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Het geheim van Frietanchamon 2018 
 

 

Vooraf: 

Doek al open zodat de mensen in de zaal al een zicht hebben op het museum.  

Enkele bewakers wijzen de mensen hun plaats in de zaal. 

Standbeelden zetten zich klaar.  

 

LIED 1: HET SMOKLIED (3de graad) 

 

Standbeelden komen van hun sokkel en komen tot leven. Ze doen de choreografie.  

 

Lied sterft uit. Dansers gaan terug op hun sokkel staan!.  

 

 

SCENE 1 
 

Vlak na het lied komen de bewakers op.  

 

Bewaker Dirk: Oké, team, briefing. Luc, gij zaalcontrole. Eyes on de kunstwerken. Ge hebt 

bezoekers en ge hebt vandalen.  

 

Bewaker Luc: Ja en vandalen da zenne kik ni veur. 

 

Bewaker Smos: Dirk, efkes hersenspinsel, er komt straks een klas op bezoek. Wa als die iet 

pikken? 

 

Bewaker Ingrid: Zeg, Smos, da zijn kinderen. 

 

Bewaker Dirk: Kom jongens refocus on the job. De deuren gaan binnen 1 minuut en exact 54 

seconden open. 

 

Bewaker Smos: 53,52… 

 

Bewaker Ingrid: Smos!  

 

Bewaker Smos: Sorry Ingrid! 

 

Bewaker Dirk: Dus Luc, gij zaalcontrole, Ingrid en ik , wij patrouilleren. Smos, gij vangt die 

klas op.  

Ale, kom, discipline, dedication, and friendship, maar … 

 

Allen: Safety first! 

 

Bewaker Smos: Zeker safety first! 
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De museumbezoekers komen op. Ze beginnen de kunstwerken te bezichtigen. ( een oud 

koppel: Jos met een trechter en Julia met een looprek, een Chinese toeriste,  Marianne 

Hoet en Johan Sebastian Struis.) Bewakers Luc en Smos lopen in de zaal.  

 

Julia: Waar hangt nu die Van Gogh? 

 

Jos: Wie, … Van Gok? Bewaker, Van Gok met GOCK waar hangt die ergens? 

 

Bewaker Luc: Wie?  

 

Julia: (roept in trechter) Het is Van Gogh!!! 

 

Jos: Ah!! Zeg dat dan van de eerste keer. Sorry meneer! Het is Van Gogh. 

 

Bewaker Luc: Is dat die met zijn oor af? Van die zonnebloemen? Ik heb het zo niet voor zo’n 

stillevens. Ik zen meer ne man van de portretten.  

 

Jos: Wa? 

 

Bewaker Luc: Ge hebt er niks van verstaan hé. Of doet gij maar alsof? Daar moet je zijn!  

 

Chinese toeriste Ling Ping is ondertussen foto’s aan het trekken: 

 

Ling Ping: Mooi, mooi, 

 

Bewaker Smos: Juffrouw, hier mogen geen foto’s getrokken worden. Sowieso niet! En zeker 

ni met een flits. Als Dirk da weet.  

 

Ling Ping: Geen foto’s?!!  Jammel ! Gglllmpf 

 

Restaurateur Fik de Fikser komt binnen en spreekt een bewaker aan. 

 

Fik De Fikser: Goedemiddag, ik ben Fik De Fikser.  

 

Bewaker Dirk : Ah, eindelijk. U bent wel laat! Straks heb ik nog problemen met de grote 

baas. Time is money hé!  

 

Fik de Fikser: Ja, ik ben langs de konijnenpijp moeten komen, want de ring zat weer 

potdicht. Maar zeg het eens. Waarvoor moest ik zo dringend komen? 

 

Bewaker Dirk : Het schilderij, De Rechtvaardige Trechters van de Gebroeders van Eyckel 

moet dringend hersteld worden.  

Ingrid, position switch. Gij patrouilleert, ik ga mee met de Fik naar zaal 4.  

 

Bewaker Ingrid: Ik kan dat hier wel alleen af.  

 

Fik de Fikser : Okiedokie. 

 

Fik en Dirk verdwijnen achter de coulissen. Juf komt op met haar klas.  
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Bewaker Luc : Smos, ik denk dat uw groep er is. 

 

Bewaker Smos: Ja, alé vooruit, we zullen ze eens ontvangen zie.  

Ze staan alweer te dringen. Niet dringen mensen, het museum is groot genoeg voor iedereen.  

Kom maar mee. (Neemt de groep mee tot halverwege) 

Welkom in het SMOK, het Stedelijk Museum voor Ongelofelijke Kunsten.  

Mogen wij u vragen om niet te dicht bij de kunstwerken te komen, er niet aan te komen en  

geen foto’s of gsm’s te gebruik alstublieft. En dat geldt ook voor jullie (wijst naar het 

publiek). 

 

Juf Lies: Kom, jongens en meisjes. Neem jullie potlood, en papier met de vragen op. (telt 

ondertussen de leerlingen) Goed aansluiten en bij de groep blijven. Alé, Camilla, laat nu toch 

Noor gerust. 

 

Lichteffecten, geluidseffecten, het museum wordt afgesloten.  

   

Zaal wordt donker, holle stem weerklinkt , kinderen zijn bang.  

 

STEM SMOKSTANDBEELD:  Elke 153 jaar om precies te zijn , wanneer Jupiter en Venus 

in één lijn staan en de zon en de maan even ver van de aarde verwijderd zijn, komen vreemde 

krachten vrij.  

Deze krachten geven één figuur uit de geschiedenis de kans om recht te zetten wat al eeuwen 

verkeerd is. Vandaag is die dag, dit museum is de plaats, de tijd buiten staat stil, jullie zijn 

uitverkoren om het raadsel op te lossen en  het verleden te wijzigen.  

 

Wadi Degla, Egyptisch figuur  komt van de ene kant uit de coulissen, loopt over het 

podium, heel zenuwachtig en vreemd doende en verdwijnt terug in de coulissen. Freeze 

eindigt.  
 

 

SCENE 2:  
 

Alle acteurs praten druk door elkaar, een beetje ongeloof, juf telt haar kinderen.  

 

Bewaker Dirk (Heel zenuwachtig doend):  Mannekes, stay kalm. Don’t panic.  

Luc, Smos, waar is Ingrid? Het is belangrijk dat we de mensen euh,  samen houden.  

 

Bewaker Ingrid:  Oei, Dirk, wij kunnen hier niet meer weg. Alle deuren zijn toe en de 

sleutels passen niet meer.  

 

Bewaker Smos: Da kan niet. Ik ga kijken. 

 

Marjan Hoet: Rustig mensen. 

 

Bewaker Dirk: Rustig, rustig? Maar wij zijn rustig. Zijt zelf rustig.  

 

Bewaker Luc: Wie zijde gij? Want zo met veel vijven en zessen tegen den Dirk. Dat gaan we 

niet doen hé. 
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Marjan Hoet: Luister even. Ik ben Marjan Hoet en dit is mijn echtgenoot Johan Sebastian 

Struis. Wij zijn allebei professoren in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van Brussel. 

Mijn man en ik doen onderzoek naar oude legendes.  

 

Johan Sebastian Struis:Wij hadden zo’n vermoeden dat er hier vandaag iets ging gebeuren. 

We zijn hier dus niet toevallig. En we hebben gelijk gekregen! Volgens ons ligt de oplossing 

van één van die legendes, hier,  in dit museum. In de eeuwenoude perkamenten die we in de 

bibliotheek van de universiteit gevonden hebben, staat dat er in elke zaal een stukje van de 

oplossing te vinden zal zijn.  

 

Leerling Sam: Ja, maar waar moeten we dan naar zoeken? 

 

Fik de Fikser komt de zaal binnengelopen:  

 

Fik: Zeg mannekes, wat is dat hier eigenlijk allemaal? Hoe zit dat hier?  Ik was bezig met het 

schilderij van de Rechtvaardige Trechters van Gebroeders van Eyckel het werd ineens donker 

en er was zoveel lawaai en nu zijn ineens al die trechters uit dat schilderij verdwenen.  

 

Juf: Trechters verdwenen? 

 

Camilla: Uit het schilderij van de Rechtvaardige Trechters? 

 

Bas: Van Gebroeders van Eyckel? 

 

Julia: Jos, hebde gij nen trechter uit dat schilderij gepikt?.  

 

Jos: Zeg Julia! Ik ben niet verdikt.  

 

Marjan en Johan kijken elkaar verwonderd aan, zijn blij. 

 

Bewaker Dirk : Jongens, dit is een belangrijke aanwijzing.  

 

Marjan Hoet: Het kan inderdaad geen toeval zijn dat die trechters juist nu weg zijn.  

 

Johan Sebastian Struis. tegen Fik. Nu wordt alles duidelijk. We moeten op zoek naar de 

trechters.  

 

Bewaker Luc: Ah gij vindt dat duidelijk? Ikke niet. 

 

Marjan: Waarschijnlijk zitten de trechters in andere kunstwerken verborgen. Ik stel voor … 

 

Bewaker Smos: Gij stelt niks voor. Ik stel voor dat Dirk iets voorstelt. Dirk…. 

 

Bewaker Dirk: Awel ja ik stel voor … Wat stelt gij juist voor?  

 

Marjan: Ik stel dus voor dat we ons opsplitsen en in kleine groepjes de verschillende zalen 

onderzoeken.  

 

Bewaker Ingrid: Dirk, ik vind dat goed.  
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Johan Sebastian: We spreken af binnen een uur in de zaal van het schilderij van de 

Rechtvaardige trechters.  

 

Bewaker Luc: We spreken dus af in de zaal van de Rechtvaardige dingeskes.  

 

Bewaker Smos: Is dat die zaal met da gatlelijk schilderij? Want een gat da kan lelijk zijn!  

 

Wadi Degla staat van achter een hoekje het gebeuren gade te slaan.   

 

Marjan: Ondertussen zullen wij dat schilderij van de rechtvaardige trechters wat grondiger 

bestuderen. Fik, ga jij met ons mee?  

 

Fik: Natuurlijk.  

 

Bewaker Dirk: Ingrid, jij gaat ook mee. Om een oogje in het zeil te houden. Want iedereen is 

hier verdacht! 

 

Bewaker Smos:  Dirk, zullen wij naar de Romeinse godenzaal gaan?  

 

Bewaker Luc: Ik zal dat schoon meisje hier meenemen naar de muziekzaal.  

 

Bewaker Dirk: Ok team, goe bezig. Wij gaan naar de zaal van de moderne kunst. En 

iedereen, Safety first!  

 

Bewaker Smos: Zeker safety first 

 

Iedereen gaat af naar zijn zaal.  

Licht uit.  

 

LIED 2: LASERLIED : Housewife van Daan (3min 10 of 3 min 25)  (derde graad)  

 

 

SCENE 3:  
 

Na het lied spelen enkele dansers kunstwerk.. De beeldhouwwerken staan stokstijf en 

schijnen met hun laserpillicht naar de xylofoon.  

 

Wadi Degla komt in de zaal en kijkt wat rond, ziet de xylofoon, neemt hem op, hoort in de 

zaal lawaai, schrikt en zet de xylofoon terug. Hij verdwijnt weer. Jos, Julia en Dirk komen 

op vanuit de zaal.  

 

Jos: Hier is een plakkaatje  “Moderne kunst”. ’t Zal langs hier zijn.  

 

Bewaker Dirk: Natuurlijk is het langs hier. Als head of the security moet je overal de weg 

kennen.  

 

Julia: Bij u zijn we echt wel in veilige handen.  

 

Jos: Wat heeft hij tussen zijn tanden? 
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Bewaker Dirk:  Jos, stop!  ‘t Is rood! 

 

Jos: Wie is er dood? 

 

Julia: Nee Jos ‘t is rood. 

 

Jos: Een tomaat? 

 

Julia: Maar nee, zie jij dat dan niet? Al die rode lichtstralen hier. Daar zullen we maar niet te 

dicht bij komen. 

Ik vind dat hier maar griezelig. Ik heb het zo niet voor die moderne kunsten. Geef mij maar 

Van Gogh. 

 

Jos: (gaat richting kunstwerk). Is dat nu moderne kunst? (Leest naam van het kunstwerk) 

“Den draad” ? Ik zie helemaal geen draad. Julia, kom eens kijken. 

 

Er klinken enkele muzieknoten. Bewaker Dirk loopt paniekerig over het podium. Ook Julia 

kijkt rond.  

 

Julia: Jos, heb jij dat ook gehoord? 

 

Jos: Is er dan toch iemand vermoord? 

 

Julia: Och gij. Ik zal het me wel ingebeeld hebben.  

 

Bewaker Dirk:  Nee, nee, ik heb dat ook , heel duidelijk, gehoord.  

 

Julia: Kom we zoeken verder.   

 

Jos: Alé, weer zoiets “luisteren”  

(zet zijn trechter tegen het schilderij en krijgt hem er niet meer af. ) 

 

Julia: Jos, wat ben jij nu allemaal aan het doen, zeg. We moeten wel die trechter vinden.   

 

Bewaker Dirk: Mag ik vragen om dus niet aan de kunstwerken te komen? Dat zijn afspraken 

en ik zou graag hebben dat ge luistert.  

 

Jos: Awel luisteren. Dat was ik toch aan het doen.  

  

Julia stapt door een laserstraal met haar looprekje, heel stuntelig waardoor ze het alarm 

doet afgaan. Ingrid komt opgelopen vanuit de zaal en zet het alarm af.  

 

Julia: God zeg dat is hier niet gemakkelijk hoor.  

 

Bewaker Dirk: Ingrid, wat doet gij hier?  

 

Bewaker Ingrid: Ik hoorde een alarm en ik dacht onze Dirk kent niks van alarmen. Ik ga 

efkes helpen.   
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Bewaker Dirk: Maar Ingrid, uwe groep. Nooit zomaar uwe post verlaten! Focus he mannekes 

.  

Bewaker Ingrid: Hebben jullie al een trechter gevonden?  

 

Jos: Watte? 

 

Julia: Nen trechter, Jos. 

 

Bewaker Ingrid:  Zeg, maar , wat is dat hier? Dat stond hier daarstraks bij het patrouilleren 

niet. Dat is van de muziekzaal.  Dat hoort hier niet thuis. (gaat wat dichter naar de xylofoon)  

 

Jos: Ja, ik wil ook naar huis! 

 

Bewaker Ingrid: Hm, raar. Zal ik dat meenemen Dirk?. (draait de achterkant van de 

xylofoon naar Julia) 

 

Julia: Nen trechter!! (wijst) 

 

Jos: Nee, Julia, dat is een xylofoon, geen trechter.  

 

Bewaker Dirk: Ongelofelijk! (wijst naar de trechter) De trechter. Kom we gaan naar Marjan 

Hoet en Johan Sebastian Struis. En Ingrid, gij gaat onmiddellijk terug naar uwe groep. Wat is 

dat nu zeg?  

 

Jos, Julia, Dirk en Ingrid met xylofoon verdwijnen langs de coulissen.   

 

Licht gaat uit, beeldhouwwerken gaan af, andere beeldhouwwerken komen op.  Ander 

kleur licht verschijnt.  

 

 

 

SCENE 4:  
 

 

LIED 3: ROMEINS LIED : We will rock you  (Queen  instrumentaal met eigen tekst)  

(2de graad) 

 

Wadi Degla komt opnieuw de zaal binnen en begint aan de beeldhouwwerken te prutsen., 

hoort stem van de juf, schrikt en verdwijnt weer.  

 

De klas en Smos komen op vanuit de coulissen: 

 

Bewaker Smos: Komaan, volgen.  

 

Juf: Ale, aansluiten.  

In jullie boekje op bladzijde 7 vinden jullie meer informatie over deze zaal. In deze zaal vind 

je Goezorix, de bekende neef van Asterix, concurrent van Huborix en Gammarix en vergeet 

ook zeker Bricorix niet. 

Gammarix was de god van de potgrond, … 
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Bewaker Smos: Ja, juf, dat is allemaal wel heel interessant, maar moeten wij niet op zoek 

naar die verdwenen trechters?  

 

Juf: Ja… dat is waar. Maar vergeet toch jullie boekjes niet in te vullen. Daar komt nog wel 

een toets van voor het rapport. 

 

Luid protest van de kinderen.  

 

Juf: Tut, tut,tut.  Bas, ga jij met Noor naar Bricorix kijken! En Kevin en Emma, gaan jullie 

naar Asterix  Anna, Sam jullie gaan naar Huborix en… 

 

Camilla: Juf, Ik neem Gammarix! HEHE Mijn bompa heeft daar over verteld, Wist u dat 

Gammarix alles zelf kan! Een echte doe-het-zelver! HEHE 

 

Juf: Alé vooruit. ’t Is goed, Camilla. 

 

De kinderen nemen zuchtend hun werkbundeltjes en verspreiden zich. 

Juf is ondertussen gaan zitten en zit in haar papieren te snuisteren 

Juf neemt haar Flair en begint te lezen; 

 

Kevin en Emma zijn erg snel klaar.  

 

Kevin: Zeg Emma, dat is hier echt niet interessant. En een trechter is hier ook al niet te zien. 

(kijkt wat rond) Kijk, daar dat is precies een basketring. Kom Emma we gaan basketten. 

 

Kevin en Emma frommelen hun papiertje op tot een balletje en beginnen te basketten in 

Goezorix (standbeeld zoals het Vrijheidsbeeld met trechter in de hand zoals fakkel) 

Standbeeld gaat elke keer als de kinderen hun balletje gooien de trechter omdraaien of 

verplaatsen zodat de kinderen elke keer missen. Ze maken wel wat lawaai.  

 

Bewaker Smos: Wat denken we dat we hier aan het doen zijn? Discipline, heeft de juf dat nog 

niet uitgelegd? We gaan daar dus nu mee stoppen, verstaat ge?  

 

Bas: Noor, we zitten bij Bricorix. Ge zijt aan het invullen bij Gammarix.  

 

Camilla: Zeg ik kan niet nadenken met dat lawaai. 

 

(Anna en Sam zijn ondertussen doorgeschoven naar Ikearix. Anna leest het infobordje 

hardop.) 

 

Anna: Asterix was de dapperste Galliër onder de Romeinen. Hij leefde van 68 V.C. tot … 

 

Sam: Ja, Dat is het antwoord op vraag 2 al, zijn geboortejaar. Goe bezig!  

 

Anna: Meneer, Kevin en Emma zijn terug begonnen.   

 

Bewaker Smos: Hela, stop daar ne eens mee. Sebiet is die trechter stuk.  

 

(Camilla kijkt op en ontdekt de trechter) 
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Camilla: Trechter ?  Juf, juf, juf, …JUUFF!!! 

 

Juf: Sssst, Camilla 

 

Camilla: Ja, maar juf kijk dan! (ondertussen hebben ook de anderen gezien dat Goezorix 

een trechter vasthoudt. Ze komen allemaal dichter) 

 

Juf: Zwijg Camilla of je wordt uit de zaal gezet. 

 

Bewaker Smos: Ja nu zal ik toch moeten ingrijpen.  

 

Camilla: Ja maar kijk dan, een trechter! 

 

Juf springt recht en pakt de trechter.  

 

Juf: Hier staat een boodschap in geschreven. BIJ BRICORIX IS NIKS, MAAR WIL JE UIT 

DIT RAADSEL WIJSRAKEN, KIJK DAN WAAR DE TENEN DE GROND RAKEN.  

 

Bewaker Smos: Als mijn tenen de grond moeten raken, dan moet ik mijn schoenen uitdoen! 

 

Iedereen begint naar zijn eigen tenen te kijken, maar ook naar de tenen van de 

beeldhouwwerken.  

 

Camilla: Hier aan de tenen bij  Goezorix zelf. Een doosje met een trechter op! In het doosje 

zitten twee xylofoonstaven. 

 

Camilla neemt  twee xylofoonstaven van onder de voeten van Goezorix  

  

Sam: Mag ik dat eens bekijken? Kijk, op de staven staat een vreemd symbool. 

 

Juf: Kom, we nemen de staven mee naar de zaal van de Rechtvaardige Trechters. Marjan 

Hoet  en Johan Sebastian Struis zullen wel weten wat dit betekent.  

 

Bewaker Smos: Dat idee is echt vies goed. Allemaal samen blijven, sowieso. Safety first!  

 

(gaan af) 

 

DOEK TOE: decor wisselen 

 

 

SCENE 5: CHINESE ZAAL 
 

Wadi Degla komt vanuit de coulissen links en loopt tot in het midden van het podium, 

schrikt want hij ziet Ling Ping en bewaker Luc en draait zich heel voorzichtig om. Hij loopt 

op zijn tippen langs de andere trap de zaal in. De oudjes komen op als Wadi Degla weg is. 

 

Ling Ping (komt vanuit de zaal). Zeg, Meneel de Zaalwachtel, een tlechtel, wat is dat 

eigenlijk? 
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Bewaker Luc: Een tlechtel, maar meisje toch.  

 

Ling Ping: Meisje, meisje Zeg maal LING, LING PING PING 

 

Bewaker Luc: Oke Ling, een trechter, dat is een euh, awel zo’ne dinge,  zoiets dat , voor ale 

ge weet wel, … 

 

Bewaker Dirk, Julia en Jos komen vanuit de coulissen rechts  naar het midden van het 

podium. Ze gaan Ling Ping en Luc tegenkomen. 

 

Julia: Niet zo rap, meneer de bewaker, onze Jos kan niet volgen.  

 

Bewaker Dirk loopt met xylofoon voorop, zucht en blijft staan tot ze bijgebeend zijn. 

 

Bewaker Luc tegen Ling: awel da  gebruikte voor nen dinge, en als ge da dan vast houdt da 

dinge, …Awel, daar zie, den Dirk met nen ale ge weet wel nen dinges.. 

 

Ling: Nen tlechtel 

 

Julia: Daar zie, die Chinese juffrouw… 

 

Jos doet een tempoversnelling, doet zich opeens voor als een verliefde bakvis en begint te 

zingen Pau peng, pau peng (melodie van Cherie van Eddy Wally)  

 

Ling:  Solly meneel, maal ik velsta u niet. Ik ben hiel gebolen.  

 

Julia sleurt Jos mee en ze verdwijnen richting de zaaldeur. 

 

Bewaker Dirk: (draait xylofoon) : Voila  nen trechter. Wij hebben de onze al gevonden in de 

zaal van de moderne kunsten. Luc, hoe staat het met jullie zoektocht?  

 

(Doek open!) 

 

Zaalwachter Luc: Sorry Dirk, wij hadden wat oponthoud. Ons Ling had last van hare, alé ge 

weet wel… 

 

Zaalwachter Dirk: Nee, Luc, ik weet dat niet. (Dirk verdwijnt met de xylofoon achter de 

coulissen) 

 

Zaalwachter Luc slaat op de gong.  Muziek start. 

 

LIED 4: CHINEES LIED (Eerste graad)  

 

Na lied: Zaalwachter Luc slaat op de gong.  

 

Decor: Chinese zaal met vazen, gong, Chinese muur, draken. …  

 

Ling begint onmiddellijk foto’s te trekken.  
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Bewaker  Luc:  Ling, we zijn hier niet om foto’s te trekken. Als den Dirk dat weet! We 

zoeken een trechter. Zoek jij daar. Dan zoek ik aan deze kant.  

 

Ling: Waal zou dit knopje vool dienen? PUSH THE BUTTON ( duwt op het knopje). 

 

Op een scherm (via beamer) verschijnt de DALAI LAMA met zijn MONNIKEN 

 

Boodschap: Beste vrienden. Zoals jullie weten proberen wij de echte waarden in het leven - 

liefde, mededogen en onvoorwaardelijk vriendschap - door te geven aan iedereen. Maar deze 

speciale boodschap geef ik maar eenmaal mee aan… jullie  

 

Wie zoekt in zijn diepste binnenste, zal het goddelijke licht zien en vinden wat hij zoekt.  

Een dier verwijst naar de juiste tijd.  Zoek het dier en je vindt in de donkere diepten wat je 

nodig hebt. Onthoud dat goede dingen altijd uit twee bestaan. Een geheim komt nooit alleen. 

Geen ping … 

 

Bewaker Luc: zonder string!!! 

 

… zonder pong. 

 

Bewaker Luc: Een dier verwijst naar de juiste tijd. Een dier…. De juiste tijd… Da is voor mij 

allemaal Chinees.  

 

Ling: Ha een diel! Kijk, hiel een Chinese kalendel met dielen op.  

Natuullijk! 2018 dat is het jaal van de hond. De hond is de sleutel van het laadsel. Maal goede 

dingen bestaan altijd uit twee zegt de Dalai Lama. We moeten dus twee honden vinden. 

 

Ze verspreiden zich en beginnen te zoeken. 

 

Bewaker Luc vindt een vaas met een tijger op. (begint die te onderzoeken.) Ling komt 

achter zijn rug. Laat hem schrikken, vaas valt op de grond.  

 

Bewaker Luc: Kijk nu wat je gedaan hebt. Je hebt geluk dat ze niet stuk is. Dit is een 

eeuwenoud kunstwerk. 

 

Ling: Kijk! El is iets uit de vaas gevallen.  

 

 Ze neemt de staaf op en ontdekt de trechter.  

 

Ling:  Een tlechtel!! 

 

Bewaker Luc: Ik heb hier (bij de gong) wel al een hond gevonden, maar nog geen trechter. 

Schoon beestje nochtans. Maar eigenlijk heb ik het niet voor honden. Ik ben meer ne 

poezenman.  

 

Ling: Denk aan de wijze woolden van de Dalai Lama. Geen ping zondel pong. Als dit de ping 

is (steekt de staaf met de trechter op in de lucht), moet daal bij de tweede hond de pong 

velbolgen zijn.  
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Bewaker Luc:  Gevonden! (neemt de staaf weg, achter de gong en toont hem 

triomfantelijk.) 

 

 

Bewaker Luc: Een geheim komt nooit alleen. We hebben onze twee trechters. Laat ons vlug 

naar Marjan Hoet en Johan Sebastian Struis gaan. Dan zie ik ons Ingrid ook nog eens. 

 

Gaan af langs de coulissen.  Licht uit. Doek blijft open! 

 

 

 

SCENE 6:  
 

Marjan Hoet, Johan Sebastian, Bewaker Ingrid en Fik De Fikser komen in het donker bij 

het schilderij van de rechtvaardige Trechters en stellen zich op. Scene voor het doek op het 

podium rechts 

Licht op het trio en het schilderij.  

 

Zijn met z’n drieën het schilderij aan het bestuderen met loepen en aan het betasten. 

 

Bewaker Ingrid: Zeg voorzichtig hé! We gaan dat hier niet kapot doen? Kunnen we dat 

afspreken?  

 

Fik: Hm, dat is vreemd. Hier is verf gebruikt die in de 15 de eeuw nog niet bestond. Ik voel 

hier ook iets raar. Het lijkt alsof er nog iets achter het doek verborgen zit.  

 

Prutst wat aan de achterkant en trekt de dubbele wand weg. Een perkament valt er 

uit. 

 

 

Bewaker Ingrid: Se, lap het is al kapot.  

 

Marjan bestudeert het perkament 

 

Marjan Hoet: Sebastian, ik kan hier echt niets van maken. Kijk jij eens. 

 

Ondertussen vallen de anderen één voor één binnen met de staven en de xylofoon. (Klas 

komt vanuit de zaal, Ling en Luck komen van het midden van het doek.) 

 

Bewaker Luc: Hey Ingridje, hebben jullie al iets gevonden? 

 

Bewaker Ingrid: Nee, Luc, ze zijn het hier aan het kapot doen hé.  

 

Kevin: We hebben de trechters gevonden! Kijk op deze staven. 

 

Ping: Hé dat is laal. Wij  hebben ook tlechtels op staven gevonden. Kijk maal. 

 

Emma: Juf, mogen wij gaan zitten? Mijn benen doen pijn. 

 

Juf: Alé ja, ’t is goed.  
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Julia: Alé jongens, komaan, de anderen zijn er allemaal al. (tegen Dirk en Jos) 

 

Bewaker Dirk: Ja, zeg, dat weegt zwaar hoor. ( is ondertussen ook binnen) Wij hebben dus 

wel een  trechter op een xylofoon gevonden.  

 

Jos: Wat een telefoon gevonden?  

 

Omdat Ling Ping er ook is, gaat hij weer fier rechtop lopen! 

 

Julia: Neen een XY-LO-FOON!  

 

Johan Sebastian Struis: Natuurlijk! Kijk eens goed naar dit perkament. Dit is een partituur! 

Het zijn notenbalken uit de Egyptische periode. De hiërogliefen stellen noten voor.  

 

Noor: Hiëro… watte? 

 

Johan Sebastian: Hiërogliefen. Dat zijn Egyptische tekeningen die woorden voorstellen. 

 

Fik: Oké jongens, leg de staven op de xylofoon.  

 

Bewaker Dirk: Ho, jongens, mag dat allemaal wel? 

 

Bewaker Ingrid: Dirk, we zitten wel vast in dit museum. Laat ze nu gewoon maar doen.  

 

Bewaker Dirk: Maar hebben die daar wel een vergunning voor?  

 

Bewaker Ingrid: Dirk, het moet niet altijd volgens het boekske gaan.   

 

Bewaker Smos: Ja, maar Dirk heeft wel gelijk. Een boekske dat is vies belangrijk. Regels 

zijn regels! Sowieso! 

 

Fik: Wie kan die partituur lezen? 

 

Marjan: Johan Sebastian Struis natuurlijk.    

 

Johan Sebastian Struis: Tja, ik kan wel de noten lezen, maar niet de tekst die hier onderaan 

het perkament staat.  

Dat is Hiërogliefenchrift uit de Oud-Egyptische periode. Dat is voor mij Chinees! (kijkt 

lachend naar de Chinese) 

 

Ling: Glappig hool! 

 

Johan Sebastian Struis: Hier houd jij even vast!  

 

Bewaker Smos: Zeker 

 

Johan: Hop, hier gaan we. (speelt het melodietje) 
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Geluid van het ontgrendelen van het museum!! Doek gaat 1 meter open zodat het 

standbeeld met de stem zichtbaar wordt.  

 

Anna:  De deuren zijn terug open! We kunnen terug buiten. 

 

Sam: Eindelijk!   

 

STEM SMOKSTANDBEELD: Het eerste deel van jullie opdracht is geslaagd, maar er is nog 

een tweede deel.   

Zoek de juiste zaal en open de deur waardoor vreemde krachten zullen vrijkomen. Zo zal één 

persoon uit de geschiedenis recht zetten wat al eeuwen verkeerd is. 

 

Marjan: De juiste zaal… Hiërogliefen… Hm, bewaker, is hier in het museum een Egyptische 

zaal? 

 

Bewaker Smos: Ja, er is er hier één, maar ze is nog niet toegankelijk voor het publiek, hé 

Dirk. Ze is nog in opbouw. 

 

Johan Sebastian Struis: Allen daarheen? 

 

Jos en Julia: Wij gaan niet mee. Wij gaan naar huis. Mijn potteke is vol. Kom Jos. 

 

Fik de Fikser: Ik ben ook weg. Ik kan aan het schilderij van de Rechtvaardige Trechters toch 

niet verder werken. (tegen Dirk) Bel maar als ik moet terugkomen. Salut. 

 

Ling: Ik blijf, hool. Dit is veel te intelessant. 

 

Bewaker Luc : Wij zijn wel al tien minuten overuren aan het doen.  

 

Bewaker Ingrid: Sevens hebben we last met de vakbond.  

 

Bewaker Dirk: Nee mannen! Dedication to the job. We blijven. Wij patrouilleren rond het 

museum en zorgen dat Marjan Hoet en Johan Sebastian dingeskes hun werk kunnen doen.   

 

Juf: Sorry hoor, maar wij gaan echt terug naar de Romeinse zaal. Onze werkbundel is 

helemaal nog niet klaar en ’t is volgende week toets. 

 

Al de kinderen: Maar alé, juf. 

 

Kevin: Juist, nu het zo spannend wordt. 

 

Emma: Ja, juf, heb jij dan geen neus voor avontuur?  

 

Noor: Actie en spanning!  Voor zo’n kick ga ik door het vuur!  

 

 

LIED 5: STRIJDLIED  (tweede graad)  

 

DOEK TOE 
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Camilla: SST, wij mogen hier eigenlijk helemaal niet zijn, maar dit is zo spannend. Daar 

vanachter… steek de lichten al eens aan.   

 

Emma: Als jullie nu allemaal gauw iets gaan drinken in de zaal hiernaast, dan kunnen wij van 

de drukte gebruik maken om ongemerkt mee weg te glippen. En als onze juf iets vraagt. Ge 

hebt ons niet gezien.  

 

PAUZE 
 

Einde van de pauze: Safety first jaagt de mensen terug naar de zaal.  

 

 

SCENE 7:  
 

Doek toe , Hiëronymus O’glief, (= archeoloog) komt door de deur van de gang de zaal in en 

spreekt een meneer uit het publiek aan. 

 

Hieronymus: Excuseer meneer, heeft u soms Marjan Hoet en Johan Sebastian Struis gezien? 

Ze hebben mij gebeld dat ik dringend naar het SMOK, het STEDELIJK MUSEUM VOOR 

ONGELOOFLIJKE KUNSTEN moest komen. 

Weet u in welke zaal ik ze kan vinden?  

 

 

Hoe bedoelt u, u weet het niet? Heeft u niet opgelet voor de pauze? 

 

Hij wendt zich tot iemand anders uit het publiek, een vrouw deze keer. 

 

Mevrouw, ik denk dat u het wel weet. 

 

De Egyptische zaal, dank u wel.  

 

 

LIED 6: ARCHEOLOGENLIED (3de graad)  

 

 

Marjan, Johan, Ling Ping, Camilla en Emma komen van uit de deur vlak aan het podium 

en zien Hiëronymus. 

 

Marjan en Hiëronymus omhelzen elkaar. 

 

Marjan: Hiëronymus, dat is lang geleden. (pakt hem bij de schouders) 

 

Hiëronymus: (Neemt Marjan haar handen vast) Marjan, ge ziet er goed uit. Vertel eens, 

waarom moest ik zo dringend komen? 

 

Johan Sebastian Struis: Het is een lang verhaal, maar met dit perkament kunnen we 

eindelijk een eeuwenoude vergissing uit de geschiedenis rechtzetten. Het is dus echt 
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belangrijk!  De partituur op dit perkament kan ik zelf lezen, maar deze hiërogliefen zijn voor 

iedereen van ons nog een raadsel.  

 

Hiëronymus: Mag ik eens kijken?  Ja, ja, hm, …  

Ling: Kunnen we ondeltussen niet al veldel gaan naal de Egyptische zaal?  

 

Marjan: Ja, goed idee. Dat is langs hier als ik het mij goed herinner.  

 

 

DOEK OPEN 

 

Boeliërs staan in de prehistorische zaal als stilleven opgesteld. Piramide en sarcofaag staan 

er ook al maar zijn bedekt met een legernet of doek.  

 

Emma: Dat is duidelijk niet de juiste zaal. Wat een raar volkje is dat?  

 

Camilla: Weet je wel zeker dat het langs hier was?  

 

Emma: Hier staat: “Welkom in de belevingszaal van de prehistorie! Wees niet bang en reis 

mee met ons in de tijd.   

 

Camilla: Oei, wat zouden ze daarmee bedoelen?  

 

Johan: Wij zijn de Boeliërs en leefden zo’n 7000 jaar geleden op de Kempense vlaktes. Wij 

spreken Boelies. We eten alles wat we vinden in de natuur, maar zijn ook verzot op 

mensenvlees!  

 

Camilla: Mensenvlees?  

 

Ling: Ah! Dan zijn dat kannibalen!!!! 

 

Camilla: Zouden ze die mensen in deze pot klaargemaakt hebben? Cool! 

 

Emma: Wat een mooie ketting?  (Emma neemt de ketting van een Boeliër en hangt hem 

rond haar eigen hals) 

 

Hieroglief: Niet doen!  

 

 

 

Inboorling 1: Wat joellie boelie hier doenieboelie? Bollie het afhie boellie! 

 

Johan Sebastiab Struis: Hiëronymus, versta jij die wildeman? 

 

Hiëronymus: Ik versta er niks van.  

 

Camilla: Ik denk dat hij het over boelekes heeft! 

 

Inboorling 2: No boelie boelie! Joellie zijn op ons boelieterrein boelie!  

Niet welkomnieboelie! 
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Inboorling 1: ALLEZ! Hophie boellie! Afbollie! 

 

Inboorling 3: Ja, Afbollie! En Snellie Boellie!  

Inboorling 5: Of ik roepie die groottie STAMMHOOFDIEBOELLIE! 

 

Stamhoofd: Joelieboelie! 

 

Inboorlingen 1, 2, 3, 4 en 5: Joelieboelie ( buigen voor hun stamhoofd) 

 

Stamhoofd: Hmm, smallieboellie. Ik willie boelieboelie (overdrijft met gebaren) 

 

Inboorling: 4: Ooh, smallieboellie, kleinie boellie, …!  

 

Ling: Jullie gaan ons toch niet opeten, hé? 

 

Stamhoofd: Bind ze vast aan de paalieboelies en vetmest die mensenboelies.  

 

Inboorling 3: Joepie boelie!  

 

Inboorling 2: Geweldig boelie!  

 

Stamhoofd: En straksie boelie gaan wij feestie boelie! 

 

Inboorling 5: Joepie! Groot boeliefeest! Ikkie haalie boellie mijn trommieboellie! 

 

(Percussie en tribal dans rond de palen die vooraan op het podium worden geplaatst! 

Ondertussen gaat het doek toe! ) 

 

(Safety first komt de zaal binnengestormd) 

 

Dirk: Maar man toch! Wat zijn jullie nu toch allemaal aan het doen? Het museum is gesloten. 

Dit zijn geen bezoekers.  

 

Luc: Dus stop maar met jullie toneeltje. 

 

Stamhoofd: Hoe? Stoppen? In ons contract staat dat … 

 

Ingrid: En doe iets bij aan. Ik krijg er koud van.  

 

Smos:  Heb jij het koud? Ik vind het hier warm!  

 

Stamhoofd: Mag ik u er nogmaals op wijzen dat in ons contract staat dat we elke bezoeker 

moeten animeren in deze zaal! En wij hoorden mensen komen, dus we dachten … 

 

Dirk: Denken, denken…  Laat die mensen gerust. Die hebben nog veel werk en moeten naar 

de Egyptische zaal.  

 

Luc: Dirk, stuurt die naar huis. Er komen vandaag toch geen echte bezoekers meer.  
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Dirk: Alé kom mannen, naar huis! ’t Is genoeg voor vandaag. Team, gaan jullie maar terug 

naar jullie post. Ik zal wel meegaan met de rest hier en een oogje in het zeil houden.  

 

(Boeliërs gaan af langs de zaal samen met Smos, Luc en Ingrid! )  

 

Johan Sebastian Struis: En wij gaan eindelijk naar de Egyptische zaal. 

 

Hiëronymus: Ja, we hebben hier al tijd genoeg verspeeld. (Gaan af langs het doek) 

 

 

SCENE 8:  
 

Wadi Degla is volop aan het zoeken in de Egyptische zaal, hoort stemmen , panikeert en zet 

zich als standbeeld naast de sarcofaag omdat hij geen tijd meer heeft om de zaal te verlaten. 

 

Ling: Kom, laat ons al in de zaal gaan kijken. We zullen Hieronymus even rustig de tijd 

geven om de hiërogliefen te ontcijferen.  

 

Iedereen gaat de zaal binnen en Hiëronymus zet zich op een krukje met de rug naar de 

sarcofaag.  

 

Bewonderende kreetjes van iedereen over de schoonheid van de zaal.  

 

Ling ping: begint foto’s te trekken. Ook van Wadi Degla. Die moet even verpinken voor het 

flitslicht. Ling Ping heeft dit gezien en bekijkt Wadi Degla even.  

 

Ling Ping: Bewoog dat beeld nu? Het zal wel mijn verbeelding zijn geweest. (Selfie trekken 

met Wadi Degla)  

 

Dirk: Juffrouw, het is dus wel verboden om hier foto’s te trekken. Hebben ze u dat nog niet 

verteld?  

 

Camilla: Wauw, wat een chique doodskist. 

 

Marjan: Excuseer, dat is niet zomaar een doodskist, dat is een sarcofaag. 

 

Camilla: Die tekeningeskes die daarop staan, gelijken wel heel erg op de tekeningen op ons 

perkament. 

 

Ondertussen is Hiëronymus er komen bij staan.  

 

Hiëronymus: Inderdaad. Ik heb de tekst ondertussen ontcijferd. Het is een code, een code van 

de mummie Frietanchamon. Om zijn code te kraken, moet je de instructies die hier staan 

nauwgezet volgen. 

 

 

Ling Ping: Mag ik dat doen? (staat te springen) 

 

 

Dirk: Ja, laat Ling Spring Spring dat maar doen.  
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Hiëronymus: Niets van, dit is vakwerk. Je moet hier heel voorzichtig te werk gaan. Ik neem 

geen enkel risico. En blijf alstublieft overal af. Johan, ik heb de vertaling van de Hiërogliefen  

onderaan opgeschreven. Lees jij ze even voor?   

 

Op de sarcofaag staan allemaal driehoekjes met Hiërogliefen op die je kan draaien. 

 

Johan: (Hiëronymus herhaalt elke keer de instructie.)  Oke, draai eerst 180 ° aan de ibis, 

dan alle sfinxen 180°  draaien (3 sfinxen), daarna , Goh wat staat hier nu eigenlijk? 

 

Hiëronymus: Waar? 

 

Johan: Hier!  

 

Hiëronymus: Goh wacht even, ik heb meer licht nodig.  

 

Hiëronymus gaat naar voren, de anderen volgen als schoothondjes. Hij gaat onder een 

lamp staan en iedereen gaat mee. Eventjes freeze + ander licht. Ondertussen draait Wadi 

Degla de laatste sfinx terug opnieuw zoals hij in het begin stond. Terug gewoon licht.  

 

Hiëronymus: Ach ja, nu zie ik het 180 ° aan de slang. 

Iedereen gaat terug naar de sarcofaag. 

 

Johan: Ik ga verder. 180° draaien aan de slang en tot slot drie keer 180° aan de halve maan. 

Als ik dan de hendel overhaal… 

 

Marjan: Dan zouden die vreemde krachten waar de stem over sprak moeten vrij komen.  

 

Hiëronymus haalt de hendel over. Iedereen dienst achteruit.  Spanning, stilte, er gebeurt 

niets.  

 

Hiëronymus: Hoe kan dat nu? Er gebeurt helemaal niets!! 

 

Emma: Hela, Hiëronymus, deze sfinx is nog geen 180° gedraaid. 

 

Ling Ping: Daal zit dus het plobleem. 

 

Hiëronymus: Ik had ze toch allemaal gedraaid. Hoe kan dat nu? Ik had toch duidelijk gezegd 

dat iedereen overal moest afblijven.  

 

(De anderen staan naar elkaar te kijken en te wijzen  en schudden van” it wasn’t me”.) 

 

Hiëronymus: Alé, ik zal dan maar opnieuw beginnen.  

 

Johan: Eerst 180 ° aan de ibis, dan alle sfinxen 180° draaien (3 sfinxen), en blijf er deze keer 

af. Dan 180° de slang en tot slot drie keer 180° de halve maan.    

 

Haalt de hendel over. 

Er begint een bal te rollen over een rail, rookeffecten,  als die bal beneden is lichteffecten 

Kist draait kriepend open. Iedereen wijkt achteruit naar de rechterkant.  
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Wadi Degla draait alleen zijn hoofd in de richting van de mummie.  

Na het openen van de kist begint onmiddellijk het mummielied. 

 

 

De mummie stapt uit zijn kist en danst mee met de andere mummies als centrale figuur. 

Tijdens het mummielied is Wadi Degla verdwenen. 

 

LIED 7: MUMMIELIED : INSTRUMENTAAL (Walk like an Egyptian  The Bangles) 

(2de graad) 

 

 

 

SCENE 9:  
  

 

Mummie: Ik ben Frietanchamon. Jullie hebben de sarcofaag geopend en daarvoor zal ik jullie 

minstens 153 jaar dankbaar zijn. 

 

Hiëronymus: Friet-anchamon. Dat is wel een rare naam voor een Egyptenaar. Ik krijg er 

zowaar honger van. 

 

Mummie: Tja, ik ben eigenlijk geen Egyptenaar. Ik ben een echte Belg, maar om mijn ware 

verhaal te kennen, moet ik jullie terug meenemen in de tijd. Misschien moeten jullie daar 

maar eventjes gaan zitten. Zo kan ik laten zien wat er in het verleden echt gebeurd is.  

  

Beamer projecteert eerst een beeld van een woestijn.  

 

Johan Sebastian Struis: Dit is ongelooflijk spannend, jongens. Eindelijk zullen we weten 

waarvoor we zijn gekomen.   

 

Ling Ping: Wondelbaallijk! 

 

Camilla: SSST. Laat hem nu verder vertellen. 

 

Mummie: Ik was 22 jaar en erg ambitieus. We zijn in het jaar 3038 voor Christus.  

Egypte was een erg welvarend rijk. Door de financiële crisis hier in onze streken  (die zich 

helaas om de 153 jaar herhaalt) moest ik mijn frituur ‘Vettige Mon’ sluiten. Ik wilde in 

Egypte een nieuwe zaak opstarten om van de Egyptenaren een frietlievend volk te maken. Ik 

had onmiddellijk succes. De Egyptenaren waren dol op mijn frieten. 

 

De jonge Frietanchamon (= andere acteur) sleurt zijn frietkot op.  

 

Jonge frietanchamon: Friet, lekkere friet! 

 

Vier Egyptische klanten staan te genieten van de frieten.   

 

Egyptenaar 1: Amboesahim, oki bouraf jourdina, salamalaki. 

 

Egyptenaar 2: Kakaraka Mouchen. 
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Egyptenaar 3: Gusting Yok. 

 

Alle Egyptenaren samen: YOK! 

 

Egyptenaar 4: Mama moushi. 

 

Jonge frietanchamon: Bashum, Bashé ala mouran. 

 

Egyptenaar 5 : Irtimid Navknot nerieb. 

 

Egyptenaar 6 : Alle balle coole balle. 

 

Egyptenaar 7 : Etten tetten boembashetten . 

  

Egyptenaar 3 : Gusting Yok ! 

 

Alle Egyptenaren : Yok ! 

 

Mummie: Mijn succes kende geen grenzen, maar Egypte is een groot land. Ik wilde dat heel 

Egypte mijn frieten leerde kennen. Dus ik maakte reclame … veel reclame. Ik zette overal 

grote stenen frietzakken langs de Nijl.  

 

(Beamer schijnt beelden van omgekeerde piramides). 

 

Mummie: Maar mijn succes viel niet bij iedereen in goede aarde. De farao, Wadi Degla was  

jaloers. Hij was bang dat ik te veel macht zou krijgen.  

 

Beamer schijnt een beeld van Wadi Degla.°  

 

Ling: Maal die ken ik. Ik heb daalstlaks zijn standbeeld nog gefotoglafeeld. Daal naast de 

salcofaag. 

 

Iedereen kijkt, maar Wadi Degla is uiteraard al weg. 

 

Dirk: Maar daar staat helemaal niks.  

 

Ling ping: Hoe kan dat nu en daalnet stond hij daal nog. 

 

Emma: Ja, ja dat is waar! Ik heb hem ook gezien!  

 

Mummie: Wat? Is hij hier? Ben je zeker?  

 

Wadi Degla (komt op): Heel zeker. En het is tijd dat we nu definitief met elkaar afrekenen. 

 

Mummie: Ja, hier heb ik eeuwen op gewacht, lelijke onderkruiper. Jij hebt mij laten 

vermoorden. 

 

Wadi Degla: Wat had je dan gedacht? Jij was teveel uit op macht en dat kon, ik, de farao, niet 

laten gebeuren. 
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Mummie: Achterbaks nijlpaard! 

 

Wadi Degla: Ingewikkelde frietzak! 

 

Mummie: Mislukte sfinx! 

 

Wadi Degla: Slappe papyrus! 

 

(De mummie en Wadi Degla  beginnen te vechten.) 

 

STEM SMOKSTANDBEELD: Stop! De strijd is nu gestreden! We begraven het verleden. 

De waarheid komt aan ’t licht.  

Een uitleg is nu wel verplicht.  

Wij, Goden hebben beslist de vloek nu te doorbreken. 

Stop met elkaar te wreken.  

Wadi Degla, biecht nu op,  

waarom staat de piramide op zijn kop?  

Spreek en je zal eindelijk rust vinden.  

 

 

Wadi Degla (twijfelend): Het was gewoon oneerlijk. Jij kwam naar Egypte met je frietkot.  

Je had onmiddellijk succes en kreeg alle aandacht. Heel Egypte stond vol met die grote stenen 

frietzakken. Dat was voor mij een doorn in het oog. Ik vreesde dat je teveel macht zou 

krijgen. 

 

Mummie: Ik wilde helemaal geen macht. Ik wilde alleen maar frieten verkopen.  

 

Wadi Degla: Toch was ik jaloers en daarom vroeg ik hulp aan de Goden om jou te 

verdrijven. De Goden spraken een vloek uit over jouw frietaardappelen waardoor bijna alle 

Egyptenaren, haar op hun neus kregen, puisten op hun achterste en okselzweren. 

 

Mummie: Dus het was dedju een vloek!  

 

Wadi Degla: De rest gebeurde vanzelf. De Egyptenaren keerden zich tegen jou. Je frietkot 

werd in de Nijl gegooid en jij werd gevangen genomen en vermoord. Binnen de kortste keren 

aten de Egyptenaren weer uit mijn hand. Jouw stenen frietzakken heb ik laten omdraaien 

zodat ze als graven voor de farao’s konden gebruikt worden.  

 

Mummie: Staan mijn frietzakken daar nu nog altijd?  

 

Wadi Degla: Daar komen jaarlijks massa’s toeristen op af. Alleen kennen zij niet het ware 

verhaal .  

 

Hiëronymus: Dat we dit als archeologen nooit eerder ontdekt hebben. Dat hadden we in onze 

stoutste dromen niet durven denken dat de piramides oorspronkelijk frietzakken waren. Dit is 

voor mij echt een historisch moment. 

 

LIED 8: VERZOENINGSLIED (1ste graad) 
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Mummie gaat op het einde van het lied naar Wadi Degla, helpt hem rechtstaan en neemt 

hem mee naar de sarcofaag.  

 

Mummie: Kom, alles is vergeven. Het heeft lang genoeg geduurd.  

 

 Ze gaan samen naar de Sarcofaag. Deze sluit zich met kriepend geluid. 

 

 

STEM SMOKSTANDBEELD: Elke 153 jaar om precies te zijn, wanneer Jupiter en Venus 

in één lijn staan en de zon en de maan even ver van de aarde verwijderd zijn, komen vreemde 

krachten vrij.  

Deze krachten gaven één figuur uit de geschiedenis de kans om recht te zetten wat al eeuwen 

verkeerd is. Vandaag was die dag, dit museum was de plaats. Jullie waren uitverkoren.             

Het raadsel is opgelost.  

 

(Muziek start zachtjes. Juf komt op, op zoek naar Camilla en Emma.) 

 

Juf: Camilla! Emma! Hier zitten jullie dus! Meekomen! (pakt ze mee aan hun oor).  

 

Marjan Hoet: Dat was nogal eens een avontuur. 

 

Johan Sebastian Struis: Dat is het minste wat je kan zeggen! 

 

Hiëronymus: Ik heb er honger van gekregen. 

 

Dirk: Kom mannen, laten we een frietje gaan steken! 

 

 

LIED 9: SLOTLIED! 

 

 

 

 

  


