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Rollen:
Marja
Marja is al jaren in dienst bij Mevrouw van Brettelsgaan tot Bovensbergen. Ze doet de
huishouding en haalt de boodschappen voor mevrouw. Niemand kan voorstellen dat Marja het
nog altijd volhoud bij mevrouw van Brettelsgaan tot Bovensbergen. Die is namelijk heel
streng en heeft altijd wat te mopperen. Dan is de was niet goed gevouwen en dan weer is ze
een hoekje vergeten te stofzuigen, altijd heeft mevrouw wel iets op Marja aan te merken. En
dat terwijl Marja heel goed is in haar werk…
Mevrouw van Brettelsgaan tot Bovensbergen
Mevrouw van Brettelsgaan tot Bovensbergen woont al jaren in haar vila. Nadat haar man
overleden is woonde ze er alleen. Haar man was een rijke directeur en mevrouw houd van
dure spullen. Zo heeft ze een aantal dure schilderijen en heel veel juwelen.
Postbode Alfons “Fonsie” Greubus
Postbode Alfons is nog maar net postbode in deze wijk. Het is een leuke man die met iedereen
een praatje maakt. Op het eerste gezicht is er niks bijzonders aan Alfons te zien. Maar Alfons,
ofwel “Fonsie”, heeft iets te verbergen…
Carla
Carla is het nichtje van Mevrouw van Brettelsgaan tot Bovensbergen. Ze is van huis
weggelopen en hoopte dat ze bij haar rijke tante wel wat geld kon krijgen. Maar naast rijk is
mevrouw van Brettelsgaan tot Bovensbergen ook heel gierig… Carla mocht 1 nachtje logeren
maar kreeg geen geld. Hier was Carla heel boos over…!
Buurman Krijn
Krijn is de buurman van mevrouw. Hij komt bijna nooit uit zijn huis en hij lijkt altijd
chagrijnig. Iedereen in de buurt is een beetje bang voor hem. Zelf mevrouw van Brettelsgaan
tot Bovensbergen. Een paar weken geleden kwam hij boos aan de deur omdat mevrouw de
huur van zijn huisje had verhoogd. Hij schreeuwde dat hij mevrouw wel terug zou pakken…

Uitleg spel
De gestolen Juwelen is een mysterie spel voor kinderen. Samen met Marja, de huishoudster,
gaan de kinderen op zoek naar de gestolen juwelen van Mevrouw van Brettelsgaan tot
Bovensbergen. Van het spel zijn er twee versies: In de eerste versie worden de rollen
(mevrouw, Marja en Buurman Krijn en de dokter) gespeeld worden door mensen. In de
tweede versie speelt alleen Marja een rol en verteld ze over de andere rollen. Zo kunt u kiezen
welke vorm van het spel het meest haalbaar is om te spelen.
De verschillende versies kunnen ook door elkaar gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld de
rollen van Marja en die van mevrouw wil spelen en de andere rollen niet dan gebruik je voor
de scènes met mevrouw en Marja versie 1 en voor de andere rollen versie 2. Zo lang je maar
de volgorde van de scènes aanhoud is het geen probleem.

Benodigdheden:
2 Telefoons (1 voor bellen en 1 voor gebeld worden met de dokter)
Een boekje dat als dagboek door kan gaan met daarin tekst uit het script.
Brief + enveloppe
Op de Enveloppe staat: Tony Loodmaker
Achterop staat: Afzender: Fonsie
In de brief staat:
Hallo Tony,
Ik heb juwelen gejat van die ouwe vrouw. Het was echt een makkie. Ik kon helaas de juwelen
niet direct mee nemen voor het geval de politie me zou betrappen. Daarom heb ik ze in huis
verstopt. Waar? “De juwelen schijnen waar het water zal verdwijnen.” Hieronder vindt je het
kaartje waar de juwelen liggen. Als jij het ophaalt dan krijg je de helft van het geld.
Groeten,
Fonsie

Scène 1
(Marja serveert eten en drinken aan de gasten)
Mevrouw

(komt opgewonden binnen lopen) Waar zijn mijn juwelen!

Marja

Die liggen toch altijd in het kastje op uw slaapkamer?

Mevrouw

Ik weet heus wel war mijn juwelen liggen. Maar ze liggen er nu niet. Ze zijn
weg. Gestolen!

Marja

Gestolen? Maar hoe kan dat? En door wie?

Mevrouw

Inderdaad. Door wie? Jij en ik zijn de enige in dit huis. En ik weet dat ik het ze
niet gestolen heb… Dus…

Marja

Maar u denkt toch niet dat ik ze gestolen heb?

Mevrouw

Waarom niet? Jij was als enige hier in huis…

Marja

Maar ik heb het echt niet gedaan.

Mevrouw

Nee nee. Ik ga de politie bellen.

Marja

Nee, niet doen. Dan stoppen ze me in de gevangenis!

Mevrouw

Nou en?

Marja

Ik heb het echt niet gedaan. Gelooft u me toch!

Mevrouw

Als jij het echt niet gedaan hebt zorg je maar dat de juwelen terug komen. Over
een uur ben ik hier weer. Als de juwelen er dan nog niet zijn bel ik de politie.
(gaat weer weg)

Marja

(tegen de kinderen) Hebben jullie dat gehoord? De juwelen zijn gestolen en
mevrouw denkt dat ik het gedaan heb… Straks belt ze de politie en moet ik in
de gevangenis… Willen jullie mij helpen? Zullen we samen de gestolen
juwelen terug vinden? (wacht op reactie van de kinderen) Goed. We moeten
eerst bedenken wanneer de juwelen er nog waren. Gisterochtend heb ik ze nog
gezien. Ze zaten toen ik de juwelenkist van mevrouw… Wie is ’s middags nog
hier in huis geweest…? Buurman Krijn! Of was dat eergisteren? Ik ga hem
halen! Wachten jullie hier. Ik ga buurman Krijn halen. (gaat weg)
Einde

Scène 2
Mevrouw

(komt binnen) Is Marja weg? Waar is ze heen? (luistert naar het antwoord van
de kinderen) O, is ze buurman Krijn aan het halen? Dat is zo’n enge man. Hij
woont in een huisje hier verderop. Dat huis is van mij maar hij huurt het. Hij is
heel gierig! Nu had ik hem verteld dat hij meer huur moet gaan betalen. Hij
betaalde al jaren het zelfde. Toen werd hij me toch kwaad. Hij zei dat hij het
geld niet had. Toen zei ik dat hij dan maar naar een ander huis moest maar dat
wilde hij niet. Hij was zo boos en schreeuwde dat hij mij wel te pakken zou
nemen… Denken jullie dat hij de juwelen gestolen heeft? Hij kan het geld wel
goed gebruiken… Bovendien weet hij dat de achterdeur vaak open staat…
Jullie moeten maar heel goed opletten. Ik vertrouw buurman Krijn niet! (gaat
weer weg)

Marja

(komt binnen met buurman Krijn) Hallo, hier zijn we weer. Dit is buurman
Krijn.

Krijn

Wat was er nu zo belangrijk dat ik mee moest komen?

Marja

De juwelen van mevrouw zijn gestolen.

Krijn

Nou en. Wat heb ik daar mee te maken!?

Marja

We dachten dat u misschien…

Krijn

…Iets gezien had?

Marja

Euh… Ja. Misschien heeft u iemand gezien?

Krijn

Ik heb niks gezien. Ik heb wel wat beters te doen dan op jullie te letten. Kan ik
nu weer gaan?

Marja

Nee, wacht u nog even. Denkt u nog eens goed na. Echt niemand gezien?

Krijn

Ik zei toch nee! Bovendien kan het me niks schelen waar die juwelen zijn.
Mevrouw is een naar mens. Net goed.

Marja

En waar was u gistermiddag?

Krijn

Ik? Waarom wil je dat weten? Denk je soms dat ik het gedaan heb?

Marja

Nou, heeft u het gedaan?

Krijn

Natuurlijk niet. Ik ben een eerlijk mens. Bovendien was ik heel de middag bij
de dokter. Ik heb last van mijn schouder.

Marja

Bij de dokter?

Krijn

Ja, dat zei ik toch. Als u het niet gelooft belt u hem maar op.

Marja

(tegen de kinderen) Zeg, hebben jullie nog vragen aan buurman Krijn?

Krijn

(geeft antwoord op de vragen van de kinderen)

Marja

Goed, hartelijk bedankt voor uw tijd. Wij gaan verder met ons onderzoek.

Krijn

Nou, ben ik daarvoor helemaal gekomen. Wat een onzin. Wacht eens, ik zag
gistermiddag wel een meisje heel snel hier vandaan komen.

Marja

Een meisje?

Krijn

Ja, ik dacht dat ze hier vandaan kwam. Kijk maar of je er wat mee kunt. (gaat
weg)

Marja

Een meisje? Wie kan dat nu weer zijn? (denkt na) Wacht eens Carla heeft hier
gelogeerd! Carla is het nichtje van mevrouw. Ze was weggelopen van huis en
wilde geld lenen van mevrouw. Maar mevrouw is zo zuinig, die wilde geen
geld lenen. Ze mocht hier wel een nachtje slapen maar gisteren was ze ineens
weg… Heel vreemd. Zou zij de juwelen gestolen hebben? Maar ik weet niet
waar Carla is. Wacht eens, ze heeft haar dagboek laten liggen toen ze hier weg
ging. Ik zal haar dagboek eens ophalen. Misschien staat daar wat in wat ons
kan helpen…?!
Einde

Einde zichtversie!!

