
Een boom
voor het

Babbelplein

een schoolmusical voor de middenbouw
naar het gelijknamige boek van Henk Hokke

bewerking en muziek: Jan de Waard

een aantal scenes om een indruk te krijgen
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De musical is te spelen door minimaal 19 spelers (zonder dubbelrollen) uit groep 5 en/of 6.
Door de verregaande opdeelbaarheid van het koor is er niet echt een maximum aantal. Zelfs een
voor Nederlandse begrippen grote klas is in zijn geheel in te zetten.
De A-rollen hebben redelijk wat tekst, de B-rollen een stuk minder en het koor (C) heeft alleen
liedteksten.
De rollen met # hebben solozang.

Personages:

1. Vlok #. een herdershond A
2. Mitzi. een (kleine) Siamese kat A
3. Boender. een straathond, type vuilnisbak A
4. Grandeur. een sjieke lapjeskat A
5. Mini. een teckel A
6. Lobbes #. een oude sint bernard A
7. Poe. een opgedirkte poedel B
8. Solo. een grijze kater B
9. Moor. een streepjespoes B
10. Groenteman groenteman B
11. Burgemeester #. burgemeester A
12. Annie #. de secretaresse van de burgemeester B
13. Miranda. het meisje van het tuincentrum B
14 t/m 19 (en meer) het koor (in diverse rollen) C

Het koor heeft verschillende actieve rollen met zang, dans en bewegingsopdrachten.
In scene 3 spelen ze (A) de seconden, minuten en uren die verstrijken. (minimaal 6 kinderen)
In scene 5 spelen ze (B) de dagen, weken en maanden die verstrijken. (minimaal 6 kinderen)
In scene 6 spelen ze (C) de struiken, heesters en coniferen van het tuincentrum. (minimaal 6
kinderen)
In scene 7 spelen ze (D) de bomen van het bos. (minimaal 6 kinderen)
Let op: kinderen die te horen krijgen dat ze een boom moeten spelen zullen in eerste instantie
denken dat ze worden afgescheept. Daar is in dit geval geen sprake van. Ook de bomen hebben
volop spel en zang.
Het koor kan dus uit 6 tot en met 24 kinderen bestaan. Het mooist is natuurlijk 12. Dan kunnen A
en B worden samengevoegd evenals C en D. Is de klas erg klein dan kunnen zelfs 6 t/m 11 kinderen
alle koorpartijen doen.
In scene 6 en 7 is het de bedoeling dat Grandeur en Mitzi in een conifeer respectievelijk een boom
klimmen. Dit betekend dat die conifeer of boom door een groot en sterk kind gespeeld dient te
worden. Misschien is het een leuk idee de boom door de leerkracht te laten spelen. Dan is ie ook
echt groot en sterk!

De vormgeving van de verschillende lokaties

De musical speelt zich af op het Babbelplein, in de groentewinkel, de burgemeesterskamer,
het tuincentrum en het bos.

Het Babbelplein: Met een achterwand (en eventueel zijwanden) van geschilderde gevels is een
plein te suggereren. Voor de dieptewerking is het aan te bevelen de gevels op één meter hoog te
laten beginnen en het deel daar onder (eventueel perspectivisch) te ‘bestraten’.

De groentewinkel: Met twee schragen, wat planken en een hoeveelheid kistjes met (geknutselde)
groenten en fruit is de groentewinkel eenvoudig en snel neer te zetten. De gevelwand blijft
zichtbaar.

Voor de overige lokaties is het beter deze gevelwand met lappen aan het zicht te onttrekken. Tip:
bevestig die lappen (stroken papier kan ook maar zijn veel stugger, lawaaieriger en kwetsbaarder)
aan lange stokken die snel aan een paar haakjes op te hangen zijn. Dan hangen ze ook lekker strak.
Bij het verwijderen kunnen ze gewoon op de grond worden neergelegd.



3

SCENE 1 Op het Babbelplein

De katten Mitzi, Grandeur, Solo en Moor komen op. Ze zingen hun couplet terwijl ze hun best doen
om zo sierlijk mogelijk te bewegen. Muzikale tip: laat de ‘staccato’ zinnetjes, aangegeven met *
door het koor meezingen. Er ontstaat hierdoor een mooi contrast met de ‘legato’ zinnen.

Track 10

Katten: Kijk ons eens mooi zijn
*en schoon en zacht
zwart, wit, gestreept of
*met lapjesvacht
kijk ons bewegen
*een lust voor ‘t oog
de slanke taille
*de staart omhoog

Allen: wij zijn de allermooiste dieren van het hele Babbelplein
een wonder dat we zo bescheiden zijn
want wij zijn katten
dat zegt genoeg
een warm applaus voor de Babbelpleinse kattenploeg

Tijdens dat couplet komen de honden Boender, Mini, Lobbes en Poe op. De katten gaan snel in de
andere hoek staan, op veilige afstand van de honden. De honden zingen hun couplet terwijl ze hun
best doen om zo stoer mogelijk over te komen.

Honden: Kijk ons eens stoer zijn
*en groot en sterk
wij zijn niet bang voor
*het grove werk
hoor ons eens blaffen
*hoor ons gegrom
wij zijn heldhaftig
*en toch niet dom

Allen: wij zijn de allerstoerste dieren van het hele Babbelplein
een wonder dat we zo bescheiden zijn
want wij zijn honden
dat zegt genoeg
een warm applaus voor de Babbelpleinse hondenploeg

Grandeur: (agressief)  Wat komen jullie hier doen?

Poe: Dat kan ik beter aan jou vragen. Wij zijn hier gevraagd door Vlok, en dat is toevallig
wel een hond.

Solo: Wij dachten nog wel dat ie alleen katten had uitgenodigd. Als ik dat geweten had!

Mini: Dit plein is  anders wel mooi van ons allemaal!!  (Vlok komt op. Hij stelt zich op
tussen de twee ruziënde groepjes)

Vlok: Honden en katten van het Babbelplein. Jullie hebben allemaal mijn boodschap
ontvangen.

Boender: Zeg Vlok, heb jij die katten echt uitgenodigd?

Vlok: Jazeker. En ik zal er niet omheen draaien. Het gaat om een boom.

Mini: Een boom? Er is hier toch helemaal geen boom?

Vlok: Heel juist. En daar gaat het nu net om.
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Grandeur: Er is hier nog nooit een boom geweest. Miniworst heeft gelijk.

Mini: (woedend)  Ik heet Mini!! En geen Miniworst!

Grandeur: Maar je lijkt wel op een worst.

Moor: Ja, een lange knakworst op vier pootjes!  (alle katten lachen hatelijk)

Mini: Kijk naar jezelf. Heb je soms met je kop in de wasmachine gezeten!!  (de honden
joelen)

Vlok: Stop daar mee!! Laten we nou voor één keer eens geen ruzie maken. Het is
belangrijk. Luister. Boender, Poe, waar doen jullie meestal je plas?

Er valt een gegeneerde stilte. Boender durft als eerste.

Boender: Nou, tegen een huis meestal. En soms tegen een auto.

Solo: Viespeuk!! (de katten lachen weer)

Vlok: Stilte!!!!

Poe: Ik ook. En gisteren per ongeluk tegen de benen van mijn baasje. Dat was geen
succes.

Vlok: (tegen de katten)  En nu jullie. Grandeur, waaraan scherp jij je nagels?

Grandeur: Aan de tafelpoten.

Vlok: En jullie, Mitzi en Solo?

Mitzi: Aan de schuurdeur.

Solo: Aan de dekenkist in de gang. En dan krijg ik goed op m’n kop.

Vlok: Juist. En waarheen vluchten jullie als er een hond achter je aanzit?

Grandeur: Dat gebeurt nooit. Was het maar waar. Ik zou best wel een door een hond achterna
gezeten willen worden!

Moor: Net als vroeger in het dorp waar ik vandaan kom!!

Solo: Maar dan moet je wel een boom hebben om in te klimmen.

Grandeur: Haha, ik zie Miniworst al lopen op z’n korte pootjes!  (de katten lachen weer)

Vlok: Geen gepest!  (het is even stil)  En daarom vind ik dat er een boom op het
Babbelplein moet komen. Een boom waar de honden tegen kunnen plassen.

Solo: En waaraan de katten hun nagels kunnen scherpen.

Vlok: Juist. En waar ze in kunnen klimmen. Niet zomaar een boom, nee, de grootste boom
van Nederland!!

Lobbes: Dat zou mooi zijn. En dan een groot bot onder die boom begraven.

Vlok: Ik heb een paar vrijwilligers nodig. We vergaderen morgenochtend en dan kijken we
wie er een goed idee heeft. Wie doet er mee?

Mini: Ik!!
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Grandeur: Ik ook!

Boender: Okée, ik doe ook mee.

Vlok: Goed. We hebben drie honden en een kat. Ik wil graag nog één kat. Met z’n vijven
moet het lukken. Mitzi, is het niks voor jou?

Mitzi: Ik hou niet zo van vergaderen. Bovendien heb ik er niet zoveel vertrouwen in.

Vlok: Waarom niet?

Mitzi: Zo’n boom is vast gauw dood. Door de zure regen.

Grandeur: Zure regen?

Mitzi: Zure regen, ja. Lees jij geen kranten? Maar ik wil wel meedenken hoor.

Vlok: Mooi zo. Dat is dan afgesproken. Morgen om acht uur hier. En de rest hoort het wel
als we iets hebben.

Track 11 Alle dieren, behalve Vlok, gaan af. Vlok zingt zijn lied.

Vlok: Het leven van een hond is niet zo interessant
wat rennen en wat hijgen en wat blaffen
wat voer naar binnen werken, dan een uurtje maffen
niet in een spannend bos maar in een rieten mand

Het roofdier in ons is een beetje ingezakt
we hoeven niet meer elke dag uit jagen
maar nu ik ouder word begint er iets te knagen
ik wordt een beetje naar van elke dag gehakt

Daarom heb ik een ideaal
ik wil een boom voor allemaal
een boom hier midden op het plein
wat zou dat toch geweldig zijn
misschien wordt dan die boom
de ‘Boom van Vlok’ genoemd
niet dat het daarom gaat maar dan word ik
ook een beetje beroemd

Vlok gaat af.
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SCENE 2 Naar de groenteman

Grandeur, Mitzi, Boender en Mini komen op.

Boender: Een hele goeie morgen allemaal. Zijn we een beetje uitgeslapen?

Grandeur: (spottend)  En, Mitzi, heb je nog gedroomd van je zure regen?

Mitzi: Ja, spot er maar mee. En dan heb ik het nog niet eens over het broeikaseffect.

Boender: (tot Mini)  Dat is niet zo best.

Mini: Wat is niet zo best.

Boender: Bij  Mitzi thuis is de koelkast defect.  (Vlok komt op)

Vlok: Ah, jullie zijn er al. Mooi. Laten we snel beginnen.

De vijf dieren vormen een halve kring met Vlok als middelpunt.

Vlok: Ik open de vergadering. En ik heb meteen een goed plan.

Mitzi: Mooi zo. Dat scheelt een hoop gepraat.

Vlok: We planten een zaadje. Een zaadje waar een grote boom uit groeit.

(het blijft even stil)

Boender: Wat voor zaadje?

Vlok: Tja, dat ligt eraan welke boom je wilt. Je hebt bijvoorbeeld eikezaadjes en
beukezaadjes. En als je een kastanje wilt dan neem je een kastanjezaadje.

Mitzi: Kastanjes! Dat heet kastanjes! En die kun je krijgen bij de groenteman.

Vlok: Weet je dat zeker?

Mitzi: Ja, mijn vrouwtje koopt ze wel eens. Tamme kastanjes om op te eten.

Vlok: (tot de anderen)  Willen jullie een kastanjeboom op het Babbelplein?

Grandeur: Maakt me niets uit. Als ik er maar in kan klimmen.

Mitzi: Mij best. Als ie maar sterk is. Met die zure regen bedoel ik.

Vlok: Afgesproken. We gaan een tamme kastanjeboom planten op het Babbelplein. Op naar
de groenteman!

Track 12 De dieren gaan af. De groenteman en de twee inspiciënten bouwen snel
de groentekraam op. De groenteboer gaat achter zijn kraampje staan. De ‘vijf’ komen weer op.

Groenteman:(roept hard:)  Verse groente!! Heerlijke verse groente!! Vanochtend geplukt,
vanmiddag op tafel!! (tot de ‘vijf’)  Kan ik jullie ergens mee van dienst zijn?

Boender: We willen een kastanje.

Groenteman:Eéntje maar?

Mini: Eéntje maar. (de groenteman zoekt in een kistje en pakt een kastanje)



7

Groenteman:Dat is dan één kwartje. (de dieren kijken elkaar verbaasd aan)

Vlok: We hebben geen geld.

Groenteman:Dan krijg je ook niks. Als je iets koopt kost dat geld. Altijd. Voor niks gaat de zon op.

Boender: U snapt het niet. Het is namelijk een collecte.

Groenteman:Een collecte?

Boender: Ja. Wij eh............. wij helpen de arme dieren in de wereld. En dan sturen we het op,
zodat ze wat te eten hebben.

Groenteman:(wantrouwend)  En welke dieren eten er dan kastanjes?

Mitzi: Kastanjepoezen. Westafrikaanse Kastanjepoezen zijn dol op tamme kastanjes.

Mini: En ook gevlekte kastanjeteckels.

Grandeur: Het is heel erg in de wereld en zo. En er wordt veel geleden.

Groenteman:(ontroerd) Oh. Ik wist niet dat het zo erg was. Hier, neem die kastanje dan maar.
Willen jullie nog iets anders? Een bloemkool of een pond boontjes? Of een bos
wortelen?

Grandeur: Ze zijn daar ook dol op muizen. Heeft u misschien een paar muizen?

Vlok: (breekt Grandeur snel af)  Zo is het wel goed. Een kastanje is al heel geweldig.
Bedankt, namens alle hongerige dieren in de wereld.

De ‘vijf’ gaan, met de kastanje, snel af.

Groenteman:Wat een fantastische dieren. Daar kunnen wij mensen nog een voorbeeld aan nemen.

Track 12 Met hulp van de inspiciënten verwijdert de groenteman de
groentekraam . Dan wordt de zandbak opgesleept naar het midden van het speelvlak.

Tip: ‘De zandbak’ is een platte houten bak met een oppervlakte van een vierkante meter en een
opstaande rand van ongeveer vijf centimeter, gevuld met zandbakkenzand. Zo’n bak is goedkoop te
maken van spaanplaat of, iets minder goedkoop, van multiplex. Wel goed schuren i.v.m. splinters!!
Aan twee hoeken is een ‘sleepkabel’ bevestigd, zodat hij gesleept kan worden. De onderkant is met
enkele stukken tapijt (stoffen kant naar beneden!) bekleed zodat het glijden makkelijker gaat. Dit
gaat natuurlijk alleen op als er op een harde ondergrond wordt gespeeld!! Op vloerbedekking glijdt
hij vanzelf wel.

Als de zandbak op zijn plaats ligt en de groenteman en zijn hulpjes zijn afgegaan komen de ‘vijf’
weer op.
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SCENE 3 Boompje planten

Vlok: (verontwaardigd)  Dat was allemaal gelogen.............(grijnzend)  maar wel goed
gelogen!

Grandeur: Ach, het doel heiligt de middelen.

Mini: Pardon?

Boender: Grandeur bedoelt dat, als je een bepaald doel wilt bereiken dat je dan middelen kiest
die soms....... ....die gewoon wel eens........... ik bedoel.........kijk, als je iets wilt,
dan.......nou ja, dinges!!

Mitzi: Leugentje om bestwil.

Ze staan nu om de bak heen. (geen ruggen naar het publiek!!)

Vlok: Hier planten we de tamme kastanje.

Boender: Er moet een hekje omheen. Anders trappen de mensen erop.

Vlok: Goed idee. Mini, jij haalt een schep. Grandeur, jij zorgt voor hout, spijkers en een
hamer. Boender, jij haalt een emmer water.  (Grandeur en Boender af)

Mini: Ik heb geen schep nodig. Let maar eens op.

Mini begint te graven. Het zand vliegt in het rond. Als ie klaar is:

Mini: Zo diep genoeg?  Grandeur komt op met een kant en klaar hekje.

Mitzi: (tot Mini)  Wat kun jij dat goed.

Mini: (trots)  Ach ja, wij zijn speciaal gefokt om dassen uit hun holen te graven. Vandaar.

Vlok: (tot Grandeur)  Kijk eens aan, het hekje is al klaar!

Grandeur: (spottend)  Ach ja, wij zijn speciaal gefokt om hekjes te timmeren. Vandaar.

Boender komt terug met een gietertje.

Vlok: Dan ga ik nu over tot de officiële........... hoe heet zoiets eigenlijk? Planting??

Mini: Zaaïing? Begraving?

Boender: Teraardebestelling? Klinkt niet erg feestelijk.

Mitzi: In-de-grond-stopping.

Vlok: .........de officiële in-de-grond-stopping van onze tamme kastanje.  (laat de kastanje
vallen)  Gooi maar dicht. (Het gat wordt dichtgegooid)

Vlok: Boender, het water.  (Boender giet er water overheen.)

Boender: En dan nu maar wachten. Zeg, Mitzi, hoe lang duurt het voordat zo’n tamme kastanje
opkomt?

Mitzi: Weet ik veel. Ik heb nog nooit een kastanje geplant. Maar ik denk toch zeker een paar
uur.

Mini: Een paar uur? Allemachtig.
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Track 13 Dan komen de seconden, minuten en uren op. Ze zingen hun lied. Elk
lied heeft een eigen dansritme. Omdat de kinderen verder weinig spel hebben zoeken we het in
beweging en zang. Daarbij kunnen de dansritmes inspireren! Dit geldt ook voor de dagen, weken en
maanden aan het eind van scene 4.

Seconden: Eén, twee, drie, vier enzovoort (mars)
een beetje lekker tellen doe je met seconden
wij klinken pittig en een beetje opgewonden
zoals dat bij seconden hoort
zoals dat bij seconden hoort

Minuten: Oh, wat een rust (wals)
je kunt elke (elleke) vezel ontspannen als
je je overgeeft aan de minutenwals
oh, wat een rust

Oh, wat een feest
je geniet zoveel meer van het leven als
je je overgeeft aan de minutenwals
oh, wat een feest

Uren: Wat een gedoe, wat een gejakker (slow-motion)
we hebben uren, uren de tijd
zo ‘s morgens vroeg, ik ben net wakker
eerst een kop koffie, eerst een ontbijt

Allemaal: Maar als je wachten moet
ja, dan duurt alles lang
dan is de tijd iets om je
bij te vervelen
terwijl diezelfde tijd
mag duren tot in eeuwigheid
als je toevallig net een keertje lekker in je eentje zit te spelen

Als het koor af is buigen de ‘vijf’ zich over de bak.

Mitzi: Dit wordt niks.

Vlok: Misschien zit ie te diep.

Mini: Volgens mij werkt dit niet. Ik graaf hem weer op.

Mini graaft de kastanje weer op.

Mini: Moet je kijken, er zitten nog niet eens worteltjes aan. Waardeloos.

Grandeur: Ik vrees, beste Vlok, dat jouw idee niet zo’n heel goed idee was.

Mitzi: Wat nu?

Vlok: We gaan naar de burgemeester. Hij is de baas van de stad. Hij moet voor een boom
zorgen.

Boender: Klinkt goed. Waar woont die vent?

Mini: Op het stadhuis. Ik loop er vaak langs met mijn baasje.

Vlok: Dan gaan we meteen. Laten we hopen dat ie thuis is.

Mini: Kom maar. Ik weet de weg. Track 14
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SCENE 4 Bij de burgemeester

De ‘vijf’, Mini voorop, gaan af. De inspiciënten ruimen de bak en het gemorste zand op. Daarna
zetten ze, geholpen door Annie, het bureau en de stoel neer. Ze behangen de wanden en hangen
het portret op. De burgemeester (met ambts-keten!) loopt met zijn handen op zijn rug voornamelijk
in de weg en doet nadrukkelijk niks. Als alles klaar is zingen de burgemeester en Annie een duet.

Let op! De burgemeester en Annie hebben verschillende melodiën. Die moeten ze apart
van elkaar instuderen. Als ze dan op het eind samenzingen ontstaat er tweestemmigheid.

Track 15

Burg: Wat heb ik het toch druk
wat ben ik toch belangrijk
dat kun je ook wel zien aan mijn te dure pak
ik ben de grote chef
de baas van de gemeente
de hele stad besturen is mijn mooie vak

Annie: Wat zegt ie dat weer mooi
je zou het haast geloven
hij ziet er prachtig uit maar dat is enkel schijn
als ik er toch niet was
zijn secretaresse (sikkeretaresse)
dan zou het hier een hele grote puinhoop zijn

Burg: Dus als de stad een vliegtuig  was dan was ik de piloot
Annie: ‘t is niet te hopen want dan zijn we morgen allemaal dood
Burg: of als de stad een schip was dan was ik de kapitein
Annie: dat zou dan voor die stad het absolute einde zijn

Burg:  Wat heb ik het toch druk (enz)          Annie (tegelijk): Wat zegt ie dat weer
mooi (enz)

Hierna gaat de burgemeester zitten en begint bellen te blazen. Annie ordent nog van alles op het
bureau als de ‘vijf’ opkomen en verlegen blijven staan. Vlok kucht om aandacht te trekken.

Annie: (loopt naar de ‘vijf’ toe)  Kan ik jullie ergens mee van dienst zijn?

Vlok: Wij willen de burgemeester spreken.

Annie: Hebben jullie een afspraak?

Grandeur: Nee, maar het is erg belangrijk.

Annie: (vermoeid)  Dat zeggen ze allemaal. Momentje.  (ze loopt richting burgemeester)

Annie: Pardon, edelachtbare, kunt u gestoord worden? (ziet de bellen)  Aha, u bent al
gestoord, zie ik. Maar evengoed, er is hier een roedel huisdieren om u te spreken.

Burg: Leuk! Laat maar binnenkomen.

Annie: (tot de ‘vijf’)   Het mag. Maar niet te lang, de burgemeester is een druk mens. Volgt u
mij maar.

Boender: (terwijl ze naar de burgemeester lopen)  Hij is zeker net uitgelaten. Hij heeft zijn
ketting nog om.

Vlok: Ssssssttt!
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Burg: Zeg het maar. Maar wel een beetje vlug. Ik ben namelijk een druk mens, zegt men.

Vlok: Jawel, meneer. Het gaat om een boom op het Babbelplein.

Burg: Een boom? Daar staat helemaal geen boom.

Mini: Nee, maar wij willen graag een boom. Om tegen te plassen.

Mitzi: En om onze nagels te scherpen. En om in te klimmen in geval van achtervolging.

Boender: De grootste boom van Nederland.

Burg: Tja, een boom.

Vlok: Een boom ja. Waarom is er eigenlijk geen boom op het Babbelplein?

Burg: Dat komt door de SSS-wet van de gemeente. Straten, Stenen en Stoepen. Ik heb het
zelf bedacht. Bomen geven veel troep. Blaadjes en vogelpoep en zo. Straten, stenen
en stoepen geven geen troep. Het is een goede wet, zegt men. Nietwaar, Annie?

Annie: (zuinigjes)  Dat zegt men inderdaad.

Boender: Maar er is niet aan de dieren gedacht. Dat is vrij dom, zegt men.

Burg: (beetje aangebrand)  Mensen zijn nou eenmaal belangrijker dan dieren. Maar kom, ik
heb nog meer te doen. Ik heb helemaal geen tijd om bomen te zoeken, zegt men.

Vlok: En als we zelf voor een boom zorgen? En ook de boom onderhouden? Vindt u het dan
goed? U bent een goede burgemeester, zegt men.

Burg: Zegt men dat echt? Hoor je dat Annie? Ach, ik wil er ook niet moeilijk over doen. Als
jullie voor een boom zorgen dan laat ik hem op het Babbelplein zetten.

Vlok: Dank u wel.

Boender: Dat is afgesproken.

De ‘vijf’ lopen naar de voorkant van het speelvlak. De burgemeester en Annie worden achtergrond.

Vlok: Dat is dan mooi.

Grandeur: Noem je dat mooi? Het is helemaal niet mooi. Nu moeten we nog steeds zelf voor een
boom zorgen.

Vlok: Maar hij wordt dan wèl voor ons neergezet.

Grandeur: Maar waar halen we in hemelsnaam een boom vandaan?

Mini: We kunnen er één bestellen.

Mitzi: Bestellen??

Mini: Ja, mijn baasje leest zo’n tuinblad, je weet wel, met foto’s. Daaruit kun je planten en
bomen bestellen. Die brengen ze dan bij je thuis.

Boender: Ook grote bomen?

Mini: Op die foto’s staan ook grote bomen.

Vlok: Dat is het!! Mini, wil jij er één bestellen? Zo’n grote? Liefst de allergrootste!
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Mini: Mij best. Maar dat duurt wel ongeveer een week. Ik laat wel iets horen als ie
afgeleverd wordt.

Grandeur: Een week??? Nou, dan ga ik even iets voor mezelf doen.

Vlok: Een week. Akkoord. Over een week komen we weer bij elkaar. Tot dan!

De ‘vijf’ gaan af. Het koor (dagen, weken en maanden) komt op. (zie scene 3)

Track 16

Dagen: Zondag, maandag, enzovoort (mars)
een beetje tempo graag, een week heeft zeven dagen
het is niet nodig om het zaakje te vertragen
wij zijn van het kordate soort
wij zijn van het kordate soort

Weken: Neem toch eens rust (wals)
ga er af en toe een weekje tussenuit
elke ochtend een kopje thee met beschuit
leef eens bewust

Neem toch de tijd
met een weekje ben je zo weer boven Jan
zodat je er voorlopig weer tegen kan
Neem toch de tijd

Maanden: Wa’s nou een week, doe niet zo sober (slow-motion)
pak toch een maand, denk niet zo klein
misschien april, misschien oktober
het zal niet gauw lang genoeg zijn

Allemaal: Maar als je wachten moet
ja, dan duurt alles lang
dan is de tijd iets om je
bij te vervelen
terwijl diezelfde tijd
mag duren tot in eeuwigheid
als je toevallig net een keertje lekker in je eentje zit te spelen

Tijdens het lied kan de burgemeesterskamer ontmanteld worden. Dit moet dan wel op kousenvoeten
gebeuren om niet de aandacht van het lied af te leiden!
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SCENE 8 Weer bij de burgemeester

Track 20 De burgemeester, Annie en de inspiciënten komen op en bouwen de
burgemeesterskamer op. (de burgemeester doet uiteraard weer niks!) Als ze klaar zijn zit de
burgemeester achter zijn bureau. Annie staat achter hem. De ‘vijf’ komen op en gaan rechts staan .

Burg: Zozo, dus jullie hebben een boom.

Vlok: Ja. De mooiste boom van Nederland. En u moet hem hierheen halen. Dat heeft u
beloofd.

Boender: En beloofd is beloofd.

Burg: Dat wordt gezegd, ja.

Boender: Precies. En men zegt ook dat het snel moet. Zaterdag bijvoorbeeld.

Burg: Zaterdag? Maar dat is morgen al.

Mitzi: Men zegt dat u heel snel bent.

Burg: Werkelijk? Hoort je dat, Annie?

Annie: Inderdaad, dat hoor ik.  (gaat onhoorbaar iemand bellen op haar GSM)

Burg: Nou, weet je wat? Ik zal mijn best doen. Waar staat die boom precies?

Vlok: Ik ga wel mee. Ik weet waar hij staat. Het is niet ver buiten het dorp. In een bos.

Annie: (in telefoon)  Dat is dan afgesproken. Tot zaterdag.

Burg: Annie, kun jij dit even regelen?

Annie: Is al geregeld, edelachtbare. Morgenochtend staat die boom er.

Grandeur: Nou, dank u wel, edelachtbare.

Vlok: Ja, bedankt.

Burg: Ach, het is niks. Ik regel nogal makkelijk. Maar eh......moet die boom niet geopend
worden?

Mini: Geopend? Hoe bedoelt u.

Burg: Nou, alles wat nieuw is moet geopend worden. Nieuwe winkels en zo. En dat doe ik
altijd.

Annie: (achteloos)  Komt ie ook eens buiten.

Burg: En dan komt er een foto in de krant.

Boender: Waarom moet dat?

Burg: Alle burgemeesters doen het. Het hoort zo, zegt men.

Vlok: Goed. U opent morgen de boom. Maar wij willen ook op de foto.

Burg: Naast mij dan. Ik sta in het midden en jullie staan een beetje schuin achter mij.

Grandeur: Afgesproken.
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Burg: Dan ga ik nu naar de kapper. Ga je gezellig mee, Annie?

Annie: Ik vrees dat ik daar geen tijd voor heb. Ik moet nog werken!

Allebei aan weerszijden af

Vlok: Vanavond is er vergadering. Alle honden en katten moeten het weten.

Grandeur: We hebben het voor elkaar. Met z’n vijven hebben we het gefikst.

Mini: Hoe gaat het met je staart? Heb je nog pijn?

Grandeur: Ach, het was niks. Het was meer de schrik.

Boender: Het was best leuk, zo met z’n vijven.

Mitzi: We hebben veel lol gehad.

Mini: Zijn ze nou ook een soort.......eh........vrienden?

Vlok: Eigenlijk wel. Tenminste, nu nog wel. Maar dat kan niet zo blijven.

Grandeur: Waarom niet?

Vlok: Het kan gewoon niet. Honden en katten zijn elkaars vijanden. Dat is altijd zo geweest.

Boender: Zegt men.

Mitzi: Jammer.  (ze pakt de poot van Boender)

Mini: Ja, jammer.  (pakt de poot van Grandeur. Dan vormen ze met z’n allen een kring)

Vlok: Maar tot en met morgen kunnen we vrienden blijven!! De vrienden van de boom van
het Babbelplein!!

Allemaal: DE VRIENDEN VAN DE BOOM VAN HET BABBELPLEIN!!!

Track 20

Allen af. Dan komen de inspiciënten (in oranje overall en met veiligheidshelm dit keer) op. Ze
verwijderen de burgemeesterskamer. Dan wordt de zandbak weer naar het midden gesleept. Met
schoppen wordt vervolgens het zand eruit geschept, ze graven een ‘kuil’ voor de boom. Als de kuil
‘diep’ genoeg is gaan ze af.
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SCENE 9 Slot

Een voor een komen Solo, Moor, Poe, Mitzi, Mini, Boender en Grandeur op. Ze gaan afwachtend
rond het gat staan.

Moor: Het zal mij benieuwen.

Poe: Als het weer net zo’n succes is als vorige keer wil ik mijn geld terug.

Solo: Geld? Heb jij ergens voor betaald dan?

Poe: Bij wijze van spreken.

Moor: Volgens mij is het weer niks. Een 1-april grap of zoiets.

Boender: Wachten jullie nou maar af.

Mini: (wijst)  Daar!! Daar komt iets.

De twee inspiciënten rollen een steekwagen op waarop de grote boom staat. Voor hen uit loopt een
druk doende Vlok aanwijzingen te geven en belangrijk te zijn. Voorzichtig wordt de boom richting
kuil gemanoeuvreerd.

Grandeur: De boom!! Het is de boom!

Mitzi: En Vlok wijst de weg! Hij is meegeweest om de boom te halen.

Vlok: We hebben hem!! We hebben de grootste boom van Nederland.

Alle dieren: Beginnen door elkaar heen  te juichen, te zingen en te joelen. Teksten als:
-Hoera voor de grootste boom van Nederland!
-We hebben een bomio, we hebben een bomio!!
-Leve Vlok, leve Mini, leve Mitzi, leve Boender en leve Grandeur!!
-Groot zal die groeien, groot zal die groeien, groot zal die groeien in de gloria! (op de
melodie van: Lang zal ze leven)
(de kinderen kunnen zelf nog meer teksten bedenken!)

De boom is inmiddels bij de kuil aangekomen en wordt er voorzichtig ingetild. Daar staat hij dan. De
inspiciënten brengen de steekwagen weg. Als de dieren zijn uitgejoeld komt de groenteman op.

Groenteman:Wat krijgen we nou? Een boom? En hoe zit het dan met die SSS-wet?

Boender: Dat was niet zo’n hele slimme wet. Zegt men.

De burgemeester en Annie komen op. Iedereen zwijgt.

Burg: Beste dieren van het Babbelplein, beste mensen. Vandaag is een bijzondere dag. Op
veler verzoek heb ik namelijk voor een boom gezorgd.

Boender: Ho, wacht eens even!!

Vlok: Sssssttt!!

Burg: Zoals ik dus al zei, ik heb hier een boom laten plaatsen om een heleboel inwoners van
onze mooie stad een plezier te doen. En omdat ik uw geliefde burgemeester ben zal ik
bij deze de boom officieel openen. Annie, mag ik de steen.

Annie: Steen, edelachtbare?

Burg: De eerste steen. Ik zou toch de eerste steen leggen?
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Annie: Dat hoort bij gebouwen, edelachtbare.

Burg: Ach, ja, natuurlijk. Ik bedoel natuurlijk de schaar. De schaar om het lint door te
knippen.

Annie: (vermoeid)  Dat hoort bij bruggen en wegen, edelachtbare.

Burg: (wanhopig)  Maar hoe moet dat dan bij bomen. Hoe open je een boom??  (het is even
stil)

Boender: (krijgt ineens een idee)  De eerste plas! U mag er als eerste tegenaan plassen!!

Grandeur: Of durft u dat niet?

Mini: U durft toch alles, zegt men?

Burgemeester:(kijkt bang naar Annie)  Zegt men dat werkelijk, Annie.

Annie: Ik heb inderdaad zoiets gehoord. Maar weest u niet bang, ik zal niet kijken.

Burg: Nou, vooruit dan maar.

Terwijl Annie demonstratief de andere kant op kijkt en alle dieren nieuwsgierig wel  kijken doet de
burgemeester gegeneerd een plasje tegen de boom.

Burg: Dan verklaar ik hiermee de boom van het Babbelplein voor geopend!

Iedereen: Hiep, hiep, hiep, hoera!! Lang leve de burgemeester! Lang leve de boom van het
Babbelplein!

Track 21 Iedereen, behalve Lobbes, komt het speelvlak op.

Iedereen: Hij is geweldig
ja, hij is fijn
een mooie boom voor
het Babbelplein
we kunnen voortaan
met goed fatsoen
de nagels krabben
een plasje doen
het is een absolute aanwinst voor een bomenloze stad
dat iemand dat nog niet verzonnen had!!
wij zijn nu vrienden
dat zegt genoeg
een warm applaus graag voor de Babbelpleinse vriendenploeg

Tijdens het slotlied loopt iedereen door elkaar. Er worden slingers opgehangen en er wordt met
confetti gegooid, kortom, het is feest. Ook de inspiciënten (Lobbes niet!) en koorleden doen mee.
Aan het eind van het lied gaat iedereen, behalve de ‘vijf’ af. De muziek heeft een vrij lange fade-out
waarin Vlok al met zijn tekst moet komen om te voorkomen dat het publiek denkt dat de musical is
afgelopen.

Vlok: Dat was het dan. Morgen gaan we weer gewoon ons eigen gang. Dan zijn we weer
honden en katten. En dan zijn we geen vrienden meer. Jammer maar helaas.

Boender: Is daar echt niks aan te doen?

De vijf dieren zijn ineens niet meer blij. Ze kijken elkaar stil aan. Dan komt Lobbes op.

Lobbes: Sorry dat ik laat ben. Ik ben nou eenmaal zo snel niet meer. Kan ik hier ook ergens
zitten om even uit te blazen? Is hier niet een bankje of zo?
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Grandeur: Dat is het! Een bankje. Er zou hier een bankje moeten komen voor oude honden en
katten.

Vlok: Een bankje! Een prima idee. Wat is een boom zonder bankje?

Mini: Bankjes zijn onmisbaar!

Boender: Het moet het mooiste bankje van Nederland worden!

Mitzi: Ik ben dol op mooie bankjes.

Vlok: Morgenochtend vergadering!! We gaan een bankje zoeken. En tot die tijd........Tot die
tijd kunnen we vrienden blijven!!

Grandeur: Er moet nog veel gebeuren op dit plein.

Mini: Heel veel.

Track 22 Iedereen komt weer op en begint aan de reprise van het slotlied terwijl
Mini gewoon doorkletst, steeds harder, om nog enigszins boven de muziek uit te komen.

Mini:  Ik persoonlijk zou wel een grasveldje willen. Om lekker op te liggen. En een zandbak.
Een zandbak om gangen in te graven. Ik ben namelijk speciaal gefokt om dassen uit
hun holen te jagen. Vandaar mijn slanke figuurtje. Luistert er nog iemand! Hallo!! Ik
ben nog niet klaar!

Iedereen: Hij is geweldig
ja, hij is fijn
een mooie boom voor
het Babbelplein
we kunnen voortaan
met goed fatsoen
de nagels krabben
een plasje doen
het is een absolute aanwinst voor een bomenloze stad
dat iemand dat nog niet verzonnen had!!
wij zijn nu vrienden
dat zegt genoeg
een warm applaus voor de Babbelpleinse vriendenploeg

Einde


