“Alibi” is een afscheidsmusical voor groep 8.
Vijftien jaar na het afscheid van groep acht is er een reünie.
Bijna iedereen komt in een zaaltje bij elkaar om herinneringen op te halen en nog
eens, na zoveel jaren, een bonte middag te houden. Iedereen doet waar hij toen
goed in was : dansjes, moppen tappen, viool spelen, goochelen. Tijdens de laatste
act, een verdwijntruc, is het slachtoffer werkelijk verdwenen. De goochelaar is in
paniek! Er is iets mis gegaan. Gelukkig is er onder de oud-leerlingen ook een
inspecteur van politie. Samen met oud-leerling en inmiddels pastoor zal hij het zaakje
wel eens even oplossen. Wie had er wat tegen het slachtoffer? Wat was het motief?
Had iedereen een deugdelijk alibi? En is er wel een corpus delicti? Een vreemde
zaak!
27 uitgeschreven rollen, die eventueel wel gecombineerd kunnen worden. De acts
tijdens de bonte middag kunnen naar believen worden uitgebreid of ingekort.
Er zitten vele typetjes in en dat maakt het spelen leuk.
Ik heb de musical zelf met een groep 8 uitgevoerd en het was een enorm succes.
(Marjon Dobbe)
Scène 1
Kinderen voor het doek, of voor op het toneel als zichzelf
voor het openingslied.
Hallo allemaal
Hallo allemaal
Daar staan we nu nog één keer samen
Een volle zaal
We kunnen niet meer terug.
Hallo allemaal,
Toen we voor het eerst hier kwamen
In dat grote klaslokaal
Wat gaat de tijd toch vlug!
We zagen klassen afscheid nemen
En nu is het onze beurt
Nee, wij maken geen problemen
Nee, bij ons wordt niet getreurd!
Bye bye bye bye bye bye bye.
Hallo allemaal……..
We leerden lezen, leerden schrijven
Maar nu is het mooi geweest.
Nee, we willen niet meer blijven
Tijd dus voor het afscheidsfeest.
Bye bye bye bye bye bye bye.
Hallo allemaal……….
Wat staat ons daarginds te wachten
Vast een hele hoop plezier

Maar toch gaan we in gedachte
Heus nog wel eens terug naar hier.
Bye bye bye bye bye bye bye.

Kinderen af. Doek open. Het toneel stelt voor een zaaltje
Van een buurtgebouwtje o.i.d. Een klein podium erop.
Naast het podium een goochelkast groot genoeg om een mens in te stoppen.
De kast heeft aan de achterkant een dubbel gordijn. Aan de voorkant een deur
of gordijn. Achter de goochelkast is een deur met slot. Er is ook een toiletdeur.
De zijkanten van het toneel zijn “keuken” en “koffiekamer”
Scène 2
MEVR.BERENDS: met brief in de hand, leest.
Vanmiddag, 3 uur, reünie groep8 (jaartal- naam school)
Kijkt op horloge Vijf voor drie. Het feest kan beginnen.
Ze kijkt in de spiegel, schikt haar kleren, haar haar, zet haar bril goed.
Sofie!
SOFIE: I
dribbelt op
Ja, mevrouw Berends
MEVR.BERENDS: Is de koffie klaar?
SOFIE: Wach effe, wach effe Effe denken dribbelt naar koffie
kamer en weer terug. Ja, de koffie is klaar!
MEVR.BERENDS: Kopjes? Ondertussen leest zij de brief nog
Eens
SOFIE: Kopjes..Wach effe, wach effe..dribbelt weer naar de koffiekamer en terug…
Ja, kopjes
MEVR.BERENDS: Melk? Suiker?
SOFIE: Wach effe..
MEVR.BERENDS: Nee, ik wach niet effe..
SOFIE: beledigd..denkt even..dribbelt dan af en op ,bozig:
Ja, melk en suiker! Boos af naar de keuken
DIRK: heeft een grote tas met goochelspullen bij zich
Hallo, mevrouw Berends! Geeft haar een hand Zo te zien
ben ik de eerste. Mooi, de grote verdwijnkast staat al
klaar! Ik zal die klasgenootjes eens even een poepie laten
ruiken! Let op..de grote Diederik gaat het helemaal maken!
MEVR.BERENDS: Ja, ja. Bewaar die praatjes maar voor uw
Klasgenoten. Ik ga hapjes maken voor bij de borrel.
Als U iemand nodig heeft, roept u Sofie maar! Af naar de
Keuken.
DIRK: Als ik iemand nodig heb.. denkt even..SOFIE!
SOFIE: achter Wach effe, wach effe..
DIRK: Ja, ik wach wel effe..
SOFIE: op Zeg u het maar…
DIRK: Wel, als ik iemand nodig had, dan kon ik Sofie roepen!
SOFIE: Ja, …hier ben ik toch!
DIRK: Loopt om haar heen, bekijkt haar van alle kanten
Maar ik heb niemand nodig, ha, ha !

SOFIE: Wach efee, wach effe denkt na..
Nou ja?! Loopt af Ik zeg maar zo: Ik zeg maar niks
JEFFREY: op kijkt even onderzoekend naar Dirk.
Hé, ja ,Dirk! Geeft Dirk een schouderklop waardoor Dirk
naar voren schiet. Gggeen spat vveranderd!
DIRK: nog onder de indruk , een beetje voorzichtig
Hé, die Jeffrey! Nee,jij bent ook geen spat veranderd!
Alleen een beetje breder geworden.. Hoe is het jongen?
JEFFREY: Hhheel goed. O Olympisch zilver, hè! Stapt trots naar
Dirk om zijn medaille te laten zien die om zijn nek hangt
DIRK: Stuift eerst angstig achteruit, maar kijkt dan toch
Ongelofelijk, Jeffrey, ja, ik heb je gevolgd op de TV
JEFFREY: Een jij Dirk, wwat ben jij gaan doen?
DIRK: Ik heet Diederik tegenwoordig, Jeffrey, Diederik !
JEFFREY: O, ja bbest..Ddiederik! En wat ddoe je?
DIRK: Entertainment, jongen, entertainment!
JEFFREY: Enterwwat?
DIRK: Ik ben illusionist!
JEFFREY: O, zo..begrijpt er niets van En verdient dat goed?
DIRK: Ben in onderhandeling met Joop.
JEFFREY:Joop?
DIRK:Van den Ende
ESMEE en JIM: op, Esmee is nadrukkelijk zwanger.
JIM: Jeffrey? Jeetje, niks veranderd!
ESMEE: Alleen een beetje breder geworden..
JEFFREY:wijst op haar buik Mmoet jij zeggen!
Scène 3
Nu komen alle oud-leerlingen op, druppelsgewijs.
Druk pratend, elkaar herkennend. Ze gaan een beetje
verspreid over het toneel in groepjes staan praten.
Af en toe horen we flarden van gesprekken. Dan houden de
anderen de geluidssterkte laag.
Groepje 1: Esmee, Chrisje, Jim, Ruud,Sjoerd,Peter,Dirk,Jeffrey
ESMEE: Chrisje!
CHRISJE: Esmee! Zij vallen elkaar in de armen. Jim staat er een
beetje sullig bij te kijken.
RUUD: Jeffrey! Man! Geen haar veranderd!
SJOERD en PETER: Een beetje breder geworden!
JEFFREY: Ja, nnou weet ik het wel!
DIRK: wijst naar de zilveren plak Zilver…Olympische spelen!
SJOERD: Ik heb het gevolgd.
PETER: Ik zou bang voor je worden! Geeft hem een
schouderklopje en bezeert daarbij zijn hand.
Groepje 2 :Clairie,Sarah, Marian.
MARIAN :Goh, wat is dat leuk jullie weer te zien !
‘t waren toch acht jaren samen..
SARAH: Wat zijn we oud geworden,hè?

CLAIRIE:We?,..spreek wel voor jezelf..
Groepje 3:Mustafa,Jasper,Dries,Jan-Willem
MUSTAFA: Straks nog even een partijtje voetbal, hier voor op
het plein?
JASPER:Als Ruud ook zin heeft, zich niet te goed voor ons voelt
Roept He Ruud, of je zo mee komt voetballen!
RUUD: vanuit andere groepje Tuurlijk doe ik mee. ‘k Ben bij jullie
begonnen!
JASPER:verklarend naar Mustafa Hij gaat eerdaags naar Reaal..
MUSTAFA: vol bewondering Je liegt!
JASPER: Hee, Jee Wee, doe je ook mee? Of kan dat niet meer
als je pastoor bent? Mag dat niet van de kerk?
JAN-WILLEM: Daar heeft de kerk geen enkel bezwaar tegen.
Groepje 4: Donald, Danny, Peter, Eddy, Yoram
YORAM: beetje hooghartig Zo, en hebben jullie ’t een beetje
gemaakt, jongens? Donald, ken je je tafels inmiddels?
DONALD: geïrriteerd ‘k Heb een prima baan..op de bus!
YORAM: Zo….Kijk maar uit dat je er niet afvalt!
En jij, Eddy? Nog steeds mama’s grote knul?..
De jongens zijn duidelijk niet geamuseerd door de grappen
van Yoram
groepje 5: Pieter, Bram
BRAM: Ik heb nog foto’s bij me van de afscheidsavond.Hij haalt
uit zijn keurige aktetas een keurig plakboek tevoorschijn.
Weet je nog? Ik speelde toen een keurige heer met een aktetas en jij speelde
toen inspecteur van politie!
PIETER: Zal ik jou eens een sterk verhaal vertellen?
BRAM: Nou?
PIETER: Ik speel die rol nog!
BRAM: Hoe bedoel je?
PIETER: Ik ben nu echt…..
BRAM: Nee, je meent het niet!
Groepje 6: Dries, Danny, Boris, Jan-Willem
DRIES:Nog steeds aan het moppen tappen, Danny?
DANNY: Natuurlijk. Ik blijf bijleren.
Hé, Jan Willem ziet zijn boord O, Jez, Jeetje,
Mag ik nog wel Jan Willem zeggen?
JAN-WILLEM: Ik denk dat Hij daar boven daar wel permissie
voor geeft.
BORIS: Ik denk dat dat betekent: Ja!
DRIES: Dat moeten wel nette moppen worden vandaag, Danny
JAN-WILLEM: Ook een dienaar van de Heer kan op zijn tijd wel
een schuine mop waarderen.
Jack komt als laatste op
JACK: met zwaar Amerikaans accent Zo, ik heb het net gered!

Vanmorgen terug uit de States! Enorme Jetlag !
Wat vreselijk leuk om jullie allemaal weer te zien!
Scène 4:
RUUD: Zeg jongens, nou ‘s wat anders: Wie heeft deze reünie
eigenlijk georganiseerd?
JUF CLAUDETTE: op met stok Dat was ik!
SJOERD: Nee, wach is effe..
SOFIE: op De anderen letten helemaal niet op haar, maar kijken
allemaal naar juf Claudette Dat is mijn tekst!… Koffie
allemaal? Niemand reageert
ALLEN: Juf Claudette!
SOFIE : boos Nou, dan niet... Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks..af
YORAM: Juf Claudette, gemaakt Wat enig! U bent nog niets
veranderd!
JEFFREY: Alleen wat bbreder geworden!
ALLEN: Ha, ha….
YORAM: tegen groepje 2 Juf Closet zit op het toilet..
MARIAN:boos Jemig, Yoram, nu nog niet volwassen geworden?
YORAM: Vrouwen hebben geen humor! Ha, ha
MEESTER AART:op Hé, daar hoor ik een bekende lach!
ALLEN: Meester Aart!
MEESTER AART: Zo, dat is leuk jullie weer eens terug te zien!
JUF CLAUDETTE: En Aart, heb je dat beamapparaat nog
meegenomen?
MEESTER AART: Al van tevoren gebracht, staat startklaar.
Leuke diapresentatie heb je gemaakt, Claudette, ik kan niet
anders zeggen! Zullen we maar meteen draaien?
SOFIE:op Wach effe wach effe
MEESTER AART: Waarop, beste meid?
SOFIE: Nou ja, willen jullie geen koffie dan?
JUF CLAUDETTE: Straks, nog even wachten!
SOFIE: Effe wachten? Beledigd af Ik krijg er het heen en weer
van! Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks! Af
Weet je nog (liedje met dia’s)
Weet je nog, de kleuterklas toen
Taartjes bakken in het zand
Lekker hapje in de tas toen
In de rij braaf hand in hand.
Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog?
Weet je nog, de eerste dag toen
In groep drie en lezen maar
Jarig, op het bord een vlag toen.
Wat de juf zei, dat was waar!
Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog?

Weet je nog, daar op het plein toen,
Jassen op de grond als goal.
Speelkwartier, wat was dat fijn toen.
’t Allerleukste nog van school.
Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog?
Weet je weet je weet je nog?
Weet je nog?
Weet je nog, en naar de gym toen.
Jongens hier en meisjes daar
Waren wij toch lekker slim toen:
Deur op een kier en gluren maar.
Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog?
Weet je nog, het afscheidsfeest toen?
Eindelijk, het was voorbij.
Acht jaar lang, genoeg geweest toen.
O, wat waren wij toen blij!
Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog?
Weet je weet je weet je nog? Weet je nog?………
SOFIE:op Zo, en nu zeg ik het voor de laatste keer:
Koffie staat in de koffiekamer!
PETER:Zo is het: Luisteren jullie nou eens naar deze dame:
Op naar de koffiekamer!
ALLEN: pratend en lachend af
Toneel even leeg
Scène 5:
SOFIE: loopt geïrriteerd van de koffiekamer naar de keuken
Heb je ook thee?….Ik zeg nog zo: Je zit toch in de
koffiekamer? Tjonge jonge jonge ..af
YORAM EN DIRK: op
DIRK: Fijn dat je mee wil doen, Yoram.
Dus als we straks onze bonte avond, pardon middag nog
eens overdoen, doen wij samen de grote verdwijntruc:
In de kast-dubbel gordijn- ertussen-gewoon stil blijven
staan-fluitje van een cent.
Even oefenen?
YORAM:Okee stapt in de kast, doet overdreven showachtig
DIRK: Zo, en dan zet ik het geluid aan doet net alsof Ik doe een 4
beetje geheimzinnig , doe de deur (of het gordijn) dicht doet het ook
YORAM: Dan ga ik tussen de gordijnen staan.
DIRK: Ja, en dan doe ik de deur (of het gordijn) weer open doet het

YORAM: En dan sta ik hier. Hij heeft de gordijnen als een jurk om zich heen
gedraaid.
DIRK: Ja, maar dan anders..doet de gordijnen goed
Nou ja, je snapt het?
YORAM: stapt weer uit de kast, zegt cynisch Ik kan het net volgen!
YORAM EN DIRK af al pratend
YORAM:Slijmerig Zeg, Dirk, eh Diederik.. Jij hebt met al die goochelarij natuurlijk wel
een hoop spullen en zo om op te bergen.. Ik weet nog een heel leuk pandje voor je..
Ik kan een leuk prijsje voor je maken…
DIRK: Misschien als mijn contract getekend is bij Endemol..
SOFIE:loopt over met een potje thee en een kopje.Nog steeds kribbig
Hebt u ook thee!
Het volgende gesprek moet druipen van truttigheid
JIM:mobiel bellend op
Hallo, ja, met Jim. Ik wou even checken of alles goed gaat…
…….Wil ze niet slapen?……..Heeft ze wel haar papje
gegeten? ….Oh..een beetje laten staan?…..Had je het wel
goed geklopt?…. Geen klontjes ?….. Toch een beetje laten
staan… Zal ik toch maar niet naar huis komen?……Weet je
het zeker?…….Ja, best leuk hier…..ja, apart….Nou, bellen als
er iets is, ja?…. doeg!
ESMEE:erbij Was alles goed met Marjoleintje?
JIM: Ze heeft wat pap laten staan
ESMEE: Nee toch…Heeft ze wel goed geroerd?
JIM: Ze zei van wel…
ESMEE: Zal ik toch maar niet naar huis gaan?
CHRISJE op O, zitten jullie hier?
ESMEE: Ja, even checken of alles goed gaat thuis.
CHRISJE: En?
JIM: Die kleine heeft haar pap niet opgegeten!
CHRISJE: O jee, Hoe oud is ze nou?
ESMEE: Tien maanden
CHRISJE: Ja, ja, dan krijgen ze al een willetje, hè? Heeft ze al tandjes?
JIM: Twee onder en eentje boven..
CHRISJE: Heeft ze er veel last van gehad? Thijsje van mij heeft toch liggen
schrèken…, maar Tinus…Nou….geen centje pijn!
O, lief kind
Het mooiste in ’t leven is een kind op je arm
Wat een kind je kan geven maakt het koudste hart warm.
Ik zal nooit vergeten, vergeten die dag
Haar eerst zoete lieve kreten toen zij het levenslicht zag.
Haar eerste zoete lieve lachje
Dat schonk ze aan mij
En als bij toverslag toen zag je
Dat gaat nooit voorbij.

Van alle dingen hier op aarde
Is niets van even grote waarde
Niets dat mij nog meer verblijdt
Dan een lachje van mijn kleine meid.
Het mooiste………..
Haar hapje van haar eerste papje
Op de schouder een boer
Haar allereerste kleine stapje
Zo wankel, zo stoer
Haar allereerste kleine tandje
Ze is zo’n lief klein bijdehandje
Van alle wondren groot en klein
Moet dit het mooiste wonder zijn.
Het mooiste…………..

Ik weet nog dat ik haar verwachtte
Ik keek naar haar uit
Toen zag ik al in mijn gedachten
Mijn lieve kleine spruit.
Toen eindelijk is ze gekomen
En mooier nog dan in mijn dromen
Kijk nou maar eens om je heen:
Een mooier kind, je vindt er geen.
Het mooiste……………….
CHRISJE ESMEE JIM: af
JUF CLAUDETTE en CLAIRIE op
JUF CLAUDETTE : Wat denk je, Clairie, krijgen we nog wat te horen van je,
vanavond ? Je hebt toch wel je viool meegenomen, hoop ik?
CLAIRIE:Ja,ja, nou ja, niet mijn “Stradivarius” Dat is me een beetje te link!
Ik hoop wel dat Yoram een beetje normaal doet!
JUF CLAUDETTE :weet zogenaamd niet wat ze bedoelt
Hoe bedoel je?
CLAIRIE: Nou, U weet toch nog wel dat ie altijd van die stomme geluiden ging maken
als ik speelde, vroeger? Doet een valse viool na
JUF CLAUDETTE :Ja, ja…
CLAIRIE:Hij haalde bij iedereen het bloed onder nagels vandaan. Weet u nog,
Antine, nou, die was helemaal altijd zijn pispaal. Jammer trouwens dat zij niet kon
komen vanmiddag.. En weet u wat voor leuke rijmpjes hij allemaal over U maakte?
JUF CLAUDETTE :Ja, die heb ik heus wel gehoord: Juf Closet in het toilet. Ik zag juf
klootje helemaal in haar blootje..
SOFIE: op, zenuwachtig Zeg, hebben jullie mevrouw Berends gezien?
JUF CLAUDETTE EN CLAIRIE : schudden nee

SOFIE : Ze zeg tegen me : Ik ga hapjes klaar maken voor bij de Borrel. En wat denk
je?…
JUF CLAUDETTE EN CLAIRIE :halen schouders op
SOFIE: Niks..Geen hapjes..
JUF CLAUDETTE EN CLAIRIE :Geen hapjes ?
SOFIE : Geen hapjes en ik kan d’r ook helemaal niet vinden…Ik werk hier nog maar
een paar dagen en dan laat ze me half huilend hier helemaal alleen. Ik zeg maar zo,
ik zeg maar niks…..af naar keuken
JUF CLAUDETTE EN CLAIRIE :kijken haar medelijdend na
DONALD:roept van achter Even de bloemetjes water geven! Op, ziet juf Claudette.
O, sorry, ik moet even..
JUF CLAUDETTE : de bloemetjes water geven !
DONALD:Ik bedoel..
JUF CLAUDETTE :Ja, ja, ga maar...
DONALD: Leuk idee, juf Claudette, die reunie. En we gaan ook optredens zien?
JUF CLAUDETTE :Ja, dat leek me nou zo leuk. Jullie waren daar altijd zo druk mee
in de weer vroeger. Dirk met z’n gegoochel, Clairie natuurlijk..
SARAH,CHRISJE,MARIAN: op met verkleedkleren in de hand. Giechelend
CHRISJE:Ik weet niet of ze nog passen..
MARIAN: Ik ben ietsje breder geworden!
SARAH: Ah, dat valt wel mee!
JUF CLAUDETTE : En G3 natuurlijk . Giechel 3
CHRISJE,MARIAN,SARAH:beginnen weer te giechelen
MARIAN:Wij gaan ons even voorbereiden.
CHRISJE,MARIAN,SARAH:giechelend af naar keuken
SARAH: Hé, Sofie, zouden wij ons hier even mogen verkleden?
SOFIE:achter Je gaat je gang maar!
JUF CLAUDETTE :Kom, Clairie, pak je viool, we gaan de bonte middag beginnen. Af
naar koffiekamer, roept achter het toneel Dames en heren, (naam school) groep 8
Jaartal, de voorstelling gaat beginnen, mag ik u hierheen verzoeken! Als eerste weer
op met meester Aart. Meester Aart, wil jij de aankondigingen doen?
Scene 6: De bonte middag.De oud-leerlingen gedragen zich als publiek. Reageren,
lachen, applaudisseren.
ALLEN op. Meester Aart op het “podium” Oudleerlingen gaan op de rand van het
toneel op de grond zitten, rug naar het publiek.
MEESTER AART: probeert de microfoon, papier in de hand, tikt tegen de microfoon
Test 1 2 3, test, test….Hij doet het! Hallo jongens en meisjes, pardon, dames en
heren. Welkom op onze bonte middag. Leuk dat jullie bijna allemaal gekomen zijn,
Amerikaans accent Jack helemaal uit Amerika weer gewoon We gaan beginnen met
de jullie wel bekende act van G3, of wel de drie giechelmeiden:
YORAM: sarcastisch Daar zaten we nou echt op te wachten!
G3
G drie
Voor de sfeer
G3
Als een speer

Olladijee
Olladijee
Olladijee
Olladijee

G3
Altijd weer
G3
Elke keer

Olladijee
Olladijee
Olladijee
Olladijee ladijo!

We zongen van sterren die aan de hemel staan
Wij waren die sterren met sexy kleren aan
We zongen van liefde we zongen van eeuwig trouw,
Zongen: Ik hou van jou!
G 3…….
We deden de pasjes, we oefenden tot en met
We deden de pasjes we deden ze nog in bed.
Met mooie gebaren, die kwamen dan goed van pas
Als er een feestje was.
G 3…….
Wat hadden we lol, we lachten ons altijd suf
Wat hadden we lol en U kreeg een punthoofd, juf!
We konden niet stoppen, we kregen de slappe lach
En dan wel elke dag!
Giechelmeiden,
Giechelmeiden,
Giechelmeiden,
Giechelmeiden,
Giechelmeiden,
Giechelmeiden,

GGG3
GGG3
G G G Giechelmeiden.
GGG3
GGG3
GGG3

G 3………
MEESTER AART:Ik weet het nog goed! Wat kon die Danny moppen tappen! Applaus
voor Danny!
YORAM:Weer een nieuw boekje van Sinterklaas gehad Danny?
DANNY: vertelt een paar moppen
MEESTER AART:Ze speelt op alle grote podia van de wereld. En nu vereert ze ons
met haar optreden: La grande Clairie!
YORAM: Jongens, zitten jullie vullingen goed vast? Doet krassense viool na.Yoram
wordt vernietigend aangekeken door iedereen, maar verder wordt hij genegeerd.

Viool
Zij speelde altijd al zo vreeslijk mooi viool.
Wij noemden haar dan ook de diva van de school.
Als we vroegen: Kom je spelen,

Want we zijn ons aan ’t vervelen.
Zei ze: Wil ik iets bereiken
Zal ik steeds maar moeten strijken.
Dan bedoel ik niet de was.
Spelen, dat komt niet te pas.
Zij speelde……..
Dus we stopten maar met vragen
En begonnen wat te plagen
Zeiden: Jij moet altijd strijken
Wat denk jij dan te bereiken?
Vonden mij een halve zool
Met mijn eeuwige viool.
Zij speelde………
Soms, dat moet ik wel bekennen
Wou ik liever buiten rennen
Lekker in de zandbak klooien
Die viool aan stukken gooien
Tot de allerlaatste spaan,
Maar dat heb ik nooit gedaan.
Nu volgen naar believen nog meer korte acts
MEESTER AART:Wie had dat nou kunnen denken: Onze Dirk, pardon, Diederik:
Contracten, of zijn het contacten met Endemol!. Dames en heren, onze eigen
illusionist: Diederik!
DIRK: doet eerst een paar kleine goochelkunstjes.Ondertussen loopt Marian af naar
de keuken en komt pas weer terug halverwege de verdwijnact en Dries gaat naar
de W.C. en komt weer terug aan het eind van de verdwijnact.
En voor mijn laatste act heb ik een vrijwilliger nodig.
ALLEN: reageren enthousiast , ook Yoram.
DIRK: Yoram, mag ik je verzoeken?
YORAM: Natuurlijk, jongen, graag! Lijkt net echt spontaan , hè?
DIRK:kijkt hem verscheurend aan
De act gebeurt verder zonder veel praten, harde muziek.
Yoram gaat in de kast, deur dicht, Yoram door het gordijn,
Achter van het toneel af, onzichtbaar voor publiek.
In de muziek doet Dirk de deur open- Yoram weg- applausDirk haalt iemand uit het publiek- laat die achterlangs
lopen-Deze kijkt verbaasd: geen Yoram- gaat weer zittenapplaus-deur weer dicht-grootse gebaren- deur weer opengeen Yoram- Dirk wordt zenuwachtig- deur weer dicht-Dirk
loopt achter de kast, roept gedempt: Hé, Yoram, doe niet
zo lullig, kom terug! Gewoon weer door het voorste gordijn!
Hij rommelt wat achter de kast. Hij komt erachter vandaan
Met de schoen van Yoram in zijn hand
ALLEN:lachen zich een bult

DIRK: wordt steeds kleiner, doet de deur open, rukt aan de gordijnen, is verbijsterd.
Doet de muziek uit.
Hij is echt weg!
ALLEN: lachen nog harder
RUUD: Dirk, je bent echt vooruitgegaan. Goeie act man, goeie act!
DIRK: iets harder Hij is echt weg!
DONALD:Vind je het erg? Kan ie ons ook geen pandjes meer aansmeren..
ALLEN:lachen, mekaar aanstoten,grappen maken..
DIRK: hard HIJ IS ECHT WEG!
ALLEN:worden stil
DIRK: En ik sta hier met zijn schoen!
EDDY: Heel vreemd!
BORIS: Weer één of andere stunt van hem!
RUUD: Probeert weer lollig te zijn.
SJOERD: Zit ie niet op de plee, of zo?
Gaat kijken,komt terug. Nee, hier zit ie niet!
JACK: Ik kijk wel even in de kitchen af naar keuken
JASPER: loopt naar de koffiekamer
DONALD:voelt aan de deur achter de verdwijnkast
JACK:op Nobody!
JASPER: op Niemand!
DONALD: En deze deur zit op slot!
PETER: Echt wat voor hem. Verstoppertje spelen. De hele bonte middag om zeep
helpen. Laten we hem zijn zin maar geven en gaan zoeken wijst naar verdwijnkast
Dit is de buutplaats!
ALLEN: staan op, willen gaan zoeken.
PIETER:luid Stop!
ALLEN: stil, kijken hem aan.
PIETER: Er klopt hier iets niet!
DANNY: Nee, die truc van Dirk, daar klopt niets van! Sarcastisch Goed dat “Joop” het
niet gezien heeft!
PIETER:Geen grappen nu!
DANNY: Ik wist niet dat je kwaad werd!
BORIS:Zeg, Pieter, wie ben jij dan wel dat je hier een beetje de baas loopt te spelen?
JEFFREY:dreigend Ja, ddat zou ik ook wel ’s willen weten!
BRAM: Hij is inspecteur van politie.
PIETER:laat zijn insigne zien
JACK: You’re joking!
BRAM: Nee, ik maak geen grap!
ALLEN : reageren met onderling gepraat.
PIETER: Ik ruik gewoon dat er hier iets niet in orde is.
MEVROUW BERENDS: op met blad met hapjes
JEFFREY:Nnou, ik ruik bbitterbballen!
MEVROUW BERENDS:opgewekt Wel, ik zet de hapjes in de koffiekamer en voor wie
een drankje wil: de bar is open! Af naar koffiekamer
ALLEN: maken al aanstalten haar te volgen
PIETER:Dit is geen grap!
ALLEN: blijven staan en zijn stil
PIETER: Ik wil dit grondig uitzoeken!
JACK: Het klinkt als een thriller!…Alleen : ik zie geen body!

JEFFREY: Geen bbody?
DRIES: Geen lijk, Jeffrey, geen lijk!
ALLEN: lachen
MARIAN:Jullie schijnen dit allemaal nogal grappig te vinden, maar ik vind dat Pieter
gelijk heeft. ’t Is vreemd. Niks voor Yoram om zo maar ineens te verdwijnen. En dan
met één schoen!
CHRISJE: Ik vind het eng; krijg er kippenvel van!
MEESTER AART: Jullie hebben gelijk. Het lijkt me verstandig dat Pieter die hele
zaak eens grondig uitzoekt.
ALLEN: beamen
MEESTER AART: Pieter, hoe wil je het aanpakken. Hoe kunnen we je helpen?
PIETER:Ik stel voor dat jullie allemaal naar de koffiekamer gaan. Ik roep jullie in
groepjes bij me voor verhoor.
ALLEN:druipen zachtjes af
PIETER:Jan Willem, mag ik je vragen om mij te helpen?
JAN-WILLEM: Dienaar van de Heer helpt dienaar van de wet! Natuurlijk help ik je,
Pieter!
Scène 7
PIETER: roept Sofie!
SOFIE:vanuit keuken, wach effe, wach effe dribbelt op, theedoek in de hand. Droogt
handen Ja, meneer?
PIETER: Zou jij met de dominee hier even het hele gebouw willen doorzoeken? We
zijn één van onze klasgenoten kwijt.
SOFIE: Wach effe, wach effe…ikke…met de exkelentie…
eh… nou ja,…best..Kom maar mee exkelentie
SOFIE EN JAN WILLEM lopen af naar keuken
JAN –WILLEM : Zeg maar meneer, hoor excellentie zeiden ze vroeger tegen een
minister af
PIETER: Pakt een tafeltje en een paar stoelen,maakt zo zijn eigen
verhoorkamer,haalt een blocnootje tevoorschijn en een oude klassenfoto. Zet deze
zichtbaar op de tafel.Verhoorkamer!Tuurt op de foto ,roept Dries, Jasper, Mustafa,
Ruud, Sjoerd, Peter!
DRIES,JASPER,MUSTAFA,RUUD,SJOERD,PETER :op- snack en glas in de hand
PIETER:wijst Ga zitten!
MUSTAFA: met volle mond Sorry, we zijn toch maar aan de hapjes begonnen,
anders worden ze koud.
JASPER:steekt glas in de lucht om te proosten
En aan de drankjes, anders worden ze warm!
PIETER:Waar waren jullie tussen 17 punt nul nul uur en 17 uur 15?
DRIES: proest de drank uit Hij vraagt naar ons alibi!
Tegen Pieter Hallo, we zitten hier met z’n allen naar een overdrijft geweldige
show te kijken.
JASPER:serieus Dat zeg je nou wel, Dries, maar jij was er niet de hele tijd…
DRIES: Hoe bedoel je?
MUSTAFA: Nou ja, je zei toch : Ik ga even Japie een hand geven?
DRIES: Lekkere jongens zijn jullie…Ga mij even verdacht zitten maken omdat ik
even naar de plee ben geweest!

PIETER:schrijft van alles in zijn bloknoot.
Niemand maakt jou verdacht…..
Peinzend..Motief….
RUUD: geïrriteerd Je doet net of Yoram om zeep geholpen is
SJOERD: Ja, je weet toch helemaal niet wat er gebeurd is?
DRIES: Geen corpus dee dinges
PIETER: corpus delicti
DRIES: Precies!
PIETER: Jullie hebben gelijk en toch voel ik dat er iets niet klopt.We hoeven er niet
moeilijk over te doen: Yoram is niet echt een lieve jongen.
PETER:Hij kon behoorlijk treiteren vroeger..
DRIES: Nu nog!
PETER: Ja, maar eigenlijk viel dat bij ons wel mee, wij konden ons goed verweren.
SJOERD: Ja, Antine, die was altijd de pineut.
DRIES: Ach, die arme meid. Die heeft wat afgelejen. Misschien is ze daarom wel niet
gekomen, vanmiddag.
PIETER:nadenkend Ja, die Antine…. Maakt aantekeningen.
Resoluut Heren, jullie kunnen gaan
DRIES,MUSTAFA,JASPER,RUUD,SJOERD,PETER: af
SOFIE EN JAN-WILLEM op van keuken
JAN-WILLEM: Wel we hebben het hele gebouw doorgesnuffeld, maar niets
gevonden.
SOFIE: rammelt met sleutelbos Wach effe, wach effe,We hebben hier nog niet
gekeken!
Draait deur achter verdwijnkast open.
SOFIE EN JAN-WILLEM :beiden erin, Jan –Willem er weer uit
JAN-WILLEM: Stofboel daar, maar ook geen Yoram
PIETER: Vreemde zaak, een hele vreemde zaak!
SOFIE: roept van achter Wach effe, wach effe!?
JAN-WILLEM: gaat weer de deur door
SOFIE:van achter Kijk ’s hier exkelentie. Hier zit nog een deur!
JAN-WILLEM:van achter Grote grutjes, Sofie, je hebt gelijk. Maak eens open!
Er klinkt gestommel
JOSIE EN JAN-WILLEM weer op met Yoram tussen hen in.
Hij is helemaal verfomfaaid en heel timide geworden
JAN-WILLEM: Kijk ’s wie we hier hebben?!
PIETER: Krijg nou alles!
Beetje teleurgesteld Geen lijk.
SOFIE: Wat is er met u gebeurd, meneer? Wat ziet u eruit!
YORAM:huilend als een kleine jongen
Het was helemaal donker daar. Ik kan helemaal niet tegen donker. Heb ’s
nachts altijd een lampje aan.snik snik
JAN-WILLEM: Hoe kwam je daar in dat opslaghok?
YORAM: Ik weet het niet.. Ik deed mee met Dirk, met die truc. Toen greep iemand
me ineens beet en deed een hand voor mijn mond. ’t Ging allemaal zo vlug. Toen zat
ik daar weer huilend helemaal alleen in het donker.
PIETER:opgewekt Geen lijk, toch een zaak!Ik ga door met mijn onderzoek. Sofie,
neem jij meneer hier wijst op Yoram mee naar een ruimte waar hij even bij kan
komen.

SOFIE:Wach effe, wach effe denkt De huiskamer van mevrouw Berends. Vindt ze
vast wel goed.
PIETER: Uitstekend.
SOFIE EN YORAM af via keuken. Sofie troost Yoram onderweg.
PIETER: Jan –Willem. We nemen ieder een groep om te ondervragen, dat schiet
harder op. Hier haalt nog een blocnote tevoorschijn Voor de aantekeningen. Vraag
ze naar hun alibi van 17 punt nul nul uur tot 17 uur 15 . En houd je oren open wie er
het meest een hekel aan Yoram heeft.Blijf jij maar hier, dan neem ik ze mee naar de
keuken.
Gaat af naar de koffiekamer
JAN-WILLEM:gaat zitten in de inspecteursstoel
Wel, dat is weer eens wat anders dan preken…
PIETER: terug met twee groepen
Groep 1:Eddy, Danny,Boris,Donald,Marian,Sarah,Jack
Groep 2:Clairie,Esmee,Chrisje,Dirk,Bram,Jim,Jeffrey
Groep 1 blijft hier en beantwoordt braaf de vragen van onze pastoor! Groep 2
gaat met mij mee naar de keuken.
ALLEN:doen druk pratend wat er van hen gevraagd wordt.
Scène 8
JAN-WILLEM: zalvend, als op de preekstoel Gemeente! Wij zijn hier bij elkaar
gekomen om het raadsel van de verdwenen klasgenoot op te lossen en het als het
de Here behaagt zou ik graag…
RUUD: tikt Jan- Willem op de schouder Hé, Jan-Willem, je bent hier niet in de kerk; je
moet ons gewoon even een paar vragen stellen.
JACK: Ja. En nu we weten dat Yoram ongedeerd is hoef je helemaal niet meer zo
gewichtig te doen.
JAN-WILLEM:doet weer normaal Neem me niet kwalijk. Ik liet me even gaan. Pakt
bloknoot Waar waren jullie tussen 17uur en 17 uur 15 ?
SARAH:Dat weet je toch, Jan-Willem. We waren allemaal hier.
JAN-WILLEM:En jullie zijn niet even weggeweest?
DONALD: Ik niet in ieder geval. Ik zat van de show te genieten.
JAN-WILLEM:Is er niemand weggeweest?
ALLEN:schudden en antwoorden ontkennend.
JAN-WILLEM: Dan moet ik toch tot mijn spijt zeggen dat er hier iemand is die de
waarheid geweld aan doet .
DONALD: Wat zegt ie nou weer allemaal?
RUUD: Hij zegt dat er iemand liegt!
ALLEN:reageren verontwaardigd
JAN-WILLEM:Marian!
MARIAN: verstijft van schrik
JAN-WILLEM:Jij hebt niet de waarheid gesproken. Ik heb je zelf de zaal zien
verlaten. En je bent een hele tijd weggeweest.
MARIAN:stamelend Jja ddat klopt wwel,mmaar ik ging alleen mmaar even mmijn
lippenstift zoeken. Ddie had ik in de keuken llaten lliggen.
EDDY:argwanend En waarom zeg je dat dan niet gewoon.
MARIAN: Ik was het ggewoon even vergeten!
JAN-WILLEM: Wat vinden jullie eigenlijk van Yoram

MARIAN: Ik vind het een klo..klo..klier. Jarenlang heeft hij ons lopen treiteren!
SARAH: Ja, een echte schat vond ik hem ook nooit.
DONALD: Ik was ook niet echt een fan van hem.
EDDY: Dinges, hoe heet ze ook al weer, die altijd zo door hem gejend werd? Hij
heeft haar nog ’s een keer in de werkkast opgesloten. Heeft ze daar een half uur in
het donker gezeten.
MARIAN: Antine was dat
EDDY: Ja, Antine, leuke meid was dat. Jammer dat ze er
vanmiddag niet is…
Scène 9
PIETER:op Hoe staat het er voor, Jan-Willem?
Zullen we ons terugtrekken in de keuken voor werkoverleg?
JAN-WILLEM: Dat is een goed plan. “In conclaaf..”
PIETER: richting keuken Willen jullie hier in de zaal verzamelen,
Danny, wil jij onze klasgenoten in de koffiekamer roepen?
Jan-Willem en ik trekken ons terug en zodra ik dit zaakje
opgelost heb, laat ik het jullie weten. Tot die tijd : Niemand de deur uit!
ALLEN:verzamelen zich in de zaal
ALIBI
Alibi, alibi, ali, ali, alibi
Alibi, alibi, hoe zit het met jouw
Alibi, alibi, ali, ali, alibi
Alibi, alibi, hoe zit het met jouw
Alibi?
Waar was je waar zat je?
Deed je op die tijd?
Ja kom maar op ’t matje
Of heb je tot je spijt

geen

Alibi……..
Je moet er aan geloven
Liegen geeft geen baat
De waarheid komt boven
Heus vroeg of laat wat is je
Alibi………
Zag iemand je gaan dan
Kijk je rode blos
Dan is het gedaan, man
Dan ben je nu de klos geen
Alibi……..

Scène 10
JAN-WILLEM:op, blijft bij de deur van de keuken staan zalvende handen ,wacht tot
hij de aandacht heeft
ALLEN verstommen, kijken vol verwachting naar Jan-Willem
JAN-WILLEM: Waarde klasgenoten. De dienaar van de Heer en de dienaar van de
wet hebben deze geheimzinnige zaak opgelost. Onze geachte inspecteur Lock,
Pieter voor intimi, heeft mij gevraagd U te verzoeken in een halve cirkel plaats te
nemen. Gaat weer de keuken in.
DANNY: Nou nou, ze weten het wel spannend te maken!
ALLEN: al pratend doen ze toch wat er gevraagd werd. Meester Aart en juf Claudette
gaan op een stoel zitten, de rest op de grond, gezichten naar de zaal gericht.
JAN-WILLEM,JOSIE,YORAM op. Josie ondersteunt Yoram en begeleidt hem naar
een stoel aan de zijkant van het toneel. Hij gaat daar in elkaar gedoken zitten.
De anderen kijken verbaasd naar hem, stoten elkaar aan en geven fluisterend
commentaar.
PETER; tegen Yoram Yoram, jongen, wat is er met jou gebeurd?
DANNY: Meegedaan met looking good?
DONALD: Is de huizenmarkt plotseling ingestort?
JACK: Waar zat je al die tijd?
YORAM: begint weer te snikken.
RUUD: tegen de anderen Allemachtig hij zit te soppen als een klein kind!
MARIAN: Hou nou ’s op allemaal! Wie weet wat er met hem gebeurd is! Je kan toch
zien dat hij helemaal overstuur is!
DANNY: Hij is duidelijk niet in topvorm.
PIETER: op, plechtig, gaat in het midden van de halve cirkel staan
BORIS:spottend Onze meesterspeurder!
PIETER: Het “corpus delicti” leeft. Wijst naar Yoram
JEFFREY: Wwat zegt ie ?
DRIES: Het lijk leeft, Jeffrey!
JEFFREY: Hoe kkan dat nnou?
YORAM: snikt een keer luid
PIETER:Een vreemde zaak met een massa verdachten!
ALLEN: reageren door elkaar, verbaasd .
PIETER: Een reünie , gezellig zou je denken. De basisschool, plezier, voetballen,
bonte avonden. Toch was het niet allemaal koek en ei, toch, juf Claudette?
JUF CLAUDETTE: Daar heb je gelijk in, Pieter, soms zijn kinderen niet alleen maar
een vreugd. Soms zou je ze wel eens achter het behang willen plakken.
CLAIRIE: Vooral als ze maar doorgaan met die leuke gedichtjes over je te maken!
JUF CLAUDETTE: Ja, dat gaat wel vervelen op een bepaald Ogenblik. Ze wordt stil,
kijkt de kring rond , allemaal vragende gezichten. Je wilt toch niet zeggen dat ik….
Kijkt Pieter aan Nee, kom zeg….
PIETER: Iedereen heeft in die acht jaar basisschool wel eens kennis gemaakt met de
zogenaamde humor van Yoram.
RUUD: Hij zat jou toch altijd te jennen, Donald. Dat je niks kon.Weet je nog: doet
stem van Yoram na Jij wordt nog eens directeur van de muizenkeutelfabriek!
DONALD:kijkt verschrikt
RUUD: En jij Eddy, : imiteert weer Yorams stem: Heeft mammie lekker broodje voor
je gesmeerd? Zal mammie je jasje even ophangen? Mammie komt je zo weer halen!

EDDY: ook onaangenaam verrast.
DONALD: Ja, Ho eens even! Alles goed en wel kijkt de kring rond. Iedereen kijkt nu
naar hem. Hij was niet mijn beste vriend, dat moet ik toegeven. Ik heb ook best wel
een wraak willen nemen, maar… ja, kom nou…ik heb hier niks mee te maken!
ALLEN: kijken nu naar Eddy.
EDDY: verlegen Wat kijken jullie nou allemaal naar mij? Jullie denken toch niet dat
ik….. dat ik….. even stil, niemand zegt wat En hoe had ik dat dan moeten doen?
BRAM: Ja, voordat jullie naar mij gaan wijzen, zal ik mezelf maar meteen als
verdachte erbij zetten! Hij wijst naar Yoram. Had het ook vaak op mij voorzien.
Wachtte me op om half vier. Moest ik m’n pokémonplaatjes geven , anders liet ie me
niet verder. Dus. Hier wijst op zichzelf hartstikke verdacht!
JACK: Ja, dan kan ik mij ook wel als suspect opgeven. Helemaal crazy werd ik af en
toe van die knul! Had ik af en toe een beetje medelijden met hem, omdat niemand
hem mocht, deed ik weer een keertje aardig, jatte hij mijn money uit mijn jaszak!
YORAM: snikkend Dat was ik niet, ik zweer het je, dat had ik niet gedaan! Weer
snikken
BORIS: zenuwachtig Nee, dat geld heb ik gepikt, Jack.
ALLEN: zeer verbaasd.
BORIS: Ik heb dat nooit durven te vertellen. Ik vond het zo’n rotstreek van mezelf
wijst naar Yoram Hij had me in de tang. Had me zien roken in het fietsenhok. Wou
die aan mijn vader gaan vertellen. M’n vader zou me wat aangedaan hebben als ie
het wist.Als ik hem een tientje gaf zou ie z’n mond houden!
MUSTAFA: ’t Is toch wat! Het lijkt wel of we allemaal verdachten zijn in dit mysterie .
Iedereen is wel eens door hem gejend.
ALLEN:Kijken stil naar Yoram
YORAM: Kijkt de kring langs, begint weer te snikken
BORIS: Volgens mij heeft iedereen wel eens wraak willen nemen.
PIETER: Dat klopt, Boris, eigenlijk had iedereen een motief.
Ja, iedereen had wel een motief, maar who did it?

