
De Goedbloeds
Een vampierenkomedie van Peter De Pauw voor 4d4h

– Je lacht je hoektanden bloot –
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Dit stuk wordt uitgegeven in eigen beheer. Wens je een speeltoelating te bekomen, volg

dan onderstaande regeling:

Stap 1: download de speeltoelating voor “De Goedbloeds” op de website 

 www.peterdepauw.com of vraag ze aan bij de auteur zelf. Vul ze in en verzend ze ondertekend 

naar de auteur.

Peter De Pauw

Fortbaan 86

2160 Wommelgem

0473/701.389

regisseur@telenet.be

Stap 2: Na ontvangst van een getegentekende versie hebben jullie alvast een kopiër- en 

speeltoelating voor “De Goedbloeds” Je kan met een gerust hart de repetities aanvatten.

Stap 3: Ruim voor de aanvang van de eerste publieke vertoning licht je SABAM in om aan de 

auteursrechten te voldoen, via het indienen van de 'aanvraag tot toelating theater en dans'. Meer 

informatie hierover op www.sabam.be. Indien je groep is aangesloten bij opendoek, kan je ook via 

opendoek.be een aanvraag indienen.
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Decor:

De chique woonkamer van een ouder huurhuis in een deftige en rustige woonwijk. Links een grote 

raam en de gang naar de voordeur. Rechts een deur naar de keuken (vanwaar je via een onzichtbare 

deur naar de achtertuin en rond het huis kan). Achteraan een kelderdeur en een trap naar de 

bovenverdieping. 

De woonkamer is, op een enkel verhuisdozen en kratten na, bijna leeg. Enkel in de hoek 

rechtsachter staat een grote diepvrieskast en centraal een achtergebleven drie- en eenpersoonszetel 

met lakens over. Kartonnen dozen vormen een geïmproviseerde salontafel.

Rolverdeling:

(noot vooraf: het is niet de bedoeling om de acteurs uit te rusten met een krijtwit gezicht en valse 

hoektanden. Normale, ietwat blekere make-up volstaat, hoe menselijker, hoe beter. Als ze buiten 

gaan, zetten ze een kap op tegen de zon.)

– Vader Vlad Goedbloed, intelligent, strikt, soms explosief maar absoluut niet kwaadaardig. Hij is 

op zoek naar rust, in zijn hoofd en zijn leven. Hij renteniert en spreekt verschillende 

talen. Hij gaat goed gekleed en draagt een kap onder zijn veston om zich tegen de 

zon te beschermen. Omdat hij in het verleden al vaak genoeg is moeten vluchten, is 

hij zeer beschermend en terughoudend. Hij wil geen pottenkijkers in zijn huis en 

omgeving. Maar wat hij eigenlijk moet leren, is vertrouwen dat het wel goed komt.

– Moeder Iliana Goedbloed, leeft letterlijk met de rem op. Ze is overbezorgd, en snel paniekerig, 

zeker tegenover haar dochter. Ze heeft een strak en elegant, gothic voorkomen. Ze 

heeft een sjaal om zich tegen de zon te beschermen. Ze wil zich ook eens “normaal” 

voelen met vriendinnen om haar heen.

– Dochter Lies Goedbloed, vrijgevochten, rebels met zeer zwartgallige en sarcastische humor. Ze 

haat hier alles en iedereen want ze bleef liever in het vorige huis. Ze wordt geremd in

haar leven door haar vader en moeder. Ze wil vrij zijn maar vooral niet meer als kind 

behandeld worden. Ze draagt een hoody met een kap die ze kan opzetten buiten. 

Deze is bedrukt met een tekst type: “IF MY BLOOD TYPE IS B POSITIVE WHY DO

I STILL FEEL SAD INSIDE”.

– Buurman Danny Neven, politie-inspecteur met veel flauwe moppen, een grote mond en seksueel 

getinte opmerkingen. Hij gaat “fout” gekleed met Hawaïhemd en witte sokken in 

sandalen. Hij heeft een zwak voor vrouwelijk schoon en zeker voor Carina. 

Tegenover Tamara doet hij vaak denigrerend, waarbij hij denkt dat zij het niet 

doorheeft. Wat hij eigenlijk nodig heeft is positieve aandacht.
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– Buurvrouw Tamara Neven, zijn vrouw. Ze is dom, blond, naïef en weegt veel te veel. Verder een 

echte chichi-madam die zich maar al te graag bemoeit. Zij heeft een teleshopping- en

eetverslaving. Samen zijn ze de eigenaars van de verhuurde residentie. Zij 

compenseert alles met eten en kooptelevisie maar wat ze nodig heeft is een goede 

vriendin en wat liefde.

– Buurjongen Eric Neven, de normaalste van de hoop. Nerdy, maar op een positieve manier. Wordt 

op slag verliefd op Lies zodra hij ze ziet, maar hij heeft niet door dat het niet 

wederzijds is.

– Carina, menselijk hulp van de Goedbloeds. Zij smokkelt bloedbaxters uit het transfusiecentrum 

van het Rode Kruis die ze voor een stevige smak geld (cash!) verkoopt aan de 

Goedbloeds, zodat ze niet meer moeten gaan jagen op mensen. Verder knapt ze wel 

eens een duister klusje voor hen op. Ze heeft een sarcastisch gevoel voor humor.

– Falk Van Vaerendonck, vampierenjager. Hij is lid van een eeuwenoude vampierenjagersclan. Hij 

wordt verkeerdelijk aanzien voor loodgieter en gebruikt dit aangereikte alibi om bij 

de Goedbloeds te infiltreren.
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Deel 1: 

Vlad en Lies komen de verlaten woonkamer binnen met elk een verhuisdoos. Iliana draagt één van 

haar ingepakte schilderijen en zet het bij de andere schilderijen. Ze pakt het uit en neemt een 

notitieboekje om de verhuis in bij te houden.

Lies Ik heb het gehad. Hoeveel rommel kun je verzamelen?

Vlad Welke doos heb jij vast?

Lies (schudt er enkele malen hard mee) Volgens mij borden en tassen.

Iliana Voorzichtig! Straks is het stuk.

Lies So? We gaan dat toch nooit gebruiken om van te eten. Wij eten niet.

Iliana Dat doet er niet toe. Ik wil geen nieuw moeten kopen.

Vlad Welke nummer staat er op?

Lies (draait de nummer naar haar waardoor het servies opnieuw rammelt) 13.

Vlad Inderdaad servies.

Lies Zei ik toch.

Iliana Dat moet naar de keuken.

Lies (ironisch) Ik dacht de slaapkamer.

Iliana (nuchter) Nee. 13 tot en met 22 staan altijd in de keuken.

Lies Ja, Duh! (ze gaat richting keuken)

Vlad En doe die gordijn toe.

Lies Ik moet die doos in de keuken gaan zetten.

Vlad Eerst de gordijn. Straks is de zon op. 

Lies zucht. Ze zet haar doos hardhandig neer op de zetel en sluit de gordijn om de opkomende zon 

buiten te houden.

Lies Ik snap niet waarom wij altijd alles moeten verhuizen. We pakken sommige dozen 

zelfs nooit uit. Gewoon drie kisten en klaar. Dan kan ik ten minste mijn eigen zin 

gaan doen.

Iliana We moeten de schijn hoog houden. Als er volk komt mag uit niks blijken dat wij 

vampieren zijn.

Lies Hier komt nooit een kat over de vloer.

Iliana Ik zeg dan ook ALS.

Lies (zucht) Wie zou hier komen? We kennen hier niemand. 

Vlad En dat willen we ook zo houden.

Lies Zie je. Uitpakken is bullshit.
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Iliana Taalgebruik, Lies. Taalgebruik…

Lies zucht.

Iliana En stop met dat zuchten.

Vlad Zet die doos in de keuken en ga er nog een halen.

Lies Ja hoor. Huisslaaf zal wel al het werk doen.

Iliana Als we klaar zijn, kunnen we gaan slapen. Het is een lange nacht geweest voor 

iedereen. Uitpakken doen we morgen wel.

Lies gaat naar de keuken met haar doos en komt na enige tijd met lege handen terug, maar blijft 

treuzelen bij de keukendeur.

Vlad Ik heb de 12. Dat is de laatste van de badkamer. (tegen Lies) Vooruit. Ga nu nog een 

doos halen.

Lies (salueert) Ja, chef.

Lies gaat zuchtend naar buiten. Vlad zet zijn doos op de overloop van de trap en stretched zijn rug.

Vlad Daar kijk ik het meest naar uit. 

Iliana Naar?

Vlad Rust.

Iliana Wij allemaal, lieverd. Verhuizen is niet prettig.

Vlad Niet alleen die verhuis. Ook het vluchten.

Iliana Misschien is het de laatste keer.

Vlad Ik vrees er voor.

Iliana Je moet er wel in geloven.

Vlad Daar ben ik vier huizen geleden mee gestopt.

Iliana Hier is het goed.

Lies komt binnen met nog een doos die ze naast de voordeur zet, waarna ze in de zetel ploft.

Lies Tot ze ons hier vinden.

Iliana Hopelijk zitten we hier safe voor een zeer lange tijd.

Vlad (dromend) Niet constant moeten vluchten en verhuizen.

Lies Had dan ginder gebleven.
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Vlad Dat kon niet.

Lies Dat zeg jij.

Vlad Drie keer raden WIE de reden is van ons vertrek.

Lies (sec) Euh… Jij?

Vlad Jij, ja.

Iliana Laat het los. Ik wil aan mijn dagrust beginnen.

Lies Lag het aan mij, bleven we daar nog jaren wonen.

Vlad Had mevrouw niet zo nodig de bloemetjes moeten gaan buiten zetten elke nacht, dan 

had heel die verhuis niet nodig geweest.

Lies Uw leven zou toch zoveel makkelijker zijn zonder mij, hé?

Vlad Soms wel, ja.

Lies Moet ik een houten spies gaan halen? (wijst op haar hart) In geval van overlast hier 

steken. (steekt zichzelf door het hart)

Iliana Kinderen! Laat het los. Ga liever wat dozen halen. De zon komt op. Ik wil gaan 

slapen.

Lies Het is al goed. (gaat naar buiten) 

Iliana Je mag zo’n dingen niet zeggen. Zonder onze oogappel duurt de eeuwigheid lang.

Vlad (gefrustreerd) Maar soms...

Iliana Je zou beter wat rustiger aan doen. Je jut haar helemaal op.

Vlad Nu ligt het nog aan mij. Zij haalt het bloed van onder mijn nagels.

Iliana Vladimir… 

Vlad IK ben niet diegene die de wildebras gaat uithangen tussen de studenten.

Iliana Het is nog een kind…

Vlad … met meer dan honderd jaar ervaring. Ze weet goed genoeg waar bij die gasten 

de… klepel hangt.

Iliana Hoe was jij zelf? Vooruit. Ga de laatste dozen halen, dan kan eindelijk mijn kist naar 

binnen. En probeer te zwijgen tegen Lies. Ze is ook moe en krikkel.

Vlad Die is precies altijd krikkel.

Iliana Vladimir… 

Vlad gaat zuchtend naar buiten, botst tegen Lies die net met een doos binnen komt.

Lies Zie eens uit waar je loopt.

Iliana (rolt met haar ogen) Welke doos heb je bij?

Lies 38. (Ze gooit hem van ver op de overloop van de trap)

Iliana Voorzichtig. Straks breek je iets.
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Lies In 38 zitten al veertig jaar donsdekens.

Iliana (turft af in haar boekje) Hebben we 18 al binnen gedragen? Kookpotten.

Lies Ik niet. Vlad misschien.

Iliana Papa! Het is papa voor u.

Lies (verveeld) Pappie…

Vlad (Komt net binnen met een doos) Wat?

Iliana Die zal toch wel mee zijn?

Lies Alles was daar weg, mam. Ik heb persoonlijk alle kamers nagekeken.

Iliana Ik heb constant het gevoel dat we iets vergeten zijn. En ik heb de 18 nog niet gezien.

Vlad Iliana, lieverd. Alles is onder controle. Ik ben er, toch?

Lies Spijtig genoeg wel, ja. 

Iliana Lies!

Lies (ironisch) Wat ben ik blij dat jij er bent, pappie. Maar jij bent geen kookpot.

Iliana Is dat de 18?

Vlad Nee. 22.

Lies (neemt 22 over en schudt er mee. Het rammelt) Bestek. Keuken. (af)

Vlad Lies! Verdomme. Iliana, zeg nu ook eens iets?

Iliana Van wat?

Vlad Van uw dochter.

Iliana Het is ook uw dochter.

Vlad Ik word zo… zo… van haar… gedoe. Zeg dat ze wat voorzichtiger moet zijn.

Iliana Zeg dat zelf. En. Blijf. Kalm. Gun haar wat vrijheid.

Vlad Die heeft al vrijheid genoeg. Het is dankzij haar dat we naar hier zijn verhuisd.

Lies (komt binnen en ploft in de zetel) Klaar. Dat was de laatste doos.

Vlad stoot Iliana aan en maant haar aan iets te zeggen tegen Lies.

Iliana (omdat het moet) Lies, meisje. Je moet wat voorzichtiger zijn met de spullen.

Lies Met bestek?

Iliana Ook met bestek. 

Lies Zolang ik nog zal leven gaat dat nooit gebruikt worden, laat staan stuk gaan. Het 

enige wat we er mee doen is verhuizen van het ene hol naar het volgende hol.

Vlad En hoe komt dat, denk je?

Lies Omdat jij per se wou verhuizen.

Vlad (de ruzie escaleert) Omdat we dat door jouw gedoe moesten!

Lies Van mij moest niks. Ik wou daar blijven. Ik had het daar naar mijn zin.
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Vlad Te veel zelfs. Met uw losbandig gedrag.

Lies Ik mag gewoon niks van u.

Vlad En zelfs dat kan je niet zonder het voor ons allemaal te verpesten.

Iliana Mannekes…

Lies Droogstoppel.

Iliana zucht en gaat op de rand van de zetel zitten.

Vlad Jij brengt ons allemaal in gevaar. Het is dankzij uw opschepperige mond en korte 

rokjes dat de Van Vaerendonck-clan ons bijna op het spoor was.

Lies (trekt haar rokje goed) Nu zeg je het zelf. Bijna. Bijna is toch nog veilig genoeg.

Vlad Jij vindt het feit dat er een vampierenjager op je hielen zit “veilig genoeg”?

Lies Dat had wel in orde gekomen.

Vlad (verliest even de pedalen) Dat had helemaal niet in orde gekomen!

Lies Jij wil gewoon alle fun uit mijn bestaan zuigen en terug naar dat… klooster van in 

het begin. 

Vlad Dat was een ziekenhuis voor mentale gevallen. Daar zaten we ten minste op onze 

plaats.

Lies Jij hoort inderdaad thuis in een gesticht. Geef mij maar ons vorig huis. Daar viel ten 

minste wat te beleven.

Iliana (masseert haar slapen) Ik krijg hoofdpijn van jullie gezeur. Kunnen we mijn kist 

gaan halen, dan kan ik er in kruipen. Daarna zagen jullie zoveel tegen elkaar als je 

wil.

Vlad (onverstoord) Had jij niet alle avonden over de tuinmuur geklommen, dan hadden we

nu nog in ons vorig huis gezeten. Veilig. Onopgemerkt.

Lies Al onze vorige holen waren ook onopgemerkt. Elk probleem dat zich stelde, konden 

we oplossen. We hadden dat nu ook kunnen oplossen.

Vlad Ha!

Lies Wat? Wij hadden niet moeten verhuizen. Het is zes jaar goed gegaan.

Vlad Had u gedragen. Dan had het nog honderd jaar goed gegaan. Maar nee, de juffrouw 

moest per se de jongemannen van het dorp hun kop zot maken.

Lies Mijn leven is van mij.

Vlad (wijzend op Iliana en hemzelf) En dat van ons… van ons.

Lies Ik leid mijn leven op mijn manier. En daar horen andere jonge mensen bij.

Vlad Jongemannen, zal je bedoelen.

Lies Eén jongen. Ik voelde iets voor één jongen.
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Vlad Het leken er wel zes tegelijk.

Lies Ben jij mij gevolgd of zo?

Vlad Iemand moest u in het oog houden en u beschermen.

Lies Ik kan mijzelf wel zelf beschermen. Ik ben honderdendrie. Ik ben geen puber meer.

Vlad Die gasten hadden geen goede bedoelingen. Die wilden maar één ding.

Lies (uitdagend) Misschien wilde ik dat ook.

Vlad Daar ben jij nog veel te jong voor. En dan nog met zes jongens tegelijk… afspreken.

Lies Doe niet zo. Er was één iemand waar ik een oogje op had.

Iliana (staat op en gaat naar de kelderdeur) Bon. Ik slaap wel op de grond.

Lies Nee, mam. We gaan uw kist wel halen.

Vlad Natuurlijk.

Iliana (beetje flirterig) Ik kan anders ook wel bij jou in de kist kruipen. Lekker gezellig 

samen, zoals vroeger.

Lies kokhalst.

Vlad Nee. Mijn kist is de laatste jaren gekrompen. 

Iliana (teleurgesteld door liefdeloos antwoord) Of niet.

Lies Uw pens is gezwollen omdat je te veel bloed drinkt.

Vlad Dat is van de stress die jij mij bezorgt. 

Iliana Mijn kist…

Vlad Oké. Lies, als jij het voeteneinde neemt, dan dragen mama en ik de hoofdzijde.

Ze verdwijnen alle drie en zijn snel terug met de kist, echter niet zonder slag of stoot. Lies komt 

achteruit stappend als eerste binnen. Er volgt geduw en getrek. 

Lies Niet duwen!

Vlad Ik duw niet. Jij moet voortstappen.

Lies Ik moet wel de helft van die zestig kilo alleen dragen hier.

Vlad Je zou toch niet willen dat uw moeder die zou moeten dragen?

Lies stopt abrupt. Als reactie moeten Vlad en Iliana dus ook stoppen.

Iliana Wil jij nu beweren dat ik geen dertig kilo kan dragen?

Vlad Maar daarom moet je het nog niet.

Lies Nee. Maar jij zou dat wel kunnen.
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Vlad Ik moet uw moeder helpen.

Lies Dus kan ik de slavenarbeid doen.

Vlad Ben jij een watje of een vampier?

Iliana Doe maar wat voort, met hier te staan kletsen wordt ze er niet lichter op.

Vlad (Ze komen terug in beweging) Vooruit. Stap naar de kelder. En doe de deur open.

Lies Met mijn derde hand of zo?

Vlad Stap er voorbij, dan doe ik het zelf wel. (opent de kelderdeur) En nu terug. Dan kan 

jij eerst.

Lies Nee! Ik stap niet graag achteruit op een trap.

Vlad Jij kan zagen… Ik ga wel eerst. Alé, vooruit. Achteruit.

Iliana Voorzichtig!

Ze verdwijnen met enig geknoei en gebots in de kelder. De deur draait langzaam dicht achter hen. 

Even een stilte. De woonkamer is verlaten. 

Tamara (Off, verrassend, hoog en schel) Joehoe…

Dan klinkt de bel van de voordeur. Er volgt geen reactie. De buren Danny en Tamara komen 

binnen. Danny draagt een grote zak van Aldi o.i.d., met daarin een taartdoos met taart.

Danny (afgeleid) Chique bak.

Tamara Joehoe…

Danny Moet dat nu?

Tamara Wat?

Danny Zo binnenvallen.

Tamara Ze komen niet als ik bel.

Danny Dan nog ga je niet zomaar ongevraagd een huis binnen. Je weet toch dat je een 

overtreding begaat?

Tamara Dat zal toch wel oké zijn, hé. De deur staat open.

Danny Dit is schending van de privacy; artikel vijftien van de grondwet. (wil telkens naar 

buiten) We komen morgen wel terug.

Tamara Morgen gaan we bij Jeroen en Martine eten.

Danny Voor hetzelfde geld knallen ze u dood. 

Tamara Als we niet komen morgen, wel ja.

Danny En leg het dan nog maar eens uit.

Tamara Gij zijt toch een flik van mijn voeten.
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Danny Hoor ik daar smaad aan de politie?

Tamara Ze noemen Goedbloed. Die hebben geen moord op hun geweten. Trouwens, als 

verhuurder hebben wij contractueel recht om op elk moment binnen te komen.

Danny Bij een periodieke controle of zo. Maar toch niet op dag één.

Tamara Ik ben veel te nieuwsgierig. Joehoe!

Danny Stop nu met dat roepen. Er is niemand thuis.

Tamara Hun auto staat toch voor de deur.

Danny (wil weer naar buiten) Kom, we zijn hier weg. We komen later terug.

Tamara Nee. Joehoe! Ik wil weten wie onze huurders zijn. 

Danny Tamara!

Tamara Joehoe!

Vlad schiet uit de kelder. Hij kijkt eerst angstig rond, ziet de buren en schiet agressief op hen af.

Vlad Wat doen jullie hier? Jullie mogen hier niet komen.

Danny (zoekt bescherming achter Tamara) Zie je wel. We hebben het aan onze rekker. 

Vlad Ik geef jullie drie tellen om hier buiten te stappen of ik bel de politie. Eén…

Tamara Dat is dan geregeld. Dit is Danny, inspecteur bij de lokale politie.

Vlad (slikt) Politie?

Tamara En ik ben Tamara, de vrouw van die… pannenkoek. Wij komen eens kennismaken.

Danny Wij zijn de huisbazen.

Vlad (komt nu tot gespeelde rust, handen geven) Ha. Ja. Kennismaken. Aangenaam. Vlad.

Danny Wat?

Vlad Vlad. Van Vladimir. Mijn excuses voor mijn… aanval van daarnet. 

Danny Het is oké. Ik zei nog dat ze niet mocht binnenkomen, maar ja, vrouwen en luisteren.

Vlad Ik ben gewoon wat moe van het verhuizen.

Danny Dat versta ik.  Ik zou ook liever andere dingen doen ‘s nachts. Haha. Heb je hem.

Vlad Ja. Maar het moest wel. Omdat we... zo lang gereden hebben.

Tamara Van waar kom je?

Vlad Van… de andere kant van het land. (Geeuwt gespeeld) Dus...

Danny (wil al naar buiten) We komen morgen wel terug.

Vlad Dat zou ik enorm appreciëren.

Tamara Wat was je aan het doen in de kelder?

Danny Laat die mens toch gerust. Ze is niet nieuwsgierig, hoor. Ze weet gewoon graag veel. 

Ha. Heb je hem?

Tamara Ik mag toch vragen wat hij in de kelder deed?
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Danny Je moet er niet op antwoorden als je niet wil.

Tamara Ja. Het is hier geen “Murder, she wrote”.

Vlad (kijkt kort naar de diepvries) Murder… ?

Tamara Dat zie ik nu graag op tv. Van die oude series. Van vroeger.

Vlad Ik zal antwoorden. Maar daarna moeten jullie mij verontschuldigen.

Danny Geen probleem.

Vlad Ik zat in de kelder omdat… omdat er… (rondkijkend) in de keuken… een lek is.

Tamara Waarom zit je dan in de kelder?

Vlad Ik zocht de hoofdkraan.

Danny Is er een probleem met de hoofdkraan?

Vlad Het leek me veiliger om het probleem bij de wortel aan te pakken.

Danny Zal ik eens gaan kijken?

Vlad (snel, kelder afschermend) Nee!

Tamara Hij is er nochtans goed in.

Vlad Dat hoeft echt niet.

Tamara We hebben hier 8 jaar gewoond voor we hiernaast ons liefdesnestje hebben gebouwd.

Danny Geen probleem hoor. Als je wil…

Vlad Nee! Alles onder controle.

Danny Zal ik een loodgieter bellen?

Tamara Bel Ivan. Dat is de loodgieter die bij ons alle leidingen heeft gelegd. Pools. Je 

verstaat geen woord van wat hij zegt, maar hij is 100% lekvrij.

Vlad Nee. Doe geen moeite. Ik doe het zelf wel.

Tamara En u bent dus onze nieuwe huurder?

Vlad Ja.

Tamara Alleenstaand?

Danny Tamara?

Tamara (doet teken dat hij moet zwijgen) Boterkoekje… (tegen Vlad) Geen bezwaar dat ik 

dat vraag, mijnheer Vlad?

Vlad Ik ben niet alleen.

Tamara Dan wil ik de rest van de familie wel eens zien.

Danny Misschien moeten nog iets voor morgen houden.

Tamara We zijn hier nu toch.

Vlad Die zijn druk bezig. Ik weet niet…

Tamara Eventjes. Alleen voorstellen. Dat is alles.

Vlad Eventjes. Maar daarna…(moeten jullie vertrekken).

Danny Natuurlijk.
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Vlad Momentje.

Vlad gaat naar de kelderdeur, opent deze en roept.

Vlad Iliana… Lies… komen jullie even dag zeggen?

Vlad lacht ongemakkelijk. Iliana en Lies komen naar boven. Ze zijn onzeker als ze de buren zien.

Tamara (handen geven) Goedendag. Ik ben Tamara. De buurvrouw.

Iliana Iliana.

Danny En ik ben Danny. De knappe buurman. (knipoogt naar Iliana; houdt haar hand vast)

Iliana (ongemakkelijk) Aangenaam.

Danny Wat doet zo’n schone vrouw in de kelder? Toch niet gevangen gezet zeker? Ha. 

Vlad Ze was mee op zoek naar de hoofdkraan.

Iliana De hoofdkraan?

Vlad (snel, Iliana overtuigend) Ja. De hoofdkraan. Van het water. Om ze af te zetten.

Iliana (kan niet volgen) Euh. Ja?

Danny Zo’n schone verschijning hoort toch niet in de kelder.

Iliana (Iliana trekt haar hand los) Bedankt?

Danny Jij zou in het volle zonlicht moeten staan.

Iliana Liever niet.

Maar Danny is al naar de raam gestapt en opent de gordijnen. Een ochtendlijke zonnestraal valt 

binnen. Vlad en Iliana schermen hun gezicht af en deinzen achteruit, gelukkig raken de stralen hen 

niet. Lies stond niet nabij de zon en reageert niet.

Tamara En u bent?

Lies (sec) Gedegouteerd.

Vlad Dat is Lies. Kort voor Elisabeth. Dat is onze puberdochter.

Lies Ik ben ondertussen al wel…

Vlad (snel) Bijna volwassen. Maar nog niet helemaal.

Tamara Dag Lies. Ik ben Tamara. Ik heb ook een puberende zoon. En ik begrijp u volkomen. 

(tegen Iliana alsof Lies het niet zou horen) Dat zeiden ze bij “Ophrah Winfrey” ook, 

dat je moet meegaan in hun gevoelens. Dus als ze er ooit eens over wil praten, 

gewoon een beetje ja-knikken. (Wat Tamara vanaf nu doet als ze tegen Lies praat)
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Lies (Rolt met haar ogen. Dan tot haar vader) Wat doen die misselijkmakende 

seksmaniak en die vette ersatz-tante hier?

Vlad Dat zijn onze buren en verhuurders. Enige beleefdheid is dus wenselijk. Ze komen 

gewoon kennismaken.

Lies (glimlacht gemaakt en speelt de perfecte dame, inclusief reverence) Aangename 

kennismaking, geachte buren. Het is een waar genoegen zo… veel van u te mogen 

aanschouwen.

Iliana Lies!

Ze lachen allemaal wat ongemakkelijk. Lies gaat ongeïnteresseerd op de trap zitten. Vlad 

doorbreekt de stilte.

Vlad Dus… als jullie het niet erg vinden, zou ik graag verder gaan met de werkzaamheden

met het lek.

Danny Natuurlijk.

Tamara Zeker dat Danny niet even moet helpen? Hij kijkt regelmatig naar Roger van Dobbit-

TV.

Vlad Alles onder controle. Trouwens, wij zijn moe. Wij kruipen nog even onder de wol.

Danny En uw lek dan?

Vlad Dat los ik op als ik geslapen heb.

Tamara Toch gezellig dat we even kunnen kennismaken.

Iliana (verveeld) Ja.

Lies (sarcastisch) Jippie!

Tamara We kennen elkaar ten slotte alleen nog maar van via de mail.

Danny En van horen zeggen bij de notaris.

Vlad Sorry dat we er niet konden zijn. Je moet begrijpen… de andere kant van het land is 

ver.

Danny Geen probleem. Heel de papiermolen was in orde.

Tamara Ik vind het nu al fijn dat er een leuk gezinnetje komt huren. De vorige huurder was 

maar een zure vent.

Vlad neemt Iliana apart. Ze bespreken wat zonder dat de anderen iets horen.

Vlad Wat een irritante mensen. 

Iliana Laat ze toch even. Die zijn binnen vijf minuten weg.
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Vlad Ik moet ze niet. Met zijn flauwe grappen. En haar meest favoriete tv-zender is in 

ieder geval niet “sporza”.

Iliana We kunnen maar beter mee op een goed blaadje staan met onze buren en 

verhuurders. Wie weet hebben we ze ooit nog nodig.

Vlad Ik denk niet dat ik ooit nog nut ga hebben aan den Tony Bell van den Aldi en 

Margriet Hermans in haar vette jaren.

Iliana De afgelopen 6 jaar kon ik enkel praten met die dove boer van verderop.

Vlad Ideaal.

Iliana Laat ze nu toch gewoon even. Dat probleem lost vanzelf wel op.

Iliana richt zich tot Tamara. Vlad zucht.

Iliana Is het een goede buurt?

Danny Goed? Geweldig! Je woont naast de beste buren. Wat wil je nog meer? Ha. Heb je 

hem.

Tamara Reuzeleuke buurt hier. Niet te groot, veel groen, (naar Lies) en een klein speeltuintje 

twee straten verder. En iedereen kent iedereen toch wel. En het valt ook goed mee 

wat… wat kleur betreft. Niet dat wij racistisch zijn, maar het is wel fijn dat de huizen

hier zo duur zijn dat er nog geen vreemdelingen zijn komen wonen. 

Iliana Daar hebben wij geen last van.

Vlad Zelfs niet als ze er wel zouden wonen.

Tamara (haalt een zak tevoorschijn) Kijk eens. Een welkomstgeschenk. (Ze haalt er de 

taartdoos uit)

Lies (rolt met haar ogen) Een oude doos met een taart. Of omgekeerd. 

Iliana Maar dat is toch niet nodig.

Tamara Wij willen dat jullie je hier meteen thuis voelen.

Vlad Ik zou me beter thuis voelen na een goede dagrust.

Tamara (negeert Vlad. Ze opent de doos maar laat de taart er in) Kijk. Fruit. Daar kun je 

weinig mis mee doen, dacht ik zo bij mezelf.

Iliana Ziet er lekker uit. Zelf gemaakt?

Danny Als zij taart bakt, zoek je beter eerst het nummer van het antigifcentrum op. Nee. 

Jullie willen toch nog niet dood? Ha.

Lies (terzijde) Als die hier nog lang blijven wel, ja.

Tamara Nee. Ik kan niet bakken. Ik heb ooit via teleshopping zo’n bakset gekocht. Dat was 

met spullen om deeg te maken, een oventje en van alles gratis erbij om die taarten af 
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te werken. Dat zag er zo lekker uit. Ik kreeg goesting om in die tv te kruipen en alles 

één voor één op te eten.

Danny Maar ja, dat gaat niet, hé.

Lies Laat me raden, het scherm was te klein?

Iliana En heb je er iets lekkers mee kunnen maken?

Vlad (tussen zijn tanden) Moedig ze niet aan. 

Tamara Nee. Op tv ziet dat er altijd zo simpel uit. Die toveren de ene taart na de andere uit 

dat oventje. Maar toen dat ik dat deeg maakte…

Danny Hing heel de keuken onder.

Tamara Dat oventje heeft mijn deeg helemaal verknoeid. 

Danny Heel de keuken hing vol zwarte rook. Ik dacht dat ik de brandweer moest bellen.

Tamara Ik ben zelfs niet meer aan versieren toegekomen. Ik heb alles terug in de doos 

gedaan. Sindsdien bak ik zelf geen taarten meer.

Danny En leven wij nog allemaal. Haha.

Tamara Deze komt van dat klein bakkertje in het centrum van het dorp. Rechts van de kerk. 

Die maakt nog alles zelf. Meergranenbrood, notenbrood, gebakjes in allerlei kleuren 

en smaken, boterpistolets, taarten, …

Iliana Ik geef de voorkeur aan simpele dingen.

Tamara Dan moet je zijn appelcake eens proeven. Als we volgende keer afspreken zal ik u 

meenemen. Als je daar van hebt gegeten, kan je gelukkig sterven.

Lies Als dat zou kunnen.

Vlad (heeft er zijn buik van vol) Van taart wordt je moddervet.

Tamara Pardon?

Iliana Sorry.

Vlad Wat? Het komt er gemakkelijker bij dan dat het er af gaat.

Danny Hoor je het? Dat zeg ik ook altijd.

Tamara Ik let heus wel op mijn lijn. Ik heb via teleshopping zo’n toestel gekocht om af te 

vallen, de “Magic Vibrofit”. Als je die beelden voor en na zag, dan wist ik meteen. 

Dat moet ik ook hebben. (beeldt uit) Je moet op een plaat gaan staan, zachtjes door u 

knieën zakken en dan met je heupen draaien van links naar rechts terwijl met je 

bovenlichaam in de andere richting draait. En dat bibbert de hele tijd (demonstreert). 

Dat zou goed zijn voor de afvoer van vetten. Gewoon via uw darmen dan hé.

Lies Ik heb een trauma voor het leven.

Danny We kregen dat spel amper in elkaar gezet toen het aankwam.

Tamara Ik heb het een paar keer gebruikt. Maar ik begon er zo van te zweten.

Danny Ze stonk uren in de wind.
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Tamara Danny!

Danny Wat? Je zweet anders al zo veel, nu waren het gewoon okselstuwmeren.

Tamara Om een lang verhaal kort te maken…

Vlad Graag.

Danny Ze gebruikt geen enkel toestel meer.

Tamara Ik geef het toe. Ze liggen gewoon onder het bed. Maar ooit hoop ik daar terug mee te

starten. En dan ga ik gewicht verliezen.

Danny Het enige dat je daarmee verliest is veel geld. En stockageplaats. Ha. Heb je hem.

Tamara (tot Iliana) Wat doe jij eigenlijk om zo mager te blijven.

Iliana Ik ben toch niet mager.

Danny Komaan. Als ik je niet zou kennen, zou ik denken dat je een skelet was. Een levend 

lijk. (Vlad en Iliana kijken elkaar betrapt aan)

Tamara Er moet toch een geheim zijn?

Iliana Niet snoepen? Niet veel eten? (terzijde tegen Vlad) Niks eigenlijk.

Danny Misschien moet jij daar eens een voorbeeld aan nemen.

Tamara Als ik niet eet word ik krikkel.

Danny En als er een ding is dat je niet wil zien is dat ze uit haar vel springt. Ha. Heb je hem?

Tamara Je gaat nu toch een stuk taart eten?

Vlad en Iliana bekijken elkaar. Wat nu?

Iliana Een kleintje dan.

Lies Voor mij niet. Ik ben allergisch aan noten.

Tamara Er zitten geen noten in.

Lies Nee, maar het is wel in een bakker gemaakt waar ze notenbrood maken.

Tamara En gij Vlad?

Danny Jij kan wel een stevig stuk aan, niet?

Vlad Ik ben niet zo’n snoeper. Ik heb liever iets hartig.

Danny (stoot Vlad aan) Een zuur mosseltje van tijd tot tijd. Ha. Ik heb hem.

Vlad Dus als het voor jullie hetzelfde is, ga ik passen.

Tamara Niks van. Er is maar één kans om elkaar voor de eerste keer te ontmoeten. Hebben 

jullie een mes en bordjes en zo?

Vlad (blij met uitweg) Nee! Die zijn nog ingepakt.

Tamara Maar misschien kan je er aan?

Vlad Ik vrees er voor. Ik zou zelfs niet weten in welke doos die zitten.

Iliana We zullen even zoeken. (gespeeld) Kom, schat, we gaan even zoeken.
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Vlad en Iliana gaan naar enkele dozen die tegen de muur staan en doen alsof ze er in zoeken.

Vlad Die moeten hier nu weg.

Iliana Dat gaat niet.

Vlad Als ze ontdekken dat we geen taart kunnen eten, vallen we door de mand.

Iliana Dan moet je er voor zorgen dat ze dat niet ontdekken. Verzin iets. Ze doen toch 

niemand kwaad. Na vandaag zien we ze misschien nooit meer.

Vlad Ik mag het hopen.

Tamara Vind je iets?

Iliana Nee. Niet meteen. Ik denk dat ze te goed zijn ingepakt.

Vlad Tja. Het zal voor een ander keertje zijn.

Lies (uitdagend) De doos met servies staat in de keuken.

Vlad (ingehouden kwaad) Ik denk het niet.

Lies Jawel. 22 is bestek en 18 servies.

Vlad (verwensend) Bedankt. Als ik nog eens iets voor u kan doen.

Iliana (wil Lies overtuigen) Lies. We zoeken niet dat servies.

Lies Welk servies dan?

Iliana Het goede servies.

Lies Welk goed servies?

Iliana Dat goede servies dat we gebruiken telkens als er gasten zijn.

Vlad Hebben wij een goed servies?

Danny Gewoon servies is ook goed hoor.

Iliana Maar dat staat zo slordig. Een bord met een hoek af. Een vork met een scheve tand…

Tamara Ik heb mijn goed servies gekocht via de teleshopping. Dat was in de aanbieding toen.

Als ik direct belde kreeg ik er nog een halve set bovenop. Gratis, hé. Achttien platte 

borden, achttien diepe borden, achttien ondertassen, achttien tassen en achttien 

dessertborden. 

Lies (Passeert haar ouders, terzijde) Jullie doen wat je wil, maar die twee freaks moeten 

hier weg. Die wil je niet tegenkomen overdag.

Vlad Waar gaan we dat schrijven, mijn dochter die het eens is met mij.

Iliana Op dat punt dan toch.

Lies En als ze niet vanzelf verdwijnen, zal ik er wel voor zorgen dat ze ergens 

leeggezogen in een restafvalzak belanden.

Vlad Ik zal de zak openhouden.

Iliana Lies! Vlad! Alstublieft. (Tot de buren, sussend) We vinden het wel.
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Vlad Ik kan mij niet herinneren dat we dat ingepakt hebben. Ik denk dat we dat vergeten 

zijn. Sorry. Maar ik rij nog wel eens terug een van de komende weken en dan haal ik 

dat op. En daarna kunnen we afspreken om die taart op te eten.

Danny Tegen dan is die al slecht.

Vlad (ironisch) Zonde, zonde, zonde.

Danny Maar ik begrijp het. Geeft niet. Voor mij hoefde het niet, maar Tamara wou per se.

Tamara Oké. Geen probleem. Jullie houden het te goed. We zullen ze thuis wel opeten. Dan 

kan ons Ericske ineens mee-eten.

Vlad Prima. Dan denk ik dat we hierbij kunnen… (afronden)

Iliana Wie is Eric?

Vlad Laat die mensen toch met rust.

Tamara Dat is mijn zoon. Onze zoon. Eric. Hij is zowat even oud als Liesje, denk ik.

Lies Hoe oud denk jij wel dat ik ben?

Iliana Lies!

Lies Schat eens.

Tamara Eric is vierentwintig. Ik denk dat jij ongeveer ook zo oud moet zijn.

Lies Ik ben…

Vlad Lies…

Lies Precies even oud. Wat een toeval. (een verdoken fuck-youvinger naar Vlad)

Tamara Een schone jongen.

Danny Dat zeggen alle moeders van hun eigen kind.

Tamara Nee. Echt. Hij heeft wat weg van die ene acteur.

Lies Serieus? Die van het teleshopkanaal?

Vlad Lies!

Tamara Nee. Hoe noemt hij nu weer.

Lies Ik zou het niet weten. Ken ik hem?

Tamara Ik zou het duizend keer kunnen zeggen.

Lies Eén keer is genoeg.

Danny In welke films speelt hij mee?

Tamara Dinges! Gho… Twilight! Hij heeft wat weg van die vampier van Twilight. Verder 

totaal ongeloofwaardige film, maar wel een knappe jongen. En ons Ericske is een 

pak slimmer dan mij.

Danny Dat is ook niet moeilijk.

Tamara Hij studeert klinische-biologie of zoiets in de aard. Ik kan in ieder geval niet meer 

volgen. Hij is de hele tijd in een labo bezig met bloedstalen.

Lies (genietend) Mmm. Lekker.
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Danny Ik ben er ook niet zo zot van. Ik word al misselijk als ik mee naar een ziekenhuis 

moet voor een babybezoek. Dat is die geur, denk ik.

Tamara De details moet je hem zelf maar eens vragen. Ik zal hem bellen.

Vlad Dat hoeft niet, hoor.

Maar het is te laat. Ze heeft haar gsm al aan haar oor en belt met haar zoon.

Tamara Hey, nougatbolleke. Raadt eens waar ik zit… Ah ja. Goed onthouden. (tegen Iliana) 

Zie je dat het een slimme is. (tegen telefoon) Je zou eens iets moeten doen voor mij. 

Kan jij eens naar die kast gaan in de keuken? … Wel, die kast die tegen de muur staat

waar in de living de televisie tegen staat… Die ja. Daar in het bovenste kastje rechts, 

daar staat de nicer-dicer plus… die blokjesmachine die ik eens gekocht heb op via 

teleshopping, (tegen Tamara) en dat nooit heeft werkt. Zet dat eens opzij. Dan zie je 

ons goed servies staan… Ja, wij hebben een goed servies. Dat hoort zo. Neem daar 

(telt de mensen in de kamer) 6 dessertbordjes van… Dessertbordjes… 

Dessertbordjes!… Je hebt grote borden voor het avondeten en ondertasjes voor onder

de tassen. De maat daartussen. (Vlad zucht en kijkt op zijn denkbeeldige polshorloge)

En in de schuif daaronder moet je 6 van die mooie vorkjes nemen. En een groot mes. 

Gaat dat lukken?… Dat dacht ik al. Kom je dat brengen? Naar hiernaast… als je 

onze voordeur buiten stapt naar links… Ons oud huis, ja. (zondert zich wat af) Er is 

hier ook een meisje van uw leeftijd, Liesje… Ik bedoel juist niks. Ik mag dat toch 

gewoon zeggen… Tot zo. (tegen Iliana) Het komt in orde.

Lies Oef zeg.

Danny Dat is een goed mes. Vlijmscherp.

Tamara En dat blijft ook vlijmscherp. Dat heb ik gekocht… 

Vlad Laat me raden, via teleshopping?

Tamara (verontwaardigd) Nee. Van die winkel in het dorp waar ze kampeergerief verkopen.

Danny Niet dat ze ooit al een slaapzak langs de binnenkant heeft gezien.

Lies Als ze er al in past.

Iliana Lies!

Tamara Ik ben niet zo zot van kamperen. Bij mij moet vakantie ontspannend zijn. Ik heb eens

zo’n gooitent gekocht maar die hebben we moeten weggooien. Openen was geen 

probleem, op één-twéé-drie stond ze recht, maar we kregen die niet meer dicht. En 

toen ik er op ging liggen om ze bijeen te houden zijn die stokken doorgebroken. 

Lies Surprise, surprise.
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Tamara Geef mij maar een all-in hotel met een goed buffet. (dromend) Verse croissants met 

goede boter. En bediening aan tafel. Hoe waren we weer bij reizen gekomen?

Iliana Dat mes.

Tamara Dat altijd vlijmscherp mes. Vaatwasmachinebestendig.

Lies Mag ik dat straks eens lenen om mezelf van kant te maken? (beeldt uit: polsen, hals 

oversnijden en recht door haar hart steken en doodgaan)

Iliana Je moet er niet op letten. Ze zit in haar apenjaren.

Tamara (gemaakt bemoederend, ja-knikkend) Ik begrijp u, lieverd.

Danny Hij komt?

Tamara Hij komt. Dat lieve goede kind.

Tamara Vertel eens iets over jullie.

Vlad Er valt niet veel te vertellen.

Danny Als het van haar af hangt valt er altijd wel iets te vertellen. Ha. Heb je hem?

Tamara Hoe hebben jullie elkaar ontmoet bijvoorbeeld?

Danny Hup. We zijn vertrokken.

Iliana Geeft niet. Ik wil er wel op antwoorden.

Vlad Kort, hé.

Iliana We moeten toch wachten op Eric. (ze verzint alles) Dat is intussen, toch al enkele 

jaren geleden. Ik werkte toen nog in de fabriek en hij kwam zien voor de bouw van 

de nieuwe vleugel. En omdat we moesten samenwerken, vaak tot in de vroege 

uurtjes, zijn we langzaam naar elkaar toegegroeid.

Danny Ah. Liefde op de werkvloer. Daar droom ik ook van.

Tamara Hela boterbol. Heb je aan mij niet genoeg?

Danny Ik bedoel… Dat zou toch romantisch zijn als wij elkaar zo zouden ontmoet hebben.

Tamara Op de lopende band aan de kassa van de Carrefour of zo? Sexy Tamara, kassa acht.

Danny Laat maar.

Tamara Ik dacht dat je het over iemand van uw collega’s had.

Danny Stephanie van de administratie of wat? (terzijde) Je moest eens weten.

Tamara Waar komen jullie vandaan?

Lies Lap. De tweede ronde.

Vlad Dat hadden we toch al gezegd.

Tamara Jaja. Maar de andere kant van het land is groot.

Iliana (samen) Saint-Canines.

Vlad (samen) Sur-mer.

Danny Dat ken ik niet. Waar ligt dat?

Vlad Dat speelt toch geen rol.
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Iliana Vlak bij premolar. Twee uurtjes rijden. Dicht bij de autostrade. Vlot bereikbaar.

Lies Zijn die bordjes er nog niet?

Tamara (ja-knikkend) Jij snakt er naar Ericske te ontmoeten, hé?

Lies Bwa, dat is zo het probleem niet.

Tamara Saint-Canines-Sur-mer?

Vlad Dat ga je niet kennen. Het is een gehucht in het midden van bossen, vier huizen en 

een paardenstal.

Danny Mij zegt het niks.

Tamara Mij precies wel.

Vlad en Iliana kijken elkaar aan: die naam hadden ze toch ter plekke verzonnen?

Tamara Is dat niet waar Dirk woont?

Danny Wie?

Tamara Nonkel Dirk. De ex-man van tante Yvonne. Die is toch verhuisd na de scheiding. 

Volgens mij is die naar daar getrokken.

Vlad Ik denk niet dat er een Dirk in dat dorp woonde.

Tamara Niet? Zal ik hem eens bellen?

Vlad Die gaat ons toch niet kennen. Wij leven nogal teruggetrokken.

Tamara Hij kent nochtans Jan en alleman.

 De bel van de voordeur gaat.

Lies Ah. Gered door de bel.

Tamara (Tamara steekt haar gsm weer weg. Ze roept naar voordeur) Kom maar binnen.

Danny Jij voelt je precies thuis?

Tamara Dat is ons Ericske. Dat hoor ik aan zijn manier van bellen.

Eric komt binnen. Hij lijkt helemaal niet op Edward Cullen / Robert Pattinson. Hij draagt 6 

bordjes, 6 vorkjes en een groot mes.

Tamara Dat is nu onze Eric, zie. Eric, dat zijn mijnheer Vlad en Iliana en dat is Liesje.

Lies Lies.

Eric (ongemakkelijk) Hey.

Lies (onderdrukt een sardonische lach) Dat is dus de Twilight-ster?

Eric Ma! Heb je weer zitten roddelen? Sorry. Zij is de enige die vindt dat ik er op trek.
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Tamara Mooi hé? Dat was een aanbieding bij de teleshopping. Als we meteen betaalden 

kregen we er nog 6 lepeltjes bij. Gratis, hé. Ik vind het heel schoon, en zowel het 

randje op het bord als de vorkjes zijn 100% verzilverd.

Vlad+Iliana (paniek) Zilver?

Tamara Ja. Dat zie ik nu graag, zie.

Danny Je moest eens weten hoeveel zilveren kruisbeelden vroeger op de slaapkamer hingen.

Precies een kerkhof.

Tamara Overdrijf niet. Zes. (tegen Iliana) Dat is toch niet veel.

Danny De dingen die wij in de slaapkamer doen zijn bezwaarlijk katholiek te noemen. Ha. 

(tegen Lies) Heb je hem?

Lies Ik wil hem zelfs niet hebben.

Tamara Ik heb ze allemaal moeten wegdoen van hem.

Danny En dat zilveren wijwatervat?

Tamara Iets mag het toch nog hebben? En dat is dus Eric. 

Lies Ook via teleshopping gekocht?

Iliana Lies!

Tamara Nee. Zo’n schone merchandise verkopen ze daar niet.

Danny Dit is ons eigen bouwpakketje. Ineengezet onder het wijwatervat. Ha. Heb je hem?

Tamara En Liesje. Het is een schatje.

Eric Ma!

Tamara (onverstoord) En slim. Echt een goede partij. Weet je wat ik voorstel?

Vlad Dat jullie naar huis gaan?

Tamara Als de kindjes nu eens gezellig samen gaan spelen?

Eric Ma. Ik ben niet zo geïnteresseerd in zo’n… emo-chick.

Lies Pardon?

Eric Sorry. Maar jij bent niet echt het type vrienden waar ik mee omga.

Lies Ik denk dat je u vergist, gast. Ik ben geen emo-chick. Zie ik er uit als een halve 

rebelse punker die haar emoties niet allemaal op een rijtje heeft? (Eric wil 

antwoorden maar Lies wacht het antwoord niet af) Dat dacht ik al. Als je mij per se 

in een hokje wil steken, mag je mij klasseren bij de goth-girls. En dan mag je nog 

kiezen of je mij het label “traditional, Victorian of Medieval opplakt. Dat zal 

afhangen van hoe ik met mijn benen uit mijn ki(st)… 

Iliana (snel) Uw wat?

Lies (betrapt) Mijn ki… kinderbedje stap. Wat ik de dag ervoor heb gegeten.

Eric Nice.

Lies Wat?
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Eric Dat je beseft dat wat je eet invloed heeft op je gemoed.

Lies Whatever.

Eric Ik studeer hematologie en doctoreer momenteel met een biologisch-klinisch 

onderzoek naar de geschiedkundige samenstelling van DNA.

Lies Boring…

Eric Dat is verre van saai.

Tamara Dat is intelligentie.

Lies Dat is ubernerdy.

Eric Dat ziet ik nu als een compliment, zie.

Vlad Misschien moet je thuis uw ouders gaan onderzoeken.

Eric Die hun DNA heb ik al.

Danny (wrijvend over zijn elleboogholte) Ik voel het nog.

Eric Ik vind het alleen jammer dat ik maar maximaal vier generaties tegelijkertijd kan 

onderzoeken. Snap je?

Lies Uiteraard.

Tamara Ik niet.

Danny De rest is dood, roomsoes. Een lijk geeft geen bloed meer.

Tamara Wat een onderwerp. We zullen de taart alvast snijden.

Danny Vooruit, taart.  Laat eens zien wat er in uw doos zit. Ha.

Tamara (haalt de taart uit de doos) Toch een prachtige taart, hé? Dat bakkertje is de beste 

van de omstreken.

Iliana Ik zal het onthouden.

Tamara (Ze houdt het zilveren mes richting Vlad) Vlad, wil jij de taart snijden?

Vlad Nee. Doe jij maar. Ik… verdeel niet evenredig.

Tamara Iliana?

Vlad Kan er alstublieft iemand die taart snijden?

Tamara Ik zal het zelf wel doen. Danny, deel eens bordjes uit.

Eric Laat mij maar. Ik heb ze toch al vast.

Eric gaat rond met de bordjes en vorkjes terwijl Tamara met het grote mes de taart snijdt. Danny 

neemt een bordje en vorkje aan. Vlad en Iliana nemen ongemakkelijk een bordje langs onder aan, 

om het zilveren randje niet aan te raken. Een vorkje weigeren ze beleefd. Lies weigert zowel bordje 

als vorkje.

Eric Echt geen stuk taart, Lies?

Lies Ik ben niet zo zot van… (kijkt welke taart het is) slagroom.
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Tamara Maar dit is fruittaart. Die ga je vast lusten. Ik heb nog nooit iemand weten weigeren.

Danny Ze durven gewoon niet. Ha.

Lies En ik ben allergisch aan noten, remember.

Tamara Spijtig. Je weet niet wat je mist.

Eric Ik zet uw bordje hier, ma.

Tamara Merci, mokkapuntje. Het is is toch een beleefde jongen, niet? De ideale partij. Ik 

denk dat elke vrouw die hem ziet op slag een kind van hem wil.

Lies (luid lachend) Genant!

Tamara Net zoals jij. Ik denk dat elke man die jou ziet, spontaan een kind met u wil maken.

Eric (lachend) Eén-één.

Danny Laat die kinderen nu toch eens doen.

Tamara Het zou een perfecte match zijn. Ik zie graag kleine baby's. Die ruiken zo goed en 

zijn precies om op te eten.

Lies (tegen Eric) Ik zou haar in het oog houden, want volgens mij doet ze het echt.

Iliana Misschien moeten we het matchmaken even laten voor wat het is.

Danny Geef die kinderen toch wat tijd om elkaar te besnuffelen.

Vlad Kom. Taart eten en afronden. Dat we in onze ki… onze nest kunnen kruipen.

Tamara Ik zie ze al voor het altaar staan. Allebei in het wit. Toch? Eric zou in het wit kunnen 

trouwen.

Eric Ma!

Lies 2-1.

Tamara Ben jij nog een maagd, Liesje?

Eric 2-2.

Iliana (reddend) Weet je wat? Lies, neem Eric eens mee naar boven.

Danny Oeh, jij laat er ook geen gras over groeien. Haha.

Iliana Laat hem de rest van het huis eens zien. Het is dat of hier ter plaatse trouwen.

Lies (zucht) Kom, Eric. Ik laat u de bovenverdieping zien.

Eric Misschien kan ik vanuit uw slaapkamer mijn slaapkamer zien.

Lies (ironisch) Wahoo! 

Danny Braaf zijn, hé. Geen bloed op de lakens. Haha. Heb je hem.

Alle Goedbloeds kijken elkaar angstig aan. Lies loopt kwaad naar boven. Eric volgt slaafs.

Danny En laat het bed niet piepen, hé. Ik wil rustig van mijn taart kunnen genieten. Ha.

Tamara Foei, Tompoezeke.

Danny Wat? Meisjes zijn toch altijd maagd bij hun eerste keer.
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Tamara Kom, pak een stukje.

De taart wordt uitgedeeld. Vampieren eten niet, dus moeten de bordjes gedurende de volgende 

dialogen vakkundig worden geledigd in elk beschikbaar recipiënt (dozen, planten, servetten) zonder

dat de buren dat te weten komen. Hiervoor moeten ze de buren afleiden langs de ene zijde om taart 

weg te werken langs de andere, rondlopen met de bordjes, zonder het zilveren randje aan te raken…

Tamara Echt geen vorkje?

Vlad Nee, merci. Ik zou niet willen dat die zilveren vorkjes vuil worden.

Danny Vuil?

Vlad Mijn handen hangen vol vet, van al die loodgieterij.

Danny Dat zal toch wel meevallen?

Vlad Zonder stromend water kunnen we onze handen zelfs niet wassen.

Iliana En dan al dat stof van die verhuis.

Iliana wil haar taart kwijt en rommelt in een doos.

Tamara Wat zoek je?

Iliana (betrapt, mislukt, haalt taart en bordje weer boven) Euh… servetten.

Vlad Goed idee. Dan moeten we met onze vuile handen die zilver omrande bordjes niet 

aanraken… vuilmaken.

Danny Dat geeft niet.

Vlad Maar die mogen niet in de vaatwasser.

Iliana Hier. (Ze deelt servetten uit)

Tamara En? Lekker?

Vlad (die net zijn bord in een plantenbak wou leegschudden, mislukt) Heerlijk.

Tamara Ik zei het, hé? Niemand kan weerstaan aan dat bakkertje.

Danny (tegen Iliana) En wat vind jij ervan, schoonheid?

Iliana (Had de taart net vast en moet nu bijten, waarna ze ongemerkt haar stuk in een 

servet deponeert terwijl ze haar mond afveegt) Dat gaat.

Tamara Niet enthousiast?

Iliana Dolenthousiast, maar ik ben niet zo’n grote eter.

Danny Je moet niet met lange tanden eten.

Vlad heeft ondertussen er niet beter op gevonden dan zijn stuk taart in zijn binnenzak te deponeren. 

Hij haalt zijn hand, besmeurd met slagroom uit zijn binnenzak.
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Tamara (tegen Vlad) Nog een stukje?

Danny Ik wel.

Tamara Jij hebt genoeg. Anders word je te vet. 

Danny Wie het zegt.

Tamara Ik vroeg het aan Vlad.

Vlad (betrapt) Nee. Bedankt. Genoeg is genoeg. Ik wil wel een servet. 

Tamara Jij Iliana?

Iliana (kon net haar laatste stukje in een doos of servet wegwerken) Nee. Echt. Dit was al 

wringen. (gaat een servet geven aan Vlad die zijn handen en vest proper maakt)

Tamara Toe. Jij kan dat toch hebben. Ik hoor het. Een klein spietje. En dan zullen wij ook 

mee-eten, voor de gezelligheid.

Danny Uit sympathie.

Tamara is al aan het snijden. Iliana kan niet anders dan een stukje aanvaarden. Ook dat verdwijnt 

vakkundig en ongemerkt gedurende de volgende dialoog. Danny en Tamara eten een groter stuk. 

Tamara Vertel nog eens over jullie.

Vlad Dat hebben we toch al gedaan.

Tamara Ik weet bijvoorbeeld nog altijd niet wat jullie doen. Qua beroep.

Iliana Dat weten wij van jullie toch ook nog niet.

Vlad (wanhopig) Vraag dat nu niet.

Danny Ik heb geen geheimen. Ik ben inspecteur bij de politie. Een flik. Ik zal het zelf maar 

zeggen.

Tamara En ik werk deeltijds aan de kassa van de Carrefour, juist voorbij het dorp. Als je ooit 

eens komt winkelen, dan zal ik korting geven.

Vlad Zo. Nu weten we alles.

Tamara En jullie?

Vlad Eigenlijk doen wij niet zo veel.

Danny Het liefst zo weinig mogelijk. Ha. Ik ken dat. Dat doen we bij de politie ook het 

liefst.

Vlad (verzint verder op verhaal dat Iliana begon) Ik heb jaren terug een eigen 

architectenbureau uit de grond gestampt. Ik stuurde veertig architecten aan. Ik ben 

ondertussen aan het rentenieren. Wij hebben, helaas, een paar mooie erfenissen 

gekregen en ik krijg een procentje op al de ontwerpen die verkocht worden met mijn 

naam onder. Dus we komen goed rond.
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Danny Ik wou dat ik zo rijk was.

Vlad Maar we houden niet alles voor onszelf, hoor. We geven veel weg aan goede doelen. 

Tamara Dat is zo’n beetje als die acteurs die geld geven voor de opwarming van de aarde. 

Dat zeggen ze toch op televisie. Of dat het waar is, dat is weer een ander paar 

mouwen.

Vlad Maar genoeg verteld vandaag.

Tamara Ik weet nog niet wat jij doet.

Iliana Niet veel. Ik ben vooral moeder en huisvrouw.

Tamara Dan wij zijn eigenlijk collega’s.

Danny Veel vrije tijd dus.

Iliana Als ik wat vrije tijd heb, doe ik soms pogingen om wat te schilderen.

Tamara Ja, ik zou hier ook een fris kleurtje op de muren zetten als ik u was.

Iliana Olieverf.

Tamara Of latex.

Iliana Ik schilder met olieverf op doek.

Danny Lijkt me moeilijk.

Tamara Zo van die voluptueuze vrouwen van Rubens? Die zie je de laatste tijd toch veel 

minder, vind ik.

Iliana Rubens heeft mij veel geleerd, destijds. (Vlad geeft haar een subtiele stomp) Ik 

bedoel… door naar zijn schilderijen te kijken.

Danny Zijn ze dat?

Iliana Wat?

Danny Uw schilderijen.

Iliana Ja. Maar dat stelt niet veel voor.

Danny Naaktportretten? Mmm…

Iliana Nee. Familieportretten.

Danny Mogen we ze eens zien?

Vlad Nee.

Danny Toe.

Iliana Een paar dan. Maar daarna moeten jullie wel… (naar huis).

Tamara Geen probleem.

Iliana (toont een paar schilderijen. Ze bevatten hyperrealistische maar nogal gruwelijke 

horrorbeelden van het gezin, demonen, etc.) Kijk. Dit zijn wij. En dat is Vlad.

Danny Tja. Wat moet je daar van zeggen? Speciaal?

Tamara Ik zou uit beleefdheid kunnen zeggen dat het mooi is, maar eigenlijk vind ik van niet.

Het is griezelig.
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Iliana (gevleid) Dank je.

Danny Dat is omdat het kunst is zeker?

Tamara Ik snap niet dat je zo’n taferelen kan schilderen.

Iliana Het vraagt gewoon veel tijd en geduld.

Tamara Ik zou niet meer kunnen slapen als ik een hele dag naar dat schilderij heb zitten 

staren. Ik zou liggen woelen in mijn bed.

Vlad Daar hebben wij geen probleem mee.

Danny En de dochter?

Iliana Die staat er niet zo vaak op. Die wil niet meer stilzitten op haar leeftijd.

Danny Ik bedoel, wat studeert ze? Of werkt ze?

Vlad Op mijn zenuwen, ja.

Danny Ha. Dat is een goeie. Die moet ik onthouden.

Iliana Die neemt een sabbatjaar.

Tamara En daarna?

Iliana Gaan werken zeker?

Vlad Bon. Ik denk dat het tijd is… (om naar huis te gaan).

Tamara Ik vind het fijn dat we elkaar zo goed kennen ondertussen.

Vlad (terzijde) Je moest eens weten.

Danny Die band hadden wij niet met onze vorige huurder. 

Vlad en Iliana staken hun beweging en kijken angstig naar elkaar.

Tamara Wij hadden géén band met onze vorige huurder.

Danny Jij misschien niet. Ik zag hem af en toe in de tuin.

Tamara Als we hem zes keer hebben gezien zal het veel zijn. Een man van weinig woorden. 

Geen feestjes. Nooit volk over de vloer.

Danny Zelfs zo weinig dat hij met de noorderzon verdwenen is.

Vlad+Iliana (angstig) Verdwenen?

Danny Wij kregen op een dag een brief waarmee hij zijn contract stop zet en een envelop 

met ruim de verschuldigde bedragen en de huissleutels. En een aanbeveling voor 

jullie.

Tamara Kenden jullie hem?

Vlad (paniekerig) Nee!

Iliana Vlad bedoelt: niet persoonlijk. Hij is viavia een vage kennis van de goede doelen.

Tamara Soms denk ik dat die verdwijning toch onrustwekkend is.

Vlad (overtuigend) Nee!
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Danny Er is geen verdwijning aangegeven op kantoor. Dan zal hij wel niet verdwenen zijn. 

Iemand is pas vermist als hij wordt gemist. Dat zouden ze op een tegeltje moeten 

zetten. Ha.

Vlad (gespeeld nonchalant) Tja. Wij hebben ook niks meer van hem gehoord. Hij zal zijn 

geluk zijn gaan beproeven in… Australië of zo. Die komt wel terug.

Danny Gelijk een boemerang! Ha. Dat is ook Australisch. Ha. Zolang hij niet met zijn 

didgeridoo komt spelen in de tuin is het mij allemaal gelijk wat die mens doet. Ken je

trouwens die mop van die kangoeroe?

Vlad Geen mop, alstublieft.

Danny (is al vertrokken, beeldt uit) Een kangoeroe springt een café binnen, gaat aan de toog 

zitten en bestelt een pint. “Dat is dan vijfentwintig euro,” zegt de barman. De 

kangoeroe vindt dat wel een beetje duur, maar legt toch vijfentwintig euro op de 

toog, krijgt een vers getapte pint en begint er op zijn gemak van te drinken. Na een 

tijdje krijgt hij in de gaten dat het hele café naar hem aan het staren is. “Jezus,” zegt 

hij tegen de barman, “de hele zaak is hier naar mij aan het gapen. Wel een beetje 

onbeleefd, niet?” “Je moet dat begrijpen,” zegt de barman, “wij krijgen niet alle 

dagen kangoeroes over de vloer.” “Nee, dat snap ik,” zegt die kangoeroe, “als je 

vijfentwintig euro vraagt voor een pintje…” Ha, ha, ha. (neemt een hap taart) Ik zou 

een hele dag kunnen doorgaan.

Vlad Liefst niet.

Danny (met volle mond) Nog eentje om het af te leren. Weet jij waarom kangoeroemama’s 

niet van regen houden? Dan moeten de kinderen heel de dag binnen spelen. Ha, ha, 

ha.

Danny hoest en proest. Hij verslikt zich. Hij krijgt geen adem meer omdat er een stuk pit (of zo) in 

zijn keel bleef zitten. 

Tamara Danny? Hoort dat bij de grap? Dan mag je nu wel stoppen.

Danny blijft hoesten en tracht zichzelf op de rug te slaan. Er ontstaat lichte paniek.

Vlad (terzijde tegen Iliana) Je gaat nog gelijk krijgen. Dit probleem lost zichzelf op.

Iliana Dit is serieus. 

Tamara (nuchter) Hij kan zich anders ook serieus aanstellen.
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Iliana rent naar de keuken voor een glas water en komt snel terug om het aan Danny aan te bieden. 

Vlad zucht maar twijfelt daarna geen moment meer en begint het Heimlichmanoeuvre uit te voeren 

op Danny. Na veel slaan en nijpen, met succes. Er vliegt een stuk taart uit, los de zaal in. 

Iliana Dat was nipt.

Danny Amai. Ik dacht dat ik er aan was.

Tamara Hoe vaak heb ik al gezegd dat je beter niet eet en praat tegelijkertijd? 

Danny (toegevend) Vaak.

Tamara En hoe vaak heb je al geluisterd.

Danny Iets minder vaak.

Tamara Je ziet hoe ver je er mee komt.

Danny (tegen Vlad) Bedankt. Je hebt mijn leven gered.

Tamara Ja. Bedankt.

Danny Ik dacht echt dat ik er aan was. Als ik ooit nog eens iets voor jullie kan doen.

Iliana Beter een goede buur dan een verre vriend. Nietwaar?

Carina, komt binnen met een gesloten doos met bloed-baxters. Een van de baxters lekt, waardoor 

de hoek van de doos rood kleurt en nat is, maar dat valt nog niet op, te bedekken met de hand door 

iedereen die de doos vast heeft. Zijzelf is nogal luidruchtig en valt dus wel meteen op.

Carina Handen omhoog. Dit is een overval. (vettige lach) Hahaha.

Danny en Tamara zaten met hun rug naar de voordeur. Ze schrikken. Danny veert recht. Tamara 

kruipt achter hem, terwijl ze hem aanmoedigt. 

Danny Wie ben jij?

Carina (agressieve imitatie) Wie ben jij?

Danny Ik vroeg het eerst.

Carina Antwoord dan ook eerst.

Danny Inspecteur Neven. Danny.

Carina Een flik. (lacherig naar Vlad) Zijn uw louche praktijken eindelijk aan het licht 

gekomen?

Danny Welke louche praktijken?

Vlad (tegen Carina) Zwijg maar al. (tegen Danny) Ik weet niet waar dat mens het over 

heeft. Die kan ons toch niet kennen. Wij wonen hier nog geen half uur.

Carina Wat zeg jij nu?
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Vlad Jullie zien toch ook dat zij een simpele bezorgster is. Die komt een levering brengen. 

Carina Uw wil is wet. Ik word betaald om te zwijgen.

Vlad Dus zet uw doos in de keuken en dan … afbollen.

Tamara Dat is ook niet echt beleefd.

Vlad Sorry. Verhuisstress.

Carina Niks dat een goede fooi niet kan goed maken, hé, Vladimir. Wat een drukte hier. Ik 

zou denken: die gaan de stilte opzoeken, weg van de bewoonde wereld. Zit er op dag 

één al volk in uw kot.

Iliana Dat zijn onze verhuurders.

Carina Diegene die slapend rijk worden op de kap van de arme mensen. 

Tamara Pardon?

Carina (Ze monstert het nieuwe huis) Dus hier gaan jullie wonen? Wel een chique kot waar 

ik moet leveren. De vraag is voor hoe lang natuurlijk. En heb je die wijk gezien? Wat

een dure muren staan er hier bijeen. Allemaal kasten van villa’s met rottende inhoud. 

En allemaal een Tesla, Audi of BMW voor de deur, waarschijnlijk allemaal mannen 

met een heel klein piemeltje (toont tussen duim en wijsvinger). Ik zal hier wel elke 

week met mijne Peugeotje komen stinken… Ha.

Iliana Misschien moet jij … (naar de keuken).

Carina (onverstoord) Zeker die van hiernaast. (Vlad en Iliana gebaren dat ze moet zwijgen 

en afronden. Ze ziet het wel, maar reageert niet) Hiernaast zit precies het meeste 

chichi. Waarschijnlijk woont er zo’n uitgedroogd koppel waarvan de man al enkele 

jaren niet meer aan zijn trekken komt. Heel dat gebouw straalt vergane glorie uit. 

Tamara Wij. Wonen. Daar.

Carina (bekijkt hen) Wat ik zeg: Vergane glorie. 

Tamara Dit hoeven wij niet te pikken. Danny, zeg ook eens iets.

Carina Alé inspecteur. Zeg ook eens iets.

Danny Ik zou maar oppassen als ik u was. Dit is smaad aan de politie.

Carina Jij bent niet in dienst. Anders had je een uniform aangehad en dan had ik u een toffe 

gevonden, want ik kick op mannen in uniformen.

Tamara Ik moet toegeven, er moet inderdaad wel eens wat aan onze voorgevel gebeuren.

Danny Dat valt wel mee.

Tamara Ik zeg dat al jaren. Maar ja, dat kost geld en dan moet dat voor mijnheer plots niet 

meer zo nodig.

Danny Dus je vindt uniformen tof?

Carina Mannen in uniform maken mij botergeil.

Tamara (tegen Danny) Negeer jij mij nu?
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Danny Ik negeer u niet. Ik vind ons huis prima zoals het is.

Tamara En mijn voorgevel?

Carina (bekijkt Tamara) Nu je er over begint, aan uw eigen voorgevel is ook wel wat werk. 

Danny Daar is ze niet mee bezig. Ze werkt alleen aan haar interieur (beeldt vreten uit). Ha.

Carina Haha. Dat is een goede.

Tamara Hela, flik van mijn voeten.

Danny Ach. Jij gaf ze daarnet gelijk dat we onze voorgevel moeten doen, ik geef haar nu 

gelijk dat jij die van jou ook best eens onder handen neemt.

Carina (bekijkt Tamara nogmaals) Dat gaat zo te zien evenveel geld kosten.

Danny Haha. Een vrouw met humor. Die vind je niet snel.

Vlad En nu ophouden… met al dat gezever. 

Iliana Vlad!

Vlad (tegen Carina) Jij moet dringend weg.

Carina Ik?

Vlad Ja, naar een volgende levering of zo. Dus stop met je te moeien met de buren en 

wegwezen. (Hij begint Carina naar de voordeur te duwen)

Carina Ik kan niet weg.

Vlad Hoe…

Carina Ik heb hier nog een verse lading.

Vlad (trekt haar weer binnen) Juist.

Tamara Wat zit er in?

Danny Daar heb jij toch geen zaken mee.

Carina Die moet dringend in de diepvries.

Tamara Eten?

Vlad Ja… Diepvriesmaaltijden… roomijs. 

Tamara Mmm.  Lekker.

Vlad Dat moet meteen de diepvries in of dat wordt koud… ik bedoel warm.

Carina stapt naar de diepvries, maar nog voor ze het handvat van de deur kan vastnemen, wordt ze 

tegenhouden door Vlad die haar achterna liep. Hij houdt de vriezen angstvallig dicht.

Vlad Nee! Dat gaat niet!

Carina Hoe?

Vlad Nee. Dit zit vol!

Carina Vol? Jullie wonen hier net.

Vlad Met de… van de vorige huurder. Die… dat kan er niet zomaar uit.
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Carina Weet je wat? Hier. (ze duwt de doos in de armen van Vlad, hij houdt zijn hand op de 

rode vlek) Trek uw plan er mee. Ik wil cash.

Iliana Kan dat niet later?

Carina Nee. Bij mij is het altijd boter bij de vis. Cash in het handje.

Vlad zucht. Hij geeft de doos terug aan Carina, hand op vlek, haalt een dikke bundel cash uit zijn 

zak. Hij geeft 2 briefjes van 500EUR aan Carina, terwijl Danny en Tamara er naar staren.

Danny Amai. Dat is dure crème-glacé.

Tamara Ik lust graag crème-glacé. Vooral vanille. Of stracciatella. Van die ander smaken ben 

ik niet zo zot. Ik heb via teleshopping eens zo’n ijsmachine gekocht, maar dat is te 

veel werk. Mag ik eens proeven?

Vlad Nee!

Iliana Het is geen vanille.

Danny Moeten we het bij ons in de vriezer bewaren? Tot dat deze leeg is.

Vlad Nee! Nee. We trekken onze plan wel.

Carina Kies eens alstublieft. Ik sta hier wel schoon mijn tijd te verdoen.

Tamara Dat is geen probleem, hoor.

Iliana Het zou anders wel een oplossing zijn.

Danny Wij gebruiken die toch niet.

Tamara Danny wil altijd vers eten.

Danny En zij kan niet koken. Dus gaan wij alle dagen op restaurant naar de lunch garden. 

Zij krijgt korting via het Carrefour-personeel.

Vlad We willen niet tot last zijn.

Iliana Oké dan.

Vlad gooit zijn handen in de lucht. Dit had Iliana niet mogen vragen.

Vlad Iliana?

Iliana Straks smelt het ijs en dan zijn we verder van kant.

Danny Dan is het beslist. Ik zal die jongedame en haar doos eens begeleiden in dat krot met 

die slechte voorgevel.

Carina Eindelijk iemand die wat ballen aan zijn lijf heeft.

Danny Ik had al direct door dat jij dat wel apprecieert. Kom, pak je doos en dan zijn we 

weg.

Tamara Zie maar dat jij haar doos niet pakt.
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Danny Tamara! Alstublieft. Kom, Carina. We zijn weg.

Tamara Ik zal wel meegaan.

Danny Blijf jij maar hier.

Tamara Geef mij één goede reden.

Danny Eric zit nog boven. Met dingske… 

Iliana Lies.

Danny Lies. Juist. Ik zie haar lijf, maar ik kon er geen naam op kleven.

Vlad Vertrek maar allebei. Ik zal hem wel achterna sturen.

Danny Tamara zal er hier wel op wachten. Laat die boven toch doen. Jullie zouden ook niet 

gestoord willen worden op die leeftijd. Ze zijn elkaar waarschijnlijk alle hoeken van 

de kamer aan het laten zien. Ha. Heb je hem.

Carina Die zijn het huis aan het inwijden. Of is het ontwijden? Ha

Danny Dat is een goeie. Die moet ik onthouden.

Tamara Zo is Eric niet!

Iliana Zo is Lies ook niet!

Vlad Oh nee? Herinner je nog de discussie van daarstraks?

Danny Als ze niet zo zijn, wordt het hoogtijd dat ze zo worden. Ik weet nog goed, toen ik zo

jong was… dan wist ik wel wat lekker was. En dan heb ik het niet over crème-glacé. 

Een toen ben ik Tamara tegengekomen. Al wie mij liefheeft, volg mij.

Vlad Ik zal wel meegaan om te controleren of het ijs goed gestockeerd wordt.

Danny, Carina, nu hand weg van vlek, en Vlad gaan naar de voordeur. Er valt Danny iets op.

Danny Oei. Uw doos lekt.

Vlad Verdomme!

Danny Welk ijs is het?

Carina Welk ijs?

Danny Dat ijs. In uw doos.

Carina Dat is bloed… 

Vlad … Appelsien. Bloedappelsien met rode bosvruchten.

Danny Jakkes. Vruchten. Daar ben ik niet zot van.

Carina Ook niet van volle vruchten? Ha.

Danny Jij bent ook niet op je mondje gevallen. Haha.

Danny, Carina en Vlad gaan af. Vlad trekt nog snel de gordijn toe en zet zijn kap op.
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Iliana Ik maak mij toch wel wat zorgen.

Tamara Zijn mond is groter dan zijn hart. Carina is safe.

Iliana Ik heb het over Eric en Lies.

Tamara Eric is ook altijd heel voorzichtig. En als het over meisjes gaat soms iets TE 

voorzichtig. Hij durft ze amper aanraken.

Iliana Ik ga toch maar eens checken.

Tamara Ze zijn amper 10 minuten boven. Wat kan er gebeuren?

Iliana Veel.

Iliana gaat naar boven. Tamara smult van haar taartpunt en plukt ondertussen nog wat lekkere 

onderdelen van de overgebleven taart die ze ook naar binnen speelt.

Falk komt binnen. Het is een verzorgde maar beangstigende verschijning. Zijn kleding houdt het 

midden tussen een in het zwart geklede soldaat en een loodgieter met Victoriaanse kenmerken. Hij 

heeft een zilveren koffer met vampierenjagersspullen vast. Hij kijkt rond. Hoewel hij al binnen is, 

klopt hij. Tamara schrikt.

Falk Goedemorgen.

Tamara Oh God. U doet me schrikken.

Falk Geen paniek. Ik bijt niet.

Tamara Wie ben jij?

Falk Ik ben Falk Van Vaerendonck. Ik ben euh… 

Tamara (wijst naar de werkkoffer) U bent de loodgieter!

Falk Euh… (kijkt naar de koffer. Dankbaar voor de tip) Juist! Ik ben de loodgieter. Ik 

moet hier een lek komen maken… Herstellen. Niet maken. Dat zou belachelijk zijn. 

Loodgieters herstellen.

Tamara Doe je dat al lang?

Falk Wat?

Tamara Lood gieten.

Falk Ah. Euh. Nee.

Tamara Je komt nogal zenuwachtig over, zie je. Ben je zeker dat je hier moet zijn?

Falk Ja. (haalt papiertje uit zijn zak en leest het af) Kerkhofweg… 10. Denk ik.

Tamara Weet je wat jij nodig hebt?

Falk Nee.

Tamara De polaryte-goggles.

Falk Wat?
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Tamara Die verkopen ze tegenwoordig op het teleshoppingkanaal. Dat is een bril met 

gepolariseerde glazen en ingebouwde ledverlichting. Superscherp beeld. Alé zeggen 

ze. Ik heb hem zelf nog niet gekocht.

Falk Maar het ligt niet aan mijn ogen. Die zijn nog goed genoeg. Het is mijn geschrift dat 

op niks trekt.

Tamara Zoals dat van een dokter of een apotheker.

Falk Zo erg is het nu ook weer niet. Bij mij valt er nog iets van te maken.

Tamara Dan moet jij waarschijnlijk voor stromend water komen zorgen?

Falk Dat kan.

Tamara Heeft uw baas u niet gezegd wat er moet gebeuren?

Falk Nee. Ik ben mijn eigen baas. En daar loopt het soms mis.

Tamara Dan zou ik de administratie toch wat beter doen in het vervolg.

Falk Tja…

Tamara Al goed dat ik weet van dat lek. 

Falk Is er hier een lek?

Tamara Anders moest jij toch niet komen. 

Falk (ziet zijn dekmantel mislukken) Ja, ja. Uiteraard.

Tamara Er is hier dus nog geen stromend water omwille van dat lek. 

Falk En dan ben ik hier om dat te maken.

Tamara Wat ik nu wel raar vind, ik dacht dat er geen loodgieter gebeld was. Wie heeft u 

gevraagd om te komen?

Falk (snel over iets anders) Hebt u toevallig een dame gezien.

Tamara Dame?

Falk Met een doos.

Tamara Een taartdoos?

Falk Nee. Groter. Niet noodzakelijk groter. Anders gewoon. Kleiner, stevig gebouwd…

Tamara Hebben we het nu nog altijd over die doos?

Falk Nee, over die dame. Donkerbruin halflang haar met een grote doos.

Tamara Ja. Die heb ik gezien. Maar die is hier niet meer.

Falk Spijtig.

Tamara Die is crème-glacékes gaan leveren. 

Falk (zeer geïnteresseerd) Waar?

Tamara Hiernaast.

Falk Bij nummer 12.

Tamara Nee, nummer 8.

Falk En u bent?
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Tamara Tamara. Dit is mijn residentie.

Falk Dus u bent…

Tamara Eigenares, ja.

Falk gaat teleurgesteld zitten. Maar net als zijn zitvlak de zetel raakt:

Tamara Helaba. Jij gaat toch niet met uw smerige kleren op die propere zetels zitten?

Falk (Falk veert recht) Wat? Nee. Trouwens, er liggen lakens op.

Tamara Gelieve de lakens dan niet vuil te maken. Weet jij wat zo’n setje lakens kost?

Falk (slaat zetel proper) Sorry.

Tamara Beter. Is dat moeilijk?

Falk Wat?

Tamara Lood gieten.

Falk Valt wel mee… denk ik. Veel in het donker werken.

Tamara Wij laten ook veel doen in het zwart. Doe jij ook voorgevels?

Falk Wat?

Tamara Niks. Zomaar een vraag.

Falk Waarom zijn de gordijnen eigenlijk dicht.

Tamara Voor de zon zeker?

Falk Houdt u van het donker?

Falk gaat de gordijn open trekken. Het felle licht verblind Tamara even, maar ze herpakt zich. Falk 

is teleurgesteld in de reactie.

Tamara Ik ben niet zo’n zonneklopper, als dat de vraag is.

Falk En kruisbeelden? Houdt u daarvan?

Tamara Begin jij daar nu ook al over?

Falk Hoe bedoel je?

Tamara Heeft Danny u opgestookt? Je gaat geen enkel kruisbeeld vinden in mijn slaapkamer.

Falk Interessant. Dan hou je waarschijnlijk ook niet van knoflook.

Tamara Ik moet nog maar een teentje ruiken of ik maak al rechtsomkeer. Maar wat voor 

vragen stel jij eigenlijk?

Falk Gewoon. Zaken die een va… va… loodgieter graag weet.

Tamara Speciale loodgieter.

Falk Noem het een brede interesse. Het heeft niet met mijn beroep te maken. Het is eerder

een hobby. Ik bestudeer namelijk vleermuizen.

De Goedbloeds Peter De Pauw – Alle rechten voorbehouden 39/77



Tamara Eik! Schichtige beestjes. ‘s Nachts hun prooi gaan zoeken en naar uw nek vliegen. 

En overdag tussen wat planken slapen.

Falk U weet er precies veel van.

Tamara Die verspreiden die dodelijke ziektes. Vieze beesten. Ik moet er niks van hebben.

Falk Dus u bent geen vampier?

Tamara Zot. Zie ik er uit alsof ik leef op een dieet van bloed?

Falk Dus u zou er geen bezwaar tegen hebben dat… (hij neemt een Mariaflesje met 

wijwater en besprenkelt haar ermee)

Tamara (veert recht) Aah! Zot! Dat is koud.

Falk Sorry. Ik wou gewoon zeker zijn.

Tamara Wie denk je wel dat je bent, mij zo nat maken. Je moest beschaamd zijn. Luister, ik 

ben geen vampier. Idioot. 

Falk (stelt vast) U eet taart, op een zilveren bordje en met een zilveren vorkje.

Tamara Ja. Gekocht via teleshopping. En nu gedaan met die zever. Jij bent hier om te werken.

Falk Sorry. Ik dacht...

Tamara Jij moet niet denken. Jij moet lood gaan gieten. Het lek zou in de keuken zijn. (wijst) 

Begin daar maar met de leidingen na te kijken.

Falk (terwijl hij richting de keuken gaat, merkt hij de verhuisdozen op) Aan het verhuizen?

Tamara Ja. Dat moet nog allemaal uitgepakt worden.

Falk Toevallig. (hij tikt tegen wat dozen of leest wat er op staat, opent nieuwsgierig een 

flap) Ik ga inderdaad eens moeten zien waar de leidingen lopen.

Tamara Niet door die dozen in ieder geval. De keuken is daar.

Falk (heeft geen andere keuze) Oké. Oké.

Falk verdwijnt met zijn werkbak in de keuken.  Iliana komt de trap afgesneld. 

Tamara Ah. Buurvrouw. Hoe is het met de tortels? 

Iliana Die komen.

Tamara Stukje taart?

Iliana Nee, bedankt.

Tamara Er is nog.

Iliana Nee. (zoekt excuus) Ik moet… dringend (naar de wc).

Tamara Over waterleiding gesproken...

Iliana is al naar de gang. Tamara staart haar na. 
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Tamara Oké. Ik vertel het zo meteen wel.

Eric en Lies komen de trappen af.

Tamara Hier zijn de tortels zelf. Was het gezellig boven?

Lies (haar ironische zelf) Je moest eens weten.

Eric Het was best gezellig. Het was zelfs romantisch.

Tamara Oh. Zie je wel dat je van straat kan geraken.

Lies For the record, er is niet meer gebeurd dan een rondleiding, als dat uw insinuatie is.

Tamara Ik insinueer juist niks, jongedame. Eric heeft een laag zelfbeeld als het op meisjes 

aankomt.

Lies (genietend) Is dat zo? Hoe zou dat nu komen… Jammer dan dat er niet meer gebeurd

is.

Eric We hebben toch nog wat naar uw gothic muziek geluisterd.

Lies So?

Eric Dan moet je toch toegeven dat er meer gebeurd is dan gewoon een rondleiding.

Lies Als je dat wil geloven dan is er inderdaad meer gebeurd.

Tamara Ik ben blij dat je eindelijk een vriendinnetje hebt. En wie weet...

Lies Gewoon een vriendin, meer niet.

Gestommel in de keuken.

Lies Wat is dat?

Tamara De loodgieter. Die komt voor dat lek.

Lies Heb jij een loodgieter gebeld?

Tamara Ik niet. Tot een uur geleden wist ik zelfs niet van een lek. Uw ouders misschien.

Lies Ik betwijfel het, maar zal het vragen.

Tamara Je moet er wel wat mee uitzien. Het is een beetje een rare figuur.

Eric Raar?

Tamara Hij heeft een knoflook- en kruisbeeldenobsessie.

Lies Het is niet waar. (Ze kijkt in de keuken en staart dan de zaal in) Godverdomme.

PAUZE.
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Deel 2: 

Het stuk herneemt zonder tijdsverloop.

Tamara Hij heet Van Vaar en nog iets.

Lies Van Vaerendonck?

Tamara Je kent hem?

Lies Ik ken zijn… reputatie. Wie heeft hem binnengelaten?

Tamara Niemand. Die stond hier ineens.

Eric Binnen gevlogen gelijk een vampier. Ha.

Lies Gewoon door de open deur gestapt, hé, Einstein.

Tamara Die ene kende hij precies al wel.

Lies Wie?

Tamara Die met die crème-glacèkes.

Lies Carina. Verdomme, hé. Waar is Vlad?

Eric Wie?

Lies Mijn vader.

Eric Weet ik niet.

Lies Ik vroeg het dan ook niet aan u, hé, pipo.

Tamara Uw vader is naar hiernaast. Samen met Danny en die crème-glacé-verkoopster.

Lies Eric, hou die loodgieter in het oog. Die mag die keuken niet uit.

Eric (verliefd) Als het voor u is.

Lies En fluit als hij binnen komt.

Eric Maar… (hij kan niet fluiten)

Lies Sst. (ze neemt haar telefoon en belt Vlad) Komaan papa, neem op. (Ze wacht nog 

even) Shit. Voicemail. Hallo, papa. Ik moet u iets dringend zeggen, dus als je dit 

hoort moet je meteen terugbellen.

Tamara Zeg dat de loodgieter hier is.

Lies (Omdat het moet) De loodgieter is hier. In de keuken.

Tamara Voor dat lek.

Lies (onverdraagzaam) Bel jij of bel ik? (Iliana komt binnen en luistert mee) Weet je nog,

waar we vroeger woonden, dat we die vleermuizenplaag hadden en een verdelger 

moesten laten komen? Zo’n vleermuizenverdelger?

Tamara Het is een loodgieter. Geen vleermuizenverdelger.

Falk komt binnen gewandeld. Eric kan niet fluiten maar doet zijn best.
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Eric (zegt uiteindelijk) Tjilp. Tjilp. Tjilp.

Lies (ziet Eric en Falk) Papa. Weet je nog dat we het huis uit moesten omdat die 

verdelging voor ons ook dodelijk zou zijn? Je moet NU naar hier komen. (legt op)

Eric Heb jij vleermuizen gedood? 

Lies Iets op tegen?

Eric Moordenaar. Weet jij hoeveel DNA zo verloren gaat? Ik weet niet of wij nog langer 

vrienden kunnen zijn.

Lies (ironisch) Oh. Spijtig.

Tamara Eric, wat zeg je nu? Jullie kunnen nog perfect vrienden zijn.

Iliana doet gordijn weer toe. Tamara schrikt van haar.

Tamara Waarom doe jij dat nu?

Iliana Niemand moet buiten zien dat het hier zo’n rommeltje is.

Lies Mam! (Ze snelt naar haar) De… loodgieter is er.

Iliana (de rust zelve) Laat die zijn werk maar doen. Jij gaat papa halen.

Lies Waar zit die?

Tamara Hiernaast.

Falk Waarom moeten de buren naar hier komen?

Iliana Lies. Ga. Nu. 

Eric Wacht ik ga mee.

Lies zet haar kap op en vlucht met Eric. Falk wil hen achterna. Iliana houdt hem staande.

Iliana Heb je het lek al gevonden?

Tamara Ik heb hem naar de keuken gestuurd, maar hij komt er telkens uit.

Falk Ik… euh… 

Iliana Oei. Foei, loodgieter.

Falk Wie ben jij?

Tamara Dat is mijn buurvrouw.

Falk Van nummer 12?

Iliana Dat doet er niet toe.

Tamara Wil je nog taart?

Falk Nee, dank u. Ik heb een glutenallergie.

Tamara Notenallergie, glutenallergie, gezonde boel. Je moet gewoon alles leren te eten, zeg 

ik altijd. Iliana?
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Iliana Nee dank je. Ik moet op mijn lijn letten.

Tamara (terwijl ze nog een stuk neemt) Je wil toch niet dat ik ze alleen verder moet opeten?

Danny en Vlad komen luid en vrolijk terug binnen langs de keuken. Vlad zet zijn kap af en passeert 

Falk zonder hem te zien.

Danny Dat is toch een geweldige tuin? En dat zwembad er bij.

Vlad Ja. Ik moet toegeven. Hij is groter dan verwacht.

Danny Ideaal om wat in het zonnetje te liggen.

Vlad Wij zijn niet zo’n zonnekloppers.

Danny Iliana toch? Bikini aan en met een bloody mary op een zonnebed. Ik zal dan wel 

toevallig de haag moeten scheren. Haha. Heb je hem? En dan komt Carina ‘s nachts 

onder de blote sterrenhemel skinnydippen. Dat deed Tamara vroeger ook. Haha.

Vlad Dan zal er ook niet veel water ingebleven zijn.

Danny Haha. Ken je trouwens die mop van die tuinman? Er is dus een chique dame met een 

grote tuin en die zoekt een goeie tuinman. Dus ze plaatst een advertentie in de krant 

en krijgt een eerste kandidaat. (speelt alle rollen met bijhorende stemmetjes)

Dame: "Ik wil even testen of je als tuinman wel uit het goede hout gesneden bent."

Tuinman: "Geen probleem. Wat moet ik doen?"

Dame: "Ik leg me volledig naakt in de kruiwagen en jij rijdt mij drie keer rond de 

volledige tuin"

Zo gezegd zo gedaan. Die vrouw doet al haar kleren uit, gaat in de kruiwagen liggen 

en die tuinman rijdt in een recordtempo de tuin drie keer rond.

Tuinman : "En mevrouw, was het goed? Ben ik aangenomen?"

Dame: "Neen, helaas."

Tuinman: "Mag ik dan vragen waarom niet?"

Dame: "Je bent sterk, je bent ijverig, maar je ziet geen werk liggen."

Danny laat zich zoals de dame wijdbeens in de zetel vallen en buldert om zijn eigen mop.

Vlad Verslik u maar niet.

Iliana (neemt Vlad terzijde) Zijn de dozen roomijs veilig en wel zijn aangekomen? 

Vlad Ja. Geen probleem…

Iliana En Danny.

Vlad Heeft niks door. Hij heeft ons binnengelaten en de diepvries laten zien. Carina is 

achtergebleven om hem te vullen. Ik heb hem afgeleid. Alles onder controle.
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Iliana Daar misschien wel, maar hier… (ze wijst naar Falk)

Vlad (Ziet nu pas Falk staan) Wie ben jij?

Falk Ik ben Falk.

Iliana Luister eens naar uw voicemail. (Vlad neemt telefoon) Dat is voor het grote lek.

Vlad luistert niet begrijpend naar zijn voicemail.

Tamara Dat is “de loodgieter”.

Vlad Hadden wij een loodgieter besteld?

Tamara Die in de keuken moet gaan verder werken. Hup.

Falk gaat weer in de keuken.

Iliana Dat is “de oplosser”.

Vlad (einde voicemail) Ik ben niet mee.

Tamara Ineens staat die man hier, zegt dat hij loodgieter is, maar niemand heeft hem gebeld.

Vlad Hoe, niemand heeft die gebeld?

Danny Uzelf mogelijk wel. Wij in ieder geval niet. Wij wisten niet eens van een lek.

Vlad Ik heb dus duidelijk niet gebeld.

Danny Geen probleem. Jullie zitten met een lek, hij is loodgieter. Opgelost zou ik zeggen.

Tamara Je moet er wel mee oppassen, want hij heeft een knoflookobsessie. 

Vlad Een wat?

Tamara Hij stelt honderduit vragen over knoflook.

Vlad Knoflook? Hoe heet hij?

Tamara Dat weet ik niet. Van… Van Vaerendonck!

Vlad Verdomme. Ik zal hem…

Vlad wil de keuken in. Iliana houdt de deur dicht.

Iliana Blijf rustig.

Vlad Ik maak hem kapot. Vijf en een halve liter bloed gutst in no time uit een slagader.

Iliana Doden is tegen onze principes, al 200 jaar. Gewoon mijden.

Vlad Dat gaat toch niet.

Iliana Jawel. Zolang hij niet door heeft dat wij vampieren zijn.

Vlad Hoe?

Iliana Hij is Carina gevolgd. Hij weet niet dat wij vampieren zijn. En dat houden we zo.
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Vlad Oké. Maar hij moet hier binnen de kortste keren buiten. En die twee freaks ook.

Danny Alles oké?

Falk komt in de deuropening staan.

Vlad Ja. Ik… ik was vergeten dat ik hem had gebeld. Vergeten is MENSelijk. Maar Iliana 

heeft mijn geheugen opgefrist. En nu herinner ik het mij weer. Ik heb wel gebeld.

Tamara Zo menselijk.

Vlad Ja. Inderdaad. Ik ben ook maar een MENS, hé.

Iliana (terzijde) You wish.

Vlad (lacht om te verhullen) Haha. Wij allemaal toch.

Iliana Niet overdrijven, Vlad.

Danny Nu niet voor het een of het ander, maar mijn uren als inspecteur lopen alleen als ik 

boeven vang maar die mens zijn uren lopen al heel de tijd. Misschien is het tijd om 

hem zijn ding te laten doen.

Vlad (paniek) Zijn ding? Nee.

Danny Het lek herstellen. Daarvoor is hij toch hier?

Vlad (terug rustig) Ah ja.

Tamara Begin anders in de kelder.

Vlad Ja. (blokkeert de kelderdeur) Nee! 

Iliana Nee.

Vlad Niet de kelder. Begin in de keuken!

Vlad duwt Falk terug in de keuken. Maar hij komt meteen mee terug.

Falk Er is niks te vinden in de keuken. Ik denk dat ik inderdaad naar de kelder moet.

Vlad Dan moet je beter zoeken. 

Vlad wil Falk terug de keuken induwen. Ook nu is hij snel terug om zich te moeien.

Tamara Hij moet de hoofdkraan toch eerst dicht zetten?

Vlad Dat is het domste wat hij kan doen. Als hij de hoofdkraan dicht zet, lekt het lek niet 

meer. Dan wordt het onmogelijk om op te sporen.

Falk Zo kan ik toch niet werken.

Vlad (duwt Falk richting voordeur) Dan moet je maar naar huis gaan. Bedankt voor 

bewezen diensten en tot nooit meer. Stuur uw factuur maar op.
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Danny Kalm. Ik zal wel eens mee gaan zien.

Iliana Waarom?

Danny Jullie kennen dit huis niet. Ik heb de leidingen hier zelf gelegd, samen met Ivan.

Iliana Dat zou wel eens kunnen verklaren waarom er een lek is.

Tamara Haha.

Danny Ik hou wel van uw mondigheid. Niet weggaan, hé.

Danny en Falk gaan de keuken in. Danny komt meteen terug.

Danny Tamara. Kom maar mee. Keuken is meer jouw ding. Of dat zou het toch moeten zijn.

Tamara Jij kan ook niks zonder mij, hé, pruimentaartje.

Tamara en Danny verdwijnen in de keuken naar Falk. Carina wandelt nietsvermoedend binnen.

Carina Volk!

Iliana Sst!

Carina Wat?

Vlad (aanvallend er naartoe) Gij hebt ons verraden.

Carina Ho, ho. Dimmen, maat. Ik heb juist niemand verraden.

Iliana Stil. Straks luistert heel de keuken mee.

Vlad Dankzij u zit er een loodgieter in de keuken.

Carina Wat heb ik daarmee te maken?

Iliana Van Vaerendonck is hier en hij doet zich voor als loodgieter.

Vlad Deze situatie is niet langer houdbaar. 

Carina Waarom? Als je een lek hebt.

Iliana Er is geen lek.

Carina Ik ben niet mee.

Iliana Dat lek hebben wij verzonnen omdat we in de kelder bezig waren met onze kisten.

Carina En wat doet die loodgieter dan hier?

Vlad Dat is geen loodgieter.

Carina Nee?

Vlad Dat is Falk Van Vaerendonck. Vampierenjager. Ik weet niet hoe hij ons op het spoor 

is gekomen maar hij blijkt jou te kennen.

Carina (kijkt even de keuken in) Ik heb die mens nog nooit gezien. Ik zweer het.

Vlad Hij is u gevolgd.
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Carina Weet ik veel. Ik heb niemand gezien. En nu? Willen jullie dat ik hem een kopje 

kleiner maak? Dat gaat meer kosten dan een paar geldbriefjes.

Vlad Zot. Hij zit in de keuken met die flik en die roddeltante. Het zal mooi worden als jij 

hem daar van kant gaat maken.

Iliana Gewoon mijden. Hij heeft nog niet door dat wij vampieren zijn. Hoe minder we 

zeggen, hoe beter.

Carina Voor dat we er niet meer over mogen praten. De diepvries steekt vol. Kan ik dan nu 

betaald worden? Zo’n extra dienst…

Vlad haalt (veel) geldbriefjes boven en begint haar te betalen. Lies en Eric komen terug binnen. 

Lies Pa, eindelijk. Waarom pak jij je telefoon niet op?

Iliana Hij weet alles al.

Vlad Zelfs zonder dat onverstaanbaar telefoontje.

Lies Sorry hoor. Ik kon niet vrijuit praten. Waar zijn onze bemoeizuchtige buren naartoe?

Eric Heb jij het nu over mijn ouders?

Lies (ironisch) Nee, over de buren van nummer 12.

Danny komt uit de keuken.

Danny Toch meer vrouwenwerk, zo’n keuken.

Lies Laat maar zitten.

Danny Dat zie ik nu graag, zie.

Iliana Wat?

Danny Zo veel schone vrouwen in één kamer.

Carina (bekijkt Danny) Ik wou dat ik van de mannen hetzelfde kon zeggen.

Iliana For the record, ik ben getrouwd. En jij trouwens ook.

Lies En ik ben niet geïnteresseerd in zo’n ouwe zak.

Iliana Lies…

Tamara komt nu ook uit de keuken.

Tamara Dat is een creepy kerel. Die staart mij heel de tijd aan alsof hij mij wil vermoorden.

Danny (tegen Carina) Zeg de magische woorden en ik stuur haar terug naar binnen. Haha.

Carina Ik ben niet geïnteresseerd in uw toverstokje.

Tamara Ik ben er niet goed van. Ik ga mijzelf nog een stuk taart nemen. Nog iemand?
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Vlad Nee. Merci. We zouden graag afronden.

Danny Weet je wat? Zondag voorspellen ze zonnig weer. Zal ik een barbecue doen? Pintje 

daarbij… Jullie zijn allemaal uitgenodigd. 

Iliana Wij zijn niet zo’n barbecue-mensen.

Danny Het gaat heet worden. Neem uw bikini mee, dan kan je zwemmen. Carinaatje?

Carina Ga jij zoveel vlees wel aankunnen? Dat is slecht voor uw tikker.

Danny (kijkt naar Tamara) Ik ben wel wat vlees gewoon. Wat lust je graag? Een goede, 

stevige braadworst?

Tamara Hou jij uw braadworst maar onder controle.

Vlad Ik denk niet wij een barbecue …

Falk komt de kamer weer binnen. Iliana kucht en wijst met haar hoofd naar Falk en de keuken. Nu 

Vlad het ook door heeft, verandert hij meteen van gedachte.

Vlad (Overdreven) Wel ja. Een barbecue. Geweldig idee. Lekker in de zon zitten. Wat 

kleur opdoen met een “pintje dabei”. Ik begin er al helemaal van te watertanden. En 

daarbij een goed stukje vlees. Filet pur, lamsbout of een gegrilde T-bone steak.

Danny Ik dacht eerder aan wat kipfilet en witte pensen of zo.

Vlad Wat wil een MENS nog meer.

Eric Pa, je gaat toch geen vlees serveren?

Danny Waarom niet? Zonder vlees geen barbecue.

Vlad Jij wil een vegetarische barbecue? Ha. Dat on-MENS-elijk.

Iliana stompt hem weer en maant hem aan wat rustiger aan te doen.

Eric Gegrild vlees is kankerverwekkend. Dan kan je even goed een pakje per dag smoren.

Carina Maar van vlees gaat uw adem niet stinken.

Tamara Profiterolletje, af en toe kan toch geen kwaad.

Eric Voor vlees wordt nutteloos en pijnlijk bloed vergoten.

Lies Mmm. Bloedvergieten. Waar is de tijd…

Eric Weet je hoeveel water er nodig is voor 1kg vlees?

Lies Bijna evenveel als uw gezever?

Danny Je moet niet mee-eten als je niet wil.

Tamara Mijn carré-confituurtje, ik zal voor u wel een apart slaatje bestellen bij de slager.

Vlad Je kunt op ons drie rekenen. Carina, jij?

Carina Ik weet niet.
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Danny Als jij niet komt, haal ik mijn worst niet boven.

Carina Misschien beter dan dat ik niet kom.

Vlad Het is beslist. Vier MENS… (kwade blik Iliana) ...en.

Danny Ik kijk er al naar uit.

Lies (sarcastisch) Ik ook...

Vlad (tegen Falk) Met hier te staan draaien raken de problemen niet opgelost. Kunnen wij 

u helpen?

Falk Ik vind geen lek in de keuken. En jullie hebben gezien dat ik gezocht heb, dus denk 

ik dat het probleem zich ergens anders voordoet.

Vlad Dan bent u bedankt voor onbewezen diensten. Daar is de deur.

Tamara Kijk dan in de kelder.

Iliana Nee!

Vlad Nee!

Iliana Ik denk niet dat dat een goed idee is.

Vlad We zullen het zelf wel oplossen.

Danny Laat die mens zijn werk nu toch gewoon doen. Wij zullen wel betalen als dat een 

probleem is.

Iliana Dat is niet het probleem.

Tamara Toch. We staan er op. Geef jullie geld maar aan een goed doel. Of aan de trouw van 

de kindjes.

Eric Ma!

Carina Of aan mij?

Danny Een lek is trouwens een probleem dat een verhuurder moet oplossen. Dus… Vanaf nu

werk je voor ons. Je moet niet meer naar hen luisteren. Je gaat nu naar de kelder. 

Trapje af, direct links, daar vind je de hoofdkraan.

Falk Met plezier.

Vlad Maar…

Lies Pa! Doe iets!

Maar het is te laat. Falk gaat de kelder in. Vlad en Iliana kunnen hem niet meer tegenhouden.

Lies Bon. Dat was het dan. Ma, pa. Wie pakken jullie?

Eric Wat?

Iliana Er wordt hier niemand gepakt.

Danny Spijtig.

Carina Voor u wel, ja.
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Vlad (berispt zijn dochter) Dat doet wij niet. Al jaren niet meer.

Iliana En dat zal zo blijven.

Tamara Is er iets?

Vlad Alles oké. Ze wou jullie… meepakken om ook een toer in het huis te doen.

Tamara Dat moet toch niet, kriekevlaaitje. Wij hebben hier lang genoeg gewoond.

Danny Er is geen kamer waar wij niet van bil zijn gegaan.

Lies (kokhalst)

Eric Pa, alstublieft. Zo’n dingen hoeven we echt niet te weten.

Danny Ik dacht dat jij wel geïnteresseerd was in voortplanting.

Eric Als bioloog, ja. Wat mijn ouders doen in de slaapkamer…

Danny En de keuken en de badkamer en het zwembad en…

Eric (snel onderbrekend) Dat wil ik mij niet voorstellen. 

Carina Vettig huisje zo te horen.

Tamara Ik heb daar een goed product voor gekocht bij het teleshoppen. Alle vlekken weg met

één keer spuiten.

Danny Spuiten… Ha.

Vlad Lies.

Lies Wat?

Vlad Kom eens naar hier.

Lies Kom zelf naar hier.

Iliana Lies!

Lies Wat?

Iliana Luister nu gewoon.

Eric Lies… (je stelt je aan)

Lies bekijkt Eric ongeloofwaardig maar gaat toch naar Vlad en Iliana. Die nemen haar apart.

Vlad Jij moet Eric verleiden.

Lies Why?

Vlad Omdat ik dat vraag.

Lies Oh ja, dan direct… NOT! Ik ga nog liever dood.

Iliana Zeg zoiets niet.

Vlad Je moet met hem naar zijn huis gaan. Laat hem maar geloven dat hij kans maakt.

Lies Hè?

Iliana (tegen Vlad) Je drukt jezelf weer heel subtiel uit, hé, Vladimir Goedbloed.

Vlad Wat? Als Eric gelooft dat zij beschikbaar is, gaan er misschien meer deuren open.
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Lies Ik ben niet mee.

Iliana Zijn vader is een politie-inspecteur.

Lies Zijn vader is een seksmaniak.

Iliana Maar bovenal politie-inspecteur, met een dienstwapen.

Vlad Dat moet jij ontfutselen. Van Eric. Of via Eric. Enfin, je snapt het wel.

Lies Oké. En dan knal ik iedereen neer en Danny in zijn kruis.

Iliana Nee. Dat doe je niet.

Vlad Je komt er gewoon mee terug en je geeft dat aan mij, oké?

Lies Oké… (tegen Eric, gespeeld verleidend) Eric, schat. Wat ik mij afvroeg. Wij zijn 

daarnet bij u thuis geweest om mijn vader te zoeken.

Eric Ja.

Lies Maar jij hebt mij UW kamer nog niet laten zien.

Eric (ongemakkelijk) Dat klopt. Maar ja. Dat is ook gewoon maar een jongenskamer. Wat 

posters aan de muur, een bed, een doos met papieren zakdoeken, ...

Lies Wat zou je er van denken als jij… en ik… eens naar jouw slaapkamer gingen kijken?

Eric (wordt rood en weet niet wat zeggen) Gho…

Danny Mag ik mee?

Carina Dat zou jij wel willen.

Vlad Blijf jij maar hier.

Iliana We moeten die tortels toch niet storen.

Tamara Blijf maar hier, oliebol. Ik denk niet dat ze u nodig hebben.

Lies Kom, Eric, laat mij maar eens alle kamers van je huis zien.

Danny Jullie dochter is niet zo? Ja, tarara.

Falk komt uit de kelder gestormd. Hij sluit de kelderdeur achter zich en gaat er gespannen tegen 

leunen. Hij is zenuwachtig en kijkt alle aanwezigen onderzoekend aan.

Tamara En de hoofdkraan gevonden?

Falk (knikt enkel)

Danny Gemakkelijk, toch? Ik ben gewoon de weg te wijzen.

Falk Jullie zijn…

Danny Wat scheelt er?

Falk Het nest is groter dan verwacht.

Tamara Eikes. Ongedierte of wat?

Falk Dat is het minste wat je kan zeggen.

Vlad Falk. Ik mag toch Falk zeggen? Rustig. We komen er wel uit.
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Tamara Ja. Geld is geen probleem. Dat lek moet dicht. En dat nest moet uitgeroeid.

Falk Graag.

Danny Waarom zeg jij eigenlijk nest?

Falk Wat?

Dany Je zegt: “het nest is groter dan verwacht”. Jij bent toch loodgieter en geen dierenarts?

Falk Ja… Het lek wordt veroorzaakt door een nest vleermuizen.

Tamara Eikes! Als ze maar niet in mijn haar vliegen.

Danny Blijf toch kalm. Ze zitten in de kelder. Niet in uw haar.

Tamara Die moet je er uit knippen, hé. Ik heb dat eens op televisie gezien. Die denken dat uw

haar hun nest is.

Falk Vleermuizen kunnen geen eigen nest maken. Die kruipen altijd in andermans hol.

Carina Dat klinkt heel verkeerd.

Falk In een spouw van een muur, een gat in een holle boom, een huurhuis …

Tamara En wat heeft dat met dat lek te maken.

Falk Alles. (kijkt Vlad en Iliana indringend aan) Dat lek had er niet geweest zonder die 

ongenode gasten. Ze moeten uitgeroeid worden. Tot de laatste vernietigd.

Tamara Ons Ericske moest het horen.

Falk Ik heb versterking nodig.

Vlad Ik denk het niet.

Falk Dit moet snel en meedogenloos aangepakt worden.

Tamara Kunnen we ze niet gewoon vangen en een ander huis aanbieden? Daar zou ons 

Ericske zich wel veel beter bij voelen.

Carina Ik denk dat Ericske eens wat meer kloten aan zijn lijf moet kweken.

Tamara Pardon?

Carina Die begint al te wenen voor een paar vleermuizen. (kijkend naar geldschieters Vlad 

en Iliana) Niet dat ze van mij dood moeten, dat nu ook weer niet.

Iliana Laat ze gewoon vrij. We… Ze zullen hier nooit meer komen.

Falk Ik roei ze uit, van klein tot groot. Dat is mijn taak.

Danny Ben jij dan geen loodgieter?

Falk Dat is mijn taak als va… va… als loodgieter.

Vlad Oké. Maar spaar de buren.

Tamara Je moet ons niet sparen. Ik heb het toch al gezegd. Geld is geen probleem.

Falk Ik heb alles bij om het zelf op te lossen.

Vlad Ik heb het eigenlijk helemaal gehad met jou!

Iliana Vlad. Maak hem nu niet kwaad.
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Vlad Ik maak hem niet kwaad. Ik hoef zijn halfslachtige oplossingen niet. En vermits ik 

een zwak heb voor die fladderende vriendjes, vind ik dat het hier moet stoppen.

Falk Het moet hier zeker stoppen. For once en for all!

Vlad Ik bedoel dat je bedankt bent voor bewezen diensten. Je kan best vertrekken.

Falk Geef mij één goede reden waarom ik dat zou doen?

Vlad Omdat we uw diensten als loodgieter niet langer nodig hebben.

Tamara En dat lek dan?

Falk Ja. Wat met dat lek dan?

Vlad Daar vinden we wel een oplossing voor. Er zijn genoeg andere loodgieters die staan 

te springen om uw gat op te vullen.

Danny (übergay naar Carina) Ohh, mag ik uw gaatje ook eens vullen. Haha. Heb je hem.

Carina Ik wil hem niet hebben.

Iliana Ik denk dat het voor iedereen het beste is dat je nu vertrekt.

Danny Wij betalen. Wij beslissen. Los het op. 

Tamara En maak die vliegende ratten van kant. Dan zijn we daar ook meteen van af.

Vlad doet teken naar Iliana dat hij een plan heeft en dat ze moet meespelen.

Vlad Ik denk dat wij dan maar eens gaan.

Tamara Nu al. Het begon net gezellig te worden.

Iliana (heeft het spel door) Ja. Ik denk dat we hier best eens afronden en gaan zien.

Vlad Op dit onMENSelijk vroeg uur.

Danny Spijtig. Maar als jullie willen gaan slapen…

Falk Gaan slapen. Waar haal je dat uit. Het is net ochtend. Wij zijn zo fris als een hoentje.

Danny Als je de hele nacht verhuisd, moet je overdag slapen. Dat heb jij toch gezegd?

Falk (tegen Vlad) Dus JULLIE zijn degene die verhuizen?

Vlad Dit is ons huis niet. Wij zijn hier te gast.

Falk (tegen Danny) Dit is JULLIE huis?

Danny Ja. Wij hebben hier altijd graag gewoond.

Vlad En nog altijd.

Danny Ja… maar… 

Vlad Je zit hier nu toch ook nog graag? Taart te vreten en zo.

Tamara Dat is waar. Die komt van dat bakkertje in het dorp. Woont u hier in de buurt?

Falk Nee. Ik ben niet van hier.

Iliana Anders kon ik u nog wel een paar goede adresjes aan de hand doen. Maar ja, wij zijn 

hier slechts te gast.
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Danny Jullie zijn meer dan dat hoor.

Iliana Wat een lieve mensen. Zo maken ze ze niet meer.

Vlad Die generatie is al lang uitgestorven. Snap je.

Danny Maar we zullen jullie niet langer ophouden. 

Vlad Graag.

Danny Dus Tamara, eet die taart op, dan kunnen we naar huis.

Falk Naar huis?

Vlad Shit.

Danny Ja. Wij wonen hiernaast.

Tamara Nummer 8.

Falk En wie woont er hier dan?

Danny+Tamara Zij.

Falk Jullie?

Vlad (toegevend) Wij, ja.

Falk Dan denk ik dat wij iets te regelen hebben.

Vlad Laat eerst de mensen naar huis gaan.

Danny Is uw taart al op?

Tamara Zo snel gaat dat niet hoor. Ik heb maar een klein mondje.

Carina Dat was mij nog niet opgevallen.

Tamara En daarbij, wij moeten de bordjes nog afwassen. Ik zal ze wel beginnen verzamelen.

Vlad Dat zullen wij wel doen. 

Iliana Ga jij die zilveromrande bordjes verzamelen? En dat zilveren bestek?

Falk Dat zal een mooi zicht worden.

Vlad Nee. Ja maar, niet nu, hé. Straks.

Tamara Maar jullie kunnen niet afwassen.

Iliana Nee?

Tamara De hoofdkraan staat dicht, nietwaar?

Falk Inderdaad, de hoofdkraan staat dicht. Daarom lijkt het mij raadzaam dat jullie zo snel

mogelijk alles bijeen pakken en naar huis gaan. Straks koekt alles aan en dat is niet 

goed voor zilver.

Tamara U ziet er mij een man van de wereld uit. Ik gebruik voor mijn zilver de Turboshine 

plate. Die heb ik gekocht op de teleshopping. Kent u die?

Falk Nee.

Tamara Dat is heel gemakkelijk. Je moet gewoon die plaat in warm water leggen, scheut zout

er bij, en uw zilver laten weken. Het gaat vanzelf shinen.

Danny Ik ga terug zitten. Dat gaat hier nog even duren.
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Vlad Nee. Niet gaan zitten.

Danny Te laat. Ha. (bestudeert Carina) Dan kan ik nog wat rond kijken.

Carina Kijken kost geld.

Danny Ben jij zo’n dure?

Carina Dat hangt er af wat je wil zien…Wat heb je er voor over? Eén nier? Of twéé?

Danny Ha. Jij bent een vrouw naar mijn hart.

Tamara En ik dan?

Danny Ook, schat. Ook, maar anders. (Tegen Carina) Misschien moet je vanaf nu ook bij 

ons komen leveren. Doe jij alleen maar crème-glacékes? Of lever jij nog andere 

diensten?

Carina Ooit al van stalking gehoord?

Danny Lever je dat? Haha. Heb je hem.

Falk wil naar de keuken. Vlad houdt hem staande.

Vlad Waar gaan we naartoe?

Falk Ik wil mijn werkbak geen halen.

Vlad Ik denk het niet.

Falk Ik wil mijn materieel.

Vlad Jij wil juist niks.

Tamara Die mens heeft toch zijn werkkoffer nodig.

Vlad En deze MENS heeft hem juist ontslagen.

Falk Doe geen moeite. Ik heb u door.

Tamara Dat kan niet.

Vlad Wat kan niet?

Tamara Eén: als hij ontslagen is, moet hij zijn koffer gaan halen om te vertrekken. Twee: hij 

kan niet ontslagen zijn want hij werkt niet voor u maar voor ons.

Vlad Iliana zal hem wel gaan halen.

Terwijl de spanning blijft, gaat Iliana de keuken binnen maar komt meteen terug.

Iliana Dat gaat niet.

Vlad Wat gaat niet?

Iliana Ik kan die koffer niet brengen.

Tamara Waarom niet?

Iliana Ze is te… te mooi.
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Falk Hebt u een probleem met mijn werkkoffer van… zilver? Toevallig.

Iliana (lacherig) Ik zou hem niet stuk willen maken.

Vlad Ik snap het lieverd. Hij is te zwaar voor u poezelige handjes en je wil het niet 

toegeven? Geen probleem. Carina zal hem wel dragen. Daar draai jij je hand toch 

niet voor om, hé? (hij laat zijn geldbundel zien)

Carina Natuurlijk dat ik dat kan. Maar euh… boter bij de vis.

Vlad Ja, ja. Maar neem vooral uw tijd.

Hij stopt haar nog een geldbriefje toe voor ze naar de keuken gaat.

Danny Wat gebeurt er hier eigenlijk?

Vlad Dit is gewoon een staaltje van onze hoogstaande hoffelijkheid.

Iliana Wij willen niet dat iemand zich moe maakt. Daarom zijn wij zo behulpzaam.

Falk Is vooral zij (wijst naar keuken en Carina) behulpzaam, bedoel je.

Tamara Met uw goede doelen en zo…

Iliana Juist!

Vlad Je snapt het helemaal.

Falk Ik denk het niet.

Iliana (tegen Falk) Kunnen we er niet over praten?

Falk Wat bied je?

Vlad Niks. Zij heeft niks te bieden.

Vlad trekt Iliana bij Falk weg en ze gaan apart staan.

Iliana (kijkt hem verbaasd aan) Pardon? 

Vlad Ik bedoel… ja, zeg. Je weet wat ik bedoel.

Carina komt terug met de koffer en wil ze aan Falk geven.

Carina Hier. Uw werkgerief.

Vlad Wacht. Ga daar maar staan met die koffer en zet ze niet neer (wijst naar ergens ver 

van Falk).

Carina Whatever you say. Vijf euro de meter en per minuut, al moet ik ze tot in 

“Sjakkamakka” dragen.

Carina gaat naar de aangewezen plaats. Falk wil er meteen naartoe.
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Vlad Wacht. Twee minuten.

Vlad en Iliana praten weer voort. Falk wacht ongeduldig.

Vlad Hij moet er aan.

Iliana Wat?

Vlad Nood breekt wet. Jij leidt de buren af, ik zuig Van Vaerendonck leeg.

Iliana Dat kan niet. Vampierenjagers slikken zilverpillen.

Falk zet zich in beweging naar de voordeur.

Vlad Waar ga je naartoe?

Falk Ik heb net gemerkt dat ik mijn telefoon in de auto heb laten liggen.

Vlad Waarom heb jij een telefoon nodig?

Falk Ik heb dringend versterking nodig.

Vlad Voor dat ene lek. Doe niet gek.

Falk Voor die vleermuizenplaag.

Tamara Dat gaat hier een dure rekening worden.

Carina Zit jij zo op je geld?

Tamara Nee. Maar twee loodgieters kosten wel dubbel zo veel.

Carina Het kan hoofdrekenen.

Danny Haha. (ziet dodende blik van Tamara) Hum. Sorry.

Iliana (Spreekt Roemeens, met veel gebaren, om de luisterende oren te slim af te zijn) 

Trebuie să ne asigurăm că cei doi proști dispar. Atunci ne putem ocupa de el acolo. 

[We moeten er voor zorgen dat die twee dommeriken verdwijnen. Daarna kunnen we

afrekenen met hem daar.]

Vlad Ei rămân aici. Atâta timp cât tortul este acolo și Danny își urmărește pantalonii. [Die 

blijven hier zitten. Zolang die taart er is en Danny zijn broek achterna loopt.]

Falk Nu-ți fă griji. [Laat die maar zitten]

Vlad en Iliana staren hem verbaasd aan.

Iliana Jij verstaat Roemeens?

Tamara Ik in ieder geval niet. Ben jij een Poolse loodgieter?
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Falk (negerend) Chiar crezi că nu aș putea vorbi românește? [Dachten jullie werkelijk dat 

ik geen Roemeens kon?] Ik spreek vloeiend zes talen. Zelfs Aramees.

Vlad Dat kan ik nog niet.

Danny Kan iemand mij inlichten over wat er hier aan de hand is?

Vlad (negerend) Eerst de buren buiten. Zij weten van niks en dat moet zo blijven.

Falk Waarom zou dat?

Iliana Als gewone burgers al vragen gaan stellen, dan wordt jullie werk ook een pak 

moeilijker, toch?

Falk Ik ruim alle sporen op. Ze gaan niet eens weten dat ik hier ben geweest.

Danny En zo hoort het ook bij een loodgieter.

Vlad Hoor eens naar die onschuld. Daarvoor ga je toch door de knieën.

Danny Carinaatje, ga jij ook op je knieën voor mijn onschuld? Haha.

Carina Als de prijs goed is.

Danny Haha.

Tamara Ik zit hier ook nog, hé.

Danny Zoetekoekske, als jij op je knieën gaat zitten geraak je niet meer recht.

Falk Oké. Als ze weg zijn.

Vlad Als ze weg zijn.

Iliana Wat zeg jij nu?

Vlad Ik ga akkoord. Ik probeer te overleven. Dat is het beste wat we nu kunnen doen.

Lies en Eric komen terug binnen.

Danny Ha! De tortels.

Lies (imiteert) Ha! Jullie zijn hier ook nog.

Vlad Ja. Goed hé?

Lies (ironisch) Geweldig!

Vlad Laat ze nog maar even zitten. En?

Lies Niks.

Danny Is het er niet van gekomen, chocomousse?

Eric Pa...

Lies Nee. Het is er niet van gekomen. Alle kamers gedaan. 

Danny Goed bezig, jongen.

Lies Niks.

Vlad Shit.

Tamara Nu ons koffiekoekje terug is, zullen wij eens vertrekken.

De Goedbloeds Peter De Pauw – Alle rechten voorbehouden 59/77



Falk Dat lijkt me een prima idee.

Vlad Blijf!

Iliana Het begon net gezellig te worden.

Lies Wat krijgen jullie?

Iliana Tamara is al een hechte vriendin. Nog een stukje taart?

Tamara Nee. Ik zit vol. 

Iliana Misschien wil mijnheer Van Vaerendonck er een.

Tamara Die moet werken.

Iliana Van een kleine pauze is nog nooit iemand dood gegaan.

Vlad (terzijde) Maar van hetgeen erna komt… 

Tamara En alle bordjes zijn al bij elkaar gezet.

Iliana Eric kan er toch nieuwe gaan halen. We wachten wel. Wij hebben zeeën van tijd.

Falk Mijn geduld raakt op.

Vlad En ik zit al helemaal op dezelfde golflengte met Danny. Hé, Danny? (gemaakt) Haha.

Wij lachen nogal eens wat af, wij, hé?

Danny (kan niet goed volgen) Euh… ja?

Vlad Danny. Ken je die mop van die drie vampieren?

Lies Pa!

Vlad (beeldt de mop ook zeer levendig uit) Er zitten drie vampieren op een dak. Ze zitten 

alle drie onder het bloed. De eerste, een West-Vlaming, zegt: Zien jullie dat kerkje 

daar? Links daarvan een maagd gevonden. Helemaal leeggezogen. De tweede, een 

Antwerpenaar, zegt: zien jullie dat kerkje daar? Rechts daarvan een klas 

verpleegstertjes gevonden. Helemaal leeggezogen. Ze lachen, maar die derde lacht 

niet mee. Die derde, een Limburger, zegt: zien jullie dat kerkje daar? Ik had dat dus 

niet gezien. Haha. Heb je hem.

Danny, Tamara, Eric en Carina bulderen van het lachen. Falk en Iliana proberen te doen alsof ze 

het grappig vinden. Eric stopt als hij ziet dat Lies niet lacht. Falk stopt als eerste

Falk Ik denk dat het tijd is om af te ronden. Dan kan ik mijn werk doen.

Vlad (plots serieus) Carina.

Carina Wat?

Vlad Kom eens.

Carina Met of zonder koffer.

Vlad Laat die maar even staan. (Falk wil aanstalten maken om naar de koffer te gaan) En 

jij blijft ook staan.
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Carina (is nu bij Vlad en Iliana) Wat?

Vlad (onder elkaar) Danny moet zijn dienstwapen op zak hebben. Ik moet dat hebben. 

Dan kan ik afrekenen met … (hoofdknikje richting Falk)

Carina Pak het dan.

Vlad Dat gaat toch niet zomaar. Jij moet Danny verleiden.

Carina Nee, dank u.

Vlad Ik verdubbel uw loon.

Carina Alleen voor vandaag? Of voor alle volgende leveringen?

Iliana Niet overdrijven.

Carina Verleid hem dan zelf. (gaat weer weg)

Vlad Twee maand lang.

Carina (draait zich om) Vier.

Iliana Oké. Vier. En nu verleiden.

Carina neemt meteen een andere houding aan en stapt verleidelijk op Danny af.

Carina Danny’tje, wat zit jij hier eigenlijk te zitten?

Danny Ik wil ook wel staan, als je dat liever hebt.

Carina Oh ja. Sta paraat, alstublieft. Ik smelt altijd helemaal weg als ik in de strenge ogen 

kan kijken van zo’n politie-inspecteur.

Lies Wat gebeurt er hier?

Eric Ik weet het niet. En ik wil het niet weten ook niet.

Danny (geflatteerd) Kijk maar eens heel goed.

Carina Mag ik nu eens voelen?

Danny Aan?

Tamara Helaba.

Carina Uw edele… afgetrainde lichaam.

Danny Afgetraind…

Lies (lachend tegen Eric) Zou hij trainen op de flikkenschool?

Eric Donutheffen…

Lies Bureaustoelraces…

Eric Snelwandelen naar de koffiemachine.

Ze lachen terwijl de verleiding verder gaat.

Tamara Rustig aan hé, juffrouw. Moet jij geen ijsjes gaan leveren op een ander?
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Carina Ik beken. Ik kick op agentenlijven. Ook zonder uniform.

Tamara Ga u dan maar meteen aangeven op het politiekantoor. Het zit er daar vol van.

Carina Zeker als ze uw vorm hebben.

Danny (gaat in houding staan zodat zijn pistool zichtbaar wordt) Ik moet eerlijk toegeven, 

er is het laatste jaar inderdaad al een halve kilo af.

Carina Ik zag het. Mag ik er aan komen?

Tamara Nee.

Falk Misschien moet je hiernaast verder gaan doen.

Tamara Ook niet.

Danny Natuurlijk.

Carina (Gaat er verliefd naartoe) Kom eens hier, teddybeer.

Tamara Riskeer het niet, hé.

Maar het is te laat. Carina neemt Danny bij zijn lenden, voelt aan zijn borstkast en schuift zonder 

dat hij het doorheeft haar hand naar het wapen. Met een vlotte beweging neemt ze het wapen weg 

en houdt het achter zijn rug. Ze gaat nog even door met verleiden. Danny laat het zich welgevallen, 

waarbij hij mogelijk zijn hand wat te diep op het achterwerk van Carina laat vallen. 

Lies Ik moet kotsen. Heb jij een emmer? 

Eric Heb jij er voor mij ook een?

Het verleiden gaat door tot hij ruw uit zijn roes gewekt wordt door Tamara. Ze is recht gekomen en 

slaat hem de hele tijd. Carina verbergt snel het wapen onder haar kleding

Tamara Helaba ventje. Zo zijn wij niet getrouwd. Wie denk jij wel dat je bent? Terwijl uw 

vrouw erbij is. En zeg nu niet dat het aan die… sloerie ligt. Waar er vreemd wordt 

gegaan, zijn er twee schuldig. Dat wicht kan er niet aan doen dat ze een afwijking 

heeft en kickt op vadsige agentenlijven, maar dat jij zomaar in die val trapt…

Danny Maar schat.

Tamara Niks, maar schat. Jij slaapt de komende zes weken op de bank in het tuinhuisje.

Danny En daarna?

Tamara Daarna zien we nog wel. Misschien mag je dan terug binnen op de bank.

Danny Ik ben hier het slachtoffer.

Carina En ik dan? Nog nooit van hashtag-MeToo gehoord.

Danny Van wat?

Tamara Groot gelijk Carina. Wij vrouwen moeten opkomen voor elkaar.
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Lies Dan zit er toch nog wat verstand in dat lijf.

Falk Kan heel dit circus ophouden, alstublieft.

Tamara (valt Falk aan) Weet je, kies jij ook maar de kant van de mannen.

Falk Wat?

Tamara (valt Vlad aan) Och. Alle mannen zijn hetzelfde.

Vlad Ik heb zelfs niks gezegd.

Tamara Maar waarschijnlijk al we gedacht.

Vlad haalt zijn handen op. Hij begrijpt het niet meer.

Danny Schat. Ik vind dat je overdrijft.

Carina Dat zal jij wel vinden.

Danny Er is niks gebeurd.

Carina Ontkennen. Dat is nog het strafste. Ik voel me misbruikt.

Vlad Niet overdrijven, hé, Carina.

Tamara Zie je wel dat jij dat ook minimaliseert?

Vlad Ik minimaliseer juist niks. Ik…

Danny Schatje. Ben jij jaloers?

Tamara Ik ben niet jaloers.

Danny Jawel. Jij wil niet dat er iemand met uw speelgoed speelt.

Lies Gross!

Eric Ma? Heb jij zo’n speelgoed naast uw bed?

Danny Ik heb het wel over mijzelf.

Lies Alsof jij een seksobject bent.

Carina Niet mis, maar daar moet je daarom dan nog geen misbruik van maken.

Danny Ik maak geen… Jij maakt misbruik van mij!

Tamara Zwijg maar al. Pak uw spullen. We gaan naar huis. 

Falk Eindelijk.

Tamara Ik naar binnen, jij naar het tuinhuis.

Vlad Zo kunnen jullie hier toch niet vertrekken?

Lies Wat krijg jij nu? Goodbye en good ridance.

Falk Zo denk ik er ook over.

Vlad We kunnen onze goede buren toch niet zomaar laten gaan.

Lies Dat kunnen we wel. Gemakkelijk zelfs. (Ze geeft Eric een stomp) Dag Eric.

Iliana Misschien is het complexer dan dat.

Tamara Jij gaat met mij mee naar huis, en daar ga jij eens goed naar mij luisteren.
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Carina Bon, ik denk dat wij nog een transactie moeten doen.

Carina houdt Vlad onder schot, zonder dat iemand ziet wat ze doen. Vlad gritst het wapen en stopt 

het weg. Hij wil het verbergen in zijn binnenzak, maar bedenkt dat deze vol taart zit. Hij verbergt 

het in de andere binnenzak. Snel haalt hij het geld boven dat hij allemaal aan Carina geeft.

Vlad Hier. Dat moet volstaan.

Carina Dat volstaat zeker. Als ik nog iets kan doen? 

Vlad Naar uw veilige thuis gaan. 

Carina Prima plan. Als er iemand nog ijsjes nodig heeft, mij vooral NIET bellen. Salut.

Carina gaat langs de voordeur naar buiten.

Tamara En wij gaan ook naar huis. 

Danny Ja, schat. Ben je nog kwaad?

Tamara Maak dat je thuis bent!

Danny Ja schat.

Falk Eindelijk. 

Iliana Willen jullie er niet over praten?

Tamara Er valt niks te zeggen.

Danny Er valt juist veel te zeggen.

Iliana Vertel het allemaal. We kunnen niet wachten.

Vlad Ja. Zet jullie even. Nog een stukje taart?

Falk Dat meen je niet.

Vlad Wat? We moeten onze medemens toch helpen?

Tamara En jij moet een lek opsporen.

Falk Dat kan niet zonder mijn werkkoffer.

Vlad Dat lek kan wachten. Jullie zijn belangrijker dan een lek. Wat jullie nodig hebben is 

therapie.

Falk En die kan je best thuis houden, met een professional. Ga daar wat op de sofa liggen.

Iliana Danny, wat weerhoudt je er van om Tamara graag te zien?

Lies Er is anders genoeg om van te houden.

Iliana Moeten jullie niet iets anders gaan doen?

Lies Niet direct, nee.

Eric Misschien moeten wij nog wat muziek gaan luisteren.

Lies En deze show missen? Ik dacht het niet.

De Goedbloeds Peter De Pauw – Alle rechten voorbehouden 64/77



Eric Ik hoef echt niet te weten welke kleine kantjes mijn ouders hebben.

Falk Laat ze daar maar in hun eigen tijd over praten.

Eric Zo denk ik er ook over.

Lies (Eric plagend) Misschien vertellen ze wel hoe ze jou gemaakt hebben.

Eric Laat het uit.

Lies En hoe het sindsdien mis is gelopen.

Vlad Kom, ga naar boven, wat dozen met kleren uitpakken. Eric zal wel willen helpen.

Eric Zeker.

Lies Je lijkt op je vader, weet je? Jij blijft van mijn kleren af. 

Vlad Of ga die dozen met boeken boven alfabetisch op kleur ordenen, kan mij het schelen.

Lies en Eric verdwijnen naar boven.

Vlad En jij gaat ook beter zitten.

Falk En waarom zou ik?

Vlad Wij hebben een gentleman’s agreement, toch? Niet zolang de buren er zijn.

Falk (rolt met zijn ogen terwijl hij op de trap gaat zitten) Jezus Christus.

Vlad Wat weerhoudt u, Danny?

Tamara Zie uit wat je zegt, hé.

Vlad Juist niet. Zeg nu eens eindelijk wat je van haar vindt.

Danny Ik weet niet…

Tamara Omdat er niets mis is met mij.

Danny (gooit het er plots uit) Uw gebabbel.

Tamara Wat?

Danny Jij praat te veel. Soms heb ik gevoel dat ik met kabouter kwebbel getrouwd ben.

Tamara Hier. Smuller de snul zal eens iets zeggen…

Danny Ik word stapelgek van al dat gekwetter. Als jij praat, is het enige wat ik hoor een 

fluittoon. Als het niet over eten is dan gaat het over wat je op televisie gezien hebt.

Tamara Ik…

Danny En de helft van wat je ziet op TV, koop je alsof je niet zonder kan leven. Heel ons 

huis staat vol met onbruikbare spullen. Ik heb het gevoel dat ik in een teleshopping-

museum woon. Het enige wat ontbreekt zijn de naamkaartjes van uitvinders.

Tamara Ik gebruik sommige spullen echt wel.

Danny Ja? Onder ons bed liggen minstens drie fitnessapparaten die je doen afslanken zonder

moeite. In de keuken staat de rechtse kast vol met kuisproducten die witter dan wit 

beloven maar niet geven. We hebben vier verschillende stofzuigers, vier hé, die 
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harder zuigen dan… dan… wat dan ook en we gebruiken er maar één. En als het over

je eetgedrag gaat, ook dat kan wel een tandje minder. 

Falk Een hoektandje…

Danny Jij vreet jezelf nog eens dood.

Tamara Ik ben gechoqueerd. Nog iets?

Danny (denkt even na) Nee. Dat zal het wel zijn. Voorlopig.

Iliana Goed. Nu dat er uit is, Tamara, waar erger jij je aan bij Danny?

Falk Moet dit echt nu besproken worden?

V+I+D+T JA!

Tamara Uw oversekst gedrag.

Danny Daar moest je niet lang over nadenken precies.

Tamara Jij loopt gewoon je broek achterna. Je gedraagt u als een geile macho.

Danny Ik? Macho?

Tamara Ja, jij kijkt liever naar ander vrouwen dan naar mij.

Danny Niet moeilijk.

Tamara Pardon?

Danny Sorry hoor. Er is veel om naar te zien, maar ik ben er op uitgekeken. En er komt 

alleen maar bij. Jij doet niet eens meer de moeite om af te vallen voor mij.

Tamara En hoe komt dat denk je?

Danny Uw grote mond?

Tamara Waarom denk je dat ik zoveel eet? Ach, waarom vertel ik het je ook. (ze staat recht 

en wil naar huis gaan) Je moet zelfs niet meer in het tuinhuis gaan slapen. Ik wil je 

gewoon niet meer zien. (Ze gaat tot aan de gang)

Vlad Je eet omdat je ongelukkig bent. Omdat je zijn aandacht niet meer krijgt. 

Iedereen staart Vlad aan.

Vlad Dat eten geeft je een beetje geluksgevoel. Kortstondige bevrediging, maar toch. En 

dat kopen geeft je even het gevoel dat het allemaal zo slecht nog niet is. Jij wil 

wonen in een teleshopping-wereld, liever dan in een huis met een aftandse voorgevel.

Tamara (keert verbaasd op haar stappen terug) Juist.

Vlad Je bent op zoek naar het geluk dat je thuis niet meer vindt. Vertrouw me, het geluk zit

hem in de kleine dingen. In een manestraal, een intelligente zoon en een man die u 

diep vanbinnen nog graag ziet.

Danny Zeker dat je architect bent en geen psychiater?

Falk Of nog iets anders?
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Vlad Echt. Geloof me. Bij ons is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn.

Iliana Vladimir?

Vlad Het is toch waar schat. Bij ons zit er toch ook sleur in? Saaie dagen zonder dat we 

naar elkaar omkijken? Hoe lang is het nu geleden dat we elkaar ontmoet hebben? 

Vierhonderd jaar? 

Iedereen kijkt naar Vlad.

Vlad (verbeterend) Lijkt het wel. Woodstock.

Iliana Woodstock?

Vlad Zondag 17 augustus 1969. Tijdens het optreden van Joe Cocker. Hij coverde “with al 

little help from my friends” van de Beatles. We stonden als dartele vrijgezellen naast 

elkaar mee te zingen en keken naar elkaar. Jij gaf me… vonken en vuur.

Iliana Ik was meteen stapel.

Vlad Maar langzaam zijn die vonken er bij ons ook uitgegaan. Je gaat elkaar gewoon… 

gewoon vinden. Sorry, schat.

Iliana (een beetje verliefd) Vladimir…

Falk Ik kan nauwelijks geloven dat jullie op de weide van Woodstock hebben gestaan. Joe 

Cocker speelde om één uur ‘s middags.

Iliana Er waren veel wolken die dag. Nu goed?

Vlad Ik maak het goed, lieverd. Beloofd. Jij bent niet vanzelfsprekend. Jij bent het beste 

wat mij is overkomen in heel mijn lange leven.

Falk En dat is lang.

Iliana Jij ook, lieveling.

Falk (applaudisseert) En ze leefden nog lang, heel lang, en gelukkig. Schoon sprookje. 

Kunnen we dan nu terug naar de orde van de dag?

Danny Je hebt gelijk, Vlad. Tamara?

Tamara Wat?

Danny Ik wil jou ook niet meer vanzelfsprekend nemen. Ik ga er aan werken.

Tamara En ik moet dan alle ongebruikte spullen naar de kringwinkel brengen?

Danny Graag… maar het moet niet. Sorry.

Tamara En ga jij je ogen afhouden van andere dames?

Danny Dat gaat moeilijk worden. (herpakt zich) Maar ik ga dat zeker heel hard proberen.

Tamara Kom eens hier, rijstvlaaike van me. 

Ze knuffelen tot Tamara onderbreekt.
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Tamara Wacht eens.

Danny Wat?

Vlad Wat?

Tamara Hier klopt iets niet. 

Danny Wat klopt niet?

Tamara Hadden jullie niet verteld dat jullie elkaar op het werk hadden ontmoet?

Vlad Dat kan ik mij niet meer herinneren. Het was wel degelijk op de weide, hé, schat?

Iliana Ja, op de weide.

Tamara Dan nog. Woodstock was in 1969. Hoe oud…

Falk Bon, genoeg gezaagd. Ik ben het beu. Ik ga aan de slag, buren of geen buren.

Tamara Wel ja, wanneer ga jij dat lek maken? Wij gaan je niet betalen voor al dat stilzitten.

Vlad (houdt Falk tegen die kordaat naar de werkkoffer gaat) Wacht.

Falk Opzij. Ik heb lang genoeg gewacht. Ik eis mijn werkkoffer. Nu.

Vlad gaat tussen de koffer en Falk staan. Falk grijpt naar de koffer, maar kan er niet bij. Geduw en 

getrek en het tempo verhoogt.

Iliana Voorzichtig...

Falk Geef mijn koffer.

Vlad Nee.

Tamara Geef die man zijn koffer. Hij kan beter aan het werk gaan, dan ben je er sneller vanaf.

Danny Vooruit, Vlad. Je belemmert hem zijn werk te doen. Daar staan zware straffen op.

Vlad kan niet anders dan de koffer geven. Hij draait zich om en neemt de koffer vast. Zijn hand kan 

niet tegen het zilver en begint te roken (dit optionele cosplay-effect kan eenvoudig verwezenlijkt 

worden met E-sigaret en luchtpompje: https://youtu.be/uDISX8MMLak). Hij verbijt de pijn. Hij 

draait zich om naar Falk die de werkkoffer wil aannemen, maar Vlad lost niet. Er ontstaat wat 

getrek aan beide zijden. Als Vlad uiteindelijk lost, van de pijn of omdat Falk te hard trekt, vallen er 

houten spiesen, knoflook, wijwaterbeeldjes, … uit de koffer.

Tamara Wat heeft dit te betekenen? Jij bent helemaal geen loodgieter.

Falk grijpt naar een houten spies om zich te verdedigen. Vlad valt aan en slaat de spies weg. Ze valt

op de grond en de heren vechten verder. Er wordt geduwd en getrokken door Falk en Vlad. Ze 

komen daarbij dicht bij Tamara en Danny, die elkaar beschermen.

De Goedbloeds Peter De Pauw – Alle rechten voorbehouden 68/77

https://youtu.be/uDISX8MMLak


Tamara Aah!

Danny Halt. Heren. In de naam der wet… (Hij wil zijn wapen nemen om hen tot kalmte aan 

te manen, maar vind het niet) Waar is mijn dienstwapen?

Vlad Dat heb ik.

Vlad haalt het wapen boven en bedreigt Danny, Tamara en Falk. Iliana komt achter hem staan.

Danny Hoe kom jij aan mijn wapen?

Vlad Gekregen via home-delivery.

Tamara Smerige dievegge.

Danny Geeft dat terug.

Vlad Eerst gaat iedereen hier kalmeren. En vooral jij…

Vlad richt het pistool nu op Falk. Falk gooit een knoflookbol naar Vlad en duikt weg. Vlad schiet 

bewust mis. Water (of stof) valt door het plafond. Er is nu wel degelijk een lek. 

Danny Stop.

Maar Vlad luistert niet. Hij richt nogmaals op Falk, die nu aan de diepvries staat. Om zich te 

verdedigen, trekt deze de deur open. Er volgt gelijktijdig een tweede schot waarop Tamara en Falk 

gillen. Na het schot valt er een lijk uit de diepvries. Het is het lijk van de vorige huurder. (Of het lijk 

valt op Falk zodat hij immobiel wordt, of het lijk valt tegen de deur van de vriezer, zodat Falk 

geblokkeerd zit achter de deur en het lijk). Falk valt buiten bewustzijn en buiten strijd. Eric en Lies 

komen aangerend en blijven op de trap staan.

Lies Waren dat schoten?

Eric Wat gebeurt er hier?

Lies Pa?

Iliana Niks om je zorgen over te maken.

Eric (heldhaftig) Uw vader heeft een wapen vast. Lies, ga achter mij staan.

Vlad Idioot. Denk je nu echt dat ik op mijn eigen dochter zou schieten? Zij is mijn 

oogappel sinds de dag dat ze geboren is.

Lies (verveeld) Pa… (ze komt weer achter Eric vandaan)

Vlad Echt. Ik zie u liever dan mijn eigen leven. Ook al laat ik dat niet altijd merken, ik heb

het best met u voor.
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Danny In de naam der wet. Dit moet ophouden. Wat heeft dit te betekenen?

Vlad Ik kan jullie de waarheid niet vertellen.

Danny Probeer toch maar.

Vlad Die kan jij niet aan.

Iliana Als we de waarheid niet vertellen, zou je ons niet geloven.

Danny Dus jij kiest er voor om te liegen tegen een inspecteur in burger? Om de waarheid te 

ontvluchten? Er zijn genoeg getuigen. De politie vindt je in geen tijd.

Vlad Ik kies er voor om… om… om niet meer te vluchten.

Iliana Vlad?

Vlad Ik ben het vluchten beu, Iliana. Ik wil niet langer leven als opgejaagd wild.

Iliana Ben je zeker?

Vlad Ik zou iedereen kunnen leegzuigen of me settelen. Ik kies het tweede.

Tamara Ik ben niet mee.

Vlad Ik… wij zijn vampieren. (Danny, Tamara en Eric kruipen bang bij elkaar) Dit gezin 

is al honderden jaren op de vlucht voor vampierenjagers zoals die van de clan Van 

Vaerendonck. Wij kiezen bewust voor een leven tussen de mensen. Wij doden niet, 

wij zuigen geen mensenbloed, wij willen gewoon… mens zijn. Maar zolang men ons

als kwaadaardige wezens uit wil roeien, zullen wij moeten blijven vluchten. En dat 

ben ik beu. Ik verlang naar rust. Ik had gehoopt ze hier te vinden, maar Falk was 

Carina gevolgd.

Even is het stil. Falk komt verlost zich uit zijn situatie. Vlad houdt hem niet meer onder schot.

Vlad Zo. Doe anders wat je moet doen. Falk zal met plezier een handje toesteken.

Danny Wie is dat lijk?

Iliana Dat is de vorige huurder.

Danny Die jullie hebben vermoord?

Falk Ongetwijfeld leeggezogen!

Vlad Check zijn nek, je zal geen gaatjes vinden. Wij doden geen mensen meer sinds de 

geboorte van mijn kleine, lieve Lies. En dat is toch al ruim honderd jaar geleden.

Lies Honderdendrie.

Tamara Hoe is die dan gestorven?

Vlad Carina kende hem. Jullie buurman kwam regelmatig bloed geven bij het Rode Kruis 

en vertelde haar telkens hoe rustig het in zijn huis en hier in de wijk was.

Tamara Hier gebeurd inderdaad nooit iets.

Eric Spijtig genoeg niet nee.
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Lies Dat belooft.

Danny Het Rode Kruis?

Iliana Carina werkt voor het Rode Kruis. Zij drukt afgekeurde baxters achterover voor ons. 

Wij betalen haar royaal met daarbovenop een stevige sponsoring voor ‘t Rode Kruis.

Eric Jullie drinken bloed uit baxters?

Tamara Niet moeilijk dat jij zo mager bent.

Vlad Ja. Zoals diegene die momenteel in jullie diepvries zitten.

Tamara Gatver.

Vlad Afgewisseld met dierenbloed, waarvoor we bij de lokale boeren een deal maken.

Eric Nog erger.

Lies Geen paniek. We tappen enkel af.

Falk En daarom zijn jullie die arme man hier komen vermoorden.

Vlad Er is niemand vermoord. 

Falk Dat is uw woord tegen dat van ons. Er zijn vier getuigen.

Vlad We zijn gewoon een bezoekje komen brengen. Ik wist meteen toen ik de wijk binnen 

reed: hier kan ik tot rust komen. We wilden een eenvoudig gesprek om te vragen of 

hij niet wist of er nog een villa vrij was. Voor hetzelfde geld hadden we bij jullie 

aangebeld.

Danny Maar?

Vlad Toen we aanbelden deed hij niet open.

Iliana Ik rook meteen een lijkgeur.

Tamara Ik word een beetje misselijk.

Vlad Geloof me, die herkennen we maar al te goed. Ik ben rond het huis gelopen. Alles zat

dicht. Behalve het raampje van de badkamer boven.

Lies En dan kom ik op de proppen. (maakt een superheldensprong) Hashtag held van de 

dag. Ik klom naar boven en was in no time binnen.

Eric (hangt aan haar lippen) En toen?

Lies Ik moest eerst een halve meter post voor de deur ruimen voor ik ma en pa vampier 

binnen kon laten. 

Eric Jezus.

Iliana En samen hebben we moeten vaststellen dat die lieve buurman van jullie al enkele 

weken geen bezoek meer had gekregen. Hij zat daar... 

Vlad wijst de zetel aan waar Danny en Tamara de hele tijd in en rond zaten. Die veren 

gedegouteerd recht.
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Tamara Oh, nee. Vies.

Vlad … in de zetel naar de televisie te kijken, met de Dag Allemaal van een maand 

geleden op zijn schoot. 

Lies Je wil niet weten welke beestjes zich allemaal te goed deden zijn lijk.

Tamara Mijn honger is over.

Eric Dat zou interessant kunnen zijn.

Lies Echt niet.

Vlad Om erger te voorkomen, hebben we hem tijdelijk in de diepvries gestoken. En toen 

kregen we de inval om hier te komen wonen.

Iliana En de rest is geschiedenis.

Vlad Dus… hier alvast je wapen. Doe wat je moet doen.

Hij geeft het aan Danny. Die neemt het meteen af en bedreigt er zenuwachtig de Goedbloeds mee.

Vlad IJzeren kogels hebben op ons geen invloed. Maar… om onze goodwill te bewijzen…

Hij steekt zijn handen in de lucht. Iliana en Lies volgen zijn voorbeeld.

Falk Zal ik er wat zilveren kogels doorpompen? Dan zijn we zo van dat gespuis verlost.

Danny Ik denk dat jij ons ook nog een woordje uitleg verschuldigd bent, loodgieter van mijn

voeten. Hoe diep zit jij in dit alles?

Falk Wat zij zeggen is waar. Ik ben Falk Van Vaerendonck, vampierenjager.

Tamara Dus jij jaagt dit soort… mensen op?

Falk Dat zijn geen mensen. Dat zijn monsters. Mijn clan jaagt er al vele generaties op. Ik 

spoor ze op en zorg dat ze geen kwaad meer kunnen doen. (tegen Danny) Eigenlijk 

hebben wij hetzelfde doel. Een staak door hun hart en er verdwijnt weer een hoopje 

as in de vergetelheid.

Eric Hoeveel heb je er zo al… ?

Falk Weet ik niet van buiten, maar ik heb dat wel ergens in een schriftje staan: aantallen, 

plaatsen en data. Mijn record is de familie Sanguini. 13 op één dag.

Iliana Was jij dat?

Lies Moet je trots op zijn.

Falk (trots) Wie anders? In plaats van een saaie vakantie in Italië met kerkjes en 

slaapdorpen, kwam ik hen toevallig op het spoor. Overdag weerloze vampieren 

slashen en ‘s avonds pizza Caprese en gelato tutti frutti. Haha. Topvakantie.

Danny Dat weet ik zo nog niet. Laat jullie handen maar zakken.
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Dat doen ze.

Vlad Ik veronderstel dat we beter terug inpakken? Zolang er mensen rondlopen die ons het

leven zuur willen maken, zullen we altijd wel vluchtelingen blijven. Jammer.

Falk (sarcastisch) Boehoe. Game over, je hoeft zelfs niet meer te vluchten.

Iliana Gek. Ik voelde mij nergens zo thuis als hier.

Lies We hebben zelfs niet uitgepakt.

Danny Wij waren ook blij met jullie komst. Jullie leken zo rustig en… normaal. Gastvrij.

Tamara Ik had eindelijk nog eens iemand om tegen te praten.

Iliana Een vriendin.

Tamara Juist.

Danny Het is wel een voordeel dat je ook eens tegen een ander zaagt.

Tamara En omdat je mijn ventje zijn leven gered hebt.

Danny Waarvoor dank nogmaals.

Falk Over tot de orde van de dag. Neem jij de honneurs waar of doe ik dat, collega?

Danny Ik doe het op mijn manier. U staat onder arrest… Falk Van Vaerendonck (richt zijn 

geweer niet meer op Vlad, maar op Falk)

Falk Wat?

Vlad Wat?

Iliana Wat?

Tamara Hoe?

Lies Allright!

Danny Onder arrest voor de moord op de familie Sanguini.

Falk Maar….

Danny Handen op je hoofd zodat ik ze kan zien.

Danny gaat Falk in de boeien slaan, of neemt zijn arm minstens achter zijn rug in een houdgreep. 

Falk stribbelt tegen en begint dan te lachen.

Falk Jullie hebben geen enkel bewijs. Een dode vampier is niet meer dan een hoopje as.

Danny Ik meen iets gehoord te hebben over een schriftje met aantallen, plaatsen en data… 

een huiszoeking zal veel aan het licht brengen.

Falk Allemaal leugens. Elke zot met een vampieren-obssessie kan zoiets verzinnen. En 

mijn wapencollectie is volledig legaal. Je hebt geen been om op te staan.
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Danny Leg dat maar uit aan de onderzoeksrechter. Of je bent een seriemoordenaar en gaat 

voor jaren de bak in, of er wordt overgegaan tot collocatie zodat je tussen de 

gewatteerde muren verhaaltjes kan fantaseren. Zolang jij blijft beweren dat 

vampieren bestaan denk ik niet dat jij nog daglicht ziet.

Eric (lacht) Zoals een vampier.

Danny Van dat vooruitzicht wordt hij vanzelf gek.

Vlad Wat doen we met het lijk?

Tamara Het was toch een onmogelijke mens.

Eric Niet overdrijven, ma.

Danny Ik stap hier zo meteen buiten met het idee dat hij geëmigreerd is naar Australië. Meer

wil ik er nooit nog van weten.

Vlad Oké.

Tamara En dat bloed verdwijnt ASAP uit onze vriezer, beloofd? 

Iliana Beloofd. 

Danny vertrekt met Falk in de boeien. Tamara loopt mee.

Vlad Nog één vraag. Waarom?

Danny Wij zijn allemaal op zoek naar een thuis. Dat is voor mij een basisrecht.

Tamara Schat. Ik vind u geweldig met al dat machtsvertoon. Doe je straks uw uniform nog 

eens aan als je komt slapen?

Eric Too much details, ma.

Tamara Wat? Ik mag toch wel verliefd zijn op uw pa zeker?

Lies Ja, Eric. Probeer het u allemaal levendig voor te stellen.

Eric Nee bedankt.

Danny Het is al goed.

Danny en Tamara af, samen met een terneergeslagen Falk. Vlad zakt in de zetel. Hij is uitgeput.

Lies Moet jij niet met je ouders mee?

Eric Die zijn groot genoeg om te doen wat dat ze gaan doen.

Lies Ik dacht alleen…

Eric Het is hier veel leuker. 

Lies Ik weet niet...

Eric Niet? Weet jij hoeveel generaties bloed hier rondlopen?

Iliana Vierhonderd jaar.
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Vlad En meer.

Eric Mag ik bloed trekken bij u?

Lies Bij mij?

Eric Toch geen schrik van een spuitje? Je kan van mij een plakkertje krijgen, hoor.

Lies Nee, nee.

Eric Wel dan. Kom mee naar mijn kamer. Dan laat ik u zien wat er allemaal in uw bloed 

zit.

Lies Louter professioneel, toch?

Eric Louter professioneel.

Eric en Lies, met kap op, verdwijnen langs de voordeur. Ze slaan ze hard dicht.

Iliana (roept haar achterna) Uit de zon blijven, hé, schat. 

Vlad Ah. Hoor je dat?

Iliana Wat?

Vlad Rust. Hier heb ik zo naar uitgekeken. Ik kruip in mijn kist. Het belooft een korte dag 

te worden.

Iliana (verdwijnt in de keuken) Ga je nu al slapen? 

Vlad Ik ben steendood moe. Ik kruip er in en word niet meer wakker voor de zon onder is.

Iliana (Iliana gaat naar de keuken) Spijtig.

Vlad Waarom spijtig?

Iliana (komt uit de keuken met twee champagneglazen met bloed) Ik wou er net bij komen 

liggen. (Tamara imiterend) Eclairtje van me.

Vlad Ik kan, denk ik, nog wel wat opblijven voor ik het deksel er op leg, appeltaartje van 

me. 

Iliana Ik hou van jou, Vladimir Goedbloed. 

Vlad en Iliana Voor eeuwig en altijd.

Ze klinken en drinken.

EINDE
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attributenlijst De Goedbloeds

 Genummerde en ongenummerde verhuisdozen, diverse formaten

 houten verhuiskisten

 grote staande diepvrieskast met deur openend naar links

 Kleine 3-persoonszetel

 bijhorende 1-persoonszetel

 witte lakens voor over zetels

 3 schilderijen

 slechte borden en tassen (voor geluid in doos)

 donsdekens (voor geluid in doos)

 bestek (voor geluid in doos)

 doodskist

 zak waarin taartdoos kan

 taartdoos

 taart (zo light en luchtig mogelijk, afgewerkt met slagroom en wat fruit)

 6 dessertbordjes met zilveren randjes

 6 zilveren vorkjes

 1 groot zilveren snijmes

 een pakje servieten

 GSM Tamara

 GSM Eric

 GSM Lies

 GSM Vlad

 flesje water

 baxterdoos, “gevuld” en lekkend aan 1 hoek

 Veel vals geld (briefjes van 200EUR, 500EUR, ±10 000EUR?)

 zilveren (inlegpatronen) werkkoffer Falk, met rook-effect, gevuld met:

 houten spiesen

 groot kruisbeeld

 Wijwater-Mariabeeldjes

 Mooie grote hamer

 Antieke Bijbel

 knoflookbollen

 (plastieken) antieke flesjes gevuld met obscure drankjes

 briefje met huisnummer voor Falk

 dienstwapen (actueel) van politie (geen revolver), moet kunnen schieten
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 een diepgevroren lijk dat uit de diepvrieskast kan vallen, ingepakt in zwarte plastiek en 

ducttape

 politiehandboeien of zeer brede dubbele Tie-wraps

 twee champagneglazen gevuld met bloed

De Goedbloeds Peter De Pauw – Alle rechten voorbehouden 77/77


