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Informatie musical:
Korte inhoud

Op het eiland Albatros blijken gouden munten van een oude piratenschat te zijn opgedoken. Het
kleine paradijselijke eiland wordt al snel overspoeld door allerlei bezoekers die hopen ook goud te
vinden: schatzoekers, avonturiers, schipbreukelingen, maar ook dagjesmensen, klunzige piraten
en andere bijzondere bezoekers stappen aan wal. Stuk voor stuk gaan ze enthousiast op zoek!
De gouverneur van het eiland, mevrouw Snow, ziet het met lede ogen aan: ze wil helemaal geen
pottenkijkers, ze wil het goud voor zichzelf! Samen met archeoloog professor Zandkorrel zet ze
een deel van het eiland af om daar ongestoord te kunnen zoeken. Overal zetten ze borden neer
met ‘Wegwezen!’ en ‘Verboden toegang’. De snel ingehuurde bewaker, Hummer, probeert iedereen
op afstand te houden. De plaatselijke horeca-eigenaar Danilo is daar echter niet van gediend. Hij
runt een cocktailbar, beautysalon en kapsalon en probeert samen met Barry Beachboy juist zoveel
mogelijk mensen naar het eiland te lokken om naar de schat te zoeken. Dit leidt tot chaos, een
hoop gedoe en hilariteit. Wordt de schatkist van kapitein Goudbaard teruggevonden? En wie gaat
er met de inhoud vandoor?
Het goud van eiland Albatros! is een feelgoodmusical boordevol humor, grappige en stoere
personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat alle
kinderen kunnen stralen!

Speelduur

Musical Het goud van eiland Albatros! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical Het goud van eiland Albatros! heeft acht liedjes en (optioneel) een reprise van het
slotlied of een slotmedley. De liedjes in deze groep 8-musical worden door de kinderen
samen gezongen. Bij drie liedjes worden zinnetjes of coupletjes gezongen door solisten.

Decor

Het decor beeldt het tropische eiland Albatros uit.
OP DE ACHTERWAND zien we een zijaanzicht van het eiland. Het eiland steekt hoog boven
het water uit, heeft witte zandstranden, palmbomen, grote rotspartijen, een grot (eventueel met
waterval), een kasteeltoren en een vuurtoren. (TIP: bekijk ter inspiratie de illustratie op de website.)
Aan de linkerkant van het eiland zien we een oude houten pier en in het water een deels gezonken
houten scheepswrak van een oud galjoen.
Rechts van het midden zien we twee Hawaï-achtige hutjes op het strand terug. De hutjes hebben
houten staanders (zonder zijwanden) en ronde puntdaken van riet. Links van de hutjes zien we
manshoge staanders waaraan een slinger feestverlichting hangt.
Aan de rechterkant van het eiland zien we het zeilschip van schipper Gerrit, dat op wat
rotsen vastgelopen is. Het zeilschip heeft bij aanvang van de musical nog géén gat in de
romp (dat komt verderop in het verhaal pas aan de orde).
OP HET PODIUM staan aan de linkerkant (ter hoogte van de slinger feestverlichting) één of twee
lage houten krukjes waar spelers op kunnen zitten of staan en er staat een strandstoel. Tegen de
achterwand staan twee paaltjes waar een afzetlint tussen is gespannen. Met het afzetlint wordt de
weg versperd naar de grot en het scheepswrak (= galjoen). De paaltjes met het afzetlint moeten
tijdens de musical door de spelers kunnen worden verplaatst.
Ter hoogte van de linker Hawaï-hut staat een kleine cocktailbar op het podium. Zorg dat er
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voldoende ruimte achter de bar is om één of twee spelers kwijt te kunnen. Op de achterwand hangt
een klein prikbord. Voor de cocktailbar staan één of twee barkrukken. Links van de cocktailbar
staat een rekje waarop wat strandspeelgoed staat uitgestald.
Ter hoogte van de rechter Hawaï-hut staan twee (kappers)stoelen tegen de achterwand aan. (TIP:
als kappersstoelen kunnen bureaustoeltjes op wielen worden gebruikt.) Rechts van de hut staat
een rekje waarop wat beautyproducten staan uitgestald.
TWEE ALBATROSSEN zitten allebei op een plek naar keuze op hun nesten. (TIP: Print
een afbeelding van een albatros uit en plak deze op een stuk karton. Dit hoeft niet met een
kleurenprinter, want een albatros is grotendeels zwart-wit. Kleur de snavel en de poten in met
bijvoorbeeld viltstift, verf of oranje karton.)
DE PODIUMRAND kan worden beplakt met blauw karton dat golvend water uitbeeldt. Het geeft de
scheiding tussen het eiland en het omringende water aan.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af lopen in de richting van de
houten pier (= linkerkant) en in de richting van het zeilschip (= rechterkant). Links en rechts worden
altijd bekeken vanuit het oogpunt van het publiek/de techniek en niet vanuit het oogpunt van de
spelers.

Personages

Hierna 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. Veel rollen voor jongens zijn ook door meisjes te
spelen en andersom. Pas waar nodig zelf de namen aan.
Bemanning van het zeilschip
Schipper Gerrit: oude schipper; vriendelijk type; komt verward over; maakt soms foutjes bij het
zeilen; heeft het beste voor met de passagiers.
Uiterlijk: dikke buik; kapiteinsuniform met gouden strepen en knopen dat te strak zit; lange
bakkebaarden en snor; kapiteinspet.
Matroos Suze: hulpje van schipper Gerrit; behulpzaam en vriendelijk type; helpt de warrige
schipper Gerrit waar nodig.
Uiterlijk: modieus matrozenpakje; eventueel matrozenpetje; hakschoentjes.
De (schat)zoekers
Quinty en Spike: zus en grote broer; mee met hun ouders op vakantie; Spike is fanatiek en
vastbesloten de schat terug te vinden; Quinty is ietsjes minder fanatiek dan haar broer en Spike
noemt haar daarom steevast een watje.
Uiterlijk Quinty: casual vakantiekleding.
Uiterlijk Spike: casual vakantiekleding; haar met gel in grote stekels gefixeerd.
Hans en Gerda: ouders van Quinty en Spike; zijn op een avontuurlijke vakantie met hun twee
kinderen; Hans wil dolgraag schatgraven en heeft z’n gezin op sleeptouw genomen; Gerda wil
eigenlijk liever genieten van een relaxte strandvakantie.
Uiterlijk Hans: man van middelbare leeftijd; een klein buikje; kort haar; snor.
Uiterlijk Gerda: vrouw van middelbare leeftijd; zongebruinde huid; felle lippenstift; een
(middellange) pruik met krullen.
Opa Baantjer: opa van Monica; vriendelijk van aard; geitenwollensokkentype; na zijn pensioen
op zoek gegaan naar de schat; sindsdien op het eiland blijven plakken; uiteindelijk in zijn kladden
gegrepen door bewaker Hummer.
Uiterlijk: bergschoenen; korte broek; overhemd met spencer erover; hoedje tegen de zon; rugtas;
kompas; opgerolde landkaart; schep.
Monica: meisje dat op zoek is naar haar opa (opa Baantjer); daarnaast erg met haar uiterlijk bezig;
type meisjemeisje.
Uiterlijk: zomers jurkje; slippers; bloem in het haar; verrekijker om de hals.
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De plaatselijke middenstanders
Danilo: horecaondernemer; gladde jongen; is eigenaar van de cocktailbar, beautysalon en
hairsalon op het eiland; wil graag snel rijk worden zonder er zelf veel voor te hoeven doen.
Uiterlijk: zongebruinde huid; wit overhemd waarvan de bovenste knoopjes openstaan; haar met
wax in trendy model (of kortgeschoren); nette korte broek; dure zonnebril; duur horloge.
Barry Beachboy: hulpje van Danilo; type hunk; probeert het de bezoekers van het eiland naar de
zin te maken zodat ze zo lang mogelijk blijven.
Uiterlijk: knap; gespierd; wild haar; hippe zwembroek; openhangende Hawaï-blouse; blote voeten
(of stoere slippers); een ketting met een haaientand om de hals.
Hairdresser Claire: kapster die op het eiland een hairsalon en shop runt; heeft weinig
praktijkervaring maar vindt zichzelf een artiest; heeft het hoog in haar bol.
Uiterlijk: lang (opgestoken) haar; stijlvol halflang jurkje met kappersheuptasje om de middel; lage
hakschoentjes.
De piraten
Gajes: stokoude vrouwelijke piraat; vertelster van het verhaal van de zoekgeraakte schat van
kapitein Goudbaard; kent het eiland als haar broekzak; is niet zo stressbestendig.
Uiterlijk: zwarte doek om haar hoofd geknoopt; ooglapje; gerimpeld gezicht; een pukkel op haar
wang; oude verweerde piratenkleding; blote voeten; een opgerold stuk perkament in de hand.
Sjaak Haak: klunzige piraat; achterkleinzoon van kapitein Goudbaard; houdt van kletsen; loopt
rond met een schatkist waarvan hij denkt dat die heel zwaar is.
Uiterlijk: piratenpak; aan één arm een haak; stoppelbaard; ooglapje voor zijn linkeroog; oude
piratenhoed; oude laarzen; riem met zwaard.
Overige rollen
Gouverneur Snow: altijd slechtgehumeurde vrouw; heeft de leiding over het eiland; haat het
eiland omdat ze niet tegen de zon kan; laat haar hulpje Hummer altijd een parasol voor haar
dragen; wil de schat vinden en pottenkijkers op afstand houden.
Uiterlijk: dikke lange jas van nep-bont of iets dergelijks; haar strak naar achteren en opgestoken;
felle lippenstift; veel rouge; zwarte zonnebril.
Hummer: hulpje van gouverneur Snow; breedgebouwde bewaker (kleerkast); bewaakt het
gedeelte van het eiland dat met linten is afgezet.
Uiterlijk: wit overhemd met stropdas; bodywarmer met bewakingslogo; lange broek met
legerlaarzen (kisten) eronder.
Professor Zandkorrel: gevierd archeoloog; zoekt al jaren naar de schat van kapitein Goudbaard;
opgewekt type; neemt zijn werk uiterst serieus.
Uiterlijk: tropenpak; tropenhelm; rond brilletje; snor en sik; vergrootglas en kwastje in de hand.
Donna Duiker: smokkelaar die met behulp van haar duikuitrusting spullen probeert te smokkelen;
avontuurlijk type; ziet overal kansen; is erg bijdehand.
Uiterlijk: duikpak of wetsuit of iets dergelijks; duikbril; snorkel; zwemvliezen.
Silvester: vormt in zijn eentje een reddingsteam (het B-team); helpt bij het zoeken naar opa
Baantjer en verjaagt de haai met een zelf gefabriceerd harpoengeweer.
Uiterlijk: legerbroek en kisten; giletje met zakken (jagersvest).
Schooier en Hobbezak: drenkelingen; zijn aangespoeld met een opblaasbanaan; zaten als
verstekeling op het zeilschip van schipper Gerrit totdat ze overboord vielen; zijn erg lui aangelegd;
zoeken zelf niet actief naar de schat maar pikken wel graag een graantje mee.
Uiterlijk: ongemanierd voorkomen; stoppelbaarden; strohoedjes; zwembroeken; bloemkettingen
om.
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Aantal rollen

Musical Het goud van eiland Albatros! heeft 20 rollen. Het aantal spelers is terug te
brengen door het gebruik van dubbelrollen. Het minimaal aantal spelers is 13. Bij een
dubbelrol speelt een speler twee rollen. Voorbeelden van mogelijke dubbelrollen:
Sjaak Haak			
Claire				
Hummer			
Opa Baantjer			
Gajes				
Monica				
Spike				
1)
2)
3)
4)

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

Hans 1)
Donna Duiker
Schooier 2)
Hobbezak
Matroos Suze 3)
Gouverneur Snow
Silvester 4)

De rol van Hans komt in scène 22 te vervallen.
Zorg dat de speler zich snel omkleedt tijdens scène 8.
De rol van Suze tijdens het lied ‘Het eiland Albatros’ komt te vervallen. Schipper Gerrit draagt tijdens
dit lied zelf een zeekaart en strompelt zelfstandig af aan het einde van het lied.
Tijdens het lied ‘Opblaasbanaan’ kleedt de speler zich snel om t.b.v. scène 9.
De dans van Silvester tijdens het lied ‘Als zij onzichtbaar was’ komt te vervallen. Laat Suze de dans
overnemen.

Personages en benodigdheden per scène

Hierna 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 of haar handen.
Scène 1: De schat van kapitein Goudbaard
Personages: Gajes en Sjaak Haak.
Benodigdheden: oud stuk papier en een krant (Gajes); grote kist (Sjaak).
Scène 2: Iedereen gearriveerd
Personages: Spike, Quinty, Gerda, Hans en Monica.
Benodigdheden: schep (Spike); schep en kompas (Hans).
Scène 3: Buitenkans
Personages: Barry Beachboy, Danilo, Spike, Quinty, Hans, Gerda en professor Zandkorrel.
Benodigdheden: diverse cocktails (Barry en Danilo); strandstoel, folder(s) en stapel bankbiljetten
(Danilo); scheppen (Spike en Hans); vergrootglas en kwastje (professor Zandkorrel).
Scène 4: Zonovergoten fluteiland
Personages: gouverneur Snow, Hummer, professor Zandkorrel, Spike, Quinty, Hans en Gerda.
Benodigdheden: kleine parasol (Hummer); vergrootglas en kwastje (professor Zandkorrel).
Scène 5: Gezag en overwicht
Personages: gouverneur Snow en Hummer.
Benodigdheden: parasol (gouverneur Snow).
Scène 6: Opticien
Personages: Gajes en Sjaak Haak.
Benodigdheden: grote kist (Sjaak); twee brillen met een afgeplakt oog (Sjaak).
Scène 7: Smokkelen (deel 1)
Personages: Hummer en Donna Duiker.
Benodigdheden: slippers (Hummer); zwemvliezen, briefgeld en een kleine kruiwagen met jutezak
erin (Donna).
Scène 8: Verstekelingen
Personages: schipper Gerrit, matroos Suze, Schooier en Hobbezak.
Benodigdheden: passagierslijst en drankje met een rietje (schipper Gerrit).
Scène 9: Anti-rimpelcrème
Personages: Monica, Gajes en Danilo.
7

Benodigdheden: strandstoel en stapel bankbiljetten (Danilo); twee giftbags en twee tubes crème
(Monica en Gajes).
Scène 10: Groene cocktail
Personages: Barry Beachboy, Hans, Gerda en opa Baantjer.
Benodigdheden: schep (Hans); folder (Gerda); aktetas, oude landkaart en kartonnen rode X (opa
Baantjer); groene cocktail (Barry).
Scène 11: Bij de HAIRdresser
Personages: Claire, Hans en Gerda.
Benodigdheden: kappersstoelen en twee kappersscharen (Claire); pruik krullend haar (Gerda).
Scène 12: Een gehaaid plan
Personages: Hans, Gerda, Barry Beachboy en Danilo.
Benodigdheden: pruik krullend haar (Hans en Gerda); grijze helm met kartonnen haaienvin (Danilo
en Barry).
Scène 13: Een opgeblazen gevoel
Personages: gouverneur Snow, Hummer en professor Zandkorrel.
Benodigdheden: parasol (gouverneur Snow).
Scène 14: Onzichtbaar
Personages: Quinty en Spike.
Benodigdheden: Scène 15: Smokkelen (deel 2)
Personages: Hummer en Donna Duiker.
Benodigdheden: slippers (Hummer); zwemvliezen, briefgeld en een kleine kruiwagen met jutezak
erin (Donna).
Scène 16: Niks, noppes, nada
Personages: Gajes en Monica.
Benodigdheden: drie oude dozen met afkortingen erop, oude panty’s en sokken en een krant met
krantenkop ‘ALLES KOMT GOED!’ (Gajes).
Scène 17: Het B-team
Personages: Monica, Gajes en Silvester.
Benodigdheden: advertentie/flyer van het B-team (Silvester).
Scène 18: Ketchup
Personages: Danilo, Barry Beachboy, matroos Suze, schipper Gerrit en Silvester.
Benodigdheden: ketchup (Danilo); kartonnen plaat met gat erop getekend (Danilo); grijs T-shirt en
grijze helm met kartonnen haaienvin erop (Barry); waterspuiter van foam en zelfgemaakte pijltjes
(Silvester).
Scène 19: Teruggevonden
Personages: opa Baantjer, Hummer en Monica.
Benodigdheden: Scène 20: De kist is leeg (huilversie)
Personages: Sjaak Haak en Gajes.
Benodigdheden: grote kist, twee witte vogelveren en tissuedoos (Sjaak en Gajes).
Scène 21: De kist is leeg (lachversie)
Personages: Sjaak Haak en Gajes.
Benodigdheden: grote kist, twee witte vogelveren en tissuedoos (Sjaak en Gajes).
Scène 22: Gouden eieren
Personages: professor Zandkorrel, gouverneur Snow, Danilo, Claire, Gajes, Sjaak Haak, Silvester,
Hans en Gerda.
Benodigdheden: vergrootglas (professor Zandkorrel); grote kist en twee witte vogelveren (Sjaak en
Gajes); gouden eieren (diverse spelers); formulier (Danilo).
Scène 23: De kip of het ei?
Personages: Schooier, Hobbezak en schipper Gerrit.
Benodigdheden: opblaasbanaan en twee kartonnen albatrossen (Schooier en Hobbezak); gouden
ei (schipper Gerrit).
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Scène 24: Klaar voor vertrek
Personages: matroos Suze en schipper Gerrit.
Benodigdheden: kartonnen plaat met gat erop getekend (schipper Gerrit).

Personages en benodigdheden per lied

Hierna volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: Het eiland Albatros
Spelers: schipper Gerrit, matroos Suze, Schooier en Hobbezak.
Benodigdheden: kartonnen stuurwiel (schipper Gerrit); zeekaart (Suze); opblaasbanaan (Schooier
en Hobbezak).
♪ ♫ Lied: Verboden terrein
Spelers: Hummer, Quinty, Spike, Hans en Gerda.
Danser: Claire.
Benodigdheden: twee paaltjes met afzetlint ertussen (Hummer); waarschuwingsbord (Claire).
♪ ♫ Lied: Opblaasbanaan
Spelers: Schooier en Hobbezak.
Solisten: Schooier en Hobbezak.
Benodigdheden: opblaasbanaan (Schooier en Hobbezak).
♪ ♫ Lied: Bij de kapper
Spelers: Claire, Gerda en Hans.
Danser: matroos Suze.
Solisten: Gerda en Hans.
Benodigdheden: kappersstoelen, droogkap en handspiegeltje (Claire); pruik krullend haar (Gerda
en Hans).
♪ ♫ Lied: Als zij onzichtbaar was
Spelers: Quinty, Danilo en Spike.
Danser: Silvester.
Solist: Quinty.
Benodigdheden: rek met beautyproducten (diverse spelers); stapel bankbiljetten (Danilo).
♪ ♫ Lied: Opa
Spelers: Monica, opa Baantjer en Gajes.
Solist: Monica .
Benodigdheden: landkaart en oud mobieltje (opa Baantjer); katoenen zakdoek (Gajes).
♪ ♫ Lied: Haai in de baai
Spelers: Barry Beachboy en Silvester.
Benodigdheden: grijs T-shirt en grijze helm met kartonnen haaienvin erop (Barry); waterspuiter van
foam en speelgoedpijltjes (Silvester).
♪ ♫ Lied: Slingers en ballonnen
Benodigdheden: slingers en ballonnen (iedereen).
♪ ♫ Bonuslied 1: Reprise – Slingers en ballonnen
Benodigdheden: slingers en ballonnen (iedereen).
♪ ♫ Bonuslied 2: Medley – Het goud van eiland Albatros
Spelers: Hummer, Barry Beachboy, Schooier en Hobbezak.
Danser: Claire.
Solist: Gerda.
Benodigdheden: waarschuwingsbord (Claire); grijs T-shirt en grijze helm met kartonnen haaienvin
erop (Barry); opblaasbanaan (Schooier en Hobbezak); slingers en ballonnen (iedereen).
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Meegeleverd in de download van deze musical
- Leadsheets van alle liedjes (PDF)
- Poster Het goud van eiland Albatros! (JPG)
- Uitnodigingskaart (JPG)
- Grimevoorbeelden van alle personages (PDF)
- Powerpointpresentaties met de teksten van de liedjes

Aantal speelbeurten per personage

In het onderstaande schema is af te lezen in hoeveel scènes een personage speelt. Het is
een handig hulpmiddel bij het toekennen van eventuele dubbelrollen. De cijfers staan voor
het aantal keer dat een personage in een scène aan het woord komt.
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Rollen/ Scènes
Schipper Gerrit
Matroos Suze
Quinty
Spike
Hans
Gerda
Opa Baantjer
Monica
Danilo
Barry Beachboy
Hairdresser Claire
Gajes
Sjaak Haak
Gouverneur Snow
Hummer
Professor Zandkorrel
Donna Duiker
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Schooier
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1
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22

7
6
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Scène 1:

De schat van kapitein Goudbaard

Er klinkt een gedragen muziekje (track 1). Gajes komt op met een oud stuk papier. Ze leest vlug
nog wat regels door. De muziek verstomt en Gajes richt zich tot het publiek.
Gajes:

(Met gedragen stem) Lang, lang geleden op een klein onbewoond eiland
ergens in een stille oceaan, spoelde de schat van kapitein Goudbaard aan.

Sjaak Haak:

(Vanuit de coulissen) Hooo! Hohoho!!

Sjaak Haak sleept vanaf de kant van de pier een grote kist het podium op.
Gajes:

Hè? Sjaak Haak? Wat doe jij hier?

Het tillen kost Sjaak zichtbaar veel moeite. Hij zet de kist met een zucht neer.
Sjaak Haak:

(Veegt het zweet van zijn voorhoofd) Het is langer geleden, hoor. Véél
langer. Wel honderd jaar. Of zelfs nog langer!

Gajes:

O. Jij zult het wel weten. (Met gedragen stem) Heel erg lang, lang geleden
op een klein onbewoond eiland …

Sjaak Haak:

ONBEWOOND? Nee, dat is ook niet goed. Er wonen mensen. Ja, een paar
toch wel, hè? En echt klein is het eiland ook niet, toch? Maar het is ook weer
niet heel groot of zo …

Sjaak gaat op de kist zitten om even uit te blazen.
Gajes:

Wat is het nou? Klein of groot?

Sjaak Haak:

Eh, middelgroot? Ja, dat denk ik!

Gajes:

Oké. Maar ik moet door. (Wijst de zaal in) Het publiek zit er al, hè!

Sjaak Haak:

O … SORRY!! Vertel maar gewoon verder. Ik ben er niet!

Gajes:

(Met gedragen stem) Heel erg lang, lang geleden op een middelgroot
enigszins bewoond eiland ergens in een stille oceaan …

Sjaak Haak:

Moet het niet DE stille oceaan zijn? Of de GROTE oceaan, dat is nog beter.
Of is dat DEZELFDE oceaan? Of niet? Weet je wat? Het
maakt ook helemaal niet zoveel uit welke oce…

Gajes:

(Onderbreekt Sjaak en zegt met harde stem) HEEL ERG
LANG, LANG GELEDEN op een middelgroot enigszins
bewoond eiland ergens in EEN oceaan, spoelde de schat
van kapitein Goudbaard aan.

Sjaak Haak:

Goudbaard? We waren toch voor Roodbaard gegaan?

Gajes:

Roodbaard? (Geïrriteerd) Op dit oude briefje staat
Goudbaard. Hier.
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Sjaak Haak:

Welke versie heb je daar?

Gajes:

Versie? Ehm … Versie 3.52b.

Sjaak Haak:

Dat is dus de VERKEERDE versie. (Verontwaardigd) Lekker dan. Nou ja,
maakt niet uit! Dan houden we het bij Goudbaard! Goudbaard is goed!
Doorgaan! DOORGAAN!

Sjaak tilt de kist met veel krachtsinspanning op en schuifelt richting de coulissen.
Gajes:

Goed. (Schraapt haar keel, zegt dan overdreven snel) Heel erg lang, lang
geleden op een middelgroot enigszins bewoond eiland ergens in een oceaan
… (haalt adem en praat daarna gedragen verder) … spoelde de schat van
kapitein Goudbaard aan. Volgens een eeuwenoud ooggetuigenverslag is
de schat, nadat hij was aangespoeld, onder verdachte omstandigheden
ZOEKGERAAKT. Niemand heeft OOIT iets van de schat van kapitein
Goudbaard teruggevonden … (valt even stil, kijkt het publiek doordringend
aan en zegt dan) tot VANDAAG!

Sjaak laat van schrik de kist vallen. Hij valt vol op zijn tenen.
Sjaak Haak:

(Schreeuwt) AAAAAUUU! (Onthutst) Wat bedoel je met ‘tot vandaag’?!

Gajes:

Hoezo? Heb je de krant nog niet gelezen?

Gajes haalt een krant uit haar kontzak en leest de kop op de voorpagina hardop voor.
Gajes:

‘Vijf gouden munten van piratenschat teruggevonden door eilandbewoner’.

Sjaak Haak:

Vijf gouden munten teruggevonden? En dat staat in de krant? O nee! Dat
betekent dat er een heleboel mensen naar het eiland komen om te kijken of
er hier nog meer goud te vinden is!

Gajes:

Inderdaad. Dat kun je op je zere tenen natellen, Sjaak.

Sjaak Haak:

Ai!! Dan moet ik hier wegwezen. Vlug! De schouders eronder!

Sjaak maakt zich haastig uit de voeten met de zware kist.
Gajes:

Hé! Waar ga je opeens naartoe?

Sjaak Haak:

Geen vervelende vragen stellen, Gajes!
Je hebt me NIET gezien! Vertel maar
gewoon verder!

Gajes:

Maar wat zit er in die kist?!

Sjaak Haak:

(Nors) Dat gaat je GEEN MOER aan!

Gajes:

(Ontstemd) Ja, HALLO! En nu?!

Sjaak loopt af met de kist aan de kant van de houten pier.
Gajes propt het oude papier op.
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Gajes:

(Zuchtend tegen zichzelf) Nou ja. Ik bemoei me er verder maar niet te veel
mee. Ik word te oud voor dit soort dingen. (Tegen publiek) Een lang verhaal
kort: een VERLOREN SCHAT op dit prachtige tropische EILAND ergens in
ÉÉN OF ANDERE zee.

Gajes gooit de prop papier achteloos over haar schouder.
Gajes:

SUCCES ERMEE!

Gajes loopt met stevige pas af. De muziek start (track 2). Het koor loopt op.
♪ ♫ Lied:

Het eiland Albatros

Veel spelers hebben een bloemketting om en een vakantiefolder bij zich. Schipper Gerrit draagt
een (kartonnen) stuurwiel. Matroos Suze heeft een uitgerolde zeekaart bij zich. Schooier draagt
een opblaasbanaan.
Koor:

Zeg, ken jij het verhaal van het eiland Albatros?
(Verbaasd) Nee?!! Ga dan met ons mee!
We hijsen onze zeilen, gooien alle trossen los
We varen uit richting volle zee

Suze houdt de kaart omhoog. Schipper Gerrit wijst aan waar het eiland ligt.
Welke kant moeten we op?
O kijk, de schipper wijst het aan
Hier ergens ligt het eiland
Midden in de oceaan
Iedereen juicht enthousiast.
Koor:

Op het eiland Albatros
Een heerlijk paradijs
Met altijd zonneschijn
Breekt vandaag de chaos los
Er zou goud te vinden zijn
Op het eiland Albatros!
Zeg, ken jij het verhaal van de zoekgeraakte schat?
(Verbaasd) Nee?!! Kom zoek met ons mee!
Het gaat om gouden munten, wie weet vinden we wel wat
En ja, de buit delen we door twee

Schooier: 		

(Hoofdschuddend) NEE!

Koor:

Help! We naderen een rots!
Het lijkt de schipper te ontgaan
Als hij het roer niet omgooit
Varen we ertegenaan!
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Koor:

Op het eiland Albatros
Een heerlijk paradijs
Met altijd zonneschijn
Breekt vandaag de chaos los
Er zou goud te vinden zijn
Op het eiland Albatros!

Iedereen danst vrolijk en enthousiast door elkaar. Totdat
er een harde crash klinkt. Iedereen gilt van angst, wankelt
of valt zelfs om. Het stuurwiel vliegt uit schipper Gerrits
handen en vliegt door de lucht. Schooier en Hobbezak
‘vallen’ met de opblaasbanaan de coulissen in. Daarna
krabbelt iedereen weer op. Schipper Gerrit is aangeslagen
en voelt aan zijn hoofd.
Schipper Gerrit:

Iedereen ongedeerd? Mooi!
(Roept) Dames en heren, we zijn
gearriveerd!

Koor: 			

(Uitroep) YEAH!!

Koor:

Op het eiland Albatros
Een heerlijk paradijs
Met altijd zonneschijn
Breekt vandaag de chaos los
Er zou goud te vinden zijn
Op het eiland Albatros!
Op het eiland Albatros!

Koor loopt af. Matroos Suze ondersteunt de aangeslagen
schipper Gerrit en loopt met hem af aan de kant van het
zeilschip. Quinty, Spike, Hans, Gerda en Monica blijven
op. Hans en Spike hebben allebei een schep bij zich.

Scène 2:

Iedereen gearriveerd

Spike is dolblij dat hij op het eiland is. Zijn vriendin Quinty kijkt bedenkelijk.
Spike:

(Enthousiast) We zijn er! Eindelijk kunnen we gaan zoeken! Ik kan die schat
nu al ruiken!! Ben je er klaar voor, zusje?

Quinty:

Eh, ja … Ik denk dat ik alles heb, Spike.

Spike:

Geweldig!! Laat het avontuur maar beginnen!

Gerda:

(Bezorgd) Doen jullie wel voorzichtig?

Spike:

(Tegendraads) Ja, mam!

Spike pakt de hand van Quinty en sleept haar mee naar de linkerkant van het podium. Daar prikt
hij lukraak met zijn schep in de grond. Daarna lopen ze af. Gerda is wat zeeziek.
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Gerda:

Ik ben blij dat ik van dat schip af ben, schat. Ik ben kotsmisselijk.

Hans:

Dat trekt wel weg, schat. Zullen we gaan zoeken? Het zou jammer zijn als
iemand anders de schat voor onze neus wegkaapt, natuurlijk!

Gerda:

Ga jij maar vast aan de slag, Hans. Ik volg wel.

Hans:

Is goed! Check jij anders even of we sterke concurrentie hebben.

Hans begint met zoeken. Monica kijkt wat om zich heen. Gerda loopt op haar af.
Gerda:

(Vriendelijk) Hoi! Ik ben Gerda. En dat is Hans.

Monica:

Ik ben Monica.

Gerda:

Ben jij hier ook om te zoeken?

Monica:

Ja.

Hans:

Ha! Maar je hebt geen schep bij je. Dom!

Monica:

Een schep? O, die heb ik niet nodig. Ik ben wel op zoek, maar niet naar de
schat.

Monica loopt af aan de kant van het zeilschip. Hans kijkt haar verbaasd na.
Hans:

Huh? Nou ja. Genoeg getreuzeld. Snel aan de slag, schat. Hier!

Hans duwt Gerda de schep in handen en haalt zelf een kompas tevoorschijn.

Scène 3:

Buitenkans

Danilo en Barry komen op van de kant van de pier met een cocktail in hun handen. Danilo kijkt
tevreden om zich heen. Barry krabt zichzelf achter de oren.
Barry:

Nee, hè! Het is gedaan met de rust. Wat moeten we met al die mensen?

Danilo:

Dit is juist een buitenkans, Barry! Al die mensen zijn potentiële klanten. Het
enige wat wij moeten doen is ze ZOVEEL MOGELIJK drankjes serveren,
beautyproducten aansmeren en ze overtuigen om een bezoekje te brengen
in onze kapsalon. KASSA!

Barry:

Pfff! Weet je dat zeker? Dat klinkt als werken.

Danilo:

Wil je nou snel rijk worden of niet?

Barry:

Oké. Goed dan.

Barry gaat op een krukje staan en heet iedereen enthousiasmerend welkom.
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Barry:

(Roept) Lieve schatzoekers, mag ik even jullie aandacht?

Spike en Quinty komen weer op vanaf de kant van de pier.
Barry:

Mijn naam is Barry Beachboy en ik heet jullie hartelijk welkom op eiland
Albatros! Zoals jullie weten zijn hier laatst vijf GOUDEN munten gevonden.
Dus dat belooft wat!! Iedereen heel veel succes gewenst! En als jullie tussen
het schatzoeken door even een drankje willen drinken, dan kan dat bij onze
cocktailbar. Het eerste drankje is helemaal GRATIZZZ!

Hans, Gerda, Quinty en Spike reageren enthousiast. Barry springt van het krukje en gaat achter de
bar staan om ze van een drankje te voorzien. Danilo gaat op de strandstoel zitten en rekt zich uit.
Aan de kant van de pier komt professor Zandkorrel op.
Prof. Zandkorrel:

Wat is dit? Wat komen al deze mensen hier doen?

Danilo:

Ah, professor Zandkorrel! Welkom! Deze mensen zijn hier op vakantie. Ze
komen genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.

Prof. Zandkorrel:

Vakantie? Waarom hebben ze dan scheppen bij zich?

Danilo:

Het zijn avonturiers en ze gaan op zoek naar de schat van kapitein
Goudbaard.

Prof. Zandkorrel:

WAT?!! Weten deze mensen allemaal over de verdwenen schat van kapitein
Goudbaard?!!

Danilo:

Natuurlijk! Ik heb de krant gebeld en die heeft het zelfs op de voorpagina
gezet! Daarom zijn ze hier. En kijk, dit is mijn folder.

Danilo reikt de professor een folder aan. Deze pakt de folder aan en leest hardop:
Prof. Zandkorrel:

‘Neem een avontuurlijke vakantie op het eiland Albatros. Vind de schat van
kapitein Goudbaard en ga na twee weken als een miljonair weer naar huis.’
(Verontwaardigd) HOE KON JE DIT NOU DOEN?!!

Danilo:

Voor de klandizie natuurlijk. Deze mensen betalen mij een fiks bedrag om
hier twee weekjes te mogen vertoeven.

Danilo pakt een stapel bankbiljetten tevoorschijn en telt het geld terwijl hij verder vertelt.
Danilo:

Ze hebben zelf tentjes mee, dus ik hoef geen
onderdak te regelen. Prima deal!

Prof. Zandkorrel:

Ik had gehoopt in alle rust
te kunnen zoeken. De schat
van kapitein Goudbaard is van
grote archeologische waarde!
Snap je dat dan niet?
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Danilo:

Vandaar al die geheimzinnigheid, professor? Met dat afzetlint en zo?

Prof. Zandkorrel:

Luister. Niemand mag voorbij die afzetlinten! Alleen IK heb toestemming van
gouverneur Snow om op dat gedeelte van het eiland te zoeken. En niemand
anders!

Danilo:

Gouverneur Snow? Wat heb ik met haar te maken? Die laat haar gezicht
nooit zien. Weet u wat? Gaat u maar lekker achter die linten zoeken, dan
zoeken mijn klanten op alle andere plekken. Het eiland is groot genoeg.

Prof. Zandkorrel:

(Opgelucht) Dank je. Dat is tenminste iets.

Danilo:

Zal ik u eens een geheimpje vertellen, professor Zandkorrel? Ik geloof
helemaal niet zoveel van dat hele verhaal over die verloren schat.

Prof. Zandkorrel:

(Stomverbaasd) Niet?!

Danilo:

Nee. Ik neem die verhalen met een KORRELTJE ZAND. (Lacht) Haha!
Nee, serieus. Ik denk niet dat er überhaupt een schat is. En dat er een paar
gouden munten zijn teruggevonden is een broodje-aap-verhaal. Gewoon een
verzinsel. Dat heb ik uit m’n dikke duim gezogen!

Prof. Zandkorrel:

Maar wat zegt u dan tegen de mensen als niemand de schat vindt?

Danilo:

Dat ze beter hadden moeten zoeken, natuurlijk! (Lacht) Haha! Nee, ik zeg
gewoon: ‘Jammer mensen, ik kan er ook niets aan doen, maar ik houd jullie
poen!’ (Lacht) Haha!

Prof. Zandkorrel:

En wat als ze de schat WEL terugvinden? Dan zou je raar staan te kijken,
mannetje.

Danilo:

Mijn plannetje is waterdicht, professor. Ik heb iedereen een formulier laten
tekenen. Als iemand de schat toch terugvindt dan is de HELFT VAN DE
INHOUD VAN DE KIST van MIJ. Dat staat zwart-op-wit. Haha!

Prof. Zandkorrel:

(Afkeurend) Je bent een doortrapte schurk.

Danilo:

Ik ben gewoon gewiekst, professor. Daar is toch niets mis mee? Fijne dag
nog. Ik moet nu weer aan de slag. Geld tellen is tenslotte ook hard werken.
(Lacht) Haha!

Danilo rekt zich lekker uit en gaat verder met geld tellen. Bij de bar heeft intussen iedereen
zijn of haar drankje op.
Hans:

Aah! Dat was een heerlijke verfrissing. En nu op
zoek naar de schat!

Hans, Quinty en
Spike:

YEAH!!!

Gerda:

(Niet enthousiast) Yeah!!
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Hans, Gerda, Quinty en Spike lopen af aan de kant van het zeilschip. Barry stapt achter de bar
vandaan. Danilo staat op en slaat amicaal een arm om hem heen.
Danilo:

Goed gedaan, jongen. Als er twee mensen zijn die binnenkort schatrijk zijn,
dan zijn wij dat. Haha!

Danilo en Barry lopen af aan de kant van het zeilschip. Professor Zandkorrel blijft op.

Scène 4:

Zonovergoten fluteiland

Vanaf de kant van de pier komt gouverneur Snow op met bewaker Hummer, die een kleine parasol
draagt. Gouverneur Snow is zoals altijd in een slecht humeur.
Gouverneur Snow:

(Humeurig) Wat een verschrikkelijk oord! Zon, zee, strand! Bah!

Prof. Zandkorrel:

Houdt u niet van een beetje zon, gouverneur Snow?

Gouverneur Snow:

Ik HAAT deze hitte! Mijn lijf begint al te smelten op het moment dat ik aan
een zonnestraal denk! (Tegen Hummer) PARASOL!

Hummer houdt vlug de parasol boven het hoofd van gouverneur Snow.
Hummer:

Sorry, mevrouw Snow. Excuses!

Prof. Zandkorrel:

(Opgewekt) Ik voel me hier juist helemaal thuis! Dit is een paradijs voor
iedere archeoloog. Overal zand. Overal schatten te ontdekken!

Gouverneur Snow:

Het gaat mij maar om één ding, professor. De schat van kapitein Goudbaard.
Dat is de enige reden dat ik gouverneur wilde worden van dit zonovergoten
fluteiland. Ik wil die schat! Alle archeologische meuk die je verder nog
tegenkomt mag je wat mij betreft houden!

Prof. Zandkorrel:

(Enthousiast) Jaja! Dank u wel! (Wrijft in z’n handen) Haha!

Gouverneur Snow:

(Mopperend) Zand. Overal dat smerige zand. Het zit zelfs in mijn OREN!

Prof. Zandkorrel:

(Enthousiast) Jaja! En TUSSEN UW
OREN! (Lacht) Haha!

Gouverneur Snow kijkt verontwaardigd naar de professor. Deze
is zich van geen kwaad bewust. Hummer zucht en laat de
parasol zakken.
Hummer:

Het zit zelfs in mijn sokken en in mijn
broekzakken. (Zuchtend) Het zit zelfs in
mijn bilnaad.

Gouverneur Snow:

Hummer! PARASOL!

Hummer houdt vlug de parasol boven het hoofd van gouverneur
Snow.
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Hummer:

Sorry, mevrouw Snow. Excuses!

Gouverneur Snow:

Zorg dat je dit eiland voor me napluist, professor Zandkorrel. Om te beginnen
bij die grot. Ik ga zelf kijken of er wat in dat oude galjoen ligt. En Hummer:
jij zorgt dat er niemand door de afzetlinten gaat! Houd iedereen tegen,
begrepen!

Hummer:

U kunt op mij rekenen, mevrouw Snow!

Gouverneur Snow neemt de parasol over en loopt af aan de kant van de pier. Professor Zandkorrel
loopt ook af. Vanaf de kant van het zeilschip komen Spike, Quinty, Hans en Gerda op. Ze lopen
richting de linten maar worden door Hummer tegengehouden.
Hummer:

Stoppen! Tot hier en niet verder.

Spike:

Maar wij willen ook graag dat gedeelte van het eiland bekijken.

Quinty:

Waarom hangt hier een afzetlint? Hebben jullie soms iets te verbergen?

Spike en Quinty willen doorlopen maar Hummer steekt zijn armen uit.
Hummer:

(Roept) HEE! HEE! HEE! NIEMAND mag erdoor. Het is simpelweg
VERBODEN TERREIN!

De muziek start (track 3). Het koor loopt op.
♪ ♫ Lied:

Verboden terrein

Quinty, Spike, Hans en Gerda proberen tijdens het intro door het afzetlint te gaan. Hummer
verhindert dat door ze in de kraag te vatten en terug te sturen.
Claire doet een ingestudeerde dans tijdens dit lied. [TIP: bekijk samen de dansinstructievideo van
het lied ‘Verboden terrein’.]
Koor:

We zouden graag die grot
Vanbinnen willen zien
Dus mogen wij erlangs
Voor heel eventjes misschien?
Nee, het kan niet wachten
Ja, het moet meteen
Dus laat ons er toch door
Wat is nou het probleem?

Spike:
Quinty:

(Smekend) Alsjeblieft? Kan het echt niet even?
(Smekend) We zijn zo weer weg.

Hummer:

(Resoluut) NEE! NEE! NEE!

Claire danst tijdens het refrein en het muzikale gedeelte met een waarschuwingsbord in haar hand
met de tekst ‘Hier omkeren!’.
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Koor:

Ga weg! 				
(Hummer:
Je hebt hier niets te zoeken!
En mag hier trouwens helemaal niet zijn!
Ga weg! 				
(Hummer:
Of wil je soms een boete?
Dit is, laat het heel duidelijk zij-ij-ijn:
VERBODEN TERREIN!

Blijf weg!)
Blijf weg!)

Tijdens het muzikale tussenstuk proberen Quinty en Spike opnieuw door het afzetlint te gaan.
Hummer verhindert dat opnieuw en stuurt hen terug.
Koor:

We willen ook nog graag
De oude haven zien
Zeg, hebben jullie wat
Te verbergen misschien?
Ligt er soms een schat in
’t Ruim van het galjoen?
Kom laat ons er nou langs
Of wij gaan moeilijk doen

Gerda:
Hans:

(Verontwaardigd) Maak er niet zo’n groot punt van!
(Boos) Laat ons er nou gewoon effe langs!

Hummer:

(Resoluut) NEE! NEE! NEE!

Claire danst tijdens het refrein en het muzikale gedeelte met een waarschuwingsbord in haar hand
met de tekst ‘Hier omkeren!’.
Koor:

Ga weg! 				
(Hummer:
Je hebt hier niets te zoeken!
En mag hier trouwens
Helemaal niet zijn!
Ga weg! 				
(Hummer:
Of wil je soms een boete?
Dit is, laat het heel duidelijk zij-ij-ijn:
VERBODEN TERREIN!

Blijf weg!)

Blijf weg!)

Tijdens het muzikale tussenstuk proberen Hans en Gerda opnieuw door het afzetlint te gaan.
Hummer verhindert dat opnieuw en stuurt hen terug.
Claire danst tijdens het refrein en het muzikale gedeelte met een waarschuwingsbord in haar hand
met de tekst ‘Hier omkeren!’.
Hummer:

(Resoluut) NEE! NEE! NEE!

Koor:

Ga weg! 				
(Hummer:
Je hebt hier niets te zoeken!
En mag hier trouwens
Helemaal niet zijn!
Ga weg! 				
(Hummer:
Of wil je soms een boete?
Dit is, laat het heel duidelijk zij-ij-ijn:
VERBODEN TERREIN!
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Blijf weg!)

Blijf weg!)

Het koor loopt af. Hummer blokkeert Quinty, Spike, Hans en Gerda de weg.
Quinty en Spike:

(Geïrriteerd) Aaaah!!

Hans en Gerda:

(Teleurgesteld) Tjongejongejonge!!

Koor:

VERBODEN TERREIN!

Quinty:

Nou zeg, misschien kunnen we toch beter maar weer naar huis gaan.

Spike:

Naar huis? Je gaat toch niet nu al opgeven? Je bent toch geen watje?

Quinty:

Hoezo?

Spike:

Dat je nu alweer wilt stoppen. Nou, doei! WATJE!

Spike loopt aan de kant van het zeilschip de coulissen in.
Quinty:

(Paniekerig) Spike! Wacht op mij!

Spike:

(Vanuit de coulissen) Ik wacht niet op watjes!

Quinty snelt Spike achterna. Hans en Gerda volgen hen. Hummer blijft op.

Scène 5:

Gezag en overwicht

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 6:

Opticien

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 7:

Smokkelen (deel 1)

Vanaf de kant van de pier komt Hummer op. Hij heeft zijn overhemd uitgedaan. Hij draagt de
bodywarmer open over zijn ontblote bovenlijf en zijn stropdas hangt losjes om zijn hals. In plaats
van zijn lange broek draagt hij nu een kleurrijke zwembroek en heeft slippers aan zijn voeten.
Hummer:

(Tegen publiek) Zo! Dat is beter. En zoals afgesproken: ik heb mijn stropdas
om én mijn bodywarmer nog aan. Haha!

Hummer geeft zichzelf een schouderklopje en kijkt om zich heen.
Hummer:

(Tegen publiek) Mensen gaan nu naar mij luisteren. Hoe zei mevrouw Snow
het ook alweer? Dit uniform geeft me echt GEZAG en eh …

Denkt even goed na.
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Hummer:

OVERGEWICHT? Ja, dat was het!

Donna Duiker komt op vanaf de kant van het zeilschip. Ze heeft een kleine kruiwagen met een
jutezak met stenen erin. Ze loopt overdreven gek vanwege haar zwemvliezen.
Hummer:

Halt!

Donna:

O, nee! Controle! Wat nu? Laat ik gewoon NORMAAL DOEN!

Donna loopt een paar passen verder. Het ziet er belachelijk uit.
Hummer:

Stoppen! Wat DOE jij hier?

Donna:

Ik probeer GEWOON NORMAAL te doen. Kijk maar.

Donna loopt een rondje op haar plek. Hummer doet zijn armen over elkaar.
Hummer:

(Wantrouwend) Jaja … Een beetje minder normaal mag ook wel.

Donna:

Oké, oké. Rustig maar.

Hummer:

Ik zal jou eens scherp ondervragen. Ben jij, eh, ben jij een DUIKER?

Donna:

Nee, ik ben hierheen komen SCHAATSEN. Nou, goed?

Hummer:

Geen geintjes! Hoe kom je hier op dit eiland? Wil je beweren dat je helemaal
naar het eiland bent komen zwemmen?

Donna:

Zwemmen? Met een volle kruiwagen? Natuurlijk niet. Ik ben lopend.

Hummer:

(Vol ongeloof) Lopend?!!

Donna:

Ja. Ik ben over de zeebodem gelopen.

Hummer:

(Verbluft) O … echt waar?! (Argwanend) Of ben je soms een
SMOKKELAAR?

Donna:

SOMS? (Schudt het hoofd) Nee. Mag ik er nu door?

Donna wil verder lopen.
Hummer:

Hoho! Niet zo snel. Wat zit er in die zak?

Donna:

Stenen.

Hummer:

Stenen? Kostbare stenen
zeker?

Donna:

Nee. Doodgewone stenen
om de kruiwagen mee te
verzwaren.
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Hummer:

Jaja! Omdat je over de zeebodem hiernaartoe bent komen lopen. Ha! Ik
geloof er helemaal niets van. Je bent een SMOKKELAAR en je wil gewoon
gemakkelijk geld verdienen! Dat gaat mooi niet gebeuren. Hier met die
stenen!

Hummer pakt de zak met stenen uit de kruiwagen en laat de zak op de grond zakken.
Hummer:

Zo hé! Zwaar, zeg …

Donna:

Ja, dat zei ik toch al? Maar dit maakt de kruiwagen een stuk lichter. Bedankt,
hoor!

Donna loopt door en gaat met haar kruiwagen af. Hummer kijkt in de zak.
Hummer:

Doodgewone stenen. (Zuchtend) Daar heb ik wat aan … (Tegen publiek)
Maar toch goed dat ik ze in beslag heb genomen. Ze is een smokkelaar. Ik
kon het gewoon ruiken. Ik heb haar mooi een hak gezet!

Donna komt gelijk weer op ZONDER kruiwagen. Ze heeft haar handen vol met briefgeld. Ze telt
hardop terwijl ze langsloopt.
Donna:

Vijfentwintig, vijftig en nog een keer vijftig maakt honderd. Nogmaals
bedankt, hè!

Donna loopt af aan de kant van het zeilschip. Hummer kijkt haar stomverbaasd na en loopt daarna
af aan de kant van de pier.

Scène 8:

Verstekelingen

Schipper Gerrit komt op aan de kant van het zeilschip. Hij draagt een
passagierslijst onder zijn arm en een drankje (met een rietje) in zijn hand. Matroos
Suze komt een aantal tellen later ook op.
Suze:

Schipper Gerrit! Schipper Gerrit! We missen nog twee
passagiers.

Schipper Gerrit kijkt op zijn lijst.
Schipper Gerrit:

Welnee! Iedereen die op de passagierslijst staat is aan wal.

Suze:

Het gaat om Schooier en Hobbezak. Ze zijn vlak voordat we op dit eiland
crashten overboord geslagen.

Schipper Gerrit:

Schooier? Hobbezak? Nog nooit van gehoord!

Suze:

Ze staan ook niet op uw lijst. Ze konden niet betalen voor de reis hiernaartoe
en zijn stiekem meegevaren. Als verstekelingen.

Schipper Gerrit:

Dan zijn ze niet mijn verantwoordelijkheid. Met een VERSTEKELING houd ik
geen REKENING!
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Suze:

Maar wat als ze nog ergens ronddobberen? Ze hadden geen zwemvesten.
Ze hadden alleen een klein rubberbootje, dat gelijk op de rotsen kapot voer.

Schipper Gerrit:

Ai …

Suze:

Maar ze hadden gelukkig wel die grote banaan.

Schipper Gerrit:

(Verbaasd) Grote banaan?!

Vanuit de coulissen roept iedereen in koor.
Iedereen:

(Verbaasd) EEN GROTE BANAAN?!

Suze:

Inderdaad. Een grote banaan.

Schipper Gerrit:

Wat voor een grote banaan?!

Vanuit de coulissen roept iedereen in koor.
Iedereen:

(Stomverbaasd) JA! WAT VOOR EEN GROTE BANAAN?!!

Suze:

Nou ja, je weet wel. Gewoon zo’n grote banaan.

Het geluid van een harde wind klinkt (track 4). Schooier en Hobbezak (kop)rollen aan de kant van
het zeilschip het podium op. Hobbezak heeft een opblaasbanaan vast. Beide drenkelingen gaan
rechtop zitten en schudden het water uit hun oren. De muziek start (track 5). Het koor loopt op.
Schooier en Schobbejak krabbelen overeind.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Opblaasbanaan
Meegevoerd door de oceaan
Spoelden zij op dit eiland aan
Zonder jassen, zonder schoenen aan
En met alleen deze opblaasbanaan

Tijdens het nu volgende refrein trekken Schooier en Hobbezak een overdreven vrolijk gezicht.
Schooier spot met het publiek door gekke bekken te trekken en een lange neus te maken, et
cetera. Hobbezak zwaait met de opblaasbanaan en slaat Schooier ermee op z’n hoofd (telkens na
‘Bananaaa-nananaaa-nanaa!’).
Koor:

Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!

Koor:

Ze voeren tegen de rotsen aan
Zijn toen met man en muis vergaan
Toch willen wij in hun schoenen staan
Want kijk! Ze hebben een opblaasbanaan

Tijdens het nu volgende refrein spot Hobbezak met het publiek door gekke bekken te trekken en
een lange neus te maken. Hij daagt ze echt uit. Schooier zwaait nu met de banaan en slaat op zijn
beurt Hobbezak ermee op z’n hoofd (telkens na ‘Bananaaa-nananaaa-nanaa!’).
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Koor:

Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!

De koorleden gaan in een halve cirkel om de twee schipbreukelingen staan en doen jaloers heel
kleine, langzame stapjes dichterbij. Schooier en Hobbezak voelen de dreiging.
Schooier:

Sinds wij hier op dit strandje staan
Kijkt de rest ons vol afgunst aan
We zien de vraag echt in hun ogen staan
Waar hebben jullie die banaan toch vandaan?

Hobbezak:
Koor:

Het koor zingt ingetogen, maar daarna steeds harder en dreigender:
Koor:

Schooier en
Hobbezak:

Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! Banaan!
(Roepen) BANAANVALLUUH!!!

Schooier zwaait wild met de opblaasbanaan in het rond. Het koor deinst achteruit.
Hobbezak:
Schooier:
Koor:

Mocht je ooit naar het strand toe gaan
Met een knalgele strandbanaan
En zit er iemand met z’n tengels aan?
Dan is het leuk om erop los te gaan slaan!

Schooier en Hobbezak verlaten het podium, springen met hun opblaasbanaan de zaal in en slaan
om beurten op het woordje ‘BAM!’ een bekende uit het publiek op z’n hoofd.
Koor:

Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
BANAAN!

Koor loopt af. Schooier en Hobbezak gaan ook af.

Scène 9:

Anti-rimpelcrème

Danilo komt op vanaf de kant van het zeilschip en gaat op de strandstoel zitten. Hij telt z’n geld.
Vanaf de kant van de pier komt Monica op. Ze kijkt zoekend in het rond.
Monica:

Ik weet het eventjes niet meer …

Monica zucht en ploft neer op een krukje. Vanaf de kant van de pier komt Gajes op.
Gajes:

(Vrolijk) Lukt het met zoeken, meisje?

Monica:

Nee, ik kan hem niet vinden. Ik heb het eiland al tien keer rondgelopen.
Overal gezocht.
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Ook Gajes ploft op een bankje neer.
Gajes:

Zullen we anders samen zoeken? Misschien helpt dat?

Monica:

Dat lijkt me heel fijn, mevrouw. Ik zit namelijk echt even in de put.

Danilo:

Misschien kunnen jullie beter even wat uitrusten? Of de gedachten
verzetten? Hebben jullie onze collectie beautyproducten al gezien?

Monica en Gajes:

(Zuchten ongeïnteresseerd) Nee …

Danilo:

Jammer. Net als in onze cocktailbar is het eerste product gratis.

Monica en Gajes:

GRATIS?!! (Kijken elkaar aan en gillen van opwinding) Aaaaaah!!!

Monica en Gajes haasten zich naar het rek met beautyproducten. Ze pakken allebei een giftbag en
stoppen daar een tube in. Ze zien allebei niet wat de ander in de giftbag stopt.
Monica en Gajes:

(Kijken elkaar aan en zeggen tegelijk) Weet je, omdat ik je zo aardig vind heb
ik iets voor jou uitgekozen! O, echt?!! Wat lief!!

Gajes pakt de giftbag aan en haalt er een tube uit. Ze bekijkt geschokt de tube.
Gajes:

Anti-rimpelcrème?!!! Wacht even. Wil jij zeggen dat ik RIMPELS heb?

Monica:

(Geschrokken) Huh? Nee, natuurlijk niet. Nee, joh! Ik zou het geen rimpels
noemen. Het zijn gewoon wat …

Gajes:

(Boos) Grrr! Dat uitgerekend jij mij deze crème geeft, terwijl jij op jouw leeftijd
zelf ook al van die … (valt stil)

Monica:

Van die wat?

Gajes:

(Betrapt) NIETS. Weet je? Jij bent helemaal perfect. Jij hebt helemaal geen
verzorgingsproducten nodig.

Monica:

Wacht eens eventjes. Wat heeft u voor MIJ uitgezocht?

Gajes verstopt de giftbag die voor Monica bestemd was snel achter haar rug.
Monica:

(Beschuldigend/dreigend) WAT zit er in dat tasje?!

Gajes:

Niets bijzonders. Weet je wat? Ik hou het wel voor mezelf.

Monica:

GEEF HIER!

Monica wil het tasje uit Gajes’ hand grijpen. Deze houdt het tasje in de lucht.
Gajes:

NEE!

Monica:

(Fanatiek) GEEF HIER!

Gajes:

(Fel) NEVER!
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Dan springt Monica op Gajes’ rug. Ze probeert het tasje alsnog te pakken, maar Gajes houdt het
tasje bij haar weg. Beide dames gillen. Danilo probeert ze te kalmeren.
Danilo:

Dames? (Roept hard) DAMES!

Monica en Gajes laten elkaar van schrik los. Ze kijken onthutst naar Danilo.
Danilo:

Probeer allebei even te kalmeren.

Gajes:

(Boos) Waar bemoei jij je mee?

Monica:

Nee, hij heeft gelijk. Laten we allebei even rustig in- en uitademen.

Gajes:

Oké. Misschien is dat inderdaad beter.

Monica en Gajes ademen met gesloten ogen diep in en uit. Dan grist Monica opeens de giftbag uit
Gajes’ handen en graait de tube eruit. Monica kijkt onthutst naar de tube.
Monica:

(Boos) Anti-rimpelcrème? SERIEUS?!!

Gajes:

(Boos) JA! Precies dezelfde crème die JIJ had uitgezocht voor MIJ!!

Beide dames lopen boos naar elkaar toe totdat hun neuzen elkaar bijna raken.
Monica:

(Beschuldigend) Hoe KON u?!!

Gajes

(Beschuldigend) Hoe KON je?!!

Gajes en Monica:

(Zeggen tegelijk) Besef jij wel wat dit betekent??! Nou??

Beide dames kijken elkaar fel aan. Dan slaat hun woede in één keer om naar gezamenlijk verdriet.
Ze draaien zich naar het publiek en jammeren het uit.
Gajes en Monica:

Dat we twee mooie meiden zijn … (luid jammerend) met RIMPELS!!!

De dames vallen elkaar troostend in de armen en drogen daarna hun tranen.
Gajes:

Laten we verder zoeken.

Monica:

Ja. U heeft gelijk. Hij moet hier toch ergens rondlopen.

Danilo:

RONDLOPEN?

Gajes:

Rondlopen? Wacht effe. Ben je niet op zoek naar de schat?

Monica:

Nee, joh. Ik ben op zoek naar mijn OPA.

Monica loopt af aan de kant van het zeilschip. Gajes volgt haar. Danilo kijkt de dames verbaasd
na, haalt dan de schouders op en loopt aan dezelfde kant af.
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Scène 10:

Groene cocktail

Barry Beachboy komt op vanaf de kant van de pier en neemt plaats achter de cocktailbar. Gerda
en Hans komen op vanaf de kant van het zeilschip. Hans zweet overal, zijn kleren zitten slordig en
zijn haar zit verfomfaaid. Hij draagt een kleine schep. Gerda wappert met een folder voor wat frisse
lucht.
Gerda:

Dit is me het tripje wel. En na uren zwoegen nog geen schat gezien.

Hans:

Zwoegen? Ik heb jou anders nog helemaal niets zien doen.

Gerda:

Ja, hoor eens Hans. Dit was allemaal jouw idee, hè?

Opa Baantjer komt op vanaf de kant van de pier. Hij kijkt wat rond en zucht diep.
Gerda:

Meneer? Zoekt u iets? Laat me raden: een kist met gouden munten?

Opa Baantjer:

Ik zoek een schat inderdaad. Hoe weet u dat?

Hans:

Bent u ook meegekomen met het schip van schipper Gerrit?

Opa Baantjer:

Schipper Gerrit? Die ken ik niet. Ik ben hier op eigen houtje naartoe
gekomen. Ik ben al twee weken aan het zoeken naar de schat van kapitein
Goudbaard. Ik had deze kaart gevonden in een bibliotheek.

Opa Baantjer opent zijn aktetas en haalt er een oude stevige kaart uit tevoorschijn. Op de kaart
staat het eiland Albatros. Er is een plek aangegeven met een rode X. Opa laat de kaart aan Hans
en Gerda en aan het publiek zien.
Opa Baantjer:

Er staat een ROOD KRUISJE op. Zie je dat? Ik dacht meteen: op DIE plek
ligt iets. Ik was er heel zeker van! Dus daar ben ik gaan graven.

Gerda:

(Nieuwsgierig) EN??? Heeft u iets gevonden?

Opa Baantjer:

(Enthousiast) Dat kun je wel zeggen, ja!

Hans:

(Enthousiast) Wat dan? Een kist vol gouden munten? Of toch vol met
robijnen of diamanten, misschien?

Opa Baantjer:

(Sip) Helaas niet. Het enige wat ik op drie meter diepte tegenkwam …

Opa Baantjer opent zijn aktetas en haalt er een grote rode kartonnen X uit tevoorschijn.
Opa Baantjer:

… was dit RODE KRUISJE.

Hans en Gerda zuchten teleurgesteld.
Opa Baantjer:

Ik denk dat het vinden van de schat nog wel eens een lastig karwei kan
worden. Er zit niets anders op dan om gewoon verder te zoeken, toch? (Kijkt
om zich heen) Zouden die albatrossen iets te maken kunnen hebben met het
verdwijnen van de schat? Wat denken jullie? Nee, natuurlijk niet. Dat slaat
nergens op. Laat ik nog maar een rondje om het eiland lopen dan.

Opa Baantjer loopt af in de richting van het zeilschip.
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Hans:

Succes met zoeken, meneer!

Opa Baantjer:

(Vanuit de coulissen) Dank jullie wel!

Hans:

Wat een vriendelijke oude man.

Gerda:

Maar wat een verschrikkelijk slecht nieuws.

Hans:

Hoe bedoel je?

Gerda:

Hoorde je niet wat die oude meneer zei? Twee weken! Twee weken is hij al
aan het zoeken. Zonder resultaat!

Hans:

Ach, die meneer heeft gewoon nog niet overal gekeken. Wij gaan vast en
zeker WEL wat vinden. Kom, laten we verdergaan!

Gerda:

(Zucht) Doe je ding. Ik moet effe een break.

Hans:

Hè? Nu al?

Gerda loopt naar de bar. Ze ploft neer op een barkruk.
Gerda:

(Tegen Barry) Hey beachboy, doe jij mij maar een frisse cocktail.

Barry:

Natuurlijk. Deze groene moet je proeven. Het is onze specialiteit. En
alcoholvrij.

Barry geeft een cocktail aan. Gerda neemt een slok, maar spuugt het meteen weer uit.
Gerda:

Bah! Wat SMERIG!

Barry:

Maar dat is onze special. Kokosnoot-ranja en een vleugje
vegetarische inktvisinkt. Puur natuur!

Hans:

(Fel) Wat doe JIJ nou? Probeer je mijn vrouw te vergiftigen?
Gespierde kluns!

Hans slaat een arm om Gerda’s schouders en leidt haar bij de bar vandaan.
Hans:

Laten we nou gewoon verdergaan met zoeken, schat.
(Vrolijk) Dit is heerlijk! Vakantie en avontuur: de perfecte
combinatie!!

Gerda:

(Geïrriteerd) Ik HAAT avontuurlijke vakanties, Hans. Dat weet
je toch? Ik wil LUXE, ik wil in de watten gelegd worden!

Barry komt achter de bar vandaan en gaat naast Gerda staan.
Barry:

Maar dan bent u bij ons aan het goede adres, mevrouw.
We hebben meer te bieden dan cocktails. Ik ben ook een
gediplomeerd masseur. Wat dacht je van een heerlijke hotstone-massage?
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Hans:

Hoho! Dacht het effe niet. Je blijft met je gespierde vingers van haar af.

Barry steekt z’n handen onschuldig in de lucht.
Barry:

Een bezoekje aan onze hairsalon dan? We hebben deze week tenslotte een
beautyweek op het eiland.

Hans:

Nee, dank je. Ik ben twee maanden geleden nog naar de kapper ge…

Gerda:

(Opeens blij) O ja! Dat is ECHT iets voor ons!

Hans:

ONS? Wat bedoel je met ‘ons’?

Gerda trekt Hans in de richting van de kapsalon. Barry Beachboy loopt af.

Scène 11:

Bij de HAIRdresser

Claire komt op van de kant van het zeilschip.
Claire:

Hallo! Welkom! Mijn naam is Claire. Gaat u maar gauw zitten.

Claire begeleidt Hans en Gerda allebei naar een kappersstoel. Gerda gaat meteen zitten. Hans
aarzelt. Claire drukt hem vriendelijk doch kordaat in de stoel, pakt twee scharen en knipt er
enthousiast mee in de lucht.
Claire:

(Gretig) Zullen we maar meteen beginnen?

Hans:

Nou, ik …

Claire:

(Gretig) JOEPIE! Ik heb er zo’n zin in!! Eindelijk voor
het eerst gewoon lekker knippen zonder toezicht!

Hans:

(Angstig) Zonder toezicht? Voor het eerst?

Gerda:

Geen zorgen, Hans. Deze mevrouw heeft vast een
schat aan ervaring.

Claire:

Nou, ik moet het nog allemaal een beetje leren,
hoor! Ik heb laatst een keertje iemand in zijn OOR
geknipt.

Hans:

(Met ontzetting) In zijn OOR?!!

Claire:

Ja. Nooit meer wat van GEHOORD! (Lacht)
Haha! Snap je hem? OOR – GEHOORD.
(Lacht overdreven hard in de richting van Hans)
HAHAHAHA!

Hans:

(Angstig) Misschien … misschien kunnen we beter
geholpen worden door iemand met een ietsjepietsje
meer ervaring?
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Claire:

Onzin! Ik heb laatst nog een online cursus gevolgd. En nu ben ik
gediplomeerd HOOFDkapster! (Lacht) Haha! Snap je hem? HOOFD –
KAPSTER. (Lacht overdreven hard in de richting van Gerda) HAHAHAHA! Al
klinkt kapster ontzettend ordinAIR. Ik noem mezelf liever een HAIRdresser!

Hans en Gerda:

(Kennen het woord niet) HairDRESSER?

Claire:

Nee. HAIRdresser. Met de klemtoon op HAIR. (Met lichte trots) Mijn naam is
CLAIRE. Voor al uw HAIRCARE.

Claire straalt van trots.
Claire:

Zijn jullie klaar voor een geweldige make-over?

Hans:

(Met twijfel in zijn stem) Make-over?

Gerda:

(Enthousiast) JAAA!

De muziek start (track 6). Het koor loopt op.
♪ ♫ Lied:

Bij de kapper

[TIP: Tijdens dit lied wordt een droogkap gebruikt. Gebruik hiervoor een (oude) lampenkap die
groot genoeg is om het hoofd van een speler volledig in te laten verdwijnen.]
Claire rolt Hans en Gerda met stoel en al naar het midden van het podium. Het koor gaat achter de
kappersstoelen staan en knipt in de vingers op de maat van de muziek.
Suze doet een ingestudeerde dans tijdens dit lied. [TIP: bekijk samen de dansinstructievideo van
het lied ‘Bij de kapper’.]
Koor:
Gerda:
Koor:

Wil je knippen? Wil je stylen?
Bij de kapper moet je zijn 		
Ik wil krullen! Met volume!
Nog een stukje knapper zijn 		

(Claire:

Moet je zijn! (3x))

(Claire:

Knapper zijn! (2x))

Gerda:
Koor:

Ik weet wel …
Echte schoonheid zit vanbinnen en niet vanbuiten
Maar toch zet je door en bent niet meer te stuiten

Koor:

Kapper! O, kapper!
Maak mijn dag
Want ik wil een make-over
Aan de slag!
Kapper! Ja, kapper!
Bezorg mij een lach
Ik vertrouw je volledig
Alles mag!

Gerda:
Koor:

Dan volgt een instrumentaal gedeelte. De koorleden swingen en zingen ‘oeh-oeh’. Claire duwt
een handspiegeltje in Gerda’s handen. Daarna houdt ze een droogkap over het hoofd van Gerda.
Wanneer Claire de kap weer omhoog doet, blijft het krullende kapsel van Gerda in de kap achter
waardoor Gerda opeens kort haar heeft. Gerda kijkt in de spiegel, schrikt heftig en begint te gillen.
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Gerda:

(Gilt) AAAAAH!!!

Gerda duwt het spiegeltje in de handen van Hans en rent overstuur het podium af. Hans wil ook
vertrekken, maar Claire drukt hem terug in de kappersstoel.
Koor:
Hans:
Koor:

Wil je knippen? Wil je stylen?
Moet dat echt? Ik heb geen zin!
(Claire: ’k Heb geen zin? (3x))
Eerst nog wassen? En nog föhnen?
Of gewoon de schaar erin?
(Claire: Schaar erin! (2x))

Hans probeert weer op te staan maar wordt opnieuw teruggedrukt in de stoel.
Hans:
Koor:

Nou weet je …
Blijven zitten en gewoon je ogen sluiten
Toe, ontspan je maar, dan sta je zo weer buiten

Koor:

Kapper! O, kapper!
Maak mijn dag
Want ik wil een make-over
Aan de slag!
Kapper! Ja, kapper!
Ik ga overstag
Ik vertrouw je volledig
Alles mag!

Hans:
Koor:

Dan volgt een instrumentaal gedeelte. De koorleden swingen en zingen ‘oeh-oeh’. Claire houdt
dezelfde droogkap nu over het hoofd van Hans. Wanneer Claire de kap weer omhoog doet, blijkt
het verdwenen krullende kapsel van Gerda nu op het hoofd van Hans te zitten. Hans kijkt in de
spiegel, schrikt heftig en geeft vervolgens een schreeuw.
Hans:

(Gilt) AAAAAH!!!

Hans duwt het spiegeltje in de hand van Claire en springt uit de stoel. Gerda komt ook weer op. Ze
is nog steeds overstuur. Hans en Gerda kijken elkaar onthutst aan.
Koor:

Het haar van hem
Dat haar van haar
Een strakke coupe?
Of wild maar stijlvol door elkaar?
Een kapper blijft een kunstenaar!

Koor:

Kapper! O, kapper!
Maak mijn dag
Want ik wil een make-over
Aan de slag!
Kapper! Ja, kapper!
Bezorg mij een lach
Ik vertrouw je volledig
Alles mag!

Koor:

Kapper! O, kapper!			
Maak mijn dag
Want ik wil een make-over 		
Aan de slag!
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(Koor: COME ON!)

(Claire: Oeh-oeh!)
(Claire: Oeh-oeh!)

Kapper! Ja, kapper! 			
Bezorg mij een lach
Ik vertrouw je volledig			
Alles mag!

(Claire: Oeh-oeh!)
(Claire: Oeh-oeh!)

Koor loopt af. Hans, Gerda en Claire blijven op. Gerda en Hans kijken sip. Danilo en Barry
Beachboy verschuilen zich achter de bar.
Claire:

O nee! Deze make-over is een regelrecht fiasco! Maar misschien kan
een andere kapster jullie kapsels nog HAIRstellen? Snappen jullie hem?
(Lacht overdreven hard) HAHAHAHA! Want nu zijn jullie allebei een beetje
onHAIRkenbaar! (Lacht overdreven hard) HAHAHAHA! Maar misschien kan
een andere kapster jullie kapsels nog HAIRstellen? O nee, dat zei ik al. Ik val
in HAIRhaling! (Lacht overdreven hard) HAHAHAHA! Snappen jullie hem?
Jawel, toch? (Lacht overdreven hard) HAHAHAHA!

Claire loopt af aan de kant van het zeilschip.

Scène 12:

Een gehaaid plan

Hans trekt het krullende haar van zijn hoofd en geeft het terug aan Gerda. Deze zet het haar
weer op haar hoofd.
Hans:

Het spijt me voor je, schat.

Gerda:

(Zuchtend) Ik heb het helemaal gehad hier. Ik wil naar huis.

Hans:

Ach, het komt wel. Laten we nog gewoon wat dagen genieten.

Gerda:

(Boos) NEE! Eerst dat stomme schatzoeken en nu ook nog mislukt haar.
Bah! Jij ook met je stomme make-over-idee!

Hans:

Die make-over was niet mijn idee.

Gerda:

(Onderbreekt Hans) Weet je, Hans? Misschien moet jij gewoon accepteren
dat ik er nu eenmaal uitzie zoals ik er nu eenmaal uitzie. (Emotioneel)
Waarom kun jij dat niet?

Gerda loopt overstuur af aan de kant van het zeilschip.
Hans:

(Verontwaardigd) Hè? IKKE?!! (Fel) Hé, Gerda! Misschien moet JIJ
accepteren dat je er nu eenmaal uitziet zoals je er nu eenmaal uitziet!

Hans heeft gelijk spijt van zijn woorden. Gerda komt teruglopen. Ze kijkt woest.
Gerda:

(Boos) WÁT moet ik?

Hans:

(Krimpt ineen) Niets, liefje. NIETS! Ik bedoelde alleen te zeggen dat ik je
mooi vind zoals je bent.

Gerda:

Ach, SLIJMBAL! Kom! We gaan de kids zoeken en we gaan naar huis!
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Gerda loopt af en Hans loopt erachteraan. Barry Beachboy en Danilo komen achter de bar
omhoog. Ze hebben het hele gesprek gehoord.
Barry:

Ai! Dat loopt niet geheel volgens ons plan, Danilo.

Danilo:

Zeg mij wat! Straks wil iedereen naar huis toe. Daar moeten we een stokje
voor steken, Barry. Tijd voor plan B!

Barry:

Plan B?

Danilo:

We gaan aan iedereen vertellen dat er hier een woeste HAAI rondzwemt. En
om ze echt te overtuigen geven we ze ook een haai. En dan durft NIEMAND
meer te vertrekken, let maar eens op!

Danilo haalt een helm met een kartonnen haaienvin achter de bar vandaan.
Barry:

Je bedoelt dat we een haai gaan faken? Cool!

Danilo:

IK niet. JIJ!

Danilo duwt de helm in Barry’s handen.
Barry:

En wat ga jij doen?

Danilo:

Ik ga doen alsof ik door jou ben aangevallen.

Barry:

Door MIJ? Waarom zou ik jou aanvallen? Jij bent mijn baas.

Danilo:

Niet aangevallen door jou, Barry. Door een haai!

Barry:

O ja! Wat een geHAAId plan!

Danilo en Barry lopen af in de richting van het zeilschip.

Scène 13:

Een opgeblazen gevoel

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 14:

Onzichtbaar

Quinty komt op vanaf de kant van het zeilschip. Ze gaat zuchtend zitten op
een krukje.
Quinty:

(Praat hardop tegen zichzelf) Ik ben er zo klaar mee.
Met die schat, met dit eiland, met m’n broer, met m’n
ouders, met IEDEREEN! Grrr!

Spike komt op vanaf de kant van de pier. Als hij Quinty ziet loopt hij naar
haar toe.
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Spike:

Dus hier ben je. Ik zit je al de hele tijd te zoeken!

Quinty:

Mij? Laat me niet lachen, broer. Je bent alleen maar geïnteresseerd in die
stomme schat.

Spike:

Stom? Een kist vol met waardevolle gouden munten noem ik niet stom.

Quinty:

(Boos) Weet je? Doe lekker je eigen ding. Ik loop iedereen toch alleen maar
in de weg. (Zucht) Ik had net zo goed onzichtbaar kunnen zijn.

Spike:

Je bent weer eens aan het overdrijven, zusje!

Quinty:

Misschien. Maar toch, het zou best makkelijk zijn. (Opeens enthousiast) En
ook wel leuk, denk je niet?

Spike:

Wat? Onzichtbaar zijn? Je bent weer aan het dromen, Quinty. (Pesterige
toon) En dromen is voor WATJES.

Quinty staat op. Ze bruist opeens van de energie.
Quinty:

Als IK moest kiezen tussen een schatkist vol met gouden munten en
onzichtbaar zijn … (Enthousiast) Nou, DAN wist ik het wel!!

Het koor loopt op. De muziek start (track 8). Danilo heeft een stapel bankbiljetten bij zich.
♪ ♫ Lied:

Als zij onzichtbaar was

Silvester doet een ingestudeerde dans tijdens dit lied. [TIP: bekijk samen de dansinstructievideo
van het lied ‘Als zij onzichtbaar was’.]
Koor:

Als zij onzichtbaar was
Dan kwam dat GOED van pas
Ja, stel je dát eens voor, ja, denk je dát eens in
Het zou toch prachtig zijn?
Dan was ze frank en vrij
En deed vanaf vandaag haar eigen zin

Enkele koorleden stellen zich op in een rij bij het rek met beautyproducten van de kapsalon.
Tijdens het nu volgende couplet loopt Quinty onverschrokken langs de rij en pakt een product uit
het rek. Er is niemand die haar ziet.
Als zij onzichtbaar was
Dan kwam dat GOED van pas
Dan zou ze vlug gaan shoppen met een goed humeur
Want ied’re kassarij
Liep ze gewoon voorbij
En hoefde niet te wachten op haar beurt
Ze is er wel, maar toch ook niet
Ze is invisible, zoals je ziet
Ze is er wel
Alleen, alleen
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Iedereen kijkt dwars door haar heen		

(Koor: Alleen (3x))

Tijdens het nu volgende couplet telt Danilo met overdreven gebaren zijn bankbiljetten. Quinty grijpt
de bankbiljetten met een brede glimlach uit zijn handen. Danilo kijkt geschrokken om zich heen. Hij
ziet Quinty niet, maar ook zijn geld niet meer. Hij is in shock.
Als zij onzichtbaar was
Dan kwam dat GOED van pas
Dan deed ze voor de grap een tikkeltje gemeen
En werd een rijke vrek
Daadwerk’lijk helemaal gek
Als voor zijn ogen plots zijn geld verdween
In het nu volgende couplet geeft Quinty haar broer Spike een knietje. Ze lacht erbij.
Als zij onzichtbaar was
Dan kwam dat GOED van pas
Dan zette zij iedere pestkop echt voor gek
Want elke etter kreeg
Als koek van eigen deeg
Subtiel een knietje op een rake plek
Ze is er wel, maar toch ook niet
Ze is invisible, zoals je ziet
Ze is er wel
Alleen, alleen
Iedereen kijkt dwars door haar heen		

(Koor: Alleen (3x))

Tijdens het nu volgende couplet lopen Hans en Gerda zoekend rond. Ze roepen Quinty’s naam.
Quinty zwaait naar hen, maar het heeft geen effect. Hans en Gerda zien haar niet.
Koor:

Als zij onzichtbaar was
Dan kwam dat NIET van pas
Dan draaide zij dat na een tijd het liefste t’rug
Want wat is het geval?
Nou ja, je raadt het al
Dan was ze voor haar vrienden enkel lucht

Tijdens het nu volgende couplet zwaait Quinty naar Hans en Gerda, maar het heeft geen effect. Ze
zien haar niet en lopen teleurgesteld af. Quinty zakt daarna neer op het krukje.

Quinty:
Koor:

Als zij onzichtbaar was
Dan kwam dat NIET van pas
Want dan zag niemand, helemaal niemand haar meer staan
Want als je haar niet ziet
En denkt: ze is er niet
O nee, zeg! Zou ik dan nog wel bestaan?
Ze is er wel, maar toch ook niet
Ze is invisible, zoals je ziet
Ze is er wel
Alleen, alleen
Iedereen kijkt dwars door haar heen		
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(Koor: Ze is alleen, alleen)

Tijdens het outro krimpt Quinty meer en meer ineen.
Koor:

Als zij onzichtbaar was
Als zij onzichtbaar was
Als zij onzichtbaar was

Als de muziek stopt springt Quinty op, loopt naar Spike en grijpt hem vast bij de schouders.
Quinty:			

(Paniekerig) Spike? SPIKE! Kun je me zien?

Spike:

(Beetje verbaasd) Natuurlijk kan ik dat. Maarre … je ziet er niet uit, zus.

Quinty:

Echt?! O, dat is het LIEFSTE wat iemand ooit tegen me gezegd heeft!!

Quinty geeft Spike een dikke en lange knuffel. Na wat aarzelen knuffelt Spike haar terug.
Spike:

Eh. Graag gedaan.

Quinty en Spike lopen af in de richting van het zeilschip.

Scène 15:

Smokkelen (deel 2)

Hummer loopt op vanaf de kant van de pier. Donna Duiker komt vanaf de andere kant op met
een kleine kruiwagen met een jutezak met stenen erin. Ze loopt overdreven gek vanwege haar
zwemvliezen. Donna heeft aan haar rechterbovenarm een (speelgoed)krab hangen. [NB Deze
krab moet nu nog even buiten het gezichtsveld van het publiek blijven.] Opeens stopt Donna en
draait met haar rechterschouder. Hummer ziet het vanaf een afstandje.
Hummer:

Wat is er aan de hand? Zit je duikpak niet goed?

Donna:

’k Weet niet. Net zat het nog prima. Maar nu zit het bij m’n rechterarm
opeens …

Donna draait een kwartslag naar het publiek en tilt haar rechterarm op. Dan wordt de (speelgoed)
krab aan haar bovenarm voor het publiek zichtbaar.
Donna:

… een beetje KRAB!

Donna vervolgt snel haar weg en wil vaart maken, maar Hummer houdt haar tegen.
Hummer:

(Roept hard) HALT!

Donna stopt abrupt, botst tegen haar kruiwagen op en valt op de grond. Ze gaat daarna met
moeite rechtop zitten.
Hummer:

Sorry! Gaat het? Heb je niets GEBROKEN?

Donna bekijkt het glas van haar duikbril.
Donna:

Nee, niets gebroken. Alles lijkt nog heel.
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Hummer:

Gelukkig.

Donna:

Gelukkig, inderdaad. Mijn MOEDER heeft een keer wat gebroken TIJDENS
het duiken. DAT was erg! Ze moest meteen naar het ziekenhuis.

Hummer:

Echt? Wat had ze gebroken dan?

Donna:

HAAR VLIEZEN!

Donna krabbelt overeind.
Donna:

Maarre … Waarom moest ik stoppen?

Hummer:

Omdat ik er gewoon zeker van ben dat je een smokkelaar bent.

Donna:

Ha! Bewijs het maar!

Hummer:

Wat zit er in die zak?

Donna:

Stenen. Net als de vorige keer.

Hummer pakt de zak met stenen uit de kruiwagen, maar bezwijkt gelijk onder het gewicht en laat
de zak op de grond zakken.
Hummer:

Zo hé! Zwaar, zeg … Tjonge …

Donna:

Dat maakt de kruiwagen weer een stuk lichter. Bedankt, hoor!

Donna loopt heel overdreven gek met de lege kruiwagen aan de kant van de pier. Hummer kijkt in
de zak.
Hummer:

(Zuchtend) Opnieuw doodgewone stenen. (Tegen publiek) Ik vertrouw haar
nog steeds niet. Ik zeg het je: dit zaakje stinkt!

Donna komt gelijk weer op lopen. Ze heeft nu GEEN kruiwagen bij zich, maar heeft haar handen
vol met briefgeld. Ze telt hardop terwijl ze langsloopt.
Donna:

Vijfentwintig, vijftig en nog een keer vijftig maakt honderd. Hé, nogmaals
bedankt, hè!

Hummer:

(Wanhopig) Wacht! Vertel eens eerlijk. Ben je een smokkelaar, of niet?

Donna:

Maar NATUURLIJK ben ik een smokkelaar!

Hummer:

(Wanhopig) Maar … maar wat smokkel je dan?

Donna:

Ik smokkel …

Donna kijkt links en rechts het publiek in om te peilen of iemand in de zaal het misschien al
geraden heeft. Dan geeft ze het goede antwoord.
Donna:

(Tegen het publiek) KRUIWAGENS!
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Donna loopt triomfantelijk af aan de kant van het zeilschip. Hummer kijkt haar stomverbaasd na.
Hij loopt met gebogen schouders af aan de kant van de pier.

Scène 16:

Niks, noppes, nada

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

Opa

[NB Tijdens dit lied zingt Monica over haar opa. Opa Baantjer verschijnt ook op het podium, maar
Monica en het koor merken hem niet op.]
Monica staat voor het koor. We zien opa Baantjer aan de zijkant van het podium zoeken met een
landkaart in zijn hand.
Monica:

Een week geleden ging mijn opa
Plotseling op reis
Hij doet soms van die dingen
Typisch opa, zo eigenwijs
Koor:
Hij had een kaart gevonden
In een oude bibliotheek
Hij zei: ik ga uit varen
Ben terug binnen een week
Monica:		 Misschien
Tijdens het refrein gaat Gajes naast Monica staan en zingt mee.
Koor:

Opa waar ben je nou?
Opa waar blijf je nou?
Wij zijn op zoek, op zoek naar jou
Zeg ons: waar ben je nou?
Opa zien wij je gauw?
Wij zijn op zoek, blijvend op zoek naar jou

Opa Baantjer probeert Monica te bellen. Hij heeft zijn mobieltje gepakt.
Opa:

(Verbaasd) Hè? Accu nog maar één procent? Hoe kan dat nou weer? Ehm
… Snel even een appje (spreek uit: ap-je) sturen. (Geschrokken) O NEE! Hij valt uit.
Stom ding ook …

Opa Baantjer zucht en gaat dan aan de zijkant van het podium verder met zijn zoektocht.
Monica:

Een maand geleden ging mijn opa
Toch maar met pensioen
Maar had, vertelde oma
Monica:
Vanaf dag één niets meer te doen
Koor:
Vond toen die oude landkaart
Van dit eiland met de schat
En zei: dáár ga ik graven
En wie weet vind ik wel wat
Monica:		 Misschien
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Tijdens het refrein gaat Gajes naast Monica staan en zingt mee.
Koor:

Opa waar ben je nou?
Opa waar blijf je nou?
Wij zijn op zoek, op zoek naar jou
Zeg ons: waar ben je nou?
Opa zien wij je gauw?
Wij zijn op zoek, blijvend op zoek naar jou

Hummer ziet opa Baantjer, loopt uit het koor naar hem toe en grijpt hem vast.
Hummer:

Hé! Wat doe jij hier! Meekomen!!

Opa Baantjer:

Hé! Laat me los! Ik heb toch niets gedaan! Hé! Laat me gaan!

Hummer:

Rustig blijven en meekomen!

Hummer neemt opa Baantjer mee de coulissen in aan de kant van de pier.
Koor:

Hij had een kaart gevonden
In een oude bibliotheek
Hij zei: ik ga uit varen
Ben terug binnen een week
Monica:		 Misschien
Koor loopt af. Gajes is emotioneel geworden door het lied over opa. Ze droogt haar tranen met een
katoenen zakdoek en snuit vervolgens haar neus. Monica en Gajes blijven op.

Scène 17:
Monica:

Het B-team
We vinden mijn opa nooit. Zelfs als we met z’n tweeën zoeken. We hebben
hulp nodig.

Monica loopt achter de bar en trekt een flyer van het B-team van het prikbord.
Gajes:

Iedereen is druk aan het zoeken naar de schat, Monica. Dus er is niemand
die we om hulp kunnen vragen. Wat nu?

Monica:

(Kordaat) We moeten gewoon even out of the box denken.

Gajes:

Out of the box denken?

Monica:

Kijk eens wat ik heb gevonden? Deze advertentie hing op het prikbord achter
de bar.

Monica laat de flyer zien aan Gajes.
Gajes:

Een advertentie? Van wie?

Monica:

Ik ken ze niet. Ze noemen zichzelf: het B-team.
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Gajes:

Het B-team?

Monica:

Ja. Kijk, dit schrijven ze:

Terwijl Monica voorleest wat er op de flyer staat, klinkt het geluid
van een helikopter zachtjes op de achtergrond (track 10).
Monica:

(Leest hardop voor met een stoere
stem) ‘In 2020 werden wij, een geheime
politie-eenheid, vals beschuldigd van een
diefstal die we niet hadden gepleegd!
We ontsnapten bij toeval uit de maximaal
beveiligde gevangenis en we zijn
sindsdien op de vlucht!’

Gajes komt naast Monica staan en leest ook een stuk.
Gajes:

(Leest hardop voor met een stoere stem) ‘Maar overal waar we komen
helpen we mensen die buiten hun schuld om serieus in de shit zitten!’

Gajes en Monica:

(Lezen hardop voor met een stoere stem) ‘Dus als JIJ een probleem hebt,
en NIEMAND anders kan je helpen, en het lukt JOU om ons te vinden,
misschien kun JIJ ons dan inhuren!’

Gajes:

Oké, dat klinkt allemaal heel goed. Maar hoe kunnen we ze bereiken? Er
staat geen telefoonnummer bij.

Monica:

Hier staat een instructie! (Leest hardop voor) ‘Plak deze flyer met de
achterzijde naar voren op de eerste de beste vuurtoren bij u in de buurt. We
zijn direct ter plaatse!’ (Enthousiast tegen het publiek) TE VET COOL!!!

Gajes ziet het plan niet zitten en begint allerlei obstakels op te sommen. Monica loopt ondertussen
met de flyer naar de bar, pakt een kruk en zet die ter hoogte van de vuurtoren tegen de
achterwand, klimt erop en plakt de flyer op de vuurtoren. Gajes heeft dit niet door.
Gajes:

Maar dat gaat ons nooit lukken, Monica. Om bij de vuurtoren te komen
moeten we eerst helemaal naar de andere kant van het eiland lopen, dan
langs de rotsen omhoogklimmen en wij hebben geen sleutel van de deur en
dan moeten we ook nog uit zien te vinden hoe …

Monica springt van de kruk.
Monica:

(Onderbreekt Gajes) KLAAR!

Gajes draait zich om en kijkt verbaasd naar de flyer op de vuurtoren.
Gajes:

Hè? Hoe krijg je dat voor elkaar?

Monica:

Wat ik al zei: we moeten gewoon even out of the box denken. (Zelfverzekerd)
Hulp is onderweg!

Gajes:

Jaja. Nu moet ik zeker geloven dat dat B-team à la minute voor ons staat.
Dat is een beetje TE out of the box! (Verbaasd) Hè? Wat is dat?
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Dan klinkt het geluid van trommelgeroffel, gevolgd door een mitrailleursalvo, een ontploffing en
een korte tune (track 11). Silvester springt aan de kant van het zeilschip het podium op en zingt
supervals, keihard en zo monotoon mogelijk de tune in de richting van het publiek.
Silvester:

LALALA-LAAAAA! LALA-LALA-LAA!!

Silvester begint te klappen voor zichzelf.
Silvester:

Jaja. Goed dat ik er ben!

Monica:

Wauw! Ben jij van het B-team?

Silvester:

Ik kan het je nog sterker vertellen: ik BEN het B-team. (Tegen publiek) De
rest is vorig jaar helaas wegbezuinigd. Maar hé, zo blijft de beste over!
(Overdreven stoer tegen Monica) And that’s me, baby!

Monica:

En kun jij ons helpen bij de zoektocht naar mijn opa?

Silvester:

Natuurlijk! Ik zeg altijd: iedere oplossing heeft een probleem!

Gajes:

Bedoel je: ieder probleem heeft een oplossing?

Silvester:

Ja, dat ook! Kom! We gaan een opa zoeken! (Enthousiast) YEAH!!!

Silvester rent af aan de kant van de pier. Monica en Gajes volgen hem.

Scène 18:

Ketchup

Danilo komt op met een tas aan de kant van het zeilschip. Hij heeft zijn been ingesmeerd met
ketchup om te doen alsof hij door een haai gebeten is. Hij pakt een kartonnen plaat uit zijn tas die
op een gat in de romp lijkt. Hij plakt hem op de romp van het schip. Er lijkt nu een gat in de romp
van het schip van schipper Gerrit te zitten. Danilo knipoogt naar het publiek.
Danilo:

(Tegen het publiek) Ha! Dat gat lijkt net echt. Met een kapot schip kan
schipper Gerrit niet uitvaren. Iedereen zit hier vast. Zeker omdat er ook nog
een woeste haai rondzwemt. (Roept) Barry?! Ben je er klaar voor?

Barry:

(Vanuit de coulissen) JAZEKER!

Barry Beachboy komt op aan de kant van het zeilschip. Hij heeft een egaal grijs T-shirt
aangetrokken en de helm met de haaienvin opgezet. Hij zwaait naar het publiek.
Barry:

(Tegen het publiek) HAAAAY!!

Danilo:

Ga klaarstaan, dan gooi ik er een sterk staaltje acteerwerk tegenaan!

Barry loopt af. Danilo grijpt naar zijn been en begint paniekerig te schreeuwen.
Danilo:

AU! Au-au-au-AUWWW!!!

Matroos Suze en schipper Gerrit komen op gerend vanaf de kant van de pier.
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Suze:

(Geschokt) Wat-wat is er gebeurd?

Danilo:

Ik ben gebeten door een haai. (Roept) Au-au-AUWWW!!! (Jammerend) Ik
was in de baai aan het pootjebaden en toen beet hij in mijn been! Ik kon
mezelf nog maar net losrukken.

Suze:

Verschrikkelijk! Wat een afgrijselijk monster!

Danilo:

En kijk: de haai heeft zelfs een gat in de romp van het schip gebeten!

Suze:

O nee, zolang die haai hier rondzwemt kan niemand het water op!

Schipper Gerrit:

Hoho. Wacht eens eventjes. Hier klopt iets niet. Dat is helemaal geen bloed.
(Raakt de ketchup aan en ruikt) Het is KETCHUP!!

Suze:

(Verbaasd) Ketchup?

Danilo schrikt, bang dat hij gesnapt is.
Danilo:

(Gespeeld verbaasd) Echt? (Zenuwachtig) Haha! Hoe kan dat nou?

Schipper Gerrit:

Houd je maar niet van de domme, Danilo. Het is mij volstrekt duidelijk!

Danilo:

(Zenuwachtig) Echt waar?

Schipper Gerrit:

Ja! Die haai is DOL op KETCHUP! Niet zo handig om je benen ermee in te
smeren!

Suze:

U heeft gelijk. Inderdaad niet zo slim, nee. En nu?

Danilo slaakt een zucht van verlichting.
Schipper Gerrit:

Nu zitten we hier vast. Die haai heeft een lekker likje ketchup gehad en heeft
nu vast zin gekregen in een SNACK! Ja, toch?

Danilo:

Ja! Dat denk ik ook. Vast en zeker!

Schipper Gerrit gaat op een krukje staan, zet zijn handen aan zijn mond en roept.
Schipper Gerrit:

ATTENTIE IEDEREEN! ER ZWEMT EEN HAAI IN DE BAAI! NIEMAND
MAG HET WATER MEER IN OF HET WATER OP!

Suze:

Verschrikkelijk. Iedereen die het water op gaat wordt in een TANDomdraai
door dat beest opgegeten!

Schipper Gerrit:

Je bedoelt in een HANDomdraai.

Suze:

Welnee! Een haai heeft toch helemaal geen HANDEN? (Paniekerig) O, wat
moeten we doen??
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Dan klinkt het geluid van trommelgeroffel, gevolgd door een mitrailleursalvo, een ontploffing en een
korte tune (track 12). Silvester springt vanaf de kant van de pier op en zingt supervals, keihard en
zo monotoon mogelijk de tune in de richting van het publiek.
Silvester:

LALALA-LAAAAA! LALA-LALA-LAA!!

Silvester begint te klappen voor zichzelf.
Silvester:

Jaja. Goed dat ik in de buurt ben! Ik hoor dat er een gevaarlijke haai
rondzwemt? Geen nood! Elke oplossing heeft een probleem!

Suze:

Je bedoelt: elk probleem heeft een oplossing?

Silvester:

Ja, dat ook! Laat ik een harpoengeweer gaan maken. Ik knutsel er
eigenhandig eentje in elkaar! (Enthousiast) YEAH!!!

Silvester rent naar het standje met strandspullen. Daar knutselt hij eigenhandig een
‘harpoengeweer’ in elkaar. [TIP: Gebruik hiervoor een waterspuiter van foam en zelfgemaakte
pijltjes. Met de luchtdruk kunnen pijltjes door de lucht worden geschoten. Bekijk samen de
instructievideo ‘Harpoengeweer’.]
Ondertussen komt het koor op. De muziek start (track 13). Barry Beachboy rent op met de helm
met de haaienvin erop. Hij springt van het podium af en rent heen en weer langs de rand van het
podium waaraan de kartonnen golven zijn bevestigd. Barry doet alsof hij een haai is die in het
water zwemt. Het koor kijkt angstig naar de haaienvin.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Haai in de baai
Hier in de baai
Zwemt een meterslange haai
Da’s niet gewoon!
Da’s niet gewoon!
Dat beest is zo groot
Beet een gat in onze boot
Dat is nog nooit
Eerder vertoond
Nu zijn we hier gestrand
Dikke vette pech
Zolang dat beest hier zwemt
Komen wij hier nooit meer weg!
Er zwemt een haai-haai-haai
Rondjes om het eiland heen
En in een tandomdraai
Bijt-ie dwars door alles heen
Dit beest is echt een killer
Het monster van de zee
Dus ben jij ook zo bang?
Gil dan met ons mee!

Iedereen grijpt naar zijn of haar hoofd en gilt en schreeuwt het uit van angst.
Iedereen:

AAAAAAHHHH!
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Koor:

Hier in de baai
Zwemt een meterslange haai
Een groot gevaar!
Een groot gevaar!
Hij hapt naar je teen
Grijpt het liefst je hele been
Dat klinkt heel naar
Maar het is waar
Dit kan niet langer zo
We moeten vlug wat doen
Heeft iemand een geweer
Met een speer, met een harpoen?
Er zwemt een haai-haai-haai
Rondjes om het eiland heen
En in een tandomdraai
Bijt-ie dwars door alles heen
Dit beest is echt een killer
Het monster van de zee
Dus ben jij ook zo bang?
Gil dan met ons mee!

Iedereen grijpt naar zijn of haar hoofd en gilt en schreeuwt het uit van angst.
Iedereen:

AAAAAAHHHH!

Silvester schiet de pijlen met de waterspuiter de zaal in, in de hoop Barry te raken.
Koor:

Er zwemt een haai-haai-haai
Rondjes om het eiland heen
En in een tandomdraai
Bijt-ie dwars door alles heen
Dit beest is echt een killer
Het monster van de zee
Dus ben jij ook zo bang?
Gil dan met ons mee!

Iedereen grijpt naar zijn of haar hoofd en gilt en schreeuwt het uit van angst. Barry grijpt een pijl
van de grond en doet alsof hij geraakt is in zijn buik. Hij schreeuwt het uit van de pijn.
Iedereen en Barry:

AAAAAAHHHH!
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Koor:

Er zwemt een haai-haai-haai!

Barry strompelt gewond het podium op. Silvester loopt naar hem toe. Danilo sluipt stiekem af.
Sjaak Haak loopt ook af.
Barry:

AU! AU! AU! Wie haalt het in zijn hoofd om mij neer te schieten met zo’n pijl!
(Boos) Weet je wel hoeveel pijn dat doet?!

Silvester:

Sorry Barry. Ik zag je aan voor een haai.

Schipper Gerrit:

Niet zo handig om hier vermomd rond te gaan zwemmen, Barry.

Barry:

U heeft gelijk, schipper Gerrit. Het was ook allemaal Danilo’s plan. Hij wilde
ervoor zorgen dat niemand het eiland zou verlaten.

Iedereen:

WAT??!!

Iedereen begint vol ongeloof door elkaar te praten. Dan loopt het koor mopperend af. Monica blijft
op.

Scène 19:

Teruggevonden

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

Scène 20:

De kist is leeg (huilversie)

[NB Tijdens deze scène moeten Sjaak en Gajes huilen. Het is de bedoeling dat de spelers dit zo
overdreven en groots mogelijk uitspelen voor een maximaal komisch effect.  Let er daarbij wel op
dat het verstaanbaar blijft.]
Sjaak en Gajes komen op met de kist vanaf de kant van de pier. Beiden puffen het uit als ze de kist
neerzetten. Sjaak hijgt na van het zware werk. Gajes is nieuwsgierig en opent de kist.
Gajes:

Nou wil ik toch eindelijk wel eens weten wat er in de kist zit, Sjaak. Hè?!!! De
kist is … (overdonderd) LEEG!!

Sjaak Haak:

Leeg?!

Gajes:

LEEG! Helemaal leeg!

Sjaak Haak:

Laat mij eens kijken?

Sjaak komt overeind en kijkt in de kist. Hij ziet twee veertjes op de bodem liggen en pakt ze.
Sjaak Haak:

(Verontwaardigd) De kist is leeg! Er liggen alleen twee veertjes in!

Gajes:

VEERTJES?!!

Sjaak Haak:

Ja! Besef je wel wat dat betekent?
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Gajes:

Nou?

Sjaak Haak:

(Boos) Dat die kist HELEMAAL NIET ZWAAR IS!!

Sjaak gooit de veertjes terug in de kist en begint te huilen. Steeds heviger.
Sjaak Haak:

(Overstuur) Dat is toch TE GEK VOOR WOORDEN?!!

Gajes:

Hè? Waar héb je het over?

Sjaak Haak:

Dit moet ik even verwerken, mensen. Sorry, hoor.

Sjaak gaat op een krukje zitten.
Sjaak Haak:

Ik moet even, even, even een momentje voor mezelf pakken. (Jammerend
tegen het publiek) Die kist was dus he-he-helemaal NIET ZWAAR. En ik,
ik ben de hele musical die kist aan het versjouwen. En dat kostte heel veel
moeite. (Nog harder jammerend) Ik heb een zere rug, blaren op m’n vingers,
ik zweet me te pletter …

Gajes:

Overdrijf je niet een heel klein beetje, Sjaak?

Sjaak Haak:

(Nog steeds overstuur) Overdrijven?! IKKE? Nee, man! Moet je zien …

Sjaak staat op en loopt naar de kist. Hij tilt deze heel even op en zet hem weer neer.
Sjaak Haak:

(Boos) Dat ding weegt praktisch niets, man! Ik ben gewoon gedist! Stomme
ik! (Boze uitroep) AAAH!

Sjaak gaat weer zitten. Gajes legt amicaal een hand op zijn schouder, begint nu ook te huilen en
biedt Sjaak een tissue aan.
Gajes:

(Beetje huilend) Je hebt helemaal gelijk, Sjaak. Tissue?

Sjaak Haak:

Dank je.

Gajes:

(Harder huilend) De kist was inderdaad niet zwaar. Daar had ik even niet bij
stilgestaan toen ik zag dat de kist l-l-l-l-l-leeg was.

Sjaak dept zijn ogen droog. Gajes pakt een tissue voor zichzelf en blaast haar neus erin leeg.
Sjaak Haak:

Maar … maar waarom schrok JIJ dan zo?

Gajes:

(Jammerend) Als de kist l-l-l-l-l-leeg is dan betekent dat dat er dus ook geen
goud in zit. En daar had ik natuurlijk wel op gehoopt.

Sjaak Haak:

(Opeens dringt het slechte nieuws door) Hè? Geen GOUD?! (Stamelend)
Maar … (Luidkeels huilend) DAAR HAD IK NOG HELEMAAL NIET AAN
GEDÀÀÀÀÀÀÀCHT!!

Sjaak jammert het overdreven luidkeels uit. Hij slaat zichzelf op de knieën en probeert daarna met
z’n arm de tranen uit zijn ogen te vegen. Gajes biedt hem een tissuedoos aan.
Copyright © Spotlight Musical Productions

48

Script

Gajes:

Tissue?

Sjaak Haak:

Dank je.

Sjaak grijpt er vier uit en drukt de tissues tegen zijn ogen. Daarna staan ze allebei wankelend op.
Nog steeds huilen ze bitter.
Sjaak Haak:

(Tegen het publiek) Sorry mensen, ik ben de hele dag al zo. Als ik anders in
mijn vel had gezeten dan had ik waarschijnlijk ook heel anders gereageerd.

Gajes:

Weet je, Sjaak? Dat hadden de mensen in de zaal vast graag een keertje
meegemaakt. Ik weet het zeker!

Sjaak en Gajes lopen huilend het podium af met de kist aan de kant van de pier.

Scène 21:

De kist is leeg (lachversie)

[NB Tijdens deze scène moeten Sjaak en Gajes lachen. Het is de bedoeling dat de spelers dit zo
overdreven en groots mogelijk uitspelen voor een maximaal komisch effect.  Let er daarbij wel op
dat het verstaanbaar blijft.]
Sjaak en Gajes komen op met de kist vanaf de kant van de pier. Beiden puffen het uit als ze de kist
neerzetten. Sjaak hijgt na van het zware werk. Gajes is nieuwsgierig en opent de kist.
Gajes:

Nou wil ik toch eindelijk wel eens weten wat er in de kist zit. Hè? De kist is …
(overdonderd) LEEG!!

Sjaak Haak:

Leeg?

Gajes:

LEEG! Helemaal leeg!

Sjaak Haak:

Laat mij eens kijken?

Sjaak komt overeind en kijkt in de kist. Hij ziet twee veertjes op de bodem liggen en pakt ze.
Sjaak Haak:

(Begint te lachen) De kist is leeg! Er liggen alleen twee veertjes in!

Gajes:

VEERTJES?!!

Sjaak Haak:

Ja! Besef je wel wat dat betekent?

Gajes:

Nou?

Sjaak Haak:

(Schatert het uit) Dat die kist HELEMAAL NIET
ZWAAR IS!!

Sjaak gooit de veertjes terug in de kist en hij begint steeds heviger te
lachen.
Sjaak Haak:

(Schatert het uit) Dat is toch TE GEK VOOR
WOORDEN?!!
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Gajes:

Hè? Waar héb je het over?

Sjaak Haak:

Dit moet ik even verwerken, mensen. Sorry, hoor.

Sjaak gaat op een krukje zitten.
Sjaak Haak:

Sorry, ik moet even, even, even een momentje voor mezelf pakken. (Vertelt
schaterlachend tegen het publiek) Die kist was dus he-he-helemaal NIET
ZWAAR. En ik, ik ben de hele musical die kist aan het versjouwen. En dat
kostte heel veel moeite. (Nog harder lachend) Ik heb een zere rug, blaren op
m’n vingers, ik zweet me te pletter …

Gajes:

Overdrijf je niet een heel klein beetje, Sjaak?

Sjaak Haak:

(Nog steeds lachend) Overdrijven?! IKKE? Nee, man! Moet je zien …

Sjaak staat op en loopt naar de kist. Hij tilt deze heel even op en zet hem weer neer.
Sjaak Haak:

(Lachend) Dat ding weegt praktisch niets, man! Ik ben gewoon gedist!
Stomme ik! (Schatert het uit) AAAH!

Sjaak gaat weer zitten. Gajes legt amicaal een hand op zijn schouder, begint nu ook te
lachen en biedt Sjaak een tissue aan.
Gajes:

(Lachend) Je hebt helemaal gelijk, Sjaak. Tissue?

Sjaak Haak:

Dank je.

Gajes:

(Lachend) De kist was inderdaad niet zwaar. Daar had ik even niet bij
stilgestaan toen ik zag dat de kist l-l-l-l-l-leeg was.

Sjaak dept zijn ogen droog. Gajes pakt een tissue voor zichzelf en blaast haar neus erin leeg.
Sjaak Haak:

Maar … maar waarom schrok JIJ dan zo?

Gajes:

(Hard lachend) Als de kist l-l-l-l-l-leeg is dan betekent dat dat er dus ook geen
goud in zit. En daar had ik natuurlijk wel op gehoopt.

Sjaak Haak:

(Opeens dringt het slechte nieuws door) Hè? Geen GOUD?! (Stamelend)
Maar … (Luid schaterend) DAAR HAD IK NOG HELEMAAL NIET AAN
GEDÀÀÀÀÀÀÀCHT!!

Sjaak schatert het overdreven luid uit. Hij slaat zichzelf op de knieën en probeert daarna met z’n
arm de tranen uit zijn ogen te vegen. Gajes biedt hem een tissuedoos aan.
Gajes:

Tissue?

Sjaak Haak:

Dank je.

Sjaak grijpt er vier uit en drukt de tissues tegen zijn ogen. Daarna staan ze allebei wankelend op.
Nog steeds liggen ze dubbel.
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Sjaak Haak:

(Tegen het publiek) Sorry mensen, ik ben de hele dag al zo. Als ik anders in
mijn vel had gezeten dan had ik waarschijnlijk ook heel anders gereageerd.

Gajes:

Weet je, Sjaak? Dat hadden de mensen in de zaal vast graag een keertje
meegemaakt. Ik weet het zeker!

Sjaak en Gajes lopen lachend af aan de kant van de pier. Ze laten de kist open achter.

Scène 22:

Gouden eieren

Vanachter de bar komt professor Zandkorrel omhoog met zijn vergrootglas. Hij heeft alles gehoord.
Hij rent naar de kist om er zelf in te kijken. Dan begint hij te roepen.
Prof. Zandkorrel:

GOUVERNEUR SNOW?! Kunt u even hierheen komen?!!

Gouverneur Snow komt op vanaf de kant van de pier. Vanaf de kant van het zeilschip komen
Danilo, Claire, Silvester, Hans en Gerda op.
Gouverneur Snow:

Wat is er aan de hand, professor?

Danilo:

Vanwaar dit geschreeuw?

Dan zien gouverneur Snow en Danilo tegelijk de kist staan.
Snow en Danilo:

(Verbaasd) Is dat …? Is dat de schatkist van
kapitein Goudbaard?!!

Professor Zandkorrel knikt. Gouverneur Snow en Danilo kijken tegelijk in de kist.
Snow en Danilo:

(Onthutst) Maar … de kist is leeg! Er liggen alleen twee veertjes in!!

Gouverneur Snow en Danilo pakken beiden een veertje en kijken er onthutst naar.
Claire:

Dat betekent dat er wel degelijk een schat op dit eiland verborgen was. Maar
dat betekent ook dat het goud spoorloos verdwenen is.

Prof. Zandkorrel:

Hoho! Verdwenen? JA! Spoorloos? NEE!

Snow en Danilo:

Wat bedoelt u, professor?

Prof. Zandkorrel:

Laat mij die veertjes eens van dichtbij bekijken?

Professor Zandkorrel pakt de beide veertjes en bekijkt ze aandachtig door zijn vergrootglas.
Prof. Zandkorrel:

Ha! Ik weet precies wie verantwoordelijk is voor het verdwijnen van het goud.
Of beter gezegd: wie er verantwoordelijk ZIJN.

Snow en Danilo:

(Wanhopig) Laat ons niet langer in spanning! Over wie heeft u het?

Prof. Zandkorrel:

Over de ALBATROSSEN!
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Professor Zandkorrel wijst naar de twee albatrossen die op hun nest zitten.
Iedereen:

Watte?

Prof. Zandkorrel:

De veren wijzen erop dat ze in de kist geweest zijn. Ze hebben de gouden
munten geroofd! (Hardop nadenkend) Of … misschien hebben ze ze
opgegeten? Ik zie geen andere verklaring.

Iedereen lacht om de theorie van professor Zandkorrel.
Claire:

Bent u niet een beetje aan het doordraven, professor? Vogels die gouden
munten eten? Dat is BESPOTTELIJK! (Lacht overdreven hard in de richting
van de professor) HAHAHAHA!

Claire loopt naar een nest met een albatros erop.
Claire:

(Spottend) Als het waar is wat u beweert, dan liggen deze nesten zeker ook
vol met …

Claire doet een graai in het nest en haalt er tot ieders verbazing twee gouden eieren uit. Iedereen
is met stomheid geslagen.
Iedereen:

(Stomverbaasd) GOUDEN EIEREN?!!

Even staat iedereen verbaasd te kijken. Dan komt iedereen plots in beweging. Ze graaien gretig
in de nesten van de albatrossen en iedereen krijgt een gouden ei te pakken. Iedereen juicht
opgetogen. Gouverneur Snow heeft zelfs drie gouden eieren en dat bevalt Claire niet.
Claire:

(Boos) Hé! Eerlijk delen, mevrouw Snow!

Gouverneur Snow:

(Snauwt) Waarom zou ik? Ik heb deze zelf gevonden!

Iedereen begint te discussiëren en boos door elkaar te praten. Gajes en Sjaak Haak komen op
vanaf de kant van de pier. Ze zien iedereen met gouden eieren.
Gajes:

Kijk! Het goud van kapitein Goudbaard! De schat is teruggevonden!

Sjaak Haak:

Inleveren dat goud. Ik heb er het meeste recht op!

Danilo:

Hoezo?

Sjaak Haak:

Kapitein Goudbaard was mijn overgrootvader. Dus ik ben zijn achterlijke
kleinkind!

Gajes:

Je bedoelt: je bent z’n achterkleinkind.

Sjaak Haak:

Ja, dat ook!

Silvester:

Dat kan iedereen wel zeggen. Iedereen kan gewoon een ei krijgen, toch? En
verder niet zeuren!

Gouverneur Snow:

(Zucht ontstemd) Goed dan. Prima. Iedereen een ei.

Danilo haalt een formulier uit zijn broekzak, wappert ermee en vraagt de aandacht.
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Danilo:

DAAR KOMT NIETS VAN IN! Wat jullie ook besluiten: de HELFT van alle
eieren is van mij! Alle schatzoekers hebben dit formulier ondertekend. De
helft van de schat is van MIJ en van mij alleen!

Hans en Gerda:

(Verontwaardigd) Oh! We zijn allemaal opgelicht!

Prof. Zandkorrel:

De helft van de schat is van jou? Dat is niet helemaal juist, Danilo.

Professor Zandkorrel pakt het formulier uit Danilo’s handen en bekijkt het.
Prof. Zandkorrel:

Op het formulier staat dat de helft van de INHOUD van de kist voor jou is. En
DAAR houden we ons natuurlijk aan. Hier. Jij ook één veertje.

De professor duwt de verbouwereerde Danilo een veer in zijn handen.
Prof. Zandkorrel:

En de kist? Die is van grote ARCHEOLOGISCHE waarde. Dus die gaat naar
een museum.

Danilo:

(Onthutst) Ja, maar … maar …

Sjaak tilt met speels gemak de kist op en loopt ermee weg.
Sjaak Haak:

Hé, Danilo! TIL ER NIET TE ZWAAR AAN! (Lachend) Haha!

Sjaak loopt af met de kist aan de kant van het zeilschip. Iedereen loopt vrolijk af.

Scène 23:

De kip of het ei?

Zodra iedereen weg is komen Schooier en Schobbejak op met een opblaasbanaan. Ze gaan
midden op het podium staan. Ze hebben allebei geen gouden ei.
Schooier en
Hobbezak:

(Tegen het publiek) Mooi hè? Iedereen is zo BLIJ als een EI!

Schipper Gerrit komt op vanaf de kant van het zeilschip met een gouden ei.
Schipper Gerrit:

Hé jongens, willen jullie geen gouden ei?

Schooier:

Nuh … er waren niet genoeg eieren voor iedereen. Twee tekort.

Hobbezak:

En we wilden geen ruzie. Dus wij hebben ons opgeofferd.

Schipper Gerrit:

Wauw, jongens! Dat vind ik heel nobel van jullie.

Schooier en
Hobbezak:

Tja, wat zullen we zeggen. Zo zijn wij nu eenmaal!

Schipper Gerrit vertrekt aan de kant van de pier. Hobbezak en Schooier kijken hem na.
Zodra hij weg is richten ze zich tot het publiek.
Schooier:

Zo’n gouden ei is flink wat geld waard, mensen. Duizenden euro’s!
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Hobbezak:

MINSTENS! Maar om nou ordinair ruzie te gaan maken om zo’n ei? Dat zou
kinderachtig zijn. En een beetje sneu.

Schooier:

Precies! En moreel verwerpelijk. Maar tegelijkertijd ook …

Schooier en Hobbezak kijken het publiek indringend aan.
Schooier en
Hobbezak:

… HEEL DOM!

Schooier en Hobbezak kijken om zich heen of niemand hen ziet. Dan lopen ze bliksemsnel naar de
twee nesten, grijpen allebei een albatros en houden die vast onder hun arm. Ze kijken triomfantelijk
de zaal in en knipogen naar het publiek.
Schooier en Hobbezak:

(Tegen publiek) Nou, TOEDELS!

Schooier en Hobbezak lopen triomfantelijk aan de kant van de pier af met de albatrossen.

Scène 24:

Klaar voor vertrek

Suze en schipper Gerrit komen op van de kant van de pier. Ze lopen naar het kapotte zeilschip.
Schipper Gerrit:

Waarom moet ik met je meekomen, Suze?

Suze:

Ik zat te denken: Danilo en Barry hebben ons allemaal voor de gek
gehouden. Er was helemaal geen echte haai. Het was maar een illusie. En
als die haai nep was, hoe zit dat dan met dat gat in het schip?

Schipper Gerrit:

Mmm … goed punt! Laat mij dat gat eens van dichtbij bekijken?

Gerrit bekijkt het gat van dichtbij. Hij ziet de kartonnen plaat die op een gat in de romp lijkt.
Schipper Gerrit:

Mmm … (Somber) IK ZIE ER GEEN GAT MEER IN, Suze.

Suze:

En wat betekent dat?

Schipper Gerrit:

(Opeens vrolijk) Het schip is nog heel. We kunnen
vertrekken!

Suze:

Dat meent u niet!

Schipper Gerrit:

Er zat geen gat in het schip. Zie je? We zijn voor de
gek gehouden.

Schipper Gerrit pakt de kartonnen plaat en geeft die aan Suze.
Suze:

(Onthutst) Oh! KIJK NOU! Het schip is niet stuk, dus
kunnen we naar huis!! (Juichend) YEAHHH!

Koor komt vrolijk en enthousiast op met slingers en ballonnen.
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Suze:

Ik kan niet wachten! Weet u wat ik als eerste ga doen als ik weer thuis ben?
Shoppen!

Schipper Gerrit:

(Verbaasd) SHOPPEN?

Suze:

Ja, sorry. Ik heb nou eenmaal een GAT IN MIJN HAND.

Suze houdt de kartonnen plaat omhoog. De muziek start (track 14).
♪ ♫ Lied:
Koor:

Slingers en ballonnen
Nu het geheim ontrafeld is
Van het zoekgeraakte goud
De oplichter ontmaskerd is
Door zijn eigen, domme fout
Nu de schat teruggevonden is
En de haai is ervandoor
Loopt dit verhaal ten einde
En zingen wij in koor:
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!
Maar nu de tijd gekomen is
Voor het afscheid van groep 8
De basisschool doorlopen is
Die ons zoveel heeft gebracht
Nu aan ’t einde van een fijne tijd
Gaan wij er nu vandoor
Maar niet zonder een feestje
Dus zingen wij in koor:
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!
We want more! (3x)

De koorleden zetten een polonaise in.
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We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!

-einde-

[OPMERKING: De musical kan afgesloten worden met het zingen van de reprise van ‘Slingers en
ballonnen’ (bonuslied 1) of met het zingen van de medley (bonuslied 2).]
♪ ♫ Bonuslied 1:

Reprise – Slingers en ballonnen (track 15)

De koorleden gaan in polonaise-opstelling staan.
Koor:

We want more! (3x)
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!

♪ ♫ Bonuslied 2:
Koor:

Medley – Het goud van eiland Albatros (track 16)
Op het eiland Albatros
Een heerlijk paradijs
Met altijd zonneschijn
Breekt vandaag de chaos los
Er zou goud te vinden zijn
Op het eiland Albatros!
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Koor:

Hummer:

Kapper! O, kapper!			
Maak mijn dag
Want ik wil een make-over 		
Aan de slag!
Kapper! Ja, kapper! 			
Bezorg mij een lach
Ik vertrouw je volledig			
Alles mag!

(Claire: Oeh-oeh!)
(Claire: Oeh-oeh!)
(Claire: Oeh-oeh!)
(Claire: Oeh-oeh!)

(Resoluut) NEE! NEE! NEE!

Claire danst tijdens het refrein en het muzikale gedeelte met een waarschuwingsbord in haar hand
met de tekst ‘Hier omkeren!’.
Koor:

Ga weg! 				
(Hummer:
Je hebt hier niets te zoeken!
En mag hier trouwens helemaal niet zijn!
Ga weg! 				
(Hummer:
Of wil je soms een boete?
Dit is, laat het heel duidelijk zij-ij-ijn:
VERBODEN TERREIN!

Blijf weg!)
Blijf weg!)

Opa waar ben je nou?
Opa waar blijf je nou?
Wij zijn op zoek, op zoek naar jou
Zeg ons: waar ben je nou?
Opa zien wij je gauw?
Wij zijn op zoek, blijvend op zoek naar jou
Barry springt van het podium af en doet alsof hij een haai is die in het water zwemt.
Er zwemt een haai-haai-haai
Rondjes om het eiland heen
En in een tandomdraai
Bijt-ie dwars door alles heen
Dit beest is echt een killer
Het monster van de zee
Dus ben jij ook zo bang?
Gil dan met ons mee!
Ze is er wel, maar toch ook niet
Ze is invisible, zoals je ziet
Ze is er wel
Alleen, alleen
Iedereen kijkt dwars door haar heen		

(Koor: Ze is alleen, alleen)

Als zij onzichtbaar was (3x)
Schooier en Hobbezak springen met hun opblaasbanaan de zaal in en slaan om beurten op het
woordje ‘BAM!’ een bekende uit het publiek op z’n hoofd.
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Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
Bananaaa-nananaaa-nanaa! BAM! Banaan!
BANAAN!
We want more! (3x)
De koorleden zetten een polonaise in.
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!
We vieren feest!
Met slingers en ballonnen
En maken herrie zodat iedereen ons hoort!
We vieren feest!
En zijn pas net begonnen
Dus we knallen hier nog wel een tijdje door!

Copyright © Spotlight Musical Productions

58

Script

usical
m
r
o
o
v
p
ratis ap
g
e
d
k
o
tros!”
o
a
d
b
l
a
A
o
l
d
n
n
Dow
an eilea
v
022)
d
u
o
januari 2
g
t
af b gin
n
va
r
“He
a
a
hikb
(Besc

© 2022 Spotlight Musical Productions
Eerste uitgave: Januari 2022
Tekst: Gert van den Brink
Muziek: Hans van Wingerden
Illustraties: Liza-Beth Valkema (www.liza-beth.nl)
Corrigeren en redigeren: Yvonne Bos, Met Rode Letters
Musici: Jan Willem van Delft, Wouter Nohlmans, The Magic Strings, Hans
van Wingerden, Gert van den Brink, Natasja den Toom, Lienke Iburg

STICHTING MUSICALS
VOOR ONDERWIJS
EN EDUCATIE

Spotlight Musical Productions is onderdeel van Stichting Musicals voor
Onderwijs en Educatie (SMOE)
59

Op het eiland Albatros blijken gouden munten van een oude piratenschat te zijn opgedoken. Het kleine paradijselijke eiland wordt al
snel overspoeld door allerlei bezoekers die hopen ook goud te vinden: schatzoekers, avonturiers, schipbreukelingen, maar ook dagjesmensen, klunzige piraten en andere bijzondere bezoekers stappen
aan wal. Stuk voor stuk gaan ze enthousiast op zoek!
De gouverneur van het eiland, mevrouw Snow, ziet het met lede ogen
aan: ze wil helemaal geen pottenkijkers, ze wil het goud voor zichzelf!
Samen met archeoloog professor Zandkorrel zet ze een deel van het
eiland af om daar ongestoord te kunnen zoeken. Overal zetten ze borden neer met ‘Wegwezen!’ en ‘Verboden toegang’. De snel ingehuurde
bewaker, Hummer, probeert iedereen op afstand te houden.
De plaatselijke horeca-eigenaar Danilo is daar echter niet van gediend. Hij runt een cocktailbar, beautysalon en kapsalon en probeert
samen met Barry Beachboy juist zoveel mogelijk mensen naar het
eiland te lokken om naar de schat te zoeken. Dit leidt tot chaos, een
hoop gedoe en hilariteit. Wordt de schatkist van kapitein Goudbaard
teruggevonden? En wie gaat er met de inhoud vandoor?
Het goud van eiland Albatros! is een feelgoodmusical
boordevol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes
en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, zodat alle
kinderen kunnen stralen!
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