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Informatie musical:
Korte inhoud

Paniek! ‘We zijn sinds de ceremonie in het gemeentehuis het bruidspaar kwijt!’ Met deze uitroep
gooien weddingplanners Wendy en Wanda het bruiloftsfeest op het Heibelplein totaal op z’n kop.
De dochter van bakker Bokkepoot en de zoon van bakker Bol zijn zojuist met elkaar getrouwd,
maar opeens ontbreekt ieder spoor van het kersverse paar. Direct laait een oude ruzie tussen de
familie Bokkepoot en de familie Bol weer in alle hevigheid op. Al snel vliegen de taarten iedereen
letterlijk om de oren. Burgemeester Kift staat met de handen in het haar. De rust in haar vredige
stadje Heibel aan de Vecht lijkt opeens ver te zoeken!
Boeven Slim en Sloom maken op de achtergrond handig gebruik van de situatie en stelen
alles wat los en vast zit. Ondertussen is Bep Klep op zoek naar haar vier ontsnapte katten, lukt het
fotograaf Kees van de Hakopdetak om echt iedere foto te laten mislukken, arriveert schaapherder
Marnie Heus met haar kudde en is pianist Wibi Surrogaati niet zijn gehoor, maar wel zichzelf kwijt.
De chaos is compleet!
Burgemeester Kift zet een speciaal politieteam en een privédetective in om het vermiste
bruidspaar op te sporen. Maar dan bezorgt Nel van Post&Nel een urgent postpakketje. De inhoud
van dit pakketje zorgt voor een onverwachte wending die niemand had kunnen voorzien …
Lukt het weddingplanners Wendy en Wanda om er ondanks alles een geslaagd feest van te
maken? Weten wijkagenten Pier en Koen de plaatselijke boevenbende op te rollen? Komt het nog
goed tussen de families Bol en Bokkepoot? En wordt het bruidspaar op tijd teruggevonden?
Help, we zijn het bruidspaar kwijt! is een feelgoodmusical die gaat over respect, het
omgaan met meningsverschillen en oog hebben voor elkaar. De musical zit boordevol humor,
grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen
hoofdrollen zodat alle kinderen kunnen stralen!

Speelduur

Musical Help, we zijn het bruidspaar kwijt! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical Help, we zijn het bruidspaar kwijt! heeft acht liedjes en een slotmedley. De liedjes
in deze groep 8-musical worden door de kinderen samen gezongen. Bij één nummer worden
coupletjes gezongen door solisten. Twee nummers bevatten een rap.

Decor

Het decor beeldt het centrale plein uit van het stadje Heibel. Op dit plein vindt de feestavond
van de bruiloft plaats. Het plein is opgedeeld in twee kampen. De linkerkant van het podium
is feestelijk versierd in de kleur blauw van bakkerij Bol. De linkerkant van het podium wordt in
het script de ‘blauwe kant’ genoemd. De rechterkant van het podium is feestelijk versierd in
de kleur rood van bakkerij Bokkepoot. De rechterkant van het podium wordt in het script de
‘rode kant’ genoemd.
Op de achterwand zijn in het midden de twee bakkerijen te zien. Aan de linkerkant
zien we (met de blauwe kleur) bakkerij Bol. Aan de rechterkant zien we (met de rode kleur)
bakkerij Bokkepoot. Aan beide zijden van de bakkerijen zijn (andere) oud-Hollandse huisjes
te zien die aan het plein staan. Aan de linkerkant is een kerktoren zichtbaar waarvan de
wijzers echt kunnen draaien. Op het pand van bakkerij Bol is een bordje ‘Heibelplein’ te zien.
Op het podium staan twee feestelijk aangeklede tafels met hapjes e.d. Op de tafel
aan de linkerkant staat een grote blauwe bruidstaart. Op de tafel aan de rechterkant staat
een grote rode bruidstaart. Aan beide tafels staan wat kleine stoeltjes. Tussen de twee tafels
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door ligt een rode loper op de grond. Op de hoek van de rode bakkerij staat een geparkeerde
fiets met een groot kettingslot eraan.

De twee bruidstaarten zijn twee halve taarten. Door de ronde kant
van de halve taarten richting het publiek te zetten, wordt de illusie gewekt
dat het twee hele taarten betreft. Aan het einde van de musical worden de
halve blauwe taart en de halve rode taart tegen elkaar aan gezet. Zo
ontstaat een hele taart waar iedereen op het feest blij mee is.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af
lopen aan de blauwe kant (= linkerkant) en de rode kant (= rechterkant).
Links en rechts worden altijd bekeken vanuit het oogpunt van het publiek/
de techniek en niet vanuit het oogpunt van de spelers.

Personages

Hieronder volgen beschrijvingen van de personages en hun kleding. Deze hebben het doel
om u een duidelijk beeld te geven van de personages.
NB De beschrijvingen van de karakters en de kleding zijn suggesties waar u naar
eigen inzicht van kunt afwijken. Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te
spelen en andersom. Pas waar nodig zelf de namen aan.
De familie Bol:
Bert Bol; bakker; eigenaar van bakkerij Bol; vader van de verdwenen bruidegom; heeft al
jaren ruzie met bakker Barend Bokkepoot; eigenwijs type.
Uiterlijk: pantalon, overhemd; blauw vlinderstrikje; schort en (blauwe) bakkersmuts.
Betty Bol; vrouw van bakker Bol; steunt haar man door dik en dun; probeert wel te voorkomen dat
de ruzie verder uit de hand loopt; zenuwachtig type; kan opeens fel uit de hoek komen.
Uiterlijk: chique blauwe avondkleding voor een bruiloft; schoentjes met lage hak.
Julian Bol; jongere broer van de verdwenen bruidegom; vriendelijk en opgewekt type;
vredestichter; in het geheim het vriendje van Romee Bokkepoot.
Uiterlijk: pantalon; overhemd met open kraag; hippe colbert; lakschoenen.
Renzo en Ricardo; tweelingbroers; neefjes van Julian; echte feestbeesten; zijn niet op hun
mondje gevallen; proberen qua uiterlijk goed voor de dag te komen.
Uiterlijk: pantalons; overhemden; dunne stropdassen; stoere zonnebril; gestyled haar;
lakschoenen.
De familie Bokkepoot:
Barend Bokkepoot; bakker; eigenaar van bakkerij Bokkepoot; vader van de verdwenen
bruid; heeft al jaren ruzie met bakker Bert Bol; heeft het hart op de tong; opvliegend type.
Uiterlijk: pantalon, overhemd; rood vlinderstrikje; schort en (rode) bakkersmuts.
Samantha Bokkepoot; vrouw van bakker Bokkepoot; steunt haar man; probeert wel te
voorkomen dat de ruzie escaleert; daadkrachtig type; vriendelijk maar ook direct.
Uiterlijk: chique rode avondkleding voor een bruiloft; schoentjes met lage hak.
Romee Bokkepoot; jongere zusje van de verdwenen bruid; open en vriendelijk type; in het
geheim het vriendinnetje van Julian Bol.
Uiterlijk: lang haar; vrolijk jurkje; damestasje; hakschoentjes.
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Faith; nichtje van Romee; vriendelijk en daadkrachtig type; vindt Renzo en Ricardo irritant.
Uiterlijk: zwart lang krullend haar; hip strak jurkje; damestasje; hakschoentjes.
Alysha; nichtje van Romee; arrogant type; vindt zichzelf helemaal het einde; houdt van alles
wat glimt en blinkt; kijkt graag naar zichzelf in de spiegel.
Uiterlijk: (half)lang haar; hip glitterjurkje; damestasje; blinkende sieraden; hakschoentjes.
Oma Bokkepoot; oma van de verdwenen bruid; heeft een schoothondje met de naam Wifi;
dominant en eigenwijs type; moppert tegen opa als hij weer wat onhandigs doet.
Uiterlijk: omajurk; grijs haar op een knotje; brilletje; schoothondje op haar schoot.
Opa Bokkepoot; opa van de verdwenen bruid; vrolijk, opgewekt type; goedzak; goedlachs.
Uiterlijk: overhemd met spencer; oude pantalon; grote schoenen.
Overige bruiloftsgasten:
Kees van de Hakopdetak; enthousiast type; beetje wereldvreemd; praat heel veel en vaak;
is gevraagd om wat foto’s te maken tijdens het feest maar is daar totaal niet goed in.
Uiterlijk: geruite colbert; overhemd; foute stropdas; oud fototoestel met grote flitslamp.
Valerie; vrouw van Kees; probeert de chaotische Kees telkens bij te sturen; komt
rechtstreeks uit de kapsalon gerend, maar was daar eigenlijk nog niet klaar.
Uiterlijk: draagt een kappersmantel; haar haar zit met elastiekjes wild opgestoken in
meerdere knotjes; onder de kapmantel draagt ze panty’s en hakschoentjes.
Bep Klep; vriendin van Valerie; heeft Valerie zojuist voor het eerst ontmoet bij de kapper,
was ook nog niet klaar bij de kapper; is dol op haar katten en neemt die altijd mee.
Uiterlijk: draagt een kappersmantel; haar haar zit nog vol met krulspelden; onder de
kapmantel draagt ze panty’s en hakschoentjes; in haar hand draagt ze een katvervoerbox.
Marnie Heus; schaapsherder; onverzorgd type; zonderling type; heeft veel humor.
Uiterlijk: grote laarzen, oude spijkerbroek; gekleurde blouse met bodywarmer erover;
vogelverschrikkershoed op; lange verwilderde haren eronderuit; tak als wandelstok.
Pieta Pechvogel; erg onhandig type; botst overal tegenaan; haar overkomt iedere scène
weer iets onhandigs waardoor ze zich bezeert; is erg op zichzelf.
Uiterlijk: been in het gips; mitella om de arm; schuimrubberen band om de nek; verband om
haar hoofd; een kruk ter ondersteuning bij het lopen.
Agenten en boeven:
Agent Pier; beginnende wijkagent; klunzig type vol humor; denkt alles al te kunnen.
Uiterlijk: traditioneel politie-uniform met politiepet; dun postuur.
Agent Koen; ervaren wijkagent; betweterig type; is onhandig en niet bepaald dapper.
Uiterlijk: traditioneel politie-uniform met traditionele politiepet; gezet postuur; portofoon.
Barry Badjas; boevenbaas, gangster; dominant type; wordt door iedereen gevreesd; blijft
altijd in control; kan zomaar boos worden; bedenkt de hele dag gemene plannen.
Uiterlijk: gespierd postuur; grote snor; stoppelbaard; kamerjas, slippers, gouden ringen om
zijn vingers en grote gouden ketting (met hanger) om zijn nek; veel borsthaar.
Slim & Sloom; twee boeven, hulpjes van Barry Badjas; erg klunzige types.
Uiterlijk Slim: zwart-wit gestreept boevenpak met masker; klein van stuk; rossig stekelig haar.
Uiterlijk Sloom: zwart-wit gestreept boevenpak met masker; groot van stuk; stoppelbaard.
Overige rollen:
Weddingplanners Wendy en Wanda; de organisatoren van de feestavond; proberen alles
in goede banen te leiden; gastvrije types.
Uiterlijk: verzorgd uiterlijk; mantelpakjes; haar opgestoken; brilletjes op.
Burgemeester Kift; type controlfreak; doet alles om het imago van de stad hoog te houden;
is als burgemeester de directe baas van politieagenten Pier en Koen.
Uiterlijk: mantelpakje in donkere kleur; schoenen met hoge hak; zilveren ambtsketting.
Pianist Wibi Surrogaati: uitgerangeerde pianist en tevens de ober op het feest.
Uiterlijk: rokkostuum; zwarte nette schoenen; draagt altijd een dienblad met glazen.
Copyright © Spotlight Musical Productions

6

Informatie

Nel van Post&Nel; plaatselijke postbode; baas van eigen postbedrijf Post&Nel.
Uiterlijk: ietwat stevig postuur; uniform van de post; posttas om haar schouder.
Detective Marijke Schering; privédetective van bureau Schering & Inslag; zwijgzaam type;
sterk observerend vermogen; heeft haar eigen manier van aanpak.
Uiterlijk: lange regenjas; sjaal om en hoedje op; altijd een vergrootglas in de aanslag.

Aantal rollen

Musical Help, we zijn het bruidspaar kwijt! heeft 28 rollen. Het aantal rollen is gemakkelijk
uit te breiden. Verdubbel bijvoorbeeld het aantal boeven of breid het aantal agenten uit. Zet
naast detective Marijke Schering een tweede detective met de naam Anika Inslag. Of zet
naast burgemeester Kift een volgzame wethouder Weetjes die iedereen vermoeit met
onnuttige feitjes over het plaatsje Heibel. Daarnaast kunnen Renzo en Ricardo worden
uitgebreid met neefje Rico. Schaapherder Marnie Heus kan er een assistent-schaapherder bij
krijgen. Pieta Pechvogel kan een oudere zus Petra krijgen die haar zusje telkens wil
behoeden voor allerlei pechgevallen. Pianist Wibi kan een collega of broer krijgen met de
naam Wibo. Wibo zou de obertaken van Wibi kunnen overnemen. Bep Klep kan een
vriendin erbij krijgen met de naam Paula Praatgraag. Weddingplanners Wendy en Wanda
kunnen een collega Wilma erbij krijgen. Faith en Alysha zouden er een nichtje met de naam
Yara bij kunnen krijgen.
Verdeel de taken en tekst over het aantal extra spelers. Schrijf waar nodig teksten bij.
NB Uitgebreidere tips voor het uitbreiden van het aantal rollen zijn terug te vinden in de download
van de musical.
Het aantal spelers is terug te brengen door het gebruik van dubbelrollen. Het minimaal
aantal spelers is 20. Bij een dubbelrol speelt een speler twee rollen. Voorbeelden van
mogelijke dubbelrollen:
Wendy of Wanda			
Oma Bokkepoot of Bep Klep		
Barend Bokkepoot of Bert Bol		
Samantha of Betty			
Barry Badjas				
Julian of Ricardo			
Pieta Pechvogel of Marnie Heus		
Alysha					

<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		
<- dubbelrol -> 		

Detective Marijke Schering
Burgemeester Kift
Kees van de Hakopdetak
Valerie
Renzo *)
Opa Bokkepoot
Romee
Nel van Post&Nel

*) Indien gewenst kan Renzo in scène 20 later opkomen. Tekst wordt overgenomen door Ricardo.

Personages en benodigdheden per scène

Hieronder volgt een opsomming van de personages en benodigdheden per scène. Breid het
aantal benodigdheden per scène naar eigen inzicht uit. Attributen kunnen toneelspelers erg
helpen bij het inleven in en spelen van hun rol, zoals kostuums en grime dat ook kunnen.
Geef een speler zo mogelijk iets in zijn/haar handen.
Scène 1: De laatste voorbereidingen
Personages: Wendy, Wanda en Wibi.
Benodigdheden: checklist, pen en rode bruidstaart (Wendy); blauwe bruidstaart (Wanda);
dienblad met glazen, synthesizer (Wibi).
Scène 2: Weddingplanners
Personages: burgemeester Kift, Wendy, Wanda en Wibi.
Benodigdheden: dienblad met glazen (Wibi); mobieltje en stoel (Wanda).
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Scène 3: De bakkersstrijd
Personages: burgemeester Kift, Wendy, Wanda, Barend, Bert, Samantha en Betty.
Benodigdheden: Scène 4: Challenge accepted!
Personages: Romee, Faith, Alysha, Julian, Renzo en Ricardo.
Benodigdheden: drankjes, damestasjes en spiegeltjes (Romee, Faith en Alysha); fonkelende
ketting en oorbellen (Alysha); lakschoenen, zonnebrillen (Julian, Renzo en Ricardo).
Scène 5: Het geheim
Personages: Romee, Faith, Alysha, Julian, Renzo, Ricardo en Wibi.
Benodigdheden: zonnebrillen (Julian, Renzo en Ricardo); synthesizer (Wibi).
Scène 6: Kees closed!
Personages: Bep Klep, Valerie en Kees.
Benodigdheden: kappersmantels (Bep Klep en Valerie); katvervoerbox (Bep Klep); mobieltje
en een prop papier (Valerie); stratenboek met sticker erop en oude fotocamera (Kees).
Scène 7: Bekenden van de politie
Personages: Barry Badjas, Slim, Sloom, Pier en Koen.
Benodigdheden: fiets met kettingslot en gereedschapskist (Slim); koevoet (Sloom).
Scène 8: De fietsendiefstal
Personages: Slim, Sloom, Pier, Koen en (de stem van) burgemeester Kift.
Benodigdheden: fiets met kettingslot, gereedschapskist, waterpomptang, Engelse tang, lijstje
met oude foto (Slim); koevoet (Sloom); twee fietswielen (Slim en Sloom); portofoon (Koen).
Scène 9: De lekkerste taart
Personages: Wendy, Wanda, Samantha en Betty.
Benodigdheden: mobieltje en rode bruidstaart (Samantha); blauwe bruidstaart (Betty); kleine
taartjes met echte slagroom erop (Samantha en Betty).
Scène 10: Opa en oma Bokkepoot (deel 1)
Personages: opa, oma, Faith en Wibi.
Benodigdheden: schoothondje (oma); koptelefoon met mobieltje (Faith); dienblad (Wibi).
Scène 11: Opa en oma Bokkepoot (deel 2)
Personages: opa, oma, Barend en Wibi.
Benodigdheden: dienblad, kopje en glazen mok met water en lippenstift op de rand (Wibi);
schoothondje (oma); mobieltje en een glas met water (Barend); nepkunstgebit (opa).
Scène 12: Marnie Heus en Pieta Pechvogel
Personages: Wendy, Wanda, Marnie Heus en Pieta Pechvogel.
Benodigdheden: gastenlijst (Wanda); trolleykoffer met schapenknuffels (Marnie Heus);
gipsen been, mitella, schuimrubber nekband, verband, kruk en mobieltje (Pieta Pechvogel).
Scène 13: Daar komt de bruid
Personages: Wendy, Wanda, Barend, Bert, Samantha, Betty, Wibi en Nel.
Benodigdheden: synthesizer (Wibi); postpakketje (Nel).
Scène 14: Detectivebureau Schering & Inslag
Personages: burgemeester Kift, Samantha, Betty, Marijke Schering, Bep Klep en Wibi.
Benodigdheden: katvervoerbox (Bep Klep); vergrootglas (Marijke Schering).
Scène 15: De taartroof
Personages: Barry Badjas, Slim, Sloom, Pier, Koen en (de stem van) burgemeester Kift.
Benodigdheden: twee bruidstaarten (Slim en Sloom); kerkklok (Slim); kartonnen portier van
een politieauto (Pier en Koen); portofoon (Koen).
Scène 16: Dat komt hard aan
Personages: Romee, Julian, Alysha, Renzo, Ricardo en Wibi.
Benodigdheden: synthesizer (Wibi); zonnebrillen en koptelefoons (Renzo en Ricardo);
mobieltje (Ricardo); koptelefoon, spiegeltje en mascara (Alysha).
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Scène 17: Speciaal opsporingsteam
Personages: Wendy, Wanda, burgemeester Kift, Pier en Koen.
Benodigdheden: bodywarmers of hesjes, grote zaklampen en politiebadges (Pier en Koen);
klapper met formulier en pen (Koen); dikke dossiermap, muntje, mobieltje en taser (Pier).
Scène 18: Opa en oma Bokkepoot (deel 3)
Personages: oma, opa, Faith, Nel, Marijke Schering, Bep, Valerie, Kees, Marnie en Pieta.
Benodigdheden: bosje veldbloemen (Faith); krant (oma); postpakketje, klapper met formulier
en pen (Nel); doosje met afbeelding van een etiketprinter erop (opa); katvervoerbox met
kattenknuffels erin (Marijke Schering); trolleykoffer met schapenknuffels (Marnie Heus);
gipsen been, mitella, schuimrubber nekband, verband, kruk en korte selfiestick met mobieltje
(Pieta Pechvogel); oude fotocamera (Kees).
Scène 19: De taser
Personages: Barry Badjas, Slim, Sloom, Pier en Koen.
Benodigdheden: twee bruidstaarten (Slim en Sloom); taser (Pier).
Scène 20: De ontdekking
Personages: Romee, Faith, Alysha, Julian, Renzo, Ricardo, Barend, Bert, Samantha, Betty,
Marijke Schering en Wibi.
Benodigdheden: vergrootglas (Marijke Schering); synthesizer (Wibi).
Scène 21: De videoboodschap
Personages: Barend, Bert, Samantha, Betty, Wendy, Wanda, Nel, Julian (verkleed als zijn
broer, de bruidegom) en Romee (verkleed als haar zus, de bruid).
Benodigdheden: synthesizer (Wibi); postpakketje met tablet erin (Nel); grote lijst en
bloemkettingen (Julian en Romee); hoge hoed en plaksnor (Julian); witte sluier (Romee).
Scène 22: De arrestatie
Personages: burgemeester Kift, Barry Badjas, Pier, Koen, Barend en Bert.
Benodigdheden: koevoet (Koen); slippers (Barry Badjas).

Personages en benodigdheden per lied

Hieronder volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: Waar is het bruidspaar?
Spelers: Wanda en Wendy.
Benodigdheden: stoel en mobieltjes (Wanda en Wendy).
♪ ♫ Lied: Dit is jouw moment!
Spelers: Romee, Faith, Alysha, Julian, Renzo en Ricardo.
Benodigdheden: zonnebrillen (Julian, Renzo en Ricardo).
♪ ♫ Lied: Het taartgevecht
Spelers: Samantha, Betty en Sloom.
Benodigdheden: blauwe en rode taartjes (koor); twee taartjes met echte slagroom
(Samantha en Betty); trompet (Sloom).
♪ ♫ Lied: Hard tegen hard
Spelers: Barend, Bert, Bep Klep en Valerie.
Benodigdheden: bordjes met afbeeldingen (koor); kappersmantels (Bep Klep en Valerie).
♪ ♫ Lied: Beter dan de CIA
Spelers: Pier en Koen.
Benodigdheden: zaklampen (Pier, Koen en koor); bodywarmers met tekst achterop en
politiebadges (Pier en Koen); dikke dossiermap (Pier); klapper met formulier en pen (Koen).
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♪ ♫ Lied: De liefde blijft
Speler: Wibi.
Solisten zang: Romee en Faith.
Solisten rap: Renzo en Ricardo.
Benodigdheden: synthesizer (Wibi).
♪ ♫ Lied: Onze keuze
Spelers: Wendy en Wanda.
Solisten rap: Renzo en Ricardo.
Benodigdheden: een rode en een blauwe halve bruidstaart (Wendy en Wanda).
♪ ♫ Lied: Voordat we naar huis gaan
Speler: Wendy.
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 1: Voordat we naar huis gaan (reprise)
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 2: Medley Help, we zijn het bruidspaar kwijt!
Benodigdheden: -

Aantal speelbeurten per personage

In het schema hiernaast is af te lezen in hoeveel scènes een personage speelt. Het is
een handig hulpmiddel bij het toekennen van eventuele dubbelrollen. De cijfers staan voor
het aantal keer dat een personage in een scène aan het woord komt.

Meegeleverd in de download van de musical
•
•
•
•
•
•

Uitbreidingen aantal rollen (PDF)
Leadsheets van alle liedjes (PDF)
Poster Help, we zijn het bruidspaar kwijt! (JPG)
Toegangsbewijs (JPG)
Grime voorbeelden (PDF)
Powerpointpresentaties van alle liedjes
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Scène 1:

De laatste voorbereidingen

Er klinkt een feestelijke openingstune (track 1). Wendy komt op met een lijst. Ze kijkt
om zich heen om te zien of alles klaar is voor het feest. Ze vinkt één voor één de dingen af.
Wendy:

Feestverlichting? Check! Piano? Check! Rode loper? Check! Rode
bruidstaart? Check! Blauwe bruidstaart? Hè? (Roept) Wanda?!

Wanda komt aan de blauwe kant op met een blauwe bruidstaart. Ze heeft moeite balans te
houden.
Wendy:

Vlug, Wanda! Zet die taart op z’n plek.

Wanda:

Ja ja, Wendy. Ik doe m’n best.

Wanda glijdt bijna uit. Met veel moeite lukt het haar om de taart veilig neer te zetten.
Wendy:

Zo. Dat scheelde niet veel.

Wanda:

Inderdaad. Waarom zijn er eigenlijk twee bruidstaarten? Er is toch maar één
bruidspaar?

Wendy:

De vader van de bruid en de vader van de bruidegom zijn toevallig allebei
bakker. Beide bakkers wilden per se de bruidstaart maken.

Wanda:

Tjonge! Nou ja. Beter te veel taart dan te weinig.

Wendy:

Het gaat hier dadelijk volstromen met gasten. Het zal een drukke avond
worden. Gelukkig heb ik hulp geregeld voor in de bediening.

Wendy gaat verder met het afvinken van dingen op haar lijst.
Wanda:

Wie komt er dan? CONNY?

Wendy:

Nee, die KON NIE.

Wanda:

Wie komt er dan? DINY?

Wendy:

Nee, DIE NIE.

Vanaf de rode kant komt Wibi Surrogaati op met een dienblad met glazen. Hij kijkt sip.
Wendy:

Ah, daar zal je onze hulp al hebben. Wanda, mag ik je voorstellen aan onze
ober van vanavond. Dit is …

Wanda:

(Enthousiast) De beroemde pianist Wibi Surrogaati! Ik ben een groot fan!
Gaat u vanavond ook spelen? We hebben een synthesizer staan.

Wibi:

(Droevig) Nou, eh … Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Ik … ik zit in een
muzikale dip. Niets lukt me meer. Telkens als ik achter een piano kruip, sla ik
de plank volledig mis. Het is echt hopeloos.
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Wendy:

Wibi is hier vanavond in de eerste plaats om te bedienen, Wanda. Zo kan hij
mooi wat centjes bijverdienen. Ja toch, Wibi? En Wibi?

Wibi:

Ja, mevrouw?

Wendy:

Kop op! Vrolijk blijven kijken! Het is tenslotte een bruiloft.

De droevige Wibi zet een enorm grote neplach op.

Scène 2:

Weddingplanners

Burgemeester Kift loopt op vanaf de rode kant.
Burgemeester Kift:

Goedenavond, dames. Zijn jullie van de organisatie van het feest?

Wendy & Wanda:

Dat klopt, mevrouw de burgemeester. Wij zijn Wendy en Wanda van Wendy
& Wanda Weddingplanners.

Wanda:

Gemakkelijk te onthouden door de drie w’s. Net als de naam van onze
website:

Wanda & Wendy:

www (korte stilte) .nl

Burgemeester Kift:

Aangenaam. Mijn naam is Angela Kift. Ik ben de trotse burgemeester van
Heibel aan de Vecht, de vredigste gemeente van Nederland. In Heibel valt
NOOIT een onvertogen woord. Tot aan deze bruiloft dan …

Wanda:

Tot aan deze bruiloft? Wat bedoelt u? Zijn er problemen?

Burgemeester Kift:

Er zijn wat strubbelingetjes tussen beide families. Niet iedereen is even blij
dat het bruidspaar vandaag is getrouwd, snap je?

Wibi:

Waarom niet?

Burgemeester Kift:

Dat is een lang verhaal. Hopelijk is de huwelijksceremonie rustig verlopen en
kunnen we de dag afsluiten met een mooi feest.

Wendy:

Maakt u zich daar maar geen zorgen over, mevrouw. Wij gaan ervoor zorgen
dat het een geweldige feestavond wordt ter ere van het bruidspaar. Zoals u
kunt zien hebben we kosten noch moeite gespaard.
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Burgemeester Kift:

Ik moet toegeven: het plein heeft er nog nooit zo feestelijk uitgezien.

Wanda:

Ik wed dat het met het humeur van de twee families wel goed komt.

Burgemeester Kift:

Dat vind ik fijn om te horen. Ik reken op jullie!

Burgemeester Kift gaat af aan de rode kant. Wibi kijkt inmiddels weer treurig.
Wibi:

Ben je echt zeker van een goede afloop, Wendy?

Wendy:

Honderd procent. Alles is geregeld. Het kan gewoon niet meer fout gaan.
Wat mij betreft kan het feest losbarsten. Blijven lachen, Wibi!

Wibi zet weer een neplach op. De mobiel van Wanda gaat over (track 2). Ze neemt op.
Wanda:

Wendy & Wanda Weddingplanners! (Luistert kort) Wát zeg je? Verdwenen?
Hoezo verdwenen? (Luistert kort) Maar dat is een ramp!

Wendy:

Ik verzeker je, Wibi: het wordt een bruiloftsfeest om nooit te vergeten!

Wanda:

Wendy? Als ik je even mag onderbreken? We hebben een probleem.

Wendy:

Dat probleem zal moeten wachten. De gasten komen er al aan.

Wendy kijkt naar de linker- en rechtercoulissen. Wanda reikt Wendy haar telefoon aan.
Wanda:

Hier. Dit moet je echt even horen.

Wendy:

Geen tijd. (Roept) Zet je schrap want alles is klaar, voor de bruiloft VAN HET
JAAR!

Het koor loopt op. De muziek start.

♪ ♫ Lied:
Koor:

Waar is het bruidspaar? (track 3)
De grote dag is eindelijk aangebroken
We vieren met elkaar een bruiloftsfeest 		
Al weken werd er druk over gesproken:
Nog niet eerder is er hier zo’n feest geweest
De meiden dragen mooie hippe jurkjes
De jongens dragen pakken met een strop
Het lijkt een dag die niet meer kan mislukken
De zon die schijnt, ’t is feest, het kan niet op!
HO!! STOP!!

Wanda gaat op een stoel staan en spreekt het koor toe. Wendy hoort het vol verbazing aan.
Wanda:

(Bezorgd) Even een korte mededeling: we zijn sinds de ceremonie in het
gemeentehuis het bruidspaar kwijt!

Koor:

O nee! O nee! Is dit een misverstand misschien?
Nee! Nee! Niemand heeft ze meer gezien!

Copyright © Spotlight Musical Productions

14

Script

Koor:
Linkerhelft koor:
Rechterhelft koor:
Koor:

Waar is het bruidspaar toch gebleven?
Ze zeiden net nog samen ‘ja’
Hebben ze nu al spijt gekregen?
Welnee! Ze houden van elkaar!
Maar waarom laten ze ons wachten?
Dat is toch zinloos? Geef maar toe:
Een bruiloftsfeest zonder een bruidspaar
Dat brengt een hele hoop geHele hoop gedoe!

Tijdens het tweede couplet stappen Barend Bokkepoot en Betty Bol naar voren wanneer
het koor hun citaat zingt. Ze beelden met gebaren hun mening uit.
Koor:

Naar deze dag is maanden uitgekeken
Alleen niet door de vader van de bruid
Toen hij destijds gevraagd werd om zijn zegen
Zei hij: ‘Eigenlijk liever niet! Maar ja, vooruit …’ 		
En zelfs de bruidegom z’n eigen moeder
Vroeg aarzelend: ‘Is dit wel wat je wil?’
En nu haar zoonlief zomaar lijkt verdwenen
Geeft zij het liefst een hele harde gil!
(Betty Bol gilt zo hard ze kan) WEES STIL!!

Wendy heeft een app-bericht ontvangen. Ze gaat op een stoel staan en spreekt het koor toe.
Wendy:

(Bezorgd) Even een update: de chauffeur van de bruidswagen zegt dat het
bruidspaar halverwege de rit bij hem is uitgestapt.

Koor:

O nee! O nee! Er gaat een schok door het publiek!		
’t Is tijd! Voor een klein beetje paniek!

Koor:

Waar is het bruidspaar toch gebleven?
Ze zeiden net nog samen ‘ja’
Hebben ze nu al spijt gekregen?
Welnee! Ze houden van elkaar!
Maar waarom laten ze ons wachten?
Dat is toch zinloos? Geef maar toe:
Een bruiloftsfeest zonder een bruidspaar
Dat brengt een hele hoop geHele hoop gedoe!

Linkerhelft koor:
Rechterhelft koor:
Koor:

Koor:
Linkerhelft koor:
Rechterhelft koor:
Koor:

Waar is het bruidspaar toch gebleven?
Ze zeiden net nog samen ‘ja’
Hebben ze nu al spijt gekregen?
Welnee! Ze houden van elkaar!
Maar waarom laten ze ons wachten?
Dat is toch zinloos? Geef maar toe:
Een bruiloftsfeest zonder een bruidspaar
Dat brengt een hele hoop geHele hoop gedoe!

De koorleden beginnen paniekerig met elkaar te praten. Wanda gaat op de stoel staan.
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Wanda:

Dames en heren? We gaan ons uiterste best doen om het bruidspaar zo
snel mogelijk te traceren. In afwachting van hun aankomst kunt u alvast een
drankje pakken aan de linker- of rechterzijde van het plein.

Verbijsterd en druk pratend lopen de koorleden af aan beide zijden van het podium.

Scène 3:

De bakkersstrijd

Wendy, Wanda, burgemeester Kift, Barend, Samantha, Bert en Betty blijven op.
Burgemeester Kift:

Wendy en Wanda? Hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren?

Wendy:

Geen idee. Maar er is vast een logische verklaring waarom het bruidspaar
halverwege de autorit is uitgestapt.

Wanda:

Ze komen dadelijk gewoon het plein op lopen alsof er niets gebeurd is.
En dan lachen we met z’n allen om deze hele situatie. Je zult het zien.

Wendy en Wanda lopen haastig af aan de blauwe kant.
Barend Bokkepoot:

Er valt helaas helemaal niets te lachen vandaag. Hoe is het toch mogelijk dat
mijn dochter uitgerekend wilde trouwen met een zoon van bakker Bert Bol.
De SLECHTSTE bakker van heel Heibel.

Bert Bol:

Ik? De slechtste bakker?! JOUW bakkerij staat niet eens in de Heibelse top
tien.

Samantha:

Top tien? Heibel heeft maar twee bakkerijen!

Bert Bol:

Kun je nagaan hoe slecht jij bent!

Barend Bokkepoot:

Hou toch je mond, koekenbakker!

Bert Bol:

Zwijg toch, domme donut!

Barend Bokkepoot:

Mislukte pannenkoek!

Bert Bol:

Lelijke bokkenpoot!

Barend Bokkepoot:

Bokkenpoot?! Hij noemt me bokkenpoot! Ik ben nog NOOIT zo beledigd!

Samantha:

Maar Barend, we heten toch ook Bokkepoot?

Barend Bokkepoot:

O ja …

Burgemeester Kift:

Heren! Dit is slecht voor het imago van de stad. Denk aan onze slogan:
Heibel aan de Vecht, de vredigste gemeente van Nederland!
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Samantha:

De burgemeester heeft gelijk. Het allerergste is dat het bruidspaar er nog
steeds niet is. Jullie zoon en onze dochter.

Betty:

Precies! (Paniekerig) Deze hele situatie wordt me allemaal een beetje te
veel! (Hoge gil) Aaah!

Met veel theater valt Betty Bol flauw. Haar man Bert vangt haar op.
Barend Bokkepoot:

Ach, Betty. Doe toch niet zo flauw.

Betty:

Ik doe helemaal niet flauw. Ik meen het. Ik ben serieus van de kook!

Barend Bokkepoot:

Dat snap ik, maar ik vond het nog niet echt overtuigend wat je deed.

Betty:

O, ja? Wat dacht je hiervan? (Paniekerig) Ik kan het allemaal niet meer aan!
(Hoge gil) Aaah!

Met veel theater valt Betty Bol opnieuw flauw. Bert vangt haar weer op.
Bert Bol:

Hierin moet ik Barend gelijk geven, schat. Het mist gewoon nog wat.

Betty:

Hè?! Maar WAT dan?

Bert Bol:

Ik weet het niet. Misschien mist het wat POWER?

Betty:

Power? Wat voor een power?

Barend en Bert:

(Lachend) FLAUWER POWER! Haha!

Barend en Bert doen een high five. Dan beseffen ze dat ze ruzie hebben en zeggen boos:
Barend en Bert:

Maar denk maar niet dat het nu opeens weer goed is tussen ons.

Burgemeester Kift:

Ik stel voor dat we allemaal een drankje nemen om wat te kalmeren. De
familie Bokkepoot naar links, de familie Bol naar rechts.

Samantha, Barend en burg. Kift af aan de rode kant. Bert en Betty aan de blauwe kant.
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Scène 4:

Challenge accepted!

Faith, Alysha en Romee komen op aan de rode kant. Ze dragen alle drie een drankje en een
damestasje. Alysha haalt telkens haar hand door het haar en is zichtbaar blij met zichzelf.
Faith:

Bruidspaar of niet, we gaan er een knalfeest van maken, Romee.

Romee:

Precies! Al maak ik me toch een beetje zorgen, Faith. Hoe kan mijn zus
opeens verdwenen zijn? Het is nog wel haar bruiloft!

Faith:

Ik snap je bezorgdheid, maar ze komen wel weer boven water. Laten we
ondertussen genieten van deze mooie avond. Ja toch, Alysha?

Alysha:

Zeker! Maar eerst: een make-upcheck!

De meiden giechelen en zetten hun drankjes weg. Ze pakken alle drie een spiegeltje om hun
make-up te checken. Al snel bergen Faith en Romee hun spiegeltjes op. Alysha blijft echter
met een dromerige blik in haar spiegeltje staren. Romee kijkt richting de blauwe kant.
Romee:

Vlug! Daar komen leuke jongens aan.

Faith:

Alysha? Wat doe je?

Alysha:

(Kijkt op) O, sorry. (Kijkt weer in de spiegel) Ik bekijk mezelf in de spiegel en
opeens bedenk ik: tjonge … wat zie IK er goed uit, zeg!

Faith:

Doe je spiegeltje weg, die jongens komen eraan!

Alysha stopt het spiegeltje weg. Vanaf de blauwe kant komen Renzo, Ricardo en Julian op.
Renzo en Ricardo:

Kijk eens aan. Daar heb je de meiden van de familie Bokkepoot.

Faith:

Ziehier. De jongens van de familie Bol.

Alysha staart nog steeds naar de coulissen aan de blauwe kant.
Romee:

Alysha? Wat doe je?

Alysha:

Je zei dat er leuke jongens aan kwamen.

Romee:

Ik bedoelde deze jongens.

Alysha:

(Afkeurend) O …

Romee:

Dit is Julian. En dat zijn zijn neefjes Renzo en Ricardo.

Julian:

(Tegen Alysha) En wie ben jij?

Ricardo:

En waarom doe je zo arrogant?

Romee:

Dat is mijn nichtje, Alysha. Ze is echt oké, hoor.

Renzo:

Kijk dat glitterjurkje, die ketting en die fonkelende oorbellen.
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Alysha:

(Blij met zichzelf) Always dress to impress! Ik hou van alles wat glimt en
blinkt.

Ricardo:

Dat kan ik zien. Je lijkt wel een ekster.

Alysha:

(Verontwaardigd) Een EKSTER?!

Julian:

Let maar niet op mijn neefjes. Wat is er mis met een beetje blingbling?

Ricardo:

Nou … het is een beetje EKSTEReem.

Faith:

Nee, jullie zien er lekker uit in jullie pinguïnpakkies.

Renzo, Ricardo
en Julian:

(Verontwaardigd) Pinguïnpakkies?!

Renzo:

Dit zijn echte maatpakken, hoor.

Ricardo doet verontwaardigd een stap naar voren.
Ricardo:

Ja! Met deze pakken zijn we superstoer en … en …

Alysha:

En wat?

Ricardo:

(Twijfelend) En zo.

Ricardo doet weer een stapje terug.
Julian:

We hebben echt uitgepakt met onze outfits.

Renzo:

Precies! Kijk! We dragen zelfs échte KAKschoenen.

Ricardo:

Het zijn LAKschoenen.

Renzo trekt een broekspijp omhoog en bekijkt zijn schoen.
Renzo:

Vind je? Ik vind ze kak.

Julian:

Jullie kunnen er niet omheen dat WIJ de best geklede jongens zijn van dit
HELE feest.

Renzo:

Op de bruidegom na dan. (Opeens twijfelend) Die er dus niet is … dus die
telt niet mee … dus het is zo!

Romee:

Prima. Maar wij zien er vanavond ook geweldig uit. Geef maar toe!

Renzo, Ricardo en Julian pakken alle drie een zonnebril uit hun zak. Alysha stapt naar voren.
Alysha:

In mijn geval kun je zelfs zeggen: OOGVERBLINDEND.

Renzo, Ricardo en Julian zetten als reactie tegelijk hun zonnebril op en doen daarna tegelijk
hun armen over elkaar. Alysha lijkt er iets door uit het veld geslagen.
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Faith:

Ik heb een idee. Laten we een wedstrijd doen wie de beste entree maakt op
de rode loper. Dan kan iedereen op het feest beoordelen wie de show steelt:
de jongens óf de meiden.

Ricardo:

Prima! Wedden dat wij jullie wegblazen?

Faith:

Dat klinkt als een uitdaging, Bokkepoot.

Ricardo:

Dat klinkt als een makkie, Bol.

Ricardo en Faith:

Challenge accepted!

Ricardo en Faith schudden elkaar de hand. De muziek start. Koor loopt op.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Dit is jouw moment! (track 4)
Na eindeloos gepriegel				
Met wat make-up en een spiegel			
Ben je blij met wie je bent
Na een uurtje bij de kapper
Ben je zelfs een beetje knapper
Al is het maar voor het moment					
Ging je vanochtend nog gebukt onder outfit-stress
Nu heb je simpelweg het antwoord:
Say yes to the dress!

De drie meiden showen tijdens het refrein als echte topmodellen hun outfit aan het publiek.
Laat je zien! Laat je zien!
De spotlights zijn van jou!
Jij hebt stijl en bovendien
Vergeet je jou niet gauw
Volgens de mode en de trend
Ben je mooi zoals je bent
Al het licht is op jou gericht
Dit is jouw moment!
Er komt best wat bij kijken
Om je overhemd te strijken
Want dat ben je niet gewend
En je denkt: zal ik het flikken			
Om m’n eigen das te strikken?			
Dan blijk je een natuurtalent
				
Je regelt schoenen en een riem bij je pak op maat
Zodat je stralend als een filmster 					
Op de rode loper staat!
De drie jongens showen tijdens het refrein hun stoere maatpakken aan het publiek.
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Laat je zien! Laat je zien!
De spotlights zijn van jou!
Jij hebt stijl en bovendien
Vergeet je jou niet gauw
Volgens de mode en de trend
Ben je mooi zoals je bent
Al het licht is op jou gericht
Dit is jouw moment!
Tijdens het laatste refrein showen beurtelings de meiden en de jongens hun outfits.
Laat je zien! Laat je zien!
De spotlights zijn van jou!
Jij hebt stijl en bovendien
Vergeet je jou niet gauw
Volgens de mode en de trend
Ben je mooi zoals je bent
Al het licht is op jou gericht
Dit is jouw moment!
Koor loopt af.

Scène 5:

Het geheim

Julian, Renzo, Ricardo, Romee, Faith en Alysha zijn op het podium blijven staan.
Renzo:

Nou, dat lijkt me duidelijk. De jongens winnen!

Renzo en Ricardo geven elkaar een high five.
Faith:

In your dreams. Iedereen keek naar ons. Ze zagen jullie niet eens.

Ricardo:

Jullie zijn gewoon slechte verliezers. Dát is het.

Alysha:

No way. Jullie kunnen gewoon niet dealen met de waarheid.

Julian:

Laten we geen ruzie maken.

Romee:

Nee, dat is het niet waard. We zien er allemaal geweldig uit.

Ricardo & Renzo:

Goed. Dan zeggen we niets meer.

Renzo en Ricardo steken hun tong uit en gaan af aan de blauwe kant. Faith en Alysha doen
een talk-to-the-hand-gebaar en lopen aan de rode kant af. Romee en Julian kijken hen na.
Julian:

Zijn ze weg?

Romee:

Volgens mij wel.

Julian en Romee lopen naar elkaar toe en pakken elkaars handen vast. Stilletjes komt Wibi
op aan de rode kant. Hij gaat met een grote lach op zijn gezicht achter de synthesizer zitten.
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Julian:

Eindelijk even alleen.

Romee:

Ja.

Wibi legt een romantisch akkoord neer (track 5). Julian en Romee kijken verstoord op.
Romee:

Wibi?

Wibi:

(Hoopvol) Ja?

Romee:

Zou je daar even mee willen stoppen?

Wibi:

(Treurig) Oké …

Met gebogen hoofd slentert Wibi af. Romee en Julian hebben er geen aandacht voor.
Julian:

Weet je, Romee? Misschien moeten we het gewoon aan iedereen vertellen.

Romee:

Ben je gek? Mijn zus is vandaag getrouwd met jouw broer en niemand in
heel Heibel weet wat-ie daarmee aan moet. Wat zal er gebeuren als ze er
vandaag achter komen dat wij ook een stelletje zijn?

Romee & Julian:

Dan is het plein hier dadelijk te klein.

Julian:

Goed. Dan houden we het geheim. Niemand zal het weten.

Julian en Romee geven elkaar een knuffel. Net op dat moment komt Faith op lopen.
Faith:

Romee? Kom je nog?

Romee:

(Geschrokken) Wat? O. Ja, ik kom.

Julian vlucht af. Faith heeft alles gezien en haar mond valt open van verbazing.
Faith:

Dat was … (ze valt even stil) raar …

Romee:

Ik kan het allemaal uitleggen.

Faith:

Ik ben heel benieuwd.

Romee loopt af aan de rode kant van het podium. Faith volgt.

Scène 6:

Kees closed!

Bep Klep en Valerie komen gehaast op vanaf de blauwe kant. Ze dragen kappersmantels.
Bep heeft de krulspelden nog in. Valerie heeft haar lange haren chaotisch opgestoken in
diverse knotjes. Bep draagt een katvervoerbox waarvan het deurtje niet op slot zit.
Bep Klep:

Zouden we nog op tijd zijn, Valerie?

Valerie:

Ik denk het wel, Bep. Ik zie het bruidspaar nog niet. Hoe zie ik eruit?

Copyright © Spotlight Musical Productions

22

Script

Bep Klep:

Je ziet eruit alsof de kapper nog niet helemaal met je klaar is.

Valerie:

We hadden ook ZO weinig tijd. Jij ziet er beter uit dan vanochtend.

Bep Klep:

Echt?

Valerie:

Ja. Als je bedenkt dat je toen nog stekeltjes had.

Bep Klep:

Dank je. Ik ken je pas sinds vandaag, maar je bent nu al een vriendin.

Valerie:

Niets verbindt mensen meer dan samen ACHT uur bij de kapper zitten.

Bep en Valerie geven elkaar een hug.
Valerie:

Wat zit er in die box?

Bep Klep:

Mijn katten. Ik kan niet zonder ze. Ik neem ze overal mee
naartoe. Het bruidspaar zal het toch niet erg vinden dat ik ze
heb meegenomen?

Valerie:

Het is een openbaar plein. Ze zijn vast van harte welkom.

Bep Klep:

Is je man er al?

Valerie:

Kees? Die heb ik nog niet gezien. Hij is weer in Engeland
geweest.

Bep Klep:

Komt Kees vaak in Engeland? Dan spreekt hij zeker vloeiend Engels.

Valerie:

Kees spreekt inderdaad vloeiend. Maar geen Engels. De Engelsen weten
zich geen raad met hem. (Kijkt op haar horloge) Zijn vliegtuig is vier uur
geleden geland op Schiphol. Ik vraag me af waar hij blijft.

Bep Klep:

Misschien is hij verdwaald op weg hiernaartoe?

Valerie:

Zou kunnen. Als Kees de weg kwijt is dan vindt hij die niet snel terug. Weet je
hoe de Engelsen dat noemen? (Tegen publiek) A lost Kees!

De telefoon Valerie gaat af (track 6). Ze pakt haar mobieltje tevoorschijn.
Valerie:

O. Het is Kees. (Ze neemt op) Ha, die Kees. (Luistert een moment) Ja. Wij
staan al op het HEIBELPLEIN. Waar ben jij nu? (Luistert een moment) Oké,
luister. Ik leg even uit hoe je het beste kunt lopen.

Valerie kijkt naar het scherm en spreekt in de microfoon van haar mobiel. [Tip: laat Valerie de route
voorlezen vanaf (een briefje op) het scherm, dan hoeft het niet uit het hoofd.]
Valerie:

Je moet eerst de TWISTLAAN helemaal uitlopen. Dan ga je bij de
HEISADREEF rechtsaf. Dan neem je het bruggetje over de BONJE. Heb
je dat? Dan zie je het STAMPEIHOFJE aan je linkerhand. Vervolgens
loop je rechtdoor tot aan de TRAMMELANTKADE. Dat is net voorbij
zwembad DE STRUBBELING. Daar moet je links aanhouden richting de
COMMOTIELAAN. En die komt via de HERRIESTRAAT straat uit op het
HEIBELPLEIN. En daar staan wij.
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Kees komt lezend in een stratenboek vanaf de rode kant op. Om zijn nek hangt een camera.
Kees:

Hé, schat.

Valerie:

(Stomverbaasd) Kees?! Ben je er nu al?!

Kees:

Ja! Volgens deze papieren versie van Google Maps uit 2006 kon ik ook heel
makkelijk doorsteken via de … (kijkt vlug op het kaartje) BETWETERSTEEG.
Verrassend up-to-date dit boekje. Haha!

Bep Klep:

Papieren versie van Google Maps uit 2006?

Kees:

Ja, handig hè? Heb ik gekocht via Zwendel.nl. Tegenwoordig kun je Google
Maps ook downloaden, natuurlijk. Maar je wilt niet weten hoeveel je dan
vervolgens nog moet printen.

Bep Klep:

Nou, dat …

Kees:

(Onderbreekt Bep) Ik werd trouwens net op straat aangesproken door een
Engelsman. Kijk! Er zit zelfs een originele Google-sticker op de kaft. Daar
ben ik blij mee. Had ik al verteld dat ik net op straat werd aangesproken door
een Engelsman? Er zit ook een stevige kaft omheen, zie je? Dat vind ik fijn.
Dus die …

Bep Klep:

Praat Kees altijd zoveel?

Valerie:

Ja, helaas wel. Hij heeft een zeldzaam vermoeidheidssyndroom.

Bep Klep:

Hij ziet er helemaal niet moe uit.

Valerie:

Kees wordt zelf ook niet moe. Iedereen om hem heen wordt moe.

Kees:

(Tegen publiek) Dus die Engelsman komt naar me toe en zegt tegen mij: ‘I
have a message for you.’ Ik zeg: ‘Ik hoef geen massage.’ Zegt hij: ‘But it’s a
good message!’ Ik zeg: ‘Dat kan wel weese, maar ik mot het nie hebbe.’

Valerie:

Hij stopt helaas nooit uit zichzelf met praten.

Kees:

Dus die Engelsman zegt: ‘I’m speaking the trth… the trth… the truth!’ Ik zeg:
‘Ja vriend, je spreekt zeker stroef!’ Toen was hij er klaar mee …

Valerie:

Maar ik heb er laatst iets op gevonden. Let op!

Valerie houdt haar hand een paar centimeter onder de kin van Kees.
Kees:

Dus die Engelsman zegt: ‘I have to go. I am completely tied up.’ Ik zeg: ‘O, is
je TIJD up? Nou, dan kun je misschien beter …’

Dan tilt Valerie haar hand iets op en duwt de mond van Kees dicht. Kees valt stil.
Valerie:

Nu vijf seconden vasthouden. Drie-vier-vijf. En dan langzaam loslaten.

Valerie laat haar hand voorzichtig zakken. De mond van Kees blijft dicht.
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Bep Klep:

Ongelooflijk. Het werkt. Wat een rust.

Valerie:

Goed hè? Weet je hoe de Engelsen dat noemen? (Tegen publiek)
Kees closed! (Tegen Kees) Ga maar even een paar fotootjes maken van het
feest, Kees. Hup! Hup hup!

Kees loopt zwijgend af aan de rode kant van het podium.
Bep Klep:

Het lijkt me heel vervelend als hij de hele dag zo zou doorpraten.

Valerie:

Echt wel! Als we naar de film gaan, neem ik zelfs een prop papier mee.

Bep Klep:

(Verbaasd) Een prop papier?

Valerie:

Jazeker. Wacht, ik heb ’m bij me.

Valerie pakt een prop papier uit haar handtas en reikt hem Bep aan.
Valerie:

Voordat Kees de bioscoop betreedt, zeg ik dat hij z’n mond open moet doen
en dan stop ik snel deze prop papier bij hem in z’n mond.

Bep pakt met een vies gezicht de prop papier vast bij een puntje en houdt hem omhoog.
Bep Klep:

(Vol afgrijzen) Dus … dus voordat hij de bioscoop in gaat, stop je deze prop
papier bij hem naar binnen?

Valerie:

Ja. Voor de ZEKERHEID. (Tegen publiek) Weet je hoe de Engelsen dat
noemen? (Wacht een seconde) Inderdaad! Just in Kees.

Bep geeft de prop terug aan Valerie. Valerie loopt af aan de rode kant. Als Bep ook wil
vertrekken, ziet ze opeens dat het deurtje van de katvervoerbox niet op slot zit.
Bep Klep:

Hè? Hoe komt dat deurtje open? (Verschrikt) Waar zijn m’n katten?! O, nee!
Ze zijn ontsnapt. Waar zijn jullie, mijn lieve poezenbeestjes? Waar zijn jullie?!
(Roept in paniek) Trix! Max! WILLY!!!

Bep Klep rent overstuur aan de blauwe kant het podium af.

Scène 7:

Bekenden van de politie

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 8:
Slim:

De fietsendiefstal
Ga je me die koevoet nog geven of hoe zit dat?

Sloom houdt de koevoet stevig vast en schudt resoluut zijn hoofd.
Slim:

Goed. Jij je zin. Ik pak wel een tang uit m’n gereedschapskist.
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Slim pakt een waterpomptang uit z’n gereedschapskist en gaat op z’n knieën bij de fiets
zitten. Hij probeert met de tang de stalen ketting te forceren. Het lukt niet.
Slim:

Het lukt niet, Sloom. Kun je me even die andere tang aangeven?

Sloom:

Welke tang?

Slim:

Ik ben effe de naam kwijt. Die tang waar we laatst mee hebben ingebroken in
die volière.

Sloom:

Volière?

Slim:

Ja. Toen we van Barry dat VOGELTJE moesten stelen.

Sloom:

O, die tang!

Slim:

Precies! Hoe heet zo’n tang ook alweer?

Sloom:

(Aarzelend) Een … MUSTANG?

Slim:

Laat maar zitten. Geef me die andere tang maar.

Sloom:

Welke tang?

Slim:

Ik ben effe de naam kwijt. Die tang waar we laatst mee hebben ingebroken in
de dierentuin.

Sloom:

Dierentuin?

Slim:

Toen we van Barry die LELIJKE AAP moesten stelen.

Sloom:

O, die tang!

Slim:

Precies! Hoe heet zo’n tang ook alweer?

Sloom:

(Aarzelend) Een … ORANG-OETANG?

Slim:

Laat maar. Er ligt onder in de kist een oude tang. Geef me die maar.

Sloom graait in de kist. Hij pakt er een oud fotolijstje met een vergeelde foto uit tevoorschijn.
Sloom:

Bedoel je deze?

Slim:

(Boos) Da’s een foto van mijn tante!
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Sloom legt het fotolijstje terug in de kist. Slim staat op.
Slim:

Dit duurt veel te lang. We slopen op een rustig plekje alle waardvolle
onderdelen van die fiets af. Ik draag de fiets, jij draagt de kist, oké?

Slim tilt het achterwiel van de fiets op en loopt ermee richting de blauwe kant. Sloom wil
de kist sluiten maar ziet opeens een tang die hij herkent. Hij pakt er een Engelse tang uit.
Sloom:

Hé! Deze tang ken ik wel! Dat is een TÈÈÈNG!

Slim:

Nee, oen! Dat is een Engelse tang.

Sloom:

(Tegen publiek) Dat zeg ik: een TÈÈÈNG!

Slim en Sloom lopen aan de blauwe kant af. Pier en Koen lopen vanaf de rode kant op.
Pier:

Kijk! Die fiets is weg! Ik wist dat er iets niet klopte aan die jongens.

Koen:

Hoho, Pier! Het is niet bewezen dat het om diefstal gaat.

Pier:

Maar je zegt zelf dat die twee jongens bekenden van de politie zijn!

Koen:

Laatst heb ik een van die jongens staande gehouden omdat hij op de markt
een pan had gestolen. Helaas moest ik hem weer laten gaan.

Pier:

Waarom?

Koen:

Het was een STEELPAN.

Pier:

Ik heb er laatst één een waarschuwing gegeven toen hij langsfietste.

Koen:

Hoezo? Schold hij je uit?

Pier:

Nee, hij maakte trappende bewegingen.

Slim en Sloom sluipen vanaf de blauwe kant op met beiden een los fietswiel. Dan klinkt er
gepiep uit de portofoon van Koen (track 7). Vanuit de coulissen roept burgemeester Kift:
Burgemeester Kift:

Agenten Koen en Pier. Horen jullie mij?

Koen:

Luid en duidelijk, burgemeester Kift. Hier agenten Koen en Pier. Over.

Burgemeester Kift:

We hebben zojuist een melding gekregen van een diefstal van
fietsonderdelen. Hebben jullie iets verdachts gezien?

Pier:

Nee. Niets gezien. O, wacht. Daar staan die twee jongens weer!

Slim en Sloom rennen over het podium met de fietswielen en gaan aan de rode kant af.
Burgemeester Kift:

Wat is er? Zien jullie verdachte figuren?

Koen:

Nee, nee. Vals alarm.
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Koen en Pier:

Het waren twee WIELRENNERS.

Agenten Koen en Pier lopen af aan de blauwe kant van het podium.

Scène 9:

De lekkerste taart

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
♪ ♫ Lied:

Het taartgevecht (track 9)

Bij dit lied draagt de helft van de koorleden een blauw taartje en de andere helft een rood
taartje. Maak vooraf duo’s met iemand met een rood taartje en iemand met een blauw
taartje. Bij het eerste couplet (op het woordje ‘PLOP’) beeldt de ene uit dat hij de ander het
taartje op het hoofd drukt. Bij het tweede coupletje (op het woordje ‘BAM’) beeldt de ander uit
dat hij het taartje bij de ene in het gezicht drukt.
Koor:

Weet je?
Ik heb een ideetje
Ik gooi met een plop
PLOP! Slagroom op je kop!
Slome!
Doe je mond eens open
En je ogen dicht
BAM! Taart in je gezicht!
Om het zeker te weten
Is er maar één manier, manier
Eten is weten
We proeven de taarten nu en hier
Het draait om deze vraag:
Wie bakt de lekkerste? Wie bakt de lekkerste?
Hier gaat het om vandaag:
Wie bakt de beste? Wie bakt de beste?
De beste bruiloftstaart?

Bij het derde coupletje (op het woordje ‘SMAK’) beeldt de ene uit dat hij de ander het taartje
in het gezicht drukt. Bij het vierde coupletje (bij het geluidseffect) vice versa.
Wacht es!
Dan gooi ik je bakkes
Met een grote smak
SMAK! Vol in mijn gebak
Sufferd!
Kom eens met je snufferd
Met een leuk geluid
Taartje in je snuit!
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Om het zeker te weten
Is er maar één manier, manier
Eten is weten
We proeven de taarten nu en hier
Sloom loopt naar voren met een trompet en doet alsof hij de trompetsolo speelt.
Het draait om deze vraag:
Wie bakt de lekkerste? Wie bakt de lekkerste?
Hier gaat het om vandaag:
Wie bakt de beste? Wie bakt de beste?
De beste bruiloftstaart?
Wie lust er nog een stukje?
Wie lust er nog een stukje?
Samantha en Betty: Een lekker stukje taart!
Samantha en Betty drukken elkaar een stuk taart met de echte slagroom in het gezicht.
Samantha en Betty: Mmm! Lekker! Ik wist niet dat jouw man zulke lekkere taarten maakt!
Samantha en Betty slaan een arm om elkaars schouder en lopen gebroederlijk aan de rode
kant af. Ook de duo’s lopen op deze wijze af. Wendy en Wanda blijven verbijsterd achter.
Wendy:

Wat een chaos! Wat een ramp!

Wanda:

Nee, joh. Dit was precies wat dit feestje nodig had. Iedereen heeft stoom
kunnen afblazen én een lekker stukje taart op. Geweldig!

Wendy en Wanda lopen af aan de blauwe kant.

Scène 10:

Opa en oma Bokkepoot (deel 1)

Opa en oma Bokkepoot komen op lopen vanaf de rode kant. Ze gaan zitten op de twee
stoelen die tussen de twee tafels staan. Oma heeft haar hondje Wifi op schoot.
Opa:

Leuk feessie, of niet soms?

Oma:

Wat je leuk noemt! Een bruiloft zonder bruidspaar. Zonde van de tijd.
En nu ben ik ook nog vergeten mijn mobieltje mee te nemen. Bah!

Opa:

Je kunt toch wel een avondje zonder mobiel?

Oma:

Op m’n mobieltje had ik tenminste tv-programma’s kunnen terugkijken.

Opa:

Tv-programma’s terugkijken? Nu? Wat had je willen zien dan?

Oma:

Van alles! Eend tegen honderd. Het familiecliché. Bonje met de burenruzie.
De glijdende rechter. Ik verrek. Holland’s Next Top Roddel. Help, mijn man is
een hobby! Heel Heibel Bakt en Dokter Pil.
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Opa:

Je bedoelt Dokter Phil.

Oma:

Watte?

Opa:

PHIL!

Oma:

Ja, heel veel!

Vanaf de rode kant komt Faith op lopen. Ze luistert muziek en heeft een koptelefoon op.
Faith:

(Praat hard) Hallo, oma!

Faith gaat op een tafel zitten. Ze beweegt met haar hoofd op het ritme van de muziek.
Oma:

Waarom luister je muziek op je koptelefoon, meisje? Speelt er vanavond
geen bandje of zoiets?

Aan de blauwe kant komt Wibi op met een dienblad. Hij lacht nep naar het publiek.
Faith:

Nee. Geen bandje en ook geen dj. Al hoorde ik dat er op het einde van de
avond wel een inspiratieloze pianist komt spelen.

Wibi’s gezicht betrekt. Hij loopt met hangende schouders weg. Opa ziet hem weglopen.
Opa:

(Enthousiast) Hé! Dat lijkt Wibi Surrogaati wel! (Roept) Meneer! Meneer!
Bent u Wibi Surrogaati?

Wibi:

Jazeker.

Opa:

(Enthousiast) Wibi Surrogaati! De beroemde pianist! Mag ik u wat vragen,
meneer Wibi? Alstublieft?

Wibi:

(Vrolijk) Jazeker, meneer. Vraag maar raak!

Opa:

Heb je voor mij een kopje koffie?

Wibi draait zich treurig om en loopt af aan de blauwe kant. Opa roept hem nog na.
Opa:

Doe maar een koffie verkeerd!

Oma:

Koffie verkeerd? Zo drink je toch geen koffie. (Schudt afkeurend haar hoofd)
Tsss! Koffie verkeerd. Wat luister je voor muziek, meisje?

Faith:

Een RUSTGEVEND liedje van mijn favoriete band.

Oma:

Mag ik ook eens luisteren?

Faith geeft de telefoon en koptelefoon aan oma. Oma zet de koptelefoon op.
Oma:

Zet hem maar flink hard, want ik hoor niet zo goed. Oké?

Faith draait het volume omhoog en drukt op play. Er klinkt snoeiharde muziek door de koptelefoon
(track 10). Oma begint hevig te schudden en trillen onder al het muzikale geweld. Faith stopt de
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muziek. Oma doet de koptelefoon af en voelt aan haar oor.
Oma:

Vind je dit rustgevend?! Hoe heet die band?!!

Faith:

De ‘Het-is-maar-net-wat-je-gewend-BAND’.

Faith loopt af aan de rode kant van het podium.

Scène 11:

Opa en oma Bokkepoot (deel 2)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 12:

Marnie Heus en Pieta Pechvogel

Wanda en Wendy op vanaf de rode kant. Wanda draagt de gastenlijst en bekijkt deze.
Wanda:

Gek. Behalve het bruidspaar mis ik nog een paar gasten.

Wendy:

Wie missen we nog?

Wanda:

Pieta Pechvogel uit Amsterdam en schaapherder Marnie.

Wendy:

Schaapherder? Serieus?

Wanda:

Ja. Ik hoop niet dat het bruidspaar ook de kudde heeft uitgenodigd.

Dan klinkt het geluid van blatende schapen (track 12). Marnie komt vanaf de blauwe kant
op met haar trolleykoffer die op wieltjes staat. Aan de bovenkant van de koffer staat de rits
iets open en er steken schapenknuffels uit. Marnie schudt Wendy, Wanda en Wibi de hand.
Marnie:

Hallo, ik ben Marnie! Marnie is de naam. Marnie. Ik heet Marnie.

Wanda:

En uw achternaam is?

Marnie:

Mijn achternaam is Heus.

Wanda:

Heus?

Marnie:

Ja. Marnie Heus.

Wendy:

(Verbluft) U heeft AL uw schapen in die koffer zitten?

Marnie:

Jazeker! Er passen veel makke schapen in een koffer. Je zult geen last van
ze hebben, hoor. Mijn schapen zeggen geen BOE of BAH!

Dan klinkt er door de geluidsboxen: ‘Bèèèèh!’ (track 13).
Marnie:

Wat zei ik je? Ik heb mijn hond trouwens niet meegenomen. Hij heeft de
laatste tijd de neiging om elke ochtend een paar schapen te bijten.
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Wanda:

(Onthutst) Te bijten?!!

Marnie:

Ja. Hij duikt op zo’n schaap als een hongerige wolf. Ik ben er vaak maar net
op tijd bij om erger te voorkomen.

Wendy:

Bent u al met uw hond naar een opvoedcursus geweest?

Marnie:

Jazeker. Daar zeiden ze dat ik mijn hond moest leren ontbijten.

Wanda:

O, ik snap het! Het beest heeft ’s morgens natuurlijk honger.

Marnie:

Hoe bedoel je?

Wanda:

U moet hem toch leren ontbijten?

Marnie:

Ontbijten, ja. ONT-BIJTEN. Wat heeft dat met honger te maken? Maarre, ik
ga maar verder. (Roept) Pas op! Een kudde schapen!

Marnie gaat achter de koffer staan en geeft hem een harde duw richting de rode kant. De
koffer zoeft op de vier wieltjes over het podium.
Marnie:

(Roept) HOOO!

De koffer rolt de coulissen in. Het geluid van een crash en schapen klinkt (track 14).
Pieta:

(Roept vanuit de coulissen) AU!!!

Marnie:

(Tegen publiek) Zonder hond is remmen nog wel een dingetje.

Marnie aan de rode kant af. Daar komt Pieta Pechvogel op. Ze heeft een been in het gips,
een mitella om, een band om haar nek en verband om haar hoofd. Ze loopt met een kruk.
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Wendy:

Gaat het, mevrouw?

Pieta:

Het gaat, het gaat. Het lukte me niet die kudde schapen te ontwijken.

Wanda:

Tjonge, wat een pech! Hoe komt u aan al die andere verwondingen?

Pieta:

Allemaal pech! Er reed een taxi over m’n voet, de tram botste tegen m’n arm,
ik kreeg een drone in m’n nek en er viel een tak op m’n hoofd.

Wendy en Wanda:

Tjonge!

Pieta:

Toen ik vandaag voor de vierde keer het Amsterdamse ziekenhuis verliet,
kwam er ook nog een bus op me af rijden. Maar die heb ik net gemist.

Wanda:

Dat is fijn.

Pieta:

Nee, dat was pech. Omdat ik die bus miste, ben ik nu zo laat.

Pieta grijpt naar haar hoofd en kermt het uit van de pijn.
Wanda:

Gaat het?

Pieta:

Nee. Sinds ik uit het ziekenhuis ben, heb ik zo’n hoofdpijn. Ik zal de dokter
even bellen.

Pieta Pechvogel pakt haar telefoon en belt het ziekenhuis.
Wendy:

Heeft de dokter je geen pijnstillers gegeven?

Pieta:

Nee. Alleen een verdoving. Maar die werkt alleen in Amsterdam.

Wendy:

Alleen in Amsterdam?

Pieta:

Het was een plaatselijke verdoving.

Pieta grijpt naar haar hoofd en kermt het uit van de pijn.
Pieta:

Het verband zit veel te strak om mijn hoofd. Ik denk dat de dokter het
verkeerd heeft verbonden. (De dokter neemt op) Ah! Dokter? Met Pieta
Pechvogel. Ik heb een probleem. Ik ben verkeerd verbonden. Dokter??
Hallo?? (Verbaasd) Hij hangt zomaar op!

Pieta strompelt af aan de blauwe kant van het podium. Wendy en Wanda blijven op.

Scène 13:

Daar komt de bruid

Vanaf de rode kant komen Barend en Samantha op. Bert en Betty vanaf de blauwe kant.
Samantha:

Het is de bruiloft van je dochter, Barend Bokkepoot. Lijkt dat je geen goed
moment om je ruzie met Bert bij te leggen?
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Betty:

Denk aan het geluk van onze zoon, Bert. Maak het goed met elkaar.

Barend en Bert:

Ik zou niet weten waarom. Trouwens, het bruidspaar is er niet eens. Waarom
zou ik dan ergens mijn best voor doen?

Wibi komt vanaf de blauwe kant op gerend. Hij is zichtbaar opgetogen.
Wibi:

Ik denk dat het bruidspaar eraan komt!!

Wendy en Wanda:

Wat een geweldig nieuws!

Iedereen begint door elkaar te praten.
Wendy:

Stilte! (Tegen publiek) We verwachten dat het bruidspaar eraan komt. We
willen iedereen in de zaal verzoeken om te gaan staan.

Wendy en Wanda wachten tot de mensen in de zaal zijn gaan staan.
Wanda:

Wibi? Tijd om je carrière als pianist nieuw leven in te blazen. Speel de
bruidsmars, jongen!

Iedereen kijkt vol verwachting naar de coulissen aan de blauwe kant. Wibi gaat achter de
synthesizer zitten en speelt de eerste twee regels van de bruidsmars en houdt de laatste
noot aan (track 15). Dan komt Nel van Post&Nel vanaf de rode kant op met een pakketje.
Nel:

(Roept vrolijk) HALLOOOO!

Wibi laat de noot in hoogte zakken (nog steeds track 15). Iedereen kijkt teleurgesteld.
Nel:

Ik ben Nel van Post&Nel. Ik heb een pakketje voor opa Bokkepoot!

Wendy:

(Tegen publiek) Gaat u maar weer zitten.

Iedereen wacht tot het publiek weer zit en rustig wordt. Wibi kijkt verdrietig voor zich uit.
Wibi:

(Snikkend) Alles wat ik aanraak mislukt! Alles! Alles mislukt!

Wibi begint met zijn voorhoofd op de toetsen van de synthesizer te bonken (track 16).
Nel:

Is dat niet de beroemde pianist Wibi Surrogaati? Tjonge! Zo te horen zit z’n
carrière behoorlijk in het slop.

Bert Bol:

Dit feest is een aanfluiting. Maar dat was te verwachten van een feest met de
familie Bokkepoot.

Barend Bokkepoot:

Krijg je het hoog in je bol, Bol? Alsof jouw familie zo gezellig is.

Samantha:

Kom. Jullie waren vroeger beste vrienden. Waarom kan het niet meer zijn
zoals het toen was?

Beide bakkers beginnen naar elkaar te wijzen en beschuldigen elkaar.
Barend en Bert:

Omdat HIJ zei … en toen zei IK … en toen werd HIJ boos! IK niet.
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Samantha en Betty: (Zucht) Zo gaat het nu al twintig jaar. Of het nu gaat om een tompouce, een
donut of een slagroomsoes. Die twee hebben altijd ruzie.
Nel:

Maar waarover is de ruzie twintig jaar geleden dan begonnen?

Samantha en Betty: Als we DAT toch eens wisten!
Koor loopt op. De muziek start.
♪ ♫ Lied:

Hard tegen hard (track 17)

Verschillende koorleden dragen een kartonnen bord met daarop een afbeelding van een
tompouce, donuts, appeltaart, etc. Tijdens de coupletten showen ze deze borden.
Koor:

Het gaat hard tegen hard!
Ze zijn allebei de ander meer dan zat!		
Ze hebben een conflict
Al meer dan twintig jaar
Ze waren vroeger beste vrienden van elkaar!
Of het nu gaat om een tompouce
Een donut of een slagroomsoes
Gevulde koek of crème brûlée
Het is weer raak tussen die twee
Of het nu gaat om speculaas
Een cupcake of een appeltaart
Ze zijn het nooit eens samen eens
Wat een gedoe hier op dit feest!
Het gaat hard tegen hard!
Ze zijn allebei de ander meer dan zat!		
Ze hebben een conflict
Al meer dan twintig jaar
Ze waren vroeger beste vrienden van elkaar!
Ging het om koek met stukjes noot
Of het recept van suikerbrood
Om de bereiding van een quiche?
Niemand weet het meer precies
Begon de strijd en het lawaai
Om pretzels of een kersenvlaai?
Wat ook de oorzaak is, die twee
Slepen er iedereen in mee!
Het gaat hard tegen hard!
Ze zijn allebei de ander meer dan zat!		
Ze hebben een conflict
Al meer dan twintig jaar
Ze waren vroeger beste vrienden van elkaar!

Barend Bokkepoot en Bert Bol gaan vooraan op het podium staan. Ze staan met de armen
over elkaar met de ruggen tegen elkaar aan en kijken beiden boos.
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Er waren eens twee bakkers
Lang gelee waren het makkers
Ze deelden elke lach en traan
Maar ergens is het misgegaan …
		
NU GAAT HET HARD tegen hard!
Ze zijn allebei de ander meer dan zat!		
Ze hebben een conflict
Al meer dan twintig jaar
Ze waren vroeger beste vrienden van elkaar!
Het gaat hard tegen hard!
Ze zijn allebei de ander meer dan zat!		
Ze hebben een conflict
Al meer dan twintig jaar
Ze waren vroeger beste vrienden van elkaar!
De twee bakkers staan (weer) voor op het podium met de ruggen tegen elkaar. Dan volgt de
vrolijke ‘happy-clappy’ afsluiting van dit lied. Het koor wordt verdeeld in koor A en koor B.
Bep en Valerie stappen beiden klappend naar voren en proberen het publiek mee te krijgen.
Tijdens het eerste deel dansen Bep en Valerie een rondje rond de bakkers:
Koor A:

Vrienden van elkaar! 		
Koor B:
Vrienden van elkaar!				
Vrienden van elkaar!				
Vrienden van elkaar!				

Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!

Tijdens het tweede deel kiezen Bep en Valerie beiden een bakker uit om bij de arm te
pakken en een rondje mee te dansen. Ze dansen eerst rechtsom en daarna linksom:
Koor A:

Vrienden van elkaar! 		
Koor B:
Vrienden van elkaar!				
Vrienden van elkaar!				
Vrienden van elkaar!				

Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!

Tijdens het derde deel laten ze de bakkers samen een rondje dansen. Daarna zetten ze de
bakkers in de polonaise. Bep voorop, Valerie achteraan. Zo lopen ze over het podium:
Koor A:

Vrienden van elkaar! 		
Koor B:
Vrienden van elkaar!				
Vrienden van elkaar!				
Vrienden van elkaar!				

Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!
Beste vrienden van elkaar!

Tijdens de fade-out lopen Bep, Valerie en de bakkers in polonaise af. Koor zingend ook af.
Samantha en Betty blijven op.

Scène 14:

Detectivebureau Schering & Inslag

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 15:

De taartroof

Vanaf de blauwe kant komen Barry, Slim en Sloom op. Barry haalt luidruchtig zijn neus op.
Barry Badjas:

Slim en Sloom, jullie hebben me zwaar teleurgesteld. Ik vroeg jullie een fiets
te stelen, maar in plaats daarvan zit ik met losse onderdelen.

Slim en Sloom:

Sorry, baas. Zal niet meer gebeuren, baas.

Barry Badjas:

Goed dan. Ik zie dat er op dit feest twee bruiloftstaarten zijn. Dat lijkt me niet
nodig. Ik wil dat jullie een van beide taarten voor me stelen.

Slim:

Wilt u een bruidstaart stelen?

Sloom:

Waarom?

Barry Badjas:

Zomaar.

Slim en Sloom:

Zomaar? (Onder de indruk) Wat vals! Wat boosaardig! Wat slecht!

Barry Badjas:

(Zelfingenomen) Dank je.

Barry loopt richting de rode kant van het podium. Voordat hij af loopt, zegt hij nog:
Barry Badjas:

En zorg dat die twee agenten er niets van merken, oké?

Barry haalt nogmaals luidruchtig zijn neus op en loopt vervolgens af aan de rode kant.
Slim:

Goed. Aan de slag. We stelen de rode taart, goed?

Sloom:

Nee, de blauwe. Die ziet er lekkerder uit.

Slim:

Ik vind dat die rode er lekkerder uitziet.

Sloom:

Waarom heeft Barry niet gewoon gezegd welke van de twee taarten we
moeten stelen? Hoe gaan we erachter komen welke hij wil?

Slim:

Wacht! Ik heb een idee! (Sip) O nee, toch niet …

Sloom:

(Steekt zijn duim in
de lucht) Goed idee.

Slim:

Zwijg toch! Slome
duikelaar.

Sloom:

Waarom stelen we
ze niet gewoon
allebei?

Slim:

Ja! Dat doen
we! Maar …
(geheimzinnig) maar
toch ook niet.
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Sloom:

Hè? Watte?

Slim fluistert Sloom wat in zijn oor.
Slim:

Snap je?

Sloom:

Ja! Briljant! Aan het werk!

Slim gaat achter de tafel met de blauwe bruidstaart staan en Sloom achter de tafel met de
rode bruidstaart. Beiden pakken de bruidstaart voorzichtig op. Slim loopt met zijwaartse
stappen af aan de blauwe kant van het podium. Sloom doet hetzelfde aan de rode kant.
Dan komen wijkagenten Pier en Koen op vanaf de blauwe kant. Ze dragen samen een
portier van een politieauto en doen alsof ze in de auto rijden. Koen loopt voorop en roept:
Koen:

TAAA-tuu! TAAA-tuu!

Pier begint ook te roepen. Hij draait daarbij zijn hoofd van links naar rechts.
Pier:

BLAUW! BLAUW! BLAUW!

Koen:

Blauw? Waar slaat dat op?

Pier:

JIJ doet de sirene, IK doe het zwaailicht.

Koen en Pier lopen verder richting de rode kant van het podium. Dan lopen Slim en Sloom
beiden weer op met hun taarten. Ze lopen weer met zijwaartse stappen. Ze gaan beiden
achter hun tafel staan en zetten de bruidstaarten voorzichtig neer. Koen en Pier stoppen.
Pier:

Wat is er, Koen? Waarom stoppen we?

Koen:

Ik dacht dat ik die twee jongens weer zag. Misschien kunnen we beter even
een kijkje nemen. Wacht, ik zet hem in z’n achteruit.

Koen zet de politieauto in z’n achteruit.
Sloom:

O nee! Ze hebben ons gezien! We moeten snel iets doen.

Slim:

Wacht! Ik heb een idee! (Sip) O nee, toch niet …

Sloom:

(Steekt zijn duim in de lucht) Goed idee.

Slim:

Zwijg toch! Slome duikelaar.

Sloom:

Wat een pech. Als we vijf minuten geleden waren weggerend, hadden die
agenten ons niet gezien.

Slim:

Ik heb het! We zetten de tijd vijf minuten terug en dan smeren we hem.

Sloom:

Meen je dat?!!

Slim gaat op een stoel staan en zet de grote wijzer van de kerkklok vijf minuten terug.
Pier:

O, nee! Koen, zag je dat?
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Koen kijkt door het raam van het portier achterom. Dan lopen de twee politieagenten
achteruit terug naar de blauwe kant. Pier en Koen roepen daarbij achtereenvolgens:
Koen:

TUUU-taa! TUUU-taa!

Pier:

WAULB! WAULB! WAULB!

Sloom:

Het werkt, Slim! Het werkt!

Slim:

Ongelooflijk …

Koen en Pier stoppen voor de coulissen aan de blauwe kant van het podium.
Koen:

Waar slaat dat op? Waulb-waulb?

Fier:

We gingen zojuist terug in de tijd, Koen. Heb je dat niet gemerkt?

Koen:

Onzin.

Fier:

Onzin? Jij riep zelf ook ‘TUUU-taa!’ in plaats van ‘TAAA-tuu!’.

Koen:

Dat was omdat de wagen in z’n achteruit stond. Oen!

Slim en Sloom duiken allebei weg achter hun taart. Dan klinkt er gepiep uit de portofoon van
Koen (track 18). Vanuit de coulissen klinkt de luide stem van burgemeester Kift.
Burgemeester Kift:

Agenten Koen en Pier. Horen jullie mij?

Koen:

Luid en duidelijk, burgemeester Kift. Hier agenten Koen en Pier. Over.

Burgemeester Kift:

Jullie moeten je onmiddellijk melden. Jullie krijgen een nieuwe taak.

Koen:

Begrepen. We komen direct naar u toe. Over en sluiten.

Koen en Pier lopen gehaast af aan de rode kant. Slim en Sloom komen tevoorschijn.
Slim:

Pfff! Dat scheelde maar een haartje. Kijk eens goed naar de taarten, Sloom.
Zie jij verschil?

Sloom:

Nee. Ik zie geen enkel verschil.

Slim:

Weet je wat dat betekent? We hebben een perfecte taartroof gepleegd.

Slim en Sloom doen de high five en lopen af aan de blauwe kant van het podium.

Scène 16:

Dat komt hard aan

Vanaf de rode kant komt Romee sip op. Vanaf de blauwe kant komt Julian. Ze gaan bij
elkaar staan. Stilletjes komt Wibi op vanaf de rode kant. Hij gaat achter de synthesizer zitten.
Julian:

Wat is er? Baal je ervan dat we onze verkering nog steeds geheim moeten
houden?
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Romee:

Ja. Maar er is nog iets. Weet je wat ik niet zo leuk vind aan jou en mij?

Julian:

Nou?

Romee:

(Klein stemmetje) Mij …

Wibi legt een gevoelig akkoord neer (track 19). Julian en Romee kijken verstoord op.
Julian:

Wibi?

Wibi:

Ja?

Julian:

Zou je daar even mee willen stoppen?

Wibi:

Sorry. De macht der gewoonte. Sorry.

Julian slaat zijn arm om Romee heen.
Julian:

Volgens mij is er nog meer. Waar zit je mee?

Romee:

Ik mis gewoon iets.

Julian:

Wat dan? Doe IK iets niet goed?

Romee:

Nee, ik mis iets in mezelf. Ik zou graag de hoogste berg ter wereld willen
beklimmen, maar ik heb al moeite met een steile trap. Ik zou naar een ver
land willen zwemmen, maar ik vind de overkant van het zwembad halen al
een uitdaging. (Kijkt omhoog) Soms zou ik naar de maan willen, maar dan
blijkt dat veel te hoog gegrepen. Snap je?

Julian:

Ik doe heel erg m’n best …

Romee:

Ik mis alles wat ik nodig heb om mijn DROMEN te bereiken. Ik mis moed,
geduld en uithoudingsvermogen.

Julian:

Ik denk dat je heel wat anders mist.

Romee:

Wat mis ik dan volgens jou?

Julian:

Een helikopter!

Romee lacht.
Romee:

Dat vind ik nu zo leuk aan jou. Geen gezwam zo van ‘ik begrijp hoe je je
voelt’. Je komt gewoon met een praktische oplossing voor mijn probleem.
Dat is PRECIES wat ik nodig heb.

Julian:

Graag gedaan.

Er klinkt het geluid van muziek door een koptelefoon (track 20).
Julian:

Daar komt iemand aan. Kom! Vlug!
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Julian en Romee rennen aan de rode kant af. Renzo en Ricardo komen aan de blauwe kant
op. Ze dragen beiden een zonnebril en een koptelefoon. Aan hun manier van lopen is
te zien dat ze zichzelf te gek vinden. Met een wijds gebaar drukt Ricardo op het scherm van
zijn mobiel. De muziek stopt. Renzo en Ricardo hangen de koptelefoons om hun nek.
Ricardo:

Te gekke party, Ricardo. Goede muziek ook.

Renzo:

Inderdaad, broertje. Ik heb wel zin om te dansen.

Ricardo:

Dansen? De laatste keer dat jij probeerde te dansen, heb ik je bijna al je
botten zien BREKEN.

Renzo:

Logisch. Dat was tijdens een cursus BREEKdance.

Ricardo:

Met wie zou je willen dansen dan?

Vanaf de rode kant komt Alysha op. Ook zij draagt een koptelefoon en luistert muziek. Ze
heeft haar spiegeltje vast en werkt uitgebreid haar wimpers bij. Wibi komt stilletjes van rechts
op en gaat achter de synthesizer zitten. Alysha zingt zachtjes haar eigen variant op het
refrein van ‘Dit is jouw moment’. De dikgedrukte woordjes zingt ze telkens net iets harder.
Alysha:

(Zingend) ‘Komt dat zien, komt dat zien! De spotlights zijn van MIJ.’

Renzo:

Hoe heet zij ook alweer?

Ricardo:

Alysha. Hoe kun je dat vergeten zijn?

Alysha:

(Zingend) ‘IK heb stijl en bovendien, vergeet je MIJ niet gauw.’

Renzo:

Ik ga haar vragen om met mij te dansen.

Ricardo:

Ga je haar vragen om te dansen? Durf je dat?

Renzo:

Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Ricardo:

Hoe ga je dat aanpakken?

Renzo:

Ik geef haar eerst een complimentje en daarna vraag ik het gewoon.

Renzo loopt naar Alysha toe en tikt haar op haar schouder. Alysha doet haar koptelefoon af.
Renzo:

Ik ben Renzo, weet je nog? Ik wil je zeggen dat je er heel mooi uitziet.

Alysha giechelt en draait met haar vinger in haar haar. Ze is zichtbaar blij met zichzelf.
Alysha:

(Enthousiast) Weet ik!

Renzo:

Mijn broertje Ricardo vindt jou een ekster. Maar die heeft geen smaak.

Alysha:

Dat was meteen al duidelijk. Maar waarom doe JIJ eigenlijk wel aardig tegen
mij? Jij bent toch van de familie Bol?

Renzo:

Maakt dat uit? Ik wilde je gewoon even een compliment geven. Alysha, je
ziet er mooi uit vandaag.
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Alysha:

(Alysha’s gezicht betrekt) Wat zeg je daar?

Renzo:

Eh … je ziet er mooi uit vandaag.

Alysha:

(Boos) VANDAAG? Wat bedoel je precies met VANDAAG?!

Alysha probeert Renzo in z’n gezicht te slaan. Ze mist. Ricardo ziet het lachend aan.
Ricardo:

Ha! Die was mis!

Alysha:

(Fel) Wibi!

Wibi is ondertussen ingedut en schrikt nu wakker.
Wibi:

Hè? Watte?

Alysha:

Ik probeer Renzo in z’n gezicht te slaan. Waar blijft dat geluidseffect?

Wibi:

O, sorry. Ik was even ingedut. Daar komt-ie! Een-twee-drie …

Dan klinkt het geluidseffect van een ‘slap in the face’ (track 21). Alysha probeert Renzo
opnieuw in z’n gezicht te slaan. Ze mist weer, maar door het geluidseffect en de reactie van
Renzo lijkt het voor het publiek alsof ze Renzo dit keer raakt. Daarna loopt ze boos af aan de
rode kant. Renzo voelt aan z’n wang. Ricardo ligt dubbel van het lachen.
Renzo:

Zo! Die kwam hard aan! Jij ook bedankt, Wibi!

Wibi:

Je kwam er nog goed vanaf, vriend. Ze had nog veel meer opties.

Ricardo:

Zoals?

Wibi:

Nou, bijvoorbeeld deze: …

Dan klinken er allemaal verschillende geluidseffecten (track 22). Wibi vertelt door:
Wibi:

En wat dacht je van deze … Of de meest effectieve van allemaal: …

Dan klinkt het geluidseffect van een ‘knietje’ (nog steeds track 22).
Renzo en Ricardo:

Auwww!

Wibi:

(Tegen publiek) Maar die is echt onder de gordel.

Ricardo, Renzo af aan de blauwe kant van het podium. Wibi af aan de rode kant.

Scène 17:

Speciaal opsporingsteam

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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♪ ♫ Lied:

Beter dan de CIA (track 23)

Tijdens het couplet blijft het koor in het rond schijnen terwijl ze in een halve cirkel om Pier en
Koen heen staan. Pier en Koen schijnen met hun zaklampen het publiek in om te plagen.
Koor:

Wordt de bruid vermist?
En je bent ten einde raad?
Zit je echt-echt-echt omhoog?
Er staat een team voor je paraat!

Tijdens het refrein schijnen de koorleden allemaal naar Pier en Koen. De twee agenten
nemen afwisselende stoere pozen aan. Koen toont de klapper. Pier toont het dossier.
In elk onderzoek
Zijn ze beter dan de rest		
’t Is onomstotelijk bewezen:
Ze komen als beste uit hun eigen test!
Over elke soort verdwijning
Hebben zij een dik dossier
Ze zijn min of meer, best wel ongeveer
Nog beter dan de CIA!
Tijdens het intermezzo schijnen de koorleden in het rond. Pier en Koen plaatsen de zaklamp
tegen hun kin. Afwisselend doen ze hun zaklamp aan en uit en beschijnen zo telkens hun
gezicht vanaf de onderkant. Elke keer als hun gezicht oplicht, trekken ze een gek gezicht.
En de bruidegom?
Is zijn terugkeer je wat waard?
Heb je echt-echt-echt veel geld?
Er staat een team voor je paraat!
In elk onderzoek
Zijn ze beter dan de rest		
’t Is onomstotelijk bewezen:
Ze komen als beste uit hun eigen test!
Over elke soort verdwijning
Hebben zij een dik dossier
Ze zijn min of meer, best wel ongeveer
Nog beter dan de CIA!
Koen en Pier pakken hun ID’s tevoorschijn en laten die zien tijdens de zin over hun ID. Dit
kan een penning zijn of een portemonnee waar een hele rits pasjes uit komt rollen.
Heb je toch nog zo je twijfels
Vraag gerust naar hun ID
Ze zijn min of meer, best wel ongeveer
Nog beter dan de CIA!
Je kunt rustig ademhalen
Spoedig vinden ze die twee
Ze zijn min of meer, best wel ongeveer
Misschien wel beter, ja, misschien wel beter
Nog beter dan de CIA!
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Koor loopt af. Koen, Pier, Wanda en Wendy blijven op.
Pier:

Wat vinden jullie van onze bodywarmers? En van onze flashlights?

Pier loopt naar Wendy en schijnt haar van dichtbij in het gezicht. Wendy wendt zich af. Pier
snapt niet wat er mis is en kijkt zelf in de zaklamp en verblindt zichzelf. Het ziet er knullig uit.
Koen:

Met onze nieuwe uitrusting zijn we first class agents. We vinden alles en
iedereen!

Pier ziet een muntstuk op de grond liggen en raapt het op.
Pier:

Kijk! Een muntje!

Koen:

Een muntje? Wie staat erop?

Pier:

Beatrix.

Koen:

Cool! Dat staat goed op ons cv. (Schrijft op) Ge-von-den: prinses Beatrix.

Wendy:

Er staat een afkorting op jullie rug. Is dat de naam van jullie team?

Koen:

Klopt! Wij zijn (leest voor vanaf zijn formulier) de Speciale Taskforce voor
Resoluut Onderzoek Naar Trouwerijverdwijningen. Afgekort:

Pier en Koen draaien om. Pier staat links en heeft ‘S.T.R.’ op z’n rug staan. Koen staat
rechts en heeft ‘O.N.T.’ op z’n rug staan.
Pier en Koen:

(Roepen) de S.T.R.O.N.T.!

Pier en Koen draaien zich weer om. Pier haalt een taser uit z’n broekzak.
Koen:

Met onze nieuwe uitrusting zijn we helemaal klaar voor onze taak.

Pier:

Precies. We hebben zelfs een teaser.

Koen:

Het is een taser.

Pier:

Ja! Maar wat moeten we ermee, Koen?

Koen:

Ik weet het. Met deze taser zouden we binnen mum van tijd elke boef in
Heibel kunnen overmeesteren.

Pier:

We zouden Heibel zelfs binnen een paar uur helemaal vrij kunnen maken
van elke vorm van criminaliteit.

Koen:

Wat een kans. Dit kunnen we niet laten lopen.

Pier en Koen:

(Enthousiast) We gaan boeven vangen!!!

Wanda:

Boeven vangen? Maar de burgemeester wil dat jullie …

De mobiel van Pier gaat over (track 24).
Copyright © Spotlight Musical Productions

44

Script

Pier:

Het is m’n moeder. Sorry Wanda, deze moet ik even nemen. (Neemt op) Hé
ma! (Luistert even) Nee, het gaat juist heel goed met m’n nieuwe baan. Je
raadt het nooit. (Enthousiast) Ik zit in de S.T.R.O.N.T.!

Pier en Koen lopen gehaast rechts af, Wanda en Wendy verbijsterd achterlatend.

Scène 18:

Opa en oma Bokkepoot (deel 3)

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
Scène 19:

De taser

Barry Badjas, Slim en Sloom komen op vanaf de rode kant. Barry haalt z’n neus op.
Barry Badjas:

Slim? Sloom? Hoe kan het dat die twee taarten hier allebei nog staan?

Sloom:

Omdat we de perfecte taartroof hebben gepleegd, Barry. Je wilde dat we een
taart zouden stelen, maar we konden niet kiezen welke.

Slim:

En toen hebben we het volgende bedacht:

Slim en Sloom draaien de taarten tegelijk een kwartslag van elkaar af.
Slim en Sloom:

(Enthousiast) We hebben twee halve taarten gestolen! Slim hè?

Barry Badjas:

Uilskuikens! Wat moet ik met twee halve bruidstaarten?! Kom hier.

Slim en Sloom gaan aan weerzijden van Barry Badjas staan. Barry haalt lang en luidruchtig
zijn neus op en slaat vervolgens zijn armen om hun schouders heen.
Barry Badjas:

Mannen, jullie zijn onmisbaar voor onze boevenorganisatie. Vanwege jullie
tomeloze toewijding kunnen we als organisatie NIET zonder jullie.

Slim en Sloom:

Bedankt, baas.

Barry Badjas:

Maar toch gaan we dat vanaf nu proberen.

Dan komen Koen en Pier aan de blauwe kant op. Pier heeft zijn taser in de aanslag.
Koen:

Staan blijven! Alle drie!

Slim en Sloom steken hun handen in de lucht. Barry doet alsof er niets aan de hand is.
Pier:

Weet jij wie deze boeven zijn, Koen?

Koen:

Ik heb het nagekeken in het politiesysteem. Die ene boef heet SLIM en de
andere heet SLOOM.

Barry haalt opnieuw lang en luidruchtig zijn neus op.
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Pier:

En hoe heet die ene met die badjas? SLIJM??

Koen:

Dat is de beruchte boevenbaas Barry Badjas.

Barry loopt brutaal naar Piet en Koen toe. Slim en Sloom houden de handen omhoog.
Barry Badjas:

Goed. The show is over. Wegwezen jullie.

Koen:

(Zenuwachtig) U bent gearresteerd, meneer Slijm, eh … Barry.

Barry zegt niets en staart agent Koen drie lange seconden in de ogen. Dan roept hij opeens:
Barry:

BOE!

Koen schrikt zich het apezuur. Hij rent weg en verschuilt zich achter Pier. Pier roept:
Pier:

(Paniekerig) Pas op! Ik heb een teaser!

Slim:

Het is een taser.

Pier:

(Paniekerig) Ja!

Koen:

Schieten, Pier. Schiet dan toch! Schiet!

Agent Pier blijft stijf van angst staan met z’n getrokken taser. Barry Badjas steekt zijn tong
naar hem uit, draait zich om en loopt af aan de rode kant. Slim en Sloom volgen hem.
Koen:

Wat is er met je aan de hand? Waarom schoot je niet?

Koen gaat voor Pier staan. Pier blijft stokstijf staan. Hij rilt een beetje.
Koen:

Ik begrijp er niets van. Waarom deed je niets? Ik zei ‘schiet’!

Pier:

(Paniekerig) Pas op! Ik heb een teaser!

Koen:

Het is een taser.

Pier:

(Paniekerig) Ja!

Koen:

(Boos) Waarom luisterde je niet, Pier? Ik zei toch (roept) ‘SCHIET’!

Dan drukt Pier de taser tegen de borst van Koen en haalt de trekker over. Er klikt het geluid
van een stroomschok (track 25). Koen krijgt de schok door z’n lijf en gaat gestrekt.
Pier:

Koen? Koen, gaat het? O, nee! Paniek! Paniek!

Koen:

Het gaat wel. Het gaat wel. O, wacht!

Koen krabbelt overeind. Koen krijgt een naschok (track 26).
Koen:

Geeft niets. Het gaat goed. Laten we gaan. O, wacht!

Koen krijgt een naschok (nog steeds track 26). Dan lopen beiden aan de rode kant af.
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Scène 20:

De ontdekking

Vanaf de blauwe kant komen Julian, Romee, Faith, Alysha, Renzo en Ricardo op.
Julian:

Ik ben zo blij dat we het jullie verteld hebben. We waren zo klaar met al het
geheimzinnige gedoe.

Faith:

Ik kan nog steeds niet bevatten dat jullie een stelletje zijn.

Alysha:

(Tegen Romee) Inderdaad. Jij bent een Bokkepoot en hij is een Bol.

Renzo en Ricardo:

Nou en? Wij zien het probleem niet.

Faith:

Waarom hebben de twee families eigenlijk ruzie? De enige die niet met
elkaar overweg kunnen, zijn jullie vaders: Barend en Bert.

Renzo:

Wanneer gaan jullie het aan je ouders vertellen?

Romee:

Weten we nog niet. Het is denk ik wachten op een geschikt moment.

Alysha:

Nou, bespaar je de moeite. Ik heb het net allemaal al verteld.

Julian, Romee, Faith,
Renzo en Ricardo: (Verbijsterd) WAT?!!
Alysha:

Ja. Ik vond dat ze het recht hadden om het te weten.

Julian:

Hoe kon je dat nu doen?!

Aan de rode kant komen Barend en Samantha op. Vanaf de blauwe kant Bert en Betty.
Barend Bokkepoot:

Bert Bol! Begrijp ik nu dat Julian verkering heeft met MIJN dochter?

Bert Bol:

Hoe krijgt Romee het in haar hoofd om iets te beginnen met MIJN zoon?

Alysha:

Ik vind het ook onbegrijpelijk!

Julian en Romee:

Zeg, hebben wij er ook nog iets over te zeggen?

Iedereen begint boos door elkaar te praten. Vanaf de blauw kant komt Marijke Schering op.
Betty:

Marijke? Goed dat u er bent. Heeft u het bruidspaar al gelokaliseerd?

Marijke Schering:

Nog niet. Ik heb eerst de katten van Bep en het kunstgebit van opa
Bokkepoot opgezocht. Maar ik ga er nu direct mee aan de gang.

Barend en Bert zeggen tegelijkertijd:
Barend Bokkepoot:
Bert Bol:		

Je krijgt van mij vijftig euro extra als je alleen mijn dochter terugvindt!
Je krijgt van mij vijftig euro extra als je alleen mijn zoon terugvindt!

Barend en Bert:

(Tegen elkaar) Hoe durf je zoiets te zeggen! Stomme zak meel!

47

Romee:

Kunnen jullie ons eindelijk vertellen WAAROM jullie ruzie hebben?

Julian:

Ja, pa. Vertel ons nu eens waar jullie ruzie om is begonnen.

Barend en Bert:

Omdat HIJ zei … en toen zei IK … en toen werd HIJ boos! IK niet.

Barend en Bert draaien zich van elkaar af en slaan allebei boos de armen over elkaar. Het
koor loopt op. Romee en Faith gaan voor op het podium staan. Wibi komt op vanaf de rode
kant en neemt plaats achter de synthesizer. Hij begint te spelen. De muziek start.
♪ ♫ Liefdeslied:
Romee:
Faith:

Renzo:
Ricardo:

De liefde blijft (track 27)
Waarom is er op dit plein toch zoveel ruzie?
De mensen rollen bijna vechtend over straat
Voor jullie liefde is geen plaats, lijkt de conclusie
Komt er ooit een tijd dat men hier beseft
Dat jullie liefde nooit meer overgaat?
Dit is een rap over Romee en Julian
Ze zijn verliefd en daar kwam een hoop commotie van
Maar wat iedereen ook zegt: ze horen bij elkaar
Ze zijn een eigentijdse Romeo en Julia

Koor:

Echte liefde blijft, ze is onwankelbaar
Ze is niet te verslaan, echte liefde blijft bestaan!
Deze liefde blijft, wat je ook probeert
Trap er maar tegenaan: echte liefde blijft bestaan!

Romee:

Waarom zijn er in de wereld zoveel ruzies
En is men blind voor wat ons met elkaar verbindt?
Zelfs rust en vrede op ons plein, lijkt een illusie
Komt er ooit een tijd dat de mens beseft
Dat enkel liefde alles overwint? 		

Faith:
Romee en Faith:
Renzo:
Ricardo:
Koor:

Opnieuw een rap over Julian en Romee
Als je soms twijfelt aan hun toekomst, is dat oké
Maar geef die twee een kans, stop met alles af te wijzen
Hun liefde zal zich keer op keer aan jullie gaan bewijzen
Echte liefde blijft, ze is onwankelbaar
Ze is niet te verslaan, echte liefde blijft bestaan!
Deze liefde blijft, wat je ook probeert
Trap er maar tegenaan: echte liefde blijft bestaan!

Koor:
Ohoohoo (8x)
		
Koor:
Echte liefde blijft, ze is onwankelbaar
Ze is niet te verslaan, echte liefde blijft bestaan!
Deze liefde blijft, wat je ook probeert
Trap er maar tegenaan: echte liefde blijft bestaan!
Koor:

Ohoohoo (7x), echte liefde blijft bestaan!
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Koor loopt af. Wibi, Barend, Bert, Samantha, Betty, Julian en
Romee blijven op.
Romee:

Bedankt voor je mooie pianospel, Wibi.
Je hebt je inspiratie helemaal weer
terug zo te horen.

Wibi:

Dat geloof ik ook, Romee. Bedankt
voor het compliment.

Wibi loopt af aan de rode kant van het podium.
Scène 21:

De videoboodschap

Barend en Bert staan nog steeds boos met de armen over elkaar.
Samantha:

Romee en Julian hebben een punt. Als het echte liefde is dan mag geen
enkele ruzie daartussen komen.

Betty:

Precies! De ruzie tussen onze families heeft lang genoeg geduurd. Vertel op.
Wat zit jullie toch dwars? Voor de draad ermee.

Barend Bokkepoot:

Nou, het begon allemaal twintig jaar geleden toen Bert en ik samen een
donut wilden bakken. Bert ging toen aan de slag, maar hij deed het helemaal
niet goed.

Bert Bol:

(Boos) Onzin! Jij weet zelf niet hoe je een donut moet maken!

Barend Bokkepoot:

(Boos) Wel waar! Jij wilde een lang stuk deeg pakken en daar een rondje
van vouwen terwijl iedereen weet dat een donut gewoon een bolletje is waar
je een gat uit snijdt!

Bert Bol:

Niet waar! Achterlijke koekenbakker!

Barend Bokkepoot:

Wel waar! Mislukte pannenkoek!

Samantha en Betty: (Onthutst) Dus jullie maken al twintig jaar ruzie om een DONUT?!!!
Vanaf de blauwe kant komen Wendy en Wanda op. Ze zijn zichtbaar opgetogen.
Wendy en Wanda:

We denken dat het bruidspaar eraan komt!!

Iedereen begint door elkaar te praten. Julian en Romee verlaten ongemerkt het podium.
Wendy:

Stilte! (Tegen publiek) We verwachten dat het bruidspaar eraan komt. We
willen iedereen in de zaal verzoeken om te gaan staan.

Iedereen kijkt vol verwachting naar de coulissen aan de blauwe kant. Wibi gaat achter de
synthesizer zitten en speelt de eerste twee regels van de bruidsmars en houdt de laatste
noot aan (track 28). Dan komt Nel van Post&Nel vanaf links op lopen met een pakketje.
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Nel:

(Roept vrolijk) HALLOOOO!

Wibi laat de noot in hoogte zakken (nog steeds track 28). Iedereen kijkt teleurgesteld.
Nel:

Ik ben Nel van Post&Nel. Ik heb een zeer belangrijk pakketje.

Wendy:

(Tegen publiek) Gaat u maar weer zitten.

Iedereen wacht tot het publiek weer zit en rustig wordt.
Nel:

Dit pakketje is geadresseerd aan Barend Bokkepoot én Bert Bol.

Barend Bokkepoot:

Hoe kan dat pakketje nu voor mij zijn, maar ook van hem?

Bert Bol:

Dat slaat inderdaad nergens op. Barend en ik hebben NIETS gemeen.

Nel:

Jullie hebben het mis. Er is wel degelijk iets wat jullie bindt. De afzenders
van dit pakketje. Het pakketje is afkomstig van het bruidspaar van vandaag.
Van jouw dochter en van jouw zoon.

Nel overhandigt Bert het pakketje. Hij opent het razendsnel en pakt er een tablet uit.
Barend Bokkepoot:

Wat is het?

Bert Bol:

Ik denk een videoboodschap. Wacht, ik speel de video direct af.

Vanaf de blauwe kant komen de spelers op die Julian en Romee hebben gespeeld. Ze
dragen een grote lijst die eruitziet als de buitenste rand van een tablet. Ze gaan achter de
stoelen staan die middenachter op het podium staan. Ze spelen aan de hand van de
omlijsting live de videoboodschap van het bruidspaar uit. De speler die Julian speelde, speelt
nu zijn oudere broer: de bruidegom. Hij draagt een hoge hoed en een snor. De speelster die
Romee speelde, speelt nu haar oudere zus: de bruid. Ze draagt een witte sluier. Ook dragen
beiden een kleurrijke bloemketting. Iedereen luistert muisstil naar de videoboodschap.
Bruidegom:

Hallo! Jullie vragen je misschien af waar wij op dit moment zijn. Maar we
zitten in het vliegtuig naar (enthousiast) Honolulu!

Bruid:

Om daar te gaan genieten van onze welverdiende honeymoon!

Bruidegom:

Waarschijnlijk hebben jullie vanavond lekker ruzie met elkaar gemaakt. De
ene bakkersfamilie tegen de andere. Lekker tegen elkaar mokken en zeuren
en treiteren. We kunnen het ons levendig voorstellen!

Bruid:

Het zal mij niet verbazen als jullie elkaar zelfs hebben bekogeld met taarten
vanavond. (Tegen bruidegom) Of overdrijf ik nu?

Bruidegom:

Nee, dat zou best kunnen, denk ik. Hoe dan ook: WIJ hadden even geen
zin in al dat gedoe tussen onze families dus we zijn er lekker tussenuit
geknepen. Maar we wensen jullie natuurlijk een heel gezellige en bovenal
VREDIGE feestavond toe!

De bruid en bruidegom zwaaien vrolijk en enthousiast.
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Bruid:

Doei!!

Bruid en bruidegom: Tot over twee maanden!!!
De bruid en de bruidegom verlaten met de lijst het podium aan de blauwe kant. Iedereen is
stilgevallen en kijkt beschaamd voor zich uit.
Bert Bol:

Dat het zo ver heeft moeten komen.

Barend Bokkepoot:

’t Is verschrikkelijk.

Samantha:

Ik denk dat het tijd is dat jullie elkaar eens recht in de ogen kijken en het
goedmaken met elkaar, Barend.

Betty:

Zo denk ik er ook over, Bert. Het is tijd dat we al deze domme ruzies achter
ons laten. Laten we samen een fijne tijd hebben.

Bert en Barend kijken elkaar aan.
Barend Bokkepoot:

Het spijt me dat ik al die jaren zo vervelend tegen je heb gedaan, Bert. Ik
hoop dat we vanaf vandaag weer vrienden kunnen zijn.

Bert Bol:

Het spijt mij ook, Barend. Ik wil ook heel graag weer vrienden zijn.

Barend en Bert geven elkaar een hug. Iedereen juicht en applaudisseert. Koor loopt op.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Onze keuze (track 29)
Soms komt ruzie heel dichtbij					
Wordt het ‘wij’ tegen ‘zij’
En voordat je het beseft
Doe je mee, je kiest partij
Maar in je hart vraag je je af:
Hoe kom ik van die herrie af?
Soms ontstaat er plots een strijd		
Is er onenigheid				
Voor je ’t weet doe jij weer mee;		
Ziet geen and’re mogelijkheid		
Maar het wordt tijd dat je ontdekt
Dat je altijd een keuze hebt!
Wij kiezen voor een fijne tijd			
Ja, we kiezen voor saamhorigheid
We vieren dit feest samen met elkaar!
Het is over met de haat en nijd
Want wij kiezen voor gezelligheid
En met al die domme ruzies zijn we klaar!			
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Bij gedoe of trammelant
Kiest vaak ieder een kant
Maar als iedereen dat doet			
Loopt het heel snel uit de hand
En daarom roepen wij nu: NEE!
We doen er nu niet meer aan mee!
Wendy en Wanda zetten allebei een halve bruidstaart voor op het podium. Ze zetten ze tegen
elkaar aan. Zo vormen de halve blauwe en halve rode taart samen een gehele taart.
Koor:

Wij kiezen voor een fijne tijd			
Ja, we kiezen voor saamhorigheid
We vieren dit feest samen met elkaar!
Het is over met de haat en nijd
Want wij kiezen voor gezelligheid
En met al die domme ruzies zijn we klaar!

Ricardo:

Kijk ik om me heen dan zie ik o zo veel verschillen
Allerlei mensen die anders denken, doen en willen
Je mag je eigen plek innemen en de ander ruimte geven
Wat een rijkdom, als alle mensen SAMEN zouden kunnen leven!

Renzo:
Koor:

Wij kiezen voor een fijne tijd			
Ja, we kiezen voor saamhorigheid
We vieren dit feest samen met elkaar!
Het is over met de haat en nijd
Want wij kiezen voor gezelligheid
En met al die domme ruzies zijn we klaar!

Iedereen blijft op.

Scène 22:

De arrestatie

Burgemeester Kift doet een stap naar voren.
Burgemeester Kift:

Als burgemeester van Heibel aan de Vecht ben ik blij dat de vrede in onze
gemeente is teruggekeerd. Hulde!

Pier:

Wacht! Er is nog één ding dat moet gebeuren. Barry! Je bent bij dezen
aangehouden vanwege het stelen van twee halve bruidstaarten.

Barry Badjas:

O ja? En wie gaat me dan inrekenen? Jij? (Dreigend) Ik geef je precies twee
tellen om weg te lopen.

Pier twijfelt. Dan duwt de burgemeester Koen naar voren. Hij heeft de koevoet vast.
Barry Badjas:

Ah, agent Koen! Wilde jij me soms nog wat vertellen?

Koen:

Nou, ik …

Barry Badjas:

Zwijg!! Jullie kunnen me niets maken. (Kijkt dreigend om zich heen) Niemand
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hier kan mij iets maken! (Tegen Koen) Is dat MIJN koevoet?
Koen:

Ja. Maar hij is in beslag genomen, dus ik kan hem niet aan je geven.

Barry Badjas:

Bepaal jij dat? Hier met dat ding!

Barry grijpt de koevoet beet, Koen laat echter niet los. Er ontstaat een kort getouwtrek.
Koen:

O, wacht!

Op dat moment krijgt Koen een naschok van de taser (track 30). Barry heeft de koevoet
ook vast en krijgt de schok ook voor z’n kiezen. Terwijl hij onderuitgaat, vliegt een van z’n
slippers door de lucht. Hij blijft roerloos liggen. Burgemeester Kift kijkt hoe het met hem is.
Burgemeester Kift:

Hij is knock-out. Wat een overwinning voor ons politiekorps!

Iedereen juicht en applaudisseert. Dan lopen Barend en Bert gebroederlijk naar voren. Ze
slaan de armen over elkaars schouders en spreken de andere spelers en het publiek toe.
Barend Bokkepoot:

Beste mensen, nu alles is opgehelderd en de ruzies zijn bijgelegd kunnen we
eindelijk beginnen aan een knallend feest!

Bert Bol:

Precies! Voordat we naar huis gaan, gaan we hier nog even door. Ter ere
van het bruidspaar én ter ere van onze vriendschap!

De muziek start.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Voordat we naar huis gaan (track 31)
Aan het eind van deze avond
Vol theater en muziek
Zijn we dankbaar en ook trots
Onze show was echt uniek
Maar bovenal bijzonder fijn
Dat u erbij kon zijn					
Bedankt! U was een leuk publiek!
Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
Aan het eind van vele jaren
Aan het einde van groep acht
Zingen wij dit afscheidslied
Met een traan en met een lach		
We kijken terug vol dankbaarheid
Het was een fijne tijd		
Dag school, een mooie toekomst wacht!
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Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
Wendy:

(Roept) Arm omhoog! Kwartslag draaien! Arm omlaag! Een-twee-drie!

De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!

-einde[Opmerking: de avond kan afgesloten worden door het zingen van de reprise van ‘Voordat
we naar huis gaan’ (Bonuslied 1) of door het zingen van de feestelijke medley (Bonuslied 2).]
♪ ♫ Bonuslied 1:

Reprise - Voordat we naar huis gaan (track 32)

De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
Maar voordat we weer naar huis gaan
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Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
♪ ♫ Bonuslied 2:
Koor:
Linkerhelft koor:
Rechterhelft koor:
Koor:

Medley Help, we zijn het bruidspaar kwijt! (track 33)
Waar is het bruidspaar toch gebleven?
Ze zeiden net nog samen ‘ja’
Hebben ze nu al spijt gekregen?
Welnee! Ze houden van elkaar!
Maar waarom laten ze ons wachten?
Dat is toch zinloos? Geef maar toe:
Een bruiloftsfeest zonder een bruidspaar
Dat brengt een hele hoop geHele hoop gedoe!
In elk onderzoek
Zijn ze beter dan de rest		
’t Is onomstotelijk bewezen:
Ze komen als beste uit hun eigen test!
Over elke soort verdwijning
Hebben zij een dik dossier
Ze zijn min of meer, best wel ongeveer
Nog beter dan de CIA!
Wij kiezen voor een fijne tijd			
Ja, we kiezen voor saamhorigheid
We vieren dit feest samen met elkaar!
Het is over met de haat en nijd
Want wij kiezen voor gezelligheid
En met al die domme ruzies zijn we klaar!
Echte liefde blijft, ze is onwankelbaar
Ze is niet te verslaan, echte liefde blijft bestaan!
Deze liefde blijft, wat je ook probeert
Trap er maar tegenaan: echte liefde blijft bestaan!
Het gaat hard tegen hard!
Ze zijn allebei de ander meer dan zat!		
Ze hebben een conflict
Al meer dan twintig jaar
Ze waren vroeger beste vrienden van elkaar!
Laat je zien! Laat je zien!
De spotlights zijn van jou!
Jij hebt stijl en bovendien
Vergeet je jou niet gauw
Volgens de mode en de trend
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Ben je mooi zoals je bent
Al het licht is op jou gericht
Dit is jouw moment!
Het draait om deze vraag:
Wie bakt de lekkerste? Wie bakt de lekkerste?
Hier gaat het om vandaag:
Wie bakt de beste? Wie bakt de beste?
De beste bruiloftstaart?
Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
Maar voordat we weer naar huis gaan
Gaan we hier nog even door
Ja, we dansen en we springen
Zingen allemaal in koor! 				
Tot de lichten ’s avonds uitgaan
Hebben wij het hoogste woord
We bouwen nu een feestje
Met een lach van oor tot oor!
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Paniek! ‘We zijn sinds de ceremonie in het gemeentehuis het bruidspaar
kwijt!’ Met deze uitroep gooien weddingplanners Wendy en Wanda het
bruiloftsfeest op het Heibelplein totaal op z’n kop. De dochter van bakker
Bokkepoot en de zoon van bakker Bol zijn zojuist met elkaar getrouwd, maar
opeens ontbreekt ieder spoor van het kersverse paar. Direct laait een oude
ruzie tussen de familie Bokkepoot en de familie Bol weer in alle hevigheid
op. Al snel vliegen de taarten iedereen letterlijk om de oren. Burgemeester
Kift staat met de handen in het haar. De rust in haar vredige stadje Heibel
aan de Vecht lijkt opeens ver te zoeken!
Boeven Slim en Sloom maken op de achtergrond handig gebruik van de
situatie en stelen alles wat los en vast zit. Ondertussen is Bep Klep op zoek
naar haar vier ontsnapte katten, lukt het fotograaf Kees van de Hakopdetak
om echt iedere foto te laten mislukken, arriveert schaapherder Marnie Heus
met haar kudde en is pianist Wibi Surrogaati niet zijn gehoor, maar wel
zichzelf kwijt. De chaos is compleet!
Burgemeester Kift zet een speciaal politieteam en een privédetective in om
het vermiste bruidspaar op te sporen. Maar dan bezorgt Nel van Post&Nel
een urgent postpakketje. De inhoud van dit pakketje zorgt voor een
onverwachte wending die niemand had kunnen voorzien …
Lukt het weddingplanners Wendy en Wanda om er ondanks alles een
geslaagd feest van te maken? Weten wijkagenten Pier en Koen de
plaatselijke boevenbende op te rollen? Komt het nog goed tussen de
families Bol en Bokkepoot? En wordt het bruidspaar op tijd teruggevonden?
Help, we zijn het bruidspaar kwijt! is een feelgoodmusical die gaat over
respect, het omgaan met meningsverschillen en oog hebben voor elkaar.
De musical zit boordevol humor, grappige en stoere personages, spannende
scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen zodat alle
kinderen kunnen stralen!

