
Toneelstuk: Woeste Willem 

 

Liedje: Woeste Willem (melodie opa bakkebaard) 

 

Lezer: 1 

Woeste Willem woont aan de oever van een meer. Woeste Willem 

is een zeerover. Of eigenlijk, was een zeerover, want hij is met 

pensioen. Hij woont in een huis wat hij zelf heeft gebouwd. 
 

Lezer: 2 

Woeste Willem is een echte brombeer. Hij houdt niet van 

gezelschap. Iedereen die maar in de buurt van zijn huis komt, 

jaagt hij weg.  
 

Woeste Willem: (Hij zwaait met zijn armen) 
 Ophoepelen landrotten 

 

Liedje: ik ben lekker stout (cd annie mg schmidt nr 9) 

 

(WW klimt in het kraaiennest) 

 

Lezer: 1 

Alle mensen zijn bang voor hem. Maar dat vind hij helemaal niet 

erg. Hij is liever alleen. De hele dag zit hij in zijn kraaiennest 

boven in de boom door zijn verrekijker te gluren. 

 

Postbode: 

Hé, Woeste Willem ik heb post voor jou. 

 

Woeste Willem: 

Scheer je weg landrot ik hoef helemaal geen post van jou. Ik krijg wel flessenpost. 

Wegwezen!!!!! 

 

(WW klimt naar beneden en gaat in een stoel zitten) 

Liedje: Al die willen te kaapren varen. (melodie op computer www.meneerjan.nl) 

 

Lezer: 1 

Wanneer Woeste Willem op een avond zeeroversliedjes zingt. 

Hoort hij een vreemd geluid. 

 

Woeste Willem: 

Hé wat hoor ik daar? 
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Lezer: 2 

Er staat een klein meisje op het dak bij de schoorsteen. 
 

Woeste Willem: 

Alle haaien nog aan toe zeg. Wie ben jij nou weer? Kom onmiddellijk van dat dak af.  

 

Francien: 

Ik ben Francien en ik durf niet meer naar beneden. Het is zo hoog. 

 

Woeste Willem: 

Wel alle donder en bliksem. Je bent er toch ook op geklommen. Opschieten eraf. 

 

Liedje: kom van het dak af (laatste stukje) 

 

Francien: 

(begint te huilen, eerst zacht, dan steeds luider) 

 

Lezer: 1 

Wat moet ik hier nu weer mee! Denkt Woeste Willem. Dit kan ik 

niet aan hoor als echte zeerover. 
 

Lezer: 2 

Het kan niet anders: Willem moet het dak op. Hij neemt Francien 

mee naar beneden. 

 

Francien: 

Wat bent u sterk. Zo sterk als een leeuw. 

 

Woeste Willem: 

Als een zeeleeuw zul je bedoelen.  

 

Francien: 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om mijn vlieger ook nog van het dak af te halen? Hij ligt 

naast de schoorsteen. 

 

Woeste Willem: 

Wel alle haaientanden bij elkaar. Moet ik weer dat dak op? 

 

Lezer: 1 

Mopperend klimt hij weer naar boven. Daar ligt de vlieger. Maar 

die is helemaal stuk. 

Willem gooit hem naar beneden. 
 

 



 

Lezer: 2 

Verdrietig bekijkt Francien haar vlieger. 
 

Woeste Willem: 

En nou opdonderen! 

 

Francien: (loopt snel weg, maar zegt over haar schouder) 

Tot ziens.  

 

Woeste Willem: 

Liever niet! 

 

Liedje: Ik ben helemaal niet bang (cd hbb. Nr 9) 

(onder het liedje worden er allerlei cadeautjes bij Woeste Willem gebracht) 

 

Lezer: 1 

Maar dat is gek: er ligt steeds van alles bij Willem op de stoep. 

Het zijn allemaal zelf gemaakte dingen. Elke dag iets anders. 
 

Woeste Willem: 

Waar komt die rommel toch vandaan. 

 

Lezer: 1 

Tot Willem op een dag een tekening vindt. 
 

Woeste Willem: 

Wel alle flessen met rum, dat is mooi. Maar dat ben ik zelf. Ach, nu begrijp ik het. Het zijn 

allemaal cadeautjes en ik weet ook wel van wie. Wacht eens even, als ik nu eens……. 

 

Lezer: 2 

Willem begint allemaal spullen bij elkaar te zoeken. Hij zoekt 

stokken en een oud laken. De hele middag is hij druk bezig. 
 

Lezer: 1 

Eindelijk is hij klaar en doet hij de deur open en wie staat er voor 

de deur: Francien! 
 

Woeste Willem: 

Raad eens wat ik heb, voor jou? 

 

Francien: 

Ik zou het niet weten. 

 

 



Woeste Willem: 

Een vlieger natuurlijk!! 

Dat zie je toch wel. 

 

Francien: 

Maar hij heeft nog geen staart en zonder staart wil een vlieger niet. 

 

Woeste Willem: 

Daar heb ik niet aan gedacht. 

 

Lezer: 2 

Willem krabt zich eens achter zijn oor. Wacht eens even. Hij 

sleept een grote zeeroverskist mee naar buiten. Die is allemachtig 

zwaar. Francien helpt om het deksel op te tillen en begint 

nieuwsgierig in de kist te rommelen. 
 

Francien: 

Wat is dat allemaal? 

 

Woeste Willem: 

O, van alles en nog wat. Allemaal van toen ik nog een zeerover was. 

 

Liedje: de rommelruimrocker (cd eigen-wijs nr 10) 

 

Woeste Willem: 

Weet je wat dit is? Dit is nou een tand van een zwaardtandhaai. 

 

Scène over de zwaardtandhaai 

 

Woeste Willem: 

En dit is het huisje van een heel klein zeemeerminnetje. Ik heb het van haar gekregen toen ze 

ging verhuizen. 

 

Scène over het kleine zeemeerminnetje 

 

Woeste Willem: 

En dit is de staart van een hagedis uit Afrika 

 

Scène en Liedje: een hagedis uit Afrika (cd.                         Nr 9) 

 

Francien: 

En dit, wat is dit? 

 

Woeste Willem: 

Dat is een schoen van een Waterman. Als die op visite kwam, moest ik het hele dek 

schrobben. 

 

Francien: (knijpt neus dicht) 

Wat stinkt die schoen zeg! 



 

Scène Waterman (black lights) 

 

Francien: 

En deze fles? Wat zit daarin 

 

Woeste Willem: 

Dat is heel geheim. Alleen zeerovers mogen dat weten. Jij niet want jij bent een landrot. 

 

Francien: 

Ik ben geen landrot. Ik kan zwemmen. 

 

Woeste Willem: 

Oké dan maar. Dit is een schatkaart. Ik had een schatkaart gevonden, maar een verschrikkelijk 

Zeemonster paste op de schat. 

 

Scène zeemonster en Liedje: Wij zijn piraten (melodie computer www.meneerjan.nl) 

 

Lezer: 1 

Alles wat overgebleven is van het schip van Woeste Willem is dit!  
 

Woeste Willem: 

Daar gaan wij een staart voor je vlieger van maken. 

 

Lezer: 2 

Maar Francien heeft een beter idee. Ze kunnen de vlieger mooi als 

zeil gebruiken. Dan bouwen ze een mooi nieuw schip en gaan ze 

naar de zeemeermin en de Waterman en gaan ze vechten met het 

zeemonster en dan pakken ze de schat. 
 

Woeste Willem: 

Nou ik weet het niet. Jij bent een landrot en landrotten worden heel gauw zeeziek. 

 

Francien: 

Ik niet hoor! Ik ga even wat spullen halen. Tot zo!!! 

 

(Woeste Willem loopt zenuwachtig rond) 

 

(Francien komt weer terug met een grote rugzak op haar rug) 

 

Woeste Willem: 

Zeg Francien, ik moet je iets vertellen. 

 

Francien: 

Nu even niet Willem. We hebben geen tijd, we moeten nog heel veel doen. 

 

 



Lezer: 1 

Ze zagen, ze timmeren, ze trekken en duwen. 
 

Liedje en dansje: pirats off the carrabean 

 

Lezer: 2 

En dan is het zover, de mast kan er op. Maar Willem kijkt 

helemaal niet blij. 
 

Francien: 

Ben je niet lekker. Ben je misschien zeeziek. 

 

Woeste Willem: 

Nee. Het is veel erger. 

 

Francien: 

Wat is er dan? 

 

Woeste Willem: 

Ik kan niet zwemmen. 

 

Francien: 

Oh is dat alles. Dat geeft toch niks. 

 

(Francien pakt de zwemband uit haar rugzak) 

 

Francien: 

Alsjeblieft, want ik kan wel zonder!! 

En zullen we nu maar vertrekken!!! 

 

 

 

 

Alle kinderen komen op met het liedje van de pirats off the carrabean. Als alle kinderen op 

het podium staan zingen we nog een keer het piratenlied. De muziek blijft aan en de kinderen 

gaan af. WW en Francien blijven op het podium achter. 

 

 

 


