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Informatie musical:
Korte inhoud

De familie Weiland heeft in een opwelling een oud museum gekocht voor maar € 1,-. Maar al snel
blijkt het een enorme miskoop. Het museum is een verschrikkelijke bouwval en de collectie van het
museum is al helemaal om te janken. Wat een oude troep!
De doorgewinterde familie Weiland is echter niet voor één gat te vangen. Ze gaan vol
goede moed aan de slag met het opknappen van het museum én verzinnen van alles aan elkaar
om de oude spullen weg te kunnen zetten als waardevolle museumobjecten. Ze missen nu alleen
nog iets wat het museum écht op de kaart zet.
Dan helpt het toeval een handje: Leonoor Weiland vindt tussen alle oude spullen een
kostbaar doosje waar een mysterieuze diamant in zit. Uit een krantenartikel uit 2011 blijkt dat het
om een voorgoed verloren gewaande geluksdiamant gaat: een diamant die écht gelukkig maakt!
De vondst is al snel groot nieuws! Iedereen wil de diamant zien én aanraken. De pers
stroomt toe, modehuis Happy Diamonds wil de diamant gebruiken voor hun reclamecampagne en
zelfs F1-coureurs Max Verstapel en Sebastiaan Ventiel komen een kijkje nemen. Het is een hit!
Helaas trekt de diamant ook minder welkome bezoekers. Wat dacht je van inbrekersbende
de Brede Jongens? Of de zojuist vrijgekomen internationale diamantdieven George en Julia
Getaway? Ai! Het overhaast ingehuurde beveiligingsbedrijf C.O.P.S. probeert de security op te
schroeven, maar er blijkt geen houden aan: de beveiliging van het museum is zo lek als een
mandje en de toestroom van bezoekers is simpelweg te groot. De zenuwen zitten er al gauw in.
Niemand vertrouwt elkaar. Want wat als …? Wat als DE DIEF toeslaat?!
De diamantroof! 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 De diamantroof! duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Liedjes

Musical De diamantroof! 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.

Decor

Het decor beeldt het interieur van het vervallen museum uit.
OP DE ACHTERWAND zien we het in verval geraakte interieur van het museum terug.
Denk hierbij aan hoge ramen met hier en daar een flinke ster of barst in het glas, oude
gescheurde of smerig geworden gordijnen, pilaren met duidelijk zichtbare breuklijnen en half
afgebrokkelde ornamenten, et cetera. Hier en daar zien we een oude beveiligingscamera met
een kapot snoertje hangen. Zorg dat er rechts van het midden aan de muur ruimte is en dat er
twee haakjes hangen waar de spelers (gedurende het opvoeren van de musical) twee schilderijen
kunnen ophangen.
OP HET PODIUM staat aan de linkerkant van het midden (minimaal een meter van de
achterwand) een lange tafel op zijn kant met het tafelblad richting het publiek. Op het
tafelblad is een berg met oude (kringloop)spullen afgebeeld. Stapel om het af te maken ook
losse oude (kringloop)spullen tegen het tafelblad aan zodat er een berg ontstaat. Achter
deze berg kunnen spelers zich tijdens de voorstelling verstoppen. Rechts van de tafel met de
berg oude spullen staat een krukje waar spelers op kunnen zitten.
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DE KLUIS: Gebruik voor de kluis een grote grijs geschilderde doos. Maak daarin een
deur die open en dicht kan. Teken op de deur drie ronde cijfersloten en een handvat.
NB In het script staan regieaanwijzingen betreffende het op en af lopen in de richting van de rest
van het museum (= linkerkant) en in de richting van de ingang/uitgang (= 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. Sommige rollen voor jongens zijn ook door meisjes te
spelen en andersom. Pas waar nodig zelf de namen aan.
De familie Weiland
Willem Weiland; vader van de familie Weiland; type avonturier; ziet overal kansen en
mogelijkheden; houdt van aanpakken; sleept tegen wil en dank de rest van het gezin vaak
allerlei situaties in.
Uiterlijk: lang en mager postuur; giletje over overhemd; grijs haar.
Leonoor Weiland; moeder van de familie Weiland; type aanpakker; heeft een positieve
instelling; houdt van klussen.
Uiterlijk: tuinbroek met verfvlekken; verfroller in de hand; blond haar, praktisch opgestoken.
Esmee; dochter van de familie Weiland; enthousiast type; vriendelijk en opgewekt.
Uiterlijk: eigentijdse casual kleding en schoenen.
Boeven, criminelen en andere verdachte personen
George en Julia Getaway; professionele diamantdieven; zojuist wegens goed gedrag
ontslagen uit de gevangenis; beweren vanaf nu op het goede pad te gaan.
Uiterlijk: oldskool Amerikaanse gangsters; geïnspireerd op Bonnie en Clyde (film uit 1967).
Brede Jongens; Joep en Jordy; vormen samen een inbrekersbende; klunzige maar erg
gespierde types; willen de diamant stelen.
Uiterlijk: oranje truien of longsleeve T-shirts; blauwe petjes (caps); boevenmaskers;
stoppelbaardjes; spijkerbroeken en eventueel bordje met gevangenisnummer op de borst;
(schouder)vulling onder de bovenkleding om breed uiterlijk te creëren.
[TIP: Knip een rond gat in een groot dik stuk rechthoekig karton. Steek je hoofd door het gat, vouw
het karton om het lijf en doe de oranje trui of het longsleeve T-shirt erover.]
Modehuis Happy Diamonds
Gloria; modeontwerpster; nadrukkelijk aanwezig type; is graag veel aan het woord; voelt
zich erg verheven boven de normale mens.
Uiterlijk: zoals Coco Chanel; hoedje; net jasje met kraagje van nepbont; rok tot net boven de
knie; veel kettingen met diamantjes e.d.
Femke; topmodel; weet van zichzelf dat ze mooi is; ietwat verwaand type; speelt de baas
over Melissa.
Uiterlijk: lang blond haar; strakke glimmende modieuze avondjurk; open hakschoentjes.
Melissa; topmodel; vriendelijk en opgewekt type; laat zich niet het kaas van het brood eten
door Femke.
Uiterlijk: lang donker haar; strakke glimmende modieuze avondjurk; open hakschoentjes;
handtasje in de hand.
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Beveiligers
Victor Brinks; teamleider van het ingehuurde beveiligingsbedrijf C.O.P.S.; overdreven
zelfverzekerd type; denkt alles in de hand te hebben maar heeft dat meestal niet.
Uiterlijk: politie-uniform met kogelwerende bodywarmer; cap met decoraties.
Slap; ingehuurde bewaker van beveiligingsbedrijf C.O.P.S. die de hele dag met de kluis
heen en weer loopt; sloofje van Victor Brinks.
Uiterlijk: politie-uniform met kogelwerende bodywarmer; cap met logo beveiligingsbedrijf;
aan zijn riem hangt een wapenstok.
Overige rollen
Burgemeester Boris B. Blaaskaak; burgemeester van de stad; opgeblazen type; doet
gemaakt vriendelijk; egocentrisch ingesteld; probeert uit elke situatie eigen voordeel te halen.
Uiterlijk: hoge zwarte hoed; net zwart pak met jacquet-jasje en giletje eronder; zakhorloge
aan een ketting; wandelstok.
Guusstaaf Norbert Geluk; miljonair die zijn geluksdiamant heeft verstopt tussen de
waardeloze spullen in het museum in de hoop dat de diamant daar veilig zou zijn; vriendelijk
maar wat schuw type.
Uiterlijk: fors postuur; duur pak met stropdas.
Max Verstapel; F1-racecoureur; koelbloedig en stilzwijgend type; heeft om onbekende reden
zijn helm al dagen niet afgezet; wedijvert in alles met Sebastiaan Ventiel.
Uiterlijk: zwart racepak met geel-rode emblemen; racehelm op met gesloten vizier.
Sebastiaan Ventiel; F1-racecoureur; overdreven veel zelfvertrouwen en eigendunk; probeert Max
in alles te overtreffen maar faalt keer op keer; is jaloers dat iedereen meer op Max gefocust is.
Uiterlijk: rood racepak; racehelm onder zijn arm.
Alie Beter en Willie Warrig; twee in witte jassen geklede kunstexperts (v.); superintelligente
types; beetje zonderling; proberen aan te tonen of de diamant echt is of niet.
Uiterlijk: witte laboratoriumjassen; latex handschoenen; Alie Beter draagt een vergrootglas in
haar hand; Willie Warrig draagt een koffertje en een bril met twee fotocameralenzen erop
gemonteerd.
Carmen; reporter van de krant; nieuwsgierig type; doorzetter.
Uiterlijk: verzorgd uiterlijk; modieuze lange jas; rokje met modieuze laarsjes eronder;
heeft een foto-/videocamera om haar nek hangen en houdt een notitieblok in de aanslag.
Bibi Basta; protesterende dame die overal tegen is; zorgt voor veel herrie en kabaal.
Uiterlijk: casual gekleed; draagt een protestbord en een roeptoeter.

Aantal rollen

Musical De diamantroof! 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:
Burgemeester Blaaskaak
Gloria				
Victor Brinks			
Max Verstapel			
Julia Getaway			
Esmee				
Sebastiaan Ventiel		

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

George Getaway
Carmen 1)
Jordy
Joep
Willie Warrig 2)
Bibi Basta 3)
George Getaway 4)

1) De rol van Gloria in scène 15 komt te vervallen. De rol van Carmen in scène 20 komt te vervallen,
haar tekst wordt overgenomen door Leonoor.
2) De rol van Willie Warrig in scène 20 komt te vervallen.
3) De rol van Esmee in scène 21 komt te vervallen.
4) De rol van George Getaway in scène 20 komt te vervallen, zijn tekst wordt overgenomen door
Julia Getaway.
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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/haar handen.
Scène 1: Bouwval gekocht
Personages: Willem, Leonoor, Esmee en burgemeester Blaaskaak.
Benodigdheden: regenjassen/poncho’s (Willem, Leonoor en Esmee); mobieltje
(burgemeester Blaaskaak).
Scène 2: We maken er wat van!
Personages: Willem, Leonoor en Esmee.
Benodigdheden: kindertekening van een peer en een oude vaas (Esmee); kunstgebit en een
beschilderde mok (Leonoor); twee egaal witte vierkante schilderijen (Esmee en Leonoor).
Scène 3: De geluksdiamant
Personages: Willem, Leonoor en Esmee.
Benodigdheden: doosje met diamant erin (Leonoor); oud krantenartikel (Leonoor); mobieltje
op selfiestick (Esmee).
Scène 4: Geld of geluk?
Personages: Willem, Leonoor en Esmee.
Benodigdheden: doosje met diamant erin (Leonoor); mobieltje (Leonoor).
Scène 5: De zoektocht
Personages: Guusstaaf, Victor Brinks, burgemeester Blaaskaak, Willie Warrig en Alie Beter.
Benodigdheden: zaklampen (Guusstaaf en Victor); vergrootglas (Alie Beter); bril met
cameralenzen (Willie Warrig).
Scène 6: De commercial
Personages: Willem, Leonoor en Gloria.
Benodigdheden: roeptoeter en grote filmcamera (Gloria); zilveren sieraden met diamantjes
(Femke en Melissa); tekstborden met reclameleuzen (diverse koorleden); vijf bankbiljetten van
€ 1000,- (Gloria).
Scène 7: Goed nieuws en slecht nieuws
Personages: Esmee, Guusstaaf en Victor Brinks.
Benodigdheden: doosje zonder diamant (Esmee); twee kranten, lijst en pen (Victor Brinks); drie
kleine pluchen hondjes (Esmee).
Scène 8: C.O.P.S.
Personages: Slap, Esmee, Guusstaaf en Victor Brinks.
Benodigdheden: lijst en pen (Victor Brinks); grote kluis (Slap).
Scène 9: Grondverf
Personages: Willem en Leonoor.
Benodigdheden: verfpot en verfkwast (Leonoor); egaal wit vierkant schilderij met een groot
gat erin (Leonoor); egaal wit vierkant schilderij (Willem).
Scène 10: Bluppie 3
Personages: Femke en Melissa.
Benodigdheden: handtasje en make-upspiegeltje (Femke); kartonnen doos met sticker ‘this
side up’ erop (Melissa); vissenkom met een plastic vis erin (Melissa); twee grote repen
chocolade (Femke en Melissa).
Scène 11: Formule 1 (deel 1)
Personages: burgemeester Blaaskaak, Victor Brinks, Gloria, Femke, Melissa, Max Verstapel en
Sebastiaan Ventiel.
Benodigdheden: kledingtas en T-shirt met SCHITTR.-opdruk (Gloria); diverse A4’tjes met
omtrek van zijn hand erop getekend (Max Verstapel); katoenen zakdoek (burgemeester
Blaaskaak).
Scène 12: Hier alleen PINNEN
Personages: Bibi en Gloria.
Benodigdheden: protestbord met leuzen erop en een rol van bankpassen en creditcards (Bibi).
7

Scène 13: Beveiligingsrisico
Personages: Slap.
Benodigdheden: kluis (Slap).
Scène 14: Pepperspray
Personages: Joep, Jordy (de Brede Jongens), Slap en Esmee.
Benodigdheden: wapenstok en spuitbusje deodorant (Slap); twee kleine pluchen hondjes (Joep
en Jordy).
Scène 15: De opening
Personages: Willem, Leonoor, Femke, Melissa, Gloria, Carmen, Alie Beter, Willie Warrig,
burgemeester Blaaskaak, Guusstaaf, Slap, Victor Brinks, Max Verstapel en Sebastiaan Ventiel.
Benodigdheden: glaasjes champagne (diverse spelers); kleine koffer (Slap); pak ‘motorolie’ met
een drinkrietje (Max Verstapel).
Scène 16: OntHARINGscrème
Personages: Bibi, Carmen, Femke, Melissa en Max Verstapel.
Benodigdheden: protestbord met leuzen erop en pot met crème (Bibi).
Scène 17: Formule 1 (deel 2)
Personages: Femke, Melissa en Max Verstapel.
Benodigdheden: pak ‘motorolie’ met een drinkrietje (Max Verstapel); mobieltje (Melissa).
Scène 18: George en Julia Getaway
Personages: Victor Brinks, Carmen, George, Julia, Slap, Guusstaaf, Willem en Melissa.
Benodigdheden: kleine vierkante doos (Julia); kinderwagen, bluetooth-speaker en mobieltje
(George); twee toegangskaartjes (Julia); portemonnee (Victor Brinks); doosje zonder
diamant (Willem).
Scène 19: MERKbrillen
Personages: Bibi en Carmen.
Benodigdheden: protestbord met leuzen erop en een zonnebril (Bibi).
Scène 20: Iedereen geflest
Personages: Femke, Melissa, Max Verstapel, Sebastiaan Ventiel, Guusstaaf, Victor Brinks,
George, Julia, Willem, Leonoor, Esmee, Bibi, Gloria, Carmen, Alie Beter en Willie Warrig.
Benodigdheden: vissenkom met een plastic vis erin (Melissa); doosje zonder diamant (Julia);
diamant (Esmee); vergrootglas (Alie Beter); filmcamera (Gloria).
Scène 21: De ontknoping
Personages: Carmen, Guusstaaf, Willem, Leonoor, Esmee, Alie Beter, Willie Warrig en Bibi.
Benodigdheden: fotocamera (Carmen); twee egaal witte vierkante schilderijen (Willem en
Leonoor); protestbord met leuzen erop (Bibi).

Personages en benodigdheden per lied

Hieronder volgt een opsomming van liederen waarbij solisten en/of rekwisieten nodig zijn.
Breid het aantal benodigdheden per lied naar eigen inzicht uit.
♪ ♫ Lied: Het beste wat ons overkomen kon!
Spelers: Willem, Leonoor en Esmee.
Solist: Willem.
Benodigdheden: mobieltje op selfiestick (Esmee).
♪ ♫ Lied: Happy Diamonds
Spelers: Gloria, Femke, Melissa en Joep.
Danseressen: Femke en Melissa.
Benodigdheden: roeptoeter en grote filmcamera (Gloria); zilveren sieraden met diamantjes
(Femke en Melissa); trompet (Joep); tekstborden met reclameleuzen (diverse koorleden).
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♪ ♫ Lied: Wat als de dief toeslaat?
Spelers: Victor Brinks, Slap en Esmee.
Benodigdheden: zaklampen (diverse koorleden); kluis (Slap); doosje zonder diamant (Esmee);
lijst en pen (Victor Brinks).
♪ ♫ Lied: Écht gelukkig!
Spelers: Melissa, burgemeester Blaaskaak en Carmen.
Benodigdheden: vrolijke hoedjes, bloemkettingen, vlaggetjes, et cetera (diverse koorleden);
twee egaal witte vierkante schilderijen (Willem en Leonoor); vissenkom met een plastic vis
erin (Melissa); twee grote repen chocolade (Femke en Melissa); confettikanon (enkele
koorleden).
♪ ♫ Lied: In deze kelder
Spelers: Joep en Jordy (de Brede Jongens).
Benodigdheden: zaklampen (Joep en Jordy); hark (koorlid).
♪ ♫ Lied: Het is een race
Spelers: Femke, Melissa en Max Verstapel.
Solisten: Femke en Melissa.
Benodigdheden: microfoon (Femke en Melissa).
♪ ♫ Lied: Ik heb mijn fouten ingezien
Spelers: George, Julia, Slap en Victor.
Solisten: George en Julia.
Benodigdheden: kluis (Slap en Victor); twee krukjes (Slap en Victor); sporttas met daarin
een dynamietstaaf met een ontstekingsmechanisme (George); rugtas met daarin een
apparaatje met knoppen erop (Julia).
♪ ♫ Lied: Laat het uit de speakers knallen
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 1: Reprise – Laat het uit de speakers knallen
Benodigdheden: ♪ ♫ Bonuslied 2: Medley – De diamantroof!
Solisten: Willem, George, Julia, Femke, Melissa en Victor Brinks.
Benodigdheden: lijst en pen (Victor Brinks).
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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.

Meegeleverd in de download
- Leadsheets van alle liedjes (PDF)
- Poster De diamantroof! (JPG)
- Uitnodigingskaart (JPG)
- Grimevoorbeelden van alle personages (PDF)
- Powerpointpresentaties van alle liedjes
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Scène 1:

Bouwval gekocht

Het licht is gedimd op het podium. Het geluid van een fikse regenbui op het dak en een deur
die open- en weer dichtgaat klinkt (track 1). De familie Weiland (Willem, Leonoor en Esmee) komt
vanuit de richting van de ingang op. Ze dragen regenjassen of poncho’s en grote zaklampen waarmee ze de donkere ruimte bekijken.
[Tip: zorg voor regenkleding/poncho’s die weinig geluid maken bij het bewegen.]
Willem:

(Enthousiast) Wauw! Wat een avontuur! Ik ben zo nieuwsgierig!

Leonoor:

(Kritisch) Ik ben ook heel benieuwd …

Esmee:

(Klagend) Ik heb het koud.

Leonoor:

(Klagend) Het regent binnen bijna net zo hard als buiten.

Esmee:

Pap! Wat heb je nu toch in de lieve vrede gekocht?

Willem:

Gewoon. Een MUSEUM. Kijk, Esmee. Dit is nu een museum. Mooi hè?

Esmee schijnt met haar zaklamp naar de berg met oude troep.
Esmee:

Een verzamelplaats voor oude ZOOI?

Willem:

Een verzamelplaats voor oude spullen! WAARDEVOLLE oude spullen!

Leonoor:

Waardevolle spullen? Sorry Willem, maar ik moet je dochter dit keer toch
echt gelijk geven. Dit ziet er inderdaad uit als allemaal oude troep.

Willem:

Niet zo somber! Het valt vast erg mee als we het in het volle licht zien.

Er klinkt het geluid van het omzetten van een elektrische schakelaar (track 2). Er klinkt wat
gebrom en dan floept het grote licht aan. De familie Weiland kijkt verbijsterd om zich heen.
Willem:

(Beteuterd) Of … of toch niet …

Vanuit de richting van de ingang komt burgemeester Boris B. Blaaskaak op.
Boris Blaaskaak:

Ha! Wie van jullie is de gelukkige nieuwe eigenaar van dit juweeltje van een
museum?

Willem:

Ik vrees dat IK dat ben. Willem Weiland. Aangenaam kennis te maken, denk
ik …

Boris Blaaskaak:

Maar natuurlijk! Gefeliciteerd kerel! Ik ben jullie burgemeester. Boris
Blaaskaak is de naam. Boris B. Blaaskaak. Zeg, je hebt een goede koop
gedaan!

Willem:

Ja. Fantastisch. Zeker. Maarre, is er misschien een mogelijkheid om toch
nog van de koop af te zien?

Boris Blaaskaak:

Vriend, je hebt dit museum gekocht via FundaVeiling.nl. Heb je de kleine
lettertjes van FundaVeiling wel gelezen?
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Willem:

Nee, natuurlijk niet. Die leest geen hond!

Er klinkt geblaf van een gevaarlijke hond uit de coulissen (track 3).
Familie Weiland:

Stil toch, BELLO!

Er klinkt piepend gejank van een hond uit de coulissen (nog steeds track 3).
Willem:

Ik bedoel natuurlijk: geen mens die dat allemaal leest.

Boris Blaaskaak:

Dat snap ik. Daarom hebben wij onze 25 pagina’s aan kleine lettertjes
teruggebracht tot twee duidelijke korte zinnen. Zie onze website.

Willem:

Echt?

Boris Blaaskaak:

’t Is niet te missen! Lees eens voor?

Boris geeft Willem zijn mobieltje aan.
Willem:

(Leest voor) FUNDAVEILING.NL ‘Deal gesloten?
Ha! Daar kom je nooit meer vanaf, SUKKEL!’

Boris Blaaskaak:

(In zijn nopjes) Haha! Goed, hè! We gaan dit
DE slogan van ons bedrijf maken. Stel je voor:
in al onze reclames en zelfs op de zijkant van
onze vrachtwagens zal men dezelfde boodschap
lezen: FUNDAVEILING.NL ‘Deal gesloten? Ha!
Daar kom je nooit meer vanaf, SUKKEL!’ (Slaat
amicaal een arm over Willems schouder) Dat
‘sukkel!’ erachter heb IK ZELF bedacht. Sterk
hè? Dat geeft het echt die positieve punch die
het nodig heeft. Ha! Schitterend, schitterend!

Leonoor:

Dus we hebben dit voor € 1,- gekocht en we
kunnen er niet meer vanaf?

Boris Blaaskaak:

Kort door de bocht gezegd: PRECIES!

Esmee:

(Klagend) Dit is een ramp. Dit kan niet erger …

Boris Blaaskaak:

Onzin! Luister eens? Het regent niet meer. Kop
op, familie Weiland! Het is een nieuwe dag en
van elke nieuwe dag moet je iets moois maken.
Dat probeer ik ook. En met succes mag ik wel
zeggen! Nou, daahaag!

De burgemeester loopt goedgemutst af richting de uitgang, de familie
Weiland blijft op.
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Scène 2:

We maken er wat van!

Willem kijkt rond en zucht diep. De familie Weiland trekt hun regenjassen uit. Leonoor zakt
neer op een krukje.
Leonoor:

Willem, hoe heb je dit kunnen doen? Je weet toch dat ons geld praktisch op
was, en dan koop je van onze laatste euro dit krakkemikkige museum.

Willem:

Ach, Leonoor … het leek een buitenkans. En misschien heeft die Blaaskaak
ook gewoon gelijk. Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen!

Esmee:

(Klagend) Ik ben nog steeds zeiknat. Ik heb het koud. Ik voel me zo ziek als
een hond.

Er klinkt geblaf van een gevaarlijke hond uit de coulissen (track 4).
Familie Weiland:

Stil toch, BOEMER!

Er klinkt piepend gejank van een hond uit de coulissen (nog steeds track 4).
Willem:

(Krijgt opeens de geest) Probeer even met me mee te denken. We hebben
tot nu toe vijf chateaus, een oud stadshuis en een leegstaand theater
opgeknapt. Waarom zou dat dan niet lukken met een museum?

Esmee:

Maar we hebben een waardeloze collectie! Wat nu, pap?

Willem:

(Met nieuw enthousiasme) We moeten gewoon wat verzinnen!

Esmee:

Maar wat dan? Kijk om je heen. Allerlei waardeloze spullen!

Willem:

We kunnen toch doen ALSOF het waardevolle spullen zijn? Je zet iets op
een voetstuk met een bordje erbij dat het iets bijzonders is en voilà: je hebt
een kunstwerk.

Esmee:

O, echt? Ik wist niet dat het zo simpel was.

Willem:

Tuurlijk! Geen hond zal er iets van merken.

Er klinkt geblaf van een gevaarlijke hond uit de coulissen (track 5).
Familie Weiland:

(Geïrriteerd) BUMPER!

Er klinkt piepend gejank van een hond uit de coulissen (nog steeds track 5).
Leonoor:

Trappen mensen daar écht in, denk je?

Esmee:

(Enthousiast) TE GEK! We gaan het meteen doen.

Willem:

Kom maar op! Ik verzin bij ieder ding een mooi verhaal!

Esmee en Leonoor duiken achter de berg oude spullen. Ze rommelen wat en komen dan één voor
één met een voorwerp naar boven. Esmee laat een tekening zien.
Esmee:

Kijk! Een kindertekening van een peer.
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Willem:

Is het gesigneerd?

Esmee:

Ja, door ene Karel.

Willem:

Karel? Maar dan is het misschien wel een Appel!

Esmee:

(Kritisch) Het lijkt toch meer op een peer.

Willem:

Het is moderne kunst. Het kan PRIMA een Appel zijn. Ophangen!

Leonoor laat een klein kunstgebit zien.
Leonoor:

Kijk eens, Willem? Wat kunnen we hiermee? Het is een kunstgebit.

Willem:

Een kunstgebit? Mmm, effe denken. O, ik weet wat: zet er maar bij dat het ’t
kunstgebit van Napoleon is geweest.

Leonoor:

Maar daarvoor is het toch veel te klein?

Willem:

Dan is het zijn kunstgebit uit zijn KINDERTIJD!

Esmee laat een grote vaas zien.
Esmee:

Wat vind je van deze vaas? Ik heb er nog eentje van. Precies hetzelfde.

Willem:

Erg mooi! Zet er maar bij dat ze uit EGYPTE komen. Mensen die naar een
museum gaan, vinden dat altijd geweldig: Egypte.

Leonoor:

Wel jammer dat er twee van zijn, Willem. Als er meer dan één van is, dan is
zo’n vaas minder uniek.

Willem:

Ja, je hebt gelijk. Als er nog maar één exemplaar van zou zijn, dan zou dat
de waarde van zo’n vaas ENORM vermeerderen.

Esmee:

(Kijkt moeilijk) Dus één vaas zou beter zijn dan twee vazen? Laat mij maar
effe!

Esmee gooit de vaas achter de berg spullen hard op de grond. Het geluid van een kapotvallende
vaas klinkt (track 6).
Esmee:

Geregeld!

Willem:

Ja, lekker … Ik ga zo wel weer op zoek naar een stoffer en blik …

Leonoor:

Ik heb hier een beschilderde MOK! Zullen we erbij zetten dat hij beschilderd
is door Vincent van Gogh?

Willem:

Van Gogh? Hoezo Van Gogh?

Leonoor:

(Laat de mok goed aan het publiek zien) Hij mist een oor!

Willem:

Ha! Goed denkwerk! Hebben jullie nog meer?
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Esmee en Leonoor laten twee identieke vierkante schilderijen zien. Beide schilderijen zijn
helemaal egaal wit.
Esmee:

Pap? Kunnen we hier wat mee? Ik zie er niets in.

Willem:

Even denken … Ja, ik weet het al! We kunnen het exposeren als
eeuwenoude abstracte schilderijen. Uit China of zo. Ja, uit China!

Esmee:

Maar dit schilderij is gewoon helemaal wit.

Leonoor:

En dit schilderij ook!

Willem:

Fout! Zo werkt het niet met moderne kunst. Daar moet je je fantasie bij
gebruiken. Kijk, die eerste is een wit vlak met allemaal witte stippen.

Esmee:

(Bekijkt haar schilderij aandachtig) Echt waar?!

Leonoor:

(Enthousiast) En deze?

Willem:

Ehm … Een wit vlak met witte horizontale strepen. Overduidelijk!

Esmee en Leonoor bekijken allebei hun eigen schilderij van heel dichtbij.
Leonoor:

Ik zie het niet.

Esmee:

Ik zie het wel! Nee, toch niet. Wacht. Ja, ik zie het! Nee, niet. Ja! Wel!

Willem:

Wat goed! Het werkt! (Tegen publiek) Zo simpel kan kunst zijn! Nou, die gaan
we ZEKER ophangen!

Esmee:

Komt voor mekaar!

Esmee en Leonoor verdwijnen achter de berg oude spullen. Willem richt zich tot het publiek.
Willem:

Weet u? Dit museum kan nog wel eens gaan werken. Als we het maar slim
aanpakken. (Roept Esmee) O, Esmee? Nog één tip voor bij het ophangen
van dat schilderij met die witte horizontale strepen!

Esmee komt omhoog met haar schilderij.
Esmee:

Ja?

Willem:

Je houdt het op z’n kop.

Esmee:

Sorry! Foutje!

Esmee draait vliegensvlug het schilderij om en verdwijnt weer uit beeld.
Willem:

(Tegen publiek) Er hangt succes in de lucht. Ik voel het. Maar we zijn er nog
niet. We hebben iets bijzonders nodig. Iets waarvoor mensen uit het hele
land hiernaartoe komen. Iets unieks! Iets ONGEKENDS! Maar wat?
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Scène 3:

De geluksdiamant

Leonoor komt achter de berg spullen vandaan met een doosje. Er zit een grote diamant in.
Leonoor:

Willem? Kijk eens wat ik in die stapel oude spullen vond?

Willem:

Een mooi houten doosje? Laat eens zien?

Leonoor:

Nee, het gaat om wat er IN het doosje zit. Kijk maar!

Willem doet het doosje open en pakt de grote diamant tevoorschijn.
Willem:

Oh! En is-ie echt?

Leonoor:

Ik weet niet. Maar het doosje is echt antiek. Er zit ook nog een oud
krantenartikel bij. Lees eens voor?

Willem pakt een krantenartikeltje uit het kistje en leest hardop:
Willem:

‘MILJONAIR VERLIEST GELUKSDIAMANT NA DOLLE TAXIRIT.’

Leonoor:

Geluksdiamant? Is dit een GELUKSdiamant?!

Willem:

Sssst! Laat me toch even lezen, Leonoor. (Leest hardop verder) ‘Vrijdag 13
juli 2011. De beroemde miljonair Guusstaaf Norbert Geluk heeft vanmorgen
aangifte gedaan bij de politie van de gemeente Pechvogeldam vanwege het
verlies van zijn geluksdiamant. Guusstaaf verklaarde dat bij een scherpe
bocht op de TEGENVALLERSDREEF het kistje met daarin zijn dierbaarste
diamant via het ONFORTUINLIJK openstaande raam van de taxi is
geslingerd. Het kistje raakte ter hoogte van de RAMPSPOEDKADE te water
in de STOMTOEVALSLOOT. Een zoektocht door duikers leverde niets op.
De politie gaat ervan uit dat de diamant voorgoed verloren is gegaan. De
miljonair was ontroostbaar en verklaarde te vrezen vanaf nu altijd ongelukkig
te blijven.’

Willem:

(Verzucht) O, wat een ellendig verhaal.

Leonoor:

Maar … maar is DIT de verloren diamant?

Willem:

Kijk! Er zit een foto van de diamant bij dit artikel.

Willem en Leonoor drukken hun neuzen tegen het krantenartikel aan.
Willem:

Hij lijkt er sprekend op. Het kan bijna niet missen.

Leonoor:

Het doosje op de foto komt overeen met dit doosje. Geen twijfel over
mogelijk.

Willem:

(Enthousiast) YESS!!! Dit is precies wat ons museum nodig heeft! DEZE
DIAMANT BRENGT GELUK!
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Leonoor:

(Twijfelend) Maar wie zegt dat dat waar is?

Willem:

Dat weet niemand, natuurlijk. Maar we kunnen het wel roepen.

Leonoor:

Maar dat is liegen. Je weet toch niet of het daadwerkelijk zo is?

Willem:

Liegen vind ik een groot woord. We rekken de waarheid een beetje op.
Trouwens, wie zegt dat deze diamant NIET geluk brengt? Ha! Dat is juist het
mooie: dat kan niemand controleren! Dit wordt een HIT! Let maar op!

Leonoor:

Ik weet het niet, hoor. Jij draaft altijd meteen zo door.

Willem:

Je moet geloven in kansen, Leonoor. Dat doe jij te weinig. Daar komt nog
bij: ik voel me opeens heel opgewekt sinds jij met die diamant aankwam.
Een geluksgevoel lijkt het wel. Misschien werkt dat ding wel echt! (Roept)
Esmee? Kom eens kijken wat mama heeft gevonden?

Esmee komt achter de berg oude spullen vandaan.
Esmee:

Wat is dat?

Leonoor:

Een diamant die GELUKKIG maakt.

Willem:

Nee, het is een diamant die GELUK brengt. Niet een diamant die … wacht
eens … Leonoor, wat een geweldig goed idee. Een diamant die gelukkig
maakt. Dat bedoel ik: dat is geloven in kansen!

Leonoor:

Nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Ik zei het eventjes verkeerd.

Willem:

Kinderen! Spread the news! Binnenkort te bewonderen in ons nieuwe
museum: DE DIAMANT DIE GELUKKIG MAAKT!

Esmee:

Gelukkig maakt? Echt waar?

Willem:

(Knikt) Nee! Ik bedoel (schudt het hoofd) jahaa! (Haalt de schouders op) Nou
ja, we weten het allemaal niet zeker. Maar …

Leonoor grist de diamant uit Willems handen.
Leonoor:

… maar wat maakt het uit?

Willem grist de diamant terug.
Willem:

Precies! Wat maakt het uit? (Enthousiast) Boen de vloeren! Pak de verf
tevoorschijn! We pimpen deze toko en maken er een puik museum van!

Willem en Leonoor:

(Triomfantelijk tegen het publiek) Deze diamant is het beste wat ons
overkomen kon!

Familie Weiland:

YEAH!!!

Koor loopt op. De muziek start (track 7). Esmee maakt met haar mobieltje en selfiestick
opnames van het openingslied.
Copyright © Spotlight Musical Productions

18

Script

♪ ♫ Lied:
Koor:

Het beste wat ons overkomen kon!
In het midden van de stad staat EEN museum
Daar rijden mensen met een grote boog omheen
Het staat al jaren weg te rotten
Met gevaar om in te storten
Daar kijkt zelfs een echte klusser niet doorheen
Het is hopeloos, dat zie je echt meteen!			
In het midden van de stad staat DIT museum		
Ooit trok het duizenden bezoekers in het jaar
Nu staat het langzaam weg te kwijnen
Deuren, ramen en kozijnen
Vallen krakend van ellende uit elkaar
Het is treurig, het is pijnlijk, het is waar!
Maar nu hebben wij een heel leuk nieuwtje, want:
Sinds kort zijn wij de eigenaren 				
De o zo trotse eigenaren van dit oude pand!
Wat een geluk! Wat een geluk!
Het klinkt misschien wat gek
Maar plots schijnt hier de zon
En deze dag kan niet meer stuk
Dit is het beste wat ons overkomen kon!

Willem:
Als u geduld hebt dan vertellen we waarom!
					
Koor:
In het midden van de stad staat ONS museum
Direct na binnenkomst toen zagen wij meteen:
Je kunt met deze berg spullen
Heel wat vuilniswagens vullen				
De collectie is een duidelijk probleem:
Het is oude troep, daar kun je niet omheen!		
Maar ons verhaal maakt nu een mooie wending, want:
Wij vonden tussen deze rommel
De o zo grote berg met rommel, deze diamant!
Willem houdt de diamant triomfantelijk omhoog zodat iedereen hem goed kan zien.
Koor:

Wat een geluk! Wat een geluk!
Het klinkt misschien wat gek
Maar plots schijnt hier de zon
En deze dag kan niet meer stuk
Dit is het beste wat ons overkomen kon!

Willem:

Luister goed! We leggen uit waarom!
Hij is uniek, speciaal en heel bijzonder
Het is een diamant met een groot geheim
Noem het een grap, een raadsel of een wonder:
Deze diamant die maakt gelukkig
Deze diamant maakt JOU gelukkig
Zo gelukkig als je maar kan zijn
19

En wij hebben hem gevonden! Ha! Is dat niet fijn?
Wat een geluk! Wat een geluk!
Het klinkt misschien wat gek
Maar plots schijnt hier de zon
En deze dag kan niet meer stuk
Dit is het beste wat ons overkomen kon!
Willem:

En nu … en nu weet u waarom!

Koor loopt af. De familie Weiland gaat bij elkaar staan en ze zwaaien naar het mobieltje.
Willem:

(Vrolijk) Daahaag! Leuk dat je keek! We hopen jullie allemaal snel te zien
in ons GELUKSmuseum! Iedereen die langskomt mag de diamant zelf tien
seconden vasthouden! Goed hè?

Familie Weiland:

(Enthousiast) TOT SNEL!

Esmee:

(Drukt op het scherm van haar mobieltje) En … klaar! Nu weet iedereen dat
ze bij ons de diamant kunnen komen bewonderen!
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Scène 4:
Willem:

Geld of geluk?
Geweldig! We gaan veel geld verdienen met de kaartverkoop. Het loopt vast
storm!

Leonoor pakt het doosje tevoorschijn.
Leonoor:

Stop de diamant nu maar snel weer terug in dit doosje.

Esmee:

Aah? Mag ik hem eerst nog heel eventjes vasthouden?

Willem:

Nou, vooruit.

Willem geeft de diamant aan Esmee. Die pakt hem gretig aan.
Willem:

En? Voel je wat bijzonders?

Esmee:

Nee … tenminste, ik denk het niet. Of misschien toch een beetje?

Willem:

Mag ik hem nog eventjes?

Willem grist de diamant uit Esmees handen.
Esmee:

(Verontwaardigd) Hé!

Willem:

Tjonge! Best zwaar nog. En wat is-ie mooi! (Hebberig) Heel mooi!

Esmee pakt de diamant beet en begint eraan te trekken. Willem verzet zich.
Esmee:

Geef hier! Geef hem nog even aan mij! NU!

Willem:

Waarom, Esmee? Ik heb hem toch? Toen jij hem had, toen voelde je niet
eens wat!

Esmee:

Maar nu voel ik wel wat! (Boos) IK WIL DIE DIAMANT TERUG, PAP!

Leonoor:

Stop hem direct terug in dit doosje, Willem! Hoor je me?

Willem legt de diamant met tegenzin in het doosje en Leonoor sluit het deksel.
Leonoor:

We gaan er GEEN ruzie om maken. De diamant is van ons allemaal!

Willem:

Precies. En met een beetje GELUK gaat de diamant ons helpen om snel
veel geld te verdienen!

Esmee:

Geld?

Willem:

Geld, ja. Kijk, of die diamant echt gelukkig maakt weet ik niet. Misschien
is dat ding gewoon trash. Maar één ding weet ik wel: ik voel me een stuk
gelukkiger als straks m’n broekzakken vol zitten met keiharde cash!

Leonoor:

Maar eerst moet het museum op orde. Kom, kinderen: aan de slag.

Dan klinkt het geluid van een app-berichtje (track 8). Leonoor grijpt naar haar mobieltje.
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Leonoor:

Hé, wat grappig! Ik krijg een appje van Gloria. Die moet ons promotiefilmpje
hebben gezien. Ze vraagt of ze ons museum vanmiddag kan gebruiken
voor de opnames van een nieuwe commercial voor haar modehuis Happy
Diamonds.

Esmee:

(Enthousiast) Gloria van modehuis Happy Diamonds?

Willem:

(Verbaasd) KEN jij die?

Esmee:

(Verontwaardigd) Ken jij die NIET?

Willem kijkt mee op het scherm van Leonoor.
Willem:

Gloria? Ooh! Daar heb je vroeger op de basisschool toch mee in de klas
gezeten?

Leonoor:

Precies! Ik heb haar in JAREN niet meer gezien. Blijkbaar zit ze erg omhoog
en heeft ze snel een filmlocatie nodig.

Willem:

Maar … opnames voor een commercial? Dat kunnen wij er nu toch niet bij
hebben? Het museum moet worden schoongemaakt en opgeknapt.

Esmee:

(Zuchtend) En dat moeten we allemaal zelf doen.

Leonoor:

Maar als Gloria er ECHT mee omhoogzit, is ze waarschijnlijk bereid om er
diep voor in de buidel te tasten.

Willem:

Maar dat verandert de zaak! Als we er goed aan kunnen verdienen dan
kunnen we van dat geld het museum LATEN opknappen. YESSS!

Esmee:

Dus dan hoeven we zelf niets meer te doen? (Juichend) YEAH!!

Leonoor:

Nou ja, wel schoonmaken natuurlijk.

Esmee:

(Teleurgesteld) O.

Esmee loopt af in de richting van de rest van het museum. Leonoor verstuurt een appje.
Leonoor:

Ik heb geappt dat ze vanzelfsprekend van harte welkom zijn.

Willem:

Top! Wat geweldig dat dit zo bij elkaar komt. Wat een TOEVAL. Of moet ik
zeggen: wat een GELUK?

Willem loopt af richting het museum. Leonoor blijft achter. Ze is even in gedachten verzonken.
Leonoor:

Tja. Zou het geluk zijn? (Tegen publiek) Weet je wat ik juist altijd zo fijn vond
aan Gloria?

Willem:

(Roept vanuit de coulissen) Nou?

Leonoor:

(Tegen publiek) Dat ik haar in JAREN niet meer heb gezien.

Leonoor loopt ook af richting het museum.
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Scène 5:

De zoektocht

Het licht dimt. Van achter uit de zaal komt Victor op met een zaklamp. Hij speurt met zijn
zaklamp de zaal af. Dan komt van achter uit de zaal ook Guusstaaf Geluk op. Ook hij heeft een
zaklamp. Victor gaat het podium op en kijkt rond. Hij ziet dat de kust veilig is.
Victor Brinks:

(Roept met gedempte stem) De kust lijkt veilig, meneer Guus!

Guusstaaf gaat het podium op. Hij kijkt aandachtig in het rond.
Victor Brinks:

Is dit de plek die u zocht?

Guusstaaf:

Ja. De muren, het plafond … Het kan niet missen. Hier heb ik hem ergens
verstopt! (Ziet de berg met oude spullen en zegt enthousiast) JA! Ergens in
deze berg spullen. Ik weet het zeker!

Guusstaaf gaat achter de berg met oude spullen staan. Victor schijnt hem bij.
Guusstaaf:

Maar onthoud, Victor Brinks: we zijn insluipers. Het is van het grootste
belang dat we zo min mogelijk lawaai maken.

Guusstaaf verdwijnt achter de berg oude spullen. Meteen klinkt er een enorm kabaal
van omvallende spullen (track 9). Victor schrikt. Guusstaaf veert omhoog.
Guusstaaf:

(In paniek) O, nee! Ik kan hem niet vinden! Wat nu?!

Victor Brinks:

Gewoon nog even verder zoeken, meneer Guus. Het museum lijkt verlaten.
Ik denk niet dat we hier iemand zullen aantreffen.

Er klinkt het geluid van het omzetten van een elektrische schakelaar (track 10). Er klinkt
wat gebrom en dan floept het grote licht aan. Guus en Victor knipperen met de ogen.
Burgemeester Blaaskaak komt op via de ingang, met in zijn kielzog kunstexperts Alie Beter en
Willie Warrig. Alie Beter heeft haar vergrootglas in de aanslag. Willie Warrig draagt zijn bril met
twee cameralenzen erop gemonteerd. Guusstaaf komt tevoorschijn.
Blaaskaak:

Goedendag. Ik ben burgemeester Boris B. Blaaskaak. En dit zijn experts
Willie Warrig en Alie Beter. En wie zijn jullie?

Willie Warrig en Alie Beter lopen naar Guusstaaf. Ze bestuderen hem nauwkeurig en lopen een
rondje om hem heen. Guusstaaf ondergaat het met verbazing.
Willie en Alie:

Onmiskenbaar. Overduidelijk. Zonder enige twijfel. Dit is de beroemde
miljardair Guusstaaf Norbert Geluk.

Victor Brinks:

(Wijst naar Willie) Wat heeft hij op zijn hoofd?

Willie Warrig:

Ik had een bril, maar die vond ik erg vervelend zitten.

Alie Beter:

Dus sinds kort heeft hij LENZEN.

Blaaskaak:

(Tegen Victor) En wie ben jij?

Willie en Alie bestuderen Victor nauwkeurig en lopen een rondje om hem heen.
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Willie en Alie:

Cap met goedkoop uitziend logo, namaakdecoraties, onmodieuze
bodywarmer en versleten schoenen. Onmiskenbaar. Overduidelijk. Zonder
enige twijfel. Dit is een WAARDELOZE beveiliger.

Victor Brinks:

(Beledigd) Hé! Ik ben Victor Brinks van beveiligingsbedrijf C.O.P.S.!

Willie en Alie:

Die ongetwijfeld zijn werk erg serieus neemt.

Victor Brinks:

Ik dacht van wel!

Blaaskaak:

(Tegen Guusstaaf) Bent u miljardair Guusstaaf Geluk? Wat brengt u hier?

Guusstaaf:

Ik ben … ik bedoel, ik WAS op zoek naar mijn geluksdiamant.

Blaaskaak, Willie
en Alie Beter:

GELUKSDIAMANT?

Blaaskaak:

Wacht eens. Daar heb ik wel eens iets over gelezen. Die bent u toch
kwijtgeraakt tijdens een dolle taxirit jaren geleden?

Guusstaaf:

Dat heb ik iedereen verteld, ja. Maar daar was niets van waar. Ik was bang
dat iemand mijn diamant zou STELEN, dus leek het me een goed idee om te
zeggen dat ik de diamant kwijt ben geraakt.

Blaaskaak:

Wat vernuftig! Wat slim!

Guusstaaf:

Het is helaas niet het hele verhaal. Omdat ik het niet veilig vond om mijn
diamant thuis of bij een bank in de kluis leggen, heb ik hem verstopt op een
plek waar niemand hem OOIT zou zoeken.

Victor Brinks:

(Hoofdschuddend) Hoewel ik het hem als hoofd van de beveiliging sterk heb
afgeraden, heeft hij de diamant inderdaad verstopt. Willen jullie weten waar?
(Hoofdschuddend) Hier.

Blaaskaak, Willie
en Alie Beter:

(Perplex) HIER?
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Guusstaaf:

Precies! Hier in dit oude, leegstaande, verpauperde museum. Ik dacht
dat niemand dit museum ooit zou kopen. Maar nu zag ik opeens op
FUNDAVEILING.NL dat het museum was verkocht voor een euro. Een euro!
Dus ben ik als de wiedeweerga hiernaartoe gekomen. Maar nu kan ik mijn
geluksdiamant niet meer vinden tussen deze oude spullen.

Blaaskaak:

Ik vrees dat de nieuwe eigenaren van het museum de diamant gevonden
hebben. Ze posten allemaal berichten op de social media over een gevonden
geluksdiamant.

Guusstaaf:

O nee! Ze gaan toch niet aan de grote klok hangen dat mijn diamant hier is?
Hij is hier natuurlijk helemaal niet veilig. Mijn dierbare geluksdiamant!

Alie Beter:

Het is nog maar de vraag of het nog UW diamant is, meneer Guusstaaf. Dit
museum is verkocht aan de familie Weiland. Inclusief de inboedel.

Blaaskaak:

Daar zouden Alie en Willie nog wel eens gelijk in kunnen hebben.

Blaaskaak, Alie Beter en Willie Warrig lopen af richting de uitgang.
Guusstaaf:

(Roept ze na) Zijn jullie helemaal gek?! Het is MIJN diamant. VAN MIJ! Kom
Victor, we gaan gelijk op zoek naar die familie Weiland!

Guusstaaf loopt richting het museum. Victor kijkt naar de ingang.
Victor Brinks:

Ik geloof dat ze daar net …

Guusstaaf:

(Onderbreekt Victor) Draal niet, Victor. Kom mee!

Guusstaaf loopt af richting het museum. Victor weifelt.
Guusstaaf:

(Roept vanuit de coulissen) VICTOR!

Victor Brinks:

Oké, oké. Ik kom al.

Victor loopt ook af richting het museum.

Scène 6:

De commercial

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

Happy Diamonds
(Roept) Vijf … vier … drie … twee … één … en actie!

[NB Tijdens de coupletten knippen de koorleden met de vingers. Tijdens het refrein dansen
Femke en Melissa een ingestudeerde dans of lopen een modeshow.]
Koor:

Het ligt er dik bovenop			
Dat dit een commercial is
En de boodschap is helder:
Er is iets wat jij mist!
We zeggen het maar eerlijk 			
Jij bent best een grijze muis			
Gelukkig hebben wij voor jou			
De oplossing in huis:				

Weet alles uit jezelf te halen
Door te schitteren en te stralen
Doe jezelf een Happy Diamond cadeau
Dan zal men jou niet snel vergeten
Dat is zeker-zeker weten
Met Happy Diamonds steel je echt de show
			
Laat het heel duidelijk zijn					
Dat dit lied reclame is
Want we halen je over				
Ja dat lukt ons beslist!
Al onze diamanten
Zijn het toppunt van blingbling
Wil jij jezelf laten zien
Dan ontbreekt nog slechts één ding:
Weet alles uit jezelf te halen
Door te schitteren en te stralen
Doe jezelf een Happy Diamond cadeau
Dan zal men jou niet snel vergeten
Dat is zeker-zeker weten
Met Happy Diamonds steel je echt de show
Joep (een van de Brede Jongens) playbackt met een trompet de trompetsolo. Gloria
staat perplex toe te kijken. Na de solo lacht hij breeduit naar het publiek. Zijn tanden
zijn verrot en enkele zijn zwart uitgeslagen. Gloria stuurt hem weg.
						
Koor:
Je bent het waard!
Je bent het waard!
			
Je bent het waard!
Je bent het waard!
Je bent het waard!		
(Gloria: Dus voel je niet bezwaard!)
Je bent het waard!		
(Gloria: Want uiteraard!)
Je bent het waard!		
(Gloria: Het kost wat money!)
MAAR DAT BEN JIJ WAARD!
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Weet alles uit jezelf te halen
Door te schitteren en te stralen
Doe jezelf een Happy Diamond cadeau
Dan zal men jou niet snel vergeten
Dat is zeker-zeker weten
Met Happy Diamonds steel je echt de show
Gloria:

(Roept) Dus doe jezelf een Happy Diamond cadeau!

Iedereen applaudisseert.
Gloria:

Het staat erop! Dank je wel allemaal!!

Iedereen loopt af in de richting van de uitgang. Alleen Gloria, Willem en Leonoor blijven op.
Leonoor:

Was alles naar wens?

Gloria:

Het ging helemaal te gek.

Willem:

Mooi. Dat is dan vijfduizend euro.

Gloria:

(Geschokt) VIJFDUIZEND?

Leonoor:

Ja. En had ik al gezegd hoe leuk ik het vind om je na al die jaren weer eens
te zien? Cash betalen graag.

Gloria pakt vijf bankbiljetten uit haar handtasje.
Gloria:

Vijfduizend euro! Waarom in vredesnaam zoveel?

Willem en Leonoor:

Simpel.

Willem en Leonoor grissen één voor één de bankbiljetten uit Gloria’s handen en zingen
jennend:
Leonoor:

We zijn het waard! We zijn het waard!

Willem:

Het kost wat money!

Willem en Leonoor wapperen met de biljetten.
Willem en Leonoor:

MAAR DAT ZIJN WIJ WAARD!

Gloria is not amused.
Willem:

Luister. Ik weet dat het veel geld is, maar ik heb een goed voorstel zodat je
het in no time hebt terugverdiend.

Willem begeleidt Gloria richting het museum.
Willem:

Wat nu als je de Happy Diamonds-collectie gaat verkopen in onze museumgiftshop?
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Gloria:

Klinkt goed. Vertel eens wat meer?

Willem, Gloria en Leonoor lopen af richting het museum, Leonoor al geld tellend.

Scène 7:

Goed nieuws en slecht nieuws

Esmee komt op vanuit het museum. Ze draagt het doosje van de diamant.
Esmee:

(Tegen zichzelf) Waar zal ik deze laten? Ergens waar iedereen hem goed
kan zien? Ja, dat is een goed plan!

Guusstaaf Geluk komt haastig via de ingang op lopen. Victor rent achter hem aan. Hij hijgt na
van de inspanning en heeft twee kranten onder zijn arm en heeft een lijst en een pen.
Guusstaaf:

Is dat het doosje met mijn diamant erin?

Esmee:

Hoezo UW diamant?

Victor Brinks:

Dit is meneer Guusstaaf Geluk. De eigenaar van de geluksdiamant.

Esmee:

O. Nou, dit is inderdaad het doosje, maar … dit doosje is van mij en mijn
ouders. En de diamant ook. Alles in dit museum is van ons. Eerlijk gekocht
voor ÉÉN euro.

Victor Brinks:

Schandalig! De diamant is van meneer Guus!

Guusstaaf:

(Jammerend) Ik wist dat hier onenigheid over zou ontstaan. (Zucht) Het allerallerbelangrijkste voor mij is echter of de diamant hier wel veilig is.

Victor Brinks:

Daar wilde ik het net over hebben, meneer. Heeft u de kranten van vandaag
al gelezen?

Guusstaaf:

Nee. Hoezo? Wat staat erin?

Victor Brinks:

Goed nieuws EN slecht nieuws.

Guusstaaf:

Doe eerst maar het goede nieuws.

Victor overhandigt Guusstaaf de eerste krant. Guusstaaf bekijkt de voorpagina.
Guusstaaf:

De BREDE JONGENS zijn ontsnapt? Wie zijn dat nu weer?

Victor Brinks:

Lokale inbrekers. Niet al te snugger, maar ze zijn héél breed.

Guusstaaf kijkt naar de voorpagina van zijn krant.
Guusstaaf:

Ze zien er anders helemaal niet breed uit.

Victor Brinks:

Probeer het zo eens?

Victor draait de krant een kwartslag, zodat Guusstaaf hem in de breedte ziet.
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Guusstaaf:

Ai! Dat verandert de zaak! (Ontstemd) Maar wacht eens even? Hoezo is dit
het GOEDE nieuws?

Victor Brinks:

(Met lood in zijn schoenen) Omdat ik NOG een krant voor u heb …

Guusstaaf grist de tweede krant uit Victors handen en leest de krantenkop hardop voor.
Guusstaaf:

(Vol angst en ontzetting) ‘WERELDBEROEMDE DIAMANTDIEVEN
GEORGE EN JULIA GETAWAY WEGENS GOED GEDRAG VERVROEGD
UIT DE GEVANGENIS VRIJGELATEN.’

Esmee:

George en Julia Getaway?!

Victor Brinks:

(Verbaasd) KEN jij die?

Esmee:

(Verontwaardigd) Natuurlijk. Wie kent hen NIET?

Guusstaaf:

Wat een ramp! Ik weet zeker dat ze meteen gaan proberen mijn diamant
te stelen. En dit museum is totaal niet goed beveiligd! Gelukkig heb ik al
voorzorgmaatregelen getroffen.

Victor Brinks:

Meneer Guus heeft een beveiligingsbedrijf ingehuurd dat dit museum komt
bewaken. Inclusief een grote kluis met twee bewakers erbij. De bewakers
zullen 24 uur per dag de kluis bewaken.

Esmee:

Echt waar? Tjonge. Je zou maar een van die bewakers zijn. De hele dag
rondjes lopen en maar opletten. Dat lijkt me echt een HONDENBAAN!

Er klinkt geblaf van een gevaarlijke, grote hond uit de coulissen (track 12).
Esmee:

(Geïrriteerd) BELLO!

Er klinkt piepend gejank van de hond uit de coulissen (nog steeds track
12).
Victor Brinks:

Ik ben een beetje in de war, geloof ik. Heet jullie
hond nu Bello, Boemer of Bumper?

Esmee:

Ja.

Victor en Guusstaaf kijken verbaasd naar Esmee.
Esmee:

Ik bedoel: we hebben DRIE honden.

Guusstaaf:

Ooh! En zijn ze waaks?

Esmee:

ONTZETTEND waaks! Er is geen
beveiligingsbedrijf nodig. De diamant is
honderd procent veilig met onze honden in
de buurt.

Esmee loopt de coulissen in en komt direct weer op met drie
pluchen schoothondjes in haar armen.
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Guusstaaf en Victor: (Verbijsterd) Wacht effe … DIT zijn Bello, Boemer en Bumper?! Maar dat zijn
toch geen waakhonden?!
Esmee:

Laat je niet misleiden door hun uiterlijk of door hun kleine formaat! Ze zijn de
beste waakhonden die we ooit gehad hebben.

Esmee aait de hondjes liefkozend en loopt met de hondjes af richting het museum.
Guusstaaf:

Scène 8:

Ik weet het niet, hoor. De diamant is me erg dierbaar. Het bestaat niet dat
DIT goede waakhonden zijn. Ik wil EXTRA beveiliging, Victor!

C.O.P.S.

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript

♪ ♫ Lied:

Wat als de dief toeslaat?

Koorleden schijnen met hun zaklampen in het rond en houden alles in de gaten.
Koor:

Observeren! Signaleren! Controleren! Inspecteren!
Observeren! Signaleren! Controleren! Inspecteren!
Alles in de smiezen
Op alles wordt gelet
Iedereen wordt gefouilleerd
Elke kamer wordt gecheckt
Breng de security op orde!
Straks is het te laat!					
Want je houdt je hart toch vast:
WAT ALS DE DIEF TOESLAAT?

Victor gaat voor het koor staan met zijn lijst en noemt dingen op en streept ze af.
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:
Koor:

Nieuwe sloten 		
(Koor: Check! Check!)
Toegangscodes
(Koor: Check! Check!)
En camerabewaking bij het hek
Wegversperring		
(Koor: Check! Check!)
Kraaienpoten			
(Koor: Double check!)
(Prutst met zijn lijst) En ehm, wacht effe, ehm …
DUURT TE LANG!
Dat was het wel!
EN … CHECK!
Alles te verliezen
Nog snel een laatste test:
Iedereen geconcentreerd?
Ja, allemaal alert!
Of ligt er toch nog één te slapen?
Laks en niet paraat?
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O, het grijpt je naar de keel:
WAT ALS DE DIEF TOESLAAT?
Victor gaat voor het koor staan met zijn lijst en noemt dingen op en streept ze af.
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:

Nieuwe sloten 		
(Koor: Check! Check!)
Toegangscodes
(Koor: Check! Check!)
En camerabewaking bij het hek
Wegversperring		
(Koor: Check! Check!)
Kraaienpoten			
(Koor: Double check!)
(Prutst met zijn lijst) En ehm, wacht effe, ehm …
DUURT TE LANG!
Dat was het wel!
EN … CHECK!

Koorleden schijnen op hoge snelheid met hun zaklampen in het rond en knipperen ermee.
Slap opent met zichtbaar veel krachtsinspanning de deur van de kluis. Hij pakt het doosje van
Esmee af en plaatst dit in de kluis. Daarna sluit hij met veel krachtinspanning de kluisdeur.
Vervolgens veegt hij het zweet van zijn voorhoofd.
Victor gaat voor het koor staan met zijn lijst en noemt weer dingen op en streept ze af.
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:

Nieuwe sloten 		
(Koor: Check! Check!)
Toegangscodes
(Koor: Check! Check!)
En camerabewaking bij het hek
Wegversperring		
(Koor: Check! Check!)
Kraaienpoten			
(Koor: Double check!)
(Prutst met zijn lijst) En ehm, wacht effe, ehm …
DUURT TE LANG!
Dat was het wel!
EN … CHECK!

Koor loopt af. Slap tilt met moeite de kluis op.
Victor Brinks:

Slap zal blijven rondlopen met de kluis zodat de diamant altijd veilig is. Kijk,
dat is de extra service van C.O.P.S. Beveiliging!

Victor Brinks en Slap lopen (met de kluis) af richting het museum.

Scène 9:

Grondverf

Leonoor komt op vanuit het museum met een verfpot en een verfkwast. Ze loopt naar de kruk
naast de berg met oude spullen en zet de verfpot neer. Ze doopt de kwast in de verfpot, stapt
op de kruk en verft een stukje muur. Vervolgens stapt zij telkens de kruk op en af om haar kwast in
de verf te dopen. Willem komt op vanuit het museum en ziet het allemaal aan.
Willem:

Wat ben je aan het doen?

Leonoor:

Ik werk wat plekjes weg, dan ziet het er zo weer netjes uit.

Willem:

Dat doe je niet slim. Wacht maar, ik geef je de verfpot wel aan.
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Leonoor:

Nee, dat kan niet. Die moet je laten staan.

Willem:

Wat een onzin!

Leonoor:

Lees nou wat er met koeienletters op het etiket staat, Willem?

Willem pakt de verfpot op en draait het etiket richting het publiek. ‘GRONDVERF’ staat erop.
Willem:

O! ’t Is GRONDVERF! Mijn fout.

Willem zet de verfpot op de grond. Leonoor stapt van de kruk en doopt de kwast in de pot.
Leonoor:

Je hebt er ook geen verstand van, Willem. Klussen kun je beter aan mij
overlaten. Ik ben een pro. Dat ben ik!

Leonoor stapt weer op de kruk, maar verliest dan haar evenwicht. Ze valt van de kruk en komt
met veel donder en geraas achter de berg met oude spullen neer (track 14).
Willem:

(Geschrokken) Leonoor?! Gaat het? Heb je je pijn gedaan?

Leonoor:

Valt mee! Valt mee! Ik zit er alleen wel een beetje doorheen.

Willem:

Ja, dat snap ik. Al dat klussen, daar word je moe van. En zo’n val is niet niks.
Natuurlijk zit je erdoorheen.

Leonoor:

Nee, dat bedoel ik niet.

Willem:

Hoezo? Wat bedoel je dan?

Leonoor komt langzaam omhoog van achter de berg met oude spullen. Ze zit met haar hoofd
dwars door een van de twee witte schilderijen. Ze kijkt wanhopig.
Willem:

O nee! Welk schilderij is dat?

Leonoor:

Ik weet het niet. Wit vlak met witte horizontale stippen?

Willem:

Ik dacht dat Esmee dat allang had opgehangen. Geen paniek! We vervangen
het wel. Het is gewoon een egaal wit schilderij, toch?

Willem en Leonoor lopen met de twee schilderijen af in de richting van het museum.

Scène 10:

Bluppie 3

Femke komt op via de ingang. Ze gaat midden vooraan op het podium staan, pakt een makeupspiegeltje uit haar handtasje en bekijkt zichzelf. Ze schudt haar hoofd.
Femke:

Meid, meid, meid … (korte pauze) … wat zie JIJ er GOED uit! (Tegen
publiek) Voor de duidelijkheid: (wijst haar juwelen aan) Nep! Nep! Nep! En …
(Legt haar vinger theatraal op haar neus) Echt! (Neemt een pose aan) Deze
meid is een natural beauty! O, yeah! High five met mezelf!

Ze geeft zichzelf een high five. Dan komt Melissa op via de ingang met een kartonnen doos.
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Ze is overstuur. Het onderste deel van de doos lijkt nat en op de zijkant van de doos zit een
witte sticker met een zwarte pijl omhoog met de tekst ‘this side up’. Ze gaat zitten op de kruk.
Femke:

(Verzuchtend tegen publiek) Was ik maar RIJK en niet zo knap …

Femke klapt haar spiegeltje dicht en stopt het in haar tas. Dan richt ze zich tot Femke.
Femke:

Wat is er? Waarom ben je zo overstuur?

Melissa:

De post heeft mijn pakket bezorgd. Kijk nou! De bodem is zeiknat. Ik had er
nog wel een sticker op geplakt zodat ze de doos rechtop zouden houden.

Femke:

Wat zit erin dan?

Melissa:

Bluppie 3. Mijn goudvis.

Femke:

Je goudvis?!

Melissa:

Ja. En zijn kom en … nou ja … en WATER natuurlijk!

Melissa zet de doos op de grond en begint met het openen van de doos.
Melissa:

O … Misschien lag het toch niet aan de bezorgdienst …

Melissa haalt de vissenkom op z’n kop uit de doos. In de vissenkom zit een plastic vis.
Femke:

(Geschrokken) O nee! Is-tie …?

Melissa:

Nee, nee hoor … Bluppie 3 is geen echte vis. Hij is van kunststof. Ik mag van
mijn moeder geen echte huisdieren meer na wat er gebeurd is met Bluppie 1
en Bluppie 2.

Femke:

O? Wat is er met hen gebeurd dan?

Melissa:

Bluppie 2 was ik vergeten water te geven … (verontwaardigd) en daar bleek
hij niet zo goed tegen te kunnen. En Bluppie 1 heb ik juist te veel water
gegeven … want die bleek na twee
dagen te zijn verdronken.

Femke:

Verdronken? Een vis?

Melissa:

Hè? Nee, joh! Bluppie 1 was mijn
HAMSTER.

Melissa pakt Bluppie 3 vast en knijpt erin. Hij maakt een
piepend geluid als een bad-eendje (track 15). Femke
pakt opnieuw haar spiegeltje en bekijkt zichzelf.
Melissa:

Kijk, dat vind ik zo mooi aan
goudvissen. Die zijn altijd
goedgemutst. Bluppie 3 is altijd
gelukkig. (Zucht) Dat lijkt mij ook
wel wat. Waarom heeft een mens
daar geen knopje voor? Effe aan
draaien en hup: echt gelukkig …
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Femke:

Wat doe je depri. Geluk zit in de KLEINE dingen, dat weet je toch? Zoals in
dit spiegeltje. Ik bedoel: (verrukt) KIJK naar mij! Daar word je toch gelukkig
van?! En als zelfs dat niet werkt, dan kan je altijd nog …

Femke haalt twee grote repen chocolade uit haar tas en geeft die aan Melissa.
Femke:

… bergen CHOCOLADE eten!

Melissa:

Bergen chocolade eten??

De muziek start (track 16). Het koor komt op. De koorleden dragen vrolijke hoedjes, hebben
bloemkettingen om en vlaggetjes in hun hand. Willem en Leonoor hangen de twee witte
schilderijen aan de muur. Ze hebben het kapotte schilderij gerepareerd. Melissa gaat op de kruk
zitten met de goudvis op schoot en chocolade in haar hand. Ze kijkt ongelukkig.
♪ ♫ Lied:
Koor:

Écht gelukkig!
Je kent vast wel van die dagen dat je overal van baalt
Je irriteert je aan het mooie weer,
De blauwe lucht, de zon die straalt
Je weet niet waaraan het ligt, maar je wordt totaal niet goed
Van al die nare blije mensen, iedereen die aardig doet!

Burgemeester Blaaskaak doet een stapje naar voren en spreekt Melissa aan.
Blaaskaak:
Melissa:
Blaaskaak:

(Superblij) Goedemorgen!
(Superchagrijnig) Ja, hé eh, dat maak ik zelf wel uit!
Sorry, ik wist niet dat je kwaad werd.

Koor:

O, waarom heeft een mens geen knop?
Effe draaien, en verdraaid, je fleurt weer op!

De koorleden dansen en zwaaien overdreven gelukkig met hun vlaggetjes.
Koor:

Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer sip, ellendig, nooit meer ergens pijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer in een dip en geen gechagrijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!

Melissa begint haar mond vol te stoppen met de chocolade.
Koor:

En alsof het niet genoeg is, dat j’een pestbui hebt vandaag
Zie je alleen vrolijke mensen op de social media
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Je weet ook wel dat het fake is: altijd happy, altijd blij
Maar ’t lijkt of iedereen zich goed voelt, iedereen behalve jij!
Burgemeester Blaaskaak doet een stapje naar voren en spreekt Melissa aan.
Blaaskaak:

Weet je hoeveel chocola je PER DAG moet eten voordat je er gelukkig van
wordt? VIJF KILO!

Melissa:

(Luid treurig, met volle mond) NEEEEEEE!!!!

Meiden:

O, waarom heb ik niet zo’n knop?
Effe draaien, en verdraaid, ik fleur weer op!

De koorleden dansen en zwaaien weer overdreven gelukkig met hun vlaggetjes.
Koor:

Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer sip, ellendig, nooit meer ergens pijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer in een dip en geen gechagrijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!

Carmen:
Koor:
Carmen:

Maar zou het misschien niet beter zijn
Als er zo nu en dan ook ruimte is voor wat chagrijn?
Nee, joh! (Roepend) Boe!!!!
Sorry. Het was maar een GEZOND idee.

De koorleden dansen opnieuw. Ze maken er meer en meer een feestje van.
Koor:

Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer sip, ellendig, nooit meer ergens pijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer in een dip en geen gechagrijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!

Iedereen op het podium doet overdreven (écht 100% over de top) gelukkig na het zingen van het
laatste refrein. Iedereen danst, host en springt vrolijk. Enkele koorleden doen een kleine polonaise
of laten een confettikanon afgaan. Ze proberen Melissa mee te nemen in hun vreugde. Dit lukt niet.
Ze weert zich af en doet de handen over haar oren. Langzaam verdwijnt hierdoor de vreugde bij de
koorleden. Ze kijken teleurgesteld naar Melissa en haar goudvis.
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Melissa:

Ik wou dat ik dom wat rondjes zwom
Net zo gelukkig als mijn goudvis in z’n kom

De koorleden halen zuchtend de schouders op. Het koor loopt teleurgesteld af. Femke en Melissa
blijven op. Melissa blijft zitten, Femke pakt haar spiegeltje tevoorschijn.
Melissa:

Ze zeggen dat ze een geluksdiamant hebben gevonden. Geloof jij dat?

Femke:

Of dat ding echt gelukkig maakt, bedoel je? Tja … Wie zal het zeggen.
(Bekijkt zichzelf) Maar ik moet zeggen dat IK van blingbling altijd wel vrolijk
word.

Scène 11:

Formule 1 (deel 1)

Burgemeester Blaaskaak, Victor Brinks en Gloria komen door de ingang op. Ze hebben een
grote discussie. Gloria draagt een tas met kleding.
Victor Brinks:

Nee, nee en nog eens nee! Als ZIJ hiernaartoe komen dan kan ik de
veiligheid van de diamant NIET garanderen!

Gloria:

Maar het is een unieke kans om de opening van het museum EN de Gift
Shop van Happy Diamonds luister bij te zetten.

Blaaskaak:

En wat dacht u van alle FREE publicity voor onze stad? Laat die jongens effe
langskomen om een lintje door te knippen. That’s all!

Victor Brinks:

Het gaat niet om zomaar twee jongens, burgemeester. Het gaat om …

Dan klinkt het geluid van een racewagen die hard remmend tot stilstand komt (track 17).
Victor Brinks:

(Wijst naar de coulissen) Om HEM! En om die andere, je weet wel, die …

Dan klinkt het geluid van een tweede scheurende racewagen, piepende remmen en een grote
botsing (track 18).
Victor Brinks:

Die, ja. DIE bedoel ik!

Femke en Melissa:

Maar dat is …

Sebastiaan Ventiel (met zijn helm onder de arm) en Max Verstapel (met zijn helm op en vizier
gesloten) komen op via de ingang. Ze hebben een discussie, waarbij Sebastiaan praat en Max
(grote) gebaren maakt. Femke en Melissa springen op van vreugde.
Femke en Melissa:

(Verliefd) MAX VERSTAPEL!

Sebastiaan:

(Boos tegen Max) Natuurlijk kan iedereen het een keer door elkaar halen,
maar kom op, man! LINKS is remmen en RECHTS is gas geven!

Max haalt z’n schouders op. Femke en Melissa lopen enthousiast naar ze toe. Sebastiaan
loopt over van eigendunk en begroet de meiden vol zelfvertrouwen.
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Sebastiaan:

Hallo, dames. Hoe maak ik het? (Lacht om zijn eigen grap) Haha! Ik bedoel
natuurlijk: hoe maken JULLIE het? Ik ben Sebastiaan Ventiel!

Sebastiaan steekt zijn hand uit en lacht overdreven zelfverzekerd.
Femke en Melissa:

Ja, nou en?

Femke en Melissa lopen langs Sebastiaan en stappen op Max af.
Femke en Melissa:

Hoi knapperd!

Max weet overduidelijk niet wat hij met alle aandacht moet. Hij doet een stapje terug en steekt
afwerend de armen voor zich uit. Dan springt Sebastiaan ertussen.
Sebastiaan:

Wisten jullie al dat ik VIER KEER wereldkampioen ben geweest?

Femke en Melissa:

Ja, nou en?

Femke en Melissa duwen Sebastiaan aan de kant en pakken beiden een arm van Max vast.
Max weet zich duidelijk geen raad met de situatie. Sebastiaan kijkt verbijsterd en daarna sip.
Sebastiaan:

(Verzuchtend tegen het publiek) Al word ik tien keer wereldkampioen, het zal
niet helpen. Zolang Max er is, blijf ik altijd nummer twee …

Sebastiaan druipt af richting de uitgang.
Femke:

Zeg, mogen Melissa en ik misschien een HANDTEKENING van je?

Melissa:

Ja! Je HANDTEKENING. Die willen we allebei heel graag, Max.

Femke:

En misschien kun je ook even je helm afdoen?

Max schrikt van Femkes opmerking. Hij schudt zijn hoofd en schudt de dames van zich af. Dan
ritst hij zijn pak een stuk open. Femke en Melissa krijgen er een kleur van. Max haalt twee A4’tjes
uit z’n pak en geeft die aan de dames. Op beide A4’tjes staat de omtrek van een hand getekend.
Femke en Melissa:

Huh?!

Femke en Melissa laten ontsteld de A4’tjes aan het publiek zien. Max vlucht via de uitgang het
podium af. De dames zetten de achtervolging in.
Femke en Melissa:

(Roepen) Max! Blijf hier!!
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Victor Brinks:

Kijk. Dat bedoel ik. Dit kunnen we er niet bij hebben. Dadelijk komt er te veel
volk af op die coureurs. Dat is vragen om problemen!

Gloria:

Ik snap dat het u meer werk oplevert, maar het gaat enkel om de opening
van het museum. Daarna gaan ze meteen weer weg. Zou het misschien
schelen als ik u in ruil voor uw medewerking een shirt cadeau doe uit onze
nieuwe collectie?

Gloria haalt een T-shirt uit haar tas met groot de tekst SCHITTR. erop.
Victor Brinks:

(Verbaasd) Probeert u mij nu om te kopen? Want ik moet u waarschuwen dat
ik daar nogal gevoelig voor ben.

Gloria:

In dat geval: ja, dat probeer ik.

Victor Brinks:

Waar de burgemeester bij staat?

Burgemeester Blaaskaak schrikt en grijpt snel zijn katoenen zakdoek tevoorschijn.
Blaaskaak:

Wat is dat nou? Het lijkt wel alsof mijn neus bloedt!

Burgemeester Blaaskaak drukt de zakdoek tegen zijn neus en haast zich het podium af in de
richting van de uitgang. Victor wacht tot de burgemeester weg is.
Victor Brinks:

Mooi. Dat is dan geregeld. (Pakt het T-shirt aan)

Gloria en Victor lopen richting de rest van het museum.
Victor Brinks:

Heeft u deze ook in een damesmaatje? Mijn vrouw is binnenkort jarig.

Gloria:

Maar natuurlijk!

Victor Brinks loopt af richting het museum. Gloria houdt plots haar pas in en blijft op.

Scène 12:

Hier alleen PINNEN

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
Scène 13:

Beveiligingsrisico

Slap komt met de kluis op vanuit het museum. Hij zet hem op de grond en veegt het zweet van zijn
voorhoofd.
Slap:

(Tegen het publiek) Poeh! Dat ding is loodzwaar. En ik moet er ieder kwartier
een rondje mee lopen. Het is voor de veiligheid, zei Victor. Iedereen mag het
een geluksdiamant noemen, maar mij brengt dat ding alleen maar onheil.
(Jammerend) Mijn rug! Au! Mijn arme rug! (Denkt even na) Wacht eens …
Victor heeft er niet bij gezegd WELK rondje ik moet lopen. Hij zei alleen: EEN
rondje … Denken JULLIE wat IK denk?
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Slap tilt de kluis op en draait enkel om zijn eigen as. Dan zet hij de kluis weer neer.
Slap:

(Tegen het publiek) Kijk! Dat was goed te doen!

Slap gaat naast de kluis staan en kijkt in het rond. Hij begint te gapen. Dan pakt hij het krukje en
gaat erop zitten.
Slap:

Een kussentje erbij zou niet gek zijn.

Slap loopt naar de berg oude spullen, kijkt erachter en schrikt.
Slap:

(Tegen het publiek) Er zit hier een luik in de grond. Er staat ‘kelder’ op.
Wisten jullie daar iets van? Er zit een grote kelder onder het museum. Buiten
in de tuin kun je een trappetje naar beneden nemen dat naar de kelder leidt.
Maar dat … (Geschrokken) Maar dat betekent dat je via de kelder zomaar
naar binnen kunt! Dat is een serieus beveiligingsrisico! Ssst! Horen jullie dat?

Er klinken voetstappen in de verte en er vallen wat spullen om (track 19).
Slap:

(Tegen het publiek) Dat kwam uit de kelder. Er komt iemand aan.
Ik wist het! Ik wist het! Het zijn vast inbrekers. (Boos) Ellendige schurken! Ik
wacht ze hier op en betrap ze op heterdaad. (Vol medelijden) Al heb ik ook
medelijden met iedereen die via de kelder het museum probeert binnen te
komen. Die kelder … O, die kelder … Het is er in één woord: (vol afgrijzen)
VERSCHRIKKELIJK! (Treurig) Die ellendige, zielige pechvogels van een
schurken. Waarom zijn ze toch die kelder in gegaan? (Jammerend) Waarom
toch? WAAROM?

Het licht dimt. De muziek start (track 20). Het koor loopt op. De Brede Jongens sluipen
achter elkaar aan het podium op. Ze hebben alle twee een zaklamp. Joep loopt voorop. Hij
wordt door Jordy vooruit geduwd. De boeven zien beiden geen hand voor ogen. Jordy speelt
de baas en spoort Joep aan om verder te lopen.
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♪ ♫ Lied:
Koor:

In deze kelder
In deze kelder is het superpikkedonker
In deze kelder is het helemaal niet pluis
Het ruikt er muf, naar schimmel en naar gore sokken
Deze kelder is de vieste plek in huis
In deze kelder is het glibberig en smerig
Echt waar, we gleden net al bijna van de trap
Door het plafond van planken vol met grote kieren
Sijpelt dikke gore drab

Joep voelt dat er een klodder gore drab in zijn nek valt.
Joep:
Jordy:

(Schreeuwt) AAAH!!! IN MIJN NEK! IN MIJN NEK!
SSSSST!!! STIL NOU!!!

Joep blijft vooroplopen. De boeven sluipen op de tast verder.
Koor:

O, waarom?!
Kozen wij voor deze route
Niet voor een dakgoot of voor een open raam?
Best wel dom!
Dat we hier nu verder moeten
Waarom zijn we toch de kelder in gegaan?
Waarom zijn we toch de kelder in gegaan?

Een van de koorleden gooit Joep wat rotzooi voor de voeten. Hij stoot zich ertegen.
Joep:
Jordy:

(Roept) AU!!! AU!!
Stil toch! Kun je niet uitkijken?! DOORLOPEN!!!

Koor:

In deze kelder kun je echt je kont niet keren
Het is een zwijnenstal, een grote vuilnishoop
De vloer ligt vol met oude spijkers en punaises
Er ligt er vast ook eentje met de punt omhoog

Joep:

(Roept) AU!!!

Joep grijpt naar zijn pijnlijke voet, maar blijft vooroplopen. Een van de koorleden stapt naar
voren en legt een hark klaar op de grond.
Koor:

Een laatste tip nog voor degene die vooropgaat:
Pas heel goed op, probeer te kijken waar je loopt
Wees niet zo dom om op die ene hark te stappen
Want dan zwiept de steel omhoog

Joep:
Jordy:

DAT GAAT NIET GOED!
WEL WAAR! DOORLOPEN!

Joep stapt op de hark. De steel zwiept omhoog en raakt Joep vol.
Joep:

(Roept) AU!!!
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Jordy:

SSSSST!!! STIL NOU!!!

De hark wordt weer opgeruimd door het koorlid. De boeven sluipen verder.
Koor:

O, waarom?!
Kozen wij voor deze route
Niet voor een dakgoot of voor een open raam?
Best wel dom!
Dat we hier nu verder moeten
Waarom zijn we toch de kelder in gegaan?
Waarom zijn we toch de kelder in gegaan?

Jordy duwt Joep vooruit, maar dat wordt Joep zat. Hij draait zich om en wijst beschuldigend
naar Jordy.
Koor:

Wie zei er ook alweer ‘kom op dat doen we’?
Wie was dat met z’n domme kop?
Wie was dat met die grote waffel?
Die mag nu mooi voorop!

De muziek stopt. Het licht gaat weer aan. Joep gaat achter Jordy staat en duwt hem vooruit
richting de linkerkant van de berg met rotzooi.
Jordy:

Nee! Pas op! Straks struikel ik! Het is hier een rotzooi! Ik kan niets zien!

Joep duwt Jordy achter de berg met rotzooi. Hij valt met veel kabaal in de rotzooi (nog steeds
track 20).

Scène 14:

Pepperspray

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

De opening

Er klinkt gezellig geroezemoes en wat muziek op de achtergrond (track 22).
Willem, Leonoor, Femke, Melissa, Gloria, Carmen, Alie Beter, Willie Warrig en burgemeester
Blaaskaak komen druk pratend op. Ze dragen allemaal een glaasje champagne in de hand.
Willem gaat op het krukje staan en heet iedereen welkom.
Willem:

(Roept) Welkom! Iedereen welkom! Leuk dat jullie zijn gekomen bij de
openingsborrel van ons museum. Kijkt u gerust rond en vergaap u aan onze
collectie. Over ongeveer een kwartier zal eenieder van jullie ook heel even
de GELUKSDIAMANT mogen vasthouden!

Iedereen juicht enthousiast. Willem stapt van het krukje. Carmen schiet hem aan.
Carmen:

Hallo. Ik ben Carmen, reporter van de ochtendkrant. Weet u zeker dat de
diamant echt is, meneer Weiland? Diamanten van deze omvang zijn heel erg
zeldzaam, weet u.
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Willem:

Natuurlijk! Ik heb het zelfs laten onderzoeken door experts Willie Warrig en
Alie Beter. Kijk, daar heb je ze net.

Carmen:

Wat kunnen jullie mij vertellen over de echtheid van de diamant?

Willie en Alie:

Het is onmiskenbaar. Overduidelijk. Zonder enige twijfel …

Willem:

(Onderbreekt de experts) Zie je wel? Zonder ENIGE twijfel!

Carmen kijkt argwanend, maar dan komt Victor Brinks op en hij spreekt de reporter aan.
Victor Brinks:

Help je mee opletten of hier ook verdachte figuren rondlopen?

Slap heeft een koffer gevonden. Hij zet de koffer boven op zijn hoofd en loopt ermee rond. Het ziet
er belachelijk uit. Carmen spreekt hem aan.
Carmen:

Jij gedraagt je nogal verdacht! Wie ben je en wat doe je met die koffer?

Slap:

Rustig maar. Alles is goed. Ik ben van de bewaking.

Carmen:

Jij? Van de bewaking?

Slap:

Ja. Dat zou je niet zeggen, hè? Logisch! Ik ben UNDER KOFFER!

Slap loopt weg. Dan komen Max Verstapel en Sebastiaan Ventiel door de ingang op. Max
heeft z’n helm op met het vizier naar beneden. Hij heeft een groot pak ‘motorolie’ met een
rietje in zijn hand. Het rietje gaat onder z’n vizier door naar binnen zodat hij kan drinken.
Carmen:

Kijk! Dat is Max Verstapel!

Sebastiaan springt tussen de reporter en Max in.
Sebastiaan:

Maar belangrijker: IK ben Sebastiaan Ventiel.

Carmen:

Ja? Nou en?

Sebastiaan zucht en laat de schouders hangen.
Carmen:

Max? Mag ik je een vraag stellen die bij heel veel mensen op de lippen
brandt? Waarom houd je nu al dagen achtereen je helm op?

Willem:

Ja, waarom loopt Max er zo bij? Is-ie soms met z’n helm op geboren?

Sebastiaan:

Nou! Dat is voor z’n moeder te hopen van niet! Haha! (Ziet dat niemand
lacht) Kom op, dames, het was maar een grapje. (Zucht)

Iedereen loopt af. Alleen Carmen, Max, Femke en Melissa blijven op.
Scène 16:

OntHARINGscrème

Deze scène is niet in te lezen in het inzagescript
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Scène 17:

Formule 1 (deel 2)

Melissa en Femke zien plotseling Max staan.
Femke en Melissa:

O, daar ben je!!

Max kijkt naar Femke en Melissa en baalt duidelijk dat hij gevonden is. Hij slaat met z’n hand op
z’n helm en buigt het hoofd. Femke en Melissa kibbelen.
Femke en Melissa:

(Tegen elkaar) Dus zoals afgesproken blijf JIJ uit z’n buurt. Nee,
IK niet. JIJ! (Tegen Max) Zeg jij er eens iets van!

Max wijst naar zichzelf en steekt vervolgens machteloos beide armen in de lucht.
Melissa:

(Geïrriteerd) Dat eeuwige zwijgen van hem!

Femke:

(Geïrriteerd) Ja! Dat eeuwige zwijgen van hem!

Melissa:

Dat is … (slaat opeens om) dat is wel STOER, vind ik.

Femke:

Ja, stoer, ja. En intrigerend.

Melissa:

En aantrekkelijk.

Max slaat wanhopig met z’n hand tegen zijn hoofd. Dan zet hij demonstratief zijn motorolie op de
grond. Femke en Melissa verstijven.
Femke en Melissa:

Hij gaat wat doen!

Max maakt aanstalten om zijn vizier te openen.
Melissa:

Hij gaat zijn vizier openen. Hij … hij … Hij gaat wat zeggen, denk ik. Snel!
Maak een live-stream!

Melissa grijpt naar haar mobieltje en begint te filmen. Max opent langzaam zijn vizier.
Femke:

We zijn hier met Max Verstapel. En na dagen van stilzwijgen gaat hij eindelijk
wat zeggen, lijkt het. We zijn razend benieuwd wat hij ons, zijn twee grootste
fans, te zeggen heeft.

Femke en Melissa houden hun adem in. Het is enkele seconden doodstil en dan laat Max een
enorme boer (track 23). Femke en Melissa reageren geschokt.
Femke:

(Vol afgrijzen) Bèèèèèh! Bah! Bah! Bah! Zag je die spetters?!

Melissa:

(Vol afgrijzen) Of ik ze zag? Ik VOELDE ze!

Max doet zijn vizier naar beneden en schuddebuikt van het lachen.
Femke en Melissa:

(Afkeurend) Max! Je bent een ongemanierde pummel!

Max knikt gretig en steekt een duim in de lucht.
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Melissa:

Al had het ook wel iets mannelijks, vond ik.

Femke:

Het kwam wel echt recht uit z’n hart. Uit z’n pure, woeste mannenhart.

Max weet niet wat-ie hoort en schudt het hoofd.
Femke en Melissa:

(Tegen elkaar) Dus zoals afgesproken blijf JIJ uit z’n buurt. Nee,
IK niet. JIJ!

Max grijpt verslagen naar zijn hoofd. De muziek start (track 24). Koor loopt op.

♪ ♫ Lied:

Het is een race

Femke en Melissa zingen hun solo’s om de beurt door dezelfde microfoon.
Femke:
Melissa:
Femke:
Melissa:

Is het de manier waarop hij race na race
De rest te kijken zet?
Hoe hij heldhaftig door de bochten racet
Met de vaart van een raket?
Is het zijn scheurende bolide
Waarmee hij iedereen verslaat?
Of toch die kalmte, zijn koelbloedigheid

Melissa en Femke krijgen ruzie om de microfoon en wie erdoor mag zingen.
Melissa:
Waardoor MIJN hart …			
Femke:		Waardoor MIJN hart …			
Femke en Melissa: Waardoor mijn hart steeds sneller slaat?
Koor:

Femke:
Melissa:

Het is een race, tot aan de eindstreep
Van hier tot aan de finishlijn
Wie wint het hart van Max?
Dat is de vraag					
Wie zal straks de winnaar zijn?

Copyright © Spotlight Musical Productions

44

Nee, nee!
Geef hier!

Script

Melissa:
Femke:
Melissa:
Femke:

Is het dan misschien zijn geel-rood-zwarte pak
Zijn stoere zonnebril, zijn pet?
Of het mysterie van zijn dichte helm		
Die hij al dagen niet heeft afgezet?
Is het zijn scheurende bolide
Waarmee hij iedereen verslaat?
Of toch die kalmte, zijn koelbloedigheid

Melissa en Femke krijgen opnieuw ruzie om de microfoon en wie erdoor mag zingen.
Femke:
Waardoor MIJN hart …			
Melissa:		Waardoor MIJN hart …
		
Femke en Melissa: Waardoor mijn hart steeds sneller slaat?

Melissa:
Femke:

Koor:

Het is een race, tot aan de eindstreep
Van hier tot aan de finishlijn
Wie wint het hart van Max?
Dat is de vraag					
Wie zal straks de winnaar zijn?

Koor:

Ze zijn aan elkaar gewaagd
Dat was duidelijk, meteen
Maar wie? Wie wordt er nummer één?

Koor:

Het is een race, tot aan de eindstreep
Van hier tot aan de finishlijn
Wie wint het hart van Max?
Dat is de vraag					
Wie zal straks de winnaar zijn?
Dat is de vraag					
Wie zal straks de winnaar zijn?

Hoo hoo!
Ik dacht ’t niet!

Koor loopt af. Max, Femke, Melissa, Victor Brinks, Slap en Carmen blijven op.
Max zucht diep en geeft de fles motorolie aan Melissa. Direct maken zij en Femke ruzie om de
fles. Max maakt van de gelegenheid gebruik en vlucht af.

Scène 18:

George en Julia Getaway

Julia komt via de ingang op lopen. Ze doet alsof ze zwanger is en heeft daarom een vierkante
doos onder haar jurk gestopt. Victor loopt direct kordaat op haar af.
Victor Brinks:

Hallo mevrouw, ik ben Victor Brinks. Hoofd van de beveiliging. Ik moet u
helaas vragen om te vertrekken.

Julia:

Hoezo dan?

Victor Brinks:

Ik vind u er verdacht uitzien.

Julia:

Schandalig! Hoe durft u! Ik ben een ZWANGERE vrouw.

Victor Brinks:

Zwanger? Waarvan? Van een kubus?
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Julia:

(Verbaasd) Een kubus?

Victor wijst naar de nepbuik van Julia. Julia ontdekt haar blunder.
Julia:

O. (Zich generend) Foutje …

Victor Brinks:

Kan gebeuren.

Julia:

(Roept naar de coulissen) GEORGE!!! We hadden denk ik TOCH beter
kunnen gaan voor die nepbuik van BOL.COM.

Carmen:

Waar heeft u deze gekocht dan?

Julia:

(Zich generend) Bij de BLOKKER.

Victor Brinks:

Ik zal u wel even naar buiten begeleiden.

Julia loopt met Victor Brinks af. George komt op lopen met een kinderwagen. In de kinderwagen ligt een bluetooth-speaker onder het dekentje. Hij doet alsof er een baby in de wagen ligt en
probeert babygeluidjes af te spelen. George drukt veelvuldig op het scherm van zijn mobieltje. Er
klinken willekeurige geluidseffecten (track 25).
George:

(Zenuwachtig) Ehm, nee. Die bedoelde ik niet. Deze dan?

Dan klinken er uiteindelijk toch babygeluiden (nog steeds track 25).
Slap:

Goedendag meneer. Met de kleine op stap?

George:

Jazeker. Mijn zoontje en ik gaan graag naar musea.

Slap wil in de wagen kijken.
George:

(Geschrokken) NEE! Kijkt u niet in de wagen, alstublieft.

Slap:

Waarom niet?

George:

Mijn eh … mijn kind is eh … HEEL LELIJK!

Slap:

Lelijk?

George:

Ja, echt van (trekt een heel gek gezicht) YIKES! Weet u wel? Tja, hij lijkt op
z’n moeder. Daar kan-ie ook niets aan doen, toch?

Slap kijkt naar George. Die kijkt onnozel en haalt zijn schouders op.
Carmen:

Nou, ik vind het toch leuk om heel eventjes …

Carmen wil nu in de wagen kijken.
George:

NEE! Niet doen! MIJN KIND STINKT! Jawel!

George loopt op Carmen af en roept in de camera.
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George:

HIJ STINKT! Ik wind er geen doekjes om! Hij laat scheten. Hoor maar!

George drukt op het scherm van zijn mobieltje. Er klinken willekeurige geluiden (track 26).
George:

(Zenuwachtig) Ehm, nee. Die bedoelde ik niet. Deze dan?

Er klinken nog wat willekeurige geluiden (nog steeds track 26). Slap pakt de bluetoothspeaker uit de wandelwagen.
Slap:

Uw zoon lijkt erg veel op een bluetooth-speaker.

George:

(Betrapt) Meent u dat nou?

Slap:

Maar misschien doet uw zoontje maar ALSOF. Doet uw zoontje vaak alsof?

George:

(Betrapt) Ja. Soms. Best wel vaak.

Slap:

Dan lijkt-ie toch ook nog op z’n vader!

Gefrustreerd pakt George de speaker over van Slap en legt hem in de wagen.
George:

Kom, Speaker. We gaan. Die meneer doet gemeen tegen papa.

Er klinken geluidseffecten van een lachende baby die scheten laat (track 27).
George:

Ja, nu maak je de goede geluiden. Beetje laat, vind je ook niet?

Julia komt enthousiast op. Ze heeft twee toegangskaartjes.
Julia:

We kunnen naar binnen! Ik heb twee toegangskaartjes geregeld.

George:

Toegangskaarten? Twee?

Julia:

Ja. Speakers onder de vier jaar mogen gratis naar binnen. Kom!

Dan komen Victor en Guusstaaf door de ingang op gerend. Ze halen Julia en George in en
versperren de toegang tot de rest van het museum.
Victor en Guusstaaf: Geen stap verder jullie! We weten wie jullie zijn!
Julia:

O, werkelijk?

Victor en Guusstaaf: Jullie zijn de beroemde diamantdieven George en Julia Getaway!
Carmen:

(Stomverbaasd) Echt waar?!

Victor Brinks:

Ze zijn naar jullie op zoek in wel twaalf landen, van hier tot in Rusland!

George:

Dat klopt! We zijn nogal VERGEZOCHT.

Julia:

Maar dat doet er allemaal niet meer toe. Onze straf zit erop. We zijn
vrijgelaten wegens goed gedrag. Wij zijn geen criminelen meer. We zijn excriminelen. Om het te bewijzen geef ik u nu uw portemonnee terug.
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Julia geeft de stomverbaasde Victor Brinks zijn portemonnee.
Victor Brinks:

Hè? Mijn portemonnee? Maar die had ik nog niet eens gemist!

George:

We zijn veranderd. We laten het verleden het verleden. Stelen? Rollen?
Roven? Dat is allemaal verleden tijd. Dat was vroeger.

Julia:

Precies! Dat was vroeger!

Koor loopt op. Slap loopt af, komt weer op met de kluis en zet hem vooraan op het podium.
Slap en Victor gaan ieder aan een kant van de kluis op een krukje zitten. Ze slapen. De muziek
start (track 28).
♪ ♫ Lied:
Koor:

Ik heb mijn fouten ingezien
Vroeger, vroeger-vroeger-vroeger
Vroeger, vroeger-vroeger-vroeger

George sluipt zelfverzekerd richting de kluis. Hij heeft zijn sporttas in z’n hand.
Koor:

Vroeger brak hij in
Bij elke grote bank
Op zoek naar de locatie van de kluis
En als hij hem dan vond
Dan greep hij naar z’n tas
Want George die had een heleboel in huis
Maar meestal koos hij voor
Zijn eigen favoriet:
Een flinke grote staaf
(Hard gezongen) VAN DYNAMIET!

George haalt een staaf dynamiet met een ontstekingsmechanisme (bijv. een analoge wekker) uit
zijn tas en plaatst deze tegen de kluisdeur. Slap en Victor slapen verder.
Koor:

(Zachtjes gezongen) Als u goed wilt blijven horen
Stop uw vingers in uw oren
Zet u schrap of ontspan
Nou ja, geniet!

George stopt zijn vingers in zijn oren. Na de explosie wil George de kluisdeur openen, maar
Slap en Victor grijpen hem. Dan zingt George samen met het koor: ‘Dat was vroeger.’
Koor:
George:
Koor:

Dat was vroeger, vroeger-vroeger-vroeger			
Dat was vroeger 		
(Roept) Dat was vroeger, man!
Want dat is nu voorbij
Dat doet hij nu niet meer
Hij heeft genoeg van de gevangenis gezien
Maar dat is nu voorbij
Beweert hij keer op keer
En claimt een schoon geweten bovendien

Copyright © Spotlight Musical Productions

48

Script

George schudt zichzelf los. Slap en Victor laten hem met tegenzin los.
George:

(Breeduit zingend) Ik heb mijn fouten ingezien!

George kijkt het publiek een beetje uitdagend aan met een glimlach om z’n lippen.
George:

(Gesproken tegen publiek) Nou, ja … MISSCHIEN!

Slap en Victor gaan weer aan beide zijden van de kluis zitten en vallen weer in slaap.
Koor:

Vroeger, vroeger-vroeger-vroeger
Vroeger, vroeger-vroeger-vroeger

Julia sluipt stilletjes over het podium richting de kluis. Ze draagt een rugtas.
Koor:

Vroeger brak zij in
Bij elke grote bank
Op zoek naar de locatie van de kluis
Maar anders dan haar broer
Hield zij niet van lawaai
Dus sloop ze haast nog stiller dan een muis
Zo’n kraak zonder kabaal
Die deed ze digitaal
Vaak was de code goed 					
(Hard gezongen) MAAR SOMS OOK NIET!

Julia haalt een apparaatje met allemaal knoppen uit haar rugtas en plaatst/plakt het apparaatje op
de kluis. Ze toetst een code in op het apparaatje.
Koor:

(Zachtjes gezongen) Als u goed wilt blijven horen
Stop uw vingers in uw oren
Zet u schrap of ontspan
Nou ja, geniet!

Het alarm gaat af. Slap en Victor grijpen eerst pijnlijk naar hun oren, maar grijpen daarna Julia in
haar kraag. Dan zingt Julia samen met het koor: ‘Dat was vroeger.’
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Koor:

Dat was vroeger, vroeger-vroeger-vroeger			
Dat was vroeger 		
(Roept) Dat was vroeger, gasten!

Julia:

Julia schudt zichzelf los. Slap en Victor laten haar met tegenzin los.
Koor:

Want dat is nu voorbij
Dat doet ze nu niet meer
Ze houdt het stelen, rollen, roven voor gezien
Maar dat is nu voorbij
Ze roept het keer op keer
Beloofde het haar moeder bovendien

Julia:
George:
Julia:
George:

Ik doe niets meer clandestien!
Ze heeft haar fouten ingezien!
Ik heb gewoon het licht gezien!
Heeft gewoon het licht gezien!

George en Julia kijken het publiek uitdagend aan met een brede glimlach om hun lippen.
Julia:

(Gesproken tegen publiek) Nou, ja …

Julia kijkt kort naar George en dan weer naar het publiek.
Julia:

MISSCHIEN!

Julia knipoogt naar het publiek en loopt dan samen met George richting de uitgang. Het koor
blijft staan. Willem opent de kluis en pakt het doosje van de diamant eruit. Dan draait Julia zich
opeens om, rent naar Willem, grist het doosje van de diamant uit zijn handen en vlucht weg.
Julia:

(Roept) RENNEN, GEORGE!

George en Julia rennen af via de uitgang. Slap en Victor reageren te laat en botsen ook nog
eens klungelig tegen elkaar op. Victor kan enkel nog verbijsterd iets uitroepen:
Victor Brinks:

(Roept) STAAN BLIJVEN, SCHURKEN!!!

Melissa:

O nee! Ze zijn ontsnapt met de diamant. Wat nu??

Iedereen blijft op.

Scène 19:

MERKbrillen

Bibi Basta van ‘Actiecomité NEE!’ komt op. Ze draagt een zonnebril. Ook draagt ze een
protestbord met leuzen erop. Ze roept ‘Boe!’ en ‘Tegen! Tegen!’, et cetera.
Carmen:

Mevrouw? Vanwaar al dit kabaal?

Bibi:

Sorry, maar mag ik nog één keertje deze musical komen verstoren? Ik ben
Bibi van ‘Actiecommitee Nee!’ en ik ben TEGEN! (Scanderend) ‘Jaaa! Tegen!
Tegen!’
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Carmen:

Waar bent u tegen dan?

Bibi:

MERKbrillen.

Carmen:

Maar waarom dan?

Bibi:

Ik kocht in de museum-giftshop een MERKbril. En wat denk je?

Carmen:

Nou ja, ehm …

Bibi:

Ik MERK er niets van! (Scanderend) ‘Jaaa! Tegen! Tegen!’

Carmen kijkt verbaasd en haalt haar schouders op.
Carmen:

Scène 20:
Melissa:

(Zuchtend) Tja, sommige mensen zijn NOOIT tevreden. En dus ook nooit
GELUKKIG!

Iedereen geflest
Ik zag zo uit naar het vastpakken van de geluksdiamant! En jij ook, hè,
Bluppie 3? GELUKKIG heb ik jou nog.

Iedereen beaamt dat ook hij/zij graag de diamant had aangeraakt. Dan doet Max een stap naar
voren en zet zijn helm af. Iedereen kijkt hem verbijsterd aan.
Max:

(Teleurgesteld) En ik wilde de geluksdiamant graag even vasthouden omdat
ik al weken zit te balen vanwege deze grote wrat op m’n wang.

Sebastiaan:

(Lacht hard) Hahaha! Max heeft een grote wrat op zijn wang! Haha! Ik kan
niet stoppen met lachen van geluk! Hahaha!

Femke:

Maar, ik zie helemaal geen wrat op je wang, Max. Ik denk dat die weg is.

Max:

Maar … maar dan hoef ik eindelijk mijn helm niet meer dag en nacht op te
houden! JIPPIE!!! O, wat ben ik blij.

Max geeft Femke spontaan een knuffel.
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Sebastiaan:

Het is niet eerlijk! Nu ben ik weer ongelukkig!

Melissa loopt met de vissenkom naar Sebastiaan toe.
Melissa:

Hé. Kop op, sombere jongen. Soms zitten dingen tegen. Ik kan het weten:
Bluppie 3 heet niet voor niets Bluppie 3. Het gaat wel goed komen met jou.
Wil je Bluppie 3 anders even vasthouden?

Sebastiaan:

Ja, dat wil ik wel. Dank je.

Victor Brinks:

Ik had de diamant graag terug gezien in de handen van meneer Guus.

Dan komen Julia en George opeens teruglopen. Ze kijken boos. Iedereen valt stil.
Julia:

(Kokend van woede) Wat flikken jullie ons nou dan?! Het doosje is … dit
doosje is …

George:

(Schreeuwt boos) LEEG! Helemaal LEEG! (Spelt) L-E-E… (twijfelt even)
C-H! LEEG!

Esmee:

Dat klopt! Het doosje is leeg. Ik heb het leeggehaald voordat het doosje de
kluis in ging.

Willem en Leonoor:

Maar waarom?! In de lieve vrede, waarom?!

Esmee:

Omdat ik de diamant graag wil teruggeven aan meneer Guusstaaf. Ik vond
hem zó zielig. De diamant is hem zo dierbaar en opeens was hij hem kwijt.
Waarom zouden we hem dan niet teruggeven? Zeker als je bedenkt dat dat
ding hartstikke nep is!

Iedereen:

(Onthutst) HARTSTIKKE NEP??!!!

Bibi:

Maar dan zijn we geflest! Dan moet iedereen zijn geld terugkrijgen!

Gloria:

Nep? Maar dat is een ramp voor onze Happy Diamonds-commercial!

Gloria valt flauw, maar Leonoor vangt haar op en zet haar weer rechtop.
Willem:

Nep? Maar, Esmee, hoe weet je dat?

Esmee:

Simpel, pap. Ik heb gedaan wat jij ook zou moeten doen: altijd de kleine
lettertjes lezen.

Esmee loopt de coulissen in en loopt daarna weer op met de diamant.
Esmee:

Alie, mag ik je vergrootglas even lenen?

Alie Beter geeft Esmee het vergrootglas aan. Esmee bekijkt de diamant en leest voor.
Esmee:

(Leest voor) ‘Dit is een product van Placebo BV. Made in Taiwan.’

Carmen:

Maar waarom hebben de experts ons niet gewaarschuwd? Ze zeiden dat het
zonder enige twijfel was!
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Willie Warrig en Alie Beter komen naar voren, pakken de diamant over van Esmee en bekijken
hem nog eens goed.
Willie en Alie:

Onmiskenbaar. Overduidelijk. Zonder enige twijfel … een goedkoop stukje
plastic. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet waardevol kan zijn voor iemand.

Guusstaaf:

Precies! Ik weet natuurlijk dat het geen echte diamant is, maar voor mij is het
een geluksbrenger. Ik heb hem 40 jaar geleden …

Gloria:

Hoo! Hoo! Stoppen! Sorry dat ik je even onderbreek, Guusstaaf. Maar mag ik
even wat sentimentele muziek eronder? Dan zorg ik dat ik alles film. (Roept)
Drie … twee … één … en actie!

Er klinkt een sentimenteel muziekje (track 29). Gloria filmt terwijl Guusstaaf vertelt.
Guusstaaf:

Ik heb de diamant 40 jaar geleden gewonnen op de kermis in de schiettent.
Ik schoot normaal nooit raak in de schiettent. Nooit! Maar net toen ik de
trekker over wilde halen, stootte iemand me per ongeluk van achteren
aan. Ik heb niet eens gezien wat ik precies geraakt heb, maar mijn schot
moet fantastisch geweest zijn, want ik kreeg deze grote plastic nepdiamant
in mijn armen geduwd. En toen ik me omdraaide om te zien wie me
had aangestoten, toen stond ze daar. Met een hele grote verfomfaaide
suikerspin: Guusje. Mijn Guusje. We zijn inmiddels 38 jaar getrouwd en we
zijn nog altijd heel erg gelukkig. Daarom is dat stukje goedkoop plastic voor
mij een echte GELUKSDIAMANT.

Iedereen is ontroerd en applaudisseert.
Gloria:

Het staat er allemaal op. Dit wordt een commercial die Happy Diamonds
voorgoed op de kaart zet. YESSS!!!

Gloria geeft Guusstaaf een hug. Esmee pakt de diamant over van de experts en geeft hem aan
Guusstaaf.
Esmee:

Alstublieft, meneer Guusstaaf.

Guusstaaf:

Dank je wel, Esmee.

Scène 21:

De ontknoping

Carmen loopt naar Guusstaaf met haar fotocamera in de aanslag.
Carmen:

Wilt u poseren voor een foto in de krant, meneer Geluk?

Guusstaaf gaat klaarstaan, maar Carmen laat haar camera zakken.
Carmen:

Of toch beter van niet. (Spreekt iedereen toe) Ook al is de diamant niet echt,
zolang mensen blijven geloven dat hij gelukkig maakt, zal meneer Guus
geen rust kennen. Laten we geheimhouden dat hij de diamant terug heeft.
Mijn krantenkop van morgenochtend zal daarom zijn: ‘GELUKSDIAMANT
BLIJKT NEP. MUSEUM GOOIT DIAMANT BIJ HET AFVAL.’
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Iedereen knikt instemmend, behalve de familie Weiland.
Willem:

(Jammerend) Weg geluksdiamant. Weg entreegeld. We zijn blut. We zullen
het museum moeten verkopen. Allemaal eigen schuld.

Willie en Alie:

BLUT? Dat valt nog te bezien. Wisten jullie dat jullie hier twee zeventiendeeeuwse Chinese abstracte schilderijen hebben hangen? Die zijn samen
zeker tien miljoen euro waard!

Familie Weiland:

TIEN MILJOEN EURO???

Willie Warrig:

Minstens!

Iedereen is perplex. Alie Beter bekijkt het rechter schilderij eens goed en schrikt.
Alie Beter:

Zeg, wat hebben jullie met het rechter schilderij gedaan?

Willem en Leonoor kijken elkaar zenuwachtig aan.
Leonoor:

Wat we ermee hebben gedaan? Hoe ehm … hoe bedoelt u?

Willie Warrig:

(Geschrokken) Oh! Nu zie ik het ook. Wat erg!

Willem en Leonoor:

Wat is er dan? Wat is er mis?

Willie en Alie:

Dit schilderij … dit schilderij hangt OP Z’N KOP!

Iedereen lacht. De familie Weiland slaat de armen om elkaar. Willem spreekt het publiek toe.
Willem:

(Tegen publiek) Lieve mensen, bedankt dat jullie er waren. Het zit er alweer
op. En wat kan ik jullie aan het einde van deze musical nog meer zeggen,
behalve (roept) EIND GOED …

Iedereen:

(Roepend) AL GOED!

Bibi Basta van ‘Actiecomité NEE!’ komt via de ingang op. Ze draagt een protestbord met leuzen
erop. Ze roept ‘Boe!’ en ‘Tegen! Tegen!’, et cetera.
Willem:

U weer?! Vanwaar al dit kabaal?

Bibi:

Ik ben Bibi van ‘Actiecommitee Nee!’ en ik ben weer TEGEN! (Scanderend)
‘Jaaa! Tegen! Tegen!’

Willem:

Waar bent u tegen dan?

Bibi:

Dat de musical is afgelopen! Boehoe!!!

Willem:

Tja, aan alles komt een einde. Maar niet getreurd: we hebben nog een
slotlied!

Bibi:

Een slotlied?! (Opeens blij) YEAH!!!!

Bibi gooit haar bord aan de kant. Koor loopt op. De muziek start (track 30).
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♪ ♫ Slotlied:

Laat het uit de speakers knallen

[NB Tijdens het eerste couplet beelden de koorleden de aanhalingstekens uit en knipogen daarna
naar het publiek.]
Koor:

Nu het mysterie is ontrafeld
Nu alles opgehelderd is
“De diamant tussen het afval
In de vuilnisemmer ligt”
Nu keert de rust hier terug			
En loopt de avond op z’n eind
Maar niet voor we met z’n allen
Klaar met feestvieren zijn			

Koor:

Maak herrie met z’n allen			
Laat het uit de speakers knallen:		
Het is een mooie tijd geweest!		
Maak kabaal als nooit tevoren		
Laat de hele buurt het horen: 			
We vieren nu ons afscheidsfeest!

)
)
)
) 2x
)
)

Nu aan de vele mooie jaren
Op onze school een einde komt		
En wij groep 1 tot aan groep 8
Samen hebben afgerond
Nu blikken wij terug
Wat is de tijd toch snel gegaan		
Bedankt juf en bedankt meester		
’t Is nu tijd om te gaan
Maak herrie met z’n allen			
Laat het uit de speakers knallen:		
Het is een mooie tijd geweest!		
Maak kabaal als nooit tevoren		
Laat de hele buurt het horen: 			
We vieren nu ons afscheidsfeest!
Iedereen:

)
)
)
) 2x
)		
)

Woohoo! Eén, twee, drie!

De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

Maak herrie met z’n allen			
Laat het uit de speakers knallen:		
Het is een mooie tijd geweest!		
Maak kabaal als nooit tevoren		
Laat de hele buurt het horen: 			
We vieren nu ons afscheidsfeest!

)
)
)
) 2x
)
)

-einde[OPMERKING: de avond kan afgesloten worden met het zingen van de reprise van ‘Laat het uit de
speakers knallen’ (Bonuslied 1) of met het zingen van de medley (Bonuslied 2).]
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♪ ♫ Bonuslied 1:
Iedereen:

Reprise – Laat het uit de speakers knallen (track 31)
Woohoo! Eén, twee, drie!

De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

♪ ♫ Bonuslied 2:

Maak herrie met z’n allen			
Laat het uit de speakers knallen:		
Het is een mooie tijd geweest!		
Maak kabaal als nooit tevoren		
Laat de hele buurt het horen: 			
We vieren nu ons afscheidsfeest!

)
)
)
) 4x
)
)

Medley – De diamantroof! (track 32)

Koor:

Wat een geluk! Wat een geluk!
Het klinkt misschien wat gek
Maar plots schijnt hier de zon
En deze dag kan niet meer stuk
Dit is het beste wat ons overkomen kon!

Willem:

En nu … en nu weet u waarom!

Koor:

O, waarom?!
Kozen wij voor deze route
Niet voor een dakgoot of voor een open raam?
Best wel dom!
Dat we hier nu verder moeten
Waarom zijn we toch de kelder in gegaan?
Waarom zijn we toch de kelder in gegaan?

Koor:

Want dat is nu voorbij
Dat doet ze nu niet meer
Ze houdt het stelen, rollen, roven voor gezien
Maar dat is nu voorbij
Ze roept het keer op keer
Beloofde het haar moeder bovendien

Julia:
George:
Julia:
George:
Julia:

Ik doe niets meer clandestien!
Ze heeft haar fouten ingezien!
Ik heb gewoon het licht gezien!
Heeft gewoon het licht gezien!
Nou, ja … MISSCHIEN!

Femke:

Is het zijn scheurende bolide
Waarmee hij iedereen verslaat?
Of toch die kalmte, zijn koelbloedigheid

Melissa:

Melissa:
Waardoor MIJN hart …			
Femke:		Waardoor MIJN hart …			
Femke en Melissa: Waardoor mijn hart steeds sneller slaat?
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Koor:

Het is een race, tot aan de eindstreep
Van hier tot aan de finishlijn
Wie wint het hart van Max?
Dat is de vraag					
Wie zal straks de winnaar zijn?

Victor Brinks:

Nieuwe sloten 				
(Koor: Check! Check!)
Toegangscodes
			
(Koor: Check! Check!)
En camerabewaking bij het hek
Wegversperring				
(Koor: Check! Check!)
Kraaienpoten					(Koor: Double check!)
(Prutst met zijn lijst) En ehm, wacht effe, ehm …
DUURT TE LANG!
Dat was het wel!
EN … CHECK!

Koor:
Victor Brinks:
Koor:
Victor Brinks:
Koor:
Koor:

Weet alles uit jezelf te halen
Door te schitteren en te stralen
Doe jezelf een Happy Diamond cadeau
Dan zal men jou niet snel vergeten
Dat is zeker-zeker weten
Met Happy Diamonds steel je echt de show

Koor:

Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer sip, ellendig, nooit meer ergens pijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Nooit meer in een dip en geen gechagrijn
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Echt gelukkig! (Echt gelukkig!)
Best wel fijn als daar een knopje voor zou zijn!

Iedereen:

Woohoo! Eén, twee, drie!

De koorleden zetten de polonaise in.
Koor:

Maak herrie met z’n allen			
Laat het uit de speakers knallen:		
Het is een mooie tijd geweest!		
Maak kabaal als nooit tevoren		
Laat de hele buurt het horen: 			
We vieren nu ons afscheidsfeest!
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De familie Weiland heeft in een opwelling een oud museum gekocht voor maar
€ 1,-. Maar al snel blijkt het een enorme miskoop. Het museum is een
verschrikkelijke bouwval en de collectie van het museum is al helemaal om te
janken. Wat een oude troep!
De doorgewinterde familie Weiland is echter niet voor één gat te vangen.
Ze gaan vol goede moed aan de slag met het opknappen van het museum én
verzinnen van alles aan elkaar om de oude spullen weg te kunnen zetten als
waardevolle museumobjecten. Ze missen nu alleen nog iets wat het museum écht
op de kaart zet.
Dan helpt het toeval een handje: Leonoor Weiland vindt tussen alle
oude spullen een kostbaar doosje waar een mysterieuze diamant in zit. Uit
een krantenartikel uit 2011 blijkt dat het om een voorgoed verloren gewaande
geluksdiamant gaat: een diamant die écht gelukkig maakt!
De vondst is al snel groot nieuws! Iedereen wil de diamant zien én
aanraken. De pers stroomt toe, modehuis Happy Diamonds wil de diamant
gebruiken voor hun reclamecampagne en zelfs F1-coureurs Max Verstapel en
Sebastiaan Ventiel komen een kijkje nemen. Het is een hit!
Helaas trekt de diamant ook minder welkome bezoekers. Wat dacht je
van inbrekersbende de Brede Jongens? Of de zojuist vrijgekomen internationale
diamantdieven George en Julia Getaway? Ai! Het overhaast ingehuurde
beveiligingsbedrijf C.O.P.S. probeert de security op te schroeven, maar er blijkt
geen houden aan: de beveiliging van het museum is zo lek als een mandje en de
toestroom van bezoekers is simpelweg te groot. De zenuwen zitten er al gauw in.
Niemand vertrouwt elkaar. Want wat als …? Wat als DE DIEF toeslaat?!
De diamantroof! 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!

