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Scène  1
Zes kinderen zitten op hun Tafels dicht bij elkaar. Ze kijken de zaal in. Steeds een spot op één
van de kinderen.
Mia:

Dit is mijn zus Marie. Ze houdt maar van één ding...

Marie:  

Dit is mijn zus Mia. Shoppen.

Mia:  

Ik zit al 12 jaar met haar opgescheept.

Marie:

En ik zit al 12 jaar met háár opgescheept.

Mia:

(niet gemeend) Dat vinden we allebei ge-wel-dig. Maar ja, wat doe je
eraan?

Marie:  

Vanaf mijn geboorte moet ik alles delen. Slabbetjes, bijtringen en driewielers.
Eén stapelbed, één kamer met één nachtlampje en nu komt het...dit is echt
kindermishandeling... maar één kledingkast! Tot we daar een stokje voor
staken...

Mia:

Tuurlijk. Zo kunnen we volgend jaar niet naar de middelbare school.
Een smartphone delen?

Marie:

Ik hoef de SMS-jes van haar vriendjes niet te lezen hoor.

Mia:

De één zeker de bovenkant (wijst) en de ander de onderkant (wijst) van
een Björn Borg setje?

Marie:

Lekker schamen in de kleedkamer.

Mia:

Nee, we hebben een goed gesprek met onze ouders gevoerd. En daarom
hebben we nu:



We zien de meiden in een winkel, shoppend! Terwijl ze de spullen pakken,
en de artikelen opgewonden benoemen, haalt steeds één van de twee de
bankpas door de pinautomaat. De juffrouw achter de toonbank lacht steeds
vriendelijker.

Marie:

Twee Burberry tassen.

Mia:

Twee Adidas trainingspakken inclusief vier paar Nike Airs.

Marie:

Check.

Mia:

Twee paar oorbellen van Zinzi en voor elk kledingsetje een ring, armband en
ketting.
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Marie:

Voor elke dag van de week een Björn Borg setje...

Mia:  

Check. En om het af te maken...

Marie:

Twee Samsung Galaxy 3S telefoons mét twee, dus vierjarig abonnement.



Weer terug, winkeljuffrouw af.

Mia:  

En als we goed ons best doen...

Marie:  

Krijgen we volgend jaar allebei een Ipad..

Marie/Mia:

Omdat we dan al best groot zijn...(kijken elkaar lachend aan)

Mehmet:  

Dames, zijn jullie uitgepraat? Wij doen ook mee aan deze musical, weet
je? (beeldt uit) Ik ben Mehmet. Mehmet de Veroveraar. Mehmet de Coolste,
Hipste, Rijkste. Ik werk...ja...ik ben de beste in mijn vak, weet je. Ik ben
een baas. Nu al verdien ik zoveel doekoe, ik kan kopen wat ik wil! Mehmet
de Coolste, Hipste, Rijkste. (doet een dansje)

Bram:

Mehmet, het gaat over ons allemaal hè? Ook al is het misschien minder
cool om goed te kunnen rekenen dan om goed te kunnen dansen.

Mehmet:

Ik weet alles. Ik kan alles. Je weet toch.

Bram:

Hij schept nooit op.

Mehmet:

Omdat het waar is, Brammetje. Mijn pa was arm eerst, man. Maar nu.
Nu is hij een miljonair. Daarom is hij nooit thuis. Zakenman van het jaar
2012. Hij vliegt de wereld over in zijn privéjet. Elk weekend mag ik mee.

Bram:  

Tuurlijk. Ik ben Bram. Volgend jaar ga ik naar het Technasium. Zie je die
knobbel hier op mijn voorhoofd? Een wiskundeknobbel. Ben ik mee geboren.

Leonoor:

Bram de rekenman.

Bram:  

Oh, haar boek is uit. Dit is Leonoor. Ze zegt niet veel, ze kijkt en schrijft.

Leonoor:  

(kijkt de zaal in en schrijft) Een man met een muisgrijs pak en lichtgrijs
haar en grote snor op de tweede rij, vader van Bram. Hij lacht, hij is trots.
Man met rode bril en clownspak, op rij drie, vrouw met paarse nagels en
zwartgeverfd haar. Ze zwaaien. Ik negeer. Ik ken die mensen niet. Ik schrijf
over ze. That’s all.

Mehmet:

Je moet je nooit schamen voor je afkomst, weet je.
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Leonoor:

Doe ik ook niet. Dat zijn mijn echte ouders niet. Ik stam af van een
Afghaanse Koninklijke familie.

Marie:

Yeah right Leonoor, dream on.

Mia:

Met haar fantasie is niets mis.

Yasir:

(stotterend, beetje opgewonden) Ikke...stane ma (=mijn land)

Bram:

Oh, sorry Yasir.

Yasir:  

Geeft niet...

Mehmet:

Hij zit nog maar een jaar bij ons in

Marie:

We vergeten hem nog wel eens.

Yasir:

Afghanistan. Stane ma.

Leonoor:

Hij is gevlucht.

Marie:

Hij had niks bij zich!

Mia:

Een paar kleren! Geen mobiele telefoon, geen portemonnee, geen zonnebril...

Marie:

Een

de klas.

week lang in dezelfde kleren...

Mehmet:  
Kappen chickies. Hij is gevlucht met zijn moeder en twee zusjes.
		Ze weten niet waar zijn vader is, hij woont nu in een..een...je weet toch...
Yasir:  

Asielzoekerscentrum.

Mehmet:

Yasir is cool.

Yasir:

Dankuwel. (met nadruk) Tashakor. (= dankuwel)

Bram:

Zullen we beginnen? Met ons verhaal? Het begon allemaal op de dag dat
we hoorden dat we juf Eva zouden krijgen. Vanaf groep 3 rekenden we al
uit wanneer we bij haar in de klas zouden komen.

Leonoor:

Ze hadden de leukste juf van de school voor het laatste jaar bewaard.

Marie:  

Juf Eva had een plan.

Mehmet:

We hadden alles voor haar over. We kwamen altijd heel rustig de klas
binnen, dat deden we voor juf Eva.



(lichtchangement)
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Scène  2


(De kinderen komen heel rumoerig de klas binnenstormen. Juf Eva lacht
erom, groet de kinderen door ze een hand te geven, of over hun hoofd te
aaien. Lichtchangement, de kinderen zitten keurig in rijtjes te luisteren.)

Luister kinderen, het jaarlijkse schooluitje komt er weer aan. Maar er is niet genoeg
geld, dus daarom, lieve kinderen, gaan we met elkaar bedenken waar we
met elkaar voor gaan sparen. Collecteren, bijbaantjes, zakgeld doneren:
		we gaan ervoor! Het moet dus wel iets zijn waar we allemaal achter staan.
Let op: we hebben een heel jaar de tijd. Ik verwacht dat jullie je volledig
inzetten. Zoveel dat aan het eind van het jaar jullie schoenen versleten zijn,
jullie spaarpotten leeg en jullie nog nooit zo trots zijn geweest op jezelf.
Aan jullie neuzen te zien, komt dat wel goed.
Juf Eva:

Mehmet:

(tegen publiek) Ik zei toch: juf Eva is cool.

Juf Eva:  

Voordat we met elkaar gaan bedenken hoe we dat bedrag bij elkaar gaan
sprokkelen, moeten we een plan bedenken. Waar gaan we voor sparen?
Wat vinden we met z’n allen de moeite waard om ons een heel jaar voor
in te zetten? Wie heeft er een idee?

Mia:  

(gilt door de klas) Gucci.

Juf Eva:

Wat zeg je Mia? Ben je iets kwijt?

Marie:

Niet foetsie. Gucci.

Juf Eva:

Wat gaan we dan doen, meiden?

Mia/Marie:

Shoppen. En dan vragen we gewoon de creditcard van pappa en mamma
mee voor iets extra’s.

Yasir:  

Creditcard?

Mia:  

Ja, daar kun je zoveel mee kopen als je wilt. Je haalt het door de
pinautomaat en de mevrouw achter de toonbank lacht altijd heel aardig
naar je!

Yasir:

Handig, moet ik mijn moeder vertellen. Tashakor.

Bram:  

Als we één Guccitas kopen, zijn we gelijk door ons hele budget heen.

Mia/Marie:

In Londen, Parijs, of New York, we gaan voor de nieuwste trends!

Mehmet:  
Mia:

Kunnen we met mijn vaders privéjet heen, je weet toch.
Yes, Mehmet, je bent the master!

Script Als ik later groot ben... | Op zolder Producties

7

Marie:

We geven iedereen een total make over! Leonoor, jij kan wel wat makeup advies gebruiken. Mehmet, jij krijgt een nieuw trainingspak van Nike,
de juffrouw een stylingadvies, zodat alle mannen omkijken (lacht) en Yasir....
Yasir? (Yasir kijkt beteuterd)

Yasir:  

Asielzoekerscentrum, moet hier blijven met vergunning.
(stilte, om de spanning te breken) Balen hè? (de klas lacht een beetje)

Leonoor:
Het leek me toch al niet zo goed aansluiten bij de wensen van de
		meerderheid van de groep.
Juf Eva:

Heb jij een idee Leonoor?

Leonoor:

Boeken.

Bram:  

Ik haat letters.

Leonoor:  

Een nieuwe bibliotheek, voor de klassen die na ons komen.

Marie:  

Maar als je nou niet van lezen houdt?

Mia:

Zoals wij?!

Juf Eva:

Het is mooi bedacht, Leonoor, maar ik geloof dat niet alle kinderen het
ermee eens zijn. Wij twee hebben het hier later nog wel eens over..Laten
we eens kijken, als we nou eens iets bedenken waar de hele klas iets
aan heeft.

Bram:

Een

Juf Eva:

Goed bedacht Bram.

Marie:

Ik vind het ook wel leuk om iets met z’n allen te doen, maar...

Mia:

Daar gaan we al zo vaak naartoe...

Juf Eva:

We komen in de richting, wie denkt er verder?

Mehmet:

Ik heb iets gehoord, op MTV. Ik weet alles.

Leonoor:  

Wat dan, Mehmet?

Mehmet:  

Yasir:  

Je weet toch, this is da bomb! Aan het eind van het schooljaar komt
megastar Joy Rider naar (naam plaats school). Hij geeft een optreden
speciaal voor de mensen hier. Als we daar met z’n allen naartoe gaan?!
Joy Rider?! Ook in Afghanistan. Is grote ster in grote wereld.

Marie:

Jajaja!

pretpark? Dat is niet duur en toch leuk. De Efteling, Walibi?

Hij is in één woord...eh eh...
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Mia:

Geweldig! Fantastisch! Awesome!

Leonoor:  

Zijn teksten zijn ook heel mooi.

Juf  Eva:

Bram?

Bram:  

Ik vind het goed. Weten we al hoe duur die kaartjes zijn?

Mehmet:  

Zoek ik uit Brammetje Brains, ik ga het regelen. Mehmet, de veroveraar, de
rijkste, de hipste, de coolste, ik laat mijn vader vanavond skypen met de
manager van Joy Rider...mijn vader weet alles.

Juf  Eva:

Even wachten Mehmet...heel goed van je, maar we doen het samen. Dit is
een uitstekend plan, kinderen, we gaan hier iets moois van maken...

Leonoor:

Een blijvende herinnering...

JJuf  Eva:

Juist, mooi gezegd Leonoor. Maar eerst een belangrijker vraag...(stilte)

Allen:

HOE  KOMEN  WE  AAN  GELD?!  

LIED  1  Hoe komen we aan geld?
Juf Eva:
De noten zijn gekraakt
Het plan is gemaakt
We weten nu precies wat het gaat worden.
Niet naar de Efteling
Niet naar Walibi
Al vond de halve klas dat dik in orde.
New York wordt het niet
Men was heel expliciet
Dat bleek toen wij de stemmen telden.
De disco afgedaan
De film, de bowlingbaan
Doen we niet,
meeste stemmen gelden.
Mehmet:
We gaan naar ons idool
Als afscheid van de school
Een popconcert met scheurende gitaren
Een hele avond lang
Op de eerste rang
Nu hoeven we alleen nog maar te sparen.
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Allen:
We weten wat we willen want de stemmen zijn geteld
De vraag is: Hoe komen we, hoe komen we aan geld?
Refrein allen:
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Wat kunnen we voor slimmigheid verzinnen?
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Hoe doen we dat? Waar moeten we beginnen?
Mia:
Onkruid wieden, auto’s wassen
Of op kleine baby’s passen.
Langs de deuren voor het goede doel
Marie:
Met een stalen smoel beweren
Dat we komen collecteren
Dan vangen we vast een heleboel!
Leonoor:
Of zou het misschien wat wezen
Om een blinde voor te lezen?
Dik betaald, maar met veel gevoel.
Refrein allen:
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Pokeren, en hopen dat we winnen.
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Beleggen, daar loop je echt mee binnen.
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Wat kunnen we voor slimmigheid bedenken?
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Wie kent een miljonair die wat wil schenken?
Yasir:
Appels plukken of drie weken
IJverig asperges steken
Domme klusjes voor mijn moeder doen.
Mehmet:
Wandelen met een bejaarde
Die zijn hele leven spaarde
En die geeft mij dankbaar zijn pensioen.
Bram:
Of een staatslot kopen?
En het beste ervan hopen?
Da’s misschien het beste om te doen...
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Refrein allen
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Je hoort het, er zijn duizenden manieren
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?
Om ons concert te kunnen financieren?
Geld! Geld! Geld! Hoe komen we aan geld?

Scène  3  


Buurman Henk Zemelaar komt de klas binnen stormen...

Buurman:

(heel boos) Wat is dat hier....grrrr.....belachelijk...lawaai?! Krant aan het
lezen..rustig... letters dansen voor mijn ogen...steeds afgeleid...deze vreselijke
muziek...allemaal zo gezellig bij elkaar...grrr...

Yasir:  

(tegen publiek) Buurman. Kennen we al. Nooit blij, altijd boos.

Juf Eva:

Meneer Zemelaar. Wat is dat nu vervelend voor u. We hadden er
helemaal niet aan gedacht. Maar we waren ook zo blij, weet u...

Buurman:

(doet gelijk vriendelijk) Oh, excuseer, juf Eva, ik had u niet gezien...

Juf Eva:  

We zullen er rekening mee houden, buurman. Zo vroeg, en dan al muziek
maken, dat is natuurlijk ook niet netjes van ons.

Marie:

(tegen publiek) Die juf is echt gek.

Mia:

(tegen Marie, wijzend naar buurman) Nee, die man is gek.

Scène  4  
Juf Eva:  

(De bel gaat) Jongens, het is drie uur: geen tijd te verliezen! Go,go, go.
Doe je best!



(Ze spoort de kinderen aan, door ze bijvoorbeeld te helpen hun jas aan te
trekken.)



De volgende scènes zijn non verbale scènes op muziek. Verspreid over het
podium zien we steeds een andere Scène waar het licht op aangaat. Als de
kinderen het geld binnen hebben, rennen ze naar de grote kas voor op het
toneel en hoor je het geluid van een rinkelende kassa o.i.d. Deze Scènes
kunnen ook op film worden opgenomen en geprojecteerd.

Scène  4a:  

Yasir gaat de deuren langs om statiegeld op te halen, hij is helemaal
bepakt met lege flessen, ook op zijn hoofd. Zijn zusjes zijn mee en
verkopen lekkere zelfgemaakte Afghaanse koekjes.
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Scène  4b:

Marie en Mia hebben eerst hun twee eigen telefoons vast, zitten hard door
elkaar heen te bellen, zijn steeds verstoord. Dan besluiten ze dat ze ook
wel samen kunnen doen met één van de telefoons. Ze geven deze terug
aan hun vader. Ze bellen samen met één telefoon, die ze steeds aan
elkaar doorgeven, ze kijken blij.

Scène  4c:

Bram is (bezweet) aan het hooghouden met een voetbal. Je hoort hem
tellen: 97, 98, 99, 100. Hij juicht. Zijn vader trekt trots zijn portemonnee.

Scène  4d:

Mia en Marie verkopen al hun opvallende oorbellen en sieraden aan de juf.
Die is reuze gelukkig en betaalt er veel voor.

Scène  4e:

Mehmet fietst rond op zijn mountainbike,
pakjes rond. Mensen doen de deur voor
heel blij het pakje. Hij krijgt flinke fooien!
spannends rondbrengen, maar blijkt later
slagerij zijn)

Scène  4f:

Leonoor gaat de deuren langs. Leonoor houdt een mooi verhaal totdat
de mensen bijna huilen. Bram komt dan achter een boom of prullenbak
tevoorschijn en trekt dan snel de collectebus van achter zijn rug vandaan.

Scène  4g:

Marie en Mia passen op alle drie de broertjes en zusjes van Mehmet. Ze
geven flesjes, verschonen luiers. Marie en Mia worden gek, maar moeder
van Mehmet is blij omdat ze even kan slapen of iets dergelijks, en rekent
gul af.

Scène  4h:

Leonoor neemt de hele klas mee, ze gaan voorlezen voor bejaarden.
Die zitten allemaal een beetje suffig/slaperig voor zich uit te kijken.
De kinderen lezen de laatste zin hard voor ‘en ze leefden nog lang en
gelukkig!’, de bejaarden schrikken wakker en trekken hun portemonnee.

Scène  4i:  

De kinderen kopen een kraslot. Krassen, krassen, krassen. Ze krassen
allemaal, niemand wint iets, (kijken beteuterd) behalve Yasir, die legt alle
100 euro in de pot. K-tjing!



Bovenstaande scènes zijn optioneel. Het is natuurlijk leuk met de leerlingen
zelf dingen te bedenken hoe de kinderen uit het stuk nog meer geld op
kunnen halen. Hiermee kunt u samen met de leerlingen een non verbale
Scène bedenken.

heel hard. Hij brengt ingepakte
hem open, en ontvangen steeds
(suggestie van iets kostbaars/
dat het de worsten van zijn vaders

Scène  5  


Bram staat voor de klas en legt uit, juf Eva kijkt trots toe:

Bram:  

Ik vind het supercool dat jullie mij tot beheerder van de kas hebben
gekozen! Die kas, dat beloof ik plechtig, met de hand op mijn hart, is veilig
bij mij. Een paar vragen: 1. hoe beschrijven we het doel?
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Marie:

We gaan met de hele klas vet chillen bij het concert van Joy Rider!

Bram:  

Heel goed Marie. 2. Wanneer gaan we daar heen?

Mia:

De laatste week van het schooljaar.

Bram:  

Prima. 3. Hoeveel kost een kaartje?

Leonoor:

Vier boeken van Carry Slee....nee, hoor: 50 euro. En we zijn met 30
inclusief de juf.

Bram:

Tjakka: dat is dus 1500 euro!

Yasir:

Zoveel heb ik nog nooit gezien, veel geld Bram...

Bram:  

Dat weet ik. Als we allemaal minstens 20 euro voor kerst inleggen,
hebben we een basis. De rest moet opgehaald worden met onze inzet.
Iedereen doet zijn evenveel zijn best, maar het maakt niet uit als de één
wat meer ophaalt dan de ander, als we het eindbedrag maar halen.

Juf Eva:  

Heel goed Bram. Maar ik heb nog een punt 4. Wat doen we als er iets
misgaat? Het gaat om...

Bram:

Eeh...daar heb ik nog niet over nagedacht...het is ook wel heel veel...

Mehmet:

(komt aanlopen) Kijk Brammetje! Ik heb hier nog een megaslot, van mijn
mountainbike. Dat doen we om de kluis.

Bram:  

Masterplan Mehmet! (stellig) Nu kan er niets meer misgaan. (twijfel) Toch,
juf?

Scène  6  


We zien -op film - Joy Rider uit een grote witte auto stappen. Veel gouden
kettingen, bling bling. Hij heeft (altijd) een manager en twee dansers/
bodyguards om zich heen. Hij kijkt trots, cool en nonchalant. Hij gaat
zitten aan de rand van het zwembad van zijn enorme villa. Onmiddellijk
krijgt hij twee cocktails aangeboden van twee aantrekkelijke dames in sexy
kleding. Die drinken om de beurt samen met hem uit één glas.
De vrouwen spelen met zijn gouden kettingen. De manager van Joy Rider
drukt hem een briefje in de hand.

Joy  Rider:

Holland, is that niet that schattige plaatsje aan de Westcoast? Met dat little
boy met zijn fingertje in the daik, met die skattige kaasmeisjes met rode
appelwangetjes, en met die onverwoestbare Triple A status? They love my
music en I love those girlies. Let’s go there. (tegen zijn manager) Voor
wanneer heb jij dit exotische tripje gepland, Buddy?
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TWEEDE  BEDRIJF  
Scène  7  
Bram:  

(Alleen, voor het doek. Tegen publiek) Nu we toch even onder ons zijn...
ik moet u zeggen dat ik het best spannend vind om de ‘master of money’
te zijn. Rekenen kan ik als de beste: toen ik naar groep 3 ging, kende ik
al alle tafels en ik ben de enige die staartdelingen tot drie cijfers achter de
komma kan uitrekenen. 1500 euro...het is wel een hoop geld...Maar nou zat
ik te denken hè...jullie zitten dus de hele tijd naar ons te kijken...is het niet
een idee...



Stem vanachter het podium: Bram..?!

Bram:

...als jullie ook een kleine bijdrage aan ons goede doel leveren...’t hoeft
echt niet veel te zijn...dan gaat het een stuk sneller...ik heb voor mandjes
en collectebussen gezorgd, die geven we zo door...

Juf Eva:

Bram! Waar zat je nou jongen, kom, we wachten op jou!



Bram zwaait nog even naar de mensen, of knipoogt. Maakt een gebaar van
geld tussen duim en wijsvinger en een mandje waar het in moet.

Scène  8  


De kinderen luisteren naar de juf.

Juf Eva :

Ik ga nu uitleggen wat het onderwerp van jullie spreekbeurt gaat worden. Ik wil
graag dat jullie je ouders gaan interviewen over hoe zij met geld omgaan.

Mia:  

(beetje verontwaardigd) ...maar dat is helemaal niet interessant. Mijn
ouders zijn gewoon heel rijk, dan ben ik heel snel uitgepraat.

Marie:  

En die van mij ook.

Juf  Eva:  

Daar komt echt wel meer bij kijken, meiden. ullie gaan allemaal je ouders
interviewen over hoe zij hun geld verdienen, je vertelt hoeveel zakgeld je
krijgt, en wat je daarvan moet kopen. Sparen jouw ouders voor jou voor
later bijvoorbeeld? Voor je studie of voor als je op kamers gaat? Zoek dat
maar eens uit! En over dat alles houd je een spreekbeurt.

Mehmet:  

Moet dat echt juffie? Ik heb toch al zo vaak verteld over mijn vaders
vliegtuig...hij is een vette miljonair, weet je...

Juf  Eva:

Ja, dat moet. Jullie zullen merken dat iedereen andere keuzes maakt hoe
met geld om te gaan. Ik denk dat jullie veel van elkaar kunnen leren.
En later, als jullie groot zijn...
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Leonoor:

Jajaja...dan doe ik het in elk geval anders dan die twee figuren daar die
zich mijn ouders noemen. En je mag het niet verzinnen?

Juf  Eva:

Dit keer niet, Leonoor.

Leonoor:

Maar geld is toch helemaal niet belangrijk. Als ik maar naar de
bibliotheek kan en een pen heb om te schrijven. We zijn pas twaalf, juf!

Juf  Eva:

Toch wel Leonoor, het is nuttig om daar meer te weten over te komen.
Ook al ben je twaalf.

Bram:

Zal ik maandag mijn spreekbeurt houden? Ik weet al een titel: ‘Als ik
later groot ben, dan verdien ik mijn eigen geld.’

Juf  Eva:

Super Bram, op jou kunnen we rekenen!

Lied  2   Als  ik  later  groot  ben  
Mia en Marie (solo):
We gaan naar school en naar muziekles
Naar de ortho, naar ballet
Poetsen tanden, maken huiswerk
En de wekker is gezet.
Het weekend naar familie
Moeten we mee, keer op keer
Maar als ik later groot ben hoeft dat allemaal niet meer...
Refrein (allen):
Als ik later groot ben woon ik in mijn eigen flat
Flatscreen op mijn kamer, om twaalf uur naar bed
Als ik later groot ben, niemand die mij nog vertelt
Wat ik moet doen, of moet laten: ik verdien mijn eigen geld.
Mehmet (solo):
Als ik eenmaal groot ben koop ik een chique hotel
Waar je drankjes kunt bestellen, met één druk op de bel.
Een hotel met heel veel kamers, niemand die ze heeft geteld.
Voor mijn hele familie: Ik verdien mijn eigen geld.
Refrein (allen):
Als ik later groot ben heb ik een ton bijeengeharkt
Die haal ik van de bank af, en koop een supermarkt.
Dan word ik zakkenvuller in een pak van Lagerfeld,
In plaats van vakkenvuller: Ik verdien mijn eigen geld.
Bram en Leonoor (solo):
We moeten honderdduizend dingen
Moeten doen wat wordt verteld
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Denken aan verzekeringen, en verstandig zijn met geld.
Sparen, zuinig wezen, met je geld voorzichtig doen.
Kleine lettertjes goed lezen, sparen voor pensioen...
Refrein  (allen) 2 keer:
Als ik later groot ben
Een echte wereldster
Koop ik een villa met een zwembad,
Word ik multimiljonair.
Het allermooiste meisje,
Een eigen voetbalveld,
Elke dag een ijsje:
Ik verdien mijn eigen geld.

Scène  9  BRAM  


Bram is in zijn eentje aan het voetballen, hij is de bal hoog aan het
houden. Bij elke keer dat hij de bal omhoog houdt, noemt hij een van de
woorden.

Bram:

Inkomsten. Uitgaven. Spaar.Re.Ke.Ning. (begint opnieuw) Kluis. Slot. Kluis.
Bram. Is. Zo. Veilig. Als. Een. Huis. 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450,
1500!! Goal!! (hij schiet de bal hard door de lucht, je hoort glasgerinkel,
Bram schrikt, wil weglopen...)

Buurman  
Zemelaar:

Jaha! Als ik het niet dacht. Het jongetje met die eigenwijze priemoogjes en
die knobbel op zijn voorhoofd! Heb jij nu ook nog een linkse waarmee je
mijn kostbare glas-in-lood ruit mee aan diggelen schiet?!

Bram:
Buurman  
Zemelaar:

Ik deed het niet expres, buurman...


Buurman  
Zemelaar:

Bram rent snel weg, naar huis!

Bram:  

Dit was woensdag. Ik zat er vreselijk mee.
Hoe moest ik dit aan mijn ouders vertellen?



(’s avonds thuis, op de bank)

Moeder:

Wat is er Brammetje Brains?

Bram:  

Niks.

Dat maakt niets uit. Die ruit is stuk en ik weet dat jij dat hebt gedaan.
Daar zul je voor opdraaien, mannetje...

Ik weet je te vinden, jongeman. En oh wee als je hiervoor niet verzekerd
bent! Dat wordt een jaar geen zakgeld! (lacht)
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Moeder:

Van niks kunnen we vanavond geen eten kopen.

Vader:  

Je kunt ons alles vertellen. Ook al is het een drie voor wiskunde...(lacht,
weet dat dat natuurlijk nooit kan)

Bram:

Nou...ik was aan het hooghouden...en...en...

Vader:

Ah, je scherpe linkse. Ik ben trots op je jongen!

Moeder:  

En die had waarschijnlijk een kleine afwijking naar
rechts, zo de ruit van de school in?

Bram:

Nee, die van buurman Henk Zemelaar.

Vader:

Aj. (lacht een beetje) De verkeerde.

Bram:

Dat is heus niet grappig. Hij zegt dat ik een jaar lang geen zakgeld krijg.

Moeder:

Dat krijg je toch niet van de buurman?

Bram:  

Nee, maar hij zegt dat als we niet verzekerd zijn, ik nog niet jarig ben...

Vader:  

Nou, jongen, laat ik je vertellen, dat zit wel goed. Dus, tranen weg.
Zullen we buiten even een balletje trappen?

Bram:  

Nee. Geen zin.

Moeder:

Kom Bram, je vader heeft uitgelegd dat het geen probleem is.

Bram:  

(ineens boos) Maar ik heb wel een probleem!!

Vader:  

Kalm aan vent. Wat is er dan?

Bram:  

We gaan met de klas naar een concert. Van Joy Rider. En nu moet ik
kas bewaken.

Moeder:

Wat een eer, daar hoef je je toch niet zo druk om te maken?

Bram:  

Maar dat kan ik helemaal niet. Er zit alleen een fietsslot van Mehmet
omheen! Ik moét vanavond op school slapen!!



Vader en moeder pakken een blaadje en zonder dat we het horen, leggen
ze het een en ander uit op papier. We horen het woord ‘diefstalverzekering’
nog zacht.
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Moeder:

Kom, nu geen zorgen meer. Ga je spreekbeurt maar voorbereiden. Wat wil
je nog van ons weten? (zij aait Bram over zijn hoofd)



(in de klas)

Leonoor:

(beetje jaloers) Jouw ouders zijn vet relaxed.

Bram:  

Ja hè? Ze kwamen ook met een hele goede oplossing...kijk...ze...(Bram wordt
onderbroken)

Mia:  

(Roept ineens door de klas, tegen Marie) Jij zegt het maar!

Marie:  

(ruziënd tegen Mia) Nee, jij vertelt het!

Juf Eva:

Even wachten, meiden. Morgen weer een dag, dan zijn jullie aan de beurt.
Laten we nog even iets heel anders doen. De eindmusical. Het eindlied.
Zullen we?



De kinderen zingen het eerste couplet van het eindlied:

Lied 7,  eerste  couplet:  
Het schooljaar is eindelijk klaar
Een schooljaar om nooit te vergeten
Straks gaan we voorgoed uit elkaar
Dat hebben we altijd geweten...
(Klas blijft zitten in een freeze tijdens de volgende scène)

Scène  10   MARIE  EN   MIA  
Moeder:
(roept hard, komt met een wasmand oplopen) Koos!
		
Vader:
Ja, wat is er schat?
		
Moeder:
Ik weet het echt niet meer.
		
Vader:
We vinden altijd een oplossing, dus nu ook.
		
Moeder: 		Ik zie het niet meer zitten, Koos. Hoe moet ik dit nu weer aan
		meiden vertellen? Loop maar naar de wasserette met je tas met
		kleren?
		
Vader:
We komen er wel uit, schat, echt.
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Marie:
(in de klas) Dit was vorige week. De wasmachine ging stuk. Nu
		moeten we behalve onze borden, ook onze kleren zelf wassen.
		
Mia:  		Maar daar hield het niet mee op. Gisteren vertelden onze ouders
		dit:
		
Vader:  
(thuis) Jullie hebben het waarschijnlijk al in de gaten, het gaat
		niet zo goed. We hebben de laatste jaren teveel uitgegeven.
We hebben spullen gekocht, terwijl we het geld niet hadden.
We hebben op de pof geleefd.
		
Marie:
Hoe kan dat nou?
		
Vader:  		We bestelden een nieuwe bank en televisie via internet. We kochten jullie
kleren met een creditcard. De telefoonrekening was torenhoog. Er ging elke
maand meer uit dan dat je moeder en ik verdienden. We leenden steeds
meer, maar het lukt ons niet het allemaal terug te betalen.
Mia:  

Wat oerstom!

Moeder:

Zo praat je niet tegen je vader, Mia! We zullen het de komende tijd een
stuk zuiniger aan moeten doen.

Vader:

Te beginnen met jullie telefoons, dames. Jullie zullen het voorlopig met deze
vaste lijn moeten doen...(houdt een ouderwetse vaste telefoon omhoog)

Mia/Marie:

Nee!! (ze leveren boos hun telefoons in)

Moeder:  

Alles wat jullie de laatste tijd hebben gekocht, en nog kunnen ruilen, moet
terug naar de winkel. (moeder geeft de tweeling de tassen terug)

Mia/Marie:

(al harder) Nee!!!

Vader:

En die beloofde Ipads blijven in de etalage van de winkel liggen...

Mia/Marie:

Help, dit is een ramp!!



(in de klas)

Mia:  

Het begin van het einde.

Marie:

Onze ondergang.

Mia:  

Zien jullie het voor je. Dan kan er dus DIT gebeuren:

Script Als ik later groot ben... | Op zolder Producties

19



In de winkel/verkoopster van Scène 1:

Verkoopster: Te klein?
		
Marie:
Ja, we zijn wat aangekomen...
		
Verkoopster: In twee weken?
		
Mia:  
Ja, gek hè
		
Verkoopster: En die Burberry tassen dan, waarom moeten die terug?
		
Mia:  		Staan niet meer bij onze garderobe. En onze moeder heeft er al drie.
		
Marie:  
Gek hè?
		
Verkoopster:   Nou, ik kan er niet meer het hele bedrag voor geven, het is nu in de
uitverkoop.
		
Marie:    
Geeft niet, alle kleine beetjes helpen...
Verkoopster: Huh? (stilte) Enne, dames, zouden jullie misschien de winkel via de
achteruitgang willen verlaten? We hebben een naam hoog te houden, hè?
Mia:

Afschuwelijk toch!

Marie:    

En wat dacht je hiervan? Dit zou óók kunnen gebeuren:



De tweeling komt verloren aanlopen met hun koffer in de hand.

Opa:

Kinderen, wat vinden we het leuk! (kust zijn kleindochters)

Mia:

Dag opa...

Oma:  

We missen jullie zo gedurende het jaar. (kust haar kleindochters)

Marie:  

Dag oma...

Opa:  

Wat een verrassing hè?! We gaan het jaar dubbel en dwars inhalen!

Oma:  

Zes weken bij ons op de boerderij!

Marie:  

Zés weken?!

Mia:  

Maar...maar...we zouden toch naar...Turkije...
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Opa:  

Je vader heeft die rare, hoe heette dat nou..dat je-mag-eten-zoveel-je-wiltgebeuren afgezegd. Dat is toch niets voor jonge meiden. Hij vond dit ook
een uitstekend plan. Lekker buiten, de hele dag in de natuur...

Oma:  

Kijk, we hebben de tent opgezet in de tuin...daar heeft jullie vader nog in
geslapen!

Opa:  

Zes weken vakantiegevoel!

Oma:  

En als jullie naar de wc moeten...(lacht)

Opa:

Een

Oma:  

(geeft rollen wc papier) Zo, wel goed jullie billen afvegen hè, meisjes?!

Mia/Marie:

Help! (Rennen weg)



(in de klas)

Juf Eva:  

Nou, zo’n vaart zal het niet lopen, meiden. Ik vind het wel heel goed dat
jullie zo eerlijk zijn.

Mehmet:

Ja, heel cool, respect ladies. Is vet belangrijk man.

Bram:

Misschien kunnen we jullie helpen.

Mia:  

Hoe dan?

Leonoor:  

Als jullie nu je kleren verkopen. Op Marktplaats en Ebay. En in plaats
daarvan leuke tweedehands kleding kopen.

Juf    Eva:

Dan doe ik dat ook. (kinderen roepen ‘en ik ook’) We doen het met z’n
allen! We doen een gedeelte in de pot en we dragen bij aan een nieuwe
tweedehands wasmachine.

Mia/Marie:

Oké? (kijken elkaar aan) Oké!

gat...!

(wijst naar een hoek in de tuin) Zelf gegraven.

Lied  3  Pas op je pas!
Wil je een game? Een winterjas?
Betaal contant!Niet met je pas!
Want het lijkt feest , een groot gemak
Maar voor je ’t weet ben je platzak!
Refrein 2X:
Pas op je pas, koop niet te grof
Straks gaat het mis, niet op de pof!
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Je kunt niet zien hoe snel het gaat
Wat er nog op je rekening staat.
Weet niet hoe hoog je saldo is
Straks ga je nat, straks gaat het mis!
Refrein 2X:
Pas op je pas, koop niet te grof
Straks gaat het mis, niet op de pof!
Maar na een tijd heb je het door:
Die veiligheid, daar ga je voor.
‘t Wordt niet gejat, maar goed bewaard,
elk tientje dat je hebt gespaard.
Refrein 2X:
Dus trek je pas, lang leve pin!
Soms gaat het mis ,in het begin
Je voelt je rijk, het loopt gesmeerd
Geld op de bank, da’s niet verkeerd.
Je kiest voor pin, ’t saldo loopt op
Nooit in de min: Die pin is top!
Refrein 4X:
Ik trek mijn pas, betaal met pin
Ik zie het nut er nu van in!

Scène  11  LEONOOR  
Moeder  
Leonoor:  
Vader  
Leonoor:

Lieve dochter, goedemorgen, van harte gefeliciteerd met je twaalfde
verjaardag! Hier, brood, daar zit wat in...
Alleen voor beschuit, kom ik eruit...van harte kind. (neemt wat koffie, zingt)
Mmm, het aroma komt je tegemoet, zodra je...(zoekt de krant, vraagt aan
moeder Leonoor) De krant van Wakker Nederland?

Moeder  
Leonoor:

Hij kan zomaar vallen.

Leonoor:  

Ik hoef niks.

Moeder  
Leonoor:

Leonoor:  

Zeg maar nee, dan krijg je er twee...! (legt twee beschuitjes op het
bord van Leonoor, schenkt melk voor allebei in) Melk, goed voor u.
Nee, dank je mam, ik neem wel thee.
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Moeder  
Leonoor:

Snoep verstandig, neem een...(geeft een appel)

Vader  
Leonoor:  

Puur genieten.

Leonoor:  

Nou...

Moeder  
Leonoor:

We hebben een cadeau voor je gekocht.

Leonoor:

Leuk.

Moeder  
Leonoor:  

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Leonoor:  

Doe dan maar makkelijk.

Vader  
Leonoor:

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Moeder  
Leonoor:

Inderdaad.

Vader  
Leonoor:

Nou kind, ‘Jump in’!

Leonoor:

Waarin?

Moeder  
Leonoor:  

Jump in! Raad maar!

Vader  
Leonoor:

Kijk! (maakt zelf het cadeau open) Een Wii.

Leonoor:  

En wat moet ik daarmee?

Moeder  
Leonoor:
Vader  
Leonoor:  
Leonoor:  

Ze snapt het niet. Doe dan de andere maar. Zeg maar nee, dan krijg je er
twee...!
‘This is living!’
Dat is geen boek. Een boek. Ik wil gewoon een boek. Dat heb ik op
mijn lijstje gezet. Julia’s reis, Ezzies dagboek, Hoe overleef ik mijn
ouders?!
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Moeder  
Leonoor:  

Leonoor:  

Vader  
Leonoor:
Leonoor:

Moeder
Leonoor:  
Vader  
Leonoor:

Leonoor:  

(maakt het cadeau open) Een Nintendo DS! Dan hoef je je nooit meer te
vervelen...
Dat doe ik ook helemaal niet! Ik vermaak me prima. Alleen niet met jullie!
Jullie zijn alleen maar bezig met je werk, met die stomme reclames. Ik wil
helemaal geen nieuwe spullen. Ik wil dat jullie gewoon normaal zijn! Jullie
vergeten één ding: dit is een gezin, een familie!
De grootste familie van Nederland...
(heel boos) Nee,
opgevallen, maar
knuffelbeer!! We
Aan jullie heb ik

dat zijn we niet!! Ik weet niet of het jullie al eens is
ik ben maar alleen!! Niet eens een huisdier of een
gaan nooit op vakantie omdat jullie alleen maar werken!
helemaal NIKS NIKS NIKS!

(even stil) Nou zeg, vier uur Cup a Soup...dat zouden meer mensen moeten
doen...
Have a break, have a kitkat...

(geeft het op) Ik ga naar school. Een mooie gelegenheid om uit te gaan...
(Leonoor loopt boos weg)

Vader  
Leonoor:

(zijn even stil) Nou ja zeg, zie je, ze steekt er toch wat van op!

Moeder  
Leonoor:  

‘Een mooie gelegenheid om uit te gaan’...had jij die niet verzonnen, Frank?



(voor het toneel)

Leonoor:

Snappen jullie nu dat ik het anders wil? Geld alleen maakt heus niet
gelukkig, dat wil ik alleen maar zeggen.

Script Als ik later groot ben... | Op zolder Producties

24

Scène  12  YASIR  


(Yasir staat voor de klas, hij twijfelt, wil niet beginnen)

Yasir:  

Laat Mehmet maar eerst. Hij is een grote praatjesmaker. Ik niet.

Juf Eva:

Heb je je moeder gevraagd hoe zij haar geld verdient?

Yasir:  

Mama krijgt zakgeld.



(de kinderen lachen)

Yasir:  

Is echt waar! Zakgeld van asielzoekerscentrum. Mehmet, niet
lachen. Hou op.

Juf Eva

Werkte jouw moeder in Afghanistan, Yasir?

Yasir:  

Ach, juffrouw. U weet toch? (Mehmet lacht) Mama zorgde altijd voor mij
en mijn zusjes. Koken, wassen, water halen. Mijn vader niet. Hij was een
dokter, de dokter van het dorp.

Leonoor:  

Ik moet nu al bijna huilen...

Yasir:

Toen kwam de Taliban. Moeilijk. Heel moeilijk. Voor iedereen. Maar nu
zijn we hier. Ik word ook dokter. Ik ga studeren, hier. Als we hier mogen
blijven...



Lichtchangement. In het asielzoekerscentrum zit een hulpverleenster aan een
bureau achter een grote stapel papieren.

Hulpverleenster: Snap je dat Yasir?
Yasir:

Ja, ik snap het wel, maar ik wil hier blijven.

Hulpverleenster:   Steeds minder mensen uit Afghanistan krijgen hier een vaste 			
verblijfsvergunning.
Yasir:   

Ik wil dokter worden.

Hulpverleenster:   Ja Yasir. Maar misschien krijg je niet de kans in Nederland te blijven. 		
Sorry Yasir, het spijt me.
Yasir:   

Maar ik maak mijn eigen kans!
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Hulpverleenster:   Afghanistan is een andere wereld. We doen natuurlijk ons best voor 		
jullie, maar ik zie het sombertjes (trekt een somber gezicht) -ken 		
je dat woord Yasir?- in.
Yasir:  

Ik heb hier nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb altijd mijn best gedaan. 		
Rekenen, ik heb nu een 8 op mijn rapport! Mijn juf is heel aardig. 		
Daarom blijf ik hier, met mijn moeder en mijn zusjes. Ik ga voor ze 		
zorgen, veel geld verdienen.

Hulpverleenster: Het zijn de instanties die de beslissingen maken. Daar kan ík niets 		
aan doen. Ze vinden het veilig genoeg voor jullie om terug te gaan.
Yasir:  

(roept uit) Mijn vader zit daar gevangen!! Hij is opgepakt, maar hij 		
heeft niets gedaan! Misschien zit hij er wel voor altijd!

Hulpverleenster:   (stilte, gespeelde zucht) Soms is het leven niet eerlijk, Yasir.


Hulpverleenster verlaat het toneel.Tafel blijft staan.Stapel papieren eraf halen.
Huiselijk kleedje over de tafel doen. Moeder Yasir gaat alvast aan tafel zitten.

		(terug in de klas)
Leonoor: 		Wat gemeen!! Wat een rotmens!
Mehmet:  		We gaan haar zelf opsluiten!!
Bram:  		Zo’n vrouw bepaalt de regels toch

niet!

Juf Eva: 		Het is heel lief van jullie, jongens, dat jullie zo begaan zijn met 			
Yasir. Maar we moeten geduld hebben.
Marie:  		Hoe bedoelt u juf?
Yasir:  		’s Avonds vertelde mijn moeder dit:


(Moeder Yasir huilt.)

Moeder:  

Jongen, ik wil dat je niets tegen je zusjes zegt. Maar het ziet er niet goed
uit. Voor het einde van het schooljaar moeten we terug.

Yasir:  

Maar, we blijven. Dat is gewoon zo.

Moeder:

Misschien is er een kleine kans, maar dat hangt van de instanties af.

Yasir:  

Ik schrijf een brief!
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Moeder:

Dat is lief van je jongen. Zeg je niets tegen je zusjes?

Yasir:  

Nee. Natuurlijk niet. Ik ben een grote jongen. Ik word dokter.



Moeder lacht een beetje door haar tranen heen.

Moeder:  

Nou, ga je huiswerk maar maken.

Yasir:  

Heb ik al af. (stilte) Eh...mam...ik heb voor de Citotoets wel een
rekenmachine nodig...



Moeder huilt gelijk weer.

Yasir:  

(even stil) Laat maar. Ik vraag het wel aan de juf.



Yasir blijft aan de tafel zitten, verdrietig. Moeder gaat van het toneel af.



(Intussen in de klas)

Leonoor:  

We schrijven die brief met elkaar. Ze moeten hier gewoon blijven.
(de andere kinderen knikken) Wat moet er in komen te staan?



(Tijdens het volgende lied zien we het volgende: Yasir blijft aan tafel zitten. Hij
peinst, bladert door een boek. Hij staart voor zich uit. Hij schrijft een brief,
krast. Hij is verdrietig want hij mist zijn vader. De klas zingt en kijkt naar hem.)

Lied  4  Een beter leven
Een beter leven
Een eigen kamer heeft hij niet
Niet eens een eigen huis.
Hij leeft met een enorm verdriet
Hij voelt zich nergens thuis.
Hij vluchtte uit zijn eigen land,
Hij houdt de moed erin
En nu woont hij in Nederland
Hij wil een nieuw begin.
Van alle jongens in de klas
Doet hij het meest zijn best
En toch heeft hij wel heel erg vaak
Een lager cijfer dan de rest.
Hij spreekt hier nooit zijn eigen taal
Alleen maar Nederlands
En dus kent niemand zijn verhaal
Hij wil een nieuwe kans.
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Refrein:
Hij woont pas 15 maanden hier : Yasir
Hij kwam hier niet voor zijn plezier : Yasir
Maar voor een beter leven.
Zijn vrienden weten er niets van
Hoe diep zijn verlangen is
Naar zijn vader, in Afghanistan
In de gevangenis.
En Yasir, hij houdt zich groot.
Niemand ziet ooit zijn verdriet
Want hij is nu de man in huis
En mannen huilen niet.
Refrein:
Hij woont pas 15 maanden hier: Yasir
Hij kwam hier niet voor zijn plezier : Yasir
Maar voor een beter leven.
 Piano-tussenstukje
Buiten spelen doet hij niet
Dat is zonde van zijn tijd
Hij wordt de beste van de klas
Wil naar de universiteit.
Zijn moeder, die zal trots zijn
Ondanks alle droefenis
Als hij dokter is geworden
Net zoals zijn vader is.
Refrein:
Hij woont pas 15 maanden hier : Yasir
Hij kwam hier niet voor zijn plezier : Yasir
Maar voor een beter leven.
 Piano-tussenstukje
herhaling refrein.

Scène  13  


Joy Rider op film. Hij hoort de kinderen het laatste refrein zingen op
Youtube. Hij pinkt een traantje weg. Tegen zijn manager:

Joy Rider:

Wat een schitterend nummer, Bud! Dit is een hit! Vraag gelijk naar de
zangers van deze song. Wie heeft er zo’n geweldige stem, wat een
nightingale! ‘Yasir’. Dit wordt Hot Top 100 nummer 1 hit!
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Scène  14   MEHMET
Mehmet:  

(in de klas) Ik houd mijn spreekbeurt over ‘geld verdienen’. Ik heb mijn
ouders geïnterviewd:
Vraag 1: hoeveel verdien je pa? Antwoord: meer dan jij uit kunt spreken.
Vraag 2: hoeveel verdien je ma? Antwoord: Genoeg om jouw oren te 		
kunnen wassen.
Vraag 3: Krijg ik nog zakgeldverhoging? Antwoord: als je later groot bent.
(de kinderen en de juf lachen)
Niet lachen, effe serieus: mijn pa heeft echt goede zaken gedaan man.
Hij heeft nu heel veel mensen in dienst, hij heeft heel veel winkels, hij
verkoopt vliegtuigen, olie, zijderupsen, kledingkasten en cd’s.

Bram:

Is dat niet een beetje raar, zoveel?

Mehmet:  

Hoezo? Hij is gewoon slim, weet je.

Juf Eva:  

Mehmet, Bram stelde gewoon een vraag...kijk, we proberen te begrijpen hoe
jouw vader zijn geld verdient...


Buurman  
Zemelaar:

(Ineens gestommel vanuit de zaal, Henk Zemelaar komt op)

Juf Eva:  

Ach, buurman. Ik zal het doorgeven aan de decormannen, dit is natuurlijk
niet de bedoeling. (zegt iets tegen de jongens van het decor)

Buurman  
Zemelaar:  

Ja, sorry hoor, dat ik even onderbreek! Maar ik zit hier rustig naar een
musical te kijken, en ineens krijg ik een mandje onder mijn neus geschoven.

Nee, nee, nee. Het was één van die eigenwijze jongetjes. Die! Diegene die
ook al zijn voetbal door mijn ruit schopte! (gaat de klas in en wil Bram bij zijn
arm pakken).

Juf Eva:

Bram?

Kinderen:  

Bram?

Buurman  
Zemelaar:

Juf Eva:
Buurman  
Zemelaar:

Hij wilde dat ik mijn HELE portemonnee zou leeg kieperen in dat mandje
van hem. Laatst kwam hij ook al langs met een collectebus. Met dat
bleekscheetje (wijst naar Leonoor) daar. Ik zeg u...die jongen moet u in de
gaten...
U vergist zich waarschijnlijk. We halen met alle kinderen geld op voor het
concert van Joy Rider, maar daar wordt u toch niet mee lastig gevallen.
U weet, ik heb u hoog zitten, beste juf, maar hier maakt u een inschattingsfout! En wat is dat trouwens voor grote spaarpot die u daar....
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zijn vinger op) Eeh...

Bram:

(Bram steekt

Juf Eva:

Bram, ik ben nu even met de buurman aan het praten, dan moet je er
niet....

Bram:  

Juf, maar...maar...

Juf Eva:

Ja Bram?

Bram:  

Ja, kijk, ik dacht, als al die mensen hier in de zaal nou een KLEINE
bijdrage leveren, des te eerder hebben we de boel bij elkaar...

Juf Eva:

(snapt het) Buurman, ik handel het wel af. (teleurgesteld) Bram, ik spreek jou
na schooltijd. Als u nu rustig op uw plaats in de zaal gaat zitten, gaan wij
verder met waar we gebleven zijn. Mehmet, wil jij verder gaan?

Mehmet:  

(lange stilte) Ik kan het niet....echt niet. Juf zeg jij het maar...

Juf Eva:

Nee, dat moet je zelf doen Mehmet.

Mehmet:

Jaja...nou...mijn vader...hij is...wacht...kijk, dit is mijn vader...die met dat
schort...



Licht aan in de slagerij van Mehmet’s vader:

Onur:  

Goedemorgen Fatih!

Fatih:  

Goedemorgen Onur. Wat mag het zijn?

Onur:

Ik wil graag een kilo lamsgehakt. Kan Mehmet dat al klaarmaken? Is jouw
zoon al klaar voor de opvolging?

Mehmet:

Ik weet alles. Ik kan alles. Mehmet de Onoverwinnelijke...(doet weer zijn
dansje)

Fatih:  

Houd op met je grapjes zoon...schiet op, ga naar achter. Je moet vandaag
ook nog de bestellingen rondbrengen.

Mehmet:

Ja, vader.

Onur:  

Hij wordt groot, jouw jongen. Hij is snel aan de beurt. Kan jij een beetje
uitrusten, Fatih. Vier kinderen.

Fatih:  

Hij wil rijk worden.

Onur:  

HAHA! Nou zeg hem maar dat hij een land vol schapen moet slachten om
rijk te worden.
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Juf Eva komt de slagerij binnen.

Onur:  

Dag mevrouw. Lekker vroeg op, lekker boodschappen doen?

Fatih:  

AH! U bent toch de juf van Mehmet?? MEHMET! Kom eens hier...



Mehmet komt binnen met in zijn handen gehakt, ziet de juf en zakt gelijk
onder de toonbank.

Juf Eva:

Ik wilde graag wat gehakt. Ik zie dat Mehmet het al voor mij gehaald
heeft....

Fatih:

Wat is er jongen?

Mehmet:

Eh...op de grond gevallen.

Onur:

Haha! Deze jongen is de grootste grappenmaker die ik ken. Hij is zelf op
de grond gevallen. Niet het gehakt!

Fatih:  

Sta eens op jongen. En zeg je juffrouw gedag.

Mehmet:
Dag juf. (stotterend) Ddddag. Uuhhhh....ik ga de bestellingen rondbrengen, doei!
		

(in de klas, lange stilte, Mehmet kijkt beschaamd naar de vloer.)
Mehmet:  

Ja. Gisteren was juf Eva bij ons. Mijn vader heeft geen privéjet. Maar wel veel
worsten.



(de kinderen lachen)

Mehmet:

(stoer) En hij is Baba Fatih de Onoverwinnelijke! Vier kinderen, en nooit
boos. Hij is een aardige man...hij werkt altijd voor ons..



(de kinderen lachen weer)

Mia:  
Mehmet:

Is jouw vader nooit boos?
Nou ja, gisteren...



(Flashback naar de slagerij, waar vader aan het schoonmaken is. Het loopt tegen
sluitingstijd).

Mehmet:

(tegen zijn vader, voorzichtig) Baba... (=papa)

Fatih:  

Ik hoor het al.

Mehmet:  

Kijk. Wij gaan met de klas naar een concert.
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Fatih:

Moet je niet gewoon leren rekenen en spellen?

Mehmet:

Baba, luister. Dit doen we als alles klaar is.

Fatih:  

En waarom praat je dan zo? Zeg me gewoon wat er is..

Mehmet:  

En dat geld moet Bram goed bewaken...

Fatih:  

(hij kent zijn zoon, weet allang dat er iets aan de hand is) Dan snap ik niet
waarom jíj je vader slecht nieuws moet brengen.

Mehmet:

Mijn slot zit om de kluis.

Fatih:  

(snapt het gelijk) En zeker niet om je fiets?

Mehmet:

Even vergeten...

Fatih:  

Jongen. Jongen.

Mehmet:

Bram zegt ‘het is een verzekeringskwestie...’

Fatih:  

Jouw vriend gebruikt dure woorden...

Mehmet:

Als iemand jouw fiets steelt, komt er een agent. Een verzekeringsagent, en
die trekt dan zijn portemonnee. Slim hè? Zoiets.

Fatih:

Jouw fiets is niet verzekerd.

Mehmet:

Waarom niet?

Fatih:  

Omdat je er geen slot omheen hebt gedaan. Aciz Kimse. ( spreek uit: Azies
kiemze= sukkel)

Mehmet:

Oh.

Fatih:

Dat wordt lopen, zoon. De rest van het jaar.



(in de klas)

Bram:  

Sorry Mehmet!

Mehmet:

Geeft niet, de kluis is goed bewaakt. Met een voetbal loop ik sneller dan ik
fiets. Is goed voor mijn conditie, weet je. Mehmet, de snelste, de slimste,
de coolste. (doet zijn dansje)
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Scène  15  
Juf Eva:

Zo. Dat was best nuttig. Vond je niet, Leonoor? Ik heb op het bord geschreven
wat we geleerd hebben van elkaars verhalen:



(De juf laat een schoolbord/flipover-board zien waar de kreten opstaan )



eerlijk duurt het langst/je weet nooit wat er precies achter de voordeur
gebeurt/geld maakt (niet) (altijd) gelukkig/pin pas als je kas goed zit /als je
een bal door een ruit schopt, moet je betalen/ goed verzekert (spelfout) zit
je beter /voetballen is een risico/ook al ben je twaalf, je doet al mee/niet
iedereen heeft een vliegtuig etc.
(Deze teksten blijven de rest van de tijd op het bord staan.)

Juf Eva:  

En dan nu de grote vraag, Bram: hoeveel hebben we nog nodig voordat we
echt kunnen gaan?

Bram:

Nou. We hebben met elkaar 1458 euro opgehaald. Veertig euro hebben we
meebetaald aan de wasmachine voor Marie en Mia. 101 euro kwam uit de
zaalmandjes. Dat heb ik weer teruggeven aan de mensen in het publiek...

Buurman:

(roept hard vanuit de zaal) Dat klopt! Bedankt juf Eva!

Bram:  

Dus hebben we 1307 euro in totaal. Zijn we dus nog 193 euro verwijderd
van het eindbedrag.

Leonoor:

Ik heb al mijn zakgeld ingelegd, ik heb al maanden geen nieuw boek
gekocht.

Yasir:

Niemand in de buurt heeft meer lege
bakken...alle buren zijn dik geworden...

Marie:  

En door de crisis hebben onze Vinginobroeken veel minder opgebracht.

Mia:  

We hebben allebei nog maar één spijkerbroek.

Marie:  

Zonder merkje.

Mia:

(tegen publiek) Maar wel een schone!

Juf Eva:  

Laten we eens kijken, ik heb misschien nog wel een idee...Hebben jullie soms
geld voor je rapport gekregen van je opa of oma?

Kinderen:

(roepen door elkaar) Ja, ik heb vijf euro gekregen! Ik tien!



(Bram schrijft de bedragen die de kinderen roepen op. Bij ieder bedrag dat hij erbij
schrijft, is er het geluid van geldgerinke)..
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flessen. Mijn moeder blijft koekjes

Bram:

We hebben het!!! 1500 euro!!



Alle kinderen juichen, ze zijn dolblij.

Scène  16  

Manager  
Buddy:  

Joy  Rider:

Joy Rider zit aan de rand van zijn zwembad.

Luister, die nightingale van you, dat is een juffie uit de suburbs van Holland.
Miss Eva is her name. And listen! Iets geweldigs...zij zijn bezig met een
great project. Ze halen geld op met de hele klas...voor ons...zij willen naar
ons concert! Isn’t that amazing?
Sure it is! Let’s go to Holland!

Vrouwen  in  
sexy  kleding: En wij dan...?? Mogen wij niet mee? In jouw privéjet, Joy??

DERDE BEDRIJF (eventueel na een pauze)

Scène  17  


De kinderen gaan zitten en pakken hun boek, juf Eva heeft duidelijk de wind
eronder.

Juf Eva:

Wie van jullie kan er nog niet de tafel van 12 achterstevoren opzeggen?
(stilte) Iedereen? Geweldig! Nou Marie, begin jij maar eens dan...

Marie:

144, 132, 120, 108...



Er wordt op de deur geklopt. Er stapt een zwerver binnen, gevolgd door
twee of drie anderen. Ze zijn duidelijk vermomd.

Juf Eva:

Meneer...?

Mia/Marie:

Ieehhh!!!

Bram:  		Hier hebben we geen rekening mee gehouden...
Zwerver/
Rider: 		Hello.
Leonoor:  		Juf!
Juf Eva:  

Zorg

dat hij weggaat! Ik vertrouw hem niet!

Hello. Spreekt u ook Nederlands?
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Zwerver/
Rider:

Zeker, een heel klein beetje wel. Ik zoek Miss Eva.

Juf Eva:  		Dat ben ik.

Zwerver/
Rider:

Dat dacht ik al. U lijkt ook een beetje op een Nightingale.

Juf Eva:   		Pardon?
Yasir: 		Mannen met baarden...Dit ziet er niet goed uit.
Juf Eva:   		En waarom bent u naar mij op zoek als ik vragen mag?
Zwerver/
Rider:

Ik en mijn mannen waren op zoek naar een place to stay.

Juf Eva:  		En u wilt dat bij ons in de klas doen?
Buddy: 		Sure. U bent de beste klas van Holland.
Juf Eva:  		Dat zijn we zeker. Tashakor. Maar hier kunt u niet blijven helaas. 		
We moeten namelijk deze grote spaarpot bewaken. En aangezien 			
het grote concert van Joy Rider morgen is...
Buddy:  		Who is that? Never heard off...(kijkt grappend naar Rider)
Mehmet: 		Dat is de coolste, de slimste, de rijkste zanger van de wereld. Die status
zullen jullie nooit bereiken, viezeriken.
Bram:  		Ja, ik denk dat u beter een baantje kunt zoeken, dan hier uw hand bij onze
juf Eva op te houden.
Marie:  		Misschien moet u eerst even douchen...
Mia:  		Voordat u ergens solliciteert.

Juf Eva:   		Kinderen! Niet zo onaardig! Luister, meneer...wat is uw naam?
Zwerver/
Rider:

(als James Bond) My name is Blij. Blij Ritje.

Juf Eva: 		Meneer...blij ritje, we hebben nog wel een klein beetje geld over 			
in de kas. Om precies te zijn 15 euro. Misschien kunt u daarvan 			
bij het Leger des Heils een slaapplek voor de nacht krijgen.
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Mehmet:  		(tegen publiek) Ik zeg toch: juf Eva is cool.
Zwerver
/Rider:

Mijn dank is very big. Kunt u als afscheid misschien een kleine 			
song voor mij singen? Kent u niet een liedje over...een jongen bij 		
u in de klas...

Juf Eva: 		Yasir?


Juf Eva begint samen met de kinderen het refrein van Yasir nog een 		
keer zacht te zingen...

Muziek. 		Een eigen kamer heeft hij niet. Niet eens een eigen huis.
		hij leeft met een enorm verdriet. Hij voelt zich nergens thuis.
		Hij vluchtte uit zijn eigen land. Hij houdt de moed erin
		En nu woont hij in Nederland
		Hij wil een nieuw begin.
		Hij woont pas 15 maanden hier Yasir
		Hij kwam hier niet voor zijn plezier Yasir
		Maar voor een beter leven.
		Het wordt langzaam donker op het toneel...iedereen valt zacht zingend in
slaap op hun bankjes...Joy Rider en vrienden sluipen, al meezingend, weg.

Scène  18  


Terwijl de kinderen in de klas slapen en de juf ook, horen we op het
toneel gestommel. We horen een heartbeat. Dan klinkt er opeens een
alarmbel. Iedereen schrikt wakker. We zien een schim snel van het toneel
weglopen.

Scène  19  


De kinderen roepen allemaal door elkaar, zijn woedend.

Kinderen:  

Hoe kan dit? Het slot is opengebroken, de kas is leeg!!

Juf Eva:   		Rustig kinderen, rustig!


De kinderen zijn 2 tellen rustig en beginnen dan weer hard te roepen.

Marie:    

Ik weet het zeker, het is die stinkerd geweest!

Mia:  

Wie komt er anders een dag eerder ineens vragen of hij in de klas kan
komen slapen?

Script Als ik later groot ben... | Op zolder Producties

36

Leonoor:

Hij was vermomd, ik zag het. Het was geen echte zwerver.

Juf Eva:

Jongens, je kan niet iemand op zijn uiterlijk uitmaken voor dief.

Yasir:   

Maar wie is het dan geweest?

Juf Eva::

Dat weet ik niet Yasir.

Mehmet:

Is het

Bram:

(gelijk fel) Wat wil jij daarmee zeggen Mehmet??

Mehmet:  

Nou gewoon, dat je nooit weet wat er precies achter de voordeur
gebeurt...

Bram:

(nog feller) Wat bedoel je?

Mehmet:  

Nou waarom ging jij bijvoorbeeld stiekem met die mandjes rond? En als
er iemand toegang had tot de kluis, was jij het wel.

Marie:  

En jij dan Mehmet? Jij vertelt fantasieverhaaltjes over vliegtuigen en
miljonairs...

Mehmet:  

Ik heb het toegegeven, ik heb het eerlijk gezegd. Nu moet je niet ineens...
trouwens...(tegen Mia) jij had nog maar één spijkerbroek...

Mia:

Mijn zus heeft hier niets mee te maken!

Yasir:   

Dat zou ik ook zeggen als ik een zus was.

Leonoor:  

Yasir, heb jij niet toevallig een heel klein beetje uit de kas geleend voor
die nieuwe rekenmachine...?

Bram:

Dat is gemeen: jij wilde wel een hele bibliotheek kopen!

Juf Eva:  

(boos) En nu is het genoeg! We gaan elkaar niet zomaar voor...voor...vieze...
vis uitmaken! Iedereen was hier, maar niemand heeft hier iets mee
te maken. En dat na zo’n geweldig jaar! We hebben ons allemaal voor
meer dan 100% ingezet. Dan gaan we elkaar toch niet voor dief uitmaken.
Zijn jullie helemaal betoeterd!



Kinderen kijken beschaamd naar beneden. Stamelen ‘sorry’ naar de juf en
naar elkaar.

Juf Eva:

Goed zo. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken.

Bram:  

Juf...

niet

een beetje raar dat we hier allemaal waren?
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Juf Eva:

Ja Bram. Ik wil

er eigenlijk geen woord meer over horen.

Bram:   

Maar dit woord wilt u wel horen...

Juf Eva:

Ik ben heel benieuwd.

Bram:

Diefstalverzekering??

Juf Eva:

(realiseert

Bram:  

Wat juf?

Juf Eva:

Ik wilde een verzekering afsluiten nadat jij er je spreekbeurt over had
gehouden. Ik heb het er zelfs met meester Joop over gehad, het was zeker
de moeite waard, we hadden zoveel geld opgehaald. Maar omdat we zo
druk waren met het inzamelen, en de musical en het concert, is het me
helemaal door het hoofd geschoten...

Leonoor:

Dus nu is er niets meer?

Juf Eva:

Ik vrees van niet. Dit is vreselijk stom van me. Lieve kinderen, luister goed.

zich) Oh mijn hemel!

Lied  5  FIx Je Risk    
Wordt je brandkast leeggehaald? Je portemonnee gejat?
Trapt er iemand op je bril? Een kleine ramp is dat.
Gaat een voetbal door de ruit? Raakt je beugel kwijt?
Dat is heus niet erg wanneer je ‘t risico maar spreidt.
Je leest heel vaak in de krant : van alles gaat verkeerd
Inbraak, uitslaande brand, de frietpan explodeert.
Als je goed verzekerd bent, van alle zorgen vrij
Bel je zonder schuldgevoel de verzekeringsmaatschappij!
Refrein:
Zorg dat je verzekerd bent bij diefstal, schade, brand.
Als je goed verzekerd bent is er weinig aan de hand.
Fix je risk! Iedere cent! Je risk, dat fix je zo!
Fix je risk, iedere cent, en loop geen risico.
Heeft je jas een scheurtje, gaat je I-pod niet meer aan?
Laat je glazen vallen? Heb je weer iets doms gedaan?
Valt je tablet in het zwembad? Je telefoon erbij?
Stuur dan snel een mailtje naar de verzekeringsmaatschappij!
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Refrein:
Zorg dat je verzekerd bent bij diefstal, schade, brand.
Als je goed verzekerd bent is er weinig aan de hand.
Fix je risk! Iedere cent! Je risk, dat fix je zo!
Fix je risk, iedere cent, en loop geen risico.
 gitaarsolo
Is je fietsband lek? Ontsnapt je kat of konijn?
Trap je door een dichte deur? Dat is ook echt niet fijn.
Breekt je kies, je gouden kroon? Dan ben je ook niet blij!
Met je mond vol tanden? Bel je de verzekeringsmaatschappij!
Refrein:
Zorg dat je verzekerd bent bij diefstal, schade, brand.
Als je goed verzekerd bent is er weinig aan de hand.
Fix je risk! Iedere cent! Je risk, dat fix je zo!
Fix je risk, iedere cent, en loop geen risico.
Zorg dat je verzekerd bent bij diefstal, schade, brand.
Als je goed verzekerd bent is er weinig aan de hand.
Fix je risk! Iedere cent! Je risk, dat fix je zo!
Fix je risk, iedere cent, en loop geen risico.

Scène  20
Juf Eva:

(tegen publiek) Ik heb al die tijd nog niet gesproken. Dit wil ik even met u
delen: ik vind het zo stom van mezelf dat we de kas niet verzekerd hebben,
dat ik heb besloten om dit jaar maar niet op vakantie te gaan.
Ik zou eigenlijk met een groepsreis naar Griekenland gaan, maar het is niet
eerlijk tegenover de kinderen. Dit hebben ze niet verdiend...



Kinderen luisteren de juf af achter het podium af. Dit kunnen ze natuurlijk
niet laten gebeuren! Dan steken ze de hoofden bij elkaar .

Bram:

We MOETEN iets bedenken!

Leonoor:

Ik weet wel iets: Mia, Marie, als jullie nu eens....



(Er wordt druk gesmoesd en overlegd).



Dan zien we een of meer van de volgende scènes. Dit kan worden gespeeld,
maar ook vooraf op film worden opgenomen en geprojecteerd.

19a

We zien J. Rider, vlak voor zijn optreden in de kleedkamer. De tweeling
Marie en Mia komt zijn kleedkamer binnenstormen...

19b  

Mehmet helpt volop, zeer gedreven, in de slagerij van zijn vader. Mogelijk
brengt hij nu -lopend- pakjes (in de vorm van een worst) rond.
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19c  

Leonoor schrijft iets op terwijl ze bij iemand naar binnen gluurt

19d

Yasir schakelt zijn zusjes, moeder en vrienden van het asielzoekerscentrum
in. Die helpen zoeken naar de dief...

19e  

We zien Bram bij zijn ouders, en hij tekent –samen met zijn vader of
moeder- een paar verzekeringspapieren, helemaal blij rent hij weer naar de
school...

Scène  21  


Lichtchangement. Terug in de klas.



Leonoor, Yasir, en Mehmet staan hijgend voor de juf. Die kijkt heel
verbaasd. In de handen van de kinderen – heel bedremmeld – buurman
Henk Zemelaar.

Leonoor:

Kijk, ik houd hem al vanaf dag één in de gaten...ik heb een heel schrift
over hem volgeschreven. Elke dag komt hij even binnen in de school.
Vreemd hè? En hij heeft niets in de collectebus gedaan, hij heeft er alleen
maar wat uitgehaald!

Henk  
Zemelaar:  

Dat is niet waar, kleine bleekscheet!

Juf Eva:  		Wilt u mijn leerlingen niet zo noemen, meneer Zemelaar!
		
Yasir: 		Hij heeft het geld gestolen juf!
		
Mehmet:  		Deze man is echt gek.
		
Leonoor:  		Dit is toch niet normaal!
		
Henk  
Zemelaar:
Ik kan het uitleggen! Het is wel normaal!
Juf Eva: 		Op dit punt ben ik het werkelijk met u oneens,
Henk  
Zemelaar:

Ik deed het...omdat...al die tijd....

Juf Eva: 		Wilde u ook naar het concert?
Henk  
Zemelaar:

Nee, dat is het niet.

Mehmet: 		Laten we de politie bellen...
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buurman.

Henk  
Zemelaar:

Nee, nee, niet doen. Het is omdat...(zucht) ik sta elke ochtend helemaal
alleen op. Lees alleen de krant. Schenk mijn eigen koffie in. En dan hoor ik
jullie, zingen en lachen. Het spijt me.

Mehmet:  		Daar kopen we niets voor, buurmannetje. Eerst het geld terug.
Henk  
Zemelaar:

Ik weet niet meer waar het is.

Leonoor:  		Dat gelooft toch geen mens. Zelfs niet als ik een verhaal zou schrijven...
Henk  
Zemelaar:

Er is nog iets...

Juf Eva: 		Wat dan? U moet wel met een heel goede uitleg komen.
Henk  
Zemelaar:

Mehmet:

(lange stilte) Juf Eva. U kunt zo mooi zingen...en ik ken niemand die zo
aardig is als u..als ik ’s ochtends de krant lees, hoor ik u altijd de breuken
uitleggen. Niemand die dat zo geduldig kan...
(gilt) Woehoe! Vette liefdesshit, juf!

		Marie en Mia komen oplopen, samen met de dansers en de 			
manager van Joy Rider.
Mia:  

Juf! De zwerver was het niet!

Marie:  

Die zwerver is namelijk Joy Rider! En dit zijn zijn vrienden.

Mia:  

Hij vond dat we zo’n mooi project hadden, en hij wilde ons met eigen ogen
zien. Maar dat kon natuurlijk niet zomaar.

Marie:  

Daarom verkleedde hij zich. Hij wil dat we nu komen. We mogen gratis naar
binnen. Snel, snel, het begint al over een uur!

Juf Eva:  

Dan hebben we geen tijd te verliezen! Alleen...wat doen we zolang met
hem?



De kinderen pakken de buurman op en stoppen hem in de kluis!

Yasir:     

Juf! We moeten gaan. Maar waar is Bram?



De buurman is verdrietig, zit in de doorzichtige kas/kluis, maar wijst naar
links, daar komt Bram inderdaad aanrennen!
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Bram:

Jongens! Ik vertelde toch laatst...en dat mijn ouders bij me kwamen...ik
was aan het piekeren, maar ze hadden een heel goed advies. Samen met
mijn ouders heb ik een diefstalverzekering voor de kas afgesloten. Het hele
bedrag is verzekerd. Nu kunnen we toch gaan!

Juf Eva:  

Dat is fantastisch Bram! Luister, de tweeling vertelde net dat we gratis naar
het concert mogen. Laten we nu gaan...van het geld dat we over hebben,
kunnen we misschien iets anders verzinnen. Later, dat doen we later...



Terwijl ze weglopen:

Bram:  

Wat doet die buurman in die kluis...?

De  rest:

Dat leggen we zo wel uit...kom....

Scène  22  


Het concert van Joy Rider begint. Hij zingt het volgende nummer. Zijn
dansers (dat kunnen er ook meer zijn, misschien wel de hele klas) voeren
een mooie streetdance/hiphopdans op. Tijdens de dans wordt de juf op het
podium gevraagd.

Lied  6:  Rijk,  rijk,  rijk  
Joy Rider:
Zonder geld krijg je geen rente,
Geen Rolex, geen Armani-pak
In een wereld zonder centen
Rijd je geen Porsche, maar een ouwe bak
In mijn villa vol met vrouwen
Een zwembad, cocktailbar erbij
En de dames niet te houwen
Staan in de rij voor wat aandacht van mij.
Refrein allen:
Rijk! Rijk! Rijk! Dankzij mijn stembereik
Mil-jo-nair! En ik verdien het fair.
Joy Rider:
Al die vrouwen in bikini’s
Gaat het om mij, of willen ze alleen
Kaviaar, champagne, blini’s
Blingbling, een ring met edelsteen?
Ikzelf droom nu al jaren
Van een vrouw die voor de liefde gaat
Waar is zij? Ik zoek de ware
Want ik weet dat zij bestaat!
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Juf Eva:
Je zwembad, en je geld en goud
Laten mij echt volkomen koud
Ik wil jou, alleen maar jou
Jij bent de man van wie ik hou.
Refrein allen (2x):
Kijk! Kijk! Kijk! Ik ben de koning te rijk!
Wat een vrouw! Dit is een droom-juffrouw!
Kijk! Kijk! Kijk! Ik ben de koning te rijk!
Wat een vrouw! Dit is een droom-juffrouw!


Joy Rider en de juf flirten en blozen. Het is fantastisch: de kinderen zijn
trots op hun juf.

Scène  23
Epiloog
Juf Eva:

(giechelt) Ja, Joy Rider heeft me uitgenodigd om mee te gaan op tournee
door Amerika! Ik heb Griekenland maar afgezegd.

Mehmet:

Met zijn privéjet?!

Juf Eva:

Ja, een popster en een schooljuf. Raar hè?

Mia:

Helemaal niet. Iedereen wil wel een juf Eva.

Leonoor:

En u laat ons zomaar in de steek..?

Juf Eva:

Jullie zijn nu groot genoeg. En jullie snappen toch wel, dat ik zo’n kans
niet kan laten lopen?

Marie:

Tuurlijk! Dat zou iedereen doen!

Mehmet:  

Mag ik mee met het vliegtuig, juffie? Ik heb toch heel goed mijn best
gedaan dit jaar?

Juf Eva:

Als ik terug kom, beloof ik dat jij die eerste bent die mee mag.
We hebben het met elkaar gedaan. Ik heb nog nooit een klas gehad, die zo
goed heeft samengewerkt. Jongens, jullie zijn geweldig.

Bram:  

En we hebben het geld van de buurman weer terug!

Juf Eva:

Dat was nog een verhaal hè Bram? Vertel jij het eens...
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Bram:

Nou, hij kwam het de volgende dag in een grote envelop brengen.
Met wat extra’s...hij had net zijn eerste pensioen binnen gekregen...

Leonoor:

En die verzekering dan?

Bram:  

Die was dus niet meer nodig.

Juf Eva:

Maar het heeft ons wel de ogen geopend, Bram. Nu is elke ruit, en elke
computer goed verzekerd op school. Dankzij jou en je ouders Bram!

Mia:

We moeten nu dus wel een nieuw doel bedenken.

Juf Eva:

Dat heb ik al gedaan.

Kinderen:

Zonder ons?

Juf Eva:

Ja. Ik dacht dat jullie hier wel mee akkoord konden gaan.

Kinderen:

Wat is het dan?



Onderstaande tekst is een optie. Het is ook mogelijk om met de leerlingen
een nieuw doel te verzinnen. Wat zou de juf hebben bedacht?

Juf Eva:

Ik heb een Fonds opgericht. Een Fonds voor Yasir en kinderen zoals
Yasir om te kunnen studeren. Voor later.

Leonoor:  

Maar het is toch niet zeker dat hij hier kan blijven?

Juf Eva:

De brief die jullie hebben geschreven naar de minister, die was zo
prachtig, dat de minister heeft besloten dat Yasir - samen met zijn moeder
en zusjes - mag blijven. En hij gaat er alles aan doen om zijn vader vrij
te krijgen.

Yasir:  

Echt?

Juf Eva:

Echt waar.

Yasir:

(tegen publiek) We zeiden het al: deze juf is echt cool. Dit jaar en deze
klas ga ik nooit vergeten. Zonder geld heb je niks. En dat is balen. Maar
zonder bovenstebeste juf, sta je helemaal in de kou. Vooral in Holland!
(lacht) Ik ga mijn best doen!

Juf Eva:

Dat weet ik Yasir! Succes, lieve kinderen. Het vliegtuig ronkt, ik moet gaan!
(ze loopt af, zwaaiend, ook naar het publiek, Joy Rider wacht haar op en
neemt haar mee.)
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Lied  7  VOORBIJ     
Het schooljaar is eindelijk klaar
Een schooljaar om nooit te vergeten
Straks gaan we voorgoed uit elkaar
Dat hebben we altijd geweten.
Al die ellende bracht ook nog iets goeds
Want we hebben de kas goed beheerd
En al liep het bijna verkeerd
We hebben hier meer van geleerd dan van de Citotoets!
Refrein:
En nu hebben wij een concert in ‘t verschiet
Verdrietig en treurig? Dat zijn we nog niet!
We maken plezier, zelfs de buurman geniet
Het is pas voorbij... na het allerlaatste lied!
Het schooljaar is achter de rug
De juf missen wij vast het meeste
Zien we elkaar ooit nog terug?
Nu is het tijd om te feesten!
Al die ellende bracht ook iets goeds
Henk spijt en wij boven Jan
De juf is nu zelfs aan de man.
Hier leerden we echt veel meer van dan van de Citotoets!
Refrein:
En nu hebben wij een concert in ’t verschiet
Verdrietig en treurig? Dat zijn we nog niet!
We maken plezier, zelfs de buurman geniet
Het is pas voorbij... na het allerlaatste lied!
Bridge:
Het einde is bijna een feit
Van dit schooljaar met alle problemen
Het was een geweldige tijd
Maar straks moeten wij afscheid nemen.
Al die ellende bracht ook nog iets goeds
Want we spaarden en fiksten ons risk
Het was allemaal niet voor niks
We hebben het beter gefikst dan bij de Citotoets!
Refrein:
En nu hebben wij een concert in ’t verschiet
Verdrietig en treurig? Dat zijn we nog niet
We maken plezier, zelfs de buurman geniet
Het is pas voorbij na het allerlaatste lied ...
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En nu hebben wij een concert in ’t verschiet
Verdrietig en treurig? Dat zijn we nog niet
We maken plezier, zelfs de buurman geniet
Het is pas voorgoed voorbij ... na het allerlaatste lied !



In het laatste refrein zien we nog een keer juf Eva met Joy Rider op film.
Joy is trots. Juf Eva zwaait lachend naar de camera.

EIND

Colofon
Deze musical is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Wijzer in
geldzaken. Het doel is om op een creatieve en interactieve manier het financieel bewustzijn van
basisschoolleerlingen te stimuleren. Door hier op jonge leeftijd mee te beginnen, wordt de basis
gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan.
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Deze musical is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars in
samenwerking met Wijzer in geldzaken.

