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Voorwoord 

Dit verhaal speelt zich af op een pleintje ergens in een kansarme, verloederde buurt.  In het dagelijks 

leven kom ik als sociaal werker heel wat mensen tegen die in moeilijke, vaak uitzichtloze situaties zijn 

terecht gekomen.  De meeste personages/karakters zijn niet ontsproten aan mijn verbeelding of 

fantasie.  Ze bestaan écht in de wereld waarin wij ‘nu’ leven. 

Mijn verbeelding ging wél echt aan het werken wanneer ik het gegeven van kansarme mensen 

koppelde aan een waar gebeurd verhaal uit het West Vlaamse Zedelgem. 

In april 2013 kwam daar, na een achtervolging van de politie, het geld van een gestolen kluis op 

straat terecht.  Het ging om zo’n 1 miljoen euro waarvan uiteindelijk slechts de helft werd 

teruggevonden.  Vele toevallige passanten en aanwezigen pikten toen hun graantje mee. 

Het verhaal 

Op een pleintje ergens in een verloederde kansarme buurt gaat het leven zijn normale gang. 

De meeste bewoners zijn stuk voor stuk mensen die proberen het hoofd boven water te houden.  De 

plaatselijke middenstand is zo goed als verdwenen en diegenen die nog overblijven, kunnen de 

eindjes nog nauwelijks aan elkaar knopen.  Ze hebben nog sporadisch klanten die geen geld hebben 

om veel te spenderen.  

Op een dag gebeurt er iets onwaarschijnlijk.  De kluis van een industrieel wordt gekraakt en na een 

helse achtervolging van de politie kunnen de daders ontkomen.  Tijdens deze race gooien ze het geld 

uit de wagen en het grootste deel komt op straat terecht.  Een klein deel wordt teruggevonden maar 

het grootste part is spoorloos.   Wie houdt het geld van de kraak verborgen en wat is men ermee van 

plan?  Iedereen in de buurt wordt verdacht en zou weleens een reden kunnen hebben om het 

gestolen geld niet terug te brengen. 

Tijdens deze zoektocht komen we mensen tegen met hun goeie en minder goeie kantjes, met hun 

eigen dromen, wensen en verlangens.  Het zijn allemaal mensen met een eigen verhaal en eigen 

problemen waarvoor velen niet zelf hebben gekozen. 

Decor 

Een pleintje in de stad. De gevel van een kruidenier.  Buiten staan enkele kisten met groenten en 

fruit.  De gevel van een kapsalon.  Een bank om te zitten. 

Een zone met wat groen en beplanting. 
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Personages 

Verdeling rollen: 7D – 5H (alternatieve bezettingen mogelijk) 

Jeremy:   Ex-gedetineerde. Veroordeeld voor drugs dealen maar wil kappen met zijn verleden.  

Werkt nu in de groendienst. 

Willy:  Kruidenier op het pleintje. Heeft zijn beste tijd gehad. Is van oordeel dat de buurt 

maar eens opgekuist moet worden om al dat schorremorrie te verdrijven en er 

opnieuw een bloeiende wijk van te maken.  Koestert eerder het rechtse 

gedachtegoed. 

Veronique:  Kapster op het pleintje met een nieuw businessplan. 

Anna:  Een ouder dametje dat schijnbaar mentaal wat beperkt is.  Ze neemt het niet nauw 

met haar hygiëne. Ze is verzot op muisjes. 

Louise:  Ex-vriendin van Jeremy.  Is aan drugs verslaafd en wil terug relatie met Jeremy. 

Lize:   Buurtwerkster die regelmatig een bezoekje brengt aan de buurt. 

Christine:  Is financieel beter dan de meeste andere buurtbewoners en wil de buurt verlaten. 

Freddy:  Een aan lagerwal geraakte, verwaarloosde man.  Dominant t.a.v. Gwenny.   

  Deinst voor niks terug.   

Gwenny:  Woont in bij Freddy maar eerder omdat ze financieel afhankelijk van hem is en ze 

geen andere uitweg ziet.  Sjofel gekleed. Op bevel van Freddy veinst ze dat ze invalide 

is en ze verplaatst zich daarom in een rolstoel.  

Laura:  Een mysterieuze dame die zich plots regelmatig op het plein begeeft.   

Burgemeester: Probeert mensen aan te zetten tot burgerzin. 

Daniël:  De wijkagent die een oogje in het zeil houdt en die mee helpt het onderzoek voeren 

naar het verdwenen geld. 
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Bedrijf 1: een doordeweekse dag op het pleintje. 

Willy’s winkel is open.  Buiten staan niet te verse groenten en fruit uitgestald. Het is 

duidelijk dat hij amper klanten heeft.   

Jeremy komt al zingend met zijn grasmaaier op. Hij heeft een radio mee.  Vóór hij de 

grasmaaier in gang trekt, zet hij de radio op en zingt het liedje van Sam Gooris ‘Laat het 

gras maar groeien’. Hij is duidelijk in zijn element en loopt er swingend en frivool bij.   

Willy komt naar buiten met een aantal bierblikjes die hij te koop voor zijn deur zet.  Hij 

kijkt bedenkelijk omdat de rust in het straatbeeld wordt verstoord.  Hij gaat weer naar 

binnen. 

 Vervolgens komt Veronique vanuit haar kapsalon eventjes naar buiten om te zien wat er 

gaande is.   

Nu komt Anna op.  Ze bekijkt Jeremy alsof ze het zevende wereldwonder heeft gezien. Ze 

staat hem geamuseerd met pretlichtjes in de ogen aan te staren en begint op haar eentje 

met enkele gereserveerde pasjes te dansen op de muziek. De bewegingen van Jeremy 

probeert ze na te doen.  Als Jeremy haar opmerkt, doet hij er een schepje bovenop om haar 

wat uit te dagen. Hij zet zijn grasmaaier af. 

Jeremy (Lachend.) Eh wel moedertje, je ziet er mij ook geen gewone uit. 
  
Anna De mensen zeggen dat ik zot ben. Zou dat waar zijn? Hé, zou dat waar zijn, 

denk je? 
  
Jeremy (Lacht.) Ja, wat moet ik daarop zeggen?  Je bent maar zo zot als je zelf wil 

geloven zeker? 
  
Anna ’t Is zij die allemaal zot zijn, zij…ik niet. 
  
Jeremy Zot zijn, doet in elk geval geen zeer.   

(Ruikt een onaangename geur.)  
’t Is precies alsof het hier naar ’t putje stinkt?  (Tot Anna) Ruik jij dat ook? 

  
Anna (Schokt de schouders en schudt het hoofd van neen. En dan…) 

Ja, je broek staat open!!! 
  
Jeremy (Kijkt vlug of zijn gulp openstaat maar dat is niet het geval.) 

Bah nee!!! 
  
Anna (Lacht.) ’t Was maar een grapje hoor!!!   

(Keert zich de rug naar Jeremy om richting Willy te lopen.)  
Ik ga naar Willy… eten voor mijn poesje kopen… (geheimzinnig)  
Muisjes… Lekkere muisjes. 
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Jeremy Muizen? Verkoopt die schurk nu ook muizen?! 
  
Anna (Knikt.) Rode, groene en zwarte… Lekker… 
  
Jeremy (Kijkt verbaasd en lacht onbegrijpend.)  

Zwarte en witte muizen ja, maar groene en rode… Geen wonder dat de 
mensen je gek verklaren.   

  
Jeremy zet weer de grasmaaier aan en loopt ermee achter scéne. Willy komt naar 
buiten.  Ziet Anna komen. 
  
Willy Ooh neen, zeg dat het niet waar is. Miss Muis…is daar ook weer.  

(Maakt een gebaar dat de stank niet de dulden is.) 
Dag Anna, wat zal het zijn? Muisjes voor je kat zeker? 

  
Anna (Knikt.) Rode, groene en zwarte… Lekker… 

(Wil naar binnen gaan maar Willy verhindert dit.) 
  
Willy Blijf maar buiten Anna, ik ga er zelf wel om… want anders…  

(Maakt weer gebaar dat de stank niet te harden is.) 
… verontreinig je nog mijn hele zaak.   

  
Anna Waar is Jenny?  Ik wil dat Jenny me weer bestelt.  Van Jenny mocht ik binnen. 
  
Willy (Geïrriteerd.) Anna, ik heb je het nu al duizend keer gezegd: ” Jenny woont 

hier niet meer.” 
  
Anna Is ze weggelopen? 
  
Willy JA, ze is weggelopen? 
  
Anna Ze heeft gelijk... met zo’n aap van een vent. 
  
Willy (Negerend.  Neemt aanstalten om naar binnen te gaan om de muisjes te 

halen.)  
(Met een zucht) Twee zakjes zoals gewoonlijk zeker? 

  
Anna Drie! 
  
Willy Misschien kun je al geld geven, dan kan ik gelijk je wisselgeld meebrengen. 
  
Anna Hoeveel? 
  
Willy 3 euro voor een zakje. Dus 9 euro + BTW is 12 euro. 
  
Anna (Verwonderd van de prijs) 12 euro?! 
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Willy Bah ja Annaatje, je weet toch dat Willy die muisjes speciaal voor jou moet 
kweken en dan nog eens in de juiste kleuren spuiten. 
En dat kost veel centjes om die verf en al dat eten voor die beestjes te kopen.  
En wat zegt Willy nog?  Ieder muisje heeft zijn….heeft zijn…? 

  
Anna …heeft zijn inlegkruisje!!!! 
  
Willy Voilà en daarom kost dat wat meer!!! 
  
Anna OK, hier 20 euro… 
  
Willy (Bekijkt geld en bedenkt iets.)  

Maar voor 20 euro kun je ook 4 zakjes kopen hé Annaatje.  Dan doe je nóg 
meer profijt. 

  
Anna (Anna kijkt verbaasd.) Ja? 
  
Willy Ah ja, hoeveel is 4 maal 5? 
  
Anna 20. 
  
Willy Eh wel ja, ‘k ben blij dat je het zelf zegt Annaatje. 
  
Willy gaat naar binnen. Anna blijft buiten voor de winkel staan.  Anna kijkt naar de 
groenten en fruit die er liggen.  Ze vergewist zich ervan dat er niemand in de buurt is. In 
het geniep neemt ze een appel en bijt ze er een flink stuk uit.  Zo vlug ze er een hap van 
neemt, zo snel spuwt ze die weer uit.  Intussen komt Louise op het plein die het gezien 
heeft. 
  
Anna Bah, rot!!!! 
  
Louise Maar dat heb ik gezien hoor Anna!!! 
  
Anna Wat? 
  
Louise Eh wel dat je een appel hebt gepikt.  Maar wees gerust, ‘k zal het aan 

niemand verder vertellen. Mensen als Willy moet je niet sparen. 
  
Anna Hoeveel is 5 maal 4? 
  
Louise 5 maal 4? Nog altijd 20 zeker? 
  
Anna Ah nee, ’t was 4 maal 5? Hoeveel is dat? 
  
Intussen komt Laura op het plein.  Ze is op verkenning.  Haar aangezicht is niet 
herkenbaar. Ze kan een sjaal of kap dragen. Na een tijdje verdwijnt ze terug. 
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Louise (Beetje kinderlijk naïef) 
Ja, maar nu doe je me twijfelen hoor Anna.  Ook 20 zeker? Ah neen, dat kan 
niet… 
Maar zeg Anna, we zitten hier niet op school hé!!! Rekenen is trouwens nooit 
mijn sterkste vak geweest.  En daarbij … ik heb geen tijd om te rekenen.  Ik ga 
naar Veronique, mijn haar knippen. (Loopt richting kapsalon en gaat 
binnen.)  

  
Willy  (Weer naar buiten met 3 zakjes snoep.  Heeft duidelijk gewacht tot Louise 

weg was.) Hier si Annaatje, je muisjes. En ‘k heb slechts 3 zakjes mee omdat 
ze wat dikker zijn dan anders. Dat is zo’n ras, die eten meer. 

  
Anna En waar is mijn wisselgeld? 
  
Willy (Lachje) Wisselgeld?!   

Voor die vette muisjes is het 7 euro per zakje.  
En hoeveel is 3 X 7? 

  
Anna 21 zeker? 
  
Willy ‘k Hoor je het zelf graag zeggen Annaatje ‘21’ …. En hoeveel heb je me 

gegeven? 
  
Anna (Denkt eventjes na.) 50… 
  
Willy (Verheft zijn stem.)  

50?!!  Zet me niet in de zak hé Anna.  Je gaf me 20.  Dus krijg je eigenlijk nog 1 
euro korting! Is dat geen mooie geste van Willy? 

  
Willy wil Anna zo vlug mogelijk uit de buurt van zijn winkel.  Hij is nogal pusherig. 
Anna loopt richting bank en gaat er zitten om aan haar eerste zakje muisjes te beginnen. 
  
Willy Alléé, bedankt en tot ziens hé. 

(Blijft Anna observeren en dan met zijn hand wuivend voor zijn neus.)  
DIE…dat is de pest én de cholera samen!!! 

  
Louise komt in volle vaart uit het kapsalon gelopen en wordt achterna gezeten door een 
furieuze Veronique.  
Wordt met een verkneukelend lachje geobserveerd door Willy.  Anna kijkt niet om. Ze is 
vooral muisjes aan het eten. 
  
Veronique Jij komt hier niet meer binnen zeg ik je…  
  
Louise Maar waarom? 
  
Veronique Waarom?! Waarom?! Jij moet me nog 170 euro van de vorige keren. 
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Louise Maar mijn haar is nodig geknipt!!! 
  
Veronique Eerst je schulden betalen, zeg ik je. 
  
Louise Trut!!! 
  
Anna (Van op de bank.)  Ja trut… (Tot Willy) Ja dat is zeker een trut want ik mag 

daar ook niet binnen om mijn haar te knippen. 
  
Willy (Geamuseerd) Hoor je dat Veronique, ze noemen je trut.  En het ergste is dat 

ze nog gelijk hebben ook. 
  
Veronique (Boos) Och jij, laat me met rust. Ik spreek niet meer tegen jou.  
  
Willy ’t Zou fijn zijn als we als buren wat beter overeen zouden komen. Het 

spreekwoord luidt: ‘Een goeie buur is beter dan een verre vriend.’ 
  
Veronique Waarom kom jij dan nooit meer je haar knippen? 
  
Willy Vraag wat minder.  35 euro om een keertje je haar te kammen…  
  
Anna Ja hallo. 
  
Willy Inderdaad ja hallo Annaatje.  (Met een Nederlandse tongval) Ik ben toch niet 

gek?! 
  
Anna (Nabootsend met dezelfde tongval.)  Nee, ‘ik’ ben gek!!! 
  
Willy Ja dat weten we allang.  (Tot Veronique) Jij komt trouwens ook nooit meer 

iets kopen. 
  
Veronique Als je groenten en fruit wat verser waren, zou ik het nog eens overwegen. 
  
Willy (Neemt een verlept stuk groente of fruit vast.) Wat zeg je daarvan, verser 

kunnen mijn groenten en fruit niet zijn. Dat is hier allemaal bio. (Bijt in 
groente of fruit, maar spuugt het onmiddellijk uit.) 

  
Veronique (Lacht) Niet te vreten, bedoel je. 
  
Willy Eh wel, voor 10 euro zou ik nog eens tot bij je komen. 
  
Veronique Zot!!!  Ik verdien hier nu al ’t zout in mijn patatten niet meer.  Maar dat zal 

niet lang meer duren.  Ik heb een nieuw businessplan om nieuwe klanten te 
trekken. 

  
Willy Ik ben benieuwd!!!  Zeg eens… 
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Veronique (Met de nodige gebaren.)   
Ik zweer je, je zal zo’n ogen trekken. (Gaat naar binnen.) 

  
Willy Ja maar Veronique, je kunt dat toch zeggen tegen een collega zelfstandige!!! 

Trut!!! 
  
Louise die het gesprek van op afstand volgde, loopt richting Willy.  
  
Louise Kom, geef me een pint, moeial. 
  
Willy Eerst… (Maakt gebaar van centen.) 
  
Louise Doe niet zo vervelend!  Hier zeveraar. (Geeft hem een muntstuk.) 
  
Willy Merci… (Geeft haar een blikje bier.) Santé! 
  
Louise (Doet blikje open en neemt een ferme slok.) Santé! 
  
Willy (Ironisch) Moet ik je haar knippen?  Ik doe het voor de helft van de prijs? 
  
Louise Hé, lach met een ander, wil je?!  
  
Willy Jij moet mij trouwens nog geld!!! 
  
Louise Ik? Waarvoor? 
  
Willy Dat weet je goed genoeg. 350 euro. 
  
Louise Ik weet van niks. 
  
Willy Ik zal dat spelletje niet blijven verdragen. 
  
Louise Wat zal je doen?  Een klacht neerleggen bij de politie? 
  
Willy Dat zou geen goed idee zijn.  
  
Louise Dat denk ik ook niet. Bij de volgende levering, breng ik het geld mee.  
  
Willy Ja, dat beloofde je de vorige keer ook al.  Of misschien kunnen we het op een 

andere manier regelen.   
  
Louise Hoe dan? 
  
Willy In natura!!! 
  
Louise Hoe in natura? 
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Willy Wel euh, je weet wel.  Een man van mijn leeftijd en zonder vrouw.  Ik lust ook 
nog wel eens een jong blaadje. 

  
Louise (Verbouwereerd) Oh, smeerlap!!!  (Giet de rest van haar blik bier naar 

Willy.)  
  
Willy Eh wel, zal ’t gaan ja!!!  Een beetje respect graag voor iemand die het goed 

met je meent!!! In wat voor wereld leven wij eigenlijk nog?  Een mens zou er 
genoeg van krijgen. (Bekijkt zijn besmeurde kleren.)   
Je moet mij hier eens zien staan, helemaal nat!!! 
(Misnoegd naar binnen.) 

  
Louise botst op Jeremy die met een hark en andere spullen komt aangelopen. 
  
Louise (Verwonderd) Jeremy?! Je bent vrij? 
  
Jeremy (Verrast en tegelijk ongemakkelijk gevoel.) 

Louise? (Koel) Ja, ik ben vrij. 
  
Louise Waarom heb je me niks laten weten? 
  
Jeremy Omdat ik met jou niks meer wil te maken hebben. 
  
Louise (Verleidend, lichamelijk aanklampend.) Dat meen je niet?  We waren toch 

altijd een goed stel? 
  
Jeremy (Duwt haar weg.) Niks anders dan miserie hebben we gehad. Trouwens 

hoeveel keer heb je me komen bezoeken in de gevangenis? 
Nee, ik wil kappen met mijn verleden en met een schone lei beginnen. 

  
Louise Ach, ik ken jou al langer dan vandaag.   
  
Jeremy Ik meen het Louise.  Ik heb nu een betaalbare studio, werk bij de groendienst 

en NEEN, ik wil vooral niet meer terugkeren naar de gevangenis. 
  
Louise Kom doe normaal. Kun je voor mij aan spul geraken?  Ik heb er nodig en die 

van Willy is maar brol.  
  
Jeremy Nee, nee en nog eens neen Louise en laat me nu alsjeblieft met rust. 
  
Louise Ach hypocriet!!! Binnen enkele dagen sta je toch weer aan mijn deur om met 

mij het bed in te duiken… 
  
Jeremy Neen Louise, deze keer meen ik het echt. 
  
Louise Eens crimineel, altijd crimineel zeker?! 
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Jeremy (Kijkt haar recht in de ogen.)  
Ik moet werken!!!  
(Wendt zich dan af om verder de perkjes te wieden.) 

  
Lize verschijnt op het pleintje. Ze is bijzonder opgetogen om Jeremy terug te zien. Anna 
zit nog steeds op het bankje. 
  
Lize Hé Jeremy, je bent terug! 
  
Jeremy Dag Lize, blij van je te zien en je te kunnen vertellen dat ik eindelijk vrij bent.  
  
Lize Dat is goed nieuws man. 
  
Louise Hm, goed nieuws! 
  
Jeremy Dat mag je wel zeggen. Ik ben vrij, heb werk bij de groendienst en heb een 

betaalbare studio gevonden. 
  
Lize (Wijzend naar Louise en Jeremy.) En, wonen jullie weer samen misschien? 
  
Louise (Geïrriteerd.) Hij wil niet meer, alléé voorlopig niet. 
  
Jeremy NOOIT meer. 
  
Louise (Tot Lize) Dat zegt hij nu, maar je weet net als ik dat hij dat niet lang zal 

volhouden? 
  
Lize Ik zou toch nog eens twee keer nadenken.  ’t Verleden heeft herhaaldelijk 

bewezen dat daar niks goeds van komt… voor beiden. 
  
Louise (Op de tenen getrapt.)  Wil jij wel eens je mond houden, maatschappelijk 

werkster van mijn voeten.  Is dat je opdracht? Mensen tegen elkaar opzetten. 
  
Lize Ach Louise, ’t Is goed bedoeld.  Ik wil gewoon voorkomen dat jullie weer te 

impulsieve beslissingen nemen, waar jullie later spijt van krijgen. 
  
Louise (Pissig) Ik hoef jouw goed bedoelde raad niet?  

(Vertrekt en dan nog even uitnodigend en uitdagend tegen Jeremy.)  
En jou zie ik nog wel.  Als je zin hebt in een wip, kom gerust slapen. Ik heb er 
ook meer dan zin in. 

  
Jeremy reageert niet en blijft haar aanstaren tot ze uit beeld verdwenen is. 
  
Lize Goed van jou dat je je niet meer laat intimideren en dat je uit het verleden 

lessen trekt. 
  
Jeremy Ik probeer, maar makkelijk is het niet!  Dat is en blijft toch een moordwijf! 
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Lize En als de verleiding te groot wordt, je weet dat je me altijd kunt bellen voor 

een babbel. 
  
Jeremy Ok, da’s vriendelijk.   
  
Lize gaat nu tot bij Anna. 
  
Lize Dag Anna.  Ben je weer muisjes aan het eten? 
  
Anna (Knikt en bijt de helft van een muisje af en wil de andere helft delen.) 

Hier….  
  
Lize Nee, bedankt.  Ze zijn allemaal voor jou. 
  
Jeremy is er intussen komen bijstaan. 
  
Jeremy (Tegen Lize, heeft het over Anna) Maar dat is toch ook een frikadel special 

hé. 
  
Anna Frikadel special?!? Ikke?!? 
  
Lize (Lacht.) Ja, zo zou je Anna kunnen noemen. 
  
Jeremy Ze zei daarnet dat de mensen zeggen dat ze zot is, maar ik denk dat ze veel 

pienterder is dan ze laat uitschijnen. 
  
Lize Dat zou wel eens kunnen, maar dat is niet belangrijk.  Anna is wie ze is en we 

moeten dat aanvaarden. 
  
Jeremy Ja, dat is waar.  (Korte pauze) Maar wat is dan het verschil met Louise.? Zij is 

toch ook wie ze is en eigenlijk zouden we dat dan ook moeten aanvaarden.  
  
Lize Louise heeft ongetwijfeld ook talenten, maar het probleem is haar 

druggebruik en het feit dat ze daar iedereen in meesleept. Je hebt het toch 
zelf aan den lijve ondervonden.   

  
Jeremy Zeg dat wel…en ik heb er serieus voor geboet. 
  
Lize Louise heeft hulp nodig, maar zolang ze dat niet aanvaardt en inziet, kunnen 

we niks voor haar doen. 
  
Anna (Tot Jeremy) Weet je wat jij bent? 
  
Jeremy Ikke? 
  
Anna Een sexy boy!!! 
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Jeremy (Lacht.)  Wat hebben we nu? 
  
Anna (Wijst.) Ja, sexy kontje. 
  
Lize (Verbaasd over de uitspraken maar lacht wel.)  

Hé Anna, wat heb jij gegeten vandaag? 
  
Anna (Laconiek) Muisjes van Willy!!! 
  
Lize Zeg maar zullen we het eens over iets anders hebben? 
  
Anna Waarover? 
  
Lize Ben je deze morgen zoals afgesproken naar de dokter geweest? 
  
Anna (Haalt schouders op.) Weet ik niet. 
  
Lize We hadden toch afgesproken dat je eens zou gaan? 
  
Anna Ik ben niet ziek!!! 
  
Lize Nee, maar af en toe eens op consultatie gaan, kan geen kwaad.  
  
Jeremy Dat is waar. 
  
Lize (Tot Anna) Zie je wel, die sexy boy van jou zegt het ook. 

Zullen we eens samen gaan? 
  
Intussen komt Willy er zich mee moeien. Hij heeft de laatste woorden opgevangen. 
  
Willy En of dat dit geen kwaad zou kunnen. Dat is toch een echte schande dat ze 

dat mens nog niet in een bejaardenhuis hebben gestoken. 
  
Lize Ja Willy, de officiële instanties zijn op de hoogte van de toestand van Anna 

maar… 
  
Willy …maar er gebeurt niks… Typisch België hé.  Ja, was het een politiek 

vluchteling geweest dan had hij allang… 
  
Lize Alsjeblieft Willy, ik heb nu geen zin om die discussie opnieuw te voeren.   
  
Willy (Bedoelt Jeremy.) Of een ex-gevangene.  Hoe langer je in de bak hebt 

gezeten, hoe mooiere job ze je aanbieden, hé Jeremy Verhelst? 
  
Jeremy (Woede) Ik heb mijn straf uitgezeten en geboet voor hetgeen ik gedaan 

heb!!! 
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Lize Blijf kalm Jeremy. 
  
Jeremy Dat zal ik zeker, want hij is het niet waard dat ik terug in ’t cachot zou 

belanden!! 
(Loopt weg.) 

  
Lize (Tot Willy) Dat was gemeen van jou. 
  
Willy Maar ’t is toch waar zeker.  Heb je al eens bekeken wat er hier allemaal 

rondloopt in deze buurt? 
  
Lize Allemaal mensen met hun eigen problemen en die hulp en een 

schouderklopje verdienen. 
  
Willy Eh wel ja, dat ze dan eerst eens hulp bieden aan de plaatselijke zelfstandigen 

die nog amper een euro verdienen. 
  
Lize Ik ben de overheid niet. 
  
Willy En weet je wat de oplossing is voor Anna?  Heel eenvoudig hoor: oppakken, 

een week in de javel laten weken en dan een rusthuis binnen. Het OCMW zal 
wel betalen!!! 

  
Lize Was het allemaal maar zo eenvoudig hé Willy.  
  
Christine komt richting Willy en Lize gelopen. Ze is over haar toeren. Willy is enthousiast 
om Christine te zien.  Op haar weg ziet ze Laura wat verscholen staan en ze duwt haar in 
een richting dat ze zichtbaar wordt op scène.   
  
Christine Hé wat sta jij hier zo te gluren? 
  
Laura (Nog steeds onherkenbaar, blijft gewoon staan, niet wetend wat ze moet 

doen.) 
  
Christine Jij bent het toch niet die… 
  
Laura staat nog te twijfelen alsof ze iets wil zeggen maar neemt dan de benen. 
  
Christine (Tot Lize en Willy)   

Misschien was zij het wel!!! 
  
Lize Wie was dat dan? 
  
Willy Weer zo’n goor figuur die hier de buurt onveilig maakt. 
  
Christine (Nu genaderd tot bij Lize en Willy.) (Opgewonden en wat buiten adem.)  
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Ja Willy heeft gelijk, misschien was zij het wel….  
  
Lize  (Tot Christine) Je bent zo over je toeren Christine. 
  
Christine Ja je zou voor minder.   Er probeerde daarnet iemand mijn handtas te jatten. 
  
Willy Waar? 
  
Christine Hier twee straten verder op het Fazantenplein.   
  
Lize En denk je dat het die vrouw was? 
  
Christine Ik denk haast van niet. 
  
Willy Ja lap, dan weet ik wie de dader is!!! 
  
Christine Wie dan? 
  
Willy Eh wel die Jeremy Verhelst die hier net vertrokken is en juist uit het cachot 

komt.   
  
Lize (Geïrriteerd) Wat heb jij eigenlijk tegen Jeremy? 

Wil je nu wel eens stoppen met al die insinuaties! 
  
Christine Wie bedoelt hij? 
  
Lize Och laat maar…  Waren er soms getuigen? 
  
Christine Ik denk het niet of misschien die persoon die het op een lopen zette. 
  
Lize Dat moet je dan wel zo vlug mogelijk aangeven aan de politie. 
  
Willy (Lacht.) Pfff, de politie lacht daarmee. 
  
Christine Ja dat zal wel moeten, want dat is hier echt een pest aan het worden. 

Verleden week zou er hier in de buurt ook een vrouw zijn overvallen. 
  
Willy (Tot Lize) Voilà, wat kom ik net te zeggen? Dat begint hier serieus iets weg te 

hebben van een sloppenwijk of zo’n Favela in Rio De Janeiro.  
  
Lize Ach je weet niet wat je zegt. 
  
Christine Ik hoop maar dat ik snel kan verhuizen. 
  
Willy Nu je het zegt, ik heb gehoord dat je huis te koop staat. 
  
Christine (Knikt.) Sedert verleden week.   



16 
 

  
Willy Dat is het beste wat je kunt doen.  
  
Christine Dat dacht ik ook. Ik wil echt niet meer in deze verloederde buurt blijven 

wonen. 
  
Willy Ik kan je begrijpen Christientje, ik zou zó met je willen mee verhuizen. 
  
Christine (Laconiek) Nee, bedankt.  Ik ben niet geïnteresseerd. 
  
Lize Moet je horen, Willy zou je nog willen aan de haak slaan geloof ook. 
  
Willy Bah natuurlijk, zij alleen, ik alleen… ’t gaapt gelijk een oven. Ik denk dat wij 

een mooi koppel zouden zijn. 
  
Lize (Geamuseerd.) Zie je wel!!! 
  
Christine Jij gelooft ook nog in Sinterklaas zeker?  Nogmaals nee bedankt, ik voel me 

niet aangesproken.   
  
Willy En waarom niet? 
  
Christine Je bent de grootste nietsnut die ik ken. 
  
Willy Ja, een beetje respect graag voor iemand die het goed met je meent!!! 
  
Christine (Blijft doorbomen tegen Lize.) 

’t Is niet voor niks hoor dat zijn vrouw er enkele maanden geleden van door is 
gegaan. 

  
Willy Nu nog mooier.  Jenny is vertrokken omdat ‘zij’ een ander had…daarom!!! 
  
Christine Hoh Willy, hang zo de schijnheilige niet uit. 
  
Willy Ik schijnheilig? 
  
Christine Bah ja, hoeveel keer heeft ze me niet verteld dat je de bloemetjes ging buiten 

zetten met andere vrouwen, terwijl zij hier de winkel moest doen.  En Lize 
weet dat ook!!! 

  
Lize Lize weet juist niks en dat zijn mij zaken niet. (Kijkt hoe laat het is.) 

Oei, ik moet vertrekken.  Ik heb nog een andere afspraak. 
  
Willy Alléé, tot de volgende.  En luister eens naar de raad van een wijs en 

sympathiek man…en doe er iets aan!!! 
(Gaat naar zijn brievenbus en haalt er een brief uit die hij open maakt.  
Terwijl praten ze verder.) 
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Christine Wijs en sympathiek?!  Een arrogante betweter ja. 
  
Willy Heb ik dan geen gelijk als ik zeg dat ze hier beter iets zouden doen aan de 

criminaliteit, aan die stinkende armoezaaiers die hier hele dagen de buurt 
letterlijk en figuurlijk verpesten.  Aan het feit dat hierdoor de vroegere 
klanten weg blijven en ik als kleine zelfstandige het zout op mijn patatten niet 
meer verdien. 
Ze moeten de welgestelde burgers weer naar hier lokken door te investeren, 
door huizen te renoveren, door buurtwinkels te voorzien. 
Ik zou het wel weten als ik geld had. 

  
Christine (Tot Willy als Lize al een eindje weg is gewandeld.) 

En wat doet dat meisje van dat buurtwerk daar dan aan? 
  
Willy (Begint brief te lezen.)  Eh wel dat is het hem juist: niks, 2 keer niks. Hier hele 

dagen rondlopen ja en een beetje blabla verkopen, maar voor de rest 
NADA!!!!  Nothing the pothing!!! 

  
Christine Misschien zou het nog erger zijn als ze er niet was. 
  
Willy ’t Is niet waar hé!!! Dat strontwijf wil mij helemaal de put in zeker?!? 
  
Christine Och arme Lize!!!! 
  
Willy Bah Lize niet…. Mijn ex!!!  Ze eist zomaar eventjes 1.500 euro alimentatie per 

maand!!! Hoe haalt ze het in haar hoofd?!?   
  
Christine Ze heeft gelijk. Loontje komt om zijn boontje, zeg ik altijd.  Je hebt Jenny 

genoeg de duivel aan gedaan. 
  
Willy Zeg… zal ’t gaan ja!!!   
  
Christine ’t Zal je leren andere mensen te beliegen en te bedriegen. (Wandelt weg.)  Ze 

had nog meer moeten vragen!!! 
  
Willy Een beetje meer compassie en medeleven met een goed menende, eenzame 

sukkelaar als ik zou passender zijn.  Waar heb ik dat verdiend? (Gaat naar 
binnen.)  

  
Freddy en Gwenny komen eraan. Gwenny zit in een rolstoel en wordt voortgeduwd door 
Freddy. 
  
Freddy (Gebiedend.)  En Gwenny je weet het hé, je doet wat ik je gezegd heb. 
  
Gwenny (Wanhopig) Maar dat durf ik niet Freddy. 
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Freddy Doen wat ik zeg verdomme of ik smijt je met je klieken en klakken buiten. 
  
Gwenny (Half huilend.)  Maar dat kun je me toch niet aandoen! 
  
Freddy Je denkt toch niet dat je blijvend op mijn kosten zal leven? 
  
Beiden zijn nu aan de winkel gekomen.  Willy komt misnoegd naar buiten. 
  
Willy Ah wie we daar hebben, de rest van ’t mooi weer. 
  
Freddy Ook een goeie dag!!! 
  
Willy Ja sorry, maar ik heb eventjes een moeilijk moment. 
  
Freddy Een moeilijk moment, zeg je? 
  
Willy Ja, ik zit in de shit.  
  
Freddy (Vet lachje.)  

Ik zeg altijd, je zit beter in een rolstoel dan in de shit, dat stinkt zo niet, hé 
Gwenny? 

  
Willy (Tot Gwenny)   Ja, waarom zit jij eigenlijk in een rolstoel? 
  
Gwenny (Kijkt angstig naar Freddy.) Ja, euh  … ik heb… 
  
Freddy Last van evenwichtsstoornissen en haar benen blokkeren.  De dokters weten 

niet wat het is. 
  
Willy Plantrekker-itis zeg ik daartegen?  
  
Freddy Hé, denk je misschien dat ze voor haar plezier in een rolstoel zit? 
  
Gwenny Ja, wat denk jij wel.  Kijk als ik wil rechtstaan… (Doet een poging om recht te 

staan maar wordt onmiddellijk hardhandig teruggeduwd door Freddy.) 
Aaauw!!! 

  
Freddy (Bruut) Jij blijft rustig zitten vóór er weer serieuze ongelukken gebeuren. 

(Dan tot Willy, wat meewarig.)   Dat is nu typisch Gwenny hé, ze kan zo 
moeilijk aanvaarden dat ze kreupel wordt en in een rolstoel moet zitten.   

  
Gwenny Ik moet wel!!! 
  
Freddy Ja, jij moet van de dokter tot ze gevonden hebben wat je mankeert. 
  
Willy Alléé, courage… 

Wat zal het zijn?  Vandaag zijn de bloemkolen in promotie. 
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Twee halen, is één betalen!!! 
  
Gwenny Nee merci, we hebben bloemkool gekregen van de voedselbank en die zag er 

tien keer beter uit! 
  
Willy De voedselbank!!!  PFFFF, dat zouden ze moeten afschaffen!! 
  
Gwenny Gelukkig dat die er is, want anders hadden we de helft van de maand geen 

eten. 
  
Willy Dat is regelrechte broodroof voor de kleine zelfstandigen. 
  
Freddy Alléé kom Willy, geef me eens een pakje tabak.  (Willy gaat morrend naar 

binnen.) 
(Knipogend naar Gwenny.)   
Gwenny blijf jij eventjes buiten dan haal ik wat we nodig hebben. (Wijst naar 
de bierblikjes en gaat naar binnen.) 

  
Terwijl ze in de winkel zijn, grabbelt Gwenny enkele blikken bier en/of andere zaken 
bijeen en verstopt ze achter haar rug en in haar jas. 
Terwijl komt ook kapster Veronique met een groot bord naar buiten. 
Daarop staat geschreven:  
Binnenkort heropening 
Topless Hairstyling 
Vero 
 
Freddy en Willy komen terug buiten. 
  
Willy (Teleurgesteld.) Een pakje tabak?  Is dat alles wat je nodig hebt? 
  
Freddy ’t Is ’t einde van de maand, veel meer kan er niet vanaf. 
  
Freddy en Willy merken nu Veronique op die nog met het bord bezig is. 
  
Freddy Wat is Veronique daar aan het doen?  Wat staat er op dat bord geschreven? 
  
Willy (Probeert te lezen.)  

Binnenkort heropening? 
Topless hairsteling Vero? 
Wat is dat voor iets? 

  
Freddy ‘Topless’ dat ken ik, maar dat andere. 
  
Gwenny ‘Hairstyling’ dat is Engels voor wat een kapster doet. 
  
Freddy Alléé Colette weet het ook weer! 
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Gwenny Dat is Engels zeg ik je. 
  
Freddy Engels… Engels…  
  
Gwenny  Ja Engels. 
  
Freddy (Dreigt een mep te geven.) Hoor ik je nog?! 
  
Willy (Is intussen tot bij Veronique gegaan.  Intussen maakt Freddy van de 

gelegenheid gebruik om nog een paar dingen te stelen. Daarna gaan ze ook 
richting Veronique. 
Zeg Veronique, wat is dat? 

  
Veronique ‘k Heb toch gezegd dat ik nieuwe plannen heb!!! 
  
Willy  Jaja, maar wat is dat ‘topless heerstyling’? 
  
Veronique Maar Willy, ik wist dat je dom was, maar zó dom, nee dat had ik niet 

gedacht!!! 
  
Freddy (Geamuseerd.)  Ola Paula, ik denk dat mijn haar eens dringend moet 

gesneden worden. 
  
Gwenny Jij moet juist niks.  Ik zal het wel knippen!!! 
  
Freddy (Dreigt opnieuw een mep te geven.) Als je nu niet ophoudt… 
  
Veronique Zeg Freddy, hou toch eens op met die dreigementen. Heb eens wat meer 

respect voor je vrouw! 
  
Gwenny Hij doet hele dagen niet anders of mij aftroeven. 
  
Freddy ’t Is omdat je het verdient Colette… 
  
Veronique Dat is voor niks nodig!!! 
  
Willy Maar zeg nu eens Veronique wat moet dit betekenen? (Wijst naar bord.) 
  
Veronique (Komt dichterbij.)   

Volgende week maak ik een kleine carrièreswitch.  Naast gewoon haar 
knippen, ga ik nu ook topless coifferen op afspraak. Meer in de late 
avonduurtjes, je weet wel… 

  
Willy (Verbouwereerd.)  TOPLESS?!? (Maakt een gebaar van haar snijden.)  

KNIPKNIPKNIP….  En dat terwijl euh… (beeld vervolgens borsten uit.) …twee 
van die enorme joekels om je oren slingeren!!! 
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Freddy Jawadde…Ik word jouw eerste klant!!! 
  
Willy Als je naar de voedselbank gaat, kun je dat niet betalen!!! 
  
Freddy Wel ‘k zal dan een paar keer per maand méér gaan hé Willy. 
  
Veronique Excuseer maar ik mik op meer behoede klanten, mensen die zoiets kunnen 

betalen en respect hebben voor vrouwen. 
  
Freddy En hoeveel moet dat kosten? 
  
Veronique Een forfait van 50 euro voor het eerste kwartier en dan 2 euro per 

bijkomende minuut. 
  
Freddy Dat valt nog mee!!! 
  
Willy Maar dat is geld aftroggelarij. Dat is 140 euro per uur. 
  
Gwenny Dat is makkelijk verdiend, zeg ik!!! Dat ik zelf nog nooit op dat idee gekomen 

ben. 
  
Freddy (Neemt Gwenny mee in de rolstoel.) 

Onnozel wijf, je hebt het verstand van een struisvogel en je zit in een rolstoel.  
Je kan niet werken!!! Jij bent invalide!!! 

  
Gwenny Dat zeg jij!!!   
  
Freddy Zwijg of ik geef je een pak rammel!!! 
  
Gwenny Ah nee, niet weer!!! 
  
Freddy Eh wel zwijg dan!!!!  (Intussen bijna uit beeld.) 
  
Veronique Ik heb te doen met Gwenny.   
  
Willy Hm, zou dat mens ooit al 1 minuut gewerkt hebben in haar leven? 
  
(Gwenny verliest een bierblikje.  Willy heeft direct door dat dit uit zijn winkel komt en 
holt ze achterna.  Freddy zet het op een loopje met Gwenny.) 
  
Willy (Raapt het op.)  

Ze hebben mijn bierblikken gestolen…!!! 
  
Veronique Dat komt ervan als je te gierig bent om je winkel op een degelijke manier te 

beveiligen!!! 
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Willy Ja, een beetje medeleven zou in dit geval niet misstaan, alsjeblieft, dank je 
wel. 
(Staat nu weer voor zijn winkel en ziet dat er meerdere blikken gestolen 
zijn.) 
’t Is niet waar hé!!!  Dat mens heeft de helft van mijn voorraad gestolen. 

  
Veronique Hm, ’t zal hoop en al een tweetal blikjes zijn. 
  
Willy Ik bel de politie.  En terwijl vertel ik hen ook van jouw louche plannen!!! 
  
Veronique Wat heeft dat ermee te maken? 
  
Willy Denk nu maar niet dat die topless heerstyling er zal komen!!!  
  
Veronique Waarom niet? 
  
Willy Omdat ik daar een stokje voor zal steken!!! 
  
Veronique Ach man, doe niet zo moeilijk? 
  
Willy Ik doe niet moeilijk.  Dat ruikt naar prostitititicutie!!! (Geraakt niet door het 

woord.) 
  
Veronique Prostitutie? 
  
Willy Wel ja, dat zei ik toch!!!  
  
Veronique (Sexy en uitdagend.) En als ik je nu eens zou voorstellen dat je iedere dag 

langs komt om je haar gratis te kammen. 
  
Willy (Zonder nadenken, volmondig.) Volledig akkoord!!!! 
  
Veronique Vergeet het onnozelaar! Heb je er al eens aan gedacht dat dit ook voor jou 

nieuwe klanten zal lokken? 
  
Daniël komt op.  Willy merkt hem direct op. 
  
Willy Ah Daniël, je komt als geroepen. 
  
Daniël Iets te melden Willy? 
  
Willy Twee zaken eigenlijk.  Ten eerste wens ik aangifte te doen van een 

roofoverval die daarnet op mijn zaak werd gepleegd door Freddy Verbiest en 
zijn vriendin Gwenny.  

  
Daniël (Lacht.)  Ooh die!!!  En wat hebben ze mee?  50.000 euro? 
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Willy Al mijn bier!!!  Zeker 60 blikjes… 
  
Veronique En de rest… 
  
Willy Ja en de rest!!!! 
  
Daniël En wat wil je dat ik doe? 
  
Willy Een proces verbaal opmaken tiens en die nietsnutten vervolgen, dat ze achter 

de tralies belanden. 
  
Daniël Zeg Willy, je denkt zeker dat ik niks anders te doen heb? 
  
Willy Heb je nu van je leven!!! 
  
Daniël Als wij ons hele dagen met zo’n pietluttigheden zouden moeten bezighouden 

dan… 
  
Willy Pietluttigheden?!  Noem jij dat pietluttigheden?  Ik ben 90 blikken bier 

gestolen!!! 
  
Veronique En de rest!!! 
  
Willy Ja en de rest!!! 
  
Veronique Het is de moeite niet dat je het aangeeft, die zaken worden toch 

geseponeerd. 
  
Daniël Voilà, dat wou ik ook net zeggen.  Kom daarvoor volgende week nog eens 

naar het politiebureau, we zullen wel zien. En wat is je tweede klacht?   
  
Willy Hier si, Veronique.  Die gaat hier een louche zaak beginnen die veel weg heeft 

van prostititicussie!!! 
  
Veronique (Tot Daniël) Hij bedoelt prostitutie. 
  
Willy Eh wel wat zeg ik juist!!!  Ze gaat hier ’s avonds een topless kapsalon 

beginnen. 
Je hoort het goed: ‘topless’. 

  
Daniël Wow!!!  En hoe ga je dat noemen? 
  
Veronique Topless hairstyling!!! 
  
Daniël Maak daar maar ‘Daniëls natte droom’ van!!! 

Maar meen jij dat nu écht?   
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Veronique Bah ja, wat is er daar mis mee? 
  
Daniël Ik zou het niet weten!!! 
  
Willy Dat is toch zedenschennis, schending van de openbare orde!!! 
  
Daniël Bah, als dat achter gesloten deuren gebeurt dan is dat niet het geval hé Willy. 

 (Tot Veronique) Wanneer start je met die topless h…h…h… reutemeteut? 
  
Veronique Nu donderdag. 
  
Daniël En heb je al afspraken? 
  
Veronique Nog niet. 
  
Daniël  Wel zet mij maar als eerste op de boek. 
  
Willy Wablief!?! 
  
Daniël Bah ja hé Willy als jij daarvoor een klacht indient, moet ik toch een onderzoek 

ten gronde voeren. 
  
Willy Profiteur!!! 
  
Daniël Je wil toch dat ik je klacht au serieux neem? 
  
Willy Dat zou ook de eerste keer zijn.   
  
Daniël  Ja ik wil nu eens mijn werk goed doen en het is nog niet OK. 

(Tot Veronique) Wanneer spreken we af Veronique? 
  
Veronique Volgende donderdag. 
  
Daniël Ah, ik dacht nu onmiddellijk.  
  
Veronique Liever donderdag om 21u!!!   
  
Daniël OK dat worden dan overuren!  
  
Willy En met veel plezier zeker? 
  
Daniël (Geamuseerd.) Dubbel betaald en met zicht op de bergen, meer moet dat 

niet zijn.  
Alléé tot donderdag?  (Vertrekt.) 

  
Willy (Naroepend.) Je denkt toch niet dat ik het hierbij zal laten!!! 
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Veronique (Meewarig) Onnozelaar! Heb je nu nog niet door dat dit ook voor jou nieuwe 
klanten zal lokken? 

  
Willy (Negatieve stemming slaat om.) Is dat zo? 
  
Veronique Binnenkort ben ik van heinden en ver bekend.  Ze zullen hier in rijen staan 

aanschuiven om eens door mij geknipt te worden.  En terwijl ze wachten, 
zullen ze naar jouw winkel komen. 

  
Willy (Men ziet de euro’s al in zijn ogen verschijnen.  Op mildere toon.) 

Oh, misschien heb je wel gelijk. 
Misschien moet ik ook wel zo’n nieuw b… zo’n nieuw b… hoe noemde je je 
dat al weer? 

  
Veronique Businessplan Willy. 
  
Willy Wel ja, misschien moet ik ook wel zo’n nieuw businessplan opstellen om 

meer klanten te trekken. 
  
Veronique En pas op, over mijn plan is serieus nagedacht hé. Dat is gebaseerd op een 

aantal USP’s. Al van gehoord? 
  
Willy Ja, dat zegt me iets. Die U.S. dat staat voor United States, maar die ‘P’ ben ik 

vergeten.  
  
Veronique USP dat staat voor Unique Selling Position. Dat komt uit de zakenwereld. 
  
Willy Tiens, tiens en dat betekent? 
  
Veronique Dat jij je met je zakelijke activiteit onderscheidt van andere concurrenten 

omdat je iets unieks kan bieden waardoor potentiële klanten bij jou zullen 
komen. 

  
Willy Ja, dat is bij jou wel het geval hé? (Maakt opnieuw het gebaar van knip knip 

en ronde borsten.) Dus moet ikzelf ook zo’n USP vinden. 
  
Veronique Maak er een nachtwinkel van!!! 
  
Willy Een nachtwinkel?! 
  
Veronique Er is er nog geen in de buurt. Dat is precies jouw USP.  
  
Willy Klinkt interessant. 
  
Veronique En zo kunnen we aan kruisbestuiving doen. 
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Willy Kruisbestuiving…met twee van die joekels?!?  Man…man…  ik kan niet meer 
wachten. 

  
Veronique Klantjes van mij komen naar jou en deze van jou komen naar mij. 
  
Willy Ah dat soort kruisbestuiving!!! 
  
Veronique Wat had je anders gedacht? 
  
Willy Eh wel, ‘k weet niet…   
  
Veronique Om te bereiken wat we willen bereiken, zullen we elkaar als partners hard 

nodig hebben. 
  
Willy (Naïef met een lichte glimlach.)  

Ja, dat zie ik wel zitten. 
  
Veronique Ik bedoel wel als zakenpartners hé, meer niet. 
  
Willy Ja maar van het ene kan soms het andere komen hé en je weet nooit hoe een 

koe een haas vangt. 
  
Veronique Weet je wat? Slaap er nog eens een nachtje over en hou me op de hoogte. 

(Loopt kapsalon binnen.) 
  
Willy Dat zal ik zeker doen!!!   

(Dromerig.) Wat kan het leven toch schoon zijn hè! 
  
Veronique (Steekt hoofd naar buiten.) Ja hé!!  
  
Willy (Op zangerige lieve toon.) Veronique!?! 
  
Veronique (Op zelfde toon.) Ja… (Komt weer naar buiten.) 
  
Willy Ik moet daar eigenlijk geen nachtje meer over slapen. 

Misschien kun je mijn assistentie als toekomstig zakenpartner wel al 
onmiddellijk gebruiken?  Die kruisbestuiving weet je wel? 

  
Veronique Hoe bedoel je Willy? 
  
Willy Dat je gerust eens die topless heerstyling op mij mag oefenen!!!  Ik sta 

volledig ter beschikking: gratis en voor niks.  
  
Veronique (Speelt het spel mee.  Heel sexy.) Wauw!!!! 
  
Willy Dat had je niet verwacht hé? 
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Veronique Wauw!!! 
  
Willy Is dat een ja? 
  
Veronique Nee sorry partner, ik heb al eens geoefend….met Cesar…mijn hondje. 

En hij was niet meer te houden. 
  
Willy Ja, je zou voor minder!!! 
  
Veronique (Met kusje dat ze blaast vanuit haar hand naar Willy.)  

Slaap wel voor straks partner!!! 
  
Willy (Helemaal uit zijn lood geslagen.  Staat erbij als een klein jongentje dat niet 

weet wat hem overkomt.) Slaap wel!!!  
(Komt nu weer tot de realiteit. Kijkt op zijn horloge.) Zeven uur!? 
(Opgewekt.)  
Tijd voor de opening van mijn nachtwinkel! (Gaat naar binnen.) 

  
We horen het geschreeuw van Freddy en Gwenny die weer op het plein komen. 
  
Gwenny Aauw, niet doen Freddy!!! Alsjeblieft niet doen. 
  
Freddy Jij vuile slet. Denk je misschien dat je zal blijven op mijn kosten leven. 
  
Gwenny  (Komt uit de rolstoel maar Freddy duwt er haar hardhandig terug in en 

knevelt haar en de rolstoel met een touw dat hij uit zijn zak haalt.) Aauw, 
alsjeblieft Freddy, doe dat niet. 

  
Freddy ’t Zal je leren!!! (Loopt weg.) 
  
Gwenny Je kunt me hier toch niet zo alleen achter laten.  
  
Freddy Trek je plan Colette! 
  
Gwenny (Zit in stilte paniekerig te wenen terwijl ze zich probeert los te werken.) 

Nee, nee. Ik wil los… ik wil los… 
 
Laura komt aangelopen.  
  
Laura Hé rustig, rustig.  Ik heb alles gezien. Wie is die man? 
  
Gwenny Een écht crapuul bij wie ik al zes maanden inwoon. 
  
Laura Maar alléé!!!! En waarom doet hij zoiets met jou? 

(Doet intussen de touwen los.) 
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Gwenny Hij zei dat hij het beu is dat ik bij hem inwoon en op zijn kosten leef. Ik heb 
niks van inkomen en nu ben ik dakloos. 

  
Laura Maar dat kan toch niet!!!  (Touwen zijn los.)  Gaat het? 
  
Gwenny Ja.  (Begint te huilen.) Waar ga ik nu slapen vannacht? 
  
Laura Kan je nergens de nacht doorbrengen bij familie of vrienden? 
  
Gwenny Nee, die heb ik niet!!! 
  
Laura Ach we vinden wel een oplossing! Heb je al iets gegeten vandaag? 
  
Gwenny (Vergeet even haar zorgen en vertelt met veel smaak.)   

Ja, van die zachte roze, witte nonnenbillen.  
  
Laura Maar dat is snoep. 
  
Gwenny ‘k Heb er al meer dan twee zakken naar binnengespeeld.  
  
Laura En dat is alles wat je gegeten hebt vandaag? 
  
Gwenny Is dat niet genoeg misschien? Moet ik er nog een zak op eten? 
  
Laura Ik zal eens zien of ik bij Willy iets gezonder kan vinden om te eten. 
  
Gwenny Nee nee, ‘k heb vooral dorst.  Koop liever een fles cola.  
  
Laura Maar dat is weer zoveel suiker. 
  
Gwenny Dat geeft energie. 
  
Laura Enfin als jij dat wil. Wacht hier, ik kom zo terug.  Eens kijken of dit hier nog 

open is. (Loopt naar de winkel.)  Ja, het is nog open! 
  
Willy Dag juffrouw.  Welkom in mijn spiksplinternieuwe nachtwinkel.  Het is nog 

maar enkele minuten open en jij bent mijn eerste klant.  En ’t moet gezegd: 
“Een schone winkel trekt schoon volk.” Ben je van de streek? 

  
Laura Nee niet echt.   
  
Willy Een toevallige voorbijganger dan? 
  
Laura Zo zou je het kunnen noemen. 
  
Willy Of toch weer geen sociaal dakloos geval die de buurt hier komt onveilig 

maken? 
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Laura Nee nee, wees gerust.  
  
Willy Zo zie je er ook niet uit. En wat zal het zijn? 
  
Laura Een fles cola graag. 
  
Willy Een fles cola.  Kijk gerust eens binnen.  (Toont fruit/groenten) Of zie hier mijn 

rijk assortiment aan super verse bio groenten en fruit. (Willy gaat naar 
binnen.) 

  
Laura (Kijkt naar fruit/ groenten.)  

Amai bio, daar zou ik zelfs nog geen compost van maken. 
  
Willy Voilà hier is je cola.  En had mevrouw nog iets anders gewenst? 
  
Laura Nee dank je.  Hoeveel moet ik je? 
  
Willy Dat is dan 10 euro.  
  
Laura kijkt verbouwereerd. 
  
Laura Wat? 
  
Willy Allée 8 euro omdat je mijn eerste klant zijt. 
  
Laura Maar dat zijn woekerprijzen. 
  
Willy Ja maar dat is hier een nachtwinkel hé juffrouw en nachtarbeid wordt dubbel 

betaald, plus al die investeringen die ik heb moeten doen. 
Trouwens juffrouw, over mijn nieuwe nachtwinkel is serieus nagedacht hoor. 
Dat is gebaseerd op een aantal USP’s. Ken je dat? 

  
Laura Dat zegt me weinig. 
  
Willy USP dat staat voor… (Denkt even na en dan in zijn beste Engels.) 

United States, nee… united… selfish ssss…position!!! En dat betekent… 
  
Laura Onnozelaar!!! (Geeft hem 5 euro.) Hier 5 euro, meer krijg je niet.  
  
Laura loopt naar Gwenny.  Willy ziet Gwenny staan. 
  
Willy Aah daar si, hoe durf jij hier nog je aangezicht tonen? 
  
Laura Laat haar alsjeblieft met rust. Ze heeft al problemen genoeg. 
  
Willy Dat mens is een crimineel.  Ze heeft daarnet nog heel mijn winkel leeg gejat. 
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Gwenny Ik moest van Freddy.  
  
Willy Ach je bekent!!! 
  
Gwenny Anders kreeg ik slaag!!! 
  
Willy (Neemt telefoon.) Dan mag je dit onmiddellijk eens uitleggen aan de politie. 
  
Laura Wacht daarmee. (Houdt hem tegen en dan tot Gwenny)  

Wat heeft hij je doen meenemen? 
  
Gwenny (Schokschouderend.) Enkele blikken bier, meer niet. 
  
Willy Enkele blikken!!! Dat waren er minstens 20. 
  
Gwenny Zeker niet meer dan vier. 
  
Laura Hier 50 euro, maar dan moet je beloven de politie erbuiten te houden. 
  
Willy (Met brede glimlach neemt hij het geld vlug aan.) 

 50 euro plus 50 euro morele schadevergoeding. 
  
Laura Het is te nemen of te laten. (Pakt geld terug.) 
  
Willy Ok, je bent blijkbaar ook niet op je mondje gevallen. 
  
Laura Ik laat me niet doen.   
  
Willy Dat is duidelijk. 
  
Laura (Grimmig) Dat geld zou moeten branden in je handen!  

(Geeft het geld en keert zich af van Willy die naar binnen gaat. Laura geeft 
cola aan Gwenny.) 
Hier je cola. Hoe heet jij eigenlijk? 

  
Gwenny Gwenny.  

Je bent een goed mens met het hart op de juiste plaats. Waarom doe je dat? 
  
Laura Gewoon, ik kan je hier toch niet zomaar aan je lot overlaten.  Mijn grootste 

zorg is nu trouwens waar jij zal slapen vannacht. 
  
Gwenny Misschien in de daklozenopvang? 
  
Laura Nee, dat wil ik niet. 
  
Gwenny Waar dan wel? 
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Laura Ik breng je naar een hotel, zodat je eens goed kan slapen en tot rust kan 

komen. 
  
Gwenny (Lacht met ongeloof.) Een hotel? Ik heb nog geen geld om eten te… 
  
Laura Ik betaal wel. En dan zien we morgen wel weer verder. 
  
Gwenny Je komt als een geschenk uit de hemel.  Nogmaals, waarom doe je dat? 
  
Laura Stel je vooral niet te veel vragen. Kom we gaan. (Wil rolwagen vastnemen 

om Gwenny voort te duwen.) 
  
Gwenny (Stelt zich recht.) Nee nee, laat maar. Ik zal die rolwagen zelf wel duwen. 
  
Laura weet niet wat ze ziet. Ze staart Gwenny verbouwereerd aan. 
  
Laura Heb je nu van je leven… 
  
Gwenny (Alsof er niks gebeurd is.) Kom… 
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Bedrijf 2: De heropening van het kapsalon. 
 

Het is donderdagavond 21u. De nieuwe zaak van Veronique gaat voor het eerst open. Er 
zijn een aantal nieuwsgierigen en ook kandidaten om hun haar te laten knippen.  
(Jeremy, Freddy, Willy, Anna.)  Indien mogelijk mogen nog enkele figuranten (incognito) 
de rij aanvullen. (Waarom eens niet als intermezzo ook enkele mannen uit het publiek 
halen.) 
Er ontstaan wat woorden wie eerste is in de rij. Jeremy is net een pint gaan halen bij 
Willy en wil weer op de eerste plaats staan.  
Bij Willy staat nu een hoge tafel voor de deur. 
Daniël komt op in uniform. 
  
Daniël Hey mannen, we gaan het hier deftig houden hé! 
  
Freddy Ik stond hier eerst. 
  
Jeremy Nee, ik stond hier eerst. Ik ben juist efkes bij Willy geweest voor een pintje.  
  
Freddy Och jongen, ik moet dat allemaal niet weten. Je bent je plaats kwijt. Amen en 

uit. 
  
Jeremy Vergeet het!!!  
  
Anna En ik sta achter Jeremy, voor zijn mooi kontje. 
  
Freddy (Tot Anna) Ja waarom sta jij hier trouwens Colette? 
  
Anna Omdat ik zot ben! 
  
Daniël Zal ik moeten ingrijpen? Jullie zijn net een bende kleine kinderen!!! 
  
Anna Ik niet, zij!!! 
  
Jeremy Eerlijk is eerlijk. Ik was de eerste. 
  
Daniël Ik moet eerst binnen, om die zaak op een aantal punten te controleren vóór 

ze voor het grote publiek opengaat. 
  
Freddy Jaja, of haar borsten groot genoeg zijn zeker?  
  
Anderen lachen. 
  
Anna Ja Daniël heb je een meter bij? 
  
Willy (Willy nadert.)  

Zie ze daar eens staan allemaal.  (Tot Daniël) En weet je baas dat? 
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Daniël Natuurlijk weet mijn hoofdinspecteur hiervan. Hij heeft me zelf die opdracht 
gegeven. 

  
Willy Ik bedoel je vrouw, slimmerik!! 
  
Daniël  De jouwe zal het alleszins niet weten want je hebt er geen. (Lacht.) 
  
Willy Ik kom jullie trouwens om een gunst vragen. 
  
Freddy Nu zullen we het horen. 
  
Willy Ik ben een relatie, een zakelijke relatie met Veronique aangegaan en daarom 

vind ik, dat ik als eerste mag naar binnen gaan om haar veel succes toe te 
wensen. 

  
Jeremy Luister eens hier hé makker, jij zal net als wij je beurt moeten afwachten. 
  
Deur gaat open en Veronique komt wat uitdagend naar buiten in kamerjas. Iedereen 
stort zich op de opengaande deur. Ook Willy. 
  
Veronique Ola, rustig mannen. 
  
Anna Ja rustig mannen. 
  
Daniël (Wurmt zich naar voor.) Nee, in naam der wet ga ik het eerste binnen. 
  
Freddy Vuile profiteur. 
  
Veronique Ok, kom binnen! (Duwt hem eventjes terug naar buiten.) En je weet het hé, 

politieagent of niet, ook jij zal betalen. 
  
Daniël (Haast zich naar binnen.) Jaja, dat komt in orde. (Deur gaat dicht.) 
  
Iedereen doet een poging om door het raam te gluren om een glimp op te vangen van 
hetgeen er binnen gebeurt. Er is echter weinig te zien en dat uiten de mannen heel 
duidelijk. Op dat moment komt Christine aangelopen. Zij kijkt een poosje verwonderd 
toe. 
  
Christine Typisch mannen, ze moeten nog maar denken aan een blote borst en ze zijn 

niet te houden.  
  
Willy (Een beetje ongemakkelijk.) Christine?! 
  
Christine Ehwel wijvenzot, wat heb je nu te zeggen? 
  
Willy ’t Is niet wat je denkt Christine. 
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Christine Ik denk juist niks. ’t Is gewoon een schande dat ze hier zo’n cabardouche 
toelaten. 

  
Freddy Gaat het stuk antiek ook eens iets zeggen? 
  
Christine Jij hebt geen recht van spreken jij.  Als ik hoor hoe je Gwenny hebt 

mishandeld, zou je beter een toontje lager zingen. 
  
Freddy  Wat doet dat hier ter zake Colette? Heb je er last van dat wij hier staan? Hé? 

Heb je er last van? 
  
Anna Misschien hier een beetje? (Maakt bij zichzelf het gebaar van een dikke 

nek.) 
  
Christine Och voor mij doe je wat je wil. 
  
Anna Je hebt chance Freddy. 
  
Freddy Natuurlijk, jij gaat mij niet zeggen wat ik mag en niet mag. 
  
Christine Maar ik vind het wel mijn morele plicht je te vragen om wat meer respect op 

te brengen voor de vrouwen. 
  
Freddy Och bemoei je met je eigen zaken trutalie.  
  
Anna Allée , ’t is een keer geen ‘Colette’. 
  
Christine Weet je wat jij bent? 
  
Freddy Let op wat je zegt hé. 
  
Christine Een crapuul van een vent. 
  
Freddy (Komt dreigend op haar af.) Dat is erover!!! 
  
Jeremy (Grijpt zijn arm.) Hou je kalm Freddy. Doe geen domme dingen waar je 

achteraf spijt van krijgt. 
  
Freddy Ik hoef geen lesje te leren van een ex-gevangene. 
  
Jeremy kijkt hem dreigend aan alsof hij hem een mep wil geven maar laat dan zijn arm 
met een ruk los.  Jeremy verwijdert zich een beetje van de groep. Anna volgt hem op de 
voet.  
  
Anna Schoon poepje. 
  
Jeremy (Is dat moe maar blijft vriendelijk met een diepe zucht.)  
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Anna alsjeblieft, hou daarmee op. 
  
Anna Ik mag dat toch zeggen! 
  
Willy (Verontschuldigend tot Christine.) Ik ga nog een beetje verder werken. Mijn 

nachtwinkel is geopend. (Slijmerig) Als je wil trakteer ik je een drankje. Gratis 
voor niks. 

  
Christine Nee bedankt. Ik denk dat ik me maar beter snel uit te voeten maak voor er 

ongelukken gebeuren. Trouwens ik dien klacht in bij de politie. (Vertrekt.) 
  
Freddy Tegen wie? Waarvoor? Zal je hen zeggen dat ik je aangerand heb? (Loopt nu 

richting winkel.) Kom Willy geef me eens een pint. Ik heb het nodig. 
  
Willy Eerst… (Teken met hand voor betalen.) 
  
Freddy Hier zeveraar. 
  
Jeremy (Gaat blij weer voor de deur gaan staan.) En zo zal ik toch nog de eerste zijn.  
  
Louise komt aangelopen. Roept eerst naar Willy en Freddy die ze het eerst ziet staan. 
  
Louise Hoe zit dat?  Staat er hier al wat volk voor die tettenkapster? 
  
Freddy Ze staan in rijen aan te schuiven. 
  
Louise Echt? (Kijkt nu richting kapsalon en ziet Jeremy staan.) Eh wel smallen wat 

doe jij daar? Moet je jezelf nu zó verlagen om nog een blote borst te kunnen 
zien? 

  
Jeremy (Keert zich om en vertrekt.) Ok, ik ga al. 
  
Louise (Roept hem na.) Ben ik niet meer goed genoeg misschien? 
  
Freddy Hey Louise, doe geen moeite. Kom hier een pint zal je deugd doen. 
  
Louise Je hebt gelijk, ik kan er een gebruiken. 
  
Freddy Kom hier mijn engeltje. Geef haar een pint Willy en geef er mij er ook nog 

een. 
  
Willy Eerst… (Teken met hand voor betalen.) 
  
Freddy (Tot Louise.) Maar kan die vent mieren neuken!  
  
Louise Ik weet er alles van. 
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Willy Zwijg maar want jij moet me ook nog centen. 
  
Louise Ik? Waarvoor? 
  
Willy  Gebaar maar niet van kromme haas. 
  
Louise Eh wel als dat zo is, zeg me dan waarvoor? Zeg het!!! 
  
Willy Voor bewezen diensten. 
  
Freddy Wat moet ik mij daarbij voorstellen? 
  
Louise Ja, leg eens uit! 
  
Freddy Sex of drugs? 
  
Willy Bijlange niet! Hoe kom je daarbij? 
  
Freddy ‘k Weet het niet, maar ik heb hier en daar al iets horen waaien. 
  
Willy Ga je mij verdenken van oneerlijke praktijken terwijl ik het altijd zo goed voor 

heb met de medemens. 
  
Freddy Jij gelooft ook nog je eigen leugens zeker? 
  
Deur van het kapsalon gaat open. Daniël is met zijn hoofd in de wolken. Heeft zijn kepie 
niet op. Er kan iets leuk en grappigs gebeurd zijn met zijn haar.  Veronique blijft in 
deurgat staan om de reacties te horen. 
  
Willy  Eh wel Daniël, alles in orde? 
  
Daniël Hallelujah! Por favor! Daniëls natte droom is werkelijkheid geworden. Wat 

was dat?! 
  
Anna Hallelujah! Por favor! 
  
Freddy Vertel!!! 
  
Daniël ’t Waren net zo twee smakelijke Boules de Berlins. Jammer dat ik er niet 

mocht van proeven. 
  
Freddy (Helemaal opgewonden.) Hoor je dat Willy? 
  
Willy Hallelujah! Rocque-fort! 
  
Daniël En dan dat moment dat ze moest bukken om haar borstel op te rapen… 

‘k Had bijna zo’n Boules in mijn oog. 
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Freddy Je meent het!!! 
  
Daniël Ik zweer je, ik kam zelf nooit meer mijn haar ’s morgens. Veronique mag dit 

doen. 
Hallelujah! Por favor! Ik ga naar huis. (Vertrekt.) 

  
Freddy Ik kan niet wachten!! 
  
Willy (Vol goesting.) Ik wil dat ook wel eens meemaken! 
  
Louise Maar moet dat nu eens horen. Jullie zijn net twee hete bokken. 
  
Freddy (Stapt richting Veronique.) ’t Is mijn beurt! 
  
Veronique Jij komt hier niet binnen. 
  
Men hoort sirene van politie naderen.  
  
Freddy Ik betaal je op voorhand. 
  
Veronique Jij komt hier niet binnen, zeg ik je. 
  
Freddy Ben ik niet goed genoeg misschien? 
  
Veronique Ik bepaal nog altijd zelf wie er mijn zaak binnen komt! 
  
Louise Ik mag daar ook niet meer binnen en ‘k weet bij god niet waarom. 
  
Freddy (Wil naar binnen gaan.) Dat zullen we nog eens zien!!! 
  
Veronique Eén stap verder en ik bel de politie. 
  
Willy ’t Is niet meer nodig ze zijn daar al. 
  
Laura komt opgelopen. 
  
Laura Allemaal meekomen. Er is iets onwaarschijnlijks aan het gebeuren!!! 
  
Veronique Wat dan? 
  
Laura In de Vondelstraat. Je moet dat gewoon zien. Je zal je ogen niet geloven! 

Kom. Vlug. 
  
Iedereen haast zich naar de Vondelstraat. Op dat ogenblik zou het bijzonder leuk zijn dat geld 
vanuit de lucht dwarrelt over het publiek. In de Vondelstraat is er namelijk een lichte 
vrachtwagen gepasseerd, gevolgd door de politie. Er werd een hele lading geld op straat 
gegooid. Biljetten van 50 en 100 euro liggen er zomaar te grabbel voor de passanten. 
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Bedrijf 3: De vrijdagmorgen na het incident. 

Alle kranten staan er vol van. Het geld werd gestolen bij een rijke industrieel in de buurt 

wiens kluis werd gekraakt. Er werd zo’n 1 miljoen euro gestolen die voor het grootste deel 

op straat is beland. Het is het nieuwsfeit van de dag en iedereen begint iedereen te 

verdenken dat men ook een graantje heeft meegepikt.   

Op het plein is Jeremy bezig met de straat te vegen. Hij ziet afval tussen het groen en bukt 

zich om het op te rapen. Willy is er als de kippen bij om hem wat uit te horen over de feiten 

van gisteren.  

Willy Eh wel, ben je ze aan het ingraven? 
  
Jeremy Wat? 
  
Willy Die vrouw die je gisteren vermoord hebt!!! 
  
Jeremy Wablief? 
  
Willy Hé man, doe nu niet alsof je neus bloedt. (Steekt krant onder zijn neus.) 

Die bankbiljetten die ze gisteren op straat hebben gegooid. En zeg nu niet 
dat je er niet bij was hé, ik heb je ook zien grabbelen!!! 

  
Jeremy Ikke?! Ik weet van niks. ’t Is trouwens het eerste dat ik ervan hoor. Geef 

eens hier. 
(Neemt de krant en begint te lezen.)  
‘Rijke industrieel wordt beroofd van 1 miljoen euro. Na helse achtervolging 
van de politie gooien de overvallers de buit op straat.’  
Wauw, dat is bijna niet te geloven!!! Hoeveel biljetten moeten dat wel 
geweest zijn? 

  
Willy Het waren allemaal briefjes van honderd en vijftig euro!!! 
  
Jeremy Een biljet van 100 heb ik zelfs nog nooit van ver of dichtbij gezien!!! 
  
(Veronique doet haar deur open en haalt het bord weg.) 
  
Willy Dan heb jij een ali…ali… ja hoe zeggen ze dat alibabibi? 
  
Jeremy Alibi onnozelaar!!!  
  
Willy Wel ja alibi. Ik denk het niet, want net voor het gebeurde ben je hier 

vertrokken in de richting van de Vondelstraat. 
  
Jeremy Zeg is dat hier een kruisverhoor of wat? (Merkt Veronique op.) Hé 

poepke, ben gisteren uiteindelijk niet gekomen maar vanavond mag je me 
verwachten!!! 
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Veronique Laat maar, ik stop ermee. 
  
Jeremy Dat meen je niet!!! 
  
Veronique Ik heb eens goed nagedacht. Ik weet niet waar mijn gedachten zaten. Mij 

zó verlagen om aan geld te geraken. Nee, dat wil ik niet.  
  
Willy Toch ook heel toevallig! Gisteren smijten ze hier een miljoen euro op 

straat en plots is dat allemaal niet meer nodig. 
  
Veronique Och man, heb ik jou gevraagd? 
  
Willy Je was gisterenavond toch ook serieus aan het grijpen of vergis ik me? 
  
Jeremy Maar hoeveel jij gepiekt hebt, daar spreek je niet over! 
  
Willy Pardon, dat zou ik nooit doen. Ik zou het niet over mijn hart krijgen. 
  
Veronique Schijn heiligaard. (Veronique weg) 
  
Daniël op. 
  
Daniël Goeiemorgen iedereen. 
  
Jeremy Wat is er Daniël? Kom je je haar weer kammen? 
  
Daniël Was dat maar waar? Dat zijn nogal toeren hé, wat er gisterenavond 

gebeurd is. 
Dat maak je geen twee keer mee zunne in je carrière. Alléé, welke 
stomkoppen doen nu een overval van 1 miljoen en smijten het daarna op 
straat? 

  
Willy (Kalm en sarcastisch) 

‘k Weet het niet. Misschien moet je dat eens aan Jeremy vragen. 
  
Jeremy Waarom aan mij? 
  
Willy Jij weet toch hoe het eraan toegaat in het crimineel milieu. 
  
Jeremy Je gaat toch weer niet beginnen hé man!!! (Neemt Willy bij zijn shirt.) 
  
Daniël  Hola, kalmte kan u redden vriend. 
  
Jeremy (Lost onmiddellijk Willy.) Klootzak!!! 

Daar krijg ik nu écht het schijt van.  
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Willy Ik verkoop rollen wc-papier… ook per velletje als het nodig is. 
  
Jeremy Och man. 

(Loopt weg en is erg gefrustreerd.) Ja ik weet dat ik iets heb misdaan. En 
ik ben daarvoor gestraft geweest. Maar zal me dit heel mijn leven 
achtervolgen? Gelooft dan niemand dat je na de gevangenis een beter 
mens kan worden? 

  
Willy (Venijnig en sarcastisch)  

Je zou nog niet mogen verschieten dat hij daar iets mee te maken heeft.  
  
Daniël Ja Willy, ik denk niet dat we al zo vlug conclusies mogen trekken. Dat zal 

het onderzoek moeten uitwijzen.   
  
Willy Doe jij het onderzoek Daniël? 
  
Daniël Nee nee, dat zijn collega’s van de recherche. 
  
Willy Ja maar goed ook zeker. Misschien zijn er ook wel enkele eurootjes aan 

jouw handen blijven plakken. 
  
Daniël  Het eerste wat ‘ik’ zal doen, is een huiszoeking bij jou aanbevelen. 
  
Willy Een huiszoeking?!? Betekent dit dan dat ze heel je huis binnenste buiten 

keren? 
  
Daniël Overal zoeken ze. Ze breken zelfs je vloeren uit als ’t nodig is. 
  
Willy Miljaarde, dat wil ik niet meemaken. (Loopt naar binnen.) 
  
Daniël (Zet kepie af en wrijft door zijn haar. Gaat met zijn hand in zijn broekzak 

en er vallen enkele briefjes van 100 euro op de grond. Kijkt angstvallig 
om zich geen en raapt die paniekerig weer op.) 
Met honderd euro zal ik wel toekomen zeker om nog eens mijn haar te 
laten kammen? 
 (Wrijft in zijn handen. Loopt al huppelend van vreugde richting kapsalon 
en gaat binnen. Zo vlug als hij binnen is, staat hij weer buiten). Maar, 
maar… 

  
Veronique Nee, Daniël ik moet het niet weten. 
  
Freddy op. 
  
Daniël Maar 100 euro om mijn haar eens te kammen, is dat niet genoeg? 
  
Freddy (Met rauwe stem.) Daniël, dat wil ik wel doen!!! En ’t zal ook zonder BH 

zijn! 
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(Tot Veronique.) Hoe zit het Colette? Heb je tijd voor een balayageke?  
Hier 300 euro! 

  
Veronique Nog voor geen 1.000! (Smijt deur achter zich dicht.) 
  
Freddy Dat wijf wil niet rijk worden zeker? 
  
Intussen zijn Louise, Lize en Christine op het plein gekomen. 
  
Louise Kijk wie we daar hebben. Je zal me toch niet vertellen dat je hier al bent 

om verklaringen af te nemen over heel die cirque rond dat geld. 
  
Daniël Nee, dat is voorlopig in handen van het parket en een speciale 

opsporingsbrigade van de politie 
  
Christine (Achterdochtig) En wat zullen die dan allemaal doen? 
  
Daniël Getuigen verhoren, verdachten ondervragen en aanhouden, eventueel 

huiszoekingen als het nodig is. 
  
Christine Jawadde!! 
  
Lize Maar als je niks te vrezen hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken! 
  
Freddy Iedereen heeft hier iets te vrezen. 
  
Christine Hé spreek voor jezelf hé man! 
  
Lize Jij ook? 
  
Freddy Ik nee, ik was daar jammer genoeg niet bij. 
  
Louise Dat zeggen ze allemaal.  
  
Freddy Je zal nu misschien lachen hé als ik het zeg, maar liegen dat zit niet in mijn 

natuur. 
  
Christine Moet je horen! 
  
Louise Waarom zou je trouwens iets te vrezen hebben. De wet zegt dat als je iets 

vindt op straat het sowieso van jou is. 
  
Christine Dat is juist. 
  
Daniël Niks van! 
  
Christine Ah neen? 
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Daniël Als je geld of voorwerpen vindt op straat dan moet je dit altijd melden aan 

de politie. Pas na een jaar, als de rechtmatige eigenaar niet is komen 
opdagen, wordt het jouw eigendom. 

  
Freddy Ik vind regelmatig lege bierblikjes op straat, ‘k zal ze ook komen brengen. 
  
Lize Het gaat over waardevolle voorwerpen hé Freddy, geen afval! 
  
Daniël En als je geld vindt op straat en de politie weet dat het om crimineel of 

gestolen geld gaat dan wordt dat nooit van jou, ook niet na een jaar!! 
  
Christine Wat zijn dat nu voor wetten? 
  
Louise Ja inderdaad, op geld staat toch geen naam. Iedereen kan beweren dat 

het van hem is. 
  
Freddy Waar zou jij 1 miljoen euro vandaan halen Colette? 
  
Daniël En als ik eens vragen mag, waar heb jij die 300 euro gehaald die je net 

ging betalen aan Veronique? 
  
Freddy Dat is geld dat ik eerlijk verdiend heb aan de ziekenkas!!! 
  
Lize Misschien moeten we stoppen met elkaar te verdenken. Laten we zelf 

eerst eens in eigen boezem kijken. 
  
Freddy Ik kijk liever in de boezem van een Colette, dat is zo plat niet! Kom hier 

Christine. 
  
Christine Jij blijft met je vuile poten van mijn lijf. 
  
Freddy Bah, ’t was maar een grapje hoor Colette!!! 
  
Lize En als er iemand dan toch toevallig iets zou hebben gepikt dan gaan ze er 

wel voor zorgen dat die persoon dit op een anonieme manier aan de 
politie kan terug bezorgen. 

Anna op. 
  
Louise Eh wel Annaatje wat kom jij hier doen? Kom je ook eens luisteren wat je 

met je gestolen geld moet doen?  
  
Anna Ik kom muisjes halen bij Willy. Zwarte, groene en rode. Mmm lekker. 
  
Louise En met wat zal je dat betalen? Met briefjes van 100 euro zeker?  

(Steekt haar hand in de vestzak van Anna en haalt er enkele briefjes van 
100 euro boven.) Voilà dat noemen ze dan op heterdaad betrapt. 
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Christine Dat is duidelijk. 
  
Anna (Onverschillig kalm.) Dat is niet van mij!!! 
  
Louise Dat is inderdaad niet van jou. Het is gepikt. 
  
Freddy Ja Daniël ik denk dat je ze toch maar eens beter zal fouilleren. Beter jij dan 

ik!!! 
  
Daniël (Ongemakkelijk) Euh ik vrees Anna dat ik je zal moeten meenemen naar 

het politiebureau. 
  
Anna Asjemenou!! 
  
Louise Alléé, de zaak is zo snel opgelost. We weten wie de dader is. 
  
Daniël Hola, niet te snel victorie kraaien. Er zullen er wel meer zijn die geld 

hebben achterover geslagen. (Neemt Anna mee.) Kom Anna, ik neem je 
even mee voor verhoor naar het politiekantoor. 

  
Anna Asjemenou!! 
  
Lize Weet je wat Anna, ik ga met je mee. 
  
Louise En ik ga naar huis!!! 
  
Daniël, Anna, Lize en Louise af. 
  
Freddy (Tot Christine) ’t Wordt nog spannend hé Colette!!! 
  
Christine Hoe bedoel je? 
  
Freddy (Grijnzend) Je voelt je toch niet erg op je gemak hé? Hopelijk doen ze bij 

jou geen huiszoeking. 
  
Christine Ik kan je eerlijk zeggen dat ik geen geld gestolen heb! 
  
Freddy (Sussend.) Tututututut, dat maak je Freddy niet wijs. De gelegenheid 

maakt de dief. 
  
Christine Jij kan het weten! 
  
Freddy En de eerlijkheid van de vinder ligt dikwijls in de aard van de vondst. 

(Korte stilte.) Een doordenkertje hé Colette. 
  
Christine Je werkt op mijn zenuwen!!! (Gaat weg.) 
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Freddy (Volgt haar en gaat mee af met haar.)  

Steek ze maar goed weg Christientje want anders zullen ze ze wel vinden!  
  
Louise keert terug en kijkt of er nog iemand op het pleintje is. Ze loopt naar Willy’s 
winkel. 
Als ze merkt dat de deur niet open is, bonst ze op de deur. Willy doet open. 
  
Willy Ik ben gesloten. Ik hou mijn sièsta, zie je dat niet? 
  
Louise Op dit uur van de dag zeker. Je bent je buit aan het verstoppen, is het 

niet? 
  
Willy Ikke? 
  
Louise Hier mijn schulden. De rest mag je houden als ik tenminste nog wat wit 

poeder van je krijg. 
  
Willy 500 euro… In briefjes van 100? Jij was er gisteravond blijkbaar ook bij toen 

ze de prijzen aan het uitdelen waren. 
  
Louise En nu eerlijk, hoeveel heb jij gepikt? 
  
Willy Zeg hoeveel zal ik het nog moeten herhalen? Niks!!! 
  
Louise En dit dan? (Haalt GSM boven en toont foto.) 
  
Willy Wat is dat? 
  
Louise Kijk maar eens goed. 
  
Willy Een foto… van mij? 
  
Louise  En ik heb ook nog een filmpje. Je kan dus maar beter een toontje lager 

zingen. 
  
Willy Je hebt een filmpje van mij en toch beweer je dat je er niet bij was. Hoe 

kan dat?  
  
Louise Geef toe, welke klojo zou het niet gedaan hebben?  Zo’n kans krijg je toch 

maar één keer in je leven. 
  
Willy ’t Zal wel zijn. 
  
Louise Als ’t geld van een rijke industrieel zomaar voor je neus komt waaien, 

moeten we ons dan schuldig voelen als we enkele biljetten hebben 
opgeraapt? 
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Willy Nee zeker? 
  
Louise Dus laten we elkaar er niet inluizen. 
  
Willy Hoe kan ik jou vertrouwen? Jij hebt wel die beelden van mij.  
  
Louise Door mij te geloven op mijn erewoord. 
  
Willy Maar ik zweer je, het gaat slechts over enkele briefjes van 100 euro. Zelfs 

de moeite niet waard om ze terug te brengen. 
  
Louise Welke reden zou ik trouwens hebben om jou aan te geven? 

Er is een mooi spreekwoord dat zegt: Spreken is zilver, zwijgen is goud en 
dat is in ons geval zeker van toepassing. 

  
Willy (Lacht groen.) Dat is schoon gezegd! Zegt dat nog eens. 
  
Louise Spreken is zilver, zwijgen is goud. 
  
Willy Dat klinkt als muziek in mijn oren!! 
  
Louise Dus mondje dicht en geef nu maar het spul!!! 
  
Willy (Vriendelijk en op zijn hoede.) OK, kom even binnen. 
  
Gwenny en Laura komen op. Ze zetten zich op de bank. 
  
Laura Heb je het grote nieuws al gehoord van gisterenavond? 
  
Gwenny Hebben ze Freddy met zijn zatte muil opgepakt? 
  
Laura Nee, niet dat ik weet. ’t Is iets anders. 
  
Gwenny Wat dan? 
  
Laura Gisteren in de Vondelstraat? 
  
Gwenny Wat is ervan? 
  
Laura Jij weet dus écht van niks. 
  
Gwenny Wat zou ik dan moeten weten? 
  
Laura Dieven pleegden een inbraak in een grote villa hier in de buurt. En ze 

gingen aan de haal met een hoop geld, juwelen en een bankkluis. Na een 
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helse achtervolging gooiden ze die kluis op straat en zo kwam een miljoen 
euro op straat terecht. 

  
Gwenny Een miljoen euro?! Dju, dedju dat ik daar niet bij was. 
  
Laura Wat zou je met dat geld gedaan hebben? 
  
Gwenny Hm, ik zou het me niet eens kunnen voorstellen dat ik een grote som geld 

had. 
  
Laura Ja maar, wat als? Stel dat je 15.000 euro zomaar van straat had geraapt. 
  
Gwenny Dat zou een schoon cadeau zijn geweest. Het zou me niet meer 

afhankelijk maken van respectloze mannen die me misbruiken en 
behandelen als een stuk stront. Wat zou ik doen? Een eigen huisje huren, 
eventjes op adem komen en wat later een naaicursus volgen en mijn 
eigen sociaal naaiatelier starten. Het zou dan mijn bedoeling zijn om 
goedkoop kleren te herstellen voor mensen die het niet breed hebben. 

  
Laura Ik zou je het zo van harte gunnen. 
  
Gwenny Een eigen naaiatelier, het is al altijd al mijn grootste wens geweest. 

(Zucht)  
Maar ja… 

  
Laura Dat zijn mooie dromen!!! 
  
Gwenny Ach ja… Maar weet je wat het mooiste cadeau zou zijn? 
  
Laura Wat dan? 
  
Gwenny Dat ik mijn mama nog eens kon terugzien.  
  
Laura Hoelang is het dan al geleden? 
  
Gwenny Van toen ik nog klein was. (Ontroerd met tranen in de ogen.)  

Mijn mama had niet de mogelijkheden om mij zelf op te voeden en toen 
ik 4 was, werd ik door de jeugdrechter van de ene instelling in de andere 
geplaatst.  

  
Laura En waar is je mama nu? 
  
Gwenny Blijkbaar woont ze nu ergens in een psychiatrische instelling.  
  
Laura En wat houd je tegen om haar op te zoeken? 
  
Gwenny Ik zou me schamen om zo onder haar ogen te komen. (Ontroerd.) 
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Laura Wees niet zo hard voor jezelf. 
  
Gwenny Het is toch waar. Ik ben een mislukkeling, een armoezaaier. Ik heb er nog 

niet veel van gebakken in mijn leven. 
  
Laura (Ook ontroerd.) Hé, leg toch niet alle schuld bij jezelf. Kom hier dat ik je 

troost. (Neemt haar in haar armen.) 
  
Gwenny Nogmaals bedankt voor gisteren. 
  
Laura (Haalt een hele pak bankbiljetten uit haar zak.) 

Hier, ik wil nog iets voor je doen. 
  
Gwenny Wat?! Nee dat kan ik niet aanvaarden!! 
  
Laura Ik weet niet precies hoeveel het is maar het is vast en zeker wel 15.000 

euro. Neem het… (Houdt pak geld voor zich uit.)  Alsjeblieft! 
  
Gwenny Nee dat kan niet. 
  
Laura Toe, je verdient een nieuwe start in je leven.  
  
Gwenny Heb jij dat geld vanop de straat? 
  
Laura (Lachend) Ik ben toch geen prostitué!!! 
  
Gwenny Komaan, Je weet wat ik bedoel!!! 
  
Laura Dat doet er toch niet toe. 
  
Gwenny Toch wel. Ik hoef geen gestolen geld. 
  
Laura (Korte stilte.) Laura ik zweer je: dit is géén gestolen geld. 
  
Gwenny kijkt haar ongelovig aan. 
  
Laura Ik zweer je… Ik zweer je… Vertrouw me… 
  
Gwenny Waarom doe je dit? 
  
Laura Omdat je een eerlijke kans verdient. Hier… neem het aan. 
  
Gwenny Merci… (Neemt geld na korte twijfel.) Hoh, hoe zal ik je ooit op een 

passende manier kunnen bedanken? 
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Laura Beloof me dat je me nog eens belt en dat je me zult uitnodigen in je 
nieuwe huisje. Hier is mijn naamkaartje. 

  
Gwenny Ik heb nog geen GSM, maar nu ik geld heb, kan ik er ene kopen. (Geeft 

Laura een knuffel.) 
  
Lize op. Gwenny steekt het geld snel in haar beurs en vertrekt. 
  
Lize Hé Gwenny, ik moet je iets vragen. 
  
Laura Snel nu, ga maar. 
  
Gwenny veert recht en verdwijnt. Laura zit aangedaan op de bank. 
  
Lize Zij loopt?!! (Gaat naar Laura.) Zij loopt. 
  
Laura Ja, zij loopt en ze heeft al altijd kunnen lopen. 
  
Lize (Ziet enkele bankbiljetten liggen.) Oh, daarom was ze zo snel weg! 
  
Laura Verdenk haar alsjeblieft niet van dingen waar ze niks mee te maken heeft. 
  
Lize Maar ik zie wel wat ik zie!!! 
  
Laura Ik kan met zekerheid zeggen dat dit geen geld van die overval is. 
  
Lize Dan is het geld van jou. 
  
Laura Ja. 
  
Lize En toch lijkt me dit alles een beetje verdacht.  
  
Laura Ik kan je begrijpen, maar ik zweer je, het is niet zo! 
  
Lize Dan moet ik je dat geld teruggeven. 
  
Laura Ok merci. 
  
Lize Ik hoop dat je de waarheid spreekt. Ken je Gwenny? 
  
Laura Genoeg om te weten, hoe hard het leven van die vrouw al is geweest. 
  
Lize Zeg dat wel.  
  
Laura Het is aandoenlijk. ’t Is niet gelijk waar je wieg staat. En blijkbaar is dat 

hier zo’n buurt, waar vele mensen niet leven maar overleven. 
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Lize Ja dat is zo. De meesten die hier wonen, hebben de beste bedoelingen 
maar hun verleden en de omstandigheden maken vaak dat het misloopt.  

  
Laura Ik had er geen benul van dat er nog zo’n ellende en armoede bestond hier 

in ons land. 
  
Lize Toch wel, ik heb er beroepshalve alle dagen mee te maken. 
  
Laura Als je dit ziet, zou je je haast schamen dat je het goed hebt. 
  
Lize Woon je hier ook in de stad? 
  
Laura Nee, ik woon hier enkele dorpen verderop. 
  
Lize En hoe kom je dan hier terecht? 
  
Laura Toevallig. Heel toevallig. 
  
Lize Ken jij soms een zekere Louise? 
  
Laura Zegt me niks. 
  
Lize Die moest dringend naar het politiekantoor. 
  
Laura In verband met die geldoverval van gisterenavond? 
  
Lize Ja. Naar het schijnt zou al een kwart van het geld terug gevonden zijn, 

maar dan nog blijft er zo’n 750 duizend spoorloos. 
  
Laura Amai, dat is een pak geld. 
  
Lize Daarnet werd Anna nog opgepakt voor verhoor omdat ze enkele briefjes 

van 100 bij zich had. 
Dat is ook zo’n arm mensje waar je compassie mee moet hebben. 

  
Laura Oh ja, die ken ik van op straat! Alléé, dat is toch ergens te begrijpen dat zo 

iemand mee deelt in de vreugde als de briefjes van 100 in het rond 
vliegen. 

  
Lize Ergens wel maar uiteindelijk is en blijft het stelen. 
  
Laura Ze zullen haar toch niet aanhouden? 
  
Lize Ik hoop van niet.  
  
Laura Dat zou ik pas straf vinden. 
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Lize Ze waren bezig met het verhoor. Daarom willen ze ook Louise verhoren 
want zij heeft tenslotte de briefjes uit haar vestzak gehaald. Dus ben ik op 
zoek naar haar. (Vertrekt.) Misschien tot nog eens? 

  
Laura Ja, tot nog eens. (Laura blijft zitten en gaat na een poosje liggen op de 

bank.) 
  
Christine kruist Lize en houdt haar tegen. Ze gaan zo ver mogelijk van Laura vandaan. 
  
Christine Ah Lize meisje, ik moet je eens spreken. Ik heb je raad nodig. 
  
Lize Je ziet er vermoeid uit. 
  
Christine ‘k Heb geen oog dicht gedaan. ‘k Ben al een slechte slaper maar vannacht 

was het nog een stuk erger. 
  
Lize Waarom ben je zo nerveus? Zit je met iets? 
  
Christine (Kijkt eerst rond zich.) Letterlijk en figuurlijk!!! 
  
Lize Laat me tweemaal raden! Het gaat over geld. 
  
Christine Je slaat de nagel op de kop. 
  
Lize Je hebt mee in de winst gedeeld. 
  
Christine Een beetje, maar ik wil er wel weer zo snel mogelijk vanaf geraken.  

Je zal dat toch aan niemand zeggen hé. 
  
Lize Nee nee, ik heb ook mijn beroepsgeheim. 
  
Christine Je bent een braaf meisje. Ik wist dat ik op jou kon rekenen. 
  
Lize Je zei een beetje. Hoeveel is dan een beetje? 
  
Christine Hou je vast hé Lize.  (Even aarzelend alsof het bedrag niet uit haar mond 

kan komen.) 33… euh 33? Nee, 43.700. Je moest maar gapen en de 
briefjes van 100 vlogen zomaar in je mond. 

  
Lize Amai! Zoveel? 
  
Christine Ja ’t is daarom dat ik niet goed geslapen heb hé vannacht. Ik werd duizelig 

van zoveel geld bij elkaar te zien. Ik heb het wel tien keer herteld.  
  
Lize En nu? 
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Christine Ja dat vraag ik aan jou? Geraak ik daar nog vanaf zonder de bak in te 
vliegen? 

  
Lize Ik hoop van wel. 
  
Chrisitne Ooh Lize. Ik had het beter niet gedaan. Ik heb er écht spijt van.  
  
Lize Daar twijfel ik niet aan Christine. 
  
Christine En daarom wil ik dat zo snel mogelijk kwijt, snap je? 
  
Lize Ik heb al op het politiekantoor gehoord dat iedereen die het vrijwillig 

terug brengt niet vervolgd zal worden.  
  
Christine Ja dat zijn zeggende woorden. Ik zou dat eerst op papier willen zien. 
  
Lize Het zou misschien beter zijn om eventjes de kat uit de boom te kijken. Ik 

hou je op de hoogte. 
  
Christine Ok, maar liefst niet te lang wachten, want ik wil daar zo vlug mogelijk 

vanaf. 
  
Lize Dat is beloofd. 
  
Christine Alléé, au revoir hé. En als het allemaal goed afgelopen is, zal ik je dan eens 

een pannenkoek trakteren… van mijn eigen geld!!!! (Gaat weg.) 
  
Lize (Glimlacht.) Ok, da’s afgesproken. 
  
Daniël op. Christine kruist Daniël op een diefje met het hoofd naar beneden.  
  
Daniel (Bedoelt Christine.) Zeg die is ook van een haas gepoept zeker?  
  
Lize Wie? 
  
Daniël Eh wel Christine. Wat scheelt er met haar? 
  
Lize ‘k Zou het niet weten.  Nog nieuws van Anna? 
  
Daniel Ze zijn ermee bezig en ze wordt waarschijnlijk in voorhechtenis genomen. 
  
Lize Maar Daniël dat kun je niet menen. 
  
Daniël Ze had 2.100 euro bij zich. 
  
Lize Maar ze zei wel onmiddellijk dat dit niet van haar was en ik geloof haar. 
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Daniël Héhé, die briefjes kwamen wel niet uit de lucht gevallen, enfin ja, ze zaten 
in haar vestzak. 

  
Lize Ooh ik heb zo te doen met Anna. En nu? 
  
Daniël Ja en nu? De onderzoeksrechter zal waarschijnlijk een huiszoekingsbevel 

uitschrijven. 
  
Lize Och arme dat mens. 
  
Daniël Heb je Louise al gevonden? 
  
Lize  Nee, ik ben nog steeds op zoek. 
  
Daniel Misschien is ze wel met de noorderzon verdwenen. 
  
Lize ‘k Zou het niet weten. 
  
Daniël Kom, ik ga met je mee. 
  
Daniël en Lize wandelen weg. Laura lijkt ingedommeld te zijn. Deur van Willy’s winkel 
gaat op een kier openen.  
  
Willy Sssht!!! Er ligt daar iemand op de bank. 
  
Louise Die ligt blijkbaar te slapen!  
  
Willy Ik zou toch maar niet naar huis gaan. 
  
Louise Waarom niet? 
  
Willy Ze zoeken je. Ze zullen je oppakken! 
  
Jeremy komt op en sakkert op zichzelf. Hij zoekt zijn portefeuille die hij heeft verloren. Ze 
vluchten vlug weer naar binnen. 
  
Jeremy Verdomme hé, waar kan ik dat toch verloren hebben? (Blijft koortsachtig 

zoeken en zit in de grond te woelen.) Dat kan toch niet. (Ziet Laura op de 
bank en gaat er traag naartoe.) Hé? (Schudt lichtjes haar arm.)  

  
Laura Oei ik ben in slaap gevallen. Niet te verwonderen na zo’n bewogen nacht. 
  
Jeremy Was je er misschien bij toen ze aan het strooien waren? 
  
Laura Ja, hoe cool was dat zeg. 
  
Jeremy En, iets opgebracht? 
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Laura Geen cent!!! En jij? 
  
Jeremy Ik was er niet bij. Ik zweer het! 
  
Laura Ik heb je ook niet gezien. Wat had je gedaan als je er wel was geweest? 
  
Jeremy Zo snel mogelijk gaan rennen ook al zou de verleiding heel groot zijn 

geweest. 
  
Laura Dat meen je niet. 
  
Jeremy Ik kan me geen misstap meer permitteren.    
  
Laura Hoe zo? 
  
Jeremy Ik kom net uit de gevangenis. Ik ben onder voorwaarden vrij, dus… 
  
Laura Mag ik vragen waarom? 
  
Jeremy Jij bent ook nogal curieus jij!!! 
  
Laura Dat is de aard van het beestje!!! En wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen, vind 

ik. 
  
Jeremy OK, ik zal je de details besparen!!! Heel kort: veel meegemaakt in mijn 

jeugd, slechte vrienden, alcohol, drugs, drugs dealen… Dat moet het 
zowat zijn. 

  
Laura Alléé jong, zo’n toffe gast gelijk gij. 
  
Jeremy (Glimlacht aangenaam verrast.) Dat is ook de eerste keer dat ze me 

zeggen dat ik een toffe gast ben als ik over mijn verleden vertel. 
  
Laura Hoe heet je? 
  
Jeremy Jeremy. En jij? 
  
Laura Laura. Aangenaam. (Wil hem een hand geven.) 
  
Jeremy (Aarzelt even om hand te schudden maar doet het uiteindelijk toch.)  

Aangenaam… Ja sorry omdat ik eventjes twijfel maar ik ben heel 
wantrouwig tegenover mensen die ik niet ken en dan zeker nog als ze me 
complimentjes geven. 

  
Laura Waarom zou je? 
  



54 
 

Jeremy Weet je, in de gevangenis zitten is geen lol, maar eens je terug vrijkomt is 
het ook geen cadeau. Mensen blijven je zien als een misdadiger. Bij de 
meesten heb je het zelfs definitief verkorven. Je moet jezelf driedubbel 
bewijzen en dan nog geven ze je zo weinig kansen. Was ik gisteren 
toevallig in de Vondelstraat gesignaleerd dan hadden ze me allang weer 
opgepakt. 

  
Laura Ja voor jou klinkt dit dan eerder als een geluk bij een ongeluk. 
  
Jeremy En jij was er dus wel bij en hebt niks gepikt? 
  
Laura Geloof je me niet? 
  
Jeremy Ja en neen. Neen, omdat je dan zoals 90% van alle mensen in deze situatie 

het niet zou kunnen laten. Ja, omdat ik bij jou hier zoiets… eerlijks voel 
van binnen. 
Alléé, ik denk dat als je iets zou pakken, je het meteen ook zou 
wegschenken aan een of ander goed doel of zo. 

  
Laura (Pertinent.) En toch heb ik niks gepikt. (Telefoon van Laura gaat. Ze kijkt 

maar neemt niet op. Ze drukt de telefoon af).  
  
Jeremy Je krijgt het voordeel van de twijfel. Hé, moet je niet opnemen? 
  
Laura Ik neem nooit telefoons op als ik in aangenaam gezelschap ben! 
  
Jeremy Wauw, jij vindt mij aangenaam gezelschap!!! 
  
Laura Ja… (Telefoon gaat weer maar ze drukt weer af als ze ziet wie het is.) 
  
Jeremy Een vervelende vriend, partner, echtgenoot of zo? 
  
Laura Wie is hier nu de curieuze neus? Zin om iets te gaan drinken? Ik trakteer. 
  
Jeremy (Wijst naar zichzelf.) Met een wildvreemde? (Verrast.) Ja waarom niet? 
  
Laura OK, dan gaan we. Kom.  
  
Als ze verdwenen zijn, komen Louise en Willy weer naar buiten. 
  
Louise Heb je dat gezien? Die smeerlap papt aan met een ander. 
  
Willy Ja maar dat is toch écht geen vent voor jou hé Louise. Jij verdient toch 

beter dan dat! 
  
Louise Ja?!!! Wie dan?!! 
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Willy Misschien zo een iets ouder type dat het goed voor heeft met jou en die 
je eens goed in de watten zou leggen. (Raakt haar op een suggestieve 
manier aan.)  

  
Louise (Boos.) Och jij, vieze ouwe vetzak. 
  
Willy Ik kon maar eens proberen hé. 

Dat madammeke is hier trouwens gisteren nog in mijn winkel geweest. 
  
Louise Wie? Zij?! 
  
Willy Ja, ze kwam een fles cola kopen. 
  
Louise En was de Smallen daar ook al bij? 
  
Willy Nee, toen was ze met Gwenny? 
  
Louise Met Gwenny? Wat deed zij de fuck met Gwenny? 
  
Willy Dat ik het ook niet weet!!! 
  
Louise En heb je trouwens gezien hoe verdacht de Smallen zich wel gedroeg. Hij 

leek daar blijkbaar wel iets te zoeken. 
  
Willy Ja daar was hij vanmorgen ook al bezig. Wedden dat hij daar iets 

verstopt!!! 
  
Louise Zijn buit!!!! Zijn buit van gisteren!!! 
  
Willy (Grijnzend lachje.) Dat zou wel eens goed kunnen Snoopy. (Raakt haar 

weer ongepast aan.) 
  
Louise (Geeft hem een mep in het aangezicht.) Hier!!! 
  
Willy Auw. 
  
Louise Jij denkt dat je je alles kan permitteren.! Nog één keer (toont GSM) en ik 

geef je aan bij de politie. 
  
Willy Dat is pure chantage!! We hadden toch een afspraak! 
  
Louise Afspraak?! Welke afspraak? 
  
Willy Eh wel je weet wel: Spreken is zilver, zwijgen is goud! 
  
Louise Fuck you!!! (Met gebaar.) 
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Bedrijf 4: De volgende zaterdag 
 

Op het plein heerst er minder drukte dan verwacht. De burgemeester heeft een 
bijeenkomst georganiseerd met gratis drank die rijkelijk vloeit. Hij wil nog een laatste 
stand van zaken geven en een warme oproep doen dat de mensen toch nog het geld 
zouden terugbrengen. Het is Willy die voor de catering mag zorgen. Voor zijn winkel 
staan enkele hoge tafels waar men staand kan plaats nemen. 
Zijn voorlopig aanwezig. Burgemeester, Willy, Freddy, Veronique, Louise, Daniël, 
Christine. Indien mogelijk aangevuld met enkele figuranten. Freddy heeft al een glas te 
veel op. Christine staat er wat afgezonderd van de rest en houdt alles nauwgezet in de 
gaten. 
  

Willy Nog wat bijschenken burgemeester? 
  
Burgemeester Ja graag. Dank u. 
  
Willy Toch sympathiek dat ik hier voor de ‘ca’, voor de ‘ca’ voor de ‘cate…ring’ 

(spreekt dat letterlijk uit) mag zorgen.  
  
Burgemeester Met veel plezier Willy. Ik had eigenlijk een grotere opkomst verwacht. 
  
Willy Ja burgemeester, de afwezigen hebben iets te verbergen hé en wij niet. 
  
Burgemeester Is dat zo? 
  
Willy Neem nu eens Jeremy Verhelst. 
  
Burgemeester Wat is ervan? 
  
Willy Zie jij hem? 
  
Burgemeester Nee. 
  
Willy Ik denk omdat hij niet recht in zijn schoenen staat want anders is hij er 

overal bij waar gratis te eten en te drinken valt. 
  
Burgemeester Willy, iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. 
  
Willy Ik hoop maar dat de politie zijn werk doet en dat de juiste mensen achter 

de tralies belanden. 
  
Burgemeester Daar heb ik het volste vertrouwen in. En apropos, wil je tijdens mijn 

speech dan tijdelijk stoppen met schenken? 
  
Willy Dat komt in orde burgemeester. 
  
Jeremy en Laura op 
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Freddy (Roept naar Willy.) Willy? Willy? Vier pintjes. 
  
Willy Ik kom direct!!! 
  
Burgemeester (Tot Willy en wijzend naar Jeremy.) Hé Jeremy is er. Dus heeft hij wellicht 

toch niks te verbergen! 
  
Willy Geloof me burgemeester, dat soort volk mag en kan je nooit vertrouwen. 
  
Freddy (Tot Louise) Hé Colette, ook nog een pintje? 
  
Louise Ja dat zal er nog wel ingaan. 
  
Freddy (Roept Willy) Willy…Willy, nog een pintje bij. Vijf pintjes. 
  
Willy (Geënerveerd) Ja een momentje alsjeblieft. Ik heb maar 2 handen. 
  
Louise (Tot Freddy) Zie de Smallen daar eens staan met zijn nieuwe vlam. 
  
Freddy Ach trek je dat niet aan. Er zijn nog venten op de wereld zulle. 
  
Louise ’k Weet toch niet wat hij ziet hoor in dat wijf. 
  
Freddy Bah, ze is toch goed voorzien van poten en oren. 
  
Willy Hier de vijf pinten. 
  
Freddy Eén voor Louiseke en de rest voor mij. (Steekt er drie in zijn zak.) 
  
Willy Wat is dat? 
  
Freddy ’t Is toch op kosten van de gemeente bleiter (janker). 

(Wendt zich af van Willy en tikt met Louise.) Gezondheid. 
  
Willy gaat naar Laura en Jeremy. 
  
Willy Iets drinken? 
  
Laura Een glaasje Cava graag. 
  
Jeremy Een fruitsap. 
  
Willy (Treiterend) Van de drank af jongen? 
  
Jeremy Heb je het niet gehoord? Ik vroeg een fruitsap. 
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Willy De wonderen zijn de wereld nog niet uit hé. Je papa zou voor het eerst 
eens fier kunnen zijn op zijn zoon. (Willy gaat om de drank.) 

  
Jeremy Ik heb mijn vader nooit gekend en dat weet jij maar al te goed! 

(Dan tot Laura) Zal die vent dan nooit eens ophouden? 
  
Laura Ik vrees ervoor. Dat is zo’n type. Leer je vooral beheersen in zulke 

situaties.  
  
Jeremy Ja ja, ik weet het. Maar dat is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
  
Laura Heb je nog iets gehoord van Anna? 
  
Jeremy Voor zover ik weet, blijft zij nog steeds aangehouden. Ze zouden bij een 

huiszoeking 20.000 euro hebben gevonden. 
  
Laura Wie zegt dat dit niet haar eigen geld is? 
  
Jeremy Eh wel dat vroeg ik me ook af. 
  
Willy komt met de bestelling. 
  
Willy Voilà, een Cava voor mevrouw en een fruitsap voor onze Jeremy. 
  
Willy loopt verder tot bij Veronique en Daniël.  
  
Willy Mag ik nog wat inschenken? Ook voor mijn zakenpartner? 
  
Daniël en Veronique laten terwijl hun glas bijvullen. 
  
Willy Ik voel me toch een beetje in de steek gelaten Veronique.  
  
Veronique Waarom? 
  
Willy Eerst mij opvrijen om een eigen businessplan te ontwikkelen en als ik het 

dan uiteindelijk doe, laat je me vallen als een baksteen. 
  
Veronique Mijn plannen zijn veranderd. 
  
Burgemeester Willy?! 
  
Willy Ja burgemeester, ik kom. (Willy naar burgemeester.) 
  
Veronique Ben benieuwd wat hij te vertellen heeft? 
  
Daniël Eh wel dat gaat weer over die geldkwestie gaan hé.  
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Veronique Dat begint zo stilletjes aan te vervelen. Je mag je kop niet buitensteken of 
de mensen hebben het erover. Hoever staat het onderzoek eigenlijk? 

  
Daniël Daar kan en mag ik niks over zeggen.  
  
Veronique En als ik nog eens privé je haar zou kammen, zou je dan iets lossen? 
  
Daniël Ah interessant, overweeg je toch nog om verder te doen? 
  
Veronique Absoluut niet.  Heel mijn boel staat te koop en maandag ga ik naar de 

notaris een compromis tekenen voor mijn nieuw appartement.  
  
Daniël (Lachje.) Hela, ’t valt ook niet op. (Gebaar van pikken.) 
  
Veronique Nee Daniël dat is gewoon een idee waarmee ik al langer speelde en ik ben 

nu toevallig verleden week op dat appartement gebotst. 
  
Daniël Ja, het had gekund hé! 
  
Burgemeester (Nadert Christine.) Eh wel Christine, je staat hier zo alleen. 
  
Christine Ik zou eigenlijk niet weten bij wie ik zou kunnen staan. Dat soort volkje dat 

hier aanwezig is, is mijn genre niet. 
  
Burgemeester Ja, ’t zijn allemaal speciale mensen hé. 
  
Christine Speciale mensen? In mijn ogen is dat regelrecht crapuul. 
  
Burgemeester Ooh dat vind ik toch een beetje te kort door de bocht.  

Maar zeg, heb ik niet gehoord dat je huis te koop staat. 
  
Christine Ja, ik ga verhuizen.  
  
Burgemeester Naar aan appartementje in de stad?  
  
Christine Nee, ik blijf hier niet langer wonen. 
  
Burgemeester Alléé dat verrast me. Dat lijkt hier zo stilaan op een leegloop in onze stad. 
  
Christine Misschien kun je je dan eens afvragen waarom. 
  
Daniël Sorry dat ik stoor burgemeester. 
  
Burgemeester Geen probleem. 
  
Daniël Wanneer zal je je speech beginnen? 
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Burgemeester Zou ik niet wachten op wat meer volk? 
  
Daniël Ik heb niet de indruk dat er nog meer mensen zullen komen. 
  
Burgemeester Ok, dan begin ik eraan. 

(Richt zich tot de aanwezigen.) 
Beste mensen, beste aanwezigen. Even uw aandacht alstublieft.  

  
Freddy Willy! Vijf pintjes. 
  
Burgemeester En ik stel voor dat we nu even wachten met bestellen tot na de speech. 
  
Freddy Nee, eerst mijn pinten. We leven in een democratisch land waar het 

verboden is van dorst te lijden. 
  
Burgemeester Goed Freddy, Willy is er daar al mee. 
  
Willy (Bedient Jeremy) Voilà…5 pintjes voor de Freddy. 
  
Freddy Op kosten van de gemeente. (Tot Burgemeester) Santé. We kunnen er 

weer tegen voor 5 minuten. (Eén pint voor Louise en 3 stopt hij in 
binnenzak.) Godverdomme dat geraakt hier allemaal niet meer in. 

  
Burgemeester OK. Beste mensen, beste aanwezigen. 

We weten wat er verleden week donderdag gebeurd is. We hebben het 
allemaal uitvoerig via de media kunnen vernemen en misschien hebben 
enkelen van jullie het ook life meegemaakt. Het is hier vandaag mijn 
bedoeling om jullie een duidelijke briefing te geven van de stand van 
zaken.  Zitten jullie met vragen, onderbreek me gerust. Ik zal jullie 
proberen een antwoord te geven. 

  
Freddy Burgemeester?! 
  
Burgemeester Ja Freddy. 
  
Freddy Verleden week spraken ze op het VRT-nieuws van 1 miljoen euro, in 

sommige kranten schreven ze 500.000 euro. Hoeveel is het nu eigenlijk?  
  
Iedereen 
door elkaar 

(Geroezemoes. Iedereen bevestigend) Ja, dat is waar hé. De ene zegt 
zoveel, de andere zoveel. ’t Komt blijkbaar niet op 100.000 euro! Etc… 

  
Burgemeester Ja niet door elkaar praten graag. Als we zo voortdoen dan staan we hier 

morgen nog. Op die vraag moet ik jullie helaas het exacte bedrag schuldig 
blijven. 

  
Iedereen 
door elkaar 

Zie je wel. Zo kan je zeggen dat je 2 miljoen gestolen bent. 
Wie heeft er nu een miljoen euro in een kluis liggen? Dat is zwart geld. 
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Burgemeester (Crescendo) Er zou inderdaad sprake zijn van een bedrag van om en bij de 

1 miljoen euro, waarvan er momenteel zo’n 467.000 terecht is gekomen. 
Dat wil zeggen dat er nog meer dan de helft zoek is. 
Na de overval heeft het parket de zaak in handen genomen. Er is een 
nauwe samenwerking met onze politiediensten en ik kan jullie vertellen 
beste mensen dat het parket niet mals zal zijn voor zij die een deel van het 
geld zich onrechtmatig hebben toegeëigend. Men was zeer duidelijk... 
zéér duidelijk.  Voor zij die betrapt worden, zal men een gevangenisstraf 
eisen van 2 jaar. 
(Christine verslikt zich in een borrelnootje en Willy spuugt zijn drankje 
uit. De anderen kijken argwanend rond zich heen.) 

  
Veronique Eh wel Willy voel je het heet worden onder je voeten? Om dan nog maar 

van ons braaf Christientje te zwijgen. (Christine blijft hoesten.)  
  
Willy Ik? Nee ik verslik me gewoon. 
  
Jeremy Bereid je maar voor op een luxe viersterren verblijf in de gevangenis! 
  
Louise Ik zou een toontje lager zingen als ik jou was. 
  
Burgemeester (Probeert weer boven iedereen uit te komen.) We moeten die eis van het 

parket ernstig nemen.  Als jullie dus nog geld in jullie bezit hebben, geef 
het alsjeblieft terug. Wat dat betreft doen wij een beroep op jullie 
burgerzin.   
Wij, het college van Burgemeester en Schepenen, hebben beslist om 
iedereen nog de gelegenheid te geven om het geld anoniem terug te 
brengen. Hiervoor zullen wij aan het gemeentehuis een brievenbus ter 
beschikking stellen waar het geld in kan gedeponeerd worden.  

  
Christine Burgemeester? 
  
Burgemeester Ja Christine. 
  
Christine Een klein vraagje. Niet voor mij persoonlijk maar wel voor een kennis van 

mij waarvan ik toch wel vermoed dat hij een som geld in zijn bezit heeft. 
  
Veronique Voor een kennis!! Voor je zelf zeker! 
  
Christine Voor je andere mensen beticht, doe misschien eens je eigen boekje open. 

Waarom wil jij hier dan zo plots vertrekken en heel je boel verkopen? 
  
Burgemeester Alsjeblief mensen!  

Stel je vraag Christine. 
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Christine Eh wel ja, ik stel mij de vraag als er nu iemand, dus ik niet, dat geld daar 
zou terugbrengen, in hoeverre heeft die persoon dan de zekerheid dat hij 
toch niet zal vervolgd worden? 

  
Louise ’t Valt inderdaad niet op! 
  
Burgemeester We hebben met het parket daar duidelijke afspraken over gemaakt en we 

kunnen jullie garanderen dat er NIET vervolgd zal worden. 
  
Laura Mogen die mensen er dan ook op rekenen dat ze niet gefilmd zullen 

worden door een of andere verborgen camera wanneer ze dat daar 
deponeren. 

  
Christine Ah ja, ik had zo ver nog niet gedacht. 
  
Burgemeester Ook dit niet. Dat zou trouwens ethisch niet te verantwoorden zijn. 
  
Freddy (Lachend) En mag je dan voor jezelf een procentje achterhouden? 
  
Veronique Ja, hij is dat gewoon van 66 procent aan de ziekenkas te krijgen.  
  
Willy En allemaal betaald met mijn belastinggeld!!  
  
Freddy Hé makker, ik sta niet zomaar aan de ziekenkas hé. Ik ben zwaar ziek. 
  
Willy Doorzopen ja!! 
  
Burgemeester Het zou aangenaam zijn als ik mijn speech kon verderzetten en als we die 

onzinnige discussies achterwege laten. 
  
Christine Ja alléé burgemeester doe voort. Ik wil voor het donker thuis zijn. 
  
Burgemeester Waar was ik gebleven? Mensen die dus geld van de overval terugbrengen, 

zullen niet vervolgd worden. 
  
Jeremy ’t Is een pak van mijn hart. (Al de blikken nu op hem gericht.) Wil ik maar 

zeggen dat ik blij ben dat de mensen in dit geval een kans krijgen om het 
zo op te lossen en dat ik het niemand toewens om daarvoor in de bak te 
belanden. 

  
Louise Je was bijna je mond voorbij gepraat hé Smallen. Maar hoe dan ook is er 

geen mens die eraan twijfelt dat jij… 
  
Daniël (Onderbreekt.) Ja ’t is nu genoeg Louise. 
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Burgemeester Inderdaad we kunnen en mogen elkaar niet beschuldigen als er geen 
ernstige aanwijzingen zijn. In dit verband is het parket wel op zoek naar 
gouden tips.  

  
Freddy Is dat hier misschien het onderzoek naar de Bende van Nijvel? 
  
Burgemeester En het parket heeft beloofd elke tip aux sérieux te nemen. 
  
Christine (Paniekerig met bevende handen.) Ik voel me precies wat misselijk 

worden!!! 
  
Louise Ja ja, hoe zou dat komen? 
  
Christine Het is die drank… Het draait hier een beetje. Willy wat heb jij daarin 

gedaan? 
  
Willy Allé lap, ik ben weer de schuldige. 
  
Anna en Lize op. 
  
Freddy Ik kan je maar één goeie raad geven: ‘doorzuipen’ en dan stopt dat 

draaien vanzelf. 
  
Iedereen  Anna?! 
  
Anna (Heel cool.) Een pintje Willy. 
  
Freddy 
 

(Gaat naar Anna. Terwijl geroezemoes van anderen.) Ze hadden daar 
zeker geen bier in de bak? Tenzij van dat tafelbier, van die bruine 
Piedboeuf waar je muil van toeplakt. Hier je krijgt er ene van mij. 
(Haalt uit zijn zak een blik bier.) Santé. 

  
Anna Schol. 
  
Burgemeester Dames en heren, mag ik nog even verder met mijn speech. 
  
Lize Burgemeester zou ik eerst eventjes het woord mogen nemen? 
  
Burgemeester Heel kort dan. 
  
Lize Ik wou toch eventjes meedelen dat het duidelijk is dat Anna geen geld van 

de overval in huis had.  
  
Louise Die 20.000 euro waren allemaal van haar zeker?  
  
Lize Ja, dat was spaargeld. 
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Louise Ach kom, iedereen heeft toch gezien dat ik geld uit haar zakken heb 
gehaald. 

  
Lize (Vastberaden) Die 20.000 euro waren in elk geval van haar! Meer kan ik 

niet zeggen. 
  
Christine En wij maar denken: ‘Och arme die duts.’ 
  
Willy Ja ’t is gedaan met die grote korting op je muisjes. Vanaf nu betaal je de 

volle pot. 
  
Anna Eh wel dan zal ik ze in de bak gaan halen. Ze waren daar de helft 

goedkoper. 
  
Veronique En zeg eens, hoe was het in de gevangenis Anna? 
  
Anna Wel euh…goed. Zeer goed eigenlijk. Ik dacht eerst dat ik op sportkamp 

was.  
  
Jeremy Op sportkamp? 
  
Anna Ha ja, ik moest daar onmiddellijk zo’n judopak aandoen. Maar ik heb 

helaas niet kunnen meedoen aan de trainingen. Daarvoor was mijn 
verblijf te kort. 

  
Freddy Je stinkt in ieder geval niet meer van een uur in de wind. Ze moeten je 

daar zeker eens goed in de javel hebben geweekt. 
  
Anna Ja dat ook. En ik moest ’s ochtends en ’s avonds mijn tanden poetsen. Het 

eten was lekker. Ik had een goed bed en verse lakens. De cipiers waren 
vriendelijk. Enfin ik had geen klagen. 

  
Christine En je had daar beter gebleven als dat zo is. 
  
Louise Maak je geen zorgen Christine, binnenkort ga je het zelf ook mogen 

ondervinden hoe goed het daar wel is. 
  
Christine Spreek eens voor jezelf hé onnozele geit. 
  
Louise Wablief?! 
  
Burgemeester Alsjeblieft mensen, we gaan niet weer dezelfde toer op. 

Heb je daar nog iets aan toe te voegen Lize? (Lize schudt neen.) Anna? 
  
Anna ’t Is voor herhaling vatbaar. Ha ja, ’t Is voor de eerste keer in mijn leven 

dat ik eens op hotel ben geweest. 
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Veronique Als je jou hoort praten, zou je denken dat de gevangenis een luxe 
kuuroord is. 

  
Burgemeester OK, kunnen we nu verder gaan? Waar was ik gebleven? 
  
Daniël Bij de gouden tips! 
  
Burgemeester Juist ja. Dus het parket is op zoek naar gouden tips. Mensen die dus 

serieuze vermoedens hebben dat iemand van dit geld in zijn bezit heeft, 
kunnen dat melden aan de politie. 

  
Freddy Hoeveel moet je er hebben? 
  
Burgemeester Alle tips zijn welkom. (Tot Willy) Breng me eens een glaasje water Willy? 
  
Freddy En voor mij nog 4 pintjes. 
  
Burgemeester Niet tijdens mijn speech heb ik gezegd. 
  
Freddy Als jij drinkt, mag ik ook drinken. Iedereen gelijk voor de wet.  

Burgemeester ik zal je één verdachte noemen! Gwenny!!!  
  
Laura Waarom Gwenny? 
  
Freddy Niemand die weet waar ze gebleven is. 
  
Laura Ze is gevlucht omdat je haar zwaar mishandelde! 
  
Christine (Bevestigend tot anderen.) Ja maar dat is waar! Dat is geen leugen. 
  
Freddy Ola, gaan we de man spelen en niet de bal!? 
  
Daniël Euh ik kan jullie zeggen: Dat spoor werd onderzocht en Gwenny had een 

sluitend alibi. Ze verbleef op dat moment in een hotel. 
  
Laura Oef, dat is een pak van mijn hart. 
  
Freddy OK, ik ga verder… Veronique! 
  
Veronique Ikke? 
  
Freddy Ze begint een blote tetten kapsalon omdat ze denkt daar veel meer geld 

mee te kunnen verdienen en ’s anderendaags na de overval stopt ze er al 
mee en staat heel haar boel te koop. Dat gaapt toch als een oven! 

  
Veronique Heb ik dan het recht niet misschien om… 
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Burgemeester Ja Freddy dat noem ik geen echte tip.  
  
Veronique Hij wil gewoon revanche nemen omdat hij niet binnen mocht. 
  
Burgemeester We stoppen met het geven van tips!!! 
  
Louise Ik heb nochtans een super gouden tip! 
  
Willy is bij burgemeester gekomen met een glas en een fles water. Hij denkt dat Louise 
hem zal verklikken en op het moment dat hij wil inschenken begint hij serieus te beven 
en te morsen.) 
  
Burgemeester Wat is dat nu met jou Willy? Zo beven dat is toch niet normaal. 
  
Veronique Je zou eens beter zijn kot doorzoeken. 
  
Willy En het jouwe erbij!!! 
  
Burgemeester Dat zal het parket wel beslissen. 
  
Louise Nee, ik heb het over dat scharminkel daar dat mijn lief heeft afgepakt. 
  
Laura werpt Lize een ongeruste blik. 
  
Laura Excuseer!? Voor alle duidelijkheid: Jeremy en ik hebben geen relatie. 
  
Louise Sedert zij hier rondhangt, gebeuren hier allerlei rare dingen. ’t Is niemand 

die weet waar zij woont, wie zij is, wat ze hier komt zoeken. Ik heb het 
gevoel dat zij veel meer weet van heel die affaire. 

  
Geroezemoes van de anderen met hier en daar een lichte bevestiging. 
  
Laura Allé vooruit! 
  
Burgemeester Mensen, mensen… ik denk dat we verkeerd bezig zijn. Het is niet de 

bedoeling dat we hier gaan vertellen wie we verdenken en waarom. Laten 
we afspreken dat iedereen die dat wil zich aanmeldt bij de politie waar 
het in een meer serene sfeer zal onderzocht worden. 

  
Louise Ik heb nog beelden… op mijn GSM. 
  
Ongerustheid stijgt in alle rangen. Willy is duidelijk wel heel nerveus. 
Hij laat iets vallen. Die ongerustheid en reacties blijven nu heel de tijd aanwezig.  
  
Burgemeester Wel breng die beelden naar het politiekantoor en zij zullen die wel 

onderzoeken. 
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Louise En als ik zeg dat ze beelden bevatten van iemand hier aanwezig en dat die 
persoon misschien morgen al spoorloos zal zijn. 

  
Christine wil ongemerkt de benen nemen. 
  
Daniël Hé Christine, waar ga je naartoe? 
  
Christine (Staat als aan de grond genageld.) ’t Is kwart voor zeven. Tijd voor mijn 

favoriete feuilleton op T.V. 
  
Anna Kijk je ook naar BUMBA BALOU? 
  
Burgemeester Blijf toch maar even hier. Ik wil trouwens dat iedereen hier blijft tot we de 

beelden hebben bekeken. 
  
Willy wil ook naar binnen in zijn winkel. 
  
Jeremy Kijk naar Willy. Die wil er ook vanonder muizen. 
  
Willy Ik ga gewoon een vuilblik halen om de boel daar wat op te kuisen!! 
  
Daniël Blijf jij ook maar hier!!! 
  
Burgemeester Ja Daniël, wat doen we hiermee? 
  
Daniël  Ik stel toch voor dat we die beelden hier ter plaatse bekijken. 
  
Anna En als ik op dat filmpje sta, zal ik dan weer de gevangenis invliegen? 
  
Daniël Ja Annaatje, dat zal ervan afhangen hé. 
  
Anna Ik zou dan tenminste judo lessen kunnen volgen. 
  
Lize Ik vind dat er iets niet klopt. 
  
Burgemeester Wat dan? 
  
Lize Het parket heeft mensen de gelegenheid om het geld anoniem binnen te 

brengen en zal hen niet vervolgen. 
  
Burgemeester En wat is dan het probleem? 
  
Lize Dat de persoon op dat filmpje misschien nu wel de intentie heeft om dat 

geld terug te brengen. 
  
Laura Ik vind dit inderdaad een terechte opmerking. 
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Veronique Ik denk dat we dit allemaal wel vinden. 
  
Burgemeester Ik wil eerst de beelden bekijken en daarna beslissen we wat we verder 

doen. Louise, Daniël… Zullen we ons eventjes afzonderen? 
  
Veronique Waarom mogen we niet meekijken? 
  
Burgemeester Omdat ik het zeg. (Gaat ergens opzij gaan staan met Daniël en Louise.) 
  
Freddy Wij gaan er intussen nog ene drinken.  
  
Jeremy Wie weet zullen het je laatste zijn Freddy. 
  
Freddy Zwijgen jij. Willy… vier pintjes. 
  
Willy (Zichtbaar zeer nerveus.) OK, nog iemand? 
  
Christine (Helemaal uit haar lood geslagen.) Een driedubbele whisky graag. 
  
Willy Ik kom zo. 
  
Anna Voor mij een pakje of drie muisjes. Ja, ’t is toch op kosten van de 

burgemeester. 
  
Lize Een spuitwater. 
  
Willy Minuutje!!! 
  
Jeremy Eh wel Willy, waarom ben je zo nerveus? 
  
Willy Zie je dan niet dat ik het druk heb met al die bestellingen? 
  
Jeremy Ah, dat is de reden… 
  
Willy Ik zou me ook zenuwachtig maken als ik jou was. 
  
Jeremy Ik sta recht in mijn schoenen. 
  
Willy (Lachje) Zo zeker van je stuk!? 
  
Veronique Dat is een langspeelfilm zeker die zij daar aan het bekijken zijn? 
  
Christine De beelden zullen misschien wat troebel zijn. 
  
Veronique Dat hoop je misschien! 
  
(Burgemeester, Louise en Daniël komen terug.) 
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Christine En…? 
  
Anna Ja, wie is de gelukkige? 
  
Burgemeester Ik kan jullie zeggen beste mensen: de beelden zijn overduidelijk. 
  
Laura Draai niet langer rond de pot. Zeg het gewoon. 
  
Burgemeester Alvorens we de juiste beslissing nemen, willen we graag nog iets checken. 

(Teken naar Daniël.) Daniël. 
  
Daniël loopt naar het stukje groen waar Jeremy eerder zijn portefeuille zocht. Delft 
aarde uit. Allen willen ook gaan kijken maar burgemeester houdt hen tegen. 
  
Burgemeester Hier blijven. Het is niet de bedoeling dat we allemaal rond Daniël gaan 

staan. 
  
Louise Krijg ik mijn GSM terug? 
  
Burgemeester Die wordt voorlopig in beslag genomen. 
  
Louise Ik wil mijn GSM terug!!! 
  
Burgemeester In het kader van het onderzoek wordt die voorlopig in beslag genomen en 

overgedragen aan het parket. 
  
Louise Dat pik ik niet. Geef hem terug zeg ik je. 
  
Burgemeester (Vastberaden) Je zal moeten wachten, is dat begrepen. 
  
Louise Dikke lul!!! 
  
Christine Wat is hij daar aan het doen? 
  
Jeremy Hé Daniël, een beetje respect graag. Ik zal hier wel hele dagen mijn botten 

afdraaien om alles netjes te houden. 
  
Laura Laat hem zijn werk doen. 
  
Daniël BINGO!!! 
  
Burgemeester Wat? 
  
Daniël Een hele zak met geld en daar bovenop een zak met wit poeder, wellicht 

een grote hoeveelheid drugs. 
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Louise Zie je wel dat ik gelijk had. 
  
Burgemeester (Teken naar Daniël.) Daniel. 
  
Daniël loopt richting Jeremy en neemt hem bij de arm. 
  
Daniël Op basis van de beelden wordt u gearresteerd wegens een vermoeden 

van onrechtmatig geld- en drugbezit? 
  
Jeremy (Compleet verrast.) Wat?! 
  
Laura Zijn jullie wel zeker? 
  
Daniël De beelden zijn overduidelijk. We zien dat Jeremy daar aan het graven 

was. 
  
Jeremy Wat de FUCK!!! Waar hebben jullie het over? Ik word er ingeluisd!!! 
  
Lize Blijf kalm Jeremy. 
  
Jeremy Hoe kan ik nu kalm blijven als ik valselijk beschuldigd word van dingen 

waar ik niks mee te maken heb. Die junkie daar (Wijst naar Louise.) wil 
zich gewoon wreken op mij. 

  
Louise  Waarom zou ik?  
  
Jeremy Weet je wat ik daar aan het doen was?! Hé weet je wat? Ik was daar mijn 

portefeuille aan het zoeken en Lize kan getuigen dat ik die kwijt was. 
  
Louise Je zal een ander verhaaltje mogen verzinnen makker. (Tot Daniël) Sla die 

vuile bedrieger toch in de boeien man. Maak daar toch geen woorden 
meer aan vuil. 

  
Jeremy Alsjeblieft burgemeester, geloof me en doe dat niet. Alsjeblieft. 

Alsjeblieft. Ik verdien dat niet. Je hebt toch ook gezien dat ik mij na mijn 
straf volledig heb herpakt. Geen drugs meer, geen alcohol, een klein 
gezellig appartementje, werk bij de groendienst, meer kon ik mezelf 
voorlopig niet wensen. Waarom gelooft niemand nog in mij? Wat moet ik 
nog meer doen om van dat eeuwige kruis af te geraken?  

  
Burgemeester Ja Jeremy wat moet ik daar op zeggen? Je bent ook nog niet officieel 

beschuldigd hé. Je bent enkel in verdenking gesteld op basis van het 
aanwezige beeldmateriaal. 

  
Jeremy Laat me die beelden dan zien. 
  
Daniël Nee dat kan niet. 
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Jeremy Het ergste is dat ik weer de bak zal invliegen. Weet jij wel wat dat is? 
  
Lize Burgemeester, ik zou er toch ook voor willen pleiten dat Jeremy voorlopig 

niet aangehouden wordt. Hij heeft me inderdaad verteld dat hij zijn 
portefeuille verloren was en ik durf te zweren op het hoofd van mijn 
dochter dat hij daar niks mee te maken heeft. 

  
Louise Dat is wel zeer gewaagd. 
  
Daniël Alléé kom, je mag alles eens rustig komen vertellen op het politiekantoor. 
  
Jeremy (Sputtert tegen en reageert fel en hopeloos.)  

Wat moet ik vertellen? Ik heb niks gedaan!!! 
  
Daniël En liefst niet tegensputteren of ik moet handboeien gebruiken. 
  
(Daniël leidt Jeremy mee. Ze passeren Laura en stoppen.) 
  
Jeremy En Laura, zeg jij ook eens iets. Ik was toch goed bezig? 
  
Laura Ik zou je wel willen geloven Jeremy maar de beelden zijn wat ze zijn. 
  
Jeremy Laura? 
  
Laura Het spijt me… 
  
Jeremy (Luide schreeuw van ontgoocheling die door merg en been gaat.) 
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Bedrijf 5: Een drietal weken later. 

Laura zit alleen op het plein. Ze zit er wat beteuterd bij.  Ze haalt een brief van Gwenny uit 

haar jas en begint die te lezen. Technisch gezien kan ze de eerste twee zinnen lezen en dan 

kan de stem van Gwenny weerklinken. 

Laura met 
overname 
van stem 
door 
Gwenny 

Lieve Laura, 
 
Ik ben teruggekeerd naar mijn geboortestreek. Ik dacht dat het geld al mijn 
problemen zou oplossen maar niks is minder waar. Na enkele dagen hier 
gelogeerd te hebben in een hotel ben ik helemaal ineengestort. Ik heb me 
laten opnemen in het ziekenhuis. Het gaat nu al veel beter met mij. Ik heb 
wat rust gevonden. De sociale dienst heeft contact opgenomen met het 
OCMW en ze zullen zorgen voor een inkomen en helpen uitkijken naar een 
huisje. In afwachting mag ik waarschijnlijk naar de vrouwenopvang. Ik heb 
hen niet verteld van de centen. Dat moeten ze niet weten.  Ik ben nog 
steeds van plan om een naaicursus te volgen en dan mijn eigen atelier te 
beginnen, maar ik gun mezelf daarvoor de nodige tijd tot ik me sterker voel. 
Van zodra ik een eigen huisje en gsm heb, zal ik je eens bellen. Hopelijk kom 
je dan eens op bezoek. 
Lieve Laura, je zal voor eeuwig een speciaal plaatsje hebben in het diepste 
van mijn hart. Je hebt mij uit de klauwen van dat gruwelijk monster gered. 
Hoe zal ik je daarvoor ooit genoeg kunnen bedanken? 
 
Veel liefs, 
 
Gwenny 
 
 
(Diepe zucht van Laura en ontroerd.) (Lize op.) 

  
Lize Hé Laura. (Gaat naar de winkel van Willy maar die is dicht.)  Tiens, dat is 

eigenaardig. Alles lijkt hier potdicht. 
  
Laura (Beteuterd.) Hoi. (Steekt vlug brief weg.) Ja dat is al van deze morgen zo. 
  
Lize Hé waarom die tranen? 
  
Laura (Trekt schouders naar boven.) 
  
Lize Wil je het me vertellen? 
  
Laura Ik weet het gewoon niet meer. Er knaagt hier zoveel van binnen en ik kan 

er met niemand over praten. 
  
Lize Misschien kun je het aan mij vertellen. 
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Laura ’t Is Gwenny. 
  
Lize  Gwenny? 
  
Laura Ik had zo te doen met die vrouw. Herinner je je nog toen ik hier met haar 

zat en ze wegliep toen jij eraan kwam? 
  
Lize Ja dat weet ik nog. En? 
  
Laura Ik zweerde je dat het geld dat op de grond was gevallen van mij was maar 

dat was een grove leugen. Het was geld dat ik gepikt had die bewuste 
avond.  

  
Lize Ja ik had zo al een vermoeden. Maar je leek me zo eerlijk dat ik je wel wilde 

geloven. 
  
Laura Geloof me, ik deed het voor Gwenny. 
  
Lize Je hebt haar van het geld gegeven? 
  
Laura Ik schat zo’n 15.000 euro. En die paar biljetten die hier op de grond vielen, 

heb ik nog in die brievenbus gedeponeerd. Waarschijnlijk om mijn geweten 
te sussen. 

  
Lize Ja, wat moet ik daarop zeggen? 
  
Jeremy komt op en volgt het gesprek van op afstand. 
  
Laura Dat ik een bedriegster ben. Gwenny wou het geld enkel aanvaarden als ze 

er zeker van kon zijn dat het geen geld van op straat was en ik heb haar 
toen wel drie keer gezworen dat het dat niet was. 
En dan vraag ik mezelf nog af met welk recht ik het geld van een ander aan 
haar heb gegeven. 

  
Lize ’t Ja, die vraag kun je je inderdaad stellen. 
  
Laura Toen ’s anderendaags in de krant stond dat het ging om zo’n miljoen euro 

en dat het wellicht over zwart geld ging, dan had ik zo de reflex: “Och ja, 
het zal voor die mens dan niet op een paar duizend euro komen.” Maar dat 
was fout, compleet fout. 

  
Lize Laat ons zeggen dat je het moment zelf impulsief gehandeld hebt en je hart 

hebt laten spreken. 
  
Laura Ik had beter moeten weten. Aan de ene kant heb ik spijt. Aan de andere 

kant ook weer niet. Gwenny was zó gelukkig. 
  



74 
 

Lize Dat zal wel. 
  
Laura Wat moet ik nu doen om met mezelf in het reine te komen? 
  
Lize Wat denk je zelf? 
  
Laura Me aangeven aan de politie? 
  
Lize Ik zou geen slapende honden wakker maken en er een paar nachtjes over 

slapen.  
  
Laura Dat lijkt me een goed idee. 
  
Lize Mag ik jou eens iets vragen? 
  
Laura Wat dan? 
  
Lize Je hangt hier nu al een tijdje rond in de buurt. Wie ben je eigenlijk? Wat 

kom je hier zoeken?  
  
Laura (Aarzelt.) Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik ben… ik ben eigenlijk… 
  
Jeremy Ik heb alles gehoord. 
  
Lize Jeremy?! Je bent weer vrij! 
  
Laura kijkt eerst achter zich en wendt haar blik dat beschaamd af. 
  
Jeremy Omdat ik in tegenstelling tot wat iedereen dacht, met heel die affaire niks 

te maken heb. Ze hebben deze morgen Louise en Willy opgepakt. 
Op de GSM van Louise hebben ze sms-en en beelden gevonden die 
bewijzen dat het geld en de drugs die ze daar vonden van hen waren. Ze 
wilden mij een serieuze loer draaien maar ze zijn uiteindelijk in hun eigen 
val getrapt.  

  
Lize Een geluk voor jou dat dit nog op haar GSM stond. 
  
Jeremy Als je dat geluk kan noemen. Ik wil jou eigenlijk bedanken.  
  
Lize Waarvoor? 
  
Jeremy Omdat jij bij mijn aanhouding er als enige van overtuigd was dat ik 

onschuldig was en me hebt willen verdedigen.  
  
Lize Ik heb daar eigenlijk nooit aan getwijfeld. 
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Jeremy Dat kan ik niet van iedereen zeggen. Merci daarvoor. Kan ik haar eventjes 
alleen spreken? (Bedoelt Laura.) 

  
Lize Ja natuurlijk, ik ga al. Dag Laura.  
  
Laura reageert niet. Ze zit er beteuterd bij en kijkt naar beneden. 
Er volgt een korte stilte. 
  
Jeremy Ik zou je kunnen aangeven. 
  
Laura Dan moet je dat maar doen. 
  
Jeremy Ik heb niet gestolen, jij hebt gestolen. 
  
Laura En ik heb er spijt van. 
  
Jeremy Maar het ergste vind ik, dat je bij mijn arrestatie het niet eens voor me 

hebt opgenomen. Je dacht werkelijk dat die drugs en dat geld van mij 
waren. Je dacht als zovelen: Jaja, eens crimineel altijd crimineel! Of niet 
soms?  

  
Laura Ik moet toegeven, ik twijfelde en ik ben daar niet fier op. 
  
Jeremy Voor het eerst in mijn leven was er iemand die mij ‘aangenaam gezelschap’ 

vond en ik geloofde dat. Maar achteraf bleek het een zware vergissing. 
  
Laura En toch is er niks veranderd. Ik vind je nog altijd een mega toffe gast. 
  
Jeremy Je maakt jezelf belachelijk als je dat zegt. Je had andere bedoelingen met 

mij! 
  
Laura Andere bedoelingen? 
  
Jeremy Je weet maar al te goed wat ik bedoel, schijnheilige trut. Je bent een of 

andere studie aan het maken over kansarmoede in ons land. 
  
Laura kijkt verbaasd op. 
  
Laura Dat is… 
  
Jeremy En zeg niet dat het niet waar is. Ik heb je naam gegoogeld en gevonden op 

internet. Je bent aan een of andere universiteit aan het doctoreren. Of niet 
soms? Je bent er blijkbaar voor gekend om je te laten onderdompelen in 
kansarme buurten om het ware leven aan den lijve te kunnen ondervinden 
en er boeken over te schrijven en geld te verdienen op de kap van arme 
mensen. Ik was dus niet meer dan een voorwerp voor jou dat je efkes zou 
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kunnen bestuderen om er een mooi en aandoenlijk verhaal over te 
schrijven. 

  
Laura Dat is nooit mijn bedoeling geweest. 
  
Jeremy Ik zal je nog één ding zeggen. Mensen als jij zullen nooit begrijpen wat 

kansarmoede werkelijk is. Dat begon bij mij al bij mijn geboorte en ging zo 
verder in mijn jeugd waar ik gepest werd omdat ik altijd dezelfde, vuile, 
sjofele kleren droeg. En dat ging zo maar verder. Ik moest mij al knokkend 
een weg door het leven banen. Het was niet zomaar leven maar overleven 
tot ik moe was van vechten en van te dromen dat het ooit zou beter 
worden. Tot ik het bijltje erbij neerlegde en het op een andere manier wou 
aanpakken. Het principe van oog om oog, tand om tand. Mijn miserie 
proberen te vergeten door te vluchten in drank en drugs en later dealen.  
En uiteindelijk loop je dan toch tegen de lamp en nadien heb je de keuze: 
ofwel voortdoen en opnieuw tegen de lamp lopen ofwel met volle courage 
proberen nog iets van je leven te maken, wetende dat het niet makkelijk 
zal zijn. Ik wil die bladzijde omdraaien in mijn leven maar blijkbaar kunnen 
anderen dat niet. Blijkbaar is het nodig dat je steeds weer met je neus op 
de feiten wordt gedrukt. Eens een crimineel, altijd een crimineel. Maar ik 
ben fier, fier op mijn eigen dat ik de goeie weg ben ingeslagen, dat ik uit 
dat diepe zwarte gat aan het kruipen ben.  
 

Laura Respect. Veel respect! 
  
Jeremy En niemand, NIEMAND zal me tegenhouden!!!  

Maar ik besef dat ik het alleen zal moeten doen. Dat ik daarvoor op geen 
ander zal kunnen rekenen, ook jij niet. 

  
Laura Uit het diepste van mijn hart kan ik niet anders wensen dat we vrienden 

zullen blijven. 
  
Laura gaat naar Jeremy en geeft hem aarzelend een kus op de wang. Jeremy staat 
stokstijf voor zich uit te staren. 
  
Jeremy We zijn nooit vrienden geweest! 
  
Laura En toch heb je de keuze om het niet alleen te moeten doen. Als je wil, zal ik 

er zijn voor jou.  
  
Jeremy Ga weg, alsjeblieft! 
  
Laura Denk er nog eens over na! (Laura verlaat Jeremy.) Misschien tot ziens! 
 
 
Jeremy barst in tranen uit. Wrijft met zijn handen door het haar en over zijn aangezicht. 
Verlaat de scène.  
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