dansen op een 
tafelgroepje. Bella en Aysel dansen op de vloer mee. Job zit aan hetzelfde 
tafelgroepje zijn boek te lezen, vingers in zijn oren. 
Ruben en Ronnie tekenen een portret op het bord. 
Annelies zit te huilen, Loeka heeft een arm om haar heen geslagen. Op de 
bank in de leeshoek ligt Bastiaan met z’n MP3 mee te wiegen met zijn eigen 
muziek. Akram kruipt rond, met Tom op zijn rug, die vrolijk zwaait naar 
iedereen. Timo en Mehmet staan op een kast en proberen elkaar er af te 
duwen. 
Chantal gaat naar Bella en daagt haar uit. Ze komen bijna tot een gevecht. 
Meester Mario komt op en grijpt naar zijn hoofd. Hij doet een paar stappen 
naar voren en wil het lokaal binnengaan. Conciërge Frits houdt hem tegen 
en geeft hem koffie. 
 

Frits Koffie, mees! 
 

Mario Dank je, Frits. 
 

Frits Ik was daarnet nog effe bij ze. Zei dat ze zich rustig moesten houden. Maar 
ik was nog niet weg of de keet ging weer door. 
 

Mario Kon de directeur ze dan niet even opvangen? 
(Drinkt zijn kopje leeg.) 
 

Frits Nee, die is naar een vergadering. Directeuren zijn er nooit als je ze nodig 
hebt 
(Kijkt naar de klas) 
Lastig klasje, Mario! Maar jij temt ze wel. Flink afknijpen die hap! 
 

Mario Ze zijn best lief, als ik er bij ben dan. En ze hebben vorig jaar zo’n dertig 
invallers gehad, dan kan je ook niet... 
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(Een bal vliegt door de klas en komt terecht op het kopje koffie van de 
meester, dat op de grond stuk valt. 
Mario stormt het lokaal binnen.) 
 

Mario Hé, stoppen met die herrie! 
(Alles gaat gewoon door.) 
 

Nienke (Gaat vlak voor Mario staan) Mees, mees, Bella en Chantal gaan vechten! 
 

Mario Nou, dat dacht ik even niet... 
 

Tom  (Nog steeds op de rug van Akram. Hij valt er af.)  
Die Marokkaanse paarden van tegenwoordig zijn nogal wild! 
 

Mario Zijn jullie nou helemaal gek geworden! Iedereen zitten, en mond dicht! 
 

Nienke Maar ik doe helemaal niks. Ik kwam je waarschuwen! 
 

Mario ’t Is goed Nienke. (Hij stapt over Akram en Tom verder) 
 

Karst Hij is er!!!! 
 
(De kinderen zoeken snel hun plaats op. Ruben en Ronnie blijven gewoon 
tekenen. De meiden blijven Annelies troosten, Bastiaan ligt nog op de bank. 
Bella en Chantal staan nog in gevechtshouding. 
De meester zet de muziek uit. Nu hollen de laatsten naar hun plaats, 
behalve Bastiaan, die merkt niets. Loeka stapt naar de meester.) 
 

Loeka Mees! Er is iets heel ergs met Annelies! 
 

Mario Nu even niet, Loeka! 
 

Loeka (Handen in de zij en streng) Het is écht heel erg! Haar ouders hebben 
gevochten! 
 

Mario (Tegen Annelies) Zullen we in de pauze even praten? 
 

Annelies (Zacht) Goed mees... 
 

Mario (Tegen Loeka) Hè Loeka, was het nou echt nodig dat je dit verhaal door de 
hele klas tettert? 
 

Loeka Ik tetter niet! En de hele klas weet het toch al... 
 

Bastiaan (Komt omhoog in de leeshoek) Hé mees! Je bent er al! 
(Iedereen lacht) 
(Bastiaan terug naar zijn plaats) 
 

Mario (Kijkt naar het bord waarop een gezicht staat. Er onder: Wouter, het 
sloomste jongentje van de klas.) 
Wat een stomme tekening! Ruben, veeg uit! Zit trouwens een taalfout in: 
jongetje is zonder die tweede ‘n’. 
Ik vind dat soort tekeningen een beetje kinderachtig, Ruben. Wil je dat 
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voortaan laten? 
 

Ruben Ja meester. 
 

Wouter Ach, ik vind het helemaal niet zo erg, mees… 
 

Mario Maar ik wel! 
 

Karst (Roept) Ronnie deed ook mee, meester 
 

Mario Van klikken hou ik helemaal niet, Karst! En nu ik je toch spreek: niet meer 
op kasten dansen! 
 

Karst Ja meester, ik bedoel, nee meester. 
 

Mario Wat is dit voor een club! Jullie kunnen niet eens even alleen blijven. 
Gewoon een boek lezen of lekker kletsen? Nee hoor, we maken er meteen 
een grote pan van! 
 

Wouter Ik dee niks! 
 

Loeka Er waren ook kinderen die wel zaten te lezen en kletsen 
 

Nienke Zoals Job, die las echt! 
 

Mario Maar hij was wel de enige. Best knap overigens, als twee kinderen een 
indianendans voor je neus op tafel doen. 
 

Bastiaan Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel.... 
 

Timo ....of op de kast! 
 

Mario Goed opgelet bij taal, jongens. 
Maar ik denk dat het tijd wordt dat jullie gaan leren ook zónder kat normaal 
te kunnen doen. 
Luister: jullie mogen vanmiddag een uur lang helemaal zelf bedenken wat je 
gaat doen. Ik trek me terug in de leeshoek, en jullie regelen het zelf maar. 
(De klas kijkt verbaasd) 
Ik leg het vanmiddag wel uit. 
 

Job Gaat u staken mees? Mist u dan uw salaris? 
 

Timo Jij altijd met je geld! Maar mees, wie wordt er dán de baas? 
 

Emine Ja, waar slaat dit op? 
 

Natasja Dat wordt keten! 
 

Mario Hup, aan het werk iedereen! 
(Na wat heen en weer gepraat gaat de klas aan het werk. Mario loopt naar 
Annelies) 
 

Mario Zie maar wat je doet, geeft niks als het niet lukt. Anders ga je maar wat 
tekenen of zo. 
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 Na een tijdje gaat de bel. De klas vertrekt 

 
scène 2 
Op het plein 

 

 ‘Op het plein’ start.  
 
Je kan lekker spelen, of je flink vervelen op het plein. 

Je kan lekker rennen, of je strafwerk pennen op het plein. 

 

Niemand is alleen 

veel kind’ren om je heen 

 

Je kan lekker praten, samen met je maten: samen op het plein. 
 

Chantal Nienke, Nienke! (Ze trekt aan Nienke) 
 

Nienke Huh? 
 

Chantal Hij komt zo naar buiten! En als – ie hierheen komt dan vraag ik het! 
 

Nienke Ja, ja, eh.... goed hoor... 
 

Chantal Ja wat nou goed hoor? Hé, ben je d’r wel helemaal bij? 
 

Nienke Nee, ja.... Wat ga je vragen? 
 

Chantal Of-tie me echt stom vindt natuurlijk! 
Bella heeft het vanochtend zelf tegen me gezegd.  
Ze zei:’Ruben vindt jou een ordinair kind, met je ongewassen lange haren!’ 
En toen liep ze weg en ging ze uitsloverig staan flirten met Karst. 
 

Nienke Laat je niet gek maken door Bella. Dat kind denkt dat alle jongens haar leuk 
vinden. 
 

refrein Je kan basketballen, of je knie stukvallen op het plein. 

Je kan zomaar lopen, op een vriendschap hopen op het plein. 

 

Niemand is alleen 

veel kind’ren om je heen 

 

Je kan ruzie maken, en weer vrienden maken: samen op het plein. 
 
 

Emine (Komt aanlopen en ploft neer naast de andere twee.) M’n dictee verpest! Die 
stomme d’s en t’s ook: wie heeft dat bedacht? Als het nou Turks was... 
 

Nienke Zal ik de volgende keer met je oefenen? Wie weet helpt het! 
 

Emine Okee, bedankt! 
 

Chantal Hij komt er aan! (Ruben loopt opschepperig langs) 
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Nienke Vergeet Ruben nou maar. hij wil helemaal niks met jou en ook niet met 

Bella! 
 

Chantal Maar ik vind hem zo stoer! (uitgesproken alsof het over en woeste tijger 
gaat) 
 

refrein Je banaantje schillen, of eens lekker gillen op het plein. 

Mandarijntje pellen of de tegels tellen op het plein. 

 

Niemand is alleen 

veel kind’ren om je heen 

 

Je kan heel stoer skaten, of je koekje eten: samen op het plein 
 
 
beeld verplaatst zich naar de jongens. Tom en Akram zitten naast elkaar. 
Ondertussen spelen de meiden door, Ruben praat met Ronnie. 
 

Tom Lief zusje heb ik, hè Akram? 
 

Akram Geen jongen is veilig voor haar. Volgens mij lééft ze van jongens: moet van 
de dokter: één jongen per week, innemen met water. 
 

Tom Ja, en éénmaal per dag gemalen jongenszalf op haar neus! 
 

Akram Ik snap trouwens niet wat ze in Ruben ziet. Vorig jaar was hij best leuk, 
maar sinds we in groep acht zitten, beuh! 
 

Muziek Je kan lekker spelen, of je flink vervelen op het plein. 

Je kan lekker rennen, of je strafwerk pennen op het plein. 

 

Niemand is alleen 

veel kind’ren om je heen 

 

Je kan lekker praten, samen met je maten: samen op het plein. 
 
 
Waarin Ruben en Ronnie naar Tom en Akram lopen. 
Ruben grijpt Tom hardhandig bij de schouders. 
 

Ruben Zit Chantal achter mij aan? 
 

Tom Omdat Chantal mijn tweelingzus is, daarom weet ik nog niet alles van haar. 
Je moet bij mijn zus wezen! 
 

Ruben (Kijkt naar zijn vriend Ronnie en zegt dan smalend:) Ik vraag het jou, slome! 
 

Akram Laat los Ruben! Doe niet zo stom! 
 

Tom Je doet heel anders dan vorig jaar in groep 7. Doe normaal joh! 
 



 

10 

 

Ruben We hebben het niet over mij maar over jouw zus, Chantal! 
Ik weet het trouwens allang. Bella zei het. 
 

Akram Nou dan! Wat zeur je dan! 
(Hij loopt weg naar de meiden. Emine komt er ook bij staan.) 

Ronnie (Roept Akram na) 
Ruben zeurt niet! Nooit! En als hij zeurt, zeurt hij omdat hij dat wil! 
 

Ruben En nou oprotten van deze bank: wij willen hier zitten! 
 

Tom NEE! 
 

Ruben Hier, Ronnie, je kan zitten. Tommie – lief wilde net weggaan. 
(Ruben gaat aan de ander kant op de bank zitten en samen pletten ze Tom) 
 

Ronnie We maken een tosti van hem! 
 

refrein Je kan basketballen, of je knie stukvallen op het plein. 

Je kan zomaar lopen, op een vriendschap hopen op het plein. 

 

Niemand is alleen 

veel kind’ren om je heen 

 

Je kan ruzie maken, en weer vrienden maken: samen op het plein. 
 
De jongens duwen door, de meiden praten terwijl Akram er bij komt zitten. 
 

Nienke Casper is zo’n lief paard! Morgen mag ik weer met hem in de bak rijden! 
 

Chantal (Heeft maar half geluisterd) Huh? Casper? Die jongen ken ik niet! Waar ken 
jij die van dan? 
 

Nienke Casper is echt heel lief. Hij éét uit mijn hand. En het is een paard, slimpie!  
 

Emine Als Chantal een jongensnaam hoort, zet ze hem ogenblikkelijk op haar 
verlanglijstje, geeft niet hoe hij er uit ziet! 
 

Nienke (Ziet wat de jongens doen) Hé kijk, ze maken een tosti van Tom! 
(De meiden rennen naar  de jongensbank.) 
 

Chantal Ruben, Ronnie, kappen daarmee! 
 

Ruben (Al duwend) Dag rooie, dag Turkie! Moet ik kappen? Jammer, we hebben 
geen bijl bij ons... 
 

Emine Ik ben toevallig wel in Nederland geboren! 
 

Ronnie Ja, dat moet wel heel toevallig geweest zijn! 
 

Nienke Waarom doe jij tegenwoordig zo stom Ruben? 
 

Ruben Ik zeg wat ik wil, rooie! 
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Ronnie We spelen tosti’tje. (Kijkt naar Toms gezicht) Hé, nóg een rooie! 
 

refrein (De jongens laten Tom los en stoppen met duwen) 
muziek stopt. 
 

Ruben Meiden, wat gaan we vanmiddag doen als we zelf de baas mogen zijn? 
 

Tom Ja, klets er maar weer overheen... 
 

Ronnie Ja, wat gaan we doen? Tekenen, spelletjes, disco? 
 

Ruben Zaaaai!!! Woutertje pesten, veel leuker! 
 

Nienke We moeten een paar kinderen kiezen die de leiding nemen, anders wordt 
het een bende. 
 

Ruben Heel goed, roo.... Nienke! 
Het lijkt me logisch dat ik en Ronnie die kinderen zijn. 
 

Emine (Terwijl Chantal heftig knikt) Dat lijkt me geen goed idee... 
 

Ronnie Ach hoor nou eens! Ons Turkie spreekt ook een woordje mee! 
 

Nienke Stop daarmee, Ronnie! 
 

Ronnie Voor jou zeker! Vuurtoren! 
 

Ruben Kom Ron, we gaan andere kinderen overhalen om op ons te stemmen: aan 
deze huppeltutjes – ik herhaal: hup-pel-tut-jes – hebben we toch niks. 
(Ze lopen weg) 
 

Emine Ik sla die jongen nog eens tot verse, oud-Hollandse appelmoes!!! 
 

Tom Doe maar Turkse appelmoes: veel lekkerder! 
(De bel gaat, kinderen naar binnen) 
 

scène 3  
Annelies 
 
2 

bestaat uit een sololiedje waarin Annelies haar verhaal doet. 
Ze staat buiten de klas. 
 
De meester heeft met mij gepraat. 

Want bij hem thuis was ‘t precies zoals bij mij 

De meester heeft met mij gepraat. 

Hij was heel lief, en luisterde naar mij. 

 

De meester heeft met mij gepraat. 

Zo helpt hij want, hij kan niet mee naar huis. 

De meester heeft met mij gepraat. 

En het hielp best wel: het ging weer over thuis. 

 

Thuis, waar ieder kwaad en lelijk woord 

rondvliegt, alsof het zo hoort. 

Thuis, waar ruzie is, verdriet, 
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dat niemand kent, zelfs m’n klasgenoten niet. 

 

De meester heeft met mij gepraat. 

Zo helpt hij want, hij kan niet mee naar huis. 

De meester heeft met mij gepraat. 

En het hielp best wel: het ging weer over thuis. 

 

Thuis: ik hoor bij pap maar ook bij mam; 

kiezen, voor wie en waarom? 

Thuis: een schip zonder kompas. 

Ik wil terug, naar zoals het vroeger was. 

 

Maar het is bij mij thuis zo dramatisch 

het is zo problematisch 

zo traumatisch 

maar de meester zei: het is niet democratisch…. 

 

De meester heeft met mij gepraat. 

Het is niet eerlijk, zei hij, ’t is niet jouw fout. 

De meester heeft met mij gepraat. 

Je bent een kind, ze maken je vroeg-oud. 
 

scène 4 
Eigen baas 

De klas zit in het lokaal. De meester is er nog niet. Er wordt rustig gepraat. 
 

Loeka Laten we iemand kiezen die dan een soort meester wordt, en dan doen we 
gewoon wat hij of zij wil. 
 

Aysel Ja, goed idee. Dan benoemt Ruben zichzelf tot de nieuwe meester, en zitten 
wij met de gebakken peren. 
 

Emine Gebakken peren? Hollands recept? 
 

Tom Als Ruben het wordt, ga ik de hele middag op de wc zitten. 
 

Chantal Je moet Ruben wel een kans geven. Ik stem op hem. 
 

Nienke Ik weet wie de nieuwe meester kan worden. (Ze wijst op Loeka) 
 

Loeka Nou nee, ik denk niet dat Ruben dat pikt. Hij zeurt de hele tijd over mijn haar 
en over mijn huidskleur. 
 

Emine Ja, tegen mij doet – ie ook zo... Hij noemt mij ineens Turkie, terwijl ik al 
honderd jaar bij hem in de groep zit! 
 

Tom Nou, dan ben je wel een héél oud Turkie... 
 

Loeka Nee, Ruben wil vast geen zwarte meester Mario... 
(Mario stapt binnen) 
 

Mario Jongens en meisjes, op je plek. We gaan verder met de geschiedenisles 
over kinderarbeid. 
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Karst Meester, we hebben nu ook kinderarbeid! 
 

Job Ja, jij bent eigenlijk onze slavendrijver! Je betaalt ons niet! 
 

Mario Slavendrijver? 
 

Wouter Nou, dat valt wel mee hoor... 
 

Ruben Omdat de meester jou altijd voortrekt, Wouterje... 
 

Mario Voortrekken? Ruben, geef eens een voorbeeld? 
 

Ruben Eh, nou, eh... daar kan ik zo even snel niet op komen.... 
 

Loeka Trek dan je mond pas open als je bewijs hebt! 
 

Mehmet Ja maar meester, Karst heeft wel gelijk. 
 

Frederick Net als die fabrieken van vroeger, en nu ben jij die gemene fabrieksbaas. 
 

Mario Nou en of! De zweep erover! 
Maar wacht eens: jullie zouden vanmiddag zelf de baas zijn, toch? 
Goed dames en heren, jullie gaan je gang maar, ik ben geen meester meer. 
Ik ga in de leeshoek schriften nakijken. Eén afspraak: je blijft in dit lokaal, 
niemand gaat de gang op! 
(Hij loopt met een stapeltje schriften naar de leeshoek. Het is doodstil. 
Langzaam wordt het onrustig. Er wordt gegiecheld) 
 

Karst Hij doet het echt! Hij doet het echt! 
 

Wouter Mees, kom terug! 
 

Job Hoor – es Mario, je wordt wel betaald om ons les te geven ja? 
 

Ruben Ha! We zijn de baas! Sorry Wouter, je staat er nu helemaal alleen voor! 
 

Loeka (Ze staat op) We moeten iemand kiezen die het overneemt van de meester! 
 

Ruben Inderdaad meisje, en dat ben ik! Wie is ervóór dat ik de leiding neem? 
(Bella, Mehmet, Timo, Ronnie, Natasja, Ilse, Wouter steken hun hand op. 
Chantal ziet dat Bella voor stemt, en steekt gauw ook haar hand op.) 
 

Tom Wouter! Stem jij op Ruben? Denk je dat hij dan stopt met jou te pesten? 
 

Nienke Chantal, hoe kan je dat nou doen! Je.... 
 

Ruben Bemoei je er niet mee, Nienke! 
 

Nienke (Klimt op haar stoel) En wie stemt op Loeka? 
(Emine, Annelies, Tom, Akram, Karst, Job en Frederick) 
 

Ruben Ik heb zeven stemmen, en Loeka zes: ik win! 
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Tom Je kan niet tellen Ruben, Loeka heeft er ook zeven! 
(Hierna ontstaat snel eenzelfde puinhoop als in het begin: eerst brullen 
beide partijen steeds harder LOEKA of RUBEN, daarna zet Ruben de cd - 
speler aan (‘We doen DISCO!!!’) 
 Een stel kinderen begint te dansen, Karst op tafel, er wordt tikkertje 
gespeeld.  
Job doet zijn vingers in zijn oren en gaat lezen. Er ontstaat een ruzie tussen 
Loeka en Ruben.) 
 

Frits (Stapt binnen) Zo, Mario, ben je het overwicht een beetje kwijt? 
 

Mario Nee, we spelen het democratiespel! 
 

Frits Het wàt? 
 

Mario De-mo-cra-tie-spel! Ze mogen zelf bepalen …..eh.... 
 

Frits Nou, dat hebben ze goed begrepen. Wat een puinhoop! 
 

Mario Wat zeg je? 
 

Frits La – maar…. 
 

Ruben Kom op, meedansen! Jullie verpesten alles! 
 

Loeka Ruben, dit wordt toch niks zo! Hou op en zet die muziek uit. Laten we 
overleggen! 
 

Ruben IK BEN DE BAAS!!!! 
 

Loeka Ruben, luister nou. We hadden evenveel stemmen. We kunnen toch 
samenwerken? 
 

Ruben Samenwerken? Met jou? Ga terug naar je oerwoud!!! 
 

Loeka Dát pik ik niet! (Ze achtervolgt Ruben door de klas. Ruben maakt 
apengeluiden. Als ze langs Tom komen steekt die zijn been uit. Ruben valt, 
Tom vlucht. Loeka naar haar plaats. Ruben haalt Tom in, ze vechten.) 
 

Bastiaan (Hij sjokt naar de meester) Mees, het wordt tijd dat je ingrijpt. Dit heb je 
verkeerd aangepakt! 
 

Mario (Hij springt ineens op, zet de muziek uit en brult:) ZITTEN!!!! 
(De kinderen gaan snel zitten, alleen Ruben en Tom staan nog als boksers 
tegenover elkaar, freeze) 
(Heel rustig nu) Kom, jongens, af, naar je plek. (Hij buigt hun armen 
voorzichtig omlaag. De jongens laten hem begaan. Ze gaan zitten) 
(Tegen de klas:) 
Jullie begonnen heel goed: iemand kiezen die de leiding krijgt. Maar daarna 
ging het fout… 
 

Ruben Omdat die zwarte… 
 

Mario Wie bedoel je? 
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Ruben Omdat Loeka… 

 
Mario Ik wil dat je nooit meer iemand ‘zwarte’ noemt, anders laat ik je dat woord 

drieduizend keer opschrijven! 
 

Job Oei!!! Maar als je mij, zeg, 20 euro betaalt, dan schrijf ik het wel voor je op… 
 

Loeka Hij mag het gerust zeggen hoor, ik schaam me er niet voor. 
 

Bastiaan Loeka is eigenlijk meer bruin… 
 

Loeka Ook goed… 
 

Mario Bastiaan, je hebt gelijk! We gaan het anders aanpakken. Verzinnen jullie 
nou eerst eens wat je allemaal zou willen doen als je hele dag, of twee 
dagen, de baas zou zijn. 
Je presenteert je plannen voor de klas. Het plan dat gekozen wordt, voeren 
jullie uit, en iedereen doet daar dan aan mee. 
 

Emine Mag je ook met een groepje iets bedenken? 
 

Tom Ja, dan maken we politieke partijen, net als bij de echte verkiezingen! 
 

Wouter En als er nou geen plan de meerderheid krijgt? 
 

Bastiaan Dan maken we een kale lietsie, eh… of zoiets. 
 

Mario Een coalitie: twee partijen werken dan samen en voeren samen hun 
plannen uit. 
 

Ruben Hoe kan nou een hele groep de zaak regelen, da’s toch niet handig? 
 

Ronnie Nee, dan kunnen we er beter ééntje kiezen…. 
 

Tom Ik weet al wie je wilt voorstellen… 
 

Mario Nee, nee, dat klopt. De winnende partij wijst een paar kinderen aan. Dat zijn 
de ministers en die vormen de klassenregering! 
 

Chantal Dan word ik minister, samen met Ruben! 
 

Tom Ik ga naar de wc! 
 

Mario (De bel gaat) Oké, morgen zal ik jullie precies uitleggen hoe alles zo eerlijk 
mogelijk gaat. 
 

Bella Als jullie op mij stemmen gaan we de hele dag sporten! 
 

Chantal Nee hè? 
 

Bella Nee, dikke troela’s houden daar niet van, da’s wel een beetje jammer! 
(Chantal rent weg) 
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Frederick Wie op mij stemt krijgt gratis snoep! 

 
Job Eh…wie op mij stemt mag mijn boek lezen…. Als ik het uit heb natuurlijk! 

(De hele klas is ineens stil, maar begint daarna te lachen en te roepen) 
Groep acht aan de macht! Groep acht aan de macht! 
(En zo verlaten ze het klaslokaal, Mario er achter aan. Ze komen langs de 
conciërge en de directeur) 
 

3 Lied – groep 8 aan de m8 
Met stukje jazzballet 
 
Groep 8 aan de macht! 

De baas zijn voor twee  dagen 

Groep 8 aan de macht! 

Niks aan de meester vragen! 

Groep 8 aan de macht! 

We zijn de baas, beslissen alles zelf 

We zijn de baas, dit is geen kinderspel! 

 

Groep 8 aan de macht! 

Dit wordt een samenzwering!  

Groep 8 aan de macht! 

Wij vormen de regering! 

Groep 8 aan de macht! 

We zijn de baas, beslissen alles zelf 

We zijn de baas, dit is geen kinderspel! 
 

Directeur (Als de groep weg is en de muziek uit.) 
Groep 8 aan de macht, wat is dat voor flauwekul? 
 

Frits Die meester Mario heeft wel leuke ideeën hoor, maar dit? 
 

Directeur Ik moet nu écht met Mario gaan praten, het gaat niet goed in zijn groep! 
(Ze gaan af.) 
 

Scène 4 
Kabaal op 
het plein 
 

De groep zit in kleine groepjes bij elkaar. 
Nienke en Emine troosten Chantal. 
 

Chantal Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik niet zo’n dunne spriet ben als Bella!? 
 

Nienke Ach, laat dat kind. Ze is gewoon jaloers omdat jij al een beetje borsten hebt. 
 

Chantal  Nou, alsof dat zo leuk is. Moet je die jongetjes zien gluren… 
 

Emine Meiden, ik weet wat. We richten de MMMM op! 
Meer Macht Met Meiden! 
 

Akram Nee hè, de hele dag met barbies spelen! 
 

Chantal Nee, we zijn heel democratisch. We willen ook sport en toneel, maar ook 
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een uurtje barbies! 
 

 (Annelies en Loeka komen hard aanrennen, duikt in elkaar in een hoekje en 
gaat zitten snikken. Loeka zit bij haar.) 
 

Loeka Stil maar, Annelies, rustig maar. Ze zijn weg! 
 

Tom Wat is er gebeurd? 
 

Mehmet Wie zijn weg? 
 

Frederick Wat hebben ze met Annelies gedaan? 
 

Loeka Ze hebben niks met haar gedaan. Haar vader en moeder hebben net op het 
achterplein tegen elkaar lopen schelden. 
 

Akram Nou en? Mijn vader zegt ook wel eens iets lulligs tegen mijn moeder. 
 

Loeka Dit was wel effetjes wat anders, ja? Ze vlogen elkaar zowat in de haren.  
Woest waren ze… 
 

Tom En Annelies? 
 

Loeka Die probeerde ze natuurlijk te stoppen, maar dat hielp niks. 
 

Bastiaan En toen? 
 

Loeka Ik heb Annelies meegesleurd en die ouders, die… 
 

Bastiaan Nou? 
 

Loeka Die bekijken het maar! Kom Annelies, we gaan naar de meester! 
(Ze vertrekken naar het lokaal, waar ze stil met meester Mario gaan praten. 
De scène op het plein gaat nog verder.) 
 

Akram Hé Tom, hoe gaat dat eigenlijk als je een regering mag kiezen? 
 

Tom Nou, ze kiezen de Tweede Kamer, en die kiezen dan weer ministers, en die 
gaan regeren. 
 

Akram Da’s ook stom, dan zitten die andere mensen voor nop in die eh… 
huiskamer. 
 

Tom Nee, want als die ministers het fout doen, mag de Tweede Kamer ze 
wegsturen. 
 

Akram Oh, mooi! Dus als Ruben minister wordt en hij doet stom, dan schoppen wij 
hem er uit! 
 

Ruben Dan zal je hard moeten schoppen, Akrammetje! 
(Heel vriendelijk, slijmerig)  
Wij, ik en Ronnie, hebben een eigen partij opgericht, hè Ron? We heten de 
Coole Partij, de CP. En als jullie op ons stemmen wordt het een geweldige 
dag. 
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Tom Wat gaan jullie dan doen? 

 
Ronnie Dat is nog geheim, hè baas? We gaan in ieder geval woensdagmiddag… 

 
Ruben Hé, stomkop! We moeten eerst weten of ze op ons gaan stemmen! 

 
Tom Ik ga niet op jou stemmen! 

 
Ruben Hoeft ook niet, want dat Marokkaanse vriendje van jou hoeven we niet! 

 
Tom Als je nu al begint met discrimineren, kan je die partij beter de DP noemen. 

 
Ronnie (Dommig) De DP? De …. Dappere Partij? 

 
Tom De Discriminatie Partij, ook wel de Domme Partij genoemd! 

 
Ruben (Boos) Ik krijg jullie nog wel! Als één van jullie minister wordt, ga ik de hele 

boel verpesten! 
(Ronnie en Ruben lopen weg.) 
 

Akram Sukkels zijn het! Wij richten onze eigen partij op, de PVA, de Partij Voor 
Allemaal. Worden wij samen minister! 
 

Tom Yes! 
 

Scène 5 
 

Licht in het lokaal aan, gesprek met Loeka en Annelies.  
Annelies bij de meester 
 

Loeka  Grote mensen maken grote ruzies. 
En ze letten dan niet meer op hun kinderen. 
 

Annelies Ik wil niet dat ze ruzie maken! 
Weet je, mees, mijn moeder denkt dat ik bij mijn vader wil gaan wonen, 
maar dat wil ik helemaal niet. 
Ik wil gewoon af en toe mijn vader zien, leuke dingen met hem doen en zo. 
Mijn moeder is zó stom. Met pappa kan ik tenminste praten. 
 

Loeka Nou, ik kan me niet voorstellen dat je vader alles goed doet, en je moeder 
alles fout. 
 

Annlies Hoe bedoel je? 
 

Loeka Nou, gewoon. Mensen zijn nooit helemaal fout of helemaal goed… 
 

Annelies Maar mijn moeder ontploft al als ze hem in de verte ziet. 
(Moeder stapt binnen) 
 

Moeder A Dat klopt! En jij gaat nu met mij mee. 
 

Mario Mevrouw Bergmans, uw dochter is erg geschrokken van wat daarnet 
gebeurd is… 
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Moeder A Dat snap ik, maar mijn schuld is dat niet! Haar vader heeft haar lastig 
gevallen! 
 

Loeka Hij valt Annelies niet lastig! Hij wilde haar gewoon zien, en zij haar. En u 
stond net zo goed te schelden! 
 

Moeder A Wat krijgen we nou? Waar bemoei jij je mee! 
 

Directeur  (Stapt binnen) Loeka, zo is het wel genoeg! 
 

Loeka Ja maar… 
 

Mario Ga maar Loeka, bedankt dat je Annelies binnen gebracht hebt! 
 

Moeder A En wij gaan naar huis! (Ze neemt Annelies mee) 
 

directeur Mario, je zorgt ervoor dat die vader hier niet binnenkomt.  
 

Mario En als die man nou gewoon zijn dochter even wil zien? 
 

directeur Nee, Mario! Daar gaan wij niet tussen zitten. Totdat de scheiding is 
uitsproken doen wij niks!  
En verder: wat betekent: groep 8 aan de macht? 
 

Mario Ik leer de kinderen hoe de democratie werkt. Ze mogen morgen zelf partijen 
oprichten en dan een of twee dagen zelf bepalen wat ze gaan doen. 
 

directeur Mario! Dat wordt toch een puinhoop! Dat wordt keten, rotzooi trappen en 
kauwgom plakken! 
Als de inspecteur hier achter komt…. 
 

4 Liedje Groep 8 aan de macht, met soli van directeur en Frits. 
 
Groep 8 aan de macht! 

De baas zijn voor twee  dagen 

Groep 8 aan de macht! 

Niks aan de meester vragen! 

Groep 8 aan de macht! 

We zijn de baas, beslissen alles zelf 

We zijn de baas, dit is geen kinderspel! 

 

Mario, waar ben je mee bezig? 

kijk die klas nu eens gaan 

hoor nou die deuren eens slaan! 

Je bereikt niks hiermee 

’t is een heel dom idee 

Ik zie veel door de vingers, 

heel veel door de vingers 

maar dit gaat te ver, veel te ver! 

 

Groep 8 aan de macht! 

Dit wordt een samenzwering!  
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Groep 8 aan de macht! 

Wij vormen de regering! 

Groep 8 aan de macht! 

We zijn de baas, beslissen alles zelf 

We zijn de baas, dit is geen kinderspel! 

 

Mario, waar ben je mee bezig? 

Heel de school op tilt 

hoor nou hoe dat schreeuwt en gilt! 

Je was toch de vent 

die groep 8 elk jaar temt. 

Maar waar is je controle? 

waar is je controle? 

Echt dit gaat veel te ver, veel te ver! 
 

Mario Jij altijd met je inspecteur! Je hebt zelf gezegd dat deze klas een bijzondere 
aanpak nodig heeft! Laat die inspecteur van jou dan zelf voor die klas gaan 
staan! 
Je hebt nogal veel vertrouwen in die kinderen zeg! 
 

directeur Nou ja, de CITO is geweest, daar kan niks meer aan verknald worden… 
Maar als andere klassen er last van hebben stopt dat spelletje van jou, 
onmiddellijk… 
(Ze stapt boos weg) 
 

Mario …. Dan stopt dat spelletje van jou, onmiddellijk! 
Morgen, morgen gaan we van start. Maar of het echt geen keet wordt…  
(Hij gaat ook af.) 
 

Scène 6 
De strijd 
barst los 

De klas hangt vol met verkiezingsposters. In kleine groepjes overleggen 
kinderen met elkaar. 

MMMM – 
groepje 
Nienke 
 

Ik heb een ruige dvd over het temmen van paarden. 
 Vinden de jongens misschien ook wel leuk. 
 

Emine Goed idee, als we dan daarna schilderles doen over paarden... 
  

Chantal Hè nee, dat kan ik helemaal niet! 
 

Nienke Doe je toch gewoon een fantasiebeest! 
En dan daarna dansen! We vragen of Natasja bij onze partij komt, die zit op 
breakdance. 
(Chantal ziet de jongens van de CP en loopt er naar toe. Bella ook die kant 
op.) 
(Zucht) Ze blijft maar verliefd op Ruben! 
(Bij de CP hangt de poster:  
DE COOLE PARTIJ DOET ALTIJT WAT HET VOLK WIL! 
KOM ER OOK BIJ! 

Chantal Wat een mooie póster! 
 

CP – groepje 
Ruben 

Dan stem je dus op mij! 
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Bella Mooi affiche, maar als dat kind bij jou komt, richt ik mijn eigen partij op! 
 

Ruben Maar we kunnen toch samenwerken? Dan mag jij minister worden, samen 
met Chantal en ik! 
 

Ronnie En ik dan? 
 

Ruben Eeeh... dat word jij hulpminister of zoiets. 
 

Nienke (Roept vanaf haar plek) Meneer verdeelt alvast de baantjes! En trouwens, 
altijd schrijf je áltijd met een ‘d’. 
 

Ruben O, eh, dat heb ik expres gedaan, zo valt het beter op! 
(Tegen Chantal en Bella) Maar ik heb in ieder geval nu vier stemmen, hè, 
dames? 
 

Bella (Trekt haar neus op) Tel ze nog maar eens na! (Ze loopt weg) 
 

Ronnie Dat zijn er nog maar drie! 
 

Chantal Ik weet het ook nog niet, hoor... (Ze loopt terug naar MMM) 
 

Ronnie Nog maar twee... 
 

Ruben Ik kan ook tellen, Ron! 
(Hij loopt naar Wouter en Job. Wouter doet niets en Job tekent.) 
Zo heren, wat dachten jullie van de CP. Een partij voor iedereen, een partij 
met goeie ideeën en een sterke leider! 
 

Job Ik denk dat ik me toch maar aansluit bij de beugelpartij…. 
 

Wouter En je hebt niet eens een beugel. 
 

Job Nee, maar ik ben ook niet cool op de manier zoals Ruben het bedoelt. 
 

Ruben Sukkel! En jij Wouter, jij zegt toch geen nee? 
 

Wouter Als jij wilt dat ik op je stem: prima. Als ik maar geen minister hoef te worden. 
 

Ruben Nou, dat zat er ook niet echt in, hoor, Woutertje… 
(Hij loopt weg.) 
 

Mario Iedereen in de kring! 
Zo. Even een uitleg van het democratiespel, en dan kunnen jullie beginnen. 
Kijk, er zitten 20 kinderen in de klas. Jullie kiezen er straks zeven uit, die 
vormen de raad van 7. 
 

Tom Een soort Tweede Kamer dus... 
 

Mario Heel goed Tom! 
 

Bastiaan  Hmmm... 20:7= ongeveer 3, je hebt dus drie stemmen nodig om in de raad 
te komen. 
(Hij schrijft op een notitieboekje) 
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Ruben Mag je ook op jezelf stemmen? 

 
Mario Ja hoor. De raad van 7 wijst drie ministers aan die dan hun programma 

gaan uitvoeren. Doen ze het slecht, dan kan de raad van 7 ze wegsturen en 
andere ministers kiezen. 
 

Bella En de rest dan? De kinderen die niet in de raad zitten en geen minister zijn? 
Die hebben helemaal niks te doen. 
 

Mario Nou, ze kunnen geen ministers wegsturen, dat niet. Ze krijgen het 
programma waar ze voor gekozen hebben. 
 

Ronnie Ik wil wel minister worden. 
 

Mario Minister zijn is leuk, alleen: je moet wel tegen kritiek kunnen. Je moet goed 
kunnen luisteren. Je kunt ook worden afgezet. 
Jullie mogen nu aan het werk. 
Morgen weten we welke partijen er zijn. Elke partij vertelt wat hun plannen 
zijn, en daarna gaan we stemmen. Volgende week donderdag verzorgt de 
winnende partij het programma van de dag. 
(Alle kinderen aan het werk met posters, powerpoints etc. 
 

Bella (Ze loopt rond met een vlaggetje van de SportPartij. Ze komt bij Bastiaan, 
die aan de kant zit, kijkt en schrijft.) 
(Poeslief) Heeee, Bastiaan, bij wie ga jij? 
 

Bastiaan Dat weet ik nog niet... 
 

Bella Hou je van sport? 
 

Bastiaan Een beetje... 
 

Bella Richt jij een eigen partij op? 
 

Bastiaan Nee, ik zie nog wel op wie ik stem... 
(Bella loopt verder en probeert vlaggetjes uit te delen. Dat lukt hier en daar) 
 

5 
 

verkiezingslied Stemmen! 
 
Stemmen! 

Maak je eigen partij, je kunt 

Stemmen! 

Want dan hoor je erbij, je moet 

Stemmen! 

Kies de beste partij, kies de beste mensen! 

 

Stemmen! 

Maak een goed werkend plan, je kunt 

Stemmen! 

Op een vrouw op een man, je moet 

Stemmen! 

Dat is democratie, dat is eerlijk delen! 
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refrein: 

 

De –mo-cratie! 

Stem maar op ons dan krijg je 

De –mo-cratie! 

Stem op mij, stem op mij, 

stem op ons, stem op ons,  

stem op ons! 

 

Stemmen! 

Maak je eigen partij, je kunt 

Stemmen! 

Want dan hoor je erbij, je moet 

Stemmen! 

Kies de beste partij, kies de beste mensen! 

 

Stemmen! 

Maak een goed werkend plan, je kunt 

Stemmen! 

Op een vrouw op een man, je moet 

Stemmen! 

Dat is democratie, dat is eerlijk delen! 

 

refrein: 

 

De –mo-cratie! 

Stem maar op ons dan krijg je 

De –mo-cratie! 

Stem op mij, stem op mij, 

stem op ons, stem op ons,  

stem op ons! 
 

Mario (Heeft intussen de namen van alle partijen op het bord gezet.) 
Zo, kijk eens, we hebben deze partijen: 
Coole Partij   CP 
de KeetClub   KC 
de Sportpartij   SP 
Meer Macht Met Meiden MMMM 
de Partij voor Allemaal PvA 
Alle Beugels Samen  ABS 
 

Bella Hé, ik mis nog een partij! 
 

Mario O ja, welke dan? 
 

Bella (Heel zwoel:) De vríjpartij.... 
 

Mario Eh, tja, die partij heeft zich niet opgegeven... 
 

Timo Misschien had niemand zin in vrijen! 
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Mario Dat zal dan wel. 

 
Voor jullie nu beginnen met de partijprogramma’s: 
Het buitenland, de andere klassen dus, die mogen geen last hebben van 
jullie programma. 
In elk programma moet een half uurtje rekenen, een half uurtje taal en iets 
van geschiedenis of biologie zitten. 
 

Aysel Moet dat nou? 
 

Tom Tja, een echte regering moet ook wel eens dingen uitvoeren die ze niet leuk 
vinden... 
 

Mario Klopt! 
Maar je kunt ook een rekenquiz maken, of een geschiedenisspel. Er blijft 
echt genoeg tijd over voor andere dingen. 
Kom op. aan het werk. 
(Iedereen aan de slag) 
(Mario loopt naar Bastiaan, die weer ijverig kijkt en schrijft) 
Bastiaan, wat doe je? 
 

Bastiaan Meester, ik zou het liefst bij geen een partij horen. Ik maak een verslag over 
wat er allemaal gebeurt. 
 

Mario Aha, jij vertegenwoordigt de pers! 
 

Aysel Wat perst – ie? 
 

Bastiaan Ik ben van de krant! 
 

Mario Goed idee. Jij zorgt voor de krant. Als je een verslag klaar hebt lees je het 
voor. Ik film het, en dan hebben we onze eigen actualiteitenrubriek. Hoe 
zullen we hem noemen? 
 

Bastiaan Groep 8 aan de m8! 
 

Mario Prima! Schrijven jij! 
 

Karst (Leest het affiche van de MMMM) Hee, daar wil ik wel bij, goed plan! 
 

Nienke (Streng) Deze partij is alleen voor meiden! 
 

Karst Nou ja, zeg! 
 

Frederick (Is bezig met de poster van de KeetPartij) 
Ja hallo, Karst! Overloper! Nou, ik hef hierbij de KeetPartij op! (Verscheurt 
de poster) Ruben, ik sluit me bij jou aan! 
 

Ruben Yes! Weer één erbij! 
Leden! Allemaal verzamelen! 
(Als alle leden er zijn spreekt Ruben ze toe:) 
Als jullie echt heel zeker weten dat je bij de Coole Partij wilt, kom dan 
woensdagmiddag om 2 uur naar Tuincentrum Bijsterveld. 
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Daar hebben we een belangrijke partijbijeenkomst. 
De CP zorgt voor chips en drinken! 
(De bel gaat, de kinderen vertrekken.) 
 

 eerste filmpje Bastiaan. Tekst vanaf blz 75 
Het wordt in de klas vertoond. De reacties van de kinderen worden in 
improvisatie gespeeld. 
 

Mario Geweldig Bastiaan! Je bent heel objectief gebleven. 
 

Chantal Wat is dát nou weer! 
 

Tom Dat betekent dat Bastiaan niet voor één partij is. Hij vertelt iets over alle 
partijen. Hij geeft geen oordeel. 
 

Ruben Dat doet – ie wel! Hij zegt dat wij alle macht willen grijpen! 
 

Bastiaan Ja, en ik zeg ook dat jij zegt dat dat leugens waren. 
 

Chantal En dat over die liefdes dan? En dat er een vrijpartij komt? 
 

Bella Omdat dat echt iets voor jou is! Jij wilt met alle jongens een vrijpartij! 
 

Chantal O ja? En wie loopt elke dag door de klas met haar billen te wiebelen en net 
te doen of ze al tieten heeft? 
(De meiden gaan vechten) 
 

Nienke Mees! Mees! Doe iets! 
(Geen reactie van Mario) 
 

Aysel MEES!!! 
 

Mario (Hij springt op, pakt de gieter en gaat de meiden water geven.) 
 

Bella Heeee, ik ben helemaal nat! 
 

Chantal Ben je gek geworden? 
 

Mario Nee, júllie zijn gek geworden! Schiet op: afdrogen en naar je plaats! 
 

Bastiaan (Grinnikend) Jammer dat er geen filmploeg aanwezig was, mees! 
 

Job Ik maak er wel een tekening van, Bas! Voor 2 euro! 
 

Bella Als je dat maar laat, eikel! 
 

Mario Bella! Afgelopen nu! Bastiaan is van de pers en doet verslag van wat er 
gebeurt. En deze vechtpartij is echt gebeurd, dat kan je zien! 
 

Bastiaan Ik zal alleen opschrijven wat ik gezien heb. 
 

Mario Goed. Morgen moeten alle partijen lijstjes aanleveren met namen van 
kinderen die gekozen kunnen worden in de raad van 7. Om één van die lijst 
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in de raad te krijgen, heb je dus drie stemmen nodig, bij zes stemmen 
mogen er twee in. 
(De kinderen gaan overleggen) 
 

Mehmet Ruben, ik wil bij jouw partij! 
 

Ruben Jij? Een Marok....?  Okee, goed dan. Maar waarom eigenlijk? 
 

Mehmet Ik vind dat democratiespel maar raar; een klas moet één leider hebben, 
anders wordt het een zootje. 
 

Bastiaan Hoi. Hebben jullie nog nieuws? 
 

Ruben Daar heb je Bastiaantje met z’n blocnootje! Wegwezen jij! 
 

Ronnie Ja, ophoepelen jij! 
 

Bastiaan (Vertrekt rustig) Blaffende hondjes bijten niet... 
 

scène 7 Tussenscène vader Annelies en Annelies 
Mario gaat iets uit het magazijn halen en ziet de vader. 
 

vader Meester, ik moet m’n dochter even spreken, heel even maar! 
 

Mario Meneer, het mag niet. Hoe bent u binnengekomen? Heeft u de directeur niet 
gezien? 
 

vader  Nee. Het is maar voor even. Mijn vrouw houdt me overal buiten. 
 

Mario Ik mag u niet helpen, hoe verdrietig ik het ook vind.... 
(Directeur komt aangelopen met nieuwe ouders. Snel wordt de vader in het 
magazijn geduwd) 
Hallo, dag mevrouw, meneer! (Geeft hand) 
 

directeur Dit is Mario, leerkracht groep 8. 
 

Moeder Ze kunnen goed zonder hun meester, zie ik? 
 

Mario Eh.. ja, ik... 
 

directeur Mario is bezig met een heel interessant project over democratie waar de 
kinderen heel zelfstandig van worden, is het niet, Mario? 
 

Mario (Kijkt angstig om naar magazijn) Eh, jaha, .... 
 

Vader O, ik zit ook in de politiek, hoe heeft u..... 
 

directeur Kom, we moeten weer eens verder. Uw zoontje komt in de kleutergroep, 
dus het duurt nog even voordat hij in groep 8 zit. Wilt u mij volgen? 
(Ze gaan af) 
(Mario naar magazijn) 
 

Mario Ik stuur haar wel even naar de wc. U heeft tien minuten, we gaan om twaalf 
uur uit. 
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vader Bedankt mees! Annelies zei al dat u een fijne meester bent! 

 
Mario (Gaat de klas in, naar Annelies. Fluistert in haar oor, Annelies begint te 

stralen.) 
Niet opvallen, ga maar gauw! 
 

Karst Mees, mag ik een a4’tje pakken? 
 

Mario Ja hoor, wat ga je maken? 
 

Karst Een zweefvliegtuig! 
 

Mario Huh? Een zweefvliegtuig, waarom? 
 

Karst Bastiaan zegt, dat als je bij geen een partij hoort, je dan een zwevende 
kiezer bent! Ik zweef, ik zweef!!! (Hij loopt weg) 
 
(Op de gang neemt vader met een kus afscheid van Annelies, die daarna 
blij binnenkomt. Vader af.) 

Mario Jongens en meisjes, het is tijd. We zien mekaar morgen. 
 
(Als alle kinderen weg zijn, komt Annelies weer terug om een boek uit haar 
laatje te halen.) 
 

Annelies Was wat vergeten mees! 
 

Mario Is je vader goed weggekomen? 
 

Annelies Het ging bijna mis: mamma stond bij het hek. Ik heb pappa gauw in het 
fietsenhok gesmokkeld en toen mamma met een smoes weggestuurd. Toen 
kon pappa ontsnappen. 
 

Mario Het lijkt wel of je het leuk vindt zo! 
 

Annelies Nee, leuk is anders. Maar Jacob zegt dat het niet democratisch is als ik mijn 
vader niet mag zien. Ik vind het gaaf dat pap het toch gedaan heeft! 
(De directeur stapt binnen) 
 

directeur Mario! 
 

Mario (Schrikt zich lam) Eh, ja? 
 

directeur Ik sprak de inspecteur gisteren, en heb hem over jouw project verteld. 
 

Mario Ai!!! 
 

directeur Hmmm. hij vindt dat je het verder mag uitvoeren. 
Ik vind het nog niet top, maar goed, je mag verder... 
(directeur vertrekt) 
 

Mario Pfffffff!!!!! 
 

directeur (Ineens weer terug) Maar als er ook maar íets misgaat in je klas, met dat 
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spel of met die vader van Annelies, dan stuur ik de hond.... eh... de 
inspecteur op je af! 
(Af, Mario ook.) 
 

scène 8 Video-opname in tuincentrum 
Deze scène kan het best op locatie worden opgenomen. Wordt deze scene 
op het toneel gespeeld, dan kan voor een ludieke opzet gekozen worden: 
leerlingen die niet in deze scène spelen, houden een levensgrote tekening 
van een plant / boompje/ tuinmeubel voor zich, en vormen zo het decor van 
het tuincentrum. In het midden moet een kring te maken zijn, omgeven door 
struikgewas. Achter die struiken en andere objecten moeten andere 
kinderen zich kunnen verstoppen. 
 

  
videoscript 
 

1 De camera volgt Tom en Akram als ze het tuincentrum binnenstappen. 
 

2 Vanuit het tuincentrum zie je de jongens binnenstappen. 
 

3 Op de rug gefilmde jongens lopen naar het achterste gedeelte van de 
winkel. 
 

4 De jongens verstoppen zich en kijken richting vergadering. 
 

5 Beeld van Ruben die de vergadering opent. Achter zijn rug zijn Tom en 
Akram af en toe te zien. 
 

6. Ruben (Biedt eten en drinken aan) Neem maar zoveel als jullie willen. Mijn vader 
trakteert, omdat hij de Coole Partij het beste vindt. 
 

Chantal Lekker, Ruben! (Eet handenvol chips) 
 

Aysel Volgens mij zit ik bij de goede parij! 
 

Ronnie In ieder geval de lekkerste! 
 

Karst Hé Ruben, schenk nog eens in! 
 

Ruben Tuurlijk Karst. Zeg, zou jij een ministerpostje wel zien zitten? (Schenkt in) 
 

Wouter Mag ik nog wat cola? 
 

Ruben Nou, de hoeveelste is dat? 
 

Wouter Uhhh, dat wordt de tweede.... 
 

Ronnie Hmmm, wel een beetje opletten hè? Je kunt heel dik worden van cola! 
(Schenkt een heel klein beetje in) 
 

7. Tom (Bastiaan gaat bij de spionnen staan) 
Bastiaan, wat doe jij hier? 
 

Bastiaan Een goeie journalist is van alles op de hoogte! 
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8. Ruben Goed Dames en heren, ik open deze vergadering... 

(Op dat moment struikelt Bastiaan en roept iets te hard:) AU!! 
Ronnie Hé, wie is dat? Spionnen. Kom te voorschijn of we maken gehakt van je! 

 
Bastiaan (Stapt naar voren) Goedemiddag allemaal, ik ben journalist... 

 
Ruben Niks journalist, wegwezen hier! 

 
Bastiaan Ik krijg het gevoel dat ik niet welkom ben... 

 
Ronnie Je krijgt drie tellen om te verdwijnen. Eén.... 

 
Bastiaan (Terwijl hij schrijft) Niet iedereen is welkom bij de coole partij.... 

 
Ronnie Twéé.... 

 
Bastiaan Goedemiddag, en een prettige vergadering samen! 

(Vlucht weg, steekt zijn duim op teken Tom en Akram) 
 

Ronnie  DRIE!!! 
 

9. Ruben Zoals ik al zei, we zijn hier bij elkaar voor de CP. 
Als jullie op mij stemmen, zorg ik er voor dat alles rustig verloopt. We doen 
alleen maar dingen die jullie leuk vinden, maar dan moeten jullie wel 
luisteren. 
Ik maak het gezellig. 
En laat je niet gek maken door die meidenpartij: jullie willen toch zeker niet 
alleen maar met barbies spelen? 
En dan de plannen van die domme partij van Tom en Akram.... 
 

10. (Intussen begint Chantal te kokhalzen en kotst richting de spionnen. 
 

Tom Nee hè!? 
 

Ruben Wat, nog meer spionnen? 
 

Akram (Komen achter de struiken vandaan.) We.. we willen ook lid worden.... 
 

11. Ronnie Spionnen, pak ze! 
(Er volgt een woeste achtervolging tot buiten het tuincentrum. De spionnen 
hebben een flinke voorsprong, en de CP blijft staan bij de ingang. 
 

12. Akram Leuke partij hebben jullie, sommige leden kotsen er van! 
 

13. (Ze lopen weg, camera volgt) 
 

Tom Ik zeg thuis niks over dat chips eten en kotsen van Chantal, maar dan moet 
ze wel op ons stemmen! 
 

Akram Volgens mij heet dat chanteren... 
 

Tom Chan...wat? 
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Akram Chanteren, iemand onder druk zetten. 

 
Tom O, misschien heet mijn zus daarom wel CHANtal.... 

(Ze lopen uit beeld) 
 

scène 9 Ruben doet cool 
 

 (De scène begint met  weer een beetje puinhoop in de klas. Mario is er niet.  
Ruben brult:) 
 

Ruben STÓÓÓP!!! 
Als we zo doorgaan gaat het democratiespel nooit door! 
 

Timo Ja, maar meester Mario is wéér te laat... 
 

Ruben Klopt, en als wij aan de macht zijn gaan we daar ook wat aan doen. Het is te 
gek dat hij steeds te laat komt. 
Maar voor nu: we gaan laten zien dat we uitstekend voor ons zelf kunnen 
zorgen. De CP, de Coole Partij is daar een voorbeeld van. Kom op: wij 
kiezen allemaal voor ROR! 
  

Akram O, rochelen op rietmatten? 
 

Ruben 
 
6 

(Negeert de opmerking) Lied: Rust, Orde en Regelmaat! 
 
Rust, orde, regelmaat! 

Hou je aan de regels van de klas! 

Rust, orde, regelmaat! 

Want regels geven teugel en houvast. 

 

 Let goed op je handschrift, 

 ren niet door de klas. 

 Praat niet met je buurman en let op. 

 Gooi niet met die viltstift, 

 ruim eens op die tas. 

 Luister niet naar praatjes maar zeg STOP! 

 

refrein 

 

 Antwoord met twee woorden, 

 steek je vinger op 

 Wees altijd behulpzaam en beleefd. 

 Laat geen mens je storen, 

 gooi niet met een prop, 

 Zorg dat je het goede voorbeeld geeft! 

 

refrein 
 
Tijdens het lied corrigeert Ruben alle misdragende klasgenoten, en na het 
lied zit iedereen heel rustig te werken. Dan stapt Mario binnen) 
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Mario Nou groep 8, dát ziet er prima uit! Cool! 
 

Akram  (Fluistert tegen Tom) Dat gaat ons stemmen kosten! 
 

Tom Je kunt veel van hem zeggen, maar hij kreeg de klas toch maar mooi stil... 
 

Mario Jullie zijn aan het rekenen, goed, ga daar maar even mee door. 
 

Emine (Komt van haar plaats met haar rekenschrift) 
Mees, ik snap deze som niet. 
 

Mario Laat eens zien.... 
(Emine gaat naast hem zitten. Het verdere gesprek gaat fluisterend) 
 

Emine Mees, waar is Annelies? 
 

Mario De moeder van Annelies heeft ontdekt dat Annelies’ vader hier op school 
was. Ze was woedend. Ze dreigde Annelies naar een andere school te 
sturen. 
Ik heb moeten beloven dat het nooit meer gebeurt. 
Annelies komt misschien vanmiddag weer. 
 

Emine Bedankt mees (Ze staat op) 
 

Mario En die som dan? 
 

Emine O, die snapte ik allang... 
(Ze gaat zitten smoezen met haar vriendinnen) 
 

Mario Oké, dames en heren groep 8. 
Hier heb ik het stembiljet voor de komende verkiezingen. 
(Hij laat het, vergroot, zien (blz. 118 boek)) 
Jullie hebben allemaal een reclamefilmpje voor je eigen partij gemaakt. 
Die filmpjes gaan we nu bekijken. 
(De filmpjes zijn van te voren gemaakt en worden nu afgedraaid op een 
computer. Scripts apart als bijlage.) 
 

Mario En nu het filmpje van de Coole Partij! 
 

Ruben (Staat op.) Wij hebben geen filmpje! 
Vanmorgen hebben jullie gemerkt dat onze partij voor rust en regelmaat 
zorgt in de klas. Het lijkt mij dat dat de beste reclame is voor een partij. 
Als wij winnen gaan we disco houden, trefbal spelen, jongens tegen 
meisjes, we doen een quiz over Wat weet je van Nederland en de rest is 
nog een grote verrassing. 
 

Timo In het journaal van Bastiaan stond dat jullie alle macht willen. Luisteren jullie 
dan wel naar de raad van 9?  
 

Ronnie Natuurlijk, je moet journalisten niet zo maar geloven! 
 

Ruben Als wij winnen moet Bastiaan eerst aan ons laten lezen wat hij wil gaan 
vertellen, en dan  ..... 
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Bastiaan (Springt op) Ik laat me niet de mond snoeren, door niemand niet! 
Persvrijheid! 
(Kinderen roepen door elkaar, maar daarna wordt het weer stil) 
 

Aysel Ik denk dat jullie partij ook tegen buitenlanders is. Ben je ook tegen mij, en 
Akram, Loeka,  Emine? 
 

Ruben Jullie trappen altijd rotzooi op straat! 
 

Emine Wie, ik? 
 

Ronnie Nee, de Marokkanen! 
 

Emine Maar ik ben een Turk, oen! 
 

Akram Maar ik ben wel een Marokkaan, oen! 
 

Timo En ik ben een Hollander, oen! 
 

Mario Stop er maar mee! We gaan verder. Ruben? 
 

Emine Sorry meester. Ik weet heus wel dat er herrieschoppers zijn. Van mij mogen 
ze allemaal een schop onder hun kont krijgen. Maar het is gemeen om te 
zeggen dat we allemaal zo zijn! 
 

Ruben Jullie worden voorgetrokken hier op school! 
 

Mario Ruben, waar heb je het over! 
 

Ruben Vorig jaar wilde mijn vriend hier op school komen, maar dat kon niet.  
Vol, zeiden ze. En er is wel plaats voor buitenlanders, zoals Emine! 
 

Emine (Woest) Nou ja! Ik ben in Nederland geboren hoor! 
En ik weet niet of het je opgevallen is, Ruben Bijsterveld, maar ik zit al vanaf 
groep één bij je in de klas. En mijn nichtje mocht óók niet hier op school 
omdat het te vol is. 
 

Mario Klopt! Ruben: geen voortrekkerij dus in jouw partij, begrepen? 
 

Ruben Goed, mees. 
(Roept:) Kom bij de CP, daarin doet iedereen mee! 
 

Frits (Stapt binnen met de stembiljetten) Leuke partijen! Die Luiaards, daar stem 
ik wel op. 
 

Frederick Yes, weer een stem erbij. 
 

Bastiaan Sorry meneer Frits, hier mag je alleen onder de achttien stemmen! 
 

Frits Oh, ik ben weer te oud! En meester Mario dan? 
 

Mario Ik stem ook niet mee, want ik ben de koningin! 
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Timo Ha ha, hare mayonaise koningin Mario. 
 

Mario (Pakt kroontje en mantel uit de leeshoek en kleedt zich om als majesteit. Hij 
wuift naar de klas en zegt:) Dag volk! 
 

Aysel Gegroet, hoogheid! 
 

Mario Dag lief kind, waar is je vlaggetje? 
 

Ruben Kunnen we nu eindelijk eens gaan beginnen? 
 

Mario Goed, dan gaan we nu stemmen! En, lief volk, de Koningin mag óók 
stemmen! 
 

7 Stemlied Wie zal het worden? 
 
De stemmen worden uitgebracht, 

wij zijn van de partij! 

Wie heeft er straks de meeste macht 

wie is straks superblij? 

 

instrumentaal tussenspel 

 

Dus stem op mij – nee, stem op mij! 

De kiezer is de baas. 

Welke partij belooft het meest, 

wie speelt voor Sinterklaas? 

 

instrumentaal tussenspel 

 

Wie wint de zetels in de raad, 

en wie verliest de pot? 

Wie wordt er straks omver gepraat? 

Wie wordt premier, tot slot? 

 

instrumentaal naspel 
 
 

 Tijdens het zingen wordt gestemd. Ieder kind doet een briefje in de stembus. 
De meester stemt, als koningin, ook mee. 
Annelies en Chantal openen de briefjes en lezen die voor. 
Luiaards  2   stemmen 
MMMM 3   stemmen = 1 zetel 
Coole Partij 9   stemmen = 3 zetels 
Sportpartij 3   stemmen = 1 zetel 
PVA  4   stemmen = 1 zetel + 1 stem over 
ABS  0   stemmen 
Bastiaan noteert alles op een papier dat op het bord hangt. 
De meester zet 7 stoelen klaar. 
 

Ruben Yes! Yes!!! We hebben de barbies ingemaakt! 
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Mario Ho ho, Ruben. Zo ga je niet met je collega’s om. En trouwens, je zult ze nog 
nodig hebben. 
 

Ronnie Wij hebben niemand nodig! 
 

Mario Nou, jullie zien op de lijst dat er nog maar 6 leden in de raad zitten. 
Er zijn is ook een stem over. Die gaat naar de partij met de meeste 
reststemmen, en dat zijn de Luiaards! 
 

Mehmet Aaah, nee hoor, wij willen niet in de raad van 7, wij deden alleen maar mee 
voor de lol! 
Jij moet weer de baas worden, meester! 
 

Mario Toch zal het moeten! Wie wordt het, jij of Frederick? 
 

Frederick Oké, als het dan moet.... 
 

Mario Goed, komen jullie maar zitten, raad van 7. 
(Ze doen het) 
 

Bastiaan Mag ik er ook bij? Iemand moet toch verslag doen? 
 

Mario Dat is goed, maar je mag niet meestemmen. 
(Ruben vindt het maar niks) 
Mooi. Ruben is voorzitter van de grootste partij, dus die mag een voorstel 
doen welke drie kinderen minister worden. 
 

Ruben Dat is goed. Ik word minister-president, en Bella en Frederick worden 
minister. 
 

Bella Maar ik wil niet meer! Ruben heeft mij van alles beloofd, en daar komt 
helemaal niks van. 
 

Karst De liefde, het was gewoon de liefde! 
 

Ruben Kop dicht, Karst! 
 

Frederick Ik wil ook niet… 
 

Ruben Nou ja zeg, verraders!!! 
(Hij gaat met Ronnie zitten mokken.) 
 

Mario Nu Rubens idee niet doorgaat mogen de kleinere partijen een voorstel 
doen! 
 

Tom (Smoest wat met Loeka en Bella) 
Wij stellen voor: Loeka minister-president, Akram en Bella minister. 
 

Mario Oké leden van de raad. Wie stemt voor? 
(Vier handen gaan de lucht in) 
Dan is dit voorstel aangenomen: de MMMM, de PvA en de SP mogen hun 
plannen gaan uitvoeren. 
Gaan jullie maar aan je programma werken. 
En oja, alle onderdanen nemen morgen 30 cent mee. Dat is belastinggeld, 
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en de regering mag dat uitgeven aan dingen die goed zijn voor het volk. 
Ik breng zelf twee euro in. 
 

Job Ah, geld! Kan ik voor het geld zorgen? Ik ben d’r gek op! 
 

Mario Nee, Job, de ministers zelf halen de belasting op, en bewaren het. 
 

Ruben (Breekt pen doormidden) Grrrr, wij zijn de grootste partij, het is niet eerlijk! 
(Ronnie probeert ook zijn pen te breken, maar die is te dik, het lukt niet.) 
 

Mario Het is wel eerlijk Ruben, zo gaat het in het echt ook. 
En weet je, als je het niet eens bent met de regering: vrijdag mag de raad 
van zeven zeggen wat ze er van vinden. Ze mogen zelfs de regering 
afzetten en een nieuwe kiezen. 
 

Ruben Dan weet ik nú al wat er vrijdag gaat gebeuren. 
 

Mario Je moet ze wel een kans geven, Ruben. 
(Ruben gaat mokkend naar zijn plaats.) 
Tot vanmiddag, jongens en meisjes! 
(Klas af, licht op podium uit) 
 

Scène 10 Waar is de minister-president? 
Licht vloer aan. Ronnie en Ruben hebben zich verstopt vlakbij het magazijn. 
 

Ronnie Weet je zeker dat ze hier langskomt met die cola? 
 

Ruben Ja, stil, ik hoor wat! 
(Loeka komt op met een tas cola en chips) 
 

Loeka (Tegen zichzelf) Goed idee van de meester om de spullen hier te 
verstoppen. Chantal kan écht niet van chips afblijven. En Ronnie is 
colaverslaafd… 
 

Ronnie Ik? (Ruben slaat een hand voor zijn mond) 
(Loeka kijkt rond, en stapt dan het magazijn binnen.) 
(Ruben springt op en drukt de deur dicht.) 
 

Ruben Draai om die sleutel, Ron! (Loeka slaat tegen de deur) 
 

Ronnie ’t Gaat wel zwaar, Ruben…. Oké, gelukt, en nu naar de klas. 
(Ze vertrekken, Loeka roept, steeds zwakker) 
 

Ruben Dat wordt een afgang voor onze minister-president. 
 

 (Ze komen in de klas. 
Het programma van de regering staat al op het bord. 
Alle andere kinderen en Mario komen ook binnen.) 
 
Programma 
Opening door hare majesteit koningin Mario 
Spreekwoorden uitbeelden olv Loeka 
Pauze met drinken en chips 
Dvd ‘Wilde paarden’ kijken 
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Pauze op het plein 
Slagbal olv Bella 
Vergadering raad van 9 
(Mario verkleedt zich als koningin) 
 

Mario Oké, we kunnen beginnen! 
 
Hierbij open ik het nieuwe regeringsjaar! 
Het programma wat de regering bedacht heeft: 
We gaan eerst onze taalkennis wat opfrissen met spreekwoorden door 
eh…Akram. 
Na de pauze doen we biologie met de dvd ‘Wilde paarden’. 
Na de tweede pauze gaan we slagballen onder leiding van Bella. 
Wij, Mario van Oranje, eh, paars, wensen het volk een goed regeringsjaar 
toe! 
 

Akram Oké, ieder groepje heeft een briefje gekregen. In een hoekje van het lokaal 
vouw je het open. Er staat een spreekwoord op. Jullie moeten dat 
spreekwoord zo goed mogelijk uitbeelden. Ga je gang. 
(De kinderen vertrekken naar hun groepjes.) 
 

Mario (Loopt naar Akram) Akram, weet jij waar Loeka zit? Wat hadden jullie 
afgesproken? 
 

Akram Ik weet het echt niet mees! 
 

Tom Ik vind het maar raar. En Ruben en Ronnie zitten zo te smoezen…. 
 

Mario Maak het spel maar af, Akram. Ze zal zo wel komen. 
 

Akram Allemaal komen!  
(De groepjes worden gevormd door kinderen met de minste tekst.) 
Groep 1 speelt het eerst. 
(Groepje 1 speelt uit: goede raad is duur. 
Groepje 2 speelt: hij zit bij de pakken neer 
Groepje 3 speelt: hij is niet van zijn stuk te brengen) 
 

Bella Oké, het is nu pauze, met cola en chips! 
 

Ruben Oh nee, echt niet: Waar is onze minister-president? 
 

Mario Ze is wel laat ja.  
 

Ruben (Begint met z’n vuisten op tafel te slaan) Cola, cola, cola! 
(verschillende kinderen gaan meedoen) 
 

Mario Ho, ho, rustig aan, Loeka komt heus wel! 
 

Ronnie Wat een waardeloze minister-president! 
 

Mario Ronnie! 
Job en Timo, zetten jullie de video vast klaar? 
En de rest van de klas: even rust, er moet een probleem worden opgelost. 
(Job en Timo knutselen wat aan de TV en de DVD – speler, de klas fluistert 
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rustig met elkaar.) 
 

Emine Zal ik even bellen, mees? 
 

Mario Je mag helemaal geen mobieltje… Nou, goed dan, maar doe het even op 
de gang, en zorg dat de directeur je niet ziet. 
(Emine naar de gang) 
 

Emine (In haar mobiel) Loeka, waar blijf je? 
 

Loeka (Vanuit het magazijn) Ik zit opgesloten! 
 

Emine Opgesloten? Waar dan? 
 

Loeka In het magazijn! 
 

Emine Welk magazijn? 
 

Loeka Gewoon, het schriftenhokje, kom, haal me eruit! 
(Emine loopt naar het hok en opent de deur. Loeka komt er half huilend uit. 
Ze lopen naar de klas, maar Loeka wil niet naar binnen.) 
Roep de meester maar even hierheen! 
(Emine gaat de klas in en roept zachtjes de meester) 
 

Mario Loeka! Waar zat je? 
 

Loeka Opgesloten mees, in het magazijn! 
 

Mario Maar… Wàt? Wie doet nou zoiets! 
 

Loeka Dat zeg ik liever niet, dat is toch klikken? 
 

Mario Dat jij opgesloten bent? Dat is geen klikken, dat is melden. Kom op! 
 

Loeka (Droevig) Ruben gooide de deur dicht, en Ronnie draaide de sleutel om. 
 

Mario Shit! Oh, sorry, maar wát gemeen! Ik ga die twee meteen straf geven, en ze 
mogen niet meer meedoen! 
 

Loeka Nee meester, dat wil ik niet. Dan loopt het hele democratiespel in de soep! 
 

Mario Maar Loeka, dit is toch een rotstreek? 
 

Loeka Tuurlijk, maar ik wil gewoon doorgaan. Ik vind het hartstikke leuk om 
minister-president te zijn. Zullen we er na het spel over praten? 
 

Mario Goed, zoals jij het wilt, jij bent minister-president. 
(Hij loopt naar de klas en roept:) Dames en heren, de minister-president! 
Applaus) 
 

Scène 11 Tussenscène. Video van Bastiaans TV – zender. 
 
Geachte kijkers! Zo ging dan de regering van start. 
Door omstandigheden kwam Loeka te laat. De reden moeten we hier nog 
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even geheim houden. 
De dvd over wilde paarden was een groot succes. Zelfs Karst werd paard, 
hij galoppeerde door de klas. 
Toen gingen we slagballen. Helaas verliep dat niet zo goed: steeds meer 
kinderen luisterden niet naar scheidsrechter Bella, maar volgden Ruben en 
Ronnie die steeds dwars lagen. Uhh, dat betekent dat ze precies dat deden 
wat niet moest. 
Terug in de klas wilden veel kinderen minister Bella afzetten. Maar toen 
zeiden de andere ministers dat zij dan ook zouden stoppen. 
Zo gebeurde het, want 4 van de raad van 7 waren vóór. 
Ruben werd de nieuwe minister-president, en Ronnie en Ilse werden 
minister. 
Zij maakten een nieuw programma, dat nogal uhh, afweek, uhh, nogal 
anders was dan het eerste programma. 
Tot zover deze nieuwsuitzending. 
 

Scène 12 Minister-president Ruben. 
Ruben en Ronnie zijn alleen in de klas. Ze eten chips. 
Ronnie zegt dat dat eigenlijk niet kan, maar Ruben vindt dat hij niet moet 
zeuren. Ze schrijven op het bord de rest van het programma. 
Ilse komt binnen. Zij moet ballonnen gaan opblazen 
 
Op het bord het nieuwe programma: 
 
Opening 
Ballonnengevecht olv Ruben 
Pauze met cola en chips 
Quiz olv Ruben. Jury Ilse en Ronnie 
Spel: moordenaartje 
Disco met cola en chips 
Film ‘De strijd tegen de zombies’. 
Einde 
 
De klas stroomt binnen en gaat zitten. 
Ilse is aan het ballonnen opblazen en gaat daar mee door tot ze tekst heeft. 
 

Ruben Wat vind je van ons programma, mees? 
 

Mario Hmmm, is het niet een beetje druk? 
(Tot de kinderen) 
Geacht volk, ik geef het woord aan minister-president Ruben! 
(Hij gaat weer in de leeshoek zitten) 
 

Bastiaan Minister-president Ruben, ik heb in de pauze een klein krantje laten 
drukken. Mag ik dat nu uitdelen? 
 

Ruben Ehh, nee, dat is op dit moment niet zo handig. Ik besluit het krantje te laten 
uitdelen na de film! 
 

Bastiaan Nou ja, waar blijft de persvrijheid! 
 

Ruben Welkom, geacht volk! Ik wil graag eerst iets afspreken. (Hij haalt een 
wedstrijdfluitje uit zijn zak.) 
Als ik fluit is het stil en luistert iedereen. 
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Tom Boeoeoeoeoe!!! 

 
Emine Nou ja, zeg! 

 
Ruben (Poeslief) Ik weet dat jullie het een beetje streng vinden, maar vanochtend 

hebben jullie gezien hoe het misging bij minister Bella en het slagbal… 
(Nienke steekt haar vinger op) 
Ja Nienke? 
 

Nienke Waarom staat op jou programma geen vergadering van de raad van 7? 
 

Ronnie Oh, sorry, vergeten. Dan laten we de zombiefilm wel vervallen. 
 

klas Nee, nee, nee! 
 

Ruben Weet je wat, we houden die vergadering wel na het weekend, op maandag 
of zo. En nu gaan we ballonnen uitdelen voor het ballonnengevecht. Ilse, 
uitdelen. 
 

Ilse (Buiten adem) Doe het zelf maar, ik ben kapot! 
 

Ruben Ronnie, aan het werk! 
 

Ronnie Waarom ik nou weer? 
 

Ruben RON????? 
(Ronnie gehoorzaamt) 
Elke rake klap met een ballon is een punt, maar je mag elkaar geen pijn 
doen. Als ik drie keer fluit stop je: dan gaat het te hard. Je mag ook 
proberen ballonnen van anderen lek te prikken. Wie geen ballon meer heeft 
gaat zitten. Je houdt wel je punten. 
(Het spel gaat heel goed, totdat er ruzie ontstaat over oneerlijk spel. Ruben 
fluit drie keer, maakt het stil en verklaart Frederick tot winnaar.) 
(Vanaf dit moment deelt Bastiaan stiekem krantjes uit) 
 

Frederick Wie, ik? 
Ik heb maar twee keer raak geslagen. 
 

Ronnie Niet zeuren! 
We gaan eten en drinken. 
 

Loeka (Merkt dat er zakjes chips te weinig zijn)  
Hé, hoe kan dat nou, vanochtend waren er nog precies genoeg! 
 

Ruben Bemoei je met je eigen zaken! 
 

Job De ministers hebben aan de chips gezeten! 
 

Aysel En waarom moest Frederick het ballonnenspel winnen? Om dat – ie op jou 
gestemd heeft? 
 

Chantal Waarom is er geen vergadering van de raad van 7? 
 



 

40 

 

Tom Ben je soms bang afgezet te worden? 
 

Bastiaan (Tegen Tom, net iets te hard) Hier! Een illegaal krantje, net als in de oorlog! 
 

Ruben (Blaast op zijn fluit) Bastiaan!! Ik had je verboden dat krantje nu uit te delen. 
Je overtreedt de wet. Het land uit met jou, naar de gang! 
(De hele klas kijkt naar meester Mario.) 
 

Mario Ik stel voor dat Bastiaan bij mij in de leeshoek komt zitten, dan kan hij toch 
nog verslag maken. 
 

Ruben Akkoord! 
Nu komt de quiz.  
(Hij fluit weer, maar de kinderen luisteren niet zo goed. Er gaan briefjes 
rond, en Ruben stuurt Ronnie om zo’n briefje te onderscheppen. Het lukt 
Ronnie. Ruben leest het briefje voor:) 
We moeten in opstand komen en Ruben afzetten. Afz. Emine. 
Emine, ik verban jou ook naar de leeshoek! 
 

Emine Ik ben al weg! 
 

Akram Straks zitten we er allemaal! 
 

Chantal Nou, Akram, ik wil best met jou in de leeshoek!!! 
 

Ruben De quiz! 
Wie het antwoord weet steekt zijn hand op. De jury bepaalt of het antwoord 
goed is. 
(De quiz wordt gepeeld (zie boek), maar de donkere kinderen krijgen nooit 
een beurt) 
 

Nienke Ruben! Mag ik even weten waarom bepaalde kinderen nooit een beurt 
kregen? 
 

Ruben Huh, dat zeg je alleen maar omdat toevallig jouw donkere vriendinnetje niet 
gekozen is… 
 

Nienke Je discrimineert man!! 
 

Ruben Ik??? 
 

Tom Ja jij! (Andere kinderen vallen hem bij) 
 

Karst Weg met Ruben! 
(Steeds meer kinderen nemen deze kreet over) 
 

Ruben (Fluit en zwaait met zijn armen) JULLIE MOETEN LUISTEREN!!!! JULLIE 
MOETEN LUISTEREN!!! 
(Kinderen: Afzetten, afzetten, afzetten!) 
 

Ruben KOPPEN DICHT!!  
IK BEN MINISTER – PRESIDENT!!! 
(Hij klimt op een stoel en schreeuwt het uit) 
(Mario komt uit zijn leeshoek en roept:) 
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Mario IEDEREEN OP ZIJN PLAATS!!! 

(de kinderen reageren niet, dan rent Ruben ineens naar de deur) 
Niet naar de gang! 
(Ruben rent huilend de leeshoek in. Mario gaat achter hem aan, legt zijn 
arm om hem heen.) 
(De klas is doodstil) 
 

Ruben Ze willen niet luisteren, ze willen niet luisteren… 
 

Mario Wie haalt even een glas water? 
(Ronnie kijkt rond, maar doet niets. Bella wil opstaan, maar ziet dan dat 
Chantal ook opstaat. Ze gaan allebei weer zitten..) 
 

Mario (Boos) Komt er nog wat van? 
 

Loeka Ik kan niet tegen huilende mensen…(Ze staat op en haalt een glas water. 
Ze geeft Ruben de beker.) 
 

Mario Kom, we laten hem even met rust. 
(Tegen de klas) Hoe moet het nu verder? 
 

Tom Is dit een vergadering van het hele volk? 
 

Mario  Ja, iedereen mag nu zeggen wat hij op zijn hart heeft. 
 

Akram Ruben heeft het hele democratiespel verpest! 
(Instemmend gemompel.) 
 

Mario Jullie hebben hem zelf gekozen! 
 

Akram Niet iedereen was voor Ruben. 
 

Mario Maar een heleboel wel. En in zijn toespraak heeft Ruben duidelijk gezegd 
wat hij van plan was. 
 

Emine Hij discrimineert! Hij trekt de blanke kinderen voor! 
 

Mario Dat wist je ook van te voren! 
 

Ruben (Komt als een speer uit de leeshoek en brult:)  
JULLIE KUNNEN ALLEMAAL BARSTEN!!! 
Hij knalt de deur dicht en rent naar het magazijn waar hij gaat zitten huilen.) 
 

Mario Pakken jullie maar even je leesboek, dan kan ik naar Ruben toe. 
 

Loeka (Staat op) Zal ik gaan, mees? 
 

Mario Dat is goed, doe maar. 
 

Scène 13 Loeka en Ruben 
 
Loeka loopt naar het magazijn en gaat naast Ruben zitten. Het blijft even 
stil. 
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Ruben Wat kom je doen? 

 
Loeka Kijken hoe het met je is. 

 
Ruben Ga toch weg… 

 
Loeka Eigenlijk zou je een heel goede minister-president kunnen zijn… 

(Ruben kijkt op, maar zegt niets) 
 

Loeka Je kunt goed leiding geven en organiseren. 
Het enige dat je niet moet doen is oneerlijk zijn, kinderen voortrekken en zo.  
 

Vader van 
Ruben 

(Onzichtbaar, maar wel hoorbaar) Ruben jongen, altijd uitkijken voor die 
zwarten. Voor je het weet….. 
 

Ruben M’n váder….m’n vader zegt… 
 

Loeka Weet je, Ruben, ik snap niet waarom je in groep 8 ineens zo raar ging doen 
tegen Akram, Emine,…. En tegen mij. 
 

Vader van 
Ruben 

…. Voor je het weet pikken ze alles in. Ze zijn niet te vertrouwen…. 
 
 

Ruben (Tegen zijn vader) NEEE! 
(tegen Loeka) 
Mijn vader was boos dat ik naar het VMBO moest, en dat veel bruine 
kinderen wel naar de HAVO mogen.  
Ik wilde dat mijn vader trots was op mij, en daarom gaf ik hem gelijk, 
maar…. 
Jij bent Turks, en ik vind jou gewoon leuk. 
 

8 Liedje Loeka & Ruben 
 
Ruben: 

 

Loeka, ik vind jou leuk, 

jou kan ik vertrouwen. 

En ik vind: 

of je Turk bent of Marokkaanse 

Antilliaan of Surinaamse 

wat maakt het uit: 

we horen bij elkaar! 

 

Loeka: 

 

Het maakt niet uit hoe of we er uit zien, 

bruin, blank of donker bij nader inzien. 

Kleur is niet zo belangrijk. 

’t Gaat om wat je doet en bent, 

het gaat om je karakter. 

’t Gaat om hoe je praat en denkt 
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je sterkte en je zwakte. 

Wie ben je? 

Dat maakt het uit: 

we horen bij elkaar! 
 
 

Loeka (Lacht) Nou, dank je. En weet je: ik ga óók naar het VMBO! 
 

Ruben Jij?  Jij kan makkelijk de HAVO doen! 
 

Loeka Weet ik. Maar ik wil modeontwerpster worden, en dan: op de HAVO krijg je 
massa’s huiswerk. En ik zit ook nog op voetbal, toneelles en jazzballet.  
Heb ik nooit tijd meer voor met al dat huiswerk! 
Wat wil jij eigenlijk worden? 
 

Ruben Hmmm, iets met sport of zo… 
 

Loeka Dan kan je toch naar de VMBO – sportklas? 
 

Ruben Dat vindt mijn vader nooit goed… 
 

Loeka Joh, dan moet je gewoon aan meester Mario vragen of die met je vader wil 
praten. Meester Mario kletst iedereen ondersteboven! 
Hij helpt Annelies toch ook? 
Kom, ga je mee terug naar de klas? 
 

Ruben En wat zeggen we dan? 
 

Loeka Dat we hebben zitten kletsen en dat jij weer de Ruben van vorig jaar wordt! 
 

Ruben Hoe is die dan? 
 

Loeka Hmmm, een beetje stoer, maar wel erg aardig! 
 

Ruben Sorry dat ik je heb opgesloten. Het was een rotstreek. 
 

Loeka Klopt, maar het was ook heel leuk om met applaus binnengehaald te 
worden! 
Kom, we gaan! 
 

Scène 14 
 
Bastiaan 

Slotscène. 
 
Hallo, 
 
Dit moet helaas alweer de laatste nieuwsuitzending zijn. 
 
Nadat minister-president Ruben gevlucht was, is hij door Loeka weer 
teruggebracht. 
Hare Mayonaise Mario heeft een goed plan bedacht: 
Er komt een nieuwe regering van uhh, nationale nogwat… 
Iedere partij levert één minister, en die ministers maken samen een nieuw 
plan. Niet iedereen wilde direct weer met Ruben verder, maar toen het volk 
zag dat hij echt al een beetje veranderd was, vonden ze het goed. 
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De ministers zijn op dit moment nog aan het vergaderen, en daarom, aan 
het eind van deze uitzending, schakelen we live over naar groep 8. 
 
(In de klas zitten Loeka, bella, Ruben, Frederick en Akram. Ze overleggen 
zachtjes. Meester Mario ruimt wat op, Annelies geeft de plantjes water. Dan 
staat ineens de vader van Annelies in de deuropening. Annelies rent naar 
hem toe en omhelst hem. Mario schrikt.) 
 

Mario Meneer, we hadden toch afgesproken… dit mag niet… 
 

vader Niet schrikken mees! Mijn vrouw en ik hebben gepraat.  
Ik mag hier weer komen. De directeur weet er al van.  
Annelies en ik gaan nu samen eten en dan naar de film.  
Annelies heeft de halve nacht liggen huilen, en toen heeft mijn vrouw mij 
gebeld. 
 

Mario (Tegen Annelies) Dat heb je goed geregeld, meid! 
(Annelies en vader af) 
 

Bella (Drie kinderen steken hun hand op) Oké, dan doen we dus de film Bambi, 
meeste stemmen gelden! 
 

Ruben Ja, hoor eens even… 
 

Loeka Af, Ruben, in je mand! 
(Ze lachen, Ruben ook) 
 

Bella Hij leert het wel! 
 

Mario (Lacht achter zijn hand) 
 

Loeka Wat loop je nou te lachen mees? 
 

Mario Loeka, wat ik nooit had gedacht: 
GROEP 8 BLIJFT AAN DE MACHT! 
 
 

9 
 

Slotlied 
 
Je zit in groep 8        

 

Zo loop je nog als kleuter rond 

en speel je in het zand. 

Je stapt de school in met een lach 

en aan je moeders hand. 

De juf zet stoelen in een kring 

en wijst je naar je plek. 

Het speellokaal, de poppenhoek: 

het was toch lang niet gek. 

 

 Maar je zit in groep acht 

 niemand is zo oud als jij 

 Je zit in groep acht 

 en nu is het haast voorbij. 
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 Het is haast –  

 voorbij! 

 

En later schuif je naar groep drie: 

begint het leesproces. 

Je kent de meeste letters al,  

je bent tenslotte zes! 

Je rekent, schrijft, je doet je best, 

zingt liedjes voor de Sint. 

En voor je ’t weet is het voorbij, 

je wordt steeds groter, kind! 

 

En je zit in groep acht 

 niemand is zo oud als jij 

 Je zit in groep acht 

 en nu is het haast voorbij. 

 Het is haast –  

 voorbij! 

 

Je loopt zo zeven groepen door, 

pikt overal wat mee. 

Van aardrijkskunde, rekenen, 

van Engels en dictee. 

En ergens op die lange reis 

bedenk je onverwacht, 

je ideaal, je hoogste doel: 

zat ik maar in groep 8! 

 

Maar groep acht is voorbij 

 niemand is zo oud als jij 

 Je nieuwe school wacht, 

 hier is het nu haast voorbij. 

 Het is nu –  

voorbij! 
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