KOMKOMMERKOMEDIE

Deze onvolledige versie van KOMKOMMER-KOMEDIE is bedoeld ter
informatie. Er wordt daarom af en toe een stukje van het script
overgeslagen. Meester Koen heeft een overschot aan komkommers op zijn
moestuintje. Madame KiepKurrie, de wat vreemde tante van Babette,
weet daar een geweldige shake van te maken. Die komkommer-shake
ruikt lekker en smaakt ook niet zo slecht. Maar er zit wel een geheim
wonderingrediënt in. En KiepKurrie wil niet zeggen wat dat ingrediënt is.
Maar de shake levert wel een paar hele rare bijwerkingen op…
KOMKOMMER-KOMEDIE is een komische musical vol bijzondere typetjes.
Een (veel te) blije meester, een gestreste juf, twee vrolijke rappers, twee
fans van hamburgers en Franse frites en nog veel meer. De liedjes zijn
afwisselend: van een lekkere rock tot een echte tranentrekker. Het
musicalpakket bevat een handleiding met diverse tips en een cd met
ingezongen en instrumentale versies van alle liedjes.

Veel leesplezier!

SCENE 1. OP SCHOOL
Op het podium zit LEX. Hij heeft een vast plekje (bijvoorbeeld een
zitkussen, liefst verhoogd op een pilaar of een hoge kruk) waar hij
de hele musical lekker relaxt zit te zijn. Ze noemen hem niet voor niks ‘Lex
Relax’. Hij is de hele tijd bezig met zijn mobieltje en ‘klimt af en toe naar
beneden’ en bemoeit zich dan met de anderen. MEESTER KOEN komt op.
Hij is altijd extreem overdreven enthousiast en blij. (Dit mag de hele
musical flink overdreven gespeeld worden!)
KOEN

(aait Lex door zijn haar) Ha Lex-Relax! Ben je
weer lekker aan het gamen, jongen! Hartstikke
goed, hoor, ga zo door! Daar leer je écht wat van!
Super-de-buber! (kijkt naar zaal) En de zaal zit al
weer lekker vol voor de musical.

LEX

(kijkt ook) Volgens mij is iedereen aanwezig,
meester.

KOEN

Heerlijk, hè. (super overdreven blij) Een zaal vol
lieve, prachtige mensen… Ik zou jullie allemaal
wel willen zoenen… (deelt kushandjes uit)
Schattepetatjes van me!

LEX

(trekt vies gezicht) Dat meen je toch niet, meester,
dat je iedereen zou willen zoenen? Bweh!

KOEN

Echt wel! Ik ben een echt mensenmens… ik hou
écht van mensen!

LEX

Volgens mij overdrijf je en is daar niks van waar.

KOEN

Echt wel! Ik spreek altijd de waarheid. Ik ga toch
zeker niet lieggie-bedrieggie doen?

LEX

Pfff.. ik ken niemand die altijd de waarheid spreekt.
Maar goed, gelukkig is er helemaal geen tijd om
het publiek te zoenen.
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KOEN

Da’s ook waar. Maar ik heb wel een geweldig
leuke verrassing voor iedereen… Echt helemaal
joppie-de-poppie leuk!

LEX

Wat dan, meester? (hoopvol) Heb je een andere
baan gevonden?

KOEN

Ha, ha, ha, wat ben jij toch een komische komiek!
Nee, het is iets verrukkelijks… Iets
onweerstaanbaar lekker-de-pekkers! Ik zal het
meteen even halen! (zwaait blij naar publiek, aait
Lex door zijn haren en verlaat podium) Toedels!

We horen een knal – vanachter het podium. LEX kijkt verstoord op.
LEX

(geschrokken tegen publiek) Hoop niet dat dat de
verrassing was? (gezicht klaart op als hij juf Merel
ziet opkomen)

JUF MEREL is het tegenovergestelde van
Koen. Ze ziet er woest uit. Haar haren staan
alle kanten op en ze heeft misschien een
roetvlek op haar gezicht. Ze houdt een
computer/laptop vast waar rook uit komt.
MEREL

Dit is een ramp!
Een regelrechte
ramp!

LEX

Rustig aan, juf, relax. Wat is er aan de hand?

MEREL

(wijst naar apparaat) Dat lijkt me toch duidelijk?
Dit vreselijke apparaat doet het niet meer!

LEX

Heb je hem al een keer aan- en uitgezet, juf?

MEREL

Aan en uit? Er komt rook uit! Dat is een ramp. Een
regelrechte ramp!
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LEX

Relax, juf, relax.

MEREL

(herhaalt) Relax, Lex, relax? Jij hebt makkelijk
praten. Alles zit hier in. Alles! Alle foto’s van het
schoolkamp. Alle leuke verhaaltjes die ik over
jullie heb geschreven. Al jullie cijfers!

LEX

Gewoon aan- en uitzetten, juf. Helpt altijd.

MEREL

Aan en uit? Aan en uit? Alles is over én uit… dit is
een ramp. Over én uit. Een regelrechte ramp! (pakt
computer hoog op en dreigt hem op de grond te
gooien, Lex schrikt daar van)

LEX

Niet doen, juf! (pakt computer over) Zal ik hem
proberen te maken? (JUF MEREL schudt haar
hoofd) Ik heb er verstand van, juf… Echt! (JUF
MEREL knikt nu overspannen. LEX drukt op een
knop en rammelt hard met de computer. Er klinkt
een harde, doffe plof. Er komt geen rook meer uit
de computer; zie handleiding). Zo! Die is gestopt
met roken. Het lijkt mijn vader wel…

MEREL

Je bent een held! (wil hem omhelzen, maar Lex
weert haar af)

LEX

(kijkt naar computer) Ehm, niet te vroeg juichen.

MEREL

Hoezo? Hij doet het nou toch weer gewoon?
(gestrest) Of niet? Doet-ie het óf doet-ie het niet?

LEX

(lacht schaapachtig) Ehm… (schudt met computer)
ik geloof het niet, juf…

MEREL

Owh, dit is een ramp. Een regelrechte ramp!

LEX

Je hebt vast wel een back-up gemaakt, juf…?
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MEREL

Een bekup? Een bekup??? Ik ben zelf beck-up!
Kapot! Compleet bek-up!

BABETTE, STORM, DEAN, STIEN, TIARA, MAGGIE en KENT komen op
om het lied mee te zingen.

Lied 1 (11): Alles gaat kapot
JUF MEREL zingt. Haar zinnen worden door een koortje herhaald.
Er komt rook uit mijn computer
zoiets heb ik nog nooit gezien
zat er iemand met z’n fikken
aan mijn toetsenbord misschien?

(er komt rook uit haar computer)
(zoiets heeft zij nog nooit gezien!)
(zat er iemand met z’n fikken)

(Refrein) Kapot, kapot - Alles gaat kapot vandaag
kapot, kapot - Mijn computer eerst, toen mijn humeur kapot
kapot, kapot - Alles gaat kapot vandaag
kapot, kapot - Owh, ik voel me vreselijk rot!
Jullie rapporten, jullie cijfers
alles stond op die pc
zal het terug te vinden zijn
of is het naar de ratsmodee?

(onze rapporten, onze cijfers)
(alles stond op die pc)
(zal het terug te vinden zijn?)

(Refrein)
Owh, computers zijn zo handig
je kunt er bijna alles mee
maar als zo’n apparaat dan crasht
dan zit je flink in de puree

(computers zijn heel handig)
(juf kan er bijna alles mee)
(maar als haar apparaat dan crasht)

(Refrein)
Owh, mensen, dit vreselijke apparaat, ik breng het naar de vuilnishoop
en ik denk dat ik voortaan: maar weer een pen en schriffies koop!
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(Refrein)
================================
JUF MEREL kijkt nog eens met hopeloze blik naar haar computer.
MEREL

(verzucht, tikt op apparaat) Kapot, alles kapot…

ROBBIE en COBY komen ‘swingend’ op. Ze lopen en gedragen zich alsof
ze bekende sterren zijn. Superberoemde rappers.
ROBBIE

Hé gappies, wij komen hier lekker vrolijk rappen…
en zo de sfeer een beetje oppeppen…

COBY

Yes, yes, wij komen de sfeer hier verhogen… en
als het nodig, de traantjes van juf opdrogen!

ROBBIE en COBY besluiten hun raps steeds met een eigen dansje. Ze slaan
elkaar één keer op de hand, daarna slaan ze elkaar om de beurt zacht op
een wang (of op de schouder) en vervolgens geven ze elkaar een boks.
ROBBIE en COBY

Yoho! (boks)

MEREL

(zucht) Vrolijke oppep-rappers… daar zit ik nou
net op te wachten…

ROBBIE

Da’s rot… computer kapot!

COBY

Da’s balen… nieuwe halen!

ROBBIE en COBY

(doen hun dansje en eindigen met een boks) Yoho!

MEREL

Tsss… dat jullie daar grapjes over kunnen
maken… (overdrijft vreselijk) Terwijl mijn héééle
leven instort… Bah!

LEX

Hij is vast nog te maken, juf… door echte
computerexperts.

DEAN

’t Is echt vervelend voor je, juf.

STIEN

Ik zou er een potje om janken… (Stien begint te
snotteren, Merel kijkt verstoord haar kant op)
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TIARA

Ach. Er zijn ergere dingen…

STORM

Oh ja? Ik kan weinig bedenken dat zóóó erg is.

MEREL

Niet alleen voor mij. Ook voor jullie is het een
ramp.

STIEN

Hoezo voor ons? Wij zijn na vandaag weg. (doet
vliegtuig na) Middelbare school, here we come!

MEREL

(schudt hoofd) Denk het niet… Jullie rapportcijfers
zijn verdwenen… Jullie blijven allemaal zitten…

DEAN

(fel) Echt niet juf! Ik heb lang genoeg gezeten.
Mijn vonnis hier was acht jaar… geen levenslang!
(springt op een verhoging) Ik kom in protest!

LEX

Doe rustig, Dean. Relax!

DEAN

(niet rustig) Ik bén rustig!!!

STIEN

(wijst naar hem) Hij is rustig!

DEAN

Maar ik blijf hier geen minuut langer dan nodig.
Acht jaar… that’s all, folks!

BABETTE

Je doet net alsof je het hier zo vreselijk vond.

DEAN

Yes! (balt vuist) Soms moet je gewoon opkomen
voor je belangen, voor je rechten en je dromen!

STIEN

(moedigt aan) Go, Dean, go!

STORM

Nou, nou, wat ben jij toch een rebel!

DEAN

Zo is het! Strijden voor je eigen!

BABETTE

(verbetert, langzame toon) Voor me-zelf…

DEAN

Ja voor jou ook! En voor mij eige! (hij gaat af)
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STIEN

En mij eige! (ook af)

LEX

Doe liever een beetje relaxt…

Lied 2 (12): No stress (kort)
Dit lied zingt/rapt LEX.
No stress, brother - no stress, sister
geen gemekker, geen geklaag
stressen doen we niet vandaag
Oh no stress: stay coooooollll

SCENE 2. OP SCHOOL
DEAN en STIEN komen op. Ze hebben een spandoek bij zich met
daarop de tekst: ‘DOEHOEG… 8 JAAR IS GENOEG!’ Ze laten dat
aan het publiek zien en lopen er even (demonstrerend) mee heen en weer
over het podium. MEESTER KOEN komt op. Hij duwt een kinderwagen
voor zich uit. Hij heeft een kleedje over de inhoud gelegd.
KOEN

(weer mega-blij) Wat een geweldig tekst!

DEAN

Dank voor je steun, meester! (tegen publiek) Fijn
als je als demonstrant gesteund wordt.

KOEN

Neenee, demonstrantje-bijdehantje… ik bedoelde
natuurlijk de tekst van dat liedje van Lex-Relax…
Niet stressen, maar gewoon relaxt doen. Dat gaat
over mij. Zo ben ik! Een relaxte mensenmens!

DEAN

Daar hebben we de afgelopen acht jaar anders niets
van gemerkt… (verzucht) We moesten altijd maar
werken, werken en… werken!

STIEN

(vult aan) En je vergeet: werken!

KOEN

(lacht en geeft Dean een vriendschappelijk duwtje)
Werken? Jij? Grappen en grollen én
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namaakdrollen… dat was jouw leven hier op
school. Rakker!
DEAN

Ikke? Ik wil hier weg! (laat spandoek zien en
dreunt nog eens op) Doehoeg…

STIEN

(vult aan)… Acht jaar is genoeg!

MEREL

Dan moet wel m’n computer gemaakt worden…
anders zie ik het somber voor je in…

De rappers ROBBIE en COBY laten ook weer van zich horen.
ROBBIE

Wij vinden acht jaar helemaal niet zo lang…
volgend jaar moeten we pas écht aan de gang.

COBY

Hier hebben we weinig te wensen… deze school zit
vol leuke en mooie mensen!

ROBBIE en COBY

(doen hun dansje, eindigend in een boks) Yoho!

Op dat moment komen RENE en RENAAT op. Je ziet direct dat ze perfect
bij elkaar passen – maar echt mooi zijn ze niet… Ze hebben een zelfde
kleurencombinatie aan (of een zelfde print op hun shirt). Het zijn echte
typetjes. RENAAT heeft een kussen onder haar shirt en is zogezegd
‘volslank’, RENE heeft slagtandjes in zijn mond en draagt een
uilenbrilletje. RENAAT heeft een lolly in haar mond. Ze snoept de hele
musical lang. Ze biedt anderen vaak een lolly aan. LEX fluit naar hen
(omdat hij hen zo’n leuk stelletje vindt). RENAAT reageert met een
wegwerpgebaar in zijn richting. Ze biedt de lolly aan RENE aan (‘likje?),
maar die bedankt. Daarna steekt ze de lolly naar anderen uit (‘niemand?’).
RENAAT

Hij is lekker, hoor… Kersensmaak!

STIEN

Jakkibakkie, Renaat… Je gaat je lolly toch niet met
anderen delen?

LEX

(wijst naar kinderwagen) Ben jij eindelijk bevallen,
meester?
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KOEN

Nee-er-de-nee… Ik zei toch dat ik iets
verrukkelijks had… Iets onweerstaanbaar lekkers!

RENAAT

(verlekkerd) Een kinderwagen vol lolly’s. Je lijkt
Sinterklaas wel! Of is het taai-taai? (Koen schudt
zijn hoofd)

MAGGIE

Ik denk een kinderwagen vol frites met mayo!

KENT

En een lekker hamburgertje voor iedereen. Zalig!

KOEN

Nee-er-de-nee, schattepatatjes van me. (kijkt onder
het kleed, om de spanning te verhogen) Jullie weten
toch dat ik van tuinieren houd?

LEX

Ieder zijn eigen afwijking, meester. Geeft niks.
Dean houdt van …… (vul naam voetbalclub in
waar jullie niet van houden…) Doen we ook niet
moeilijk over. (Dean kijkt boos en schudt hoofd)

KOEN

Afwijking? Ik heb geen afwijking. Ik heb gewoon
groene vingers!

DEAN

(trekt vies gezicht) Over afwijkingen gesproken…
groene vingers… (kijkt naar Koens handen)

MAGGIE

Bah, meester. Dat is een kwestie van vaker wassen!

TIARA

Toe, meester, laat ons niet langer in spanning!

KENT

Kom maar op met die hamburgertjes met frites!

KOEN

Is iedereen er klaar voor? (Iedereen knikt of roept
‘jahaaa!’ Hij kijkt nog eens onder het kleed, en
haalt het dan in één ruk van de wagen af. We zien
een hele lading komkommers) Tadààààà!

ROBBIE

Niks tada… da’s een paprika…
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COBY

En die zijn gezond en groen… daar kun je weinig
tofs mee doen…

ROBBIE & COBY

(doen hun dansje en eindigen met boks) Yoho!

KOEN

Schatten van me… dit zijn geen paprika’s, maar
komkommers…

DEAN

Waar heb je die nou weer gevonden?

STIEN

Of heb je ze gekregen?

TIARA

(stomverbaasd) Zit die wagen helemaal vol
komkommers?

KOEN

Yepperdepeppie! En ik heb nog veel meer op mijn
tuintje. Ik heb een komkommeroverschot… (geeft
met een hand de hoogte aan) Een
komkommerplaag, een epidemie… Een hele
komkommerberg in mijn moestuin.

Let op: Hier slaan we een klein stukje over: Babette vertelt dat haar
tante vast wel iets lekkers kan maken met de komkommers.
In de daaropvolgende scène maken Maggie en Kent duidelijk dat zij
alleen maar van hamburgers en Franse frites houden. Zo gaat ook hun
lied:
KENT

Maar we weten wel wat gezond is voor mensen…

MAGGIE

Iets wat je lekker vindt… dát is altijd gezond!

KENT

Een burgertje met frites!!!

Lied 3 (13): Frietlied
Dit lied wordt gezongen door Maggie en Kent samen.
Ik hou niet van culinaire fratsen…
een bietensalade lust ik niet
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(Blegh)

ik krijg de rillingen van onbekende groenten (Paksoi? Wat is Paksoi?)
geef mij maar burgers én vette Franse frites! (mmmm...)
Ik zou de hele dag niets anders willen eten (zet maar aan die frituur!)
dan gebakken vlees met saus eroverheen
(mayonaise, ketchup, curry lekkâh!)
en boerenkool? ik wil er niets van weten
(alhoewel die rookworst wel lekker is hoor!)
Het burgertje met frites dat staat op één!
(op één met stip! Komt-ie! Gaat-ie! Snellerrrrr!)
(sprekend) Ik ga toch niet aan wortels lopen knagen?
Ach, Kom nou toch! Ik ben toch geen konijn!
nee, vitamientjes kan ik niet verdragen;
(Blegh!)
Alleen vette frites en burgers vind ik fijn! (Heerlijk, Franse frites!) Ja!
Ik hou niet van culinaire fratsen…
een komkommersalade lust ik niet
ik krijg de rillingen van mosselen en nasi…
geef mij een burger én vette Franse frites!
Ik wil geen groentesoep, geen sperzieboon of bami
(geef hem een burger én vette Franse frites! )
Ik wil geen broccoli, geen witlof of andijvie
(geef hem een burger én vette Franse frites! )
en anders niets!

(vies!)

================
Let op: we slaan weer wat over. Lex plaagt René en Renaat
omdat hij ze zo bij elkaar vindt passen. René vertelt dat hij vindt
dat Renaat niet zo veel moet snoepen.

SCENE 4. OP SCHOOL
LEX is nog op het podium. Hij pakt een komkommer uit de
kinderwagen en neemt er een hap van. Hij is inmiddels enthousiast
geworden over de komkommers.
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LEX

(met volle mond tegen publiek) Best te hachelen
trouwens!

BABETTE, STORM en MADAME KIEPKURRIE komen op. KIEPKURRIE
heeft een soort gewaad aan (van één kleur) en haar touwharen staan alle
kanten op. Ze praat met een gek Frans accent en bekijkt de komkommers
zeer kritisch. Ze grist de komkommer uit Lex’ handen. BABETTE heeft een
paar tassen bij zich. Tijdens de scène laadt ze de komkommers daarin.
KIEPKURRIE

Kiemkiemers zijn saai!

LEX

Dat valt best mee, hoor (grist komkommer terug)

BABETTE

Kun je er wat lekkers van maken, tante?

KIEPKURRIE

(ondersteunt haar woorden steeds met veel
gebaren)Tuurliek! Iekke bien formidabiele kok!

STORM

Zal mie benieuwen…

KIEPKURRIE

Iekke maak een shiek!

STORM

Iekkemiekeshiek? Dat klinkt sjiek!

BABETTE

(legt uit) Een shake…

KIEPKURRIE

(steekt duim op) Si, si! Ienne shiek!

LEX

Ik vind ze zo ook best te pruimen.

KIEPKURRIE

(verbaasd) Priemen?

BABETTE

(legt uit) Pruimen.

KIEPKURRIE

Nie-nie… gien priemen… kiemkiemmers!

LEX

Ja, ja… komkommers… maar ze zijn best te
pruimen…

KIEPKURRIE

Non, non, kien priemen! Allez, naar mien cuisine!

STORM

Kie-wattes?
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BABETTE

(legt uit) Haar cuisine… haar keuken. Storm, til jij
die zakken even!

STORM sjouwt de zakken. BABETE, STORM en KIEPKURRIE gaan af.
LEX kijkt ze na. Hij heeft nog een komkommer en knabbelt erop.

SCENE 5. OP SCHOOL
JUF MEREL komt op, met haar kapotte computer. Ze heeft ook
haar mobieltje tegen haar oor.
MEREL

(in telefoon) Dan zie ik jullie zo… (tegen Lex)
Computerreparateurs… Hopelijk kunnen ze hem
nog repareren.

Let op: terwijl juf Merel gestrest is vanwege haar kapotte computer,
begint meester Koen een school-komkommer-plantage…
MEREL

Schoolkomkommers?

KOEN

Yesserdepessie! Wij worden de eerste school met
een eigen komkommer-kwekerij!

MEREL

(nog gestrester) Waarom, waarom, waarom?
(handen omhoog, moedeloos tegen publiek) Kan
iemand mij zeggen: waarom??

KOEN

En buiten trek ik alle tegels eruit. Het hele
schoolplein wordt een komkommerveld! Weg met
alle kwel én alle kommer… (roepend) LEVE DE
SCHOOLKOMKOMMER! (doet het dansje van de
rappers na)

KOEN probeert het dansje te doen samen met LEX, maar raakt hem
(onhandig) iets te hard. Er volgt wel een boks.
KOEN en LEX

(doen boks) Yoho, Lexie!

LEX

Yoho… Verder alles goed, meester?
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MEREL

(hoofdschuddend tegen publiek) Volgens mij heeft
hij een komkommer-overdosis gehad…

KOEN zet nog twee kisten neer. Hierdoor is het lastig om over het podium
te lopen. Dat merken ROM en RAM: de twee computer-reparateurs. Zij
komen op en stappen (voorzichtig) over de kisten heen. Ze kijken vol
verbazing naar de kisten en komkommers. Ze zien er heel modern uit en
dragen allebei een slim brilletje waar een oordopje en een microfoontje zit.
MEREL

Zijn jullie mijn computer-redders?

ROM

In hoogsteigen persoon… (geeft hand) Rom, is de
naam.

RAM

En ik heet Ram! (geeft ook hand)

KOEN

(dringt zich ertussen) En ik ben Koen… de SchoolKomkommer-kampioen!

ROM

(kijkt eerst naar Koen, dan naar computer) En dit
is de patiënt?

LEX

(wijst op meester Koen) Nee, dat is meester
Koen… hij is niet ziek. (denkt na) Tenminste… hij
is altijd zo…

MEREL

(wijst naar computer, knikt en praat zielig) Ja, hij
begon zomaar te roken…

LEX

Mijn vader is laatst juist gestopt!

RAM

Roken is altijd onverstandig. Zeker als je een
computer bent…

ROM

(bekijkt computer van alle kanten en laat ook Ram
kijken) Hij ziet er uitgeput uit.

MEREL

(zielig stemmetje) Is er nog hoop, dokters?

RAM

Wat denkt u zelf, juffrouw?
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Let op: Ram en Rom nemen de kapotte computer mee. Juf Merel heeft
er weinig vertrouwen in.

SCENE 6. OP SCHOOL
BABETTE, STORM en MADAME KIEPKURRIE komen op.
STORM tilt weer alle spullen. Ze hebben een campingtafeltje, een
tas met een fles (of een doorzichtige bidon of iets dergelijks) bij
zich, een tas met komkommers en andere spullen, en ook een groot
keukenapparaat (liefst een apparaat dat je handmatig kunt draaien – het
kan ook een ander apparaat zijn dat op een keukenmachine lijkt).
MADAME KIEPKURRIE heeft alleen een heel klein zakje in haar handen.
Ze doet daar heel geheimzinnig mee, en probeert het uit het zicht van
anderen te houden.
BABETTE

(kijkt verstoord naar kisten) We moeten wel de
ruimte hebben. (tegen Storm) Zet die kisten daar
maar neer.

STORM pakt de kisten op en stapelt ze op elkaar in een hoek van het
podium. Daarna klapt hij het campingtafeltje uit. BABETTE zet het
keukenapparaat erop. De fles is gevuld met groen ‘komkommersap’.
KIEPKURRIE

Liet’s begien! Yoghiert, pliese!

KIEPKURRIE steekt haar hand uit. BABETTE geeft haar een pak yoghurt.
KIEPKURRIE giet de yoghurt in het keukenapparaat.
KIEPKURRIE

(geeft opdracht) Kiemkiemmer!

BABETTE geeft haar een komkommer. KIEPKURRIE stopt de komkommer
in het apparaat en begint te draaien. (het kan ook met een grote pollepel
gebeuren)
BABETTE

De verkoop kan beginnen (tegen Storm) Roep
maar!

KIEPKURRIE

(tikt Storm op zijn schouder) Ah oui, allez, allez!
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STORM

(roept) Hallo allemaal!

BABETTE

Dat kan harder!

STORM

(roept nogmaals, nu harder) Hallo allemaal! We
hebben heerrrrrrlijke komkommer-shakes!

MEESTER KOEN komt als eerste weer op. Hij kijkt geïnteresseerd naar het
apparaat en daarna naar het groene flesje. Vlak na hem komen ook RENE
en RENAAT, DEAN, STIEN TIARA, MAGGIE en KENT op. KOEN wil het
flesje pakken, maar KIEPKURRIE houdt het bij hem vandaan.
KOEN

Toch heel anders dan zo’n pure-nature
komkommer.

KIEPKURRIE

Viel lekkerder! Biena klaar.

KIEPKURRIE pakt nu haar zakje. Ze stopt haar hand erin en haalt er wat
uit. Heel voorzichtig (en geheimzinnig) strooit ze wat door de shake heen.
DEAN

(nieuwsgierig) Wat is dat?

STIEN

(snuift verlekkerd) Het ruikt best lekker! (snuift nog
eens) Heerlijk! Wat is het?

BABETTE

Dat kunnen we helaas niet vertellen.

MAGGIE

Hoezo niet?

KIEPKURRIE

Iesse geheim reciept… Van mien omaatje…

DEAN

Geheim recept? Waarschijnlijk win je er de Tour
de France mee?

Let op: Madame KiepKurrie laat niets los over het geheime ingrediënt.

Lied 4 (14): Doe de shake!
Dit lied wordt gezongen door BABETTE, KIEPKURRIE en
STORM. Tijdens het lied showen ze én schudden ze wat heen en
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weer met komkommers en keukenapparatuur. De onhandige STORM pakt
een schaar en wordt terechtgewezen (‘niet met een schaar!’) Ze vermalen
een komkommer in de blender (of heel klungelig met een pollepel in een
kan) tot sap.
(refrein) Doe de shake, doe de shake - doe de komkommer-shake
Doe de shake, doe de shake - doe de komkommer-shake!
Griekse yoghurt is de basis
dus die giet je in een kan
je moet niet gaan overhaasten
want daar krijg je rommel van
Pak nu de komkommer
kijk: hij straalt je tegemoet
hij beseft waarschijnlijk al
dat hij in de blender moet
(refrein)
Verwijder eerst de schil
met een mes – niet met een schaar!
en mix daarna het vruchtvlees
en de yoghurt door elkaar
je moet niet te lang mixen
anders krijg je slappe pap
en tussendoor soms proeven
neem gerust een flinke hap

(nee!)

(refrein)
Breng de shake nu goed op smaak
met wat sap uit een limoen
en als je erg van zoet houdt
kun je er ook wat honing bij doen
je hebt nu een receptje
waar je iedereen mee verwent
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maar ik verklap natuurlijk niet
de naam van mijn geheime wonderingrediënt!
(refrein)
Nee, nee, ik ga mijn geheime ingrediënt echt niet verklappen…
dat kun je wel shaken!!!
(refrein)
Shake it, baby! Yeah!
===============================
Na het lied tonen BABETTE, STORM en KIEPKURRIE hun komkommershake. KIEPKURRIE schenkt nog wat uit het keukenapparaat.
BABETTE

Ik twijfel een beetje, tante.

KIEPKURRIE

Niet twiefelen! Iesse lieker!

BABETTE

Oké, oké, wie wil proeven?

IEDEREEN kijkt een andere kant op. Naar het plafond, naar de muur of
juist naar de grond. Kennelijk heeft niemand zin in de komkommer-shake.
KIEPKURRIE

Allez, allez piepeltjes… Die sjiek iesse hierliek!

KOEN

(ruikt aan flesje) Het ruikt goed… maar wat zit er
precies in?

STORM

Komkommer!

LEX

Ja, maar wat is nou dat geheime ingrediënt?

DEAN

Dat kan wel van alles zijn. Gorillaspuug…
bedorven bananen… vogelsnot…

MAGGIE

Eh, bah, doe niet zo vies!

DEAN

(spreidt handen) Het kan toch… Het kan alles zijn.
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STIEN

(tegen KiepKurrie) Je kunt het tegen ons toch wel
vertellen?

KIEPKURRIE

Non, non, non… iesse gehiem van die kiek!

TIARA

Dan hoef ik niet… Ik eet en drink alleen dingen
waarvan ik weet wat erin zit.

RENAAT

Ik heb een groente-allergie…

MAGGIE

En ik eet principieel geen konijnenvoer…

Let op: niemand wil als eerste proeven. Dan valt de keuze op Storm.
STORM

(weert af) Ho, ho, ho… echt niet!

BABETTE

Echt wel!

KIEPKURRIE

Bien-sûr! Stormpie! Allez, allez!

BABETTE geeft de fles aan STORM.
BABETTE

Geniet er van! (tegen publiek) Of niet!

STORM aarzelt en ruikt aan de fles. Het ruikt best lekker.
KIEPKURRIE

(klapt in handen) Allez, Stormpie!

De anderen beginnen mee te doen. Iedereen moedigt hem aan en klapt in
de handen.
ALLEN

Hup, Storm! Hup, Storm!

STORM aarzelt. Brengt dan het flesje naar zijn gezicht. Hij ruikt er eerst
nog eens aan. Dan neemt hij een slok. Iedereen kijkt naar wat er gebeurt.
Eerst betrekt het gezicht van STORM. Hij beweegt zijn kaken heen en weer
en kijkt alsof hij iets heel zuurs heeft gedronken. Dan klaart zijn gezicht
langzaam op.
KIEPKURRIE

En? Formidabel! Oui ou non?
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STORM

(slikt laatste druppels weg) Ja, formidabel!
Heerlijk!

KOEN

Oh, yeah! Dan wil ik ook graag een slokje-klokje
van mijn komkommer-de-bommer.

DEAN

Ik ook. Doe mij maar een hele krat!

STIEN

Ik wil er graag een rietje bij.

BABETTE

(haalt spaarvarken tevoorschijn, en praat heel
langzaam en zakelijk) Dat is dan twee euro per
glas!

STORM

(juicht) We worden rijk! Stinkend rijk!

KOEN

(verbijsterd) Wat? Twee euro? Het zijn mijn eigen
komkommers! Mijn eigen groen-kampioenen.

BABETTE

(knikt) Daarom hoef jij maar zo weinig te betalen.
Voor anderen is het vijf euro!

DEAN

Wat een stelletje afzetters zeg!

STORM

Er is nou eenmaal veel vraag naar… dat drijft de
prijs op!

BABETTE

Een komkommer-bubble!

Let op: niemand durft te proeven. Maar Babette, Storm en KiepKurrie
geloven toch dat ze er rijk van kunnen worden. Ze gaan nieuwe flessen
vullen.

SCENE 7. OP SCHOOL
LEX pakt de kan met groene shake en snuift eraan.
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LEX

(tegen publiek) Het ruikt lekker… Maar wat zal dat
geheime ingrediënt zijn? Ik vertrouw die gekke
tante voor geen meter… (ruikt nog eens diep) Of
eigenlijk: voor gien mieter…

MEESTER KOEN komt ook weer op. Weer heeft hij een (of meerdere)
komkommer bij zich. Hij plaatst die in een van de bakken op het podium.
KOEN

Zit jij stiekem te proeven?

LEX

Ik zou niet durven. Jij wel, meester?

KOEN

Tuurlijk. Het zijn mijn eigen komkommers! Dat
moet wel lekker-de-pekkerrrrr zijn!!! (hij pakt fles
vast en lijkt een flinke teug te willen nemen)

Let op: we slaan een klein stukje over. Meester Koen verzorgt zijn
komkommers met alle liefde. Hij praat er zelfs tegen!
KOEN

Vaak lees ik ze gewoon een boek voor. Laatst nog:
Hummie-de-Kumkummie! Topboek!

LEX

En nu zitten ze fijngeperst in een flesje. Wat een
rotleven hebben ze eigenlijk… Ook zielig.

KOEN

(knikt nadenkend. Kijkt naar het sap, en kijkt dan
om zich heen) Wat denk je, zou het lekker zijn?

Let op: we slaan een klein stukje over. Terwijl meester Koen een slokje
neemt, komt Tiara weer op. Ze reageert steeds zo gevoelig omdat Lieve
Jopie (haar konijn) ziek is.
KOEN

Hoe ziek is Jopie eigenlijk?

TIARA

Héél erg ziek…

LEX

Misschien kun je hem een beetje shake geven?
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KOEN

Of een pure groen-kampioen! Gezond hoor! Zo’n
pure komkommer. (steekt komkommer omhoog)

TIARA

Niet voor een konijn… dat is hartstikke slecht voor
Lieve Jopies buikje.

KOEN

Meen je dat? Komkommer is superfood!

TIARA
Maar voor een konijn is het gif… En ik hou echt
van dat beestje! (snift een beetje)

Lied 5 (15): Beter kussen
Vanmorgen in zijn hokkie
lag-ie in het zweet te baden
’k belde de dierendokter
en zei: hij-heeft bijna 40 graden
Lieve Jopie is niet lekker
en dat maakt mij ongerust
ik heb hem stiekem, voor ik weg ging,
door de tralies heen gekust
Lieve Jopie is zóóó vermagerd
je kunt ’m met één vinger tillen
en hij lag zo raar te kreunen
en hij lag zo naar te rillen
Lieve Jopie is niet lekker
en dat maakt mij ongerust
ik heb hem stiekem, voor ik wegging,
minstens honderd keer gekust
De dokter die bleef kalm
en zei: ‘maak je toch geen zorgen’
’t is een virusje dat heerst
hij zal snel beter zijn, vast morgen
Lieve Jopie is niet lekker
en dat maakt mij ongerust
ik heb hem stiekem, voor ik wegging
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ontelbaar vaak gekust
===========
LEX
Och, wat erg zeg!
KOEN

Vreselijk. Als je liever naar huis wilt… dan
snappen we dat natuurlijk wel…

TIARA

Nee, nee, het gaat wel… echt (telefoon gaat) Hé,
mama… Het gaat weer beter? Geen koorts meer?
Owh, gelukkig… Nee, nee, ik maakte me niet echt
ongerust hoor… maar ik vond het vooral vervelend
voor jou…

Lieve Jopie is kiplekker
en ik was nooit ongerust
en ik weet al hoe ’t komt:
ik heb hem beter gekust!
Ja, ik heb hem beter gekust!!!
======================================
TIARA is plots een heel ander meisje. Ze straalt en is vol energie.
TIARA

Ik ga naar huis! Lieve Jopie, I’m coming home!
(Tiara gaat af)

KOEN

Hatsiekiedee! Ook weer opgelost. Superrr!

LEX

Het is net een musical… Daarin komt ook altijd
alles weer goed!

KOEN

Musicals zijn super-de-buber, ouwe puber! Was het
hele leven maar een musical! Dat zou pas echt
woeper-de-poepie zijn! (verlaat ook het podium)

SCENE 8. OP SCHOOL
JUF MEREL komt op samen met RAM en ROM. ROM houdt de
laptop van juf vast (let op: gebruik wel een oude pc, die niet meer in
gebruik is) en RAM hamert er met een hamer op.
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MEREL

Weten jullie zeker dat dit de goede manier is?

RAM

Soms werkt het…

ROM

Maar vaker niet.

LEX

Hebben jullie al bestanden terug gevonden?

RAM en ROM schudden allebei – keurig in de maat – met hun hoofd.
MEREL

(schudt ook hoofd) Ik heb er weinig vertrouwen in.

RAM

We kunnen de boor nog gebruiken! (haalt boor
tevoorschijn)

ROM

Of de zaag… dan opereren we uw peeceetje
gewoon! Ik ben gek op opereren!

Let op: we slaan een klein stukje over. De werkwijze van Rom en Ram
schenkt weinig vertrouwen…
ROM

Het kan fout gaan… óf het kan mis gaan… Meer
smaken hebben we niet!

RAM en ROM nemen de computer mee en gaan het podium af.
MEREL

(kijkt ze na) Het kan fout gaan óf het kan mis
gaan… (denkt daar even over na) Ik heb er steeds
minder vertrouwen in…

LEX

Laat het los, juf… en relax.

MEREL

Hoe kan ik relaxen? (ziet de fles met komkommershake) Hé… zal ik een slokje daarvan nemen?
(pakt de fles en ruikt eraan). Ruikt goed!

LEX

Meester Koen heeft er van genomen.

MEREL

En? Ademt hij nog? (Lex knikt) Dan durf ik ook!
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JUF MEREL neemt een klein slokje. Eerst trekt ze een raar gezicht. Haar
kaken bewegen raar heen en weer. En ze lijkt het behoorlijk zuur te vinden.
Dan klaart haar gezicht op. Ze neemt gelijk nog een flinke teug.
LEX

Is het lekker, juf?

MEREL

Het smaakt vreemd… maar het geeft me best een
goed gevoel! Lex… ik voel me helemaal reeeelaxxxxt! (kijkt er dromerig bij)

JUF MEREL loopt weg. Ze lijkt haast te dansen. LEX kijkt haar verbaasd
na. Hij ruikt nog eens aan de shake. Even lijkt hij ook een slokje te gaan
nemen, maar dat doet hij toch maar niet.
LEX

(tegen publiek) Wat zou dat geheime ingrediënt
toch zijn? (Hij zet de fles terug)

SCENE 9. OP SCHOOL
RENE en RENAAT komen weer op. RENAAT kauwt weer op een
lolly en biedt er ook RENE een aan. LEX fluit weer naar ze.
LEX

Hallootje. Mijn favoriete setje!

RENAAT

Hou nou toch eens op. We zijn helemaal geen setje.

LEX

Nog niet…

ROBBIE en COBY komen ook op.
RENE

We zijn gewoon vrienden. (wijst naar de fles/kan
met komkommer-shake) Wat is dat eigenlijk? (ruikt
eraan) Het ruikt goed! (snuift verrukt) Heerlijk!

Let op: we slaan een stukje over. René en Renaat nemen een slokje van
de shake. Robbie en Coby vinden dat Lex hen niet steeds zo moet plagen.
LEX

Nou ja… ik probeer gewoon altijd een beetje relaxt
te zijn. Dat maakt het leven honderd keer leuker! Ik
bén altijd relaxt! Altijd!
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Lied 7 (17): No stress!
Stel: Je bent te laat, want je was de tijd vergeten.
Daar gaat je laatste trein, je moet rennen en zweten.
Om de spanning te verlagen kun je nagels opvreten.
Denken dat was stom, dat had ik kunnen weten.
Al heb je ’t drukker dan ooit
(dan ooit!)
Vergeet één ding nooit.
(nee nooit!)
De allerbelangrijkste les:
No stress
(no stress)
(refrein) No stress
(no stress)
No stress, brother
(no stress, no stress)
No stress, sister
(no stress, no stress)
Geen gemekker, geen geklaag - Stressen doen we niet vandaag
Ooh, no stress! Stay cool!
Als je slecht gaat in je game, kun je janken en treuren.
En denken dat niemand je nog op kan beuren.
Op iedereen gaan schelden en smijten met deuren.
Tot in het eind der tijden blijven sikkeneuren.
Al ben je bozer dan ooit
(dan ooit!)
Vergeet één ding nooit.
(nee nooit!)
De allerbelangrijkste les:
No stress!
(refrein)
Als je tot over je oren verliefd bent, maar die ander ziet je niet
Dan kun je jezelf een loser vinden en verpieteren van verdriet
Maar niet stressen, niet paniekeren, niet stressen, niet paniekeren
Rustig blijven, het is te leren
Gewoon een kwestie van blijven proberen
De allerbelangrijkste les is:
No stress
(no stress)
No stress
(no stress)
(refrein)

(2x)

Stay cool man!
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Na het lied verlaat iedereen het podium.
======================================
Hier komt een tussenscène. Deze kan door kleine groepen worden
weggelaten en door grote groepen wel worden opgevoerd. De scène loopt
door vanaf de vorige. Er wordt een groot bord neergezet waarop staat:
Heel Holland Shaket (of alleen de hoofdletters: HHS).
PRESENTATOR DRE VANBERG komt op. Hij ziet er glimmend uit in een
mooi driedelig pak.
DRE

Lieve, lieve mensen… welkom bij-ij-ij-ij-ij…. Heel
Holland Shaket!!! Het programma waar je de
lekkerste shakes leert maken… natuurlijk… met
onze schud-experts… onze shakie juryleden…
Hannie… en Jobert!

HANNIE en JOBERT komen op (beiden in kokskleding). Ze buigen naar het
publiek en geven een hand aan DRE.
DRE

Welkom, welkom… Waar gaan jullie vandaag
vooral op letten?

JOBERT

Ik ga er vooral op letten of de shakes écht goed
gemixt zijn…

HANNIE

En ik let er vooral op of ze er mooi uitzien.

DRE

En de smaken? Zijn die niet het belangrijkste?

JOBERT

Smaak is heel persoonlijk…

HANNIE

Subjectief… wij zijn liever objectief!

Let op: we slaan een stukje over. De kandidaten de Potaatos en de
Zonnetjes hebben niet erg smakelijke shakes. Er is nog één kandidaat.
DRE

Dan hebben we nog één kandidaat over…
Dokterrrrr Co-IJs!
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DOKTER CO-IJS lijkt een combinatie van een dokter en een ijsverkoper.
Ook qua kleding. Hij draagt een bak ijs met zich mee, een blender en
allerlei verse fruit. DRE klapt als hij binnenkomt.
CO-IJS

Dank u wel. De allerlekkerste shake… (laat bak ijs
zien) die maak je natuurlijk met vanille-ijs…

JOBERT

Da’s een écht goed begin!

HANNIE

Smullen, hoor! Ik doe m’n mond alvast open.

CO-IJS

En vervolgens gooi ik er allerlei soorten vers fruit
doorheen… (gooit er fruit doorheen) frambozen…
aardbeien…

JOBERT

Dat ziet er heerlijk uit!

CO-IJS

En je kunt er ook nog wat slagroom en suiker
doorheen gooien.

HANNIE

Jammie. Doe allebei maar! Het kan mij niet zoet
genoeg zijn.

DRE

Laat je wel wat over voor de anderen, Hannie?

HANNIE

No way, André!

CO-IJS

En mixen maar!

CO-IJS zet de mixer aan en mixt alles door elkaar.
DRE

Het is wel duidelijk wie hier vandaag gaat winnen!

JOBERT

(slurpend) Het is écht lekker!

HANNIE

(slurpend) Doe mij nog maar een litertje!

DRE

En, beste mensen… nou afloop van de musical
kunt zelf ook proeven!

CO-IJS

Als er tenminste nog wat overblijft…
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DRE

Dat ligt helemaal aan Hannie…

HANNIE

Denk ’t niet… Smullen!!!

JOBERT

Écht heel lekker!!!

DRE

(zwaait) Tot volgende week… bij Heel Holland
Shaket!!!
Vanaf hier loopt de musical weer gewoon door.

SCENE 10. OP SCHOOL
BABETTE, STORM en MADAME KIEPKURRIE komen weer op.
Ze hebben een flinke verzameling flesjes bij zich. BABETTE kijkt
verbaasd naar de fles die nog op het podium staat: die is bijna leeg.
STORM ziet er vreemd uit: het lijkt wel alsof hij groene uitslag op zijn
gezicht heeft. Groene strepen en vlekken. Hij krabt zichzelf ook steeds.
BABETTE

(schudt fles in hand) Die is bijna leeg. Hé, weet jij
daar meer van, Lex?

LEX

(haalt schouders op) Nope. Ik zou niet durven.

KIEPKURRIE

Gelukkig hiebben wie nieuwe voorried…

BABETTE en KIEPKURRIE zetten de flesjes op de tafel.
BABETTE

(roept) Heerlijke komkommer-shake te koop! (er
komt niemand. Ze stoot Storm aan) Roep jij eens!

STORM

(doet handen aan de mond) Komkommer-shake te
koop!

BABETTE

(legt nadruk op eerste woord) Heerlijke
komkommer-shake te koop. Heerlijke, moet je
zeggen!

STORM

(handen aan mond) Best wel vreemde
komkommer-shake te koop!
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KIEPKURRIE

Stormpie!!!

BABETTE

Wat doe jij nou? Doe effe normaal! Als je het zo
noemt, wil niemand het hebben.

STORM

(krabt zichzelf weer) Sorry… het schoot er zomaar
uit.

LEX

(schiet in de lach) Best wel vreemde… Het klonk
wel eerlijk…Wat zie jij er trouwens eh… best wel
vreemd uit.

STORM

Ikke?

DEAN, STIEN, TIARA, MAGGIE en KENT komen ook op. DEAN en STIEN
laten hun spandoek weer zien: ‘DOEHOEG… 8 JAAR IS GENOEG!’
DEAN

Je ziet helemaal groen!

STIEN

Heb je al een week niet gedoucht of zo?

STORM

Nee, ik weet niet… ik voel me niet ziek of zo…
(begint weer te krabben)

Let op: we slaan een stukje over. Storm heeft jeuk en is bang voor andere
vreemde bijwerkingen. Het blijkt dat hij ook niet meer kan liegen. Storm
vertelt dat hij de school eigenlijk hartstikke leuk vindt. Dat vindt Dean
ontzettend dapper. En… eerlijk gezegd denkt hij er precies zo over.
DEAN

Wauw! Wat een held ben jij… dat je dat zo eerlijk
durft te zeggen!

STORM

Ik heb geen keuze… ik wilde iets heel anders
zeggen… Echt… ik wilde de school afkraken… De
meesters, de juffen, groep 8… Het gebouw, de
wc’s… (trekt vies gezicht) Ik wilde zeggen dat ik
het hier vreselijk vind…
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STIEN

Je wilde zeggen dat je het liefst zo snel mogelijk
van de ……………. (vul schoolnaam in) gaat…
Dat ácht jaar echt meer dan genoeg is?

STORM

Ja, dat wilde ik zeggen… maar dat zou ik écht niet
menen… Ik moet eerlijk zijn. En ik vind het hier
superleuk.

DEAN

Ik denk er precies zo over!

STORM

Jij? Echt?

STIEN

Ik ook!

DEAN

Ik doe altijd alsof het hier een gesloten inrichting
is… maar eigenlijk is de ………….. (vul
schoolnaam in) de dikste school van Nederland! En
eigenlijk… (kijkt naar zijn spandoek) … is acht
jaar helemaal niet genoeg… (gooit zijn spandoek
weg) Ik wil hier nog wel acht jaar blijven!

STORM

Dat vind ik nou ook.

STIEN

En ik stiekem ook.

DEAN

(pakt Storm bij een
arm) Och, held van me…

Lied 8 (18): Rebel (met
een gouden hart)
Dit lied wordt gezongen door DEAN
en STIEN. De anderen kunnen hen bijstaan
in de zang. Zij staan in ieder geval in het
middelpunt.
Toen ik zes jaar was
was ik vreselijk verlegen
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als de juf met harde stem sprak
begon bij mij de tranenregen
ik wilde complimentjes krijgen
en een plaatje van de juf
maar als ik er nu op terugkijk
man, wat was ik sloom en duf!
(refrein) ik wilde stiekem een rebel zijn…
een macho… een stoere gozer… vet stout!
maar ik was een brave kleuter
met een lief klein hartje van goud
ik wilde stiekem een rebel zijn…
een macho… een stoere gozer… vet-stout!
Maar ik kan beter een rebel zijn
met een piepklein hartje van goud
en die stiekem eigenlijk gewoon een beetje
Ja, die stiekem eigenlijk gewoon een beetje
van deze school houdt!
====================
Na afloop van het lied geven DEAN en STIEN kushandjes aan de hele zaal.
MAGGIE

Hebben er nog meer mensen van die shake gehad?

LEX

(haalt schouders op) Ehm… ja, een paar… ik zei
nog dat ze niet moesten nemen…

KENT

Komkommer zonder burgertje… hoe stom kun je
zijn?

MAGGIE

Hopelijk vallen de bijwerkingen mee…

SCENE 11. OP SCHOOL
Op dat moment komen KOEN en MEREL op. Zij hebben ook
groene vegen en strepen op hun gezicht. En ook zij krabben zichzelf
regelmatig. JUF MEREL draagt de computer in onderdelen met zich mee.
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LEX

Dat ziet er goed uit, juf… Is-ie nou helemaal
kaduuk?

MEREL

(knikt) Ja. Ik heb Rom en Ram weg gestuurd. Wat
een prutsers waren dat. (ze gebruikt een
computeronderdeel om zichzelf mee te krabben)

DEAN

Dus je bent onze cijfers voor altijd kwijt?

STIEN

Blijven we nou zitten?

MEREL

Nee hoor, lieverd, natuurlijk niet…

STORM

(teleurgesteld) Echt niet?

MEREL

Wees maar niet bang. Ik weet hoe hard jullie
allemaal je best hebben gedaan.

DEAN

Ik wil eigenlijk wél blijven zitten!

STIEN

Je had het beloofd! We hebben er recht op!

DEAN

We willen niet naar een hele andere school

STIEN

Met onbekende juffen en meesters…

DEAN

En heel veel nieuwe kindjes… brrr!!!

KOEN

Die zijn ook vast wel leuk. Niet zo leuk als wij,
maar toch…

MEREL

Ach, schatjes toch… Ik vind het ook vreselijk dat
jullie weggaan… (pinkt een traantje weg) Maar er
is volgend jaar al een andere groep 8.

STORM

Wij zijn toch de leukste groep 8! Toch?

KOEN

(schudt hoofd, tegen Merel) We moeten eerlijk
zijn!
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MEREL

De volgende groep 8 is ook een heel leuke groep…
En er is dan geen plek meer voor jullie hier.

DEAN

Oh, juf, wat hard om dat te horen..

STIEN

We zouden hier nog best acht jaar willen blijven.

DEAN

Mogen we nog wel op bezoek komen?

MEREL

Tuurlijk, tuurlijk. Jullie zijn altijd welkom… ik mis
jullie nou al… (pakt zakdoek en snottert er in)

KOEN

En ik trouwens ook (pakt zakdoek van Merel af, wil
er ook in snotteren, maar bedenkt dan dat dat best
wel erg vies is)

STORM

Wat goed dat je zo eerlijk bent, juf…

MEREL

Ik zeg toch altijd de waarheid?

KOEN

Over de waarheid gesproken, juffie-de-puffie…

MEREL

Wat is er, meester-de-peester?

KOEN

(wijst naar het publiek) Heb je ook gezien dat daar
hele rare en lelijke mensen zitten?

LEX

Meester! Dat is het publiek. Die kun je niet zomaar
beledigen…

KOEN

Waarom niet? Het is toch zo? Ik heb zin om de hele
tijd de waarheid te zeggen. Ik kan niet anders…
Altijd maar dat gedraaie-baai… Kijk die kale
meneer daar toch eens. Het zal je vader maar zijn…

LEX

Meester, zo kan-ie wel weer!

STORM

Hij kan niet anders… Dat komt door die shake…
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Let op: we slaan wat over. Storm en meester Koen kunnen alleen nog
maar de waarheid zeggen. Hetzelfde geldt voor René en Renaat. Ze geven
toe dat ze elkaar wel héél erg leuk vinden…

Lied 9 (19): Mooi vanbinnen
Dit duet is gevoelig én grappig. René en Renaat zingen dit samen.
Na, na, na
Je kijkt scheel uit je ogen
en je haar lijkt wel een pruik
Je lijkt misschien mooi slank
maar je hebt een snoepjesbuik
Geen mens wil jouw pasfoto
vangen in een lijstje
maar ik vind jou heel grappig
Ja, je bent een supermeisje (fluit), je bent een supermeisje
Je neus lijkt wel een boomtak
en je tanden, die staan scheef
je kleren zijn zo uit de tijd
zelfs te oud voor de weggeef
Je bent niet heel erg trendy
en je bent ook niet erg mooi
maar ik kan heerlijk met jou praten
Ja, je bent een superboy (fluit), je bent een superboy
Nanana, nanana, nanana
Ik vind jou een heel leuk meisje
ik vind jou een superboy
we zijn geen topmodellen
Maar… van binnen wel heel mooi
we zijn geen topmodellen
Maar van binnen wel, van binnen wel heel mooi!!!
===============
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SCENE 12. OP SCHOOL
ALLE SPELERS zijn nu op het podium.
BABETTE

Weet je, ik giet die shake door de wc.

KIEPKURRIE

Hoezo? Shiek iesse lieker!

BABETTE

Kan best. Maar het heeft te veel rare bij-effecten.

MEREL

Prima idee: gooi maar weg.

KOEN

Ja hoor, doe maar. Ik heb gelukkig nog minstens
vijftig kilo puur-natuur komkommer-bommetjes. Je
kunt bij mij bestellen.

LEX

Ik wil er wel wat, meester.

STORM

Maar wat zit er nou eigenlijk in die shake, tante?

KIEPKURRIE

Ehm… iesse gehiem…

BABETTE

Maar het is toch niet verboden, tante? Of wel?

KIEPKURRIE

(schudt hoofd) Non, non… niet verboden…

KOEN

Toe, vertel het! We vertellen het aan niemand door.

Let op: we slaan weer een stukje over. KiepKurrie vertelt welk geheim
ingrediënt in de shake zit. Het zorgt er onder andere voor dat je altijd de
waarheid moet zeggen. Dat is lang niet altijd handig.
STORM

En sowieso zijn die andere bijwerkingen
verschrikkelijk!

LEX

Dat groene kleurtje staat jou anders best leuk…

STORM

Je liegt!

LEX

(knikt) Ik wel, ja…

STORM

Ik kan dat niet…
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LEX

Het is oneerlijk verdeeld.

MAGGIE

Het is bij de konijnen af!

KENT

Bij de gefrituurde konijnen. Jammie!

Op dat moment komt TIARA weer op. Ze heeft Lieve Jopie bij zich.
TIARA

Bij de konijnen af? Hier is Lieve Jopie. Hij is weer
helemaal beter!

Lieve Jopie springt blij over het podium.
LEX

Lieve Jopie… Je kan hem beter ADHD-Jopie
noemen…

DEAN

Weet je zeker dat hij nu niet ziek is?

STIEN

Ik zou hem snel weer in zijn hokkie stoppen.

LEX

Ik ook. Voor je het weet is het Kerstmis…

TIARA

(woedend) Lex!!! Dat is niet leuk!

STORM

(haalt schouders op) Dat ligt aan je gevoel voor
humor…

RENE

(tegen KiepKurrie) Hoe lang blijft die groene
kleur?

KIEPKURRIE

(haalt schouders op) Niet zo lang… hoop iekke.

STORM

En die andere bijwerkingen? (krabt zichzelf weer)
Het is echt verschrikkelijk…

Als ze dat zien, beginnen JUF MEREL, MEESTER KOEN, RENAAT en
RENE zichzelf ook weer te krabben.
RENAAT

Houdt dat jeuken ooit nog ’s op?

KIEPKURRIE

Iek denk ’t wel…
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RENE

Maar je weet het niet zeker?

KIEPKURRIE

Iek had deze bijwerking nooit verwacht…

STORM

En hoe lang blijven we de waarheid zeggen?

LEX

Hopelijk voor altijd!

KOEN

Dat zouden mensen vaker moeten doen

KIEPKURRIE

Ik denk hoogiet nog een kwartiertje…

MEREL

Ik denk dat het dan wel goed is als iedereen dat
waarheidsdrankje nu drinkt.

ALLEN

Hoezo?

MEREL

Omdat we het slotlied gaan zingen. En daarvan
menen we elk woord!

ROBBIE

Het lied gaat over de laatste acht jaar… en elk
woord ervan is waar…

COBY

Want het is écht de waarheid… het was hier een
prachttijd!

ROBBIE en COBY

(doen gekke dansje en geven elkaar boks) Yoho!

Iedereen neemt een slok uit een flesje. Het slotlied begint.

Lied 10 (20): Prachttijd
Toen we hier voor ’t eerst kwamen, waren we kleutertjes van vier
We waren nauwelijks zindelijk, kwamen echt niet voor ’t plezier
de traantjes gingen stromen als de juf streng naar ons keek
nu wat langer, acht jaar ouder en niet zo snel van streek
(Refrein) Acht jaar basisschool
met een lach en soms een traan
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we zijn er nu klaar voor
om een stapje verder te gaan (2x)
De jaren hier op school waren echt niet zo verkeerd
we hebben vaak gelachen, en ontzettend veel geleerd!
we geven straks een handje en een plakzoen als afscheid
we krijgen natte ogen, het was een prachtige tijd!
(Refrein)
(bruggetje)
De middelbare school – het zal vast ook weer wennen
en als het tegenvalt, zullen we snel terug rennen… (whoohhhh!!!)
(Refrein)
we zijn er nu klaar voor…
we gaan hier straks snel vandaan!
we gaan hier straks snel vandaan!
Ik kom hier vast nog wel terug – met mijn komkommer-shake.
Shake it, baby!
DOEIIIIII!!!!
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ALLE ROLLEN IN KOMKOMMER-KOMEDIE
(1) Meester Koen: de meest blije (en softe) meester van het land (scène 1-3,
5-7, 11, 12)
(2) Juf Merel: niet altijd even stressbestendig (scène 1, 2, 5, 8, 11, 12)
(3) Babette: bevriend met Storm en gek op koken (scène 1, 2, 4, 6, 10-12)
(4) Storm: vriend van Babette, die bijna alles voor haar doet (scène 1, 2, 4,
6, 10-12))
(5-6) René & Renaat: twee goede (gewone?) vrienden én echte typetjes.
(scène 2, 3, 6, 9, 11, 12)
(7) Madame KiepKurrie: kookfenomeen met Frans accent (scène 4, 6, 10,
12)
(8-9) Dean en Stien: wilden altijd een rebellen zijn, maar zijn eigenlijk
lieve groep 8-ers met een gouden hartje (scène 1, 2, 3, 6, 10-12)
(10) Lex: ‘Lex Relax’ blijft altijd rustig (scène 1 t/m 12)
(11) Tiara: houdt van niemand zo veel als van Lieve Jopie (haar konijn):
(scène 2, 3, 6, 7, 10, 12)
(12-13) Computer-reparateurs Rom en Ram: repareren computers op
bijzondere wijze (scène 5, 8, 12)
(14-15) Robbie en Cobie: rappende vrienden (scène 2, 3, 9, 12)
(16) Lieve Jopie: konijn dat eerst ziek was, maar aan het eind weer
springlevend. (scène 12)
(17) Maggie en Kent: eten het liefst alle dagen fastfood, met name ‘een
burgertje met frites’ (scène 1, 2, 6, 10, 12)

Rollen in de tussenscènes (niet noodzakelijk)
(19) Dre Vanberg: presentator van Heel Holland Shaket
(20-21) Jobert en Hannie: juryleden van HHS.
(21-24) De Potatoos: kansloze deelnemers
(25-27) De Zonnetjes: kansloze deelnemers
(28) Co-IJs: winnaar HHS.
In de handleiding (standaard bij het musicalpakket) staan diverse tips
over de rollen. Ook staat hierin hoe u eenvoudig het aantal rollen kunt
uitbreiden of verminderen.
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