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Informatie musical:
Korte inhoud

SOS!! Het vliegtuigje van avonturiers Johnny Crash en Co Piloot stort neer in een
verborgen vallei. Het WowNews stuurt een reporter om poolshoogte te nemen en Generaal
Blindelings en Corporaal Boontjes starten een eigen onderzoek. Zelfs Helga Winters, de
minister van Onvoorziene Zaken, bemoeit zich persoonlijk met de zaak!
Verkreukeld stappen Johnny Crash en Co Piloot uit het wrak van hun vliegtuig. Hun
opdracht: een belangrijke koffer afleveren bij bioloog Ton, die in de vallei onderzoek doet
naar een zeldzame vlinder. Deze vlinder geeft een geur af waarmee hij de wil van andere
vlinders ombuigt. Ton ontdekt dat dit geurende parfum ook bij mensen werkt. Een grote
ontdekking die niet in verkeerde handen mag vallen!
Dan komt het verhaal in een stroomversnelling. Minister Helga Winters doet er alles
aan om het parfum in handen te krijgen. Maar dan beginnen de natuurfanaten,
holbewoners, vissers, special agents en popartiesten zich er ook mee te bemoeien. Met veel
hilariteit als resultaat.
Lukt het Johnny Crash en Co Piloot om hun opdracht te vervullen? Lukt het Generaal
Blindelings en Corporaal Boontjes om de plannen van minister Helga op tijd te dwarsbomen?
En komen de verliefde special agents Koen en Tiffany weer bij elkaar?
De verborgen vallei is een musical boordevol overdreven typetjes, humoristische
scènes en spetterende liedjes.

Speelduur

Musical De verborgen vallei duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical De verborgen vallei heeft acht liedjes en een slotmedley. De liedjes in deze groep
8-musical worden door de kinderen samen gezongen. Bij enkele nummers worden coupletjes
gezongen door solisten.

Decor

Het decor beeldt de verborgen vallei uit. Op de achterwand kan het uitzicht over de vallei
worden afgebeeld.
In het midden, tegen de achterwand aan, staan de overblijfselen van het vliegtuig
van Johnny Crash en Co Piloot: een ventilator (= propeller) met verbogen bladen, een oud
fietswiel (= stuurwiel) en twee vleugels waarvan er één doormidden is.
Aan de linkerkant staat vanaf scène 11 een grote regenton met vlinders erop. De
ton is van achteren open, zodat bioloog Ton makkelijk in en uit de ton kan lopen. De ton
heeft daarnaast een deurbel op de zijkant en een wc-trekkoord.
NB In het script staan enkele regieaanwijzingen betreffende het op lopen aan de
linkerkant of de rechterkant van het podium. Links en rechts worden altijd bekeken vanuit
het oogpunt van het publiek/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.
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Generaal Blindelings; commandant van de binnenlandse strijdkrachten; klunzig maar
goedgemutst type; bijzonder slechtziend, maar gaat daar totaal niet onder gebukt.
Uiterlijk: militaire hoed en militair uniform met sterren op de schouder; veel medailles op zijn
jas; nette schoenen; zwarte zonnebril; een blindenstok die hij als een sabel aan zijn riem
hangt.
Corporaal Boontjes; assistent van Generaal Blindelings; coördinator van het Mobiel Militair
Hoofdkwartier; ijverig type; probeert de generaal zo goed mogelijk te begeleiden.
Uiterlijk: militair uniform met corporaal-strepen; baret; legerlaarzen (kisten).
Koen; special agent van het R.A.M.B.O-team; stoer type; neemt zijn taken serieus; heeft verkering
gehad met Tiffany; heeft moeite met haar aanwezigheid binnen het team.
Uiterlijk: het nieuwe politie-uniform; kogelvrij vest; handboeien; legerlaarzen (kisten).
Jamal (spreek uit: dzjaa-mal); special agent van het R.A.M.B.O-team; relaxed en goedlachs type;
goede vriend van Koen.
Uiterlijk: politie-uniform met commandomuts; kogelvrij vest; handboeien; blauwe of zwarte
joggingbroek; sportschoenen.
Nadia; special agente die nieuw is binnen het R.A.M.B.O-team; sportief type; direct in haar
communicatie; neemt graag de leiding.
Uiterlijk: het nieuwe politie-uniform met politie-cap; nette schoenen; handboeien; penning.
Tiffany; special agente die nieuw is binnen het R.A.M.B.O.-team; gebekt type; veel met haar
uiterlijk bezig; heeft verkering gehad met Koen; heeft moeite met zijn aanwezigheid binnen het
team.
Uiterlijk: politie-uniform met traditionele politiepet; witte blouse; (kleine) zwarte stropdas; korte
rok; panty’s; hakschoentjes; handboeien; politiepenning; verzorgd uiterlijk.
Johnny Crash; vliegenier; avonturier; opgewekt, positief type; brokkenpiloot.
Uiterlijk: bruine leren vliegeniershelm met vliegbril; bruine leren jas met bontkraag; sjaal die
horizontaal uitsteekt (alsof hij wappert in de wind); kaki broek; legerlaarzen (kisten).
Co Piloot; de assistent-piloot van Johnny Crash; roepnaam: Co; hulpvaardig, vriendelijk type;
raakt snel in paniek als dingen mislopen.
Uiterlijk: kaki broek en kaki jas met kleine bontkraag; vliegbril; kleine gekleurde sjaal.
Ton; bioloog die zeldzame vlinders bestudeert; superintelligent, eigengereid type; heeft zijn
laboratorium in een oude regenton.
Uiterlijk: witte laboratoriumjas; onverzorgd halflang haar; het deksel van de regenton met een
riempje vast op zijn hoofd; rubberlaarzen.
Helga Winters; minister van Onvoorziene Zaken; dominant type; behandelt juffrouw Sloof altijd
als voetveeg; zorgt dat ze hoe dan ook altijd haar zin krijgt.
Uiterlijk: donkerblauw mantelpakje; witte blouse; panty’s; hakschoenen; naambordje met ‘Minister
v. OZ’ erop.
Juffrouw Sloof; assistente van minister Helga Winters; is bang voor de woedeaanvallen van de
minister; goedaardig en gewetensvol type.
Uiterlijk: mantelpakje; klein brilletje; haar in een staart; naambordje met ‘Sloof’ erop.
Julius; holbewoner; leider van de groep; heeft de moderne wereld achter zich gelaten om als
holbewoner te leven; wil terug naar de natuur.
Uiterlijk: tijgervel om het lijf; blote voeten; knots; oude stropdas losjes om de nek.
Gajus; holbewoner; jaagt op sabeltijgers; heeft de moderne wereld achter zich gelaten om als
holbewoner te leven; wil terug naar de natuur.
Uiterlijk: tijgervel om het lijf; grote knots; blote voeten of tijgerpantoffels; groot bot in zijn haren
geknoopt; draagt een pluchen tijger onder zijn arm.
Brutus; oersterke holbewoner; groot van stuk; weinig spraakzaam: zegt maar één woord per
zin; spreekt de klinkers langer uit dan normaal (‘ja’ is bij hem ‘jáááá’); minder intelligent type;
opvliegend van karakter.
Uiterlijk: brede schouders; tijgervel om het lijf; riem om zijn middel; blote voeten of
tijgerpantoffels; grote houten knots; op beide bovenarmen een tattoo met de tekst: ‘Boe!’
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Liz; groepslid van de girlband Two Directions; leiderstype; houdt van dansen; probeert met de
andere groepsleden van de girlband (opnieuw) de hitparade te bestormen.
Uiterlijk: blond loshangend haar; glitterjurkje; trolleytas; hippe plateauschoenen.
Donna; groepslid van de girlband Two Directions; eigenwijs type; houdt van dansen; probeert met
de andere groepsleden van de girlband (opnieuw) de hitparade te bestormen.
Uiterlijk: donker haar in een staart; donkere huidkleur; veel blingblingjuwelen; glitterjurkje;
trolleytas; hippe plateauschoenen.
Samantha; groepslid van de girlband Two Directions; eigenwijs type; houdt van dansen; probeert
met de andere groepsleden van de girlband (opnieuw) de hitparade te bestormen.
Uiterlijk: rood krullend haar; sproeten; glitterjurkje; trolleytas; hippe plateauschoenen.
Regina; regisseuse van de videoclip/commercial; doortastend type; probeert de dames van Two
Directions naar haar hand te zetten; dit lukt haar met verve.
Uiterlijk: verzorgd uiterlijk; strakke spijkerbroek; hakschoentjes; getailleerd felgroen of felrood
jasje; draagt het haar los; draagt een zwart-wit regisseursbord en een schoudertas.
Carmen; journalist van het WowNews; doet zich voor als cameravrouw; stelt kritische vragen
maar luistert zelden naar een antwoord.
Uiterlijk: grote filmcamera op de schouder; oude spijkerbroek; geruite blouse; microfoon met een
roze label steekt uit haar kontzak; haar in een staart; baseball-cap.
Indiana Joop (spreek uit: In-die-en-aa Joop); freelance gids; vriendelijk type; gezet postuur;
groot geloof in eigen kunnen; praat graag over alles wat hij weet over de natuur.
Uiterlijk: zoals Indiana Jones (hoed, lasso e.d.), maar met een dikke buik.
Baron von Nichtsoviel; voornaam: Richard; heer van stand; natuurbeschermer; liefhebber van
vlinders; praat bekakt; type doetje; zit in de slappe was; dol op de barones.
Uiterlijk: grijze bos met haar; grote sierlijke snor; driedelig pak; vlindernet.
Barones von Nichtsoviel; voornaam: Julia; vrouw van de baron; spoort de baron aan de natuur
te beschermen; is de zus van Nada.
Uiterlijk: lange (victoriaanse) jurk; pijpenkrullen; waaier; parasolletje; subtiele sieraden; tilt bij het
lopen haar jurk een beetje op.
Willem van Noppes; straatarme zwager van de baron; opgewekt type; flapuit; ziet overal de
zonnige kant van in; plaagt de baron ermee dat die wel veel geld heeft en Willem zelf niet.
Uiterlijk: tropenpet; grote blouse; zilveren kettinkje; afgeritste broek; zijn broekzakken hangen
naar buiten; sandalen met sokken erin; oud/goedkoop fototoestel om de nek.
Nada van Noppes; vrouw van Willem; zus van de barones; praat met plat Amsterdams accent; is
de hele tijd aan het joggen en oefeningen aan het doen; spoort Willem aan ook eens te sporten.
Uiterlijk: geblondeerd haar; goedkoop uitziend trainingspak in felle kleur; hardloopschoenen; witte
koptelefoon om haar nek.
Pien; visser; humoristisch type; weinig spraakzaam; houdt van droge humor.
Uiterlijk: geel vissersregenpak met hoed (zuidwester); laarzen; hengel met vangst; emmer.
Carolien; visser; fanatiek type; weinig spraakzaam; ziet vissen als een belangrijke taak.
Uiterlijk: geel vissersregenpak met hoed (zuidwester); laarzen; hengel met vangst; emmer.

Aantal rollen

De musical De verborgen vallei heeft 26 rollen. Het aantal rollen is gemakkelijk uit te
breiden. Verdubbel bijvoorbeeld het aantal piloten of breid het aantal holbewoners uit. Of zet
naast Juffrouw Sloof een Juffrouw Ploeter of zet naast Helga Winter een partner in
crime en maak van haar ministerschap een duobaan. Daarnaast kunnen vissers Pien en
Carolien worden uitgebreid met bijvoorbeeld Klazien. De girlband Two Directions kan
extra leden krijgen. Ton kan een assistent krijgen (met bijvoorbeeld de naam Plank) en
naast Corporaal Boontjes zou nog een tweede corporaal zijn opwachting kunnen maken.
Verdeel de taken en tekst over het aantal extra spelers.
Het minimaal aantal rollen is 20. De eerste mogelijkheid om het aantal rollen te verminderen
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is door het gebruik van dubbelrollen. Bij een dubbelrol speelt een speler twee rollen.
Voorbeelden van mogelijke dubbelrollen:
Generaal Blindelings
Corporaal Boontjes
Koen
Tiffany
Jamal
Nadia
Johnny Crash
Co Piloot
Ton
Barones
Baron

<<<<<<<<<<<-

dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol
dubbelrol

-> Julius
->
Gajus
->
Indiana Joop
->
Pien of Carolien
->
Baron
->
Barones
->
Pien*
->
Carolien*
->
Julius of Gajus
->
Carmen, Regina, Liz, Donna of Samantha
->
Carmen, Regina, Liz, Donna of Samantha*

Pas indien wenselijk het geslacht van het personage aan.

*

Een tweede mogelijkheid is het verwijderen van minder essentiële rollen, zoals Pien en
Carolien, Liz of Samantha of door de rollen van Julius en Gajus tot één rol te maken. Let op:
bij dergelijke ingrepen kan het nodig zijn dat er aanpassingen aan scènes moeten worden
gedaan.
NB Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te spelen en andersom.
Pas zelf de namen waar nodig aan.

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.
Waarschuwing: Het personage Helga Winters spuit diverse malen met haar parfum
in de richting van andere personages. Zorg ervoor dat het parfumflesje een neutrale
vloeistof bevat (bijvoorbeeld kraanwater) zonder parfumresten. Vermijd het in de ogen
spuiten van spelers!
Scène 1: De aanleiding
Personages: Generaal Blindelings en Corporaal Boontjes.
Benodigdheden: tafeltje op wielen, computerscherm, toetsenbord, vaste telefoon, tekstbord
‘Mobiel Militair Hoofdkwartier’, landkaart (Corporaal Boontjes).
Scène 2: Gecrasht
Personages: Johnny Crash en Co Piloot.
Benodigdheden: prop papier, ventilator, zaklamp, kompas, vliegenmepper (Co Piloot); oud
fietswiel, twee vliegtuigvleugels (Johnny Crash).
Scène 3: Butterflyérius
Personages: Indiana Joop, Baron, Barones, Nada en Willem.
Benodigdheden: vlindernet (Baron).
Scène 4: Aan het vissen (1)
Personages: Pien en Carolien.
Benodigdheden: hengels met draad, emmers (Pien en Carolien); vis (Carolien); vogel (Pien).
Scène 5: Videoclip
Personages: Regina, Carmen, Liz, Donna en Samantha.
Benodigdheden: regisseursbord, schoudertas, drie parfumflesjes (Regina); filmcamera,
microfoon van het WowNews (Carmen); trolleykoffers (Liz, Donna en Samantha).
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Scène 6: Het WowNews
Personages: Regina, Carmen, Liz, Donna en Samantha.
Benodigdheden: regisseursbord, schoudertas, drie parfumflesjes (Regina); filmcamera,
microfoon van het WowNews (Carmen); trolleykoffers (Liz, Donna en Samantha).
Scène 7: Onvoorziene Zaken
Personages: Generaal Blindelings, Corporaal Boontjes, Helga Winters en Juffrouw Sloof.
Benodigdheden: tafeltje op wielen, computerscherm, toetsenbord, vaste telefoon, tekstbord
‘Mobiel Militair Hoofdkwartier’ (Corporaal Boontjes); document, gsm (Helga Winters).
Scène 8: Holbewoners
Personages: Johnny Crash, Co Piloot, Julius, Gajus en Brutus.
Benodigdheden: knotsen (Julius, Gajus en Brutus); pluchen tijger (Gajus).
Scène 9: Koffer
Personages: Julius, Gajus en Brutus.
Benodigdheden: koffer (Brutus); knots, pluchen tijger, groot bot op z’n hoofd (Gajus); rat op
z’n schouder (Julius).
Scène 10: R.A.M.B.O.
Personages: Koen, Tiffany, Jamal, Nadia, Helga Winters en Juffrouw Sloof.
Benodigdheden: pilotenzonnebril (Jamal); zaklampen (Koen en Jamal); gsm (Helga Winters).
Scène 11: Roddelen
Personages: Jamal en Nadia.
Benodigdheden: Scène 12: Aan het vissen (2)
Personages: Pien en Carolien.
Benodigdheden: hengels met draad (Pien en Carolien); emmer, gsm (Carolien); grote stop
van een gootsteen (Pien); ton (Ton).
Scène 13: Ton
Personages: Ton, Johnny Crash en Co Piloot.
Benodigdheden: ton, deurbel, deksel van de ton op z’n hoofd, parfumflesje (Ton); koffer,
kistje (Co Piloot).
Scène 14: Geen gezicht
Personages: Generaal Blindelings, Corporaal Boontjes, Ton, Helga Winters en Juffrouw Sloof.
Benodigdheden: ton, deksel van de ton, schriftje (Ton); kistje, pedaalemmer (Co
Piloot); deurbel (Helga Winters); camouflagetakken, verrekijker voor één oog (Generaal
Blindelings en Corporaal Boontjes).
Scène 15: Zuivere koek
Personages: Indiana Joop, Nada, Willem, Baron, Barones, Brutus en Generaal Blindelings.
Benodigdheden: bidon (Nada); nagemaakte steen van zacht materiaal (Indiana Joop);
vlindernet, euromunt (Baron); camouflagetakken (Generaal Blindelings).
Scène 16: Klep dicht!
Personages: Johnny Crash, Co Piloot en Generaal Blindelings.
Benodigdheden: camouflagetakken (Generaal Blindelings); pedaalemmers met vuilniszakken
(Johnny Crash en Co Piloot).
Scène 17: Zakkenrollers
Personages: Koen, Tiffany, Johnny Crash, Co Piloot, Jamal en Nadia.
Benodigdheden: gsm (Koen); vuilniszakken (Johnny Crash en Co Piloot); kistje (Nadia).
Scène 18: De code
Personages: Helga Winters, Juffrouw Sloof, Johnny Crash, Co Piloot, Jamal, Nadia en Ton.
Benodigdheden: kistje (Nadia); parfumflesje (Helga Winters); schriftje (Juffrouw Sloof).
Scène 19: Het parfum werkt
Personages: Helga Winters, Nada, Willem, Regina, Carmen, Liz, Donna, Samantha, Indiana
Joop, Julius, Gajus en Brutus.
Benodigdheden: parfumflesje (Helga Winters); microfoon (Carmen); knotsen (Julius, Gajus
en Brutus).
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Scène 20: Op naar Den Haag!
Personages: Helga Winters, Juffrouw Sloof, Baron, Barones, Koen, Tiffany en Brutus.
Benodigdheden: parfumflesje (Helga Winters); vlindernet (Baron); knots (Brutus); jasje,
tasje en bos rozen voor Helga (Juffrouw Sloof).
Scène 21: Hopeloos?
Personages: Ton, Johnny Crash, Co Piloot, Jamal, Nadia, Generaal Blindelings en Corporaal
Boontjes.
Benodigdheden: ventilator (Co Piloot); oud fietswiel (Johnny Crash).
Scène 22: De oplossing
Personages: Ton, Johnny Crash, Co Piloot, Jamal, Nadia, Koen, Tiffany, Generaal Blindelings,
Corporaal Boontjes, Brutus, Helga Winters en Juffrouw Sloof.
Benodigdheden: losse papieren met aantekeningen, ton, trekkoord (Ton); tasje, nat jasje
(Helga Winters); parfumflesje (Juffrouw Sloof); knots (Brutus).
Scène 23: De afwikkeling
Personages met tekst: Carmen, Generaal Blindelings en Ton.
Personages zonder tekst: alle andere personages.
Benodigdheden: microfoon (Carmen).

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: Nummer één
Spelers: Regina, Carmen, Liz, Donna en Samantha.
Dansers: Liz, Donna en Samantha.
Benodigdheden: drie parfumflesjes (Liz, Donna en Samantha); filmcamera (Carmen);
regisseursbord (Regina).
♪ ♫ Lied: Terug naar de natuur
Spelers: Julius, Gajus en Brutus.
Solisten zang: Julius en Gajus.
Benodigdheden: knotsen (Julius, Gajus en Brutus); stropdas (Julius); pluchen tijger (Gajus);
nagemaakte steen van zacht materiaal (Brutus).
♪ ♫ Lied: We’re the boys and the girls
Solisten zang: Jamal en Nadia.
Dansers: Jamal en Nadia.
Benodigdheden: pilotenzonnebril (Jamal); ton, twee pedaalemmers met vuilniszakken (Ton).
♪ ♫ Lied: Liefde
Solisten zang: Tiffany, Koen en Nadia.
Dansers: Liz, Donna en Samantha.
♪ ♫ Lied: Nee is ja!
Solisten zang: Helga Winters.
Speler: Helga Winters
Benodigdheden: parfumflesje (Helga Winters).
♪ ♫ Lied: Vliegmachine
Spelers: Johnny Crash, Co Piloot en enkele koorleden.
Benodigdheden: ventilator (Co Piloot); oud fietswiel (Johnny Crash); vliegtuigvleugels
(enkele koorleden).
♪ ♫ Lied: Medley
Solisten zang: Helga Winters, Julius en Gajus.
Dansers: Liz, Donna en Samantha.
Benodigdheden: parfumflesje (Helga Winters); knotsen (Julius, Gajus en Brutus).
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Aantal speelbeurten per personage

In het onderstaande schema is af te lezen hoeveel speelbeurten elke rol heeft. Tevens is het
schema een handig hulpmiddel bij het toekennen van eventuele dubbelrollen.

ROLLEN / SCÈNES
Generaal Blindelings
Corporaal Boontjes
Tiffany
Koen
Nadia
Jamal
Johnny Crash
Co Piloot
Ton
Helga Winters
Juffrouw Sloof
Julius
Gajus
Brutus
Liz
Donna
Samantha
Regina
Carmen
Indiana Joop
Baron von Nichtsoviel
Barones von Nichtsoviel
Willem van Noppes
Nada van Noppes
Pien
Carolien

1
X
X

2

3

4

5

6

7
X
X

X
X

8

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
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11

X
X
X
X

X
X
X
X

12

13

X
X
X

X
X

14
X
X

15
X

X
X

X
X
X

X
X
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17

X
X
X
X
X
X

18

X
X
X
X
X

19

20

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

21
X
X

X
X
X
X
X

22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

23
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Scène 1: De aanleiding
Het zaallicht gaat uit. Op het podium wordt het licht gedimd. Er klinkt een radiosignaal van
een vliegtuig in nood (track 1). Het signaal wordt geregeld onderbroken door ruis.
Voice-over:

Krghrkh! … Mayday! Mayday! Going down! Onze motor … onbekende reden
uitge…! We verliezen hoogte. Onze … locatie … onbekend. We vragen om
uw assist…! Mayday! … Krghrkhgr … Krghrkhgrk! …………

Dan verlicht een spotje het midden van het podium. Vanaf rechts komt Corporaal Boontjes
op. Hij duwt een tafeltje op wielen voor zich uit. Daarop staan een scherm met toetsenbord
en een telefoon. Er hangt een bord aan de tafel met de tekst ‘Mobiel Militair Hoofdkwartier’.
De corporaal wordt gevolgd door Generaal Blindelings, die loopt met een blindenstok.
Generaal Blindelings: Weet jij waar dat noodsignaal precies vandaan kwam, Corporaal?
Corporaal Boontjes: Nog niet. Zoals u op dit scherm kunt zien… (Schrikt) …of in uw geval NIET
kunt zien, moet het ergens vanuit dit gebied verzonden zijn. We hebben
echter geen gegevens over dit gebied. Heel gek, Generaal.
Generaal Blindelings: Vertel mij wat! Totaal geen gegevens? Dat is vreemd.
Corporaal Boontjes: Het wordt nog vreemder. Als u goed kijkt… (Schrikt) …of in uw geval NIET
kijkt, dan blijken de satellietbeelden van het gebied wazig te zijn.
Generaal Blindelings: Is dat bijzonder dan?
Corporaal Boontjes: Jazeker. Onze satellietbeelden zijn normaal altijd haarscherp, ziet u?
Generaal Blindelings: (Vrolijk) Nee.
Corporaal Boontjes: (Geschrokken) O. Nou, ja… TOCH is het zo.
Generaal Blindelings: En de radar?
Corporaal Boontjes: Goede vraag. Het onbekende vliegtuigje verdween van de radar op het
moment dat het het onbekende gebied binnenvloog.
Generaal Blindelings: Ai! Alle moderne technieken laten ons in de steek! Gelukkig hebben we nog
steeds een omvangrijk legerarchief met PAPIEREN landkaarten.
Corporaal Boontjes: (Verrast) Echt waar? En waar is dat archief? Amsterdam? Den Haag?
Generaal Blindelings: Nee. (Wijst naar het laatje van de tafel) In dat laatje.
De corporaal opent het laatje en pakt er een landkaart uit. Hij vouwt de kaart uit. In het
midden van de kaart zit een enorm gat. De corporaal steekt zijn hoofd door het gat.
Corporaal Boontjes: Er zit een ENORM gat in de kaart. Het is er door iemand uit geknipt.
Corporaal Boontjes trekt zijn hoofd door het gat terug en bekijkt de kaart.
Corporaal Boontjes: (Roept uit) Nee, toch! Ongelooflijk!Het ontbrekende stuk kaart is
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PRECIES het gedeelte waarop het onbekende gebied hoort te staan.
De corporaal draait zich om zodat de generaal en het publiek de kaart kunnen bekijken.
Corporaal Boontjes: Wacht. Ik zal het u laten zien… (Schrikt) …of in uw geval NIET laten zien.
(Wijst) Kijk! Het weggeknipte gebied wordt aan alle kanten omringd door
heuvels. (Verwonderd) Misschien is het wel een VALLEI.
Generaal Blindelings: Is het zeker dat dit onbekende vliegtuigje in deze vallei is neergestort?
Corporaal Boontjes: Jazeker. Neergestort, bijna neergestort of nog bezig met neerstorten. Het is
maar hoe je het bekijkt… (Schrikt) …of in UW geval…
Generaal Blindelings: (Vrolijk) Inderdaad! Samenvattend: we zitten met een neerstortend vliegtuig
in een onbekende vallei. Vraag: WIE zitten er in dat vliegtuig?
Corporaal Boontjes: Vraag: WIE doet er zo veel moeite om deze vallei geheim te houden?
Generaal Blindelings: Genoeg aanleiding tot onderzoek. (Roept) Corporaal Boontjes?
Corporaal Boontjes springt in de houding en salueert.
Generaal Blindelings: Breng jezelf in opperste staat van paraatheid! Op naar de kazerne!
De corporaal duwt het tafeltje richting de rechterkant. De generaal loopt naar links.
Corporaal Boontjes: Generaal? Deze kant op!
Generaal Blindelings: Huh? Ja, natuurlijk. (Vrolijk) Dat wist ik. Dat wist ik!
Corporaal Boontjes en Generaal Blindelings gaan aan de rechterkant af. Het licht op het
podium wordt aan gedraaid. Het decor is nu goed zichtbaar. Koor loopt op.
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♪ ♫ Lied: Hier in de vallei (track 2)
Koor:

Ergens in ons land
Ligt een verborgen vallei
’t Is een geheim, heel erg goed bewaard
En zonder een gids
Loop je voorbij deze vallei
Want, weet u, hij staat niet op de kaart
Bent u al nieuwsgierig?
Ja, geef ons dan uw hand
Want wij weten de weg
Naar dit onbekende stukje land
Tussen twee heuvels ligt een vlakte		
Een verborgen grenzeloos gebied
Als u ooit naar vrijheid snakte:
Het ligt hier in het verschiet
Een rijk vol planten, vreemde dieren
Ver weg van onze drukke maatschappij		
Je kunt vrij avonturieren
Hier in de vallei, hier in de vallei					
Ergens in dit dal
Is er iets niet in de haak
’t Is een geheim, heel erg goed bewaard
Het komende uur
Ja, stellen wij dit aan de kaak
Want, weet u, dat is ons alles waard
Is uw interesse
Inmiddels al gewekt?
Ga mee naar de vallei
Sta verbaasd van wat u daar ontdekt
Tussen twee heuvels ligt een vlakte		
Een verborgen grenzeloos gebied
Als u ooit naar vrijheid snakte:
Het ligt hier in het verschiet
Een rijk vol planten, vreemde dieren
Ver weg van onze drukke maatschappij		
Je kunt vrij avonturieren
Hier in de vallei, hier in de vallei
O-o-owo!
O-o-owo!
O-o-owo!
O-o-owooo!
Tussen twee heuvels ligt een vlakte		
Een verborgen grenzeloos gebied
Als u ooit naar vrijheid snakte:
Het ligt hier in het verschiet
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Een rijk vol planten, vreemde dieren
Ver weg van onze drukke maatschappij		
Je kunt vrij avonturieren
Hier in de vallei, hier in de vallei
Hier in de vallei, hier in de vallei
Dan klinkt het geluid van een neerstortend vliegtuig (track 3). Het koor speurt de lucht
af op zoek naar de bron van het lawaai. Er klinkt een enorme crash (nog steeds track 3).
Zodra de crash klinkt, stuift het koor al gillend uit elkaar de beide coulissen in.

Scène 2: Gecrasht
Johnny Crash en Co Piloot blijven achter op het podium. Johnny ligt languit op z’n rug op de
grond. Co’s armen en gezicht zijn niet zichtbaar. Zijn benen bungelen uit de coulissen.
Johnny Crash:

(Opgewekt) ZO hé!

Johnny gaat staan. Dit kost hem wat moeite omdat hij draaierig in zijn hoofd is.
Johnny Crash:

WOW! (Trots) Dat was de MOOISTE landing ever!

Johnny doet zijn bril omhoog en kijkt in het rond.
Johnny Crash:

Vind je niet, Co? (Kijkt nog eens goed) Co? Waar zit je? Co?!

Co begint met zijn benen te trappelen. Hij zegt wat onverstaanbaars. Johnny trekt hem het
podium op. Co heeft een prop papier in zijn mond. Johnny pakt de prop. Co snakt naar
adem.
Johnny Crash:

Wat heb jij in je mond?

Co Piloot:

De lijst met aanwijzingen om de afgesproken landingsplaats te vinden.

Johnny Crash:

Had ik niet nodig. Dit is precies de plek waar we moesten landen.

Co Piloot:

(Lachend) Ha! Wat jij ‘landen’ noemt, Johnny, dat noem ik ‘crashen’.

Johnny Crash:

Crashen? Het was een topprestatie als je beseft waarmee we vlogen.

Co Piloot:

Dat is zeker waar. Wel jammer van dat oude naaimachinemotortje dat we
van mijn oma hebben geleend. Dat was antiek.

Johnny Crash:

Ach! Het was een stukje schroot! Alleen bruikbaar op korte afstanden. Leen
mij een grasmaaiermotor en ik vlieg met gemak de oceaan over.

Co raapt een oude verbogen ventilator op.
Co Piloot:

De ventilator van je oom was een goeie propeller. Tot de crash dan.

Johnny Crash:

Niet getreurd. Elke ventilator is een propeller. Met de juiste spullen bouwen
we binnen no time een nieuw vliegtuig. Verder nog schade?
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Co Piloot:

Een van de vleugels is doormidden.

Johnny Crash:

Welke?

Co Piloot:

De linker.

Johnny Crash:

Ai! Dan hoop ik dat mijn tante haar strijkplank niet terug hoeft.

Johnny kijkt om zich heen en ziet een oud fietswiel liggen. Hij loopt erheen en raapt het op.
Johnny Crash:

Ah! Het stuurwiel heeft de crash overleefd. Kijk: zelfs het dopje van het
ventiel zit er nog op. (Kijkt rond) Waar is onze koffer eigenlijk?

Co Piloot:

Tja. Die heb ik net voor de crash in paniek uit het vliegtuig gegooid…

Johnny Crash:

(Verbijsterd) Uit het vliegtuig gegooid?!

Co Piloot:

Ik dacht: we moeten dat zware ding kwijt, straks storten we nog neer.

Johnny Crash:

(Lacht) Ha! Al die moeite om die koffer hier te krijgen, gooi jij hem uit het
raam. Laten we dat ding maar snel gaan zoeken.

Co Piloot:

Prima! Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb mijn zaklamp, mijn kompas en ik
heb mijn... Mijn mepper! Waar is mijn MEPPER?!!

Co begint in paniek een zoektocht naar de mepper. Hij rent heen en weer over het podium.
Co Piloot:

(Hijgt zwaar) Ik heb mijn mepper nodig. Ik kan niet zonder mepper!

Johnny Crash:

Rustig, Co. Je hebt hem vast verloren tijdens de crash. Hij ligt hier wel.

Co begint zwaar te ademen. Hij grijpt naar zijn hals.
Co Piloot:

Ik heb het opeens heel benauwd. Ik… ik krijg bijna geen lucht meer…

Johnny Crash:

Wacht maar. Ik zal de boel ventileren.

Johnny draait het ventiel van de band open. De band loopt sissend leeg. Johnny ademt diep.
Johnny Crash:

Ah! Net wat we nodig hadden. VENTIELatie.

Co Piloot:

(Nog steeds in paniek) Hou op met die ongein! Help me liever.

Johnny Crash:

Goed dan. Hij ligt daar op de grond.

Johnny wijst de mepper aan op de grond. Co valt op zijn knieën en raapt de mepper op.
Co Piloot:

(Enorm opgelucht) Mepper, wat ben ik blij dat ik je weer terug heb.

Johnny Crash:

(Tegen het publiek) Co heeft last van een aandoening die nogal veel
voorkomt bij piloten in opleiding. Vliegangst.
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Johnny trekt Co overeind en duwt hem rustig richting de coulissen aan de linkerkant.
Johnny Crash:

In de benen, Co. We moeten die koffer vinden. En snel. Onze
contactpersoon vraagt zich vast af waar we blijven. Kom mee!

Johnny en Co lopen af aan de linkerkant. De ventilator en het fietswiel blijven achter.

Scène 3: Butterflyérius
[NB De baron en barones praten bekakt. Nada en Willem praten plat Amsterdams.]
Vanaf rechts komen Indiana Joop, de baron en de barones op. De baron met vlindernet.
Indiana Joop:

Kijk, baron Von Nichtsoviel(spreek uit: niecht-zo-viel), de verborgen vallei.

Baron:

Indrukwekkend. En deze vallei is geheel verlaten, zegt u?

Indiana Joop:

Zo goed als. De natuur heeft hier jarenlang haar gang kunnen gaan.

Baron:

Fantastisch! Laten we een moment genieten van de rust hier.

Ze worden stil. Dan klinkt plots de zangerige stem van Nada vanuit de coulissen.
Nada:

JOEHOE! WAAR ZIJN JULLIE?!

Baron:

(Onthutst) Die stem. Is dat…?

Barones:

Nada. Sorry, Richard, ze wilde ZO graag mee.

Baron:

Maar, duifje, hoe kon je dat toestaan? Er staat heel wat op het spel.

Barones:

Weet ik. Maar het blijft toch mijn zus, hè.

Baron:

Als ze die Willem van haar maar niet heeft meegenomen.

Nada komt op lopen. Haar gezicht straalt en ze begroet de barones uitbundig.
Nada:

Julia! Meissie! Daar ben ik dan! Kom eens effe hier, zusje.

Nada en de barones geven elkaar een uitbundige knuffel.
Nada:

Sorry dat ik er nu pas ben. Ik ben effe de verkeerde kant op gejogd, geloof ik.
(Tegen de baron) Ha! Ronnie Baronnie!

Baron:

Ik heet Richard.

Nada:

Weet ik toch, Ronnie. Wat zie jij er goed uit! Leuk schepnet.

Nada geeft ook de baron een uitbundige knuffel. De baron verstijft.
Baron:

(Ongemakkelijk) Vlindernet.
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Nada:

(Vrolijk) Geeft toch niets? En wie is deze meneer?

Indiana Joop:

Ik ben Indiana(spreek uit: In-die-en-aa) Joop. De gids.

Nada:

(Enthousiast) Dag, Jopie. Leuk dat je mee bent op excursie!

Baron:

Het is een expeditie.

Nada:

Welnee, Ronnie. Ik WERK op een expeditie. Het is hier veel leuker!

Baron:

(Tegen de barones) Wat een ramp! Gelukkig is ze alleen.

Dan komt ook Willem op lopen. Hij begroet iedereen spontaan.
Willem:

(Enthousiast) Hallo! Hier is Willem!

Baron:

(Verzucht) O, nee…

Nada:

Ben je daar eindelijk, lief?

Willem:

Ja, sorry. Als jij het met dat joggen(opzettelijk Nederlands uitspreken) op je heupen krijgt,
ken ik je nie bijhouwe.

Nada:

Kijk es wat een vallei. Ik kan mijn contactlenzen bijna niet geloven.

Willem:

Nee, lief. Je kunt je OGEN bijna niet geloven.

Nada:

Ja, dat ook, ja.

Indiana Joop:

Er leven zelfs nog een paar sabeltandtijgers in deze vallei.

Baron:

Maar daar komen we niet voor.

Nada:

Sabeltijgers? Jopie, toch! Ik sta met mijn oren te klappertanden.

Willem:

Nee, lief. Je staat met je oren te KLAPPEREN.

Nada:

Ja, dat ook, ja. Wat is het hier netjes, hè?

Indiana Joop:

Ongerept, bedoelt u?

Nada:

Heel anders dan bij ons. Wij hebben een huishouden van Jan Vayne.

Willem:

Nee, lief. Een huishouden van Jan STEEN.

Nada:

Ja, dat ook, ja.

Barones:

Kom, Richard, vertel Nada en Willem waarom we hier zijn.

Baron:

Julia en ik zijn hier omdat we op zoek zijn naar de Butterflyérius.

Nada en Willem:

De Butter-wattes?
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Barones:

Butterflyérius. De gele vlinder waar Richard al zo lang naar op zoek is.

Indiana Joop:

Het is een zeer zeldzame vlinder. Hij is bijna uitgestorven.

Baron:

Weet je zeker dat de Butterflyérius hier nog leeft, Joop?

Indiana Joop:

Honderd procent. In deze vallei zijn ze nog te vinden.

Barones:

Richard wil aantonen dat het ECHT om de Butterflyérius gaat zodat hij ervoor
kan zorgen dat het diertje beschermd wordt.

Willem:

(Tegen de baron) Dat is nobel van je, jongen.

Baron:

Helaas is de Butterflyérius erg schuchter. We maken meer kans met een
kleine groep. (Tegen Nada en Willem) Jullie kunnen niet mee.

Willem:

Zwager, wat zeg je nu?

Baron:

Het is echt het beste, Willem.

Nada:

Dit is verschrikkelijk. Het is ongehoord! Julia? Zeg er eens wat van!

Barones:

O, Richard, ik zou het ZO erg vinden als ze niet mee mochten.

De barones barst overdreven in huilen uit en legt haar gezicht op de schouder van de baron.
Baron:

(Overrompeld) O. Nou, oké dan. Als ze stil zijn mogen ze wel mee.

Nada en Willem:

(Hard en blij) HOI!!!

Indiana Joop:

Sssssst!

Nada en Willem:

(Zacht en blij) Hoi!

Nada:

O, Willem! Wat spannend allemaal!

Indiana Joop, de baron, de barones, Nada en Willem lopen af aan de linkerkant.
Barones:

(Vol triomf tegen het publiek) Man, man. Wat ging dat weer makkelijk.

Scène 4: Aan het vissen (1)
Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 5: Videoclip
Vanaf rechts komen Regina en Carmen op. Regina draagt een regisseursbord en een tas
over haar schouder. Carmen draagt een filmcamera en heeft de microfoon van het
WowNews in haar kontzak. Regina en Carmen kijken verwonderd om zich heen.
Regina:

WAUW! Wat een geweldige locatie voor de opnames van de videoclip.

Carmen:

Ongelooflijk. Wat een mooi natuurgebied. Hoe bestaat het?

Regina:

Gewoon. Het bestaat. Zonder dat iemand ervan weet. Behalve wij!

Carmen:

Hoe komt u er dan bij, mevrouw Regina?

Regina:

(Vertrouwelijk) Het was een tip van onze anonieme geldschieter.

Carmen:

Anonieme geldschieter? Wie is dat dan?

Regina:

(Verbaasd) Zo? Zijn wij een beetje nieuwsgierig? Ha! Richt jij je nou maar op
het camerawerk, daar ben je tenslotte voor ingehuurd.

Carmen:

Ja, maar…

Regina:

Jij maakt je zeker druk over je geld. Geen zorgen, Carmen! Onze
geldschieter betaalt ALLES. (Opgewekt) Aah! Daar zijn de meiden.

Liz, Donna en Samantha komen vanaf links op. Ze hebben alle drie een hippe trolleykoffer.
Regina:

Mag ik aan je voorstellen: Liz, Donna en Samantha van girlband Two
Directions. (Tegen Liz) Hebben jullie het makkelijk kunnen vinden, Liz?

Liz:

Uiteraard wilde Samantha de ene kant op en Donna de andere kant.

Donna en Samantha: (Tegen elkaar) MIJN route was het snelst. Echt niet! De mijne!
Regina:
Liz, Donna
en Samantha:

Maar jullie zijn er. Dat is het belangrijkste. We gaan er een schitterende
videoclip van maken. En het kost jullie geen cent.
Te gek!

Regina haalt een flesje parfum uit haar tas en toont het aan de anderen.
Regina:

Het enige wat jullie daarvoor terug hoeven te doen, is dit parfum promoten:
Destiny’s Choice. Het parfum dat girlpower uitstraalt.

Liz:

O, leuk!

Donna:

Mag ik ook een flesje?

Samantha:

Doe mij er ook één.

Liz krijgt het flesje van Regina. Donna en Samantha pakken er beiden één uit Regina’s tas.
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Regina:

Volgens onze geldschieter gaat dit parfum de wereld voorgoed veranderen.

Donna:

Voorgoed veranderen? (Ruikt) Wow! Daar zit een luchtje aan.

Carmen:

(Argwanend) Dat vind ik ook. Wat bedoelt die geldschieter daarmee?

Regina:

Dat dit parfum een wereldwijd succes wordt natuurlijk. Zorg jij nu maar dat
alles gefilmd wordt. Aan de slag!

Samantha:

Kom op, meiden. We gaan ervoor!

Liz en Donna:

(Roepen) Alright! Girlpower!

Carmen begint te filmen. Liz, Donna en Samantha gaan met de flesjes parfum in een stoere
houding richting het publiek staan. Regina houdt het regisseursbord voor de camera.
Regina:

(Roept) Attentie voor opname! En… ACTIE!

Regina klapt het bord dicht. Liz, Donna en Samantha kondigen uitgelaten hun nummer aan.
Donna:

Niets of niemand houdt ons tegen!

Samantha:

Na elke tegenslag doen wij een stap vooruit!

Liz:

Al heeft de rest het opgegeven!

Liz, Donna
en Samantha:

Wij gaan met volle kracht vooruit!

Ze spuiten met hun parfum richting de camera. Carmen deinst hoestend achteruit.
Koor loopt op.
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♪ ♫ Lied: Nummer één (track 4)
Liz, Donna en Samantha staan voor(aan in) het koor.
Koor:

Niets of niemand houdt ons tegen
Na elke tegenslag doen wij een stap vooruit
Al heeft de rest het opgegeven
Wij gaan met volle kracht vooruit
Nee, dit zijn geen loze kreten
Na elke valpartij staan wij meteen weer op
’t Is puur survival; overleven
Want, ja, we willen naar de top
Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één
Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één

Liz, Donna en Samantha dansen een ingestudeerde dans. Carmen filmt vanaf de zijkant.
Koor:

Niets of niemand houdt ons tegen
Na elke tegenslag doen wij een stap vooruit
Al heeft de rest het opgegeven
Wij gaan met volle kracht vooruit
Wij gaan met volle kracht vooruit
Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één
Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één

Liz, Donna en Samantha dansen een ingestudeerde dans. Carmen filmt vanaf de zijkant.
Koor:

Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één!

Tijdens het laatste refrein gaat Carmen in de zaal voor het podium staan. Liz, Donna en
Samantha gaan tijdens de laatste zin met het parfum in een stoere houding richting de
camera staan. Als de muziek stopt, houdt Regina het regisseursbord voor de camera.
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Regina:

(Roept) En… STOP!

Regina klapt het bord dicht. Het koor loopt af.

Scène 6: Het WowNews
Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 7: Onvoorziene Zaken
Vanaf rechts komt de corporaal op met het tafeltje. Generaal Blindelings volgt hem.
Corporaal Boontjes: Het Mobiel Militair Hoofdkwartier is operationeel. Wat zijn uw orders?
Generaal Blindelings: Laten we eerst kijken of de vallei inderdaad verlaten is.
Corporaal Boontjes: (Verbaasd) We?
Generaal Boontjes:

Ha! Nee, jij natuurlijk.

De corporaal kijkt rond. Dan rinkelt de telefoon (track 5). De corporaal neemt op.
Corporaal Boontjes: Mobiel Militair Hoofdkwartier. Met Corporaal Boontjes.
Er klinkt een stem door de telefoon (nog steeds track 5). Het is minister Helga Winters.
Generaal Blindelings: Wie is het?
Corporaal Boontjes: Ene Helga Winters. Ze zegt dat ze de minister van OZ (spreek uit: oo-zet) is.
Generaal Blindelings: OZ? Nog nooit van gehoord. Wacht maar. Ik regel het wel.
Generaal Blindelings neemt de hoorn over van de corporaal en spreekt in de hoorn:
Generaal Blindelings: Dit is de voicemail van Generaal Blindelings. Ik zit in een eh… in een
bespreking. U kunt uw PIEPTOON inspreken na deze boodschap. Ik bedoel:
u kunt uw BOODSCHAP inspreken na deze pieptoon.
Generaal Blindelings legt zijn hand op de hoorn. Hij zegt hardop voor zichzelf:
Generaal Blindelings: Nu even drie seconden wachten en dan…
De generaal opent zijn mond om wat te zeggen maar wordt onderbroken door minister
Helga Winters, die met haar telefoon vanaf de rechterkant op is komen lopen.
Helga Winters:

PIIIIIIIIEP!

Generaal Blindelings: Ongelooflijk. Wat een wonder van techniek.
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Corporaal Boontjes grist de telefoon uit de hand van de generaal.
Corporaal Boontjes: Generaal, we hebben bezoek.
Helga Winters:

Inderdaad. Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Helga Winters.

Generaal Blindelings: (Vrolijk) O. Hoe maakt u het?
Helga Winters loopt naar de linkerkant van het podium en negeert de hand van de generaal.
Helga Winters:

Ik ben de minister van OZ.

Corporaal Boontjes: OZ?
Helga Winters:

Het Ministerie van Onvoorziene Zaken. Weleens van gehoord?

Generaal Blindelings: Natuurlijk. Ik ben niet DOOF.
Corporaal Boontjes: Alleen uit verhalen. Ik wist niet of het ministerie wel echt bestond.
Helga Winters:

Het bestaat! Gelukkig maar. Als er in ons land onverklaarbare dingen
gebeuren, gaan wij direct tot actie over. Ik ben meteen gekomen toen ik
hoorde van het bestaan van deze verborgen vallei.

Corporaal Boontjes: (Brutaal) Van wie hoorde u dat dan?
Helga Winters:

(Koel) Dat maakt niet uit. Uw werk zit erop. Mijn ministerie neemt de zaak
over. We sturen het R.A.M.B.O-team de vallei in.

Corporaal Boontjes: Wacht effe. R.A.M.B.O.?
Generaal en Helga: Reactie-eenheid voor Abnormale, Mysterieuze en Buitengewone
Opdrachten.
Corporaal Boontjes: (Niet onder de indruk) Ja, ja.
Helga Winters:

Ik wil dat u uw mobiele hoofdkwartier opheft. Wij nemen de zaak over.

Corporaal Boontjes: Dat zullen wij nog weleens zien! (Schrikt) Tenminste, ikke dan.
Helga Winters pakt haar telefoon, drukt op een knop en zet het toestel aan haar oor.
Helga Winters:

Sloof? Met Helga. Sloof?

Juffrouw Sloof komt op vanaf rechts en gaat stilletjes achter Helga staan. Helga ziet dit niet.
Helga Winters:

SLOOF?!

Juffrouw Sloof:

Ja, mevrouw.

Helga Winters schrikt hevig.
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Helga Winters:

Waaah! Waarom doe je dat altijd? Stuur het R.A.M.B.O-team de vallei in.
Hup, hup!

Helga Winters gebaart dat Juffrouw Sloof kan gaan. Juffrouw Sloof loopt af.
Helga Winters:

(Tegen de generaal en corporaal) Bent u er nog?

Generaal Blindelings: De corporaal heeft gelijk. U kunt ons niet zomaar van deze zaak afhalen. We
zijn verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid.
Helga haalt een document tevoorschijn en houdt dat tegen het gezicht van de generaal.
Helga Winters:

Kijk, Generaal Blindelings! Dit document bevestigt dat IK hier de lakens
uitdeel. U moet mijn bevelen BLINDELINGS opvolgen, ziet u?

Generaal Blindelings: (Vrolijk) Nee. Ik dacht dat DAT intussen wel duidelijk was.
Helga Winters:

(Streng) U kunt maar beter snel wegwezen hier. Tot ziens, Generaal.

Helga Winters loopt naar de rechterkant van het podium. Daar draait ze zich nog even om.
Helga Winters:

(Gemeen) Of in uw geval: NIET tot ziens.

Generaal Blindelings: (Opgewekt) Zeker, mevrouw Winters. Ik KIJK er nu al naar uit!
Helga Winters loopt af.
Corporaal Boontjes: (Moedeloos) En nu? Laat u zich zomaar wegsturen?
Generaal Blindelings: Natuurlijk niet. We doen ALSOF we vertrekken maar we houden de minister
van een afstand in de gaten. Kom mee!
De corporaal duwt het tafeltje richting de rechterkant. De generaal loopt naar links.
Corporaal Boontjes: Generaal? Deze kant op!
Generaal Blindelings: Huh? Ja, natuurlijk. (Vrolijk) Dat wist ik. Dat wist ik!
De corporaal loopt met het tafeltje af aan de rechterkant. Generaal Blindelings volgt hem.

Scène 8: Holbewoners
Johnny Crash en Co Piloot komen op lopen vanaf links.
Co Piloot:

Laten we het maar opgeven, Johnny. We vinden die koffer nooit.

Johnny Crash:

Toch gek. Hij kan toch niet zomaar verdwenen zijn?

Co Piloot:

Misschien heeft iemand anders hem gevonden en meegenomen.

Johnny Crash:

Iemand anders? Wie dan? De vallei is compleet verlaten.
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Opeens klinkt het geluid van een tamtam (track 6). Het klinkt steeds harder.
Co Piloot:

Compleet verlaten, zei je?

De tamtam stopt abrupt (nog steeds track 6). Er gebeurt echter niets.
Johnny Crash:

(Opgelucht) O, gelukkig.

Johnny en Co blazen uit. Plots rennen Julius en Gajus al schreeuwend vanaf links op. Brutus
komt vanaf rechts. Ze zwaaien met hun knotsen en omsingelen Johnny en Co, die verschrikt
door de knieën gaan en tegen elkaar aan kruipen. Gajus draagt een pluchen sabeltijger.
Julius, Gajus
en Brutus:

WAAAAAAAH!!!

Gajus rent dan naar de rand van het podium om mensen op de tweede rij te laten schrikken.
Gajus:

WAAAAAAAH!!!

Dan gaat hij weer bij de andere twee holbewoners staan en kijkt dreigend naar Johnny en
Co. Beide piloten kijken angstig. Co knijpt daarnaast zijn neus dicht.
Johnny Crash:

Genade! Genade! Wij zijn onschuldige voorbijgangers.

Julius:

(Rustige stem) Jullie komen NIET voor de rondleiding?

De angstige Johnny en Co schudden allebei hun hoofd.
Gajus:

O. Onze excuses.

De drie holbewoners helpen Johnny en Co overeind. Co blijft zijn neus dichtknijpen.
Johnny Crash:

Geeft niets. We schrokken ons alleen te pletter.

Gajus kijkt en wijst lachend met zijn duim naar het publiek op de tweede rij.
Gajus:

Nou, dan waren jullie niet de enigen.

Julius:

Ik ben Julius. (Wijst naar Gajus) En dit is Gajus.

Co Piloot:

En wie is hij?

Julius:

Dat is Brutus. Hij zegt maar één woord per keer.

Co Piloot:

Is dat zo?

Brutus:

(Krachtig) JAAAA!

Co Piloot:

(Geschrokken) Oké. Duidelijk.

Johnny Crash:

Mijn naam is Johnny Crash. Ik ben vliegenier. En dit is Co, mijn assistent.
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Gajus:

(Tegen Co) Ben jij piloot in opleiding?

Co Piloot:

Inderdaad. Ik ben Co. Co Piloot. Onaangenaam kennis te maken.

Gajus:

Onaangenaam kennis te maken?

Co Piloot houdt nog steeds zijn neus dicht en wappert met zijn andere hand.
Co Piloot:

Ja, jullie ruiken nogal.

Julius:

Onze excuses. Wij proberen te leven op de manier waarop de holbewoners
vroeger leefden. Ik ben bang dat onze hygiëne te wensen overlaat.

Gajus:

Gelukkig hebben we een prehistorische versie van de deoroller.

Julius en Gajus richten zich tot het publiek. Julius en Gajus doen live voor hoe het werkt.
Gajus:

Eerst met de tong de beide handen natmaken.

Julius:

Vervolgens om de beurt een oksel bevochtigen.

Gajus:

Helaas zijn er ook altijd mensen die het omdraaien.

Julius en Gajus kijken naar Brutus. Brutus wrijft al een tijdje het zijn hand onder zijn
oksel en neemt nu een flinke lik van zijn hand. Hij trekt een vies gezicht en roept het uit:
Brutus:

BÈÈÈÈH!

Brutus valt in zwijm. Hij komt met een bonk neer (track 7). Johnny en Co kijken er
onthutst naar. Co haalt zijn hand van zijn neus.
Julius:

Zo beter? We zouden vereerd zijn als jullie vandaag bij ons zouden blijven
eten. (Enthousiast) Er staan rauwe boomwortels op het menu.

Gajus:

(Verlekkerd) Met pluchen sabeltandtijgervlees!

Johnny en Co:

(Vies kijkend) Klinkt lekker…

Julius:

Maar laten we nu eerst vertellen hoe wij ertoe gekomen zijn om op deze
primitieve manier te gaan leven.

Koor loopt op.
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♪ ♫ Lied: Terug naar de natuur (track 8)
De drie holbewoners lopen/rennen over het podium heen en weer. Ze zwaaien met hun
knotsen en roepen hun oerkreet:
Holbewoners:

Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!

Koor:

Hij had alles in het leven
Maar het was hem om het even
De stress, de drukte, ja, die maakte hem kapot
Nu woont hij samen met een joekel van een mammoet in een grot

Julius loopt voor het koor heen en weer. Hij slingert met zijn stropdas in het rond.
Koor:

Hij had een huis of zeven
Een BMW of vijf
Julius:
Ik droeg een pak met stropdas
Maar ’t had niets om het lijf
Koor:
Hij hunkerde naar luxe
Van, ja, u kent het wel			
Julius:
Van ongewassen haren
Blote voet en berenvel
			
Holbewoners:
SORRY!
Koor:
Het moderne leven
Kan hij niet leven			
Hij is op zoek naar avontuur!
Holbewoners:
SORRY!
Koor:
Weg met die drukte
Die op hem drukte
Julius en Gajus:
Ik moest gewoon terug naar de natuur!
Gajus loopt voor het koor heen en weer. Hij slaat met zijn knots de pluchen tijger.
Koor:
Gajus:
Koor:
Gajus:

Tijdens de jacht naar voedsel
Vermaakt hij zich nu zeer
’k Sla met mijn knotsenknuppel
De sabeltijgers neer
Daarna maakt hij excuses
Zegt ‘sorry’, zeer beslist
En ’k geef die beesten pleisters
Want ik ben een pacifist

Er klinkt een schreeuw van een kat. Gajus speelt alsof de pluchen tijger hevig protesteert.
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Holbewoners:
Koor:
Holbewoners:
Koor:
Julius en Gajus:

SORRY!
Het moderne leven
Kan hij niet leven			
Hij is op zoek naar avontuur!
SORRY!
Weg met die drukte
Die op hem drukte
Ik moest gewoon terug naar de natuur!

Brutus gaat voor het koor staan. Hij raapt een steen op. Hij probeert ermee te telefoneren.
Julius en Gajus gaan links en rechts van hem staan.
Koor:
Julius en Gajus:
Koor:
Julius en Gajus:

Hij heeft geen likes, geen Facebook
WhatsApp en geen LinkedIn
Je hoeft hem niet te redden
Hij heeft het naar zijn zin		
(Brutus: JAAAA!)
Mobiele telefoon? Ha!
Hij heeft er zelfs niet één
Ja, wil hij iemands aandacht
Nou, dan gooit hij wel een steen

Brutus gooit met een nonchalant boogje de steen de coulissen in. Onzichtbaar (of juist
zichtbaar) voor het publiek roept de juf of meester live vanuit de coulissen heel hard: AU!!!
Holbewoners:
Koor:
Holbewoners:
Koor:
Julius en Gajus:
Koor:
Holbewoners:
Koor:
Julius en Gajus:

SORRY!
Het moderne leven
Kan hij niet leven			
Hij is op zoek naar avontuur!
SORRY!
Weg met die drukte
Die op hem drukte
Ik moest gewoon terug naar de natuur!
Het moderne leven
Kan hij niet leven			
Hij is op zoek naar avontuur!
SORRY!
Weg met die drukte
Die op hem drukte
Ik moest gewoon terug naar de natuur!

Koor:

Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!

Holbewoners:

HOEBE!

Het koor loopt af.
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Scène 9: Koffer
Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 10: R.A.M.B.O.
Vanaf rechts komen Jamal en Koen op. Jamal draagt een pilotenzonnebril en loopt voorop.
Ze blijven aan de rechterkant staan en schijnen met hun zaklampen over het podium.
Jamal:

(Zacht) De kust lijkt veilig, Koen. Maar het is lastig te zien.

Koen:

Het zicht is prima, Jamal(spreek uit: dzjaa-mal). Waarom draag je die donkere
zonnebril?

Jamal:

Wat denk je? Voor de meiden, natuurlijk. Deze bril maakt me
onweerstaanbaar. Let op mijn woorden.

Koen:

(Zucht) Zou je hem dan af willen doen? Er is geen meid in de buurt.

Jamal doet zijn bril af. Dan komt Helga Winters langs Koen en Jamal heen op stuiven.
Helga Winters:

(Roept) ZO! TIJD VOOR ACTIE! De missie is simpel, mensen: vind het
neergestorte vliegtuigje en breng de inzittenden bij mij. Koen? Jamal? Waar
zijn de anderen?

Koen en Jamal:

(Verbaasd) Anderen?

Helga Winters:

Ik heb twee nieuwe agenten toegevoegd aan jullie team.

Koen en Jamal:

(Onthutst) Wat?!

Helga Winters tuurt naar de rechtercoulissen. Juffrouw Sloof komt vanaf links op lopen.
Helga Winters:

Sloof?

Helga merkt niet op dat Sloof achter haar gaat staan. Helga pakt haar telefoon en roept:
Helga Winters:

SLOOF?!

Juffrouw Sloof:

Ja, mevrouw.

Helga Winters schrikt hevig.
Helga Winters:

Waaah! Waarom doe je dat altijd? Waar zijn de twee nieuwe leden van het
R.A.M.B.O.-team?

Juffrouw Sloof:

Die kunnen er elk moment aankomen. Kijk, daar zijn ze al.

Vanaf links komen Nadia en Tiffany op. Tiffany loopt achteraan.
Koen en Jamal:

(Onthutst) Ja, maar… dat zijn… MEISJES!
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Jamal probeert zijn zonnebril op te zetten. Door zijn haast ziet het er klungelig uit.
Juffrouw Sloof:

Meisjes, ja. Dus? Van alle aanmeldingen waren ze de besten.

Nadia:

De ALLERbesten.

Helga Winters:

Het is een belangrijke missie en daarom wilde ik een groter team.

Koen:

Op zich geen slecht idee, maar… het zijn… (Valt stil)

Jamal:

(Ondersteboven) …meisjes.

Tiffany:

(Fel) Nou, EN?

Tiffany dringt zich langs Nadia heen en zegt fel:
Tiffany:

Wat is daar mis mee?!

Koen dringt zich langs Jamal heen en zegt fel:
Koen:

Nou, dat zal ik jou eens haarfijn… (Valt stil)

Koen en Tiffany kijken elkaar stomverbaasd aan.
Koen:

Tiffany?!

Tiffany:

KOEN?!

Nadia:

O, nee.

Juffrouw Sloof:

(Verbaasd) Kennen jullie elkaar?

Koen en Tiffany kibbelen. Ze praten fel en laten elkaar daarbij amper uitspreken:
Koen:

Waarom heb je nooit gebeld?

Tiffany:

Waarom nam je niet op?

Koen:

Ik heb een WhatsApp gestuurd.

Tiffany:

Dat je mij zou bellen.

Koen:

(Fel) O, ja? Waarom deed ik dat dan niet?!

Nadia:

Daar gaan we weer.

Juffrouw Sloof:

(Tegen het publiek) Ze kennen elkaar.

Helga Winters gaat tussen Tiffany en Koen in staan.
Helga Winters:

Ho, ho, ho! Ik weet niet wat er speelt tussen jullie twee, maar vanaf nu zijn
jullie een team. Ik wil dat jullie samenwerken.
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Jamal:

Wij kunnen prima samenwerken met die meiden, mevrouw Winters.

Helga Winters:

Mooi.

Jamal:

Zolang ze maar weten dat WIJ de baas
zijn.

Nadia:

Misschien moet mevrouw Winters de
leiding aan ons overlaten.

Jamal en Koen:

No way!

Nadia:

Zijn jullie soms bang dat wij het beter
zouden doen dan jullie?

Koen:

Wedden van niet?

Tiffany:

Wedden van wel!

Helga Winters:

Luister, ik wil dat iedereen plechtig
belooft vanaf nu samen te werken.
Zonder verder gezeur. Ik EIS
professionaliteit. Duidelijk?

Helga steekt haar hand uit. Jamal en Nadia leggen hun hand
op die van Helga.
Nadia en Jamal:

Beloofd.

Koen en Tiffany voegen hun handen toe. Ze kijken elkaar daarbij aan en dagen elkaar uit.
Koen:

Beloofd.

Tiffany:

Beloofd.

Helga Winters:

Mooi. En onthoud: jullie zijn het R.A.M.B.O.-team. De trots van het land!

Jamal, Nadia, Koen en Tiffany doen samen een yell.
Jamal, Nadia,
Koen en Tiffany:

Alright! Go! Go! Go! Go! Yeah!!

Jamal:

Maar wij zijn beter.

Nadia:

Tssss.

Koor loopt op.
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♪ ♫ Lied: We’re the boys and the girls (track 9)
Dit lied is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 11: Roddelen
Tiffany en Koen proberen elkaar te negeren. Soms kijken ze elkaars richting uit, maar als
hun blikken elkaar kruisen, kijken ze beiden geïrriteerd weg. Jamal en Nadia staan in het
midden.
Jamal:

(Tegen Nadia) Zo. Jij was GOED!

Nadia:

Jij ook.

Jamal:

Weet ik.

Koen:

Oké, nu we per se moeten samenwerken, wil ik een voorstel doen.

Tiffany:

(Bijtend) Kom maar op met je belachelijke voorstel.

Koen:

We kiezen voor de makkelijkste manier van samenwerken: taakverdeling.
Jullie zoeken aan de ene kant van de vallei, Jamal en ik aan de andere kant.
Lopen we elkaar ook niet voor de voeten.

Tiffany:

Deal! Kom, Nadia, we gaan.

Jamal:

Het lijkt me beter om het anders in te delen. Twee teams met één ervaren en
één nieuwe agent. Ik neem Nadia wel onder mijn hoede.

Nadia:

Hè? Hoe bedoel je? (Ziet Jamal knipogen) O. Lijkt me een goed plan.
Kunnen we zien welk team het beste is.

Koen:

Ja, maar…

Tiffany:

Dan zit ik in één team met… met…

Jamal en Nadia:

(Big smile) Precies!

Tiffany:

Verschrikkelijk!

Tiffany loopt zonder om te kijken af aan de linkerkant. Koen loopt haar achterna.
Koen:

Tiffany? TIFFANY?! Wacht nou even!

Koen loopt af aan de linkerkant van het podium. Nadia en Jamal blijven achter.
Jamal:

Vergis ik me nu, of vinden die twee elkaar leuk?

Nadia:

Tja, wat zal ik ervan zeggen. Ze hebben een VERLEDEN, die twee.

Jamal:

Een verleden?
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Nadia:

Ja. Maar daar mag ik absoluut niets over vertellen. My lips are sealed!

Jamal zucht teleurgesteld. Nadia kijkt hem verwachtingsvol aan. Er valt een stilte.
Nadia:

(Ontdaan) Nou? Ga je nog doorvragen of hoe zit dat?

Jamal:

Je zegt net dat je er niets over mag zeggen!

Nadia:

(Spottend) O! Jij snapt ook helemaal NIETS van meisjes.

Plots gaat Nadia enthousiast naast Jamal staan.
Nadia:

(Uitgelaten) Oké. Het gaat zo: ik geef aan dat ik er niets over mag zeggen. Jij
gaat er TOCH naar vragen. Ik spartel nog wat tegen, maar jij zet door en dan
vertel ik je het HELE verhaal van a tot z. Snap je?

Jamal:

Maar dan kun je me toch net zo goed gelijk alles vertellen?

Nadia:

(Verbijsterd) Natuurlijk niet! Hallo?! Ik moet wel een beetje proberen mijn
mond te houden. Tiffany en ik zijn vriendinnen.

Jamal:

O. Sorry.

Er valt een stilte. Nadia kijkt Jamal verwachtingsvol aan. Jamal ziet het en probeert wat:
Jamal:

Maar, eh, Koen en Tiffany hebben dus een, eh…

Nadia:

(Onderbreekt Jamal enthousiast) …VERLEDEN. Nou, dat kun je wel zeggen.
Ze zijn al vanaf groep 8 SMOORverliefd. Leuk stel. Maar ja, toen liep het mis
vanwege een of ander vaag meningsverschil.

Jamal:

Jammer.

Nadia:

(Praat gedreven verder) Ja, jammer. Maar goed. Ik kan je onder geen beding
vertellen of Tiffany nog gevoelens heeft voor hem. ECHT niet.

Jamal:

Ja, dat…

Nadia:

(Onderbreekt Jamal) NATUURLIJK vindt ze hem nog leuk! Nog steeds! Ze
heeft het al weken over niemand anders dan Koen. Koen dit, Koen dat. Koen
zus, Koen zo. Ik ben ZO blij dat je ernaar vraagt!

Jamal:

Echt waar?

Nadia:

Natuurlijk! Effe lekker alles van je af kletsen, dat lucht ZOOOO op!

Jamal:

O. Nou, ik kan je vertellen dat Koen Tiffany ook nog niet vergeten is!

Nadia:

(Verbaasd) WAT zeg je?

Jamal:

Hij vindt haar nog steeds leuk. Dat heeft hij me zelf toevertrouwd.
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Nadia:

(Verontwaardigd) En dat vertel je achter zijn rug om aan MIJ? Ik dacht dat
Koen en jij vrienden waren?

Jamal:

Ja, maar… jij zit net zelf ook een heel verhaal op te hangen.

Nadia:

(Fel) Hallo?! Dat geeft JOU nog niet het recht om te gaan zitten roddelen als
een ordinair WIJF! Hoe moet Koen zich wel niet voelen?! Kwetsend!!

Nadia loopt af aan de rechterkant. Stomverbaasd haalt Jamal zijn schouders op.
Jamal:

(Tegen het publiek) Meisjes? Zal ik ze ooit begrijpen?

Schouderophalend loopt Jamal af aan de rechterkant.

Scène 12: Aan het vissen (2)
Pien en Carolien komen vanaf de linkerkant op lopen. Ze dragen beiden een hengel. Alleen
Carolien draagt een emmer. De uiteinden van de visdraden van beide vissers verdwijnen in
de ene emmer. Carolien zet haar emmer neer en beide vissers gaan staan vissen. Deze
keer is het Pien die geregeld om zich heen kijkt alsof ze de omgeving in de gaten houdt.
Pien:

Jahaa.

Carolien:

Ja.

Er valt een korte stilte.
Pien:

Ik dacht: ik gooi even een visje uit.

Carolien:

Vissen we in dezelfde vijver. Mooi is dat.

Pien:

Kalm, kalm. ’t Is maar een emmer.

Carolien:

Ik ben kalm. Zo kalm als een zalm.

Er valt een korte stilte.
Pien:

Jahaa.

Carolien:

Ja.

Pien:

Ik vond dit wel een eh…

Carolien:

Ja, ik ook.

Er valt een korte stilte. Pien kijkt om zich heen.
Pien:

Tja, hoe zeg je dat?

Carolien:

Nou, precies.
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Pien:

Een lekker plekkie!

Carolien:

Een lekker stekkie!

Pien en Carolien:

En straks een LEKKERBEKKIE.

Pien en Carolien lachen precies tegelijk. Daarbij roepen ze overdreven vijf keer ‘ha’.
Pien en Carolien:

HA-HA-HA-HA-HA!

Pien en Carolien halen allebei overdreven hun neus op en spelen alsof ze op de grond
rochelen. Daarna kijken ze weer voor zich uit. Er valt een stilte. Pien kijkt om zich heen.
Carolien:

Wat zit je toch om je heen te kijken?

Pien:

Dat moest toch?

Carolien:

Van wie?

Pien:

Van je zus.

Carolien:

Wie zegt dat ik een zus heb?

Pien:

Jij hebt toch een zus voor wie we de boel in de gaten moeten houden?

Carolien:

Ssssst! Dat is geheim. Deze hele vallei is geheim. Mijn zus heeft jaren haar
best gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Doe toch eens kalm.

Pien:

Ik ben kalm. Zo kalm als een zalm.

Er valt een korte stilte. Dan wijst Pien naar de ton van Ton.
Pien:

Ik wilde alleen zeggen dat die ton er straks nog niet stond. Da’s alles.

Carolien:

(Geschrokken) Echt niet?! Blenders!

Carolien grist haar gsm uit haar broekzak en tikt haastig een berichtje en verzendt het.
Pien:

Maar, die zus van jou, hè…

Carolien:

Luister. Mijn zus heeft een belangrijke functie. De vallei heeft alles te maken
met een of ander groots plan. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken. Ze
beweert dat uiteindelijk iedereen er beter van wordt.

Pien:

Hmmm. Klinkt als iemand uit de politiek.

Carolien:

(Fel) Dat weet je helemaal niet zeker!

Pien:

(Lacht) Ha! Volgens mij heb ik beet.

Plotseling heeft Pien echt beet. Ze speelt alsof er aan de lijn getrokken wordt.
Pien:

Ho eens! Dit moet een grote vis zijn. Wat een kracht.
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Carolien legt haar hengel neer en kijkt in de emmer. Ze schrikt.
Carolien:

Stop! STOP!

Pien:

Ben je gek? Ik wil die vis vangen.

Carolien:

Nee. Stop!

Pien geeft een grote ruk aan de hengel en trekt een grote gootsteenstop uit de emmer.
Pien:

(Verbaasd) Hè? Maar dat is een…

Er klinkt het geluid van water dat wegloopt in een afvoerputje (track 10).
Carolien:

Stop. Dat zei ik toch?

Pien en Carolien lopen met hun hengels en de emmer af aan de linkerkant.

Scène 13: Ton
Co en Johnny komen vanaf de links met de koffer op lopen. Ze kijken om zich heen.
Co Piloot:

We lopen rondjes, Johnny. Volgens mij zijn we hier al geweest.

Johnny Crash:

Deze plek komt me inderdaad bekend voor. Maar die ton is nieuw.

Co Piloot:

Inderdaad. Die stond er niet. Wie zou die ton hier hebben neergezet?

Johnny Crash:

En wat zit erin, denk je?

Johnny en Co gaan bij de ton staan. Johnny klopt voorzichtig op de zijkant van de ton.
Ton:

Binnen!

Johnny pakt het handvat van het deksel van de ton vast. Dan komt Ton omhoog. Hij heeft
het deksel met een riempje op zijn hoofd vastzitten.
Ton:

(Opgewekt) Goeiemiddag! Welkom bij mijn laboratoriTON.

Johnny Crash:

(Geschrokken) Wie ben jij? Jan Huygen?

Ton:

Wie? Welnee, joh! Ik ben Ton.

Co Piloot:

Ton?

Ton:

Ja. Ton. Gewoon: Ton. Ik ben bioloog.

Johnny Crash:

Bioloog?

Ton:

Ja. Net als mijn vader. Die was ook bioloog. Mijn broertje heet Plank.
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Johnny en Co:

(Verbijsterd) Plank?

Ton:

Ja, als het vroeger etenstijd was, riep mijn moeder: Plankton! Plankton!

Ton lacht en draait in zijn ton een rondje van plezier.
Ton:

Geintje! Biologenhumor. Je had niet hoeven kloppen. Ik heb een bel.

Ton drukt op een knopje op zijn ton. Het geluid van een fietsbel (track 11).
Johnny Crash:

Maar dan ben jij onze contactpersoon.

Ton:

Aha! Jullie zijn de vliegtuigkoeriers. Hebben jullie mijn koffer?

Johnny Crash:

Zeker. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar hier is-tie.

Co zet de koffer naast de ton van Ton.
Co Piloot:

Zeg, Ton, wat doe je hier in de vallei, als ik vragen mag?

Ton:

Ik ben benaderd door de minister van Onvoorziene Zaken om in deze vallei
onderzoek te doen naar een zeldzame vlinder: de Butterflyérius. Ze bood me
50.000 euro en een compleet ingericht laboratorium.

Co Piloot:

Werk jij voor de minister van Onvoorziene Zaken?

Ton:

Nee. Ik heb haar aanbod van 50.000 euro resoluut afgewezen.

Co Piloot:

Hoezo dat?

Ton:

Ik wilde een ton!
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Ton lacht en draait in zijn ton een rondje van plezier.
Ton:

Ha ha! Nee, zonder gekheid: ik vertrouw die Helga Winters niet. En wat heb
ik aan een groot lab? Ik heb mijn eigen knusse laboratoriTON.

Johnny Crash:

Maar wat moet je met een koffer vol oude troep?

Ton:

Bijna allemaal oude troep. In de koffer zit ook een metalen kistje.
Ik moest ervoor zorgen dat het kistje onopgemerkt bij mij terechtkwam.
Daarom heb ik opdracht gegeven het te laten verstoppen in een koffer met
oude troep. De minister mocht er niet achter komen.

Johnny Crash:

Waarom is de minister zo geïnteresseerd in de Butterfly-nog-wattes?

Ton:

De Butterflyérius, bedoel je? Wil je de lange of de korte uitleg?

Co Piloot:

De korte.

Ton:

Luister. Ik heb ontdekt dat de Butterflyérius een speciale geur afgeeft
waarmee hij de WIL van andere vlinders kan ombuigen. Stel je voor: de
Butterflyérius heeft het gemunt op de nectar van een bloem, maar een
andere vlinder ook. Met zijn geur overtuigt de Butterflyérius de andere vlinder
ervan dat hij voor een andere bloem moet gaan. Zo krijgt de Butterflyérius
zijn zin.

Co Piloot:

Noem jij dit een korte uitleg?

Ton:

Stil! Nu komt het: ik heb ontdekt dat de geur van de Butterflyérius ook werkt
bij mensen. Wie de geur in handen krijgt, kan de WIL van andere mensen
ombuigen. Het is een grote ontdekking! Alleen: als deze ontdekking in
verkeerde handen valt, zijn de gevolgen niet te overzien.

Johnny Crash:

Verkeerde handen? Bedoel je Helga Winters van Onvoorziene Zaken?

Ton:

Ik vertrouw helemaal niemand. Wil je het kistje even aangeven?

Co haalt het kistje uit de koffer. Ton pakt een parfumflesje met vloeistof uit zijn ton.
Ton:

Dit flesje bevat het geurende parfum van de Butterflyérius. Nu open ik het
kistje met een geheime code.

Co houdt het kistje vast. Ton opent het met een code, legt het flesje erin en sluit het weer.
Ton:

Ik wil jullie vragen of jullie dit kistje veilig de vallei uit willen smokkelen. Het
parfum moet nader onderzocht worden. Kan ik op jullie rekenen?

Johnny Crash:

Natuurlijk! We zorgen dat niemand het parfum in handen krijgt.

Ton:

Luister goed: de code van het kistje is niet 7272. Wat de code wel is, krijg je
nog te weten. Achteraf. Geen moment eerder, begrijpen jullie?

Co Piloot:

Achteraf? Wacht. Is het soms een raadsel? Ik ben DOL op raadsels!
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Scène 14: Geen gezicht
Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

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

Scène 16: Klep dicht!
Vanaf de linkerkant komen Johnny Crash en Co Piloot op gesneld. Ze zien de generaal niet.
Johnny Crash:

Hoe kon je dat kistje hier achterlaten?

Co Piloot:

Sorry, Johnny, ik raakte in paniek.

Johnny Crash:

(Lacht) Ha! Eerst die koffer, nu dit weer. In welke pedaalemmer zit-ie?

Co Piloot:

Ik weet het niet zeker.

Generaal Blindelings: WIE IS DAAR?
Johnny Crash:

Ai! We moeten wegwezen. Allebei de vuilniszakken eruit. Vlug!

Co en Johnny proberen beiden een zak uit een emmer te trekken. Ze blijken loodzwaar.
Co Piloot:

Ai! Deze is bijna niet te tillen.

Johnny Crash:

Kom op! Een, twee, drie…

Johnny trekt een dichte zak uit de emmer. Hij rolt zijn vuilniszak over de grond. Co krijgt zijn
vuilniszak niet uit de emmer. Hij spant al zijn spieren en loopt rood aan van de inspanning.
Johnny Crash:

Co, zit niet te spelen. Schiet nou op!

Co Piloot:

(Paniekerig) Dat probeer ik. Dat probeer ik!

Johnny gaat af. Co blijft worstelend achter met zijn vuilniszak. Hij werkt zich in het zweet.
Co Piloot:

Gloeiende, gloeiende! Wat zit dat ding vast.

Generaal Blindelings: Goedemiddag! Ik ben generaal Blindelings. Bent u Ton?
Co blijft tijdens het gesprek met de generaal doorlopend worstelen met de vuilniszak.
Co Piloot:

Ik ben Co Piloot. Ton is er effe niet. (Valt uit tegen de vuilniszak) Vervelende
zak!

Generaal Blindelings: (Voelt zich aangesproken) Eh… excuses, ik wil u niet tot last zijn.
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Ik wilde alleen een paar dringende vragen stellen aan Ton.
Co Piloot:

Wat wilt u van hem weten? (Valt uit tegen de vuilniszak) Stuk ongeluk!

Generaal Blindelings: (Geschrokken) Eh, sorry, dat kan ik u niet vertellen.
Co trekt hard aan de zak, maar er zit geen beweging in.
Co Piloot:

Dat begrijp ik, hoor, maar eh… (Valt uit tegen de vuilniszak) Wel verdraaid!
Werk nou eens effe mee!

Generaal Blindelings: Excuses. Weet u waar Ton is? Ik ben blij met uw medewerking.
Co Piloot:

Mijn medewerking hebt u, generaal. (Valt uit tegen de emmer) Aaah! Weet je
wat? Ik doe het niet meer!

Generaal Blindelings: (Verbaasd) Hè? Ik begrijp het niet. Net zegt u nog…
Co Piloot:

(Valt uit tegen de emmer) Stom ge-emmer!

Generaal Blindelings: Pardon?
Co wil de klep van de emmer dichtsmijten. De klep klemt. Co duwt met al zijn kracht op
de klep. Co spant al zijn spieren en loopt rood aan van inspanning. Dan knalt de klep dicht.
Generaal Blindelings: (Wanhopig) Meneer, kunt u me helpen bij het vinden van Ton of niet?
Co Piloot:

(Tegen de emmer) Klep dicht!

Generaal Blindelings: Nou ja, zeg!
De generaal haalt wanhopig de schouders op, draait zich om en loopt af aan de rechterkant.
Co Piloot:

Generaal? (Tegen het publiek) Heb ik iets verkeerds gezegd?

Co haalt ook de schouders op. Hij trekt de zak met bak en al links het podium af.

Scène 17: Zakkenrollers
Koen en Tiffany komen vanaf rechts op. Ze houden duidelijk afstand tot elkaar. Koen belt.
Koen:

Natuurlijk, mevrouw Winters. We blijven naar ze uitkijken. Dag.

Tiffany:

Was dat de minister?

Koen:

Ja. Ze is er achter wie er in het vliegtuig zaten. We moeten op zoek naar
twee piloten die een metalen kistje gestolen hebben.

Tiffany:

Een metalen kistje? Zit er iets belangrijks in?

Koen:

Ze zei alleen dat het van belang is dat het kistje gevonden wordt.
41

Tiffany:

Nou, dan ga ik maar snel op zoek. Doei!

Koen:

Ho, ho! We moeten elkaar helpen, weet je nog?

Tiffany:

Ik heb jouw hulp niet nodig, Koen. Echt niet.

Plots komen Johnny en Co vanaf links op gesneld. Ze rollen de vuilniszakken voor zich uit.
Tiffany:

Kijk! Dat zijn de piloten!

Koen:

HALT! Staan blijven! Stelletje dieven!

Co Piloot:

Dieven? Wij zijn helemaal geen dieven!

Tiffany:

O, nee? Wat zijn jullie dan wel?

Johnny Crash:

Zakkenrollers.

Johnny en Co rollen de zakken langs Koen heen. Tiffany verspert echter de weg.
Johnny en Co:

Pas op! Aan de kant!

Tiffany kan Johnny en Co nog maar net ontwijken. Ze valt. Johnny en Co lopen af.
Tiffany:

Au! Au! Au!

Koen:

Gaat het? Is het ernstig?

Tiffany:

(Klagend) Ja. Volgens mij heb ik wat gebroken.

Koen:

(Paniekerig) Ai! Een ernstig ongeval met breuken! Ik bel meteen de
medische dienst. (Bedenkt zich) Wat heb je precies gebroken?

Tiffany:

(Verontwaardigd) Twee nagels!

Koen:

(Lacht) Is dat alles? Je moet jezelf gewoon een beetje vermannen.

Tiffany:

Vermannen? Hoe dan? Domme moppen vertellen? Boeren laten?

Koen:

(Lacht) Nee, natuurlijk niet!

Tiffany:

Nou? Help je me nog overeind of hoe zit dat?

Met een lach helpt Koen Tiffany overeind. Ze staan nu dicht bij elkaar en kijken elkaar aan.
Koen:

Ik dacht dat je mijn hulp niet nodig had.

Tiffany:

Nu ook niet meer, nee.

Nadia en Jamal komen op vanaf rechts. Jamal heeft Johnny en Co in de kraag gevat. Nadia
loopt erachter met in haar ene hand een vuilniszak en in haar andere hand het kistje.
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Jamal:

Kijk wie wij gevonden hebben. Een wonder dat jullie ze niet zagen.

Koen:

Tjonge. Goed werk, Jamal.

Jamal:

Sorry, Koen. Er kan maar één team het beste zijn.

Koen pakt Johnny van Jamal over. Jamal, Koen, Johnny en Co lopen aan de linkerkant af.
Nadia:

En? Hoe gaat het tussen jou en Koen?

Tiffany:

Hoezo? Er is niets tussen mij en Koen.

Nadia:

Ha! En dat moet ik geloven?

Tiffany:

Ja. (Stilte) Weet ik veel.

Koor loopt op. Nadia legt het kistje en de vuilniszak aan de kant.
♪ ♫ Lied: Liefde (track 14)
Tijdens de eerste twee coupletten en de bridge staan Tiffany en Nadia voor het koor.
Tiffany:

Komt het door hem?
Ik heb het warm, ik heb het koud
En sta zowaar te trillen
Is het zijn stem
Zijn lach waarvan ik zo veel hou
Zo zonder het te willen?

Nadia:

Pak je kans en spreek hem aan 		
(Tiffany: O, nee)
Trek de stoute schoenen aan		
(Tiffany: Nee, nee)
Doe het of je krijgt nog spijt:
Had je ’t maar gedaan

Tijdens het refrein dansen Donna en Samantha een dans.
Koor:

Het verklaren van de liefde
Zou je ’t durven of soms niet?
Zou je ’t onbevreesd vertellen aan hem?
Of ben je bang voor verdriet?
Bedenk vandaag:
Wat als hij ook zijn liefde verklaart?
O, hoe mooi zou dat zijn?
Dat is de gok wel waard

Tijdens de volgende twee coupletten en de bridge staat Koen voor het koor.
Koen:

Komt het door haar
Dat ik al nachten niet goed slaap
Me niet kan concentreren?
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Alle jongens:

Ja, is het waar
Dat je haar ogen, zo volmaakt
Niet langer kunt negeren?

Koor:

Pak je kans en spreek haar aan 		
(Koen: Nee, nee)
Trek de stoute schoenen aan		
(Koen: No way)
Doe het of je krijgt nog spijt:
Had je ’t maar gedaan

Tijdens het refrein dansen Donna en Samantha een dans.
Koor:

Het verklaren van de liefde
Zou je ’t durven of soms niet?
Zou je ’t onbevreesd vertellen aan haar?
Of ben je bang voor verdriet?
Bedenk vandaag:
Wat als zij ook haar liefde verklaart?
O, hoe mooi zou dat zijn?
Dat is de gok wel waard

Koen en Tiffany gaan voor het koor staan. Tijdens de laatste regel kijken ze elkaar aan.
Koen en Tiffany:

Ligt het aan mij
Is onze liefde echt voorbij
Of is er nog niets verloren?

Koen en Tiffany rennen allebei aan een andere kant het podium af. Koor loopt af.

Scène 18: De code
Helga, Sloof, Nadia, Jamal en de gearresteerde Johnny en Co blijven achter. Sloof heeft het
aantekeningenboekje van Ton. Nadia pakt het kistje op.
Helga Winters:

Kijk aan. Onze twee lastposten.

Nadia:

Ze hadden dit kistje bij zich, mevrouw Winters.

Helga Winters:

Geweldig. Hier moet het parfum in zitten dat ik nodig heb.

Jamal:

We krijgen het kistje niet open zonder de inhoud te beschadigen.

Nadia:

Er zit een code op.

Helga Winters:

Een code? Sloof, heb jij iets gelezen in dat boekje over een code?

Juffrouw Sloof:

Jazeker. Er staat in… dat de code er niet in staat. (Lacht) Ha!

Johnny Crash:

(Lacht) Ha ha! Net goed!

Helga kijkt Juffrouw Sloof giftig aan en grist het aantekeningenboekje uit haar handen.
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Helga Winters:

Wacht! Hier staat wat. (Leest voor) ‘Geheugensteuntje. De code is niet 7272.
Wat de code wel is, zul je te weten komen. Achteraf. Geen moment eerder.
Achteraf.’

Co Piloot:

Ha ha! Wat een leuk raadsel, hè? Ik ben DOL op raadsels.

Helga Winters:

Achteraf? Wat bedoelt Ton met achteraf?

Johnny Crash:

(Vrolijk) Maakt niet uit. Achteraf is altijd te laat!

Juffrouw Sloof:

Precies! (Tegen Helga) Uw plannetje gaat niet door.

Jamal en Nadia pakken Johnny en Co vast en lopen met ze naar de rechterkant.
Helga Winters:

(Tegen Sloof) Mag ik je eraan herinneren dat IK degene ben die JOUW
salaris betaalt? Ik zou maar effe dimmen als ik jou was.

Juffrouw Sloof:

Ja, mevrouw Winters. Natuurlijk, mevrouw Winters.

Co Piloot:

Ik heb het! Ton bedoelt natuurlijk ACHT ER AF! Ha ha! Wat slim!

Johnny Crash:

(Boos) Niet zeggen!

Co Piloot:

(Boos) Hoezo niet?

Jamal en Nadia duwen de discussiërende Johnny en Co het podium af, de coulissen in.
Helga Winters:

Dat is het! De code is 7272 min acht. Simpel! Dat is… eh… SLOOF?!

Juffrouw Sloof:

(Zacht stemmetje) Dat is 7264, mevrouw.

Helga toetst de code in en opent het kistje. Ze pakt het flesje parfum eruit.
Helga Winters:

Hebbes! Ha ha! Met dit parfum kan ik iedereen mijn wil opleggen.

Juffrouw Sloof:

(Fel) Wacht! U kunt dat parfum niet zomaar gebruiken. Misschien is het wel
gevaarlijk voor mensen. Dat moet eerst nog getest worden!

Helga Winters:

Goed punt, Sloof. Één plus één is drie, vind je niet?

Helga spuit met haar parfum in de richting van Sloof. Sloof knippert hevig met haar ogen.
Juffrouw Sloof:

Natuurlijk. Drie. Logisch. Dat weet ik al sinds de kleuterschool.

Helga Winters:

Ha ha! Het parfum werkt uitstekend. Nu kan de hele wereld kennismaken
met mijn nieuwe parfum: Destiny’s Choice!

Juffrouw Sloof loopt af aan de linkerkant van het podium.
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Scène 19: Het parfum werkt
Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
♪ ♫ Lied: Nee is ja! (track 15)
Dit lied is niet in te lezen in het inzagescript
Scène 20: Op naar Den Haag!
Helga Winters kijkt een ogenblik aandachtig naar Brutus. Brutus staart voor zich uit.
Helga Winters:

En wat moet ik met jou? Wil jij soms ook een pufje?

Brutus kijkt Helga aan maar antwoordt niet. Vanaf rechts komen de baron en de barones op.
Barones:

Mevrouw? Wij zijn verdwaald. Bent u toevallig bekend in deze vallei?

Helga Winters:

Bekend? Jazeker. Ik ben minister. De meeste mensen kennen me wel.

Baron:

U bent minister? Dat treft. Ik probeer al jaren aandacht te vragen…

Helga Winters:

…voor de Butterflyérius. Ik weet het. Door u ben ik ook geïnteresseerd
geraakt in de vlinder. Helaas voor u heb ik hem het eerst gevonden.

Baron:

Dus de Butterflyérius is inderdaad nog niet uitgestorven?

Helga Winters:

Nóg niet inderdaad. Maar ik zorg er persoonlijk voor dat alle vlinders die nog
over zijn, worden verwerkt tot dit speciale parfum.

Baron:

(Verbijsterd) Dan kan ik niet toestaan!

Helga Winters:

Wilt u me stoppen? Met één pufje breng ik u op andere gedachten.

Baron:

(Stoer) Probeer het maar. Ik ben nogal eigenwijs van karakter. Daarbij ben ik
van huis uit koppig, dwars, eigengereid, tegendraads en…

Helga spuit met haar parfum. De baron en barones knipperen hevig met hun ogen.
Baron:

(Stoer) …buigzaam, soepel, meegaand, volgzaam en toegeeflijk! Dus ga mij
NIET proberen tegen te houden. Ik ga hier weg en ik laat u GEWOON uw
gang gaan! (Tegen de barones) Kom, Julia, we gaan.

De baron en barones lopen af aan de rechterkant. Koen en Tiffany komen tevoorschijn.
Tiffany:

Mevrouw Winters? Waar bent u mee bezig? Wat is dat voor parfum?

Helga Winters:

(Schrikt) O, zijn jullie het. Het onderzoek is klaar. Jullie kunnen gaan.

Koen:

Niet voordat u dat parfum bij ons heeft ingeleverd voor nader onderzoek. Wij
hebben net gezien dat u er iemand mee drogeerde.
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Helga Winters:

Welnee! Onzin. Ga toch weg. Hup! Ga weekend vieren, of zo.

Koen en Tiffany:

(Resoluut) Nee.

Helga Winters:

O, nee?

Helga spuit met haar parfum. Koen en Tiffany knipperen met de ogen maar zeggen:
Koen en Tiffany:

(Resoluut) Nee!

Helga Winters:

Hè? Hoe kan dat nou weer? Eh, Brutus? Zorg jij even dat Koen en Tiffany
van gedachten veranderen?

Helga spuit met haar parfum. Brutus knippert met zijn ogen. Dan zegt hij krachtig:
Brutus:

JAAAA!

Angstig balt Koen zijn vuisten en gaat in een bokshouding staan. Tiffany grijpt Koen vast.
Tiffany:

(Angstig) Misschien kunnen we beter gaan, Koen. Doe het voor mij.

Brutus doet nog een stap richting Koen en zwaait met zijn knots.
Koen:

(Angstig) Nou, vooruit. Omdat het om jouw veiligheid gaat. Weg hier!

Koen en Tiffany vluchten af aan de rechterkant.
Helga Winters:

Mmmm. Vreemd dat het parfum bij hen niet werkte. Nou, ja. (Pakt haar gsm
en belt) Sloof?! Breng me mijn jas en mijn handtasje. O, regel ook wat rozen,
wil je? (Stilte) Wanneer? Hoezo wanneer? NU!

Helga doet haar gsm weg. Helga loopt naar Brutus toe.
Helga Winters:

Zo, Brutus. Dus jij zegt maar één woord per keer?

Brutus kijkt afwachtend. Dan knikt hij. De minister buigt naar hem toe en zegt uiterst kalm:
Helga Winters:

Lekker ZIN-LOOS.

Brutus heft boos zijn knots op. Dan bedenkt hij zich. Dan laat hij zijn knots weer zakken.
Brutus:

JAAAA!

Helga Winters:

(Lacht) Ha! Je bent een slimmerd. (Oprecht) Ik mag jou wel. Maar je hebt
pech, IK heb al een oogje op iemand anders.

Helga Winters blaast Brutus plagerig een kus toe en gaat dan een eindje verderop staan.
Brutus:

(Voelt verbaasd aan zijn wang) HUH?!
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Helga Winters:

Hij weet niet dat ik verliefd op hem ben. Maar vanavond ga ik het hem
vertellen. En dankzij dit parfum weet ik al wat zijn antwoord zal zijn. O, Mark.
Mijn stoere Mark. Met je randloze bril, je grijze pak en blauwe stropdas. Ben
je er klaar voor om de liefde van je leven te ontmoeten?

Sloof komt op met een modieus jasje, een stijlvol handtasje en een bos rozen. Ze helpt
Helga in het jasje en geeft daarna het tasje aan. Helga pakt een spiegeltje uit het handtasje.
Helga Winters:

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land?

Juffrouw Sloof:

Máxima?

Helga Winters:

(Fel) Nee, natuurlijk niet! IK! Ik ben veruit de mooiste!

Juffrouw Sloof:

(Afkeurend) U? De mooiste? Nou, nee. Dat…

Helga spuit wat parfum in het gezicht van juffrouw Sloof. Deze knippert hevig met de ogen.
Juffrouw Sloof:

(Opeens enthousiast) …dat kun je wel zeggen! Vergeleken met u is Máxima
een verwelkte plant! Die Mark is een verschrikkelijke bofkont!

Helga Winters:

Zo mag ik het horen. Tijd om Mark ervan te overtuigen dat IK de vrouw ben
op wie hij altijd heeft gewacht. Samen zullen we dit land gaan regeren. Hij en
ik. (Sentimenteel) Wens me geluk.

Juffrouw Sloof:

(Geeft de bos rozen aan) Veel geluk, Helga.

Helga Winters:

Dank je. (Uitgelaten) Op naar Den Haag!

Er start een reprise van het nummer ‘Nee is ja!’ (track 16). Helga loopt het podium af.
Ze loopt door de zaal naar achteren. Sloof loopt af aan de linkerkant. Brutus kijkt Helga na.
Aan het eind van de muziek roept Helga door de zaal:
Helga Winters:

Zie je nou wel?!

Helga Winters verdwijnt door een deur achter in de zaal. Brutus laat zijn schouders zakken.
Bedroefd loopt hij af aan de rechterkant. Zijn knots sleurt hij over de grond achter zich aan.

Scène 21: Hopeloos?
Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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♪ ♫ Lied: Vliegmachine (track 16)
Johnny gaat in het midden staan met het fietswiel (=stuurwiel) in zijn hand. Co gaat voor
hem op zijn knieën zitten met de ventilator. Koorleden houden twee kartonnen vleugels vast.
Koor:

Heb jij ooit gevlogen
Met een eigen vliegmachine
Over de bergen, boven zee?
Maak je eigen vleugels
Bouw een motor en misschien, ja
Ook een propellertje of twee
Leen nu van je buurman
Honderd liter kerosine
Het is gewoon een abc
Hou je vast en kijk niet om!

Tijdens het refrein beelden Johnny Crash, Co Piloot en de koorleden met de vleugels uit dat
ze hoger, lager, naar links of naar rechts vliegen. Tip: laat Johnny de bewegingen leiden.
Zorg ervoor dat het goed gelijk gaat om zo de illusie van het vliegen in stand te houden.
Maak de reis van je dromen
Vlieg in één streep naar boven
Laat je angsten varen
Spreid je vleugels uit
Durf in jezelf te geloven
Dan kom je hoger en hoger
Het uitzicht tien keer mooier
Dan je bedenken kon
Voorbij de horizon
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Volg je idealen 						
Laat je droom je doel bepalen
Al is je vliegtuig van karton
Al zit alles tegen
Harde wind, frontale regen
Achter de wolken schijnt de zon
Riemen vast! Vol gas vooruit!
Tijdens het refrein kan opnieuw worden uitgebeeld hoe het vliegtuig vliegt.
Maak de reis van je dromen
Vlieg in één streep naar boven
Laat je angsten varen
Spreid je vleugels uit
Durf in jezelf te geloven
Dan kom je hoger en hoger
Het uitzicht tien keer mooier
Dan je bedenken kon
Voorbij de horizon
En geef niet op al stort je telkens neer
Blijf niet aan de grond; probeer het nog een keer
Hou vol! Zet door! Zet door! Hou vol!
Maak de reis van je dromen
Vlieg in één streep naar boven
Laat je angsten varen
Spreid je vleugels uit
Durf in jezelf te geloven
Dan kom je hoger en hoger
Het uitzicht tien keer mooier
Dan je bedenken kon
Voorbij de horizon
Koor loopt af.

Scène 22: De oplossing
Ton, Johnny, Co, Nadia, Jamal, de generaal, de corporaal en Brutus blijven staan.
Jamal:

Goed verhaal. Maarre… Dat vliegtuig van jullie, dat is toch compleet total
loss?

Johnny Crash:

Eh, tja… klein detail. (Lacht ongemakkelijk) Ha ha!

Ton:

Ik waardeer jullie geloof in een goede afloop, Johnny. Maar het ziet er
somber uit. Helga heeft de touwtjes in handen. We kunnen niets doen.
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Vanaf de rechterkant komen Koen en Tiffany haastig op.
Koen:

Jamal! Ik las je WhatsAppje. Wij kwamen mevrouw Winters net tegen. Ze
heeft haar parfum op ons uitgeprobeerd. Maar toen werkte het niet.

Corporaal Boontjes: Het werkte niet?!
Ton:

Wat? Dat kan niet! Echt niet! (Hoopvol) Of toch wel?

Ton grijpt wat losse papieren uit zijn jaszak. Hij leest koortsachtig. Iedereen kijk toe.
Ton:

JA! Natuurlijk! Wat stom dat ik daar niet aan gedacht heb! Het parfum werkt
volgens mijn onderzoek altijd, maar er is één mogelijke uitzondering! De
LIEFDE! Geen emotie is sterker dan de liefde!

Koen:

(Verbijsterd) Wil je nu beweren dat Tiffany en ik gek op elkaar zijn?

Ton:

Nou, dat wist iedereen natuurlijk al. (Blij) Ik zeg alleen dat het nu ook
wetenschappelijk bewezen is!

Tiffany:

Wat een onzin! Iedereen die dit ook onzin vindt, nu z’n arm omhoog.

Alleen Tiffany steekt haar arm in de lucht. De rest niet. Ook Koen niet.
Tiffany:

Koen? Wat is dit? Waarom steek je je hand niet in de lucht?

Koen:

Omdat ik knetter-knettergek op je ben, Tiff. Nog steeds.

Tiffany:

Ik… Ik ook op jou.

Koen:

Maar waarom heb je dan nooit gebeld?

Tiffany:

Waarom nam je niet op?

Koen:

Ik heb een WhatsApp gestuurd.

Tiffany:

Dat je mij zou bellen.

Koen:

(Fel) O, ja? (Rustig) Wat stom dat ik dat toen niet gedaan heb.

Tiffany:

(Ontroerd) Ach, gekkie. Dat geeft toch helemaal niet.

Tiffany geeft Koen een kus op z’n wang. Koen en Tiffany vallen elkaar in de armen.
Johnny Crash:

Geweldig! Nu de liefde bestand blijkt tegen het parfum is er hoop!

Corporaal Boontjes: Inderdaad. De vraag is nu: waar IS mevrouw Winters eigenlijk?
Sloof en Helga komen langzaam op vanaf rechts. Sloof heeft haar arm om Helga geslagen.
Helga’s haar zit in de war. Haar make-up is uitgelopen en haar jasje is nat.
Juffrouw Sloof:

Kijk eens wie ik zojuist tegen het lijf liep.
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Corporaal Boontjes: (Verbaasd) Helga Winters! En ze ziet eruit als een verzopen kat!
Ton:

Heeft het geregend?

Helga Winters:

(Treurig) Hier niet. Maar in Den Haag wel. (Huilt) Boehoe!

Co Piloot:

Wat is er met u gebeurd?

Helga Winters:

(Emotioneel) Hij wilde me niet. Hij wilde niet eens met me uit eten!

Johnny Crash:

Wie?

Helga Winters:

(Emotioneel) MARK!

Juffrouw Sloof:

De minister-president.

Iedereen:

O.

Helga Winters:

Hij zei dat hij vanavond bij zijn MOEDER ging eten. (Huilt) Boehoe! Is er dan
NIEMAND op deze hele wereld die om mij geeft?

Brutus loopt in een rechte lijn naar de minister toe. Hij slaat een arm om haar middel.
Johnny Crash:

Brutus, laat haar los. Je ziet toch dat Helga overstuur is.

Brutus zwaait met zijn knots in de lucht, kijkt in het rond en roept:
Brutus:

(Krachtig) MIJN!

Helga Winters:

(Blij verrast) O, Brutus! Mijn, Brutus! Lieverd! Ik ook van jou!

De minister geeft Brutus een kusje op de wang. Brutus’ mond valt open, zijn ogen worden
groot. Dan valt hij flauw en komt met een harde bonk (track 18) op de grond terecht.
Corporaal Boontjes: Geweldig! De liefde overwint zelfs de sterksten!
Juffrouw Sloof haalt het flesje parfum uit haar jaszak en geeft het aan Ton.
Juffrouw Sloof:

Alsjeblieft. Helga hoeft het niet meer. Wat ga je er nu mee doen?

Ton:

Iets wat ik al veel eerder had moeten doen.

Ton loopt naar zijn ton, gooit het flesje erin en trekt aan het trekkoord. Er klinkt het geluid
van een wc die wordt doorgetrokken (track 19). Iedereen juicht!

Scène 23: De afwikkeling
Alle spelers komen op het podium. Carmen gaat vooraan staan met haar microfoon.
Carmen:

Dit is het WowNews! Koen en Tiffany zijn weer bij elkaar. Ton en de baron
gaan samen Butterflyérius beschermen en in Den Haag hebben ze een
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nieuwe minister voor Onvoorziene Zaken op het oog.
Generaal Blindelings: (Vrolijk) MIJ!
Carmen:

Geweldig! Het is tijd voor het slotlied. Maar niet voordat ik nog één
brandende vraag stel. Ton beweert dat het parfum altijd werkt, BEHALVE als
er heftige liefde in het spel is.

Ton:

Inderdaad. Tegen de liefde is het parfum machteloos.

Carmen:

Dus stel ik nu de vraag die mij bezighoudt, maar ook de vraag die vanaf
vanavond alle Nederlanders zal blijven bezighouden!

Iedereen:

Zeg het! Welke vraag?

Carmen loopt naar het midden van het podium, kijkt de zaal in en zegt:
Carmen:

Op WIE is MARK RUTTE dan verliefd?

Koor loopt op.

♪ ♫ Lied: Dit was het dan (track 20)
Koor:

De avond loopt ten einde
’t Is bijna afgelopen
We hopen dat u allen
Geweldig hebt genoten
We vonden het best spannend
Dat had u al geraden
Maar nu het echt voorbij is
Is ’t tijd om te ontladen:
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Het is voorbij en over!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Een nieuwe weg ligt open!
En nu we na vanavond
De basisschool verlaten
Komt er helaas een einde
Aan al die mooie jaren
We hebben veel geleerd hier
We zijn nu klaar voor later
En zullen onze tijd hier
Echt in ons hart bewaren
Ja, dit was het dan
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We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Het is voorbij en over!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Een nieuwe weg ligt open!
Nu vakantie, vrije uren
Een zomer die niet lang genoeg kan duren
Nu vakantie, vrije uren
Daarna een nieuwe school en nieuwe avonturen
Het koor loopt een polonaise over het podium en door de zaal.
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Het is voorbij en over!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Een nieuwe weg ligt open!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Het is voorbij en over!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Een nieuwe weg ligt open!
♪ ♫ Lied: Medley (track 21)
Koor:

Tussen twee heuvels ligt een vlakte		
Een verborgen grenzeloos gebied
Als u ooit naar vrijheid snakte:
Het ligt hier in het verschiet
Een rijk vol planten, vreemde dieren
Ver weg van onze drukke maatschappij		
Je kunt vrij avonturieren
Hier in de vallei, hier in de vallei
Hou je vast en kijk niet om!
Maak de reis van je dromen
Vlieg in één streep naar boven
Laat je angsten varen
Spreid je vleugels uit
Durf in jezelf te geloven
Dan kom je hoger en hoger
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Het uitzicht tien keer mooier
Dan je bedenken kon
Voorbij de horizon
Het verklaren van de liefde
Zou je ’t durven of soms niet?
Zou je ’t onbevreesd vertellen aan haar?
Of ben je bang voor verdriet?
Bedenk vandaag:
Wat als zij ook zijn liefde verklaart?
O, hoe mooi zou dat zijn?
Dat is de gok wel waard
Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één
Het is een lange weg naar boven
Maar toch zullen wij er komen
Met de ogen open dromen, wij
Van plaats nummer één
Muzikaal intermezzo met dans door Liz, Donna en Samantha.
Koor:

Ja is nee, nee is ja
Ze gooit alles door elkaar
Wel is niet, niet is wel
Nietes! Welles! 			
Nietes! Welles!
Ja is nee, nee is ja
Nooit meer ruimte voor bezwaar
Wel is niet, niet is wel
Nietes! Welles! 			
Nietes! Welles!

Helga Winters:

Zie je nou wel?!
Zie je nou wel?!
(Roept) Zie je nou wel?!

Koor:

’t Is competitie en strijd
Al vanaf dag één
Toch zijn wij een team
Slaan de handen ineen
We’re the boys and the girls!
Niemand kan om ons heen
’Cause we are the best!
Ja, dat ziet iedereen
Ook al botsen we bij elke beslissing
Ohoho! Ohohoho!
We’re on a mission!
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(Helga spuit met haar parfum)

(Helga spuit met haar parfum)

O! Ohohoho!
			
Holbewoners:
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
Hoebe! Hoebe-hoebe-hoebe!
		
Koor:
Het moderne leven
Kan hij niet leven			
Hij is op zoek naar avontuur!
Holbewoners:
SORRY!
Koor:
Weg met die drukte
Die op hem drukte
Julius en Gajus:
Ik moest gewoon terug naar de natuur!
Koor:

De avond loopt ten einde
’t Is bijna afgelopen
We hopen dat u allen
Geweldig hebt genoten
We vonden het best spannend
Dat had u al geraden
Maar nu het echt voorbij is
Is ’t tijd om te ontladen:

Het koor loopt een polonaise over het podium en door de zaal.
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Het is voorbij en over!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Een nieuwe weg ligt open!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Het is voorbij en over!
Ja, dit was het dan
We maken er een feestje van
Voor ieder die het horen kan:
Een nieuwe weg ligt open!
Koor loopt af.

-einde-
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