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MOORD IN DE SEKTE 
                                                                                          © ed bruyninckx 

 

 

EEN KOMISCHE TRILLER IN 3 BEDRIJVEN 

 

Korte inhoud 

 

Een rare vrouwensekte met een al even rare goeroe wil nieuwe leden 

aanwerven. Van de drie kandidaten die weerhouden worden, wordt 

er één vermoord … Wie is de dader ?  

Twee wat wereldvreemde inspecteurs  spitten deze zaak tot op het 

bot uit.  Blijft nog de vraag wat de malafide huisdokter van de sekte 

met dit alles te maken heeft en … welke rol speelt Sjalotte, de 

doofstomme meid ? 

 

° DE LEDEN VAN DE SEKTE “ HET DONKERE LICHT” ZIJN ALLEMAAL VROUWEN, 

ZE VERBLIJVEN IN HUN GEMEENSCHAP IN BELGIË; ALLEEN HUN GEESTELIJKE 

LEIDER, HUN GOEROE KHAMAL SOETRAAN IS EEN MAN EN HEEFT ZIJN 

HOOFDKWARTIER IN KABISTAN.. 

DE VROUWEN NOEMEN ZICHZELF “DOLI’S” EN ZE DRAGEN ALLEMAAL EEN 

BLOEMENNAAM. ZE LOPEN GEKLEED IN VORMELOZE LANGE KLEREN 
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PERSONAGES: 

 

KHAMAL SOETRAAN: goeroe van de sekte “Het Donker Licht” woont in Kapistan: 

 

IRIS: sekteleidster in België – ex-politica 

 

NARCIS: lid van de sekte, ex-lerares 

 

GERBERA: lid van de sekte,  ex-psychologe 

 

LOTUS: lid van de sekte,  ex-hippie en drugverslaafde 

 

MIMOSA: lid van de sekte, ex-kotmadam 

 

SJALOT: kuisvrouw van de Sekte. Ze hoort niet en praat niet. 

 

FREESIA: zangeres die van geen ophouden wil weten – wil lid worden van de sekte 

 

PIOEN: ex-circusartieste en bokser – wil lid worden van de sekte 

 

DAHLIA: beweert weduwe te zijn van een miljardair – wil lid worden van de sekte. 

 

BERNARD VAN DAMME: journalist. 

 

DOKTER VERPEST: de ‘huisarts’ van de sekte; een malafide figuur 

 

ERLAND LEURITZ: hoofdinspecteur (van Deense afkomst) bij de Belgische gerechtelijke 

politie 

 

MARCEL  SNEUKENS: inspecteur bij de Belgische gerechtelijke politie 
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1
ste

 BEDRIJF 

Eerste toneel 

DECOR:  
Als het doek opgaat bevinden we ons in een soort vergaderruimte van de sekte. 

Op de muur in grote letters: SEKTE ‘HET DONKERE LICHT’ 

Twee sekteleden ( Narcis en Gerbera) zitten op houten blokken of in zitzakken; In de ruimte 

staan er nog meer zit-blokken of –zakken. Er staat ook een lage tafel met daarop een 

lichtgevende bol. 

Verder ook nog  een lage kast met daarop een platenspeler en een rek met fonoplaten. 

De muren zijn allemaal grijs-zwart, aan één van de muren hangt een grote zon . 

Aan de achterste muur hangt een groot scherm dat nog is opgerold. 

Doli Iris komt op met een grote vaas met bloemen en zet deze tegen de achterste muur onder 

het scherm. 

Ze maakt een soort religieuze bewegingen (bv. eerst linkerhand op haar hoofd, dan 

rechterhand bovenop linkerhand en dan het hoofd buigen). Ze kijkt rond en bemerkt de twee 

Doli’s 

 

Iris: Ah, Doli Narcis en Doli Gerbera, jullie zijn er al zie ik maar waar zitten 

Doli Lotus en Doli Mimosa weer ? 

 

Narcis: Lotus die was nog bezig met van haar koffietje en haar speculaasje te 

genieten, die zal hier wel direct zijn en Mimosa … 

 

Lotus: (op en onderbreekt) Sorry Doli Iris  maar je weet dat ik mijn speculaasje 

niet… 

 

Iris: (onderbreekt) Ik snap nog altijd niet dat ze een speculaasje, wat zeg ik: dat ze 

een heel speculaasfabriek naar u genoemd hebben. 

 

Gerbera: Ik denk dat Lotus haar naam eerder gekozen heeft in functie van die 

speculaas dan … 

 

Lotus: Zeg, ik heb een bloemennaam gekozen zoals de regels van onze sekte het 

voorschrijven en géén naam van een speculaasfirma ! Mijn naam staat trouwens 

voor… 

 

Gerbera: (onderbreekt) …voor Canarische rolklaver maar ik denk toch dat het 

nog altijd Cannabis en rol … 

 

Iris: (onderbreekt –streng): Gerbera genoeg !  

Lieve Doli’s wat ik jullie wil zeggen … 
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Mimosa: (op) Sorry zenne maar ik had weer last om mijn korset toe te krijgen en 

dan … 

 

Iris: Ja, ja Mimosa ’t is al goed, ga zitten en zwijg … 

 

Mimosa: Ook ne goeie middag zenne (gaat zitten) 

 

Iris: …wat ik jullie dus wilde zeggen ( duwt op knop en het scherm komt afgerold naar 

beneden) dat wij zo dadelijk … 

 

Mimosa: … toch weer niet naar die onnozel filmkes van Musti en Nijntje gaan 

moeten kijken eh want dan trap ik het terug af zenne (staat recht) 

 

Iris: Mimosa ga zitten.. begin weer niet te memmen ( Mimosa bekijkt verongelijkt 

haar boezem) en luister … 

(spreekt heel plechtig) Mijn beste, mijn lieve Doli’s… mijn tedere seks en sekte 

genoten… vandaag is het … 

 

Mimosa: (onderbreekt) Vandaag is het kalm-aan-dag 

 

Gerbera, Narcis en Lotus: St..sst … Laat onze grote leidster spreken … 

 

Iris: Dank u .. vandaag zullen wij live in contact kunnen komen met onze grote 

geestelijke leider …met onze goeroe … (zelfde ‘religieus’ gebaar als eerst) … 

Khamal Soetraan  

 

Mimosa: Komt die naar hier .. op kalm-aan-dag ? 

 

Gerbera: Mimosa in godsnaam … of sorry (zelfde ‘religieus’ gebaar als andere(n))… 

in Khamal Soetraans naam.. het is vandaag maandag en … 

 

Mimosa: Ja zeg sorry zenne maar vroeger toen ik nog een kot had, was het ’s 

maandags altijd heel kalm en daarom noemde ik die dag kalm-aan-dag en … 

 

Lotus: Met alle respect grote opper Doli… maar komt onze grote goeroe echt 

naar hier ?... 

 

Iris: Dat probeer ik jullie nu al een half uur… 

 

Mimosa: (kijkt op uurwerk en onderbreekt) Ohla, ohla … géén half uur eh… niet te 

veel tijd aanrekenen zenne ... in mijn kot mocht ik …. 

 

Gerbera: (gebiedend) Mimosa, gedraag je en luister! 
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Iris: Dank je Doli Gerbera ! Zoals ik dus al zei … 

 

Lotus: (onderbreekt) …komt Khamal Soetraan naar hier. 

 

Iris: Maar neen !!! 

 

Narcis: Nu snap ik er toch niet éne donkere lichtkring van … 

 

Gerbera: Ik ben blij dat gij het zegt want ik begon ook al donkere lichtvlekken 

te zien.. enfin … ik bedoel maar: ik snap er de ballen van … 

 

Iris:  Dat … 

 

Lotus: Khamal Soetraan niet naar hier komt ! 

 

Iris: Vanaf nu zal ik alle onderbrekingen of  idiote opmerkingen (beklemtonen! 

né-ge-ren (zo uitspreken) 

 

Mimosa: Allez vooruit er komt ook een neger mee om alles uit te leggen (lacht) 

 

Iris:  (doet alsof ze niets gehoord heeft)  Vandaag zal onze grote goeroe, onze 

machtige geestelijke leider, ons binnen.. (kijkt op uurwerk)… enkele minuten 

persoonlijk live toespreken in en video boodschap. Het wordt een héél 

belangrijke boodschap en daarom zou ik jullie willen vragen de nodige nota’s te 

nemen opdat we alle instructies van Khamal Soetraan … 

 

Lotus: Moeten wij iets opschrijven  ??? 

 

Mimosa: Shit…ge weet toch dat ik alleen maar met een ‘vork’ kan schrijven … 

ja dat komt … 

 

Narcis: Ja ja, van uw carrière als kotmadam, toen … 

 

Iris: Doli’s alsjeblief eh…Onze goeroe legt ons een oefening op die we moeten 

uitvoeren met onze hersenen … we moeten schrijven met onze grijze massa … 

 

Mimosa: Wablief ? Waarmee ??? 

 

Lotus: Hersenen, grijze massa … dat doet mij denken aan beschimmelde 

speculaas … 
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Gerbera:  Doli’s alsjeblief eh … Onze grote Doli Iris bedoelt enkel en alleen 

dat we alles heel goed moeten onthouden wat Khamal Soetraan ons vertelt, er 

mogen geen nota’s genomen worden … alles moet topsecret blijven ..het moet 

allemaal in ons hoofd gegrift blijven ! 

 

Iris: Dank je wel Doli Gerbera, gelukkig maar dat jij, dank zij jouw 

psychiatrisch verleden… 

 

Gerbera: (kwaad) Hela, ohla… ik heb helemaal geen psychiatrisch verleden 

eh…ik was een gerespecteerd psychiater… 

 

Lotus: (stilletjes terzijde ) … en zo zot als Leuven foor 

 

Iris: Sorry Doli Gerbera, neem me niet kwalijk … een kleine verspreking… 

Bon geresumeerd: Khamal Soetraan heeft ons heel wat belangrijke 

mededelingen te doen, hij wil dat jullie alles goed in jullie hoofd prenten zodat 

we zijn wensen kunnen uitvoeren… 

 
Op dat moment horen we een soort psychedelische muziek die langzaam luider wordt…op het 

scherm komt: HET DONKERE LICHT…OOK NAAR U GERICHT….OF GE NU STAAT OF 

LIGT… en dan een grote foto van Khamal Soetraan…deze foto blijft staan) 

 

Iris:  (in lichte trance, wijst naar het scherm) Oooh, daar is hij… daar is hij …(maakt 

verschillende keren na mekaar dezelfde ‘religieuze’ gebaren als voorheen) …  

Oh dat doet me zo erg terugdenken aan de tijd toen ik hem leerde kennen, toen 

ik nog in de politiek zat (foto blijft … muziek even crescendo dan zacht. dan verdwijnt de 

foto en … Khamal komt live op het scherm. Hij maakt dezelfde ‘religieuze’ gestes en spreekt 

dan:) 

 

Khamal:  Dieve Loli’s … Gijt voor een tebet… (begint te mediteren; doet rare 

‘religieuze’ bewegingen en gaat blijkbaar in trance) 
 

Mimosa: Wat zegt die nu ? Een geit voor in’t  bed ???.... 

 

Iris:: (compleet in trance – ‘religieuze’ bewegingen makend) Oh grote goeroe …ooh 

…ooh… ( blijft zwijgend verder doen met haar ‘religieuze’ trance) 

 

Lotus: Volgens mij spreekt onze grote leider Kapistanees …en staat Iris op het 

punt om klaar te komen… 

 

Gerbera: Maar neen … 

 

Narcis: De grote Khamal Soetraan heeft gewoon last van een  … 
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Gerbera: …een spraakgebrek … 

 

Narcis: .. Neen niet echt … hij spreekt met Spoonerismen 

 

Lotus: Who the fuck is Spooner ? 

 

Mimosa: Nooit gezien in mijn kot … 

 

Narcis: ( geeft uitleg als een schooljuf)  Luister een Spoonerisme is een verspreking 

waarbij binnen een woord of zinsnede letters of lettergrepen verwisseld 

worden…dat is dus helemaal geen braakgespek …euh … ik bedoel 

spraakgebrek 

 

Lotus: Ah ik snap het al… als hij zou zeggen lekkespaasje zou hij bedoelen 

speculaasje … 

 

Mimosa: En als ik zeg: gust mijn kat, wel dan wil ik zeggen: kust mijn gat…  

 

Narcis: Jullie snappen het perfect ! 

 

Gerbera: ( wijst naar het scherm) Ik denk dat de intro van onze goeroe zijn live 

toespraak gedaan is … laat ons nu verder luisteren wat onze eestelijke gleider 

ons te vertellen heeft … 

 

Lotus: Lap, die heeft ook al een slag van onze baas zijne Spooner - molen … 

 

Mimosa:  Awel, ik kan er niet aan doen maar ik moet eerst efkes naar het toilet 

en ik denk er net aan dat hier , in onze nederige gemeenschap,  dat een klein 

harig kutje  is… enfin ik bedoel een klein karig hutje …geen comfort …gewoon 

een houten barak  met een oude wc pot …(af) 
 

Iris: Oh ja .. het is zo ver …  Doli’s, luister … aanhoor onze grote leider, onze 

goeroe …. 

 
Iris, Lotus, Gerbera en Narcis zetten zich dicht bijeen en kijken naar het scherm. 

Khamal Soetraan neemt een blad en leest zijn boodschap. 

 

Khamal Soetraan:  Mijn gediefde Loli’s…als ik jullie vandaag toespreek via 

deze live bideovoodschap is dat omdat ik jullie hulp dringend nodig heb.  

Het Lonker Dicht heeft dringend nood aan lieuwe neden en  aan minanciële 

fiddelen. …aan jullie om onze genootschap meer in de wijnscherper te zetten; 

Ik zou willen dat jullie met verkrachte eenden op zoek gaan naar 

scheldgieters…een gewone advertentie zetten in de krant zal  geen doden aan de 
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zijk zetten en met een bollektekus van deur tot deur gaan is niet meer van deze 

tijd.  

Gebruik de nieuwe mociale sedia om leden te ronselen en beld in het gakske te 

krijgen …jullie moeten echt allemaal, stuk voor stuk een zuit in het dakske 

doen…jullie zijn immers mijn gewaagde meiden.  

Ik heb het zo geregeld dat er zo dadelijk een pakket zal bezorgd worden waarin 

een taplop, twee Pi Ad en enkele  Phi Oons zitten, gebruik deze instrumenten, 

die allemaal al vooraf geprogrammeerd zijn  om te doen wat ik gevraagd heb. 

Van mijn boodschap aan jullie mag niets, maar dan ook niets achterblijven… ik 

hoop dat jullie niets opgeschreven hebben maar alles bewaard hebben op jullie 

eigen schersenhijf …  Deze bideovoodschap vernietigt zichzelf nadat ik het 

waatste loord van ons gebed zal gesproken hebben… (maakt weer dezelfde religieuze 

gebaren …alle Doli’s volgen zijn voorbeeld, dezelfde psychedelische muziek en Khamal die 

een onverstaanbaar soort gebed zegt ) 

Op dat ogenblik komt Mimosa binnen met in haar armen en voor haar gezicht een groot 

pakket.) 

 

Mimosa: (heeft geen oog voor wat er op het scherm gebeurt, noch voor de andere Doli’s- ze 

ziet eigenlijk niet wat er beurt)… 

Ja watte, ik kom van ’t kleinste plaatske  staat er daar ineens een bleek bruine 

chocolade neger voor mij… hij stopt me dat pak hier in mijn armen ….fluit drie 

keren… roept ‘Met de groeten van de grote K.S ‘ en…hij  is ermee schuppes … 

Ik… 

 
(Op dat ogenblik klinkt er vanop het scherm de langgerekte kreet Achaaaamechee gevolgd 

door drie fluittonen … alles van het scherm verdwijnt ) 

 

Mimosa: (schrikt en laat het pakket vallen) Mensen  lief…is me dat verschieten … 

wat is …. 

 

Iris:  (kwaad) Mimosa .. dat was .. maar waar  hebt gij gezeten … en (kijkt naar 

pak en wijst) en wat is dat ? 

 

Mimosa: Awel, ik zat met een pakske en ik ging voor een kakske … 

 

Iris:  (geïrriteerd) Mimosa … genoeg! Genoeg ! 

 

Narcis: Och Doli Iris, blijf toch rustig. Mimosa heeft heel waarschijnlijk het 

pakket in ontvangst genomen dat onze grote leider ging laten bezorgen … 

 

Gerbera: Natuurlijk .. dat is het … het pakket met de … 

 

Lotus: …taplol , de phi oones en de Pi ad … 
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Iris:  ( heeft het pakket opgeraapt en heeft het voorzichtig op de  lage tafel geplaatst) Lotus, 

ge moet nu echt niet proberen om onze grote leider te imiteren eh … gij spreekt 

zo niet met spoonerismen maar met een fameus spraakgebrek…(lacht) 

 

Lotus: Merci zenne, ik zal nog eens proberen om onze goeroe te plezieren… 

(staat recht) weet ge wat … ik ga een koffietje drinken en genieten van …(staat 

recht) 
 

Gerbera: … uw lekkespaasje … euh …speculaasje  .. Wel, ik ga mee …(staat 

ook recht. De twee Doli’s lopen naar AF) 

 

Mimosa: (voegt zich bij het groepje) Ik blijf hier ook niet zenne… ik denk dat er 

nog wel iets meer dan te specuglazen valt … (de drie Doli’s af ) 

 

Iris:  (is intussen begonnen met het pakket te openen… kijkt even op … Ja oké en straks 

… 

(realiseert zich dan dat de drie weg zijn…roept hen na ) Gerbera, Mimosa, Lotus … hier 

blijven … (gebiedend) Hier .. hier blijven ! 

 

Narcis: (sussend) Och Iris, laat ze toch, wat kennen zij nu van de nieuwe 

media…Lotus : een ex drugsverslaafde … Mimosa: een ex-kotmadam en 

Gerbera … ja die zo er nog wel iets van kunnen kennen maar die lust Lotus haar 

speculaas veel te graag … Komaan, grote Doli; laat ons samen eens kijken wat 

onze goeroe ons gestuurd heeft (halen de laptop, de Ipads en de Iphones tevoorschijn …) 

 

Iris:  (keurt laptop) Amaai dat is gene kak zenne,… zo’n peecee had ik vroeger 

ook maar dan in’t klein … ja toen ik nog een beginnende politica was en … 

 

Narcis: Ja Iris, eigenlijk ben jij via de politiek in deze wereld terechtgekomen 

he. 

 

Iris: Ja toen ik op diplomatieke missie ging met de  V.V.V.D toen … 

 

Narcis: ( onderbreekt) de V.V.L.D bedoelt ge zeker … want … 

 

Iris: Maar neen… de V.V.V.D. … de Vereniging Voor Vette Dames…. die 

madam met als initialen M.D.B …. 

 

Narcis: Oh ja … die haar Body Mass die  was inderdaad … 

 

Iris: Zwijg me over de body mass index van madam Maggi De Block eh ..zij 

 

Narcis: Ja, dat madammeke heeft eigenlijk jouw politieke  loopbaan een beetje 

in de soep gedraaid eh … 



 

11 
 

 

Iris: Zwijg me over die soepblokjes … en zeg maar ‘madame’ eh, uwe mond zal 

niet scheuren… 

 

Narcis: (lacht) En mijn kont zeker niet …. Wat een brok vlees … 

 

Iris: Een zwaargewicht  … 

 

Narcis: Ohla  Iris … Maggi was geen bokser eh maar een politica …   

 

Gerbera: (komt op met glas en fles whisky in de hand, onderbreekt al lachend)  Die door 

haar gewicht heel Iris haar leven grondig veranderd heeft… want zij kon niet 

genoeg tegengewicht in de schaal leggen … 

 

Lotus:  (lachend op met thermos koffie en speculaasje in de hand )…en ja als de 

weegschaal naar rechts overslaat … 

 

Mimosa: (lachend op met glas en fles champagne in de hand) ..dan weeg je te zwaar en 

in den tijd van mijn kot … 

 

Iris:  het over haar gaat …legt pakket –half uitgepakt al – opzij -) Genoeg … genoeg !!!  

ik wil het niet meer horen !!! ( met hoofd in haar handen.. triest)  Mijn politieke 

carrière is door heel die vleesblok letterlijk de soep in gedraaid … (pauzeert … 

denkt na en dan opgewekt ..)  En toch.. toch heb ik dank zij haar mijn nieuwe 

roeping én ( kijkt rond naar de sekteleden)  mijn nieuwe  geestesgenoten 

gevonden… 

 

Lotus: (heeft tas koffie ingegoten) Santé, daar moet op gedronken worden…(Gerbera 

heeft zich een glas whisky ingeschonken en Mimosa een glas champagne.. allen heffen ze het 

glas ) 

 

Iris:  (verbaasd en dan quasi kwaad) ) Doli’s … jullie weten maar al te best dat wij 

niet mogen drinken op die dagen waar een N in voorkomt en aangezien het 

vandaag maaNdag is en géén vrijdag of zaterdag …. 

 

Gerbera: (onderbreekt) .. drinken we vandaag toch ! We drinken op de 

boodschap van onze goeroe… Santé ! 

 

Mimosa: Schol !(drinkt) 

 

Lotus: En als ge er niet van drinkt blijft ze vol …(slurpt aan de koffie) 

 

Iris: Ik kan dit … 
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Narcis: … ik zal het zeggen: …je kunt dit voor één keer  toestaan. Dit is een 

historische dag en daar moet op geklonken worden .Komaan Iris…( trekt haar mee 

bij de arm) we halen er onze favoriete drankjes bij en maken er een gezellige boel 

van…(trekt Iris mee naar Af) 

 

Iris:  (blijft staan)Ja, eigenlijk hebben jullie gelijk… ik zal voor één keer een 

oogje dichtknijpen …  Oké.. kom Narcis we halen er inderdaad  onze favoriete 

drankjes bij … (samen Af) 

Lotus: Amaai, waar gaan we dat schrijven ? Iris die een oogske dichtknijpt als 

wij drinken op een dag zonder een N… 

Gerbera: En dat zij ook gaat meedrinken met ons met hare favoriete drank… 

Mimosa: En dat is Palm 

(Op dat ogenblik komt Iris op met een karton Palm, gevolgd door Narcis met een karton 

wijn.) 

Iris: Van Palm wordt ge kalm 

Narcis: En mijne witte wijn is goed tegen het vliegend flissijn. 

Iris:  (ontkurkt een flesje Palm, giet het in een glas en heft het in de hoogte) Mijn lieve 

Doli’s laat ons de glazen vullen en klinken op onze grote Goeroe. 

( alle Doli’s gieten een drankje in) 

Iris: (roept) Chamaal Khamal  (ze zet het glas aan de mond en giet het in één keer naar 

binnen ) 

Narcis: Amaai Iris, grote dorst zo te zien. 

Iris: Neen Narcis, dat is nog een gebruik dat dateert van uit de tijd … 

Mimosa: (onderbreekt) … dat ze aan politiek begon te doen en stemmen met 

pinten ging ronselen in de cafés.  In mijn kot… 

Iris: Mimosake ge weet er niks van maar ‘k zal het  in ’t kort uitleggen. Ik heb 

deze ad fundum gedaan om onze grote leider alle goeds toe te wensen. 

( ze zet zich bij de laptop en begint er op te tokkelen) 

Lotus: Haha en daarom riept gij Kabaal Khamal… 

Narcis: (hoofdschuddend) Chamaal Lotus, chamaal en geen kabaal. 
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Gerbera: Ik stel voor dat wij ons glas ledigen (kijkt naar Lotus) of hun tas en het 

daarna terug vullen en dan net te doen zoals Iris, een ad fundum op Khamal 

Soetraan ! 

Iris: Schitterend idee Gerbera, komaan Doli’s ! 

( Alle Doli’s drinken hun glas/tas leeg en gieten meteen een ander glas/tas in. Iris ontkurkt 

nog een felsje Palm.) 

Iris: En nu allemaal samen: Chamaal Khamal… één …twee…drie 

Allen: Chamaal Khamal (doen ad fundum ) 

Mimosa: (boert luid) Sorry maar van champieter moet ik altijd boeren. 

Lotus: En van mijne koffie krijg ik dorst (zet thermos opzij en gaat met haar tas naar 

Gerbera en giet haar tas vol met whisky ) 

Gerbera: (met lichte dubbele tong) Ik denk dat ik best ook een koffietje drink.(met 

haar leeg glas naar de thermos koffie ) 

Mimosa: Plezant feestje wordt dat (giet nog een glas champagne in en heft het ten 

hemel) Schol, groten baas daar in Kapistan, ’t is hier zo precies … 

Iris:  (kijkt op van de laptop en onderbreekt) …een klein beetje uit de hand of beter 

gezegd uit de fles aan het lopen. Doe het nu efkes kalmpjes aan. Ik heb hier zo al 

een en ander gecheckt wat onze goeroe van plan is. Geef me nog een paar 

minuutjes en ik zal jullie alles haarfijn uitleggen. (klapt laptop dicht, neemt I pads en 

I phones en gaat Af)  

Gerbera: Doe maar, doe maar (schenkt glas vol) 

Mimosa: Ja, doe ze maar vol (giet haar glas vol) 

Lotus: Zeg nu we toch in ‘the mood’ zijn, kunnen we misschien een muziekske 

opzetten (loopt naar kast waarop een platenspeler staat en een rek vol platen ) 

Narcis: Als we nu eens allemaal samen zouden zingen…dat zou toch veel 

plezanter zijn … 

Mimosa: Toch weer niet zo één van die onnozel kinderliedjes eh (zingt) Twee 

emmertjes water halen …. 

Gerbera: Neen, neen …dat van … 

Lotus: We zingen van  (zingt) Koffie, koffie, lekker bakkie koffie … 
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Narcis: Doli’s komaan eh, het is hier een feestelijke avond, laat ons dan ook iets 

feestelijks zingen… 

Mimosa: ( zingt ) Santé, santé, geef ons nog een tournee 

Lotus: ( zingt) Daar in dat kleine café … 

Narcis:  (zingt) Gaudeamus Igitur … 

Gerbera: ( met handen tegen de oren) Stop ! Stop !  Doli’s we gaan samen zingen 

van ‘We shall overcome’ …komaan eerst nog even de kelen smeren en dan 

allemaal samen … 

(Iedereen drinkt zijn glas/tas leeg en dan zetten ze zich in ‘zanghouding’ netjes op een rij, 

Gerbera staat als koorleider voor hen ) 

Gerbera: Opgelet  (geeft toon aan ) We shall overcome …één twee …drie 

Allen: ( in een enorme kakafonie) We shall overcome, we shall overcome, we shall 

overcome some day… 

Iris:  (komt op, heeft laptop,  I pads en I phones bij, zingt direct mee) Yeh deep in my 

heart I do believe that we shall overcome some day … 

(ze legt alles neer en begint haar gekende religieuze bewegingen te maken) 

Iris: Mijn lieve Doli’s dit is wis en waarachtig een wonder… 

Narcis: Een wonder…zeg liever: een kakafonie ! 

Iris: De juiste toon heeft er niets mee te maken. Dat jullie nu juist dit lied 

zingen, dàt is een wonder !!! 

(Alle Doli’s kijken mekaar niet begrijpend en schouderophalend aan en gebaren zo van’wat 

zegt ze nu weer’ ..) 

Iris: Ik heb alle berichten van onze grote leider gelezen en hij besloot met de 

woorden… 

Mimosa: (onderbreekt en heft glas) Schol ! 

Iris: Neen, hij besloot met: Wij zullen overwinnen, wij zullen hand in hand 

lopen. Wij zullen allemaal vrij zijn, wij zullen niet bang zijn. Wij zullen nooit 

alleen zijn ! (Iris maakt weer dezelfde gebaren ) 

Lotus: Dat is een hele boterham …en zonder speculaas… 
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Gerbera: En ook zonder spoonerismen ! 

Narcis: (nadenkend) Ik snap het …ja ik snap het. Dat wij ‘We shall overcome’ 

zijn beginnen zingen, is ons opgedragen door Khamal Soetraan. Hij heeft ons als 

het ware… 

Lotus: …De pap in de mond gegeven ! 

Iris:  (tot tranen toe bewogen) Juist, het was géén toeval ! Onze grote goeroe heeft 

alles geregeld en hij zal dat in de toekomst blijven doen … en dat allemaal dank 

zij deze apparaten … 

(toont I pad) …  hiermee gaan wij vanaf morgen op FaceBook en (toont I phones) 

deze stellen ons in staat om te sms’sen en te twitteren en deze laptop (toont hem) 

is het nieuwste van het nieuwe, een toestel met ongekende mogelijkheden en 

speciaal door Khamal  ontwikkelde software. Het is de bedoeling dat ik en ik 

alleen hierop werk; ik en ik alleen mag deze laptop aanzetten en ook weer 

uitschakelen. 

Gerbera: (geeuwt) Neem me niet kwalijk maar ik ga mezelf schuit-akelen …euh 

uitschakelen, bedoel ik …ik val bijna om van de vaak … 

Lotus: Ja Iris, sorry eh. Ik kruip er ook in … 

Mimosa: (steekt lege fles omhoog) Ik zit droog (lacht) en die vroeger droog zaten in 

mijn kot …. 

Narcis: ( onderbreekt) Mimosa hou alsjeblief op met dat gezever over dat 

studentengedoe ! 

Mimosa: Hela, kalm aan eh schooljuffrouw ! 

Iris: Doli’s, Doli’s kalm aan, kalm aan. Het is een speciale avond geweest en er 

is rijkelijk drank gevloeid. Laat ons daarom nu allemaal gaan genieten van een 

welverdiende nachtrust want geloof me, er komen zware dagen aan. We zullen 

heel wat opdrachten moeten uitvoeren  die Khamal voor ons heeft uitgeschreven 

… Slaapwel dus allemaal en morgen vroeg allen weer monter op. 

Ik blijf nog wat op, ik heb nog wat dringende zaken af te handelen. 

Gerbera: (met dubbel tong) Slaapwel (Af) 

Narcis: Kan ik misschien helpen, Iris ? 
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Iris: Neen Narcis, dank je wel. Het zijn zaken die ik echt alleen moet 

afhandelen, als sekteleider ben ik verplicht om dat alleen af te handelen. 

Lotus: Dat heb je als je G.G.L.B. bent (lacht) 

Iris:  ( niet begrijpend) G.G.L.B. ?? 

Lotus: (loopt naar AF) Grote Geestelijke Leider van België (Af) 

Mimosa: (met dubbel tong) Sorry maar voor de GB is het nu toch wat laat 

zenne…slaapwel  (Af) 

Narcis: Als ik niet kan helpen, trek ik ook maar naar mijn bed. Slaapwel Iris en  

nog veel werkplezier (lacht  en naar Af) 

Iris: Slaapwel Narcis, ik zal mijn best doen ! ( Narcis Af) 

( Iris zet zich neer, klapt laptop open , legt de I phones en de I pads er naast. Ze toetst van 

alles in op de I phones en op de I pad en gaat dan zitten tokkelen op de laptop ) 

Iris: Schoon speelgoed dat ik gekregen heb, ik ben benieuwd of mijn Doli’s 

ermee overweg zullen kunnen… maar hier ( klopt op laptop) moeten ze afblijven, 

dat is mijn persoonlijk cadeautje om in heel intiem contact te blijven met mijn 

grote  geheime liefde ….(mijmerend) Och Khamal, ge moest eens weten …ja.. 

voor  jou ga ik het allemaal doen…zeker weten !!!  (Kust het scherm, klapt laptop 

dicht en AF ) 

 

 

 

 

                                                MUZIEK  

EINDE EERSTE TONEEL 
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1
ste

 BEDRIJF 

Tweede toneel 

 

                                               MUZIEK  

DECOR:  
We bevinden ons nog altijd in de vergaderruimte van de sekte. 

Narcis, Gerbera, Lotus en Mimosa zitten verspreid in deze vergaderruimte; ze zijn bezig met 

de I pads en de I phones. Muziek sterft weg ! 

Lotus: Eigenlijk is dat tof speelgoed dat wij gekregen hebben, ik kan spelletjes 

spelen zoveel ik wil en met mensen die ik van haar noch pluim ken … 

Mimosa: Ik vind het interessant om oude kennissen op te zoeken, ik heb al 

zeker tien klanten van in de tijd van mijn kot teruggevonden. 

Gerbera: En ? Niemand interesse in ons Donker Licht ? 

Mimosa: Dat is een stomme vraag eh Gerbera; mijn klanten waren allemaal 

mannen. 

Narcis: Gij had dus een studentenkot voor  uitsluitend mannelijke studenten ? 

Mimosa: Hoe dikwijls heb ik nu al geprobeerd om jullie aan het verstand te 

brengen dat mijn kot … 

Op dat ogenblik komt Iris op) 

Iris: Goeie morgen Doli’s. Fijn dat jullie er allemaal zijn, dan kunnen we 

meteen aan de slag. Ik zou willen weten welke ervaringen  jullie de voorbije  

week hebben opgedaan met de sociale media en hoe we deze kunnen gebruiken 

om onze sekte te promoten. 

Narcis: Ik heb alvast één ding ondervonden: spreek nooit van een sekte  want 

dan … 

Iris:  (onderbreekt)… krijg je gegarandeerd  last met het gerecht. 

Mimosa:  Ik heb op die Fasse Bock… 

Narcis: Face Book Mimosa, Face Book.. 
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Mimosa: Awel ja, dat zeg ik toch…ik heb daar al heel wat gerechten zien 

passeren zenne ..Alles wat ze eten zetten de mensen daar op. 

Lotus: Ja  en foto’kes van poezen en honden…ge kunt niet geloven wat voor 

een rare poes sommige mensen hebben. 

Gerbera: In een mum van tijd had ik meer dan honderd vrienden …helaas 

allemaal mannen. 

Mimosa: En te pas en te onpas veranderen ze hun pedofiel foto … 

Narcis:  ( heel verbaasd ) Wat zegt ge ? 

Iris: Ze bedoelt profielfoto Narcis… 

Mimosa: Awel, is dat niet hetzelfde ? 

Gerbera: Ik heb zo wat spreuken en wijsheden gepost, gewoon om te zien wie 

dat leuk vindt … 

Lotus: Ja, dat knopke ‘vind ik leuk’ dat is pas de max  en … 

Iris: Mijn beste Doli’s ik hoor dat jullie allemaal flink bezig geweest zijn, de 

ene al wat beter dan de andere maar ik moet er jullie toch op wijzen dat we 

vanaf nu de nieuwe sociale media enkel en alleen gaan gebruiken voor ons 

project en dat project is …(pauzeert) … 

Narcis: …Nieuwe leden zoeken voor onze sekte ! 

Iris: Inderdaad Narcis maar …zonder te spreken van een sekte. Daarom stel ik 

voor dat we nu samen trachten van een kleine tekst op te stellen die we dan op 

Face Book kunnen posten en waarvan we ook een tweet kunnen maken. 

Lotus: Een tweet … is dat zoiets als een kanariepiet ? 

Iris: Neen Lotus een tweet is een twitterberichtje met een hashtag en alle 

followers kunnen dat dan lezen. 

Lotus:  Twitteren wat is dat nu weer …en een hashtag …. 

Iris: Dat is heel simpel… ge kunt er het best achter komen door het zelf te doen. 

Mimosa: Haha, dat is dan zoiets gelijk vroeger in mijn kot, daar kwamen … 
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Gerbera: Mimosa, begin weer niet over uw studenten eh. (gebiedend) Zwijg en 

laat Iris uitspreken ! 

Iris: Dank u Gerbera. Laat ons nu samen even nadenken over een bruikbare 

tekst . 

Lotus: We beginnen met: Spiritus beweging… 

Narcis: Spirituele beweging, bedoelt ge… 

Lotus: (geïrriteerd) Awel ja, madame de oude schooljuffrouw … 

Narcis: Het is Narcis eh ! 

Lotus: Bon, excuseer madame Narcis. Ik zal 100 keer schrijven: ‘Ik mag 

madame Narcis geen oude schooljuffrouw noemen “ en … 

Iris:: Doli’s is dat nu gedaan met dat onnozel gedoe…vooruit Lotus, wat wou je 

verder zeggen ? 

Lotus: Spiritus (verbetert snel) …spirituele beweging zoekt nieuwe leden om 

samen te genieten van koffie en speculaas. 

Iris: Sorry Lotus maar dat is geen aankondiging om nieuwe leden te werven dat 

is eerder een reclame voor koffie en speculaas en als we daar een hashtag … 

Lotus: ’t Is al goed, ik had het wel gedacht dat het niet goed zou zijn maar ik 

vind het nogal straf dat ge nu ook nog over hasjies begint, ge weet dat ik clean 

ben en …(resoluut) Och foert, ik doe niet meer mee, ik ga een koffietje drinken 

(Af) 

Iris: Ze snapt er blijkbaar niet al te veel van. 

Gerbera: Ze heeft het weer zwaar te pakken. 

Narcis: Dat komt van al die koffie. 

Mimosa: Ja, van al die spiritus die ze daar in doet. 

Iris: Laat het ons daar niet over hebben; wie zonder zonde is, werpe de eerste 

steen. Bon, Narcis, wat zou jij schrijven ? 

Narcis: Leuke vrouwenclub zoekt nieuwe leden voor winstgevende activiteiten. 

Gerbera: Dat klinkt niet slecht maar wat bedoelt ge met winstgevende 

activiteiten ? 
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Iris: We moeten opletten dat we niet teveel over ons zelf en onze doeleinden 

vertellen, we moeten op een eenvoudige manier nieuwe leden ronselen via de 

sociale media. 

Mimosa: Sorry maar van die sociale media ken ik de ballen. Ik weet wel dat ik 

vroeger in mijn kot de sociale voorzieningen… 

Narcis: (wanhopig) Mimosa zwijg over sociale voorzieningen, zwijg over uw 

studenten en uw kot, alstublieft eh… 

Mimosa: (bij de deur) Ik snap het al … saluut !! ( steekt zonder dat Iris het kan zien 

haar middenvinger op.) 

Gerbera:  Ik denk dat Lotus en Mimosa danig gestresseerd zijn, waarschijnlijk 

het gevolg van op Face Book te zitten, van te sms’sen en te chatten. 

Iris: Dat zou best kunnen maar we kunnen ook zonder hen verder doen. Bon, 

onze tekst. 

Narcis: Het begin van Lotus vond ik niet slecht: spirituele beweging zoekt … 

Gerbera: Ja en we voegen er S.D.L. aan toe.. Spirituele beweging S.D.L. zoekt.. 

Iris: Goed idee maar als men dan vragen stelt waar die letters voor staan. 

Narcis: Dan zeggen we dat die letters staan voor Spiritueel Dromende ladies. 

Iris: Schitterend en …eigenlijk hoeven we dan niet te spreken van een spirituele 

beweging, we zeggen gewoon S.L.D. zoekt … 

Gerbera: Ja wie of wat zoeken we ? 

Narcis: Vrouwen ! 

Iris: Dat spreekt voor zich, géén mannen…onder géén beding ! En misschien 

vragen naar gescheiden vrouwen. 

Gerbera: Zou het niet beter zijn om niet over gescheiden maar over 

alleenstaande vrouwen te spreken ? 

Narcis: Gescheiden vrouwen zijn toch ook alleenstaanden wat is me dat nu ? 

Iris: Ik denk dat Gerbera bedoelt: vrouwen die geen familie meer hebben, 

vrouwen die er moederziel alleen voor staan. 

Gerbera: Dat bedoelde ik inderdaad Iris ! 
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Narcis: Oké, oké. 

Iris: Schitterend idee ! We gaan dus op zoek naar weduwen en wezen ! 

Narcis: En als ik er nu eens een vind die nooit getrouwd geweest is en dus ook 

nooit gescheiden is en die geen familie meer heeft… 

Iris:  (onderbreekt) .. dan is dat een perfecte kandidate. Onze grote goeroe  is 

immers ook een keeswind .. 

Narcis en Gerbera: (verbaasd) een kees-wind ??? 

Iris: Sorry Doli’s …spoonerisme …ik bedoel: weeskind. 

(Narcis en Gerbera lachen) 

Iris: Eigenlijk moeten we ook eens nadenken waar onze toekomstige Doli’s aan 

moeten voldoen. 

Gerbera: Ze moeten er warmpjes inzitten. (Terwijl ze dat zegt komt Lotus op) 

Lotus: Dan moeten ze ondergoed van Damart dragen. 

Iris: Lotus, dat …(beseft plots dat Lotus terug is) maar waarom kom je nu ineens 

terug naar hier ? 

Lotus: Ik kom mijn I pad halen, ik wil Farmville en Candy Crush Saga spelen. 

Iris: Neen Lotus, geen sprake van, ge blijft hier en ge werkt mee aan het 

opstellen van een lijst. 

Lotus: Aan een lijst van spelletjes die we kunnen spelen ? Oh dan … 

Gerbera: Neen Lotus, aan een lijstje met eigenschappen waaraan de 

toekomstige Doli’s moeten voldoen. 

Lotus: Pff, ik moet daaraan meewerken en Mimosa niet, dat vind ik niet eerlijk ! 

Iris: Ge hebt gelijk Lotus, haal Mimosa er maar bij en vlug wat. 

(Lotus Af) 

Narcis: Ik vind dat wij ons moeten wapenen. 

Gerbera: Wapenen ? Neen bedankt, voor mij geen wapens, ik heb schrik van 

wapens. 
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Iris: Wat bedoel je Narcis ? 

Narcis: Ik bedoel dat wij op voorhand onze leefregels op papier moeten zetten 

zodat we ze kunnen voorleggen aan de kandidaten.  

Iris: Ja en ze moeten er volledig akkoord mee gaan anders kunnen en mogen ze 

niet toetreden. 

(Lotus en Mimosa komen op, tegen mekaar al lachend aan het praten) 

Mimosa: Ik ga akkoord 

Lotus: En ik ook  

Mimosa: Mogen we nu toetreden ? (lacht luid) 

Iris: Dames, we zijn ernstig bezig eh; geen flauwe kul ! We gaan nu samen de 

leefregels opstellen waaraan toekomstige Doli’s zich moeten houden. 

Lotus: Haha, toekomstige Doli’s… dat zijn wij dus niet ! (lacht) 

Mimosa: Die regels gelden dus niet voor ons ( lacht) 

Iris:  (streng), Lotus en Mimosa, nu is het genoeg, gedraag jullie of ik zal jullie 

moeten straffen. Begrepen ? 

(Lotus en Mimosa bekijken mekaar met ingehouden lach en knikken heftig ‘ja’) 

Narcis: Als er nieuwe leden komen, moeten zij doen wat wij doen. Met andere 

woorden ze moeten leven zoals Khamal Soetraan het wil. Wij moeten daar zorg 

voor dragen . 

Iris: Narcis, dat is geen goed idee. 

Narcis: (verwonderd) Pardon ? 

Iris:  (lachend enthousiast) Neen, dat is een fantastisch idee ! We gaan met zijn 

allen dit idee onmiddellijk uitwerken; we stellen samen de geboden van het 

Donker Licht op; maar eerst… een bezinningsmoment ! 

( Ze stellen zich op in een halve cirkel en Iris begint met de gekende gebaren te maken, de 

anderen volgen haar) 

Iris: Chamaal Khamal ! 

Allen: Chamaal Khamal ! 



 

23 
 

Iris: Dank u Doli’s ! Tijdens het meditatie moment schoot het eerste punt van 

het reglement me onmiddellijk te binnen: (plechtig) De sekte van het Donker 

Licht is door goeroe Khamal Soetraan opgericht. (alle andere Doli’s applaudisseren) 

Denk nu allen diep na en als ge denkt iets te kunnen toevoegen, zwijg dan niet 

maar spreek. Ik zal alles noteren. 

(Narcis, Gerbera en Hortensia gaan diep nadenken, Mimosa en Lotus praten op fluistertoon 

tegen mekaar) 

Mimosa: We moeten dus rijmen en dichten 

Lotus: Ja zonder ons kont op te lichten 

Mimosa: Ik doe stopverf aan de ramen… 

Lotus: Dat rijmt toch niet … 

Mimosa: Neen maar dat dicht heel goed ! ( beiden proesten het uit – ingehouden) 

Narcis: Alle leden zijn Doli’s  dat zijn vrije vrouwen die niet van mannen 

houden. 

Gerbera: Alleen van hun grote goeroe  Soetraan Khamaal houden ze allemaal. 

Iris:  (heeft de zin van Gerbera opgeschreven) Al wie tot de sekte toetreedt, weet 

(pauzeert even) dat zij vrijwillig afstand doet van have en goed (noteert weer) 

Narcis: Maar we moeten ook zeggen dat Khamal alles voor ons betaalt … 

Lotus: Het Donker Licht voorziet in de Doli’s hun onderhoud 

Mimosa: Ja, zolang Khamal de geldkraan openhoudt… 

Iris:  (lachend – heeft genoteerd wat gezegd werd) Schitterend, mooi gezegd ! We 

zouden ook nog iets moeten zeggen over onze bloemennamen … 

Narcis: Het kiezen en het dragen van een bloemennaam is voor alle Doli’s 

verplicht … 

Mimosa: …Maar houdt geen rekening met gezicht of gewicht.   

Iris: Goed bezig Mimosa, goed bezig ! (noteert) 

Lotus: Over ons dieet zou ik toch ook iets zeggen …(denkt na)…Alle Doli’s 

geloven in een streng dieet want als er een is die eet, is er een ander die niet eet.  
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Gerbera: Moet er iets gezegd worden over ons verleden ? 

Iris: Wat er ooit in het leven van de Doli’s is gebeurd, wordt er nooit meer 

bijgesleurd (noteert). 

Mimosa: Soms toch nog wel eh ! Als ik over mijn kot … 

Narcis: Sst sst …ik heb nog iets … 

Mimosa: (terzijde) Allez daar komt een stuk van het schoolreglement. 

Narcis: Elke maand  organiseren wij een spirituele happening en dan dragen wij 

allemaal verplicht een paarse string (Iris noteert) 

Gerbera: Doli’s zullen trachten om eens in hun leven uit hun lichaam te treden 

Lotus: (lachend) Maar ’t lukte nog niemand tot op heden… 

Iris: Hola, dat kunnen we zo niet noteren, dit puntje moeten we nog wat 

bijwerken ..even denken …ja …ik denk dat dit wel iets is …Doli’s trachten om 

eens in hun leven uit hun lichaam te treden en daarvoor wordt dagelijks intens 

gebeden (noteert) 

Gerbera: En alle Doli’s trachten om in natte dromen in contact met de levende 

doden te komen ( applaus van alle Doli’s) 

Mimosa: Goed gezegd Gerbera maar…levende doden … ik heb nog nooit een 

levende dode gezien. 

Narcis: Mimosa, dat heeft betrekking op ‘uit het lichaam treden’ maar ja dat is 

nogal moeilijk te begrijpen voor jou eh 

Mimosa: Ik snap het, madame de schooljuffrouw, ik snap het. Maar het is niet 

omdat ik … 

Iris: Doli Mimosa, doli Narcis nu is het genoeg eh, jullie lijken wel twee 

kibbelende schoolkinderen. (kijkt op blad en telt) Ik tel hier 11 geboden en ik vind 

dat een mooi getal… 

Lotus: (lachend) Elf…het gekkengetal … 

Narcis: Het getal 11 heeft betrekking op het in balans brengen van het 

bewustzijn. Om bepaalde patronen in de wereld te begrijpen is het belangrijk om 

met het getal 11 te beginnen. 
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Mimosa: (verveeld) De geschiedenisles is begonnen…madam … 

Iris:  (onderbreekt resoluut) Doli’s luister, dit zijn de 11 geboden van het Donker 

Licht: (leest op een zeer plechtige toon voor nadat ze eerst haar religieus gebaar gemaakt 

heeft) 

1.De Sekte van het Donker Licht 

is door Khamaal Soetraan opgericht. 

2.Alle leden zijn “Doli’s” of vrije vrouwen 

die niet meer van mannen houden. 

3.Alleen van hun grote goeroe Soetraan Khamaal 

houden ze allemaal. 

4.Al wie de sekte binnentreedt, weet 

dat zij vrijwillig afstand doet 

van have en goed. 

5.Het Donker Licht voorziet in de Doli’s hun onderhoud 

zo lang Khamaal de geldkraan openhoudt. 

6.Het kiezen en dragen van een bloemennaam is voor elke Doli verplicht 

maar houdt geen rekening met gewicht of gezicht. 

7.Alle Doli’s geloven in een streng dieet 

want als er één is die eet, is er een ander die niet eet. 

8.Wat er vroeger in het leven van de Doli’s is gebeurd 

wordt er soms nog wel eens bijgesleurd. 

9.Elke maand organiseert de sekte een spirituele happening 

en dan dragen alle Doli’s verplicht een paarse string. 

10. Doli’s trachten om eens in hun leven uit hun lichaam te treden en daarvoor 

wordt dagelijks intens gebeden 

11. Alle Doli’s trachten om in natte dromen in contact met de levende doden te 

komen  

(applaus van alle Doli’s en ze maken het gekende religieuze gebaar) 

Lotus: Ik vind die elf geboden prachtig maar toch mis ik één ding…nergens is 

er ook maar één verwijzing naar de geliefde spoonerismen van onze grote leider. 

Iris: Ge hebt gelijk Lotus, Khamal is daar heel gevoelig voor. 

Gerbera: Als we nu eens, naast de elf geboden, een soort ‘dagreglement’ 

opstellen, een soort dag-indeling… We verwerken daarin dan een hoop 

spoonerismen … dat zal onze grote goeroe ongetwijfeld plezieren. 
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Lotus: Tof  idee ! 

Iris: Komaan, we beginnen eraan ! En denk eraan Doli’s: spoonerismen en nog 

eens spoonerismen ! 

Mimosa: ’s Morgens wassen alle Doli’s zich in een woutkaterbad. 

Lotus: Het Doli ontbijt bestaat uit een breetje snood met een bontje kloter  en 

soms een klapje poeperkeek. 

Gerbera: Er wordt bij voorkeur bozerottelthee gedronken. 

Narcis: Bha rozenbottelthee… neen ik lust dat niet ! 

Iris: Dan vermelden we het niet. 

Mimosa: Dat noem ik vriendjes politiek ..als madame iets niet … 

Iris: Mimosa hou er mee op, genoeg zeg ik !!! 

Lotus: Als we nu eens een opsomming geven van ons favoriete voedsel. 

Gerbera: Goed idee, ik begin met snolkelder met paardappeluree; 

Lotus:  Jabelkauw en spappelijs; 

Mimosa: Norsescheren en fipkilet 

Iris: Wentse zatergooi. 

Narcis: Hekelparing. 

Iris: Goed Doli’s maar we kunnen bijvoorbeeld ook nog zeggen wat we overdag 

of ’s avonds  zoal doen. 

Gerbera: ’s Middags houden wij ons bezig met braken en heien en doen we wat 

gespelzapschelletjes 

Mimosa: We mogen met de kaarten spelen  maar pipstroker is verboden… 

Lotus: ..Net zoals het slapen in zaapslakken… 

Iris: Mijn lieve Doli’s  jullie zijn werkelijk fantastisch ! Ik heb alles genoteerd, 

ik zet alles in een PDF bestand en stuur het dan door naar onze grote goeroe.. 

Wat zal hij blij zijn ! 

Mimosa: Een PDF bestand, wat is dat ? 
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Iris: Wel Mimosa dat is .. een bestand eh. 

Narcis: Dat is een bestandsindeling voor digitale documenten 

Gerbera: En het betekent: Portable Document Format. 

Mimosa: Bedankt Gerbera maar in mijn kot heb ik nooit van bestandsindeling 

of van digitale documenten gehoord …van anaal en vaginaal werd er wel 

gesproken maar PDF …neen…of ja …misschien.. Pietje de Foefelaar …die had 

het soms over S.M. ….Zeg Gerbera.. 

Iris:  onderbreekt) Doli’s luister: we hebben al prachtig werk geleverd maar we 

moeten toch nog dringend werk maken van de werving van kandidaten voor 

onze sekte. 

Lotus: Toch nu direct niet eh …ik heb goesting in een goei tas koffie en een 

speculaasje. 

Gerbera: Om eerlijk te zijn …ik heb ook dorst. 

Narcis: Ik ook . 

Mimosa: Mijn tong plakt tegen mijn gehemelte. 

Iris: Goed, goed, ik snap het al; We houden heel effe pauze en …weten jullie 

wat…ik haal voor jullie allemaal een lekker  kasje toffie (Af) 

Lotus: Amaai  Iris is in vorm…géén taart maar spoonerismen bij de koffie.… 

Narcis: Maar goed dat ze koffie haalt en geen zeetakjes … ik bedoel 

…theezakjes ! 

(Allen lachen) 

Mimosa: Soms krijg ik stop noch kaart aan die spervrekingen… 

(Allen lachen) 

Gerbera: Ik vind die spoonerismen soms best leuk en zeggen dat de uitvinder, 

allez de man die ermee begonnen is, een gerenommeerde schetenwapper is. 

(Allen lachen)  

Lotus: (luid lachend)  Professor Spooner, professor schetenwapper (lacht luid) 

(Iris komt op met een dienblad waarop kopjes, melk, suiker en een thermos koffie ) 
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Iris: Voilà, koffie voor iedereen. Ik zou zeggen: ‘help yourself and enjoy’ 

Mimosa: (tegen zichzelf) Wat is dat hier toch allemaal ..spoonerismen …moeilijke 

woorden en nu nog Engels ook … 

( Alle Doli’s schenken zich een tas koffie in en nemen dan terug plaats, ze keuvelen onderling 

met mekaar ) 

Narcis: Doli Iris, ik heb zo zitten denken … 

Mimosa: En dat was een heel pijnlijke affaire … 

Narcis: (negeert Mimosa) dat het misschien goed zou zijn om kandidaten voor 

onze sekte te zoeken via de chat … 

Mimosa: Wablief via een jat ??? 

Iris: Hoe zie jij dat Narcis ? 

Narcis: Wel, we maken ieder een profiel aan, loggen in op verschillende chat-

sites en .proberen zo om zoveel mogelijk te weten te komen over alle vrouwen 

die chatten. 

Gerbera: Geen slecht idee, we kunnen er al direct een deel elimineren die niet 

aan onze eisen voldoen… 

Lotus: Dat lijkt mij een plezant spelleke 

Iris: Ja en als we voldoende weten over een bepaald iemand nodigen we haar 

uit, hier bij ons, voor een definitief aanwervingsgesprek. Ik stel voor dat we nu 

allemaal een verschillende chatsite zoeken, een profiel aanmaken en inloggen. 

Voor diegenen die niet zouden weten hoe je een chatsite zoekt, tik bij google 

gewoon in: chatsite . Ik zoek een site op mijn computer, jullie kunnen hier aan 

de slag (Af) . 

Gerbera: (zoekend op I phone) Voilà, ik heb hier al een chatroom gevonden: Live 

chat.com …(kijkt en leest van het scherm) .. ooh super, ge moet zelfs geen profiel 

aanmaken … ik kan direct beginnen chatten ….(begint heftig te tikken op de I phone) 

Mimosa: (met I pad)  Ik heb hier ‘jatzijt’ ingetikt en wat krijg ik: (leest voor) Zeg 

Rammi, wat voor een platte jat zijt gij! . Ik ben er, en ik blijf lang plakken… 

dus ge gaat wel ... 
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Narcis: (neemt I pad af en kijkt) Wat hebt gij nu ingetikt ? Hoe is dat nu mogelijk ? 

Chat site schrijft ge  (spelt) c..h..a..t  s..i..t..e..  en niet: jat zijt ! 

Zo zie…voila  hier is een site…ideaal voor u …Chatbazaar , begin er maar aan!   

Mimosa: Bedankt Narcis en sorry dat ik dat moeilijk woord niet juist kon 

schrijven eh maar in mijn … 

Narcis: ’t Is al goed Mimosa, zoek nu maar een chatvriendin. 

Gerbera: Ik heb hier iemand gevonden en dat lijkt me wel wat. Luister: 

L.W. vrouw van middelbare leeftijd, vrijgevochten, emotioneel zeer stabiel … 

Mimosa: Stop maar … dat klinkt allemaal heel mooi maar ik zal eens zeggen 

wat dat betekent en ..sorry voor mijn taalgebruik: .. L.W.:.. lui wijf …van 

middelbare leeftijd:…die is de zeventig dik gepasseerd …vrijgevochten: … heel 

de stad heeft erop gezeten … emotioneel zeer stabiel:… die zit volgepropt met 

valium … 

Gerbera: Hoe weet gij dat allemaal Mimosa ? 

Mimosa: Van in de tijd dat ik mijn kot runde. Toen werden er op het prikbord 

ook zo van die annonces opgehangen …allemaal dikke leugens ! 

Lotus: Ik zit op Chathalal.com maar dat zijn precies allemaal nieuwe Belgen, ik 

snap er de ballen van ! Ik zoek mij een andere site , dat is niet te doen. 

Narcis: Wat denken jullie hier van ? (leest van I phone) Gepassioneerde weduwe 

voelt zich goed in haar vel is poëtisch… 

Mimosa: Dat is gegarandeerd een gepasseerde weduwe ja die heel dik is en .. 

wat was het nog ..ah ja poëtisch …mijn gat ja … manisch depressief bedoelt ze . 

Lotus: Zeg Mimosa, gij hebt wel veel commentaar maar hebt gij al iemand 

gevonden ? 

Mimosa: Zeg, een beetje geduld eh, ik zit nog maar juist in de bazaar en … 

(Iriskomt op met de laptop onder de arm)  

Iris: Wat zegt gij daar Mimosa… in de bazaar ? 

Narcis: Ze zit binnen bij chatbazaar, ik heb haar daar binnen geholpen. 

Mimosa: Ja en bedankt zenne, dat zien er hier allemaal afdankertjes uit ! 
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Iris: Bon, jullie hebben dus allemaal een chatsite gevonden, ik heb mezelf ook 

ingeschreven, op  Paltalk …lijkt me een hoogst interessante site maar ik moet 

het nog wat verder uitspitten.  

Gerbera: Ik denk dat we nu allemaal de zaken rustig moeten bekijken en zeker 

geen overhaaste beslissingen nemen. 

Narcis: Juist Gerbera en daarom stel ik voor dat we nu de komende dagen rustig 

de tijd nemen  om te chatten en van eventuele kandidaten alles aan de weet te 

komen. 

Iris: Schitterend idee Narcis. De komende dagen houden we ons nog uitsluitend 

bezig met chatten om kandidaten uit te zoeken… 

Lotus: (tegen zichzelf  met groot vuist-gebaar ) Yezzz …grote speeltijd… 

Iris: Géén kandidaten voor spelletjes eh Lotus . Volgende week komen we 

bijeen om onze bevindingen uit te wisselen, er wordt dus onderling nog niets 

besproken . Succes Doli’s ! (Af) 

Gerbera:  Dit is nu nog eens een project naar mijn hart …mijn psychologische 

kennis nog eens kunnen gebruiken (Af) 

Mimosa: Pff …een heel week in die jattenbazaar…plezant is ook anders (Af) 

Lotus: Ik vraag mij af wie mij gaat tegenhouden om spelletjes te spelen…(Af) 

Narcis: Ik weet één ding zeker: wie niet zonder fouten kan chatten, krijgt geen 

kans…ik zal héél kieskeurig zijn …En ik heb nog een verrassing in petto voor 

nieuwe sekte leden …(Af) 
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DECOR:  
Als het doek opgaat bevinden we ons nog altijd in de vergaderruimte van de sekte. 

(Muziek sterft weg; Sjalot, de kuisvrouw, stoft af met een grote plumeau) Iris komt op met 

haar laptop onder de arm) 

Iris: Ik zie dat ge zo goed als klaar zijt Sjalot, het is goed…ge kunt naar huis 

gaan. (gebaart van ‘het is gedaan’ en ‘ge kunt gaan’ ) 

Sjalot: (knikt ja, werpt een kushandje en gaat AF) 

Iris: Toch gemakkelijk een kuisvrouw die doof is en niet kan spreken, dat 

bespaart een hoop nodeloos getater en …bovendien is ze nog goedkoop ook… 

(gaat zitten met laptop op haar knieën en klapt deze open) Vandaag is het dus de grote 

dag. Na een week van intense chat-arbeid zijn mijn Doli’s, met mijn hulp 

weliswaar, erin geslaagd drie kandidaten te selecteren die in aanmerking komen 

om tot onze sekte toe te treden. Ze komen zich vandaag in levende lijve 

presenteren …( ze merkt niet dat Sjalot terug is binnengekomen en bij de kast blijft staan; 

ze haalt ‘een doosje’ uit haar schort, morrelt wat aan de zijkant en stopt het onder de 

platenspeler) Ik ben echt benieuwd. Hopelijk hebben mijn Doli’s, zoals ik 

gevraagd had, deze ontmoeting goed voorbereid en zullen ze op het juiste 

moment de juiste vragen stellen. Ik ben er alleszins klaar voor…dit wordt het 

begin van een nieuwe spannende episode in het bestaan van de sekte…financieel 

moeten en zullen we hier sterker van worden en we mogen zeker geen enkele 

hinderpaal uit de weg gaan…desnoods moeten we de grove middelen gebruiken 

en … (ze merkt Sjalot op) Sjalot wat doet gij hier ? (gebaart van ‘wat is er’?. Sjalot wijst 

eerst naar haar ene oor waar een oorbel in zit en dan naar haar ander oor waar geen oorbel 

in zit; ze gebaart van ’mijn oorbel is weg’ en ‘ik zoek haar’) 

Iris: Ha, ge zijt uw oorbel kwijt…maar zeg dat dan ..(beseft wat ze gezegd heeft en 

schiet in een lach) Dat is een goeie: tegen een doofstomme zeggen “zeg het 

dan”…(tegen Sjalot) Wacht ik zal helpen zoeken ( staat recht en loopt naar Sjalot die 

zich plots bukt en terug rechtkomt en haar oorbel de hoogte in steekt. Ze verontschuldigt zich 

met een gebaar en Af) Pff dat was effe schrikken zo zou ik mijn plannen nog 
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verraden .. gelukkig heeft Sjalot niets gehoord ! 

Waar blijven mijn Doli’s toch ? (roept) Doli’s; Doli’s, het is tijd !!!  

(Narcis en Gerbera komen op, ze zijn in gesprek met mekaar ) 

Narcis: Goeie morgen Doli Iris. 

Gerbera: Goeie morgen ! 

Iris: Goeie morgen Doli’s. Enig idee waar Doli Lotus en Doli Mimosa 

uithangen ? 

Gerbera:  Lotus  geniet nog van haar speculaas … 

Narcis: En Mimosa zal waarschijnlijk weer last hebben om één of ander stuk 

ondergoed dicht te krijgen.. met haar korset heeft ze altijd last en haar beha 

dichthaken, lukt ook niet altijd …(lacht) 

(Lotus op, met speculaasje in de hand) ) 

Lotus: Goeie morgen allemaal ! 

Iris:, Gerbera, Narcis: Goeie morgen Lotus. 

(Mimosa komt haastig op) 

Mimosa: Goeie morgen iedereen. Sorry dat ik wat later ben maar … 

Iris: ’t Is goed Mimosa, we kennen uw ochtendproblemen ! 

Mimosa: (verontwaardigd) Ik kan er toch ook niet aan doen dat mijn korset … 

Iris:  (negeert Mimosa) Doli’s vandaag is het dus een heel speciale dag, vandaag 

maken wij kennis met drie dames die wij geselecteerd hebben om eventueel toe 

te treden tot onze sekte … 

Gerbera: Eigenlijk weten ze niet dat wij een sekte zijn eh. 

Narcis:  Klopt, we hebben altijd gezegd dat wij een spirituele beweging zijn 

waarvan de leden veel bidden… 

Mimosa: Dat wij veel breien en haken voor het goede doel. 

Lotus: En dat wij de nieuwe sociale media ontdekt hebben. 

Iris: Dat hebben jullie prima uitgelegd.  

Vandaag moeten we de drie kandidates niet alleen beoordelen maar vooral te 
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weten komen hoe sterk ze financieel staan ; Khamal heeft me gisteren nogmaals 

op het hart gedrukt dat we dringend een financiële injectie nodig hebben. 

Gerbera: Staan we er dan zo slecht voor ?  

Narcis: Wij hebben toch alles wat we bezaten afgestaan aan de sekte ? 

Mimosa: En we braken en heien …(verveeld) whoo.. die spoonerismen …ik 

bedoel: we breien en haken ons te pletter en al die gebreide zakjes worden toch 

allemaal verkocht …Ik snap het ook niet … 

Iris: Dat klopt Doli’s, dat klopt …maar Khamal is bezig met een groots en 

uniek project waarover ik nu nog niets kan zeggen. Feit is dat de sekte geld 

nodig heeft, veel geld ! 

Lotus: Misschien heeft  het wel iets met spelletjes te maken ? 

Gerbera: Maar neen! Ik heb een vragenlijstje opgesteld  met subtiele vragen … 

Mimosa: Met debiele vragen zeker (lacht schamper)…. 

Narcis: (valt in ) Ik heb de drie dames via een privé bericht verwittigd dat ze een 

bloemennaam moeten kiezen en dat ze die naam hier moeten gebruiken 

zogezegd om hun privacy niet te schenden. Ze vonden het alle drie een heel 

goed idee. 

Iris: Dan zijn we er helemaal klaar voor , het is wachten op de dames. 

( We horen een deurbel: ding-dong, ding-dong)    

Iris: Dat zal onze eerste kandidate zijn. Mimosa doe jij eens open alsjeblief. ( 

Mimosa zucht en Af) 

Lotus: Wauw, ik vind dat echt spannend.  

( Op de achtergrond horen we iemand zingen, het gezang wordt luider en luider en er komt 

een zingende dame de kamer binnen, gevolgd door Mimosa) 

Mimosa: (met haar handen tegen haar oren) Onze eerste kandidate, amaai mijn oren 

(kandidate blijft zingen) …Ze zei: “Ik ben Freesia en ik kom om toe te treden tot uw 

clubke” en toen begon ze te zingen 

Lotus: En ze weet blijkbaar van geen ophouden ! 

Iris: Freesia, het is goed, kun je even ophouden met zingen ? 

( Freesia zingt gewoon verder). 
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Mimosa: Zingen ? Janken bedoelt ge …Ik denk dat er maar één remedie is om 

haar te doen zwijgen  (neemt een doek uit de zetel en werpt die over Freesia’s hoofd en … 

ze zwijgt) Voilà, zo simpel is dat ! 

Gerbera: We kunnen haar toch niet ondervragen met een doek op haar hoofd. 

Narcis is tot bij Freesia gegaan en neemt het doek weg maar onmiddellijk begint Freesia 

weer te zingen…Narcis laat het doek terug vallen en …Freesia zwijgt..) 

Iris: Bon, dan maar mét doek..  maar ik vrees dat de vragenronde vrij kort zal 

zijn … 

Lotus: Tenzij we op zoek zijn naar een zingende alarminstallatie …(lacht) 

(Gerbera en Narcis  gebaren met het bekende vinger-gebaar naar Iris ‘geld’ ?) 

Iris: Freesia, het spijt me maar we hebben echt geen tijd om naar al uw 

serenades te luisteren. Ik zou u enkele vragen willen stellen, kan dat met het 

doek over uw hoofd? ( Freesia knikt heftig ja) 

Je hebt dus via een datingsite contact gehad met één of met meerdere dames van 

onze se…(slikt woord in) vereniging ? (Freesia knikt ‘ja’) 

Narcis: Ik heb verschillende malen met haar gechat. 

Gerbera: Ja, ik ook en ik herinner me nog duidelijk dat ze mij vertelde dat ze 

heel haar leven nog niets anders heeft gedaan dan zingen (Freesia knikt hevig ‘ja’) 

Lotus: Dan was jij beroepszangeres ? (Freesia knikt hevig ‘ja’) En hebt gij platen 

opgenomen ? (Freesia knikt hevig ‘ja’) 

Mimosa:  (lachend) Ja maar geen enkele plaat verkocht. Op de juke-box in mijn 

kot stonden  alle nieuwe platen en ik kan me niet herinneren … 

Iris:  (onderbreekt) Jij was dus een succesvolle zangeres (Freesia knikt hevig ‘ja’; Iris 

gebaart naar de anderen met het geldgebaar) En hoeveel platen hebt ge dan wel 

verkocht ? ( Freesia haalt de schouders op en begint dan met beide handen héél veel 

telgebaren te maken, ze stopt niet … ) 

Narcis: Zo te zien zijn er dat toch héél véél … 

Gerbera: Misschien heeft ze wel een gouden plaat gehaald … (Freesia knikt heel  

hevig ‘ja’ en gebaart met handen van ‘20’ ) 

Iris: Wablief …20 gouden platen ? Amaai mijnen amaai … 
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Lotus: Die moet fortuinen verdiend hebben (Freesia knikt hevig ‘ja’) 

Iris: Luister Freesia, je weet toch dat – als je tot onze sek …( slikt woord in).. 

..euh..vereniging wilt toetreden je afstand moet doen van alles wat je 

bezit…alles gaat naar onze goede doelen … (Freesia knikt hevig ‘ja’) Ik denk dat 

wij dan voorlopig genoeg weten. Doli Lotus zal u nu naar onze bid-ruimte 

brengen, wij bespreken uw kandidatuur en laten u straks iets weten. Akkoord ? 

(Freesia knikt ‘ja’) Doli Lotus, breng jij Freesia even naar de bid-ruimte ? 

Lotus: Met of zonder doek ? 

Mimosa: Hou haar gouden plaat maar afgedekt tot ze in de bidruimte is .. 

Iris: Ja, daar kan ze zingen zoveel ze wil … 

Gerbera: Sjalot is daar juist aan het poetsen … 

Narcis: En die is zo doof als een pot .. dus geen enkel probleem ! 

(Lotus neemt Freesia bij de arm en begeleidt haar naar AF) 

Iris: Ja Doli’s, dit lijkt me echt te mooi om waar te zijn …een zangeres die 

twintig gouden platen heeft …dat betekent …één miljoen verkochte singels … 

dat moet haar minstens ..wacht efkes (rekent in stilte)… 

Narcis: Ja, fameus wat opgebracht hebben en ze zal ook wel een massa 

optredens gehad hebben … nog eens kassa, kassa ! 

Mimosa: Toch raar dat ik van dat mens nooit gehoord hen.. In mijn kot 

kwamen.. 

Gerbera: Dat is een goudhaantje, we moeten haar binnen halen ! 

Mimosa: En dan moeten we de hele dag met oordopjes rondlopen … 

Iris:  (euforisch) We hebben hier een dikke vis aan de haak, we mogen haar niet 

laten gaan. We laten haar toetreden … en …(denkt na) we nemen de ongemakken 

er tijdelijk bij. 

Narcis: Tijdelijk, wat bedoel je ? 

Mimosa: Ik hou dat geen dag uit met zingende Freesia. 

Gerbera:  Bedoel je dat … 
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Iris: Ja, dat bedoel ik ! Als zij afstand heeft gedaan van al haar bezittingen 

moeten we haar …elimineren ! 

Narcis: En hoe denk je haar te ..e-li-mi-ne-ren ? 

Iris: Dat zien we dan wel, ik moet dat met Khamal bespreken …(maakt religieuze 

gebaren en in lichte trance ) Oh grote leider, het gaat ons lukken …het moet lukken 

… en ik zal niet aarzelen om al jouw bevelen uit te voeren …als het niet 

goedschiks … 

(Lotus komt op dat moment terug binnen, gevolgd door een dame) 

Lotus: Ik heb onze zingende bloem in de bidkamer achtergelaten bij Sjalot en 

…ik heb deze madam meegebracht die juist wou aanbellen. 

Pioen: (=de madam die wou aanbellen; ze ratelt aan één stuk door) Hallo allemaal. Ja ik 

wou eigenlijk juist aanbellen maar de deur stond nog tegen en ik dacht zo bij 

mijn eigen mij zelve: Ik zal efkes op de bel duwen en dan naar binnen gaan maar 

toen kwam deze madam daar juist voorbij en die heeft mij binnengelaten en mee 

naar hier gebracht. Ik ben  (denkt even na) ..ah ja ..ik weet het weer …ja…ik moest 

een bloemennaam kiezen eh …wel, ik ben Pioen. Ik heb die naam gekozen 

omdat ik vind dat die naam perfect bij mij past. Ik heb dat allemaal opgezocht 

op Googel (spreekt het zo uit= met ‘oo’ i. p.v. ‘oe’) (De Doli’s bekijken mekaar met 

vragende blik, Pioen merkt het op en ratelt verder) Jullie kennen Googel toch eh, dat is 

zo ne sitéé waar dat ge een antwoord krijgt op al uw vragen en als ge dan … 

Iris:  (onderbreekt haar) De Google site (spreekt het juist uit) interesseert ons op dit 

ogenblik niet. Wij willen u wat vragen stellen om te kunnen oordelen of u lid 

kan worden van onze sek…( slikt woord in).euh …vereniging. 

Pioen: Oh maar dat is geen enkel probleem madam…  en ge moogt mij 

trouwens ‘tuttermsasjeren’ zenne, ik hou niet zo van dat stijf ‘u’-gedoe. Ik zeg 

altijd… 

Narcis: Ge zult bedoelen dat we je mogen tutoyeren ? Niet ? 

Mimosa: Ah maar dat ken ik , dat wilt zeggen dat ik ge of je tegen u mag 

zeggen.. in de tijd van mijn kot … 

Iris: Doli’s, genoeg, laat ons de kandidatuur van Pioen verder onderzoeken. 

Pioen: Moet ik mij uitkleden? Geen enkel probleem hoor ( begint zich uit te kleden) 
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Gerbera: Maar neen, wij willen u alleen maar wat vragen stellen ( Pioen stopt met 

zich uit te kleden) Uit onze chats heb ik begrepen … 

Pioen: Oh dat waart gij waarmee dat ik gechatterd heb..awel dat vond ik plezant 

. Ik dacht nog bij mijn eigen … 

Iris: Pioen , alsjeblief eh, ge zit hier niet in een babbelbox. Antwoord  kort en 

bondig op onze vragen. Begrepen ?  (Pioen kijkt verontwaardigd en knikt ‘ja’) 

Lotus: Ge zei daarstraks dat ge vindt dat de naam Pioen bij u past, wat betekent 

de naam Pioen dan wel ? 

Pioen: Wel, het zit zo … 

Gerbera: Hou het kort eh . 

Pioen: Pioen staat voor hoogmoed en overdaad … 

Iris:  (verbaasd) Zijt gij dan zo hoogmoedig en doet gij zoveel overdaad ? 

Pioen: ( verveeld) Ja zeg, ik wou het van naaldje tot draadje uitleggen maar ge zei 

dat ik het kort moest houden … 

Narcis: Wat deed gij voor de kost ? 

Pioen: Ik heb verschillende jobs gedaan… ik heb ook in het circus gewerkt… 

maar waar ik het meest mee verdiend heb, is met boksen . 

Iris: Boksen dat is toch geen vrouwelijke beroep. 

Pioen: Juist daarom dat ik er veel geld mee verdiend heb. Met boksen hebt ge 

altijd meer kans op slagen ( lacht luid) … snapt ge … boksen… kans op slagen 

(doet bokser na) 

Gerbera: Kent gij spoonerismen ? 

Pioen: Zijn dat ook boksers ? 

Lotus: Neen dat zijn … 

Iris: Doe geen moeite om het uit te leggen, Lotus, het is verloren tijd. Bon, 

Pioen hoeveel hebt ge zoal verdiend met dat boksen ? 

Pioen: Drie villa’s aan de kust en twaalf eetserviezen ..ja, ge moet weten … 

Mimosa: Dat ge dat allemaal moet afgeven als ge bij ons wilt komen. 
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Pioen: Afgeven en waarom dat ?  

Narcis: In de elf geboden staat dat duidelijk geschreven. 

Pioen: Ik ken enkel de tien geboden… dat ik mijn huizen en mijn eetserviezen 

moet afgeven dat is dan zeker dat elfde gebod …nooit van gehoord. 

Iris: Kijk Pioen, dit zijn de elf geboden van onze ..euh …club (geeft blad aan 

Pioen). Lotus zal u naar de bidkamer brengen, lees alles eens rustig door en als ge 

klaar bent, komt ge maar terug naar hier. We kunnen uw kandidatuur dan verder 

bespreken. Lotus … (Lotus loopt naar Pioen en wil haar bij de arm nemen) 

Pioen: Hola, hela, van mijn lijf blijven eh (neemt bokshouding aan) aan mijn lijf 

komt niemand aan. (ze bekijkt het blad dat Iris haar gegeven heeft) Wat zie ik hier 

staan: een string dragen ?  (lacht) Ge kent toch dat spreekwoord eh: 

“ Wie niet tijdig haar string laat zakken, zal waarschijnlijk in twee helften 

kakken “ (lacht) … en (leest verder) .. Wablief ? Natte dromen ??? Zeg wat voor 

een club is dat hier eigenlijk … oh nu zie ik het … dat is hier een sekte. Ik had 

het kunnen denken…Ik haat sekten …  (vouwt blad dicht en geeft het aan Iris die het 

op de tafel legt). Hier madam, ge moogt uw elf geboden steken waar ze het 

daglicht niet kunnen zien, ik ben er mee weg. Saluut en de kost !! Een sekte …ja 

watte … (snel Af)  

Lotus: Lap daar gaan Khamal zijn drie villa’s 

Mimosa: En zijn twaalf eetserviezen …(lacht) 

Gerbera: Ik vind dat niet om te lachen …Amaai, wat was dat? En ik heb daar 

mee gechat en helemaal niets verkeerds bemerkt .. 

Iris: Dat is het bewijs dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn met de nieuwe 

sociale media … 

Narcis: Ja, je weet pas met wie je echt te doen hebt als je haar in levende lijve 

ziet. 

Lotus: Ik heb wel een zwaar alcoholgeurtje geroken … 

Iris: Ja, ik ben er zeker van dat ze gedronken had. 

Gerbera: Typisch eh …zich moed indrinken  …zwak karakter ! 

Iris: Ach, we mogen blij zijn dat zij zichzelf heeft uitgesloten, wie weet hoeveel 

last ze ons zou berokkend hebben. 
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Mimosa: Ja want met boksers weet ge nooit eh. In mijn kot … 

Lotus: Een zangeres en een bokser …wat gaan we nog krijgen… 

Iris: Al bij al mogen we niet klagen…Pioen was de naam ‘kandidaat’ niet 

waardig maar Freesia des te meer. 

Gerbera: Als ze zou willen stoppen met zingen 

Narcis: Zou ik toch ook veel gelukkiger zijn 

Iris: Doli’s betrouw op mij, ik los het Freesia probleem wel op. 

Mimosa: Ja desnoods door haar te liquideren… 

Lotus: Elimineren, Mimosa… Iris had het over elimineren en niet over 

liquideren … 

Gerbera: Dat is een groot verschil… 

Mimosa: Voor mij is dat juist hetzelfde: geliquideerd of geëlimineerd ..ge zijt er 

in beide gevallen geweest. 

Iris: Ik herhaal: laat Freesia maar aan mij over, enkele dagen op de tanden bijten 

en … 

Lotus: Stoppen in de oren steken … dat zal veel beter zijn ! 

( Op dat ogenblik komt Sjalot op, plumeau in de hand en grote oordoppen in de oren) 

Lotus: Hier zie, het levende bewijs … (duim omhoog naar Sjalot ) 

Gerbera: Zij is blijkbaar gevlucht voor de zingende Freesia  ..(lacht) 

Iris:  (Loopt naar Sjalot en trekt de oordoppen uit haar oren) Kon je het niet meer 

aanhoren ? (Sjalot gebaart dat ze hoofdpijn kreeg van het’ lawaai’ – mond open en dicht – 

gebaar) 

Narcis: Laat me niet lachen eh… Sjalot is nog dover dan doof … die kan nooit 

iets gehoord hebben … 

Mimosa: Die kreeg het alleen al op haar zenuwen van die mond altijd maar 

open en toe te zien gaan ( lacht). 
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Iris: Dat kan best zijn. (gebaart tegen Sjalot dat zij mag beginnen afstoffen. Sjalot begint 

eraan en controleert onopvallend ‘het doosje ‘) Laten wij ons nu concentreren op onze 

derde kandidate.  

Narcis: De keren dat ik met haar gechat heb, gaf ze mij een bijzonder 

intelligente indruk. 

Gerbera: Ik vond haar een zeer stijlvolle dame. 

Lotus: Sympathiek vond ik haar ook, ze wou zelfs een spelletje spelen … 

Pudding Pop … 

Mimosa: Ik zal haar seffens eens vragen of ze met mij ook wilt pudding poppen 

(lacht) 

Iris: Ik moet eerlijk bekennen dat ze op mij ook een uitstekende indruk heeft 

gemaakt …(denkt even na) …soms wel een beetje mysterieus in haar antwoorden  

maar…toch … ja,  ik heb er een goed oog in. 

( We horen een deurbel: ding-dong, ding-dong)    

Lotus: Dat zal ze zijn, ik ga wel open doen  (Af) 

(Lotus komt op met een dame = Dahlia,  chique gekleed, een hoop ringen aan de vingers en 

een prachtig collier met diamanten, alsook een heel grote handtas ) 

Dahlia: Goeie dag dames of zeg ik misschien beter dag Doli’s. 

Narcis: Goeie middag maar hoe weet u dat wij Doli’s zijn ? 

Iris: Ik heb haar dat verteld Narcis. 

Gerbera: Dag Dahlia, ik ben Gerbera.. we hebben ook met mekaar gechat 

Lotus: En ook met mij … ik heb je nog gevraagd… 

Mimosa: (komt er vlug tussen) Om te puddingpoppen of zoiets … Zou u dat … 

Iris: Niet onnozel doen eh Mimosa, we hebben serieuze zaken te bespreken. Ga 

zitten Dahlia ! (Dahlia gaat zitten ) 

Vertel ons nog eens wat meer over u zelf, liefst wat we nog niet weten. 

Dahlia: Er is veel dat jullie nog niet weten maar ik ben wel bereid om alles te 

vertellen. 

Narcis: Vertel ons dan maar wat jij voor de kost gedaan hebt. 
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Dahlia: Niks, helemaal niks ! 

Gerbera: En waarvan leefde u dan ? 

Dahlia: Och het is allemaal heel eenvoudig. Ik was getrouwd met een 

sigarenfabrikant, hij had fabrieken over heel de wereld …hij verdiende geld als 

slijk … ik moest helemaal niets doen ! 

Mimosa: (heeft Dahlia aandachtig zitten bekijken) Sorry Dahlia maar uw gezicht 

komt me bekend voor  en uw stem … 

Dahlia: Tja mijn stem …die is inderdaad nogal zwaar…ze gelijkt wat op een 

mannenstem maar dat komt door het vele roken van sigaren …Maar wees 

gerust: toen mijn man overleed, ben ik gestopt met roken … dat is nu zo’n tien 

jaar geleden. 

Gerbera: Heeft u nog familie ? Kinderen, broers, zussen ? 

Dahlia: Ik ben moederziel alleen ! Daarom dat ik jullie vereniging zo leuk vond. 

Iris: Luister Dahlia, ik zal eerlijk met je zijn, onze vereniging is niet zomaar een 

vereniging… (de andere Dolli’s bekijken mekaar met verbaasde blikken) ..wij zijn een 

…sekte ! 

Dahlia: (lacht) Wat is er mis met een sekte ? Als ik zin heb om daar in toe te 

treden, kan niemand mij tegenhouden … op voorwaarde natuurlijk dat jullie mij 

willen aanvaarden…  

Lotus: (neemt het blad met de elf geboden van tafel, vouwt het open en geeft het aan Dahlia) 

Als ge hiermee akkoord kunt gaan denk ik dat er geen enkel probleem meer is. 

Lees maar ! 

Dahlia: (leest in stilte, alle Doli’s kijken aandachtig toe en merken niet dat Sjalot die heel 

de tijd in de kamer afgestoft en geveegd heeft) een ‘doosje’ uit de zak van haar schort haalt en 

dat doosje verwisselt met het eerder verborgen exemplaar onder de platenspeler op de kast. 

Dan verlaat zij de kamer). 

… Gebod 10 en gebod elf vind ik schitterend: uit je lichaam treden en 

..mhmm… die natte dromen ! 

Mimosa: Stel u daar maar niet te veel bij voor, ik heb daar… 

Iris: Dahlia, punt vier is dus voor u ook geen enkel probleem ? 
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Dahlia: (kijkt op het blad) Ah afstand doen van have en goed.. neen hoor…als ik 

mag toetreden kan dat vandaag al geregeld worden … 

Gerbera: Ik wil niet onbeleefd zijn Dahlia maar heeft u enig idee van wat u zo 

allemaal bezit ? 

Dahlia: Dat is heel simpel: ik bezit alleen maar geld en diamanten; alle 

onroerende goederen heb ik drie maanden geleden verkocht ! (alle Doli’s kijken 

mekaar met open mond aan ) Aan geld heb ik zo’n klein fortuin (tikt op de handtas) en 

mijn diamanten (neemt halssnoer in de hand en toont de ringen aan haar vingers) …die 

heb ik nooit laten schatten maar die zullen toch ook wel wat waard zijn (lacht) 

Iris: Lieve Dahlia, dit alles klinkt mij als muziek in de oren…  maar …ik beslis 

niet alleen over uw toetreding ( verbaasde blikken bij alle Doli’s) … de andere Doli’s 

hebben ook nog inspraak (stille reactie van alle Doli’s zo van : ‘tiens dat wisten we niet, 

wist gij dat’ )  Mag ik u daarom vragen om even op de overloop te gaan zodat wij 

kunnen stemmen ? 

Dahlia: Geen probleem ( Af) 

(Dahlia is de deur nog niet uit of de Doli’s beginnen fel gesticulerend tegen mekaar te praten, 

Iris maakt haar gekende religieuze gebaren) 

Iris: Doli’s  ik weet dat jullie dit raar vinden, jullie weten maar al te goed dat ik 

en alleen ik normaliter de beslissingen neem maar dit  is zo’n speciaal geval, een 

geval waaraan wij allemaal hebben meegewerkt… ik kon niet anders dan jullie 

hier bij betrekken. Ik vraag het u dan ook heel graag: “ Wie wil dat Dahlia 

toetreedt tot onze sekte steekt haar hand op “ ( Alle Doli’s steken hun hand op, behalve 

Mimosa …consternatie bij de andere Doli’s) 

Gerbera: Mimosa ? 

Narcis: Komaan Mimosa… 

Lotus: He zeg, wat scheelt er ? 

Iris: Mimosa waarom in hemelsnaam steekt gij uw hand niet op ? Waarom wilt 

ge niet dat Dahlia toetreedt tot onze sekte ? 

Mimosa: Wel in de tijd van mijn kot .. 

Iris:  (kwaad) Mimosa, genoeg. Ik ben dat gezabber en geleuter over uw kot zo 

moe als kou pap… Vooruit, wat zal het zijn ? 
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Mimosa: Ik heb zo mijn bedenkingen en ik zou eerst één en ander nog eens 

willen uitzoeken. 

Gerbera: Dat doe je dan maar als Dahlia is toegetreden. 

Narcis: Komaan eh zeg, denk eens na … 

Lotus: Khamal zal niet blij zijn als hij hoort dat gij … 

Iris:  (resoluut) Ik neem hier de beslissingen, ik en ik alleen !! Dahlia wordt 

aanvaard als lid van de sekte ! ( maakt religieus gebaar) Roep haar binnen . 

(Lotus naar AF en komt terug op met Dahlia . Alle Doli’s, behalve Mimosa klappen in de 

handen) 

Iris: (loopt naar Dahlia en omarmt haar) Lieve Dahlia, welkom in ons midden, 

welkom in onze sekte. Met unanimiteit van stemmen (kwaad gebaar en kwade 

blik van Mimosa) wordt gij aanvaard als sekte lid, welkom Doli Dahlia !! 

(opnieuw handgeklap behalve van Mimosa) 

Dahlia: Dank u lieve Doli’s, ik ben hier nog maar net en ik voel me al helemaal 

thuis. 

Iris: Kom Dahlia, we tonen u hoe wij hier wonen en welke de verschillende 

ruimten zijn en waarvoor ze dienen ( Iris neemt Dahlia bij de hand en gaat met haar 

naar de deur, Narcis, Gerbera en Lotus volgen) 

Mimosa: Vergeet niet dat er nog een zingende Freesia in de bidruimte zit eh. 

Iris: Ach ja dat is waar … 

Mimosa: Doen jullie maar wat jullie wilden doen, ik ontferm me wel over 

Freesia. 

( Allen door mekaar ‘Dank u… oke…bedankt …Als ze buiten zijn gaat Mimosa zitten )  

Mimosa: Over heel dat Dahlia geval is het laatste woord nog niet gesproken, ik 

blijf zo mijn bedenkingen hebben en … ik zal tijd noch moeite sparen om …ja 

… om haar desnoods te e-li-mi-ne-ren of zelfs te li-qui-de-ren. Als ik mijn 

ervaringen uit mijn kot wil vertellen, mag ik nooit uitspreken … wel… ik zal 

niets meer zeggen maar direct handelen … op mijn manier ! ..(staat recht)  en 

om te beginnen ga ik die jankende nachtegaal het zwijgen opleggen… ik word 

gek van haar gekweel !  Een wit wijntje met daarin zes pillen Mepolizumab - 
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een zeer sterk middel tegen de astma -  doet wonderen, twee dagen geen 

stem…gegarandeerd.(Af) 

( Iris komt op, ze heeft haar laptop bij zich. Ze gaat zitten met de laptop op haar knieën maar 

opent de laptop niet ) 

Iris: Amaai mijnen amaai …ik ben er efkes niet goed van. Er worden ons hier 

zomaar twee cadeautjes in de schoot geworpen: het ene al beter dan het andere. 

Van kwelende Freesia kennen we haar juiste waarde nog niet maar van Dahlia 

…dat zijn miljoenen Euro’s…hoeveel juist ? …Ik denk dat ze het zelf niet weet. 

Ik moet Khamal op de hoogte brengen van deze …  ( stopt en denkt na )  … ja, ik 

moet hem op de hoogte brengen en de financiële transacties bespreken … maar 

… (denkt na)… dat kan ook wachten tot morgen. Khamal mag dan wel mijn grote 

liefde zijn, geld is mijn andere geliefde… Onze grote leider hoeft  niet alles te 

weten … op een miljoentje meer of minder zal het ook niet meer aankomen … 

Neen, ik laat hem vandaag niets weten… Als Dahlia morgen haar  geld (stopt) … 

Ho, maar wacht eens even … ze zei toch dat ze ons vandaag alles al kon 

overmaken … die handtas van haar …  (staat recht) …Ik heb zo het gevoel dat ik 

moet zorgen dat Dahlia vannacht hééél goed slaapt in haar nieuwe woonst … 

ja…  (naar Af ..mompelt nog) slapen zal ze …en ik…. (we horen niet meer wat ze zegt 

… Af) 

(Sjalot steekt haar hoofd door de deuropening en merkt dat de kamer verlaten is. Ze loopt 

naar de kast en neemt het ‘doosje’ dat ze daar eerder heeft neergelegd. Ze bekijkt het, prutst 

wat aan de zijkant, kijkt heel aandachtig en maakt dan een groot gebaar van ‘yess, het is in 

orde’ -d.w.z. gebalde vuist opsteken en die dan naar beneden trekken-  en tovert een heel 

brede lach op haar mond. Ze stopt het doosje in haar schort en Af) 
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3
de

  BEDRIJF 

Eerste toneel 

 

DECOR:  
Als het doek opgaat bevinden we ons nog altijd in de vergaderruimte van de sekte .Het toneel 

ligt verlaten.  

Sjalot komt op, swiffer in de hand en emmer. Ze begint bij de kast te swifferen. Dan haalt ze 

‘het doosje’ uit haar schort en legt het weer op de kast = zelfde plaats als eerder. 

 

Iris:  (komt op, is zichtbaar in paniek; ze merkt Sjalot – bij de kast - niet op en begint tegen 

zichzelf te praten)  
Ja, nu weet ons Iris het toch ook efkes niet meer … Wat moet ik nu doen ? 

Khamal verwittigen of toch nog wat wachten ? 

Die slaappil in Dahlia haar koffietje heeft er voor gezorgd dat ik rustig in haar 

handtas kon rondsnuffelen maar (wanhoopsgebaar) …geen geld …nada 

…niks…alleen maar sigarenkistjes …Heeft die troela de waarheid gesproken ? 

Heeft zij haar geld wel bij zich ? Heeft ze werkelijk zoveel geld ? (stampvoetend) 

Dedjuu, dedjuu ( realiseert zich haar gevloek)  Sorry Khamal ( maakt religieuze 

gebaren) sorry, maar ik weet het niet meer… (nadenkend) Ik moet dringend achter 

de waarheid zien te komen, ja, nu direct …Als dat mormel gelogen heeft.. ik 

mag er niet aan denken …Maar waar zit ze verdorie…ik moet haar vinden....ik 

wring ze gewoon de nek om als het …(haastig AF) 

Narcis: (komt in paniek opgelopen; ze kijkt rond en merkt Sjalot op. Ze loopt op haar toe en 

roept vlak bij haar oor) Sjalot, weet gij waar Doli Iris is ? 

Sjalot: ( maakt schouderophalend een ‘ik begrijp je niet gebaar’) 

Narcis: ( vlakbij het gezicht van Sjalot spelt zij het woord ‘I R I S’ heel duidelijk met haar 

lippen) 

Sjalot: (heeft goed gekeken, ze maakt een begrijpend gebaar en wijst naar de deur en  maakt 

een ‘loopgebaar’ met haar handen..) 

Narcis: Oké, ik vind haar wel (Af) 

( Sjalot gaat verder met afstoffen en laat haar stofdoek vallen) 

Gerbera: (komt gehaast binnen – roept) Hallo Doli’s is hier iemand? 

Waar zit iedereen toch ?  
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(Op dat ogenblik komt Sjalot recht zwaaiend met haar stofdoek) 

 

Gerbera: (schrikt) Whaaa !!! (ziet Sjalot) Mens is me dat schrikken !!! 

Sjalot: (maakt een verontschuldigend gebaar) 

Gerbera: Ja ja ’t is al goed  …Zeg eens …(realiseert zich dat Sjalot doof is)..ja gij 

kunt mij ook niet helpen…verdomme dove kwakkel…dan maar eens gaan 

kijken in …  ( ze wil naar Af en  op dat ogenblik komt Lotus op, ook  in paniek) 

Lotus: Ah Gerbera, goed dat gij hier zijt… 

Gerbera: En goed dat gij hier zijt …Ik ben op zoek naar Iris om haar te 

vertellen dat Freesia onvindbaar is. 

Lotus: Maar neen, ze is niet onvindbaar…maar er is iets heel ergs met haar … 

Gerbera: Erg ?? Wat erg ??? 

Lotus: Ze ligt dood in de bidruimte !!! 

Gerbera: (schrikt heel erg) Waaat…dood … Hoe weet gij dat ??? 

Lotus: Omdat ik het met mijn eigen ogen gezien heb ! Ze ligt onder de 

offertafel…ze beweegt niet …én …ze zingt niet … 

Gerbera: Mama mia  (maakt religieuze bewegingen) …dood …dat kan toch niet… 

Lotus: En toch is het zo, ik heb haar flink dooreen gerammeld maar er was geen 

leven te krijgen in madame Freesia … 

(Sjalot verlaat ongezien de kamer ) 

Gerbera: En nu, wat moeten we nu doen ? 

Lotus: Onze opper Doli verwittigen natuurlijk…Iris moet dit zo vlug mogelijk 

weten … 

Gerbera: Allemaal goed en wel maar waar is zij ? 

Lotus: Ik heb haar deze morgen nog niet gezien…misschien … 

(Op dat moment komt Iris, duidelijk geschrokken op; Gerbera en Lotus willen haar 

onmiddellijk aanspreken en Iris wil de twee Doli’s ook iets zeggen wat resulteert in een kort 

onverstaanbaar over en weer gewauwel) 
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Iris: (roept gebiedend) Wat is er hier eigenlijk aan de hand, kan iemand mij dat 

vertellen … 

Gerbera: Dat proberen wij te doen maar… 

Lotus: We krijgen de kans niet. 

Iris: Wat het ook is dat jullie me willen vertellen, het kan wachten. Luister: 

Freesia ligt in de bidruimte … 

Gerbera: ((onderbreekt) Onder de offertafel en .. 

Lotus: (onderbreekt) en ze beweegt niet meer én ze zingt niet meer … 

Iris: (verwonderd)Jullie hebben haar dus gezien ? 

Gerbera: Lotus heeft haar daar gevonden en ze wou het je komen vertellen … 

Iris: Ik heb aan haar lijf staan schudden maar ze reageert niet … 

Gerbera: Ze is dus … 

Lotus: …Dood …ik ben er zeker van… 

Iris: Maar dat kan toch niet …gisteren was Freesia nog .. 

(op dat ogenblik komt Mimosa lachend op, ze heeft de naam Freesia gehoord…) 

 

Mimosa: Freesia, ja .. daar zullen we geen last van hebben … 

Iris: Wat bedoelt ge Mimosa ? Wat is er met Freesia ? 

Mimosa: Wel, ik heb haar ge-e-li-mi-neerd …of als jullie dat liever horen: ge-

li-qui-deerd ! 

Gerbera: Mimosa, zeg dat het niet waar is … 

Lotus: Hebt gij haar … 

Iris: …Vermoord ???  Hebt gij Freesia ver-moord ??? 

Mimosa: (barst in een schaterlach uit) Vermoord ?? Haha ha ..Dat is een goeie 

…waarom zou ik die zingende kraai moeten vermoorden ..Als er hier één 

iemand vermoord moet worden dan is het wel…  ( beseft ineens dat ze iets wil zeggen 

dat niemand mag weten en  stopt plots met spreken) 

Iris: Mimosa, wat hebt gij dan met Freesia gedaan ? 



 

48 
 

Mimosa: Ik heb haar een wit wijntje gegeven met daarin zes pillen 

Mepolizumab, … 

Gerbera: Dat ken ik …dat is een sterk middel tegen astma…één van de 

bijwerkingen is dat ge twee dagen geen stem hebt … 

Lotus: Zingen doet ze inderdaad niet … 

Iris: Maar ze beweegt niet meer …is dat … 

Mimosa: Ik heb haar ook nog een dubbele Cointreau gegeven met daarin een 

slaappil of tien … 

Gerbera: Wablief ?? Tien slaappillen ??? 

Lotus: En dat in een dubbele Cointreau … 

Iris: Dat is om een olifant te vellen … 

Mimosa: Van olifanten en hun slurf ken ik alles, toen ik … 

Iris:(luistert niet ) En nu.. wat moeten we nu doen ? 

Mimosa: Niks, helemaal niks ! Binnen een paar uren zal ze wel terug op de 

wereld zijn maar stem zal ze gegarandeerd kwijt zijn de eerste twee dagen …  

Gerbera: Dat is goed nieuws … 

Lotus: …Twee dagen geen gekweel …dat is toch al iets. ( tot Gerbera) Zeg Doli 

wat zou je ervan zeggen als we onze nieuwe Doli, Doli  Dahlia eens gingen 

opzoeken. We hadden haar gisteren avond  toch beloofd om haar vandaag in te 

wijden in het braken – en heien …  

Gerbera: Goed idee…akkoord, Doli Iris ? (beiden naar Af) 

Iris: (Is blijkbaar met haar gedachten elders) Mmmh , ja ..ja ..goed … (Gerbera en 

Lotus Af) 

Mimosa: Jullie moeten mij niet bedanken zenne, ik heb er toch maar voor 

gezorgd … 

Iris: (heeft nagedacht en wil plots iets weten) Mimosa, hoeveel slaappillen hebt gij 

Freesia gegeven ?  

Mimosa: Ik heb dat niet heel juist geteld maar het moeten er toch zeker een stuk 

of tien …misschien wel twaalf geweest zijn; 
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Iris: En wat voor slaappillen waren dat ? 

Mimosa: Van die witte ronde met in het midden zo’n gleufje … 

Iris: (licht geïrriteerd) Dat vraag ik niet, ik bedoel: welk merk … 

Mimosa: Dormonoct, waarom ??? 

Iris: (in zichzelf pratend) …Ik heb er haar twee gegeven.. dan moet ze nu al lang 

weer wakker zijn … 

Mimosa: (heeft aandachtig geluisterd) Wat hoor ik ..hebt gij Freesia ook slaappillen 

gegeven ? 

Iris: ( herpakt zich, beseffend dat ze iets fout gezegd heeft) Neen , neen , ik bedoel…ik 

vraag me gewoon af…hoe lang ze zou slapen als ik haar twee pillen zou 

gegeven hebben…allez …( herpakt zich) als gij (beklemtonen)  haar twee slaappillen 

zou gegeven hebben… 

Mimosa: Luister Iris, ik ben geen dokter maar ik weet wel van in den tijd van 

mijn kot dat een Dormonoct of tien samen met Cointreau een fantastische 

uitwerking heeft…twee Dormonoctjes in een glaasje wijn dat zorgde voor een 

… 

Iris: ( heeft niet geluisterd) Ja, ja, ’t is al goed … ik ga eens kijken of ik haar kan 

vinden ( Af) 

Mimosa: (roept haar na) Ze ligt gegarandeerd nog altijd in de bidruimte onder de 

offertafel ! 

( tot zichzelf) Bon, het eerste probleem met de nieuwe sekteleden heb ik netjes 

opgelost …voor een paar dagen althans …eens kijken hoe ik probleem nummer 

twee kan aanpakken …onze steenrijke madam Dahlia … (nadenkend) Ik ken dat 

mens van ergens… en die stem … (naar Af en op dat ogenblik komt Narcis 

binnengestormd) 

Narcis: (over haar toeren) Dat moet ge horen…luister ! …Die Freesia … 

Mimosa: Die ligt onder de offertafel … 

Narcis: (negeert Mimosa) Waar ze ligt interesseert me niet maar ik weet wel … 

Mimosa: (onderbreekt) Dat ze niet meer zal zingen de … 
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Narcis: (geschrokken) Waaat ??? Zijn ze het al te weten gekomen en hebben ze 

haar ge-li-qui-deerd en … 

Mimosa: Doli Narcis, rustig aan eh…vertel eens rustig …wie zijn wat te weten 

gekomen en … 

Narcis: Waar is Doli Iris, ik moet het haar vertellen, verdomme waar is ze?? 

Mimosa: Ze is haar (nadruk op haar) gaan zoeken en … 

Narcis: Ze weet dus nog niet .. 

Mimosa: Ja wel ze weet maar al te best … 

(Op dat ogenblik komt Iris haastig op, in zichzelf pratend ) 

Iris: Maar dat kan toch niet, ik kan ze nergens vinden en … 

Narcis: Oh grote Doli, ze ligt in de bidruimte maar ik weet … 

Iris: (geschrokken) Wablieft? Ligt Dahlia ook in de bidruimte ?? 

Narcis: Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat Freesia .. 

Mimosa: (onderbreekt)…Daar ligt en .. 

Narcis: Freesia is niet diegene die ze beweert te zijn… 

Mimosa: Zijt ge zeker dat ge het over Freesia hebt en niet over Dahlia ? 

Iris: Mimosa, hou je mond…kom op Narcis vertel … 

Mimosa: Moet ik weeral zwijgen ? Mij goed …saluut .. het zal niet lang meer 

duren of ge zult wel naar mij moéten luisteren … (Af)  

Narcis: Ik ben er echt niet goed van … 

Iris: Narcis, komaan.. wat moet ik weten ? 

Narcis: Freesia is niet die zangeres die wij denken dat ze is … 

Iris: Wat zeg je ??? Vertel !! Ik luister !! 

Narcis: Ik ben gaan googlen en ik met wat zoekwerk heb ontdekt dat zij een 

chocolade – zangeres is … 

Iris: (verwonderd) Een cho-co-la-de-zangeres ??? Wat is dat ? 
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Narcis: Zij heeft jarenlang kinderliedjes gezongen voor plaatjes die je cadeau 

kreeg bij aankoop van chocolade en … 

Iris: Momentje eh …Die Freesia heeft dus géén gouden platen behaald en … 

Narcis: Toch wel maar dat waren platen van chocolade verpakt  in een gouden 

papiertje, ze kreeg die van de chocoladefabrikant omdat ze de verkoop van 

chocolade enorm stimuleerde … 

Iris: De bitch, de smerige loeder…ons zo om de tuin leiden…maar dat pik ik 

niet eh… ah neen, wat denkt die jankende chocoladereep wel … ik knijp ze de 

keel toe …nu ..voor eens en voor altijd … (Af) 

Narcis: Oesje, dat nieuws kwam precies niet goed over … Onze grote leidster 

was hier helemaal niet mee opgezet…Ik hoop mar dat ze geen domme dingen 

doet ..Ik ben ook benieuwd hoe de andere Doli’s er over denken… (Af) 

Iris: (komt handen wrijvend op) Zo, dat is dan ook geregeld. Ze heeft haar 

verdiende loon onze zangeres met de chocolade  platen …ze zal niet meer 

kunnen kwelen want … 

(Gerbera en Lotus komen op tegen mekaar pratend, ze zien Iris) 

Gerbera: Doli Iris weet jij soms waar Dahlia uithangt ? 

Lotus: We kunnen haar nergens vinden, we hadden afgesproken om… 

Iris: Ik heb haar ook overal gezocht (terzijde; stil) van die twee slaappillen kan ze 

toch niet van de aarde verdwenen zijn…(tegen Gerbera en Lotus) We moeten haar 

vinden ! Komaan check alle ruimtes opnieuw!... (Gerbera en Lotus naar Af, op dat 

ogenblik komt Narcis op ) 

Narcis: Zeg weten jullie het al ? Freesia … 

Iris: (onderbreekt geïrriteerd) Daar is nu geen tijd voor, Narcis. Komaan, help de 

Doli’s zoeken naar Dahlia ! 

Narcis: Is die ook verdwenen ? Dat … 

(Gerbera en Lotus trekken haar mee naar Af) 

Iris: Wat is dat hier toch allemaal ? Het ene probleem is nog maar net opgelost 

of daar is het tweede al…en dat is nog belangrijker dan het andere. Ik moet 

Khamal dringend spreken . ( haalt Iphone tevoorschijn) Ik weet het, ik mag hem 
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slechts in uiterste nood bellen …wel, voor mij is dit een noodgeval ! (toetst 

nummer in, luistert…) Allez, komaan, antwoord dan…vooruit sjoeke… ik heb je 

nodig …(kwaad en ongeduldig) …Dat is weer typisch ne vent eh…als ge ze 

dringend nodig heb, zijn ze er niet…(Iphone uit, stopt hem weer weg )  Bon…dan 

…(denkt even na) …ja, ook maar gaan zoeken waar die sigarenmadam uithangt 

(kijkt op klok) die moet al lang  wakker zijn van die twee pilletjes… Ik… 

( Sjalot neemt het doosje van de kast, prutst wat aan de zijkant en stopt het dan met een grote 

glimlach op haar gezicht in de zak van haar schort. Ze maakt een gebaar van ‘goed zo’ = 

twee duimen omhoog. Af) 

(Mimosa komt op met het collier van Dahlia in de hand, als ze Iris bemerkt steekt ze het 

triomfantelijk omhoog) 

Mimosa: Madame ‘chichi’ heb ik niet gevonden maar dit wel  (wappert met 

collier) 

Iris: (schrikt) En waar hebt ge dat gevonden ? 

Mimosa:  In het halletje om naar de  kelder te gaan …ik… 

Iris: (rukt het collier uit de handen van Mimosa) Kom, geef hier …zijt gij in de kelder 

geweest ? 

Mimosa: Ik zou niet durven, ge weet toch dat ik… 

Iris: (onderbreekt haar) ja, ja, dat weet ik. Ik  zal…(bestudeert aandachtig het collier) 

De djuu, de djuu, nu ik dat van dichtbij bekijk …(bestudeert weer aandachtig het 

collier) zou ik zeggen … 

Mimosa: (valt in ) Dat dat brol is, brol uit de sjikkenbak ! 

Iris: (woedend)’t Is niet waar eh, zeg dat het niet waar is ! 

Mimosa: Als gij dat zo graag wilt …allez vooruit: ‘’t Is niet waar ‘ maar ik blijf 

er toch… 

Iris: Ja, gij blijft hier, ik ga in de kelder kijken…dat ze wacht madam Dahlia … 

ik heb met haar nog een eitje te pellen  (in zichzelf pratend en zwaaiend met het collier 

heel gehaast Af) 

Mimosa: Mij willen ze nooit geloven eh en mij laten uitspreken doen ze ook al 

niet ! Hoe dikwijls heb ik nu al niet proberen uit te leggen dat mijn kot… 

( op dat moment komen Narcis, Gerbera  Lotus op, ze praten druk met mekaar) 
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Lotus: Ik snap er de ballen van. 

Narcis:  Die kan toch zo maar niet verdwijnen… 

Gerbera: Ik vind dat toch raar … 

Mimosa: Ik vind niets nog raar…ik weet zelf meer dan ik zeggen kan …of beter 

gezegd: zeggen wil…(steekt hand op en gaat richting Af ) Doli’s, ’t amusement nog, 

tijd  om rustig alles op een rijtje te zetten …  (Af) 

Lotus: (verbaasd) Wat heeft die nu weer ? 

Gerbera: Och laat ze toch doen… 

Narcis: Ze weet soms zelf niet wat ze wil en wat ze zegt nog minder! 

Lotus: Ik weet niet wat jullie ervan denken maar ik heb goesting in een koffietje 

en een speculaasje.(richting Af) 

Gerbera: Goed idee Lotus. (volgt Lotus) 

Narcis: Een koffietje ..ja ..maar speculaas …bwheekes ( afkeurend gebaar met de 

mond - volgt de twee andere - alle drie Af) 

( Iris komt op, zichtbaar aangedaan. Ze laat zich op een zitzak vallen)  

Iris: (praat verward)  Nondedjol ,nondedjol, … bleek én dood … en ik … ooh… 

Dahlia grote bitch …mij er zo doen in tuimelen …nu ligt ge daar in de kelder  in 

alle glorie met al uw nepjuwelen  (lacht licht hysterisch)…nep…allez dat kan toch 

niet …ik was ervan overtuigd  dat…ooh…maar ik heb dat collier voor alle 

veiligheid nog eens extra rond haar nek gedraaid …goed dat ik Khamal nog 

niets verteld heb … maar ja, hij moet nu toch weten dat ik … neen, ik zeg 

niks…( denkt effe na) maar, neen, dat kan niet…hij wist dat er nieuwe leden 

zouden aangeworven worden  …(handen aan het hoofd)…  Bon, ik bel hem ( neemt 

Ip-hone en tikt nummer in) en ik zeg hem dat ik die Dahlia…  ( luistert en roept ) hallo, 

hallo (krijgt geen gehoor, zwiert Iphone kwaad weg) …ja ja…ik zal het zelf wel 

oplossen, merci schat van mijn …neen, dat mag ik niet zeggen …dat…  (quasi 

wanhopig)…ik moet mij hier uit zien te praten …maar hoe …(ziet blad liggen, het 

zijn de elf geboden, zonder nadenken leest ze  …ze krijgt blijkbaar plots een idee … denkt 

even na en roept): Eureka, ja dat is het en ik zit niet in bad  (lacht luid)…schitterend 

…proficiat Iris … (klapt in de handen) Ik moet dit direct aan mijn Doli’s 

vertellen… (loopt naar deur en roept): Narcis …Gerbera…Lotus … Mimosa …hier 

komen ..on-mid-del-lijk… (tegen zichzelf) En nu geen fouten maken, , ze mogen 
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niets vermoeden…eerst  Freesia en nu Dahlia … het moet anders lijken dan het 

is…(denkt even na) dus …het woord lijken best niet gebruiken … en … 

(de Doli’s komen de kamer binnen, gehaast en verbaasd ) 

Gerbera: Doli Iris, wat scheelt er ? 

Narcis: Is er iets gebeurd ? 

Lotus: Nieuws over Dahlia ?  Heb je haar gevonden ? 

Mimosa:  Ja en zo dood als een pier …een ver-moorde pier ! 

Iris: (schrikt hevig maar herpakt zich en negeert Mimosa) Ja, ik heb haar gevonden en 

…ik ben heel gelukkig …Dahlia is de eerste Doli die erin geslaagd is … 

Mimosa: Om jou in’t zak te zetten ( lacht) 

Iris: (traag en plechtig)  Die erin geslaagd is om uit haar lichaam te treden ! 

(Verbazing bij Gerbera, Narcis en Lotus; Mimosa schudt –meewarig -het hoofd; De Doli’s 

willen allen door mekaar vragen stellen aan Iris)) 

Lotus: Wauw, dat is fantastisch …maar hoe weet gij dat Iris ? 

Gerbera:  Waar is het gebeurd ? 

Narcis: Kunt ge dat goed zien dat ze uit haar lichaam … 

Iris: ( handen geheven) Doli’s ..Doli’s …rustig, rustig . Ik zal jullie alles haarfijn 

uitleggen maar eerst en vooral moeten wij doen wat me moeten doen … 

Mimosa: En dat is ? Haar lichaam doen verdwijnen ? 

( Narcis, Gerbera, Lotus luisteren niet echt naar Mimosa) ) Stt… laat Iris uitspreken… 

Iris: Nu onze Doli erin geslaagd is om uit haar lichaam te treden moeten wij de 

daarbij aansluitende artikels uit onze elf geboden naleven… (leest van het blad) 

Artikel tien: Doli’s trachten om eens in hun leven uit hun lichaam te treden …en 

vermits dit gebeurd is passen wij onmiddellijk artikel elf toe: Alle Doli’s 

trachten om in natte dromen met de levende doden in contact te komen … 

Narcis: Ik snap het ... ja; ik snap het .. 

Gerbera: Ja …ik ook .. 
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Lotus: (denkt nog even na) Wij moeten dus nu in natte dromen trachten van met 

Dahlia in contact te komen …  

Narcis: Joepie !! Maar denk eraan: natte dromen is géén werkwoord eh !!(lacht) 

Gerbera:  Tja net zo min  als konijnen pijpen een werkwoord is… (lacht)  Het 

wordt super, … fantastisch ! 

(De drie nemen Iris bij de hand en maken samen een rondedans, vreugdekreetjes slakend ) 

Mimosa: Onnozel wichten, zie dat nu bezig …in natte dromen in contact komen 

met levende doden…. Ik heb nog nooit een levende dode gezien … Laat ze maar 

onnozel doen, ik moet en ik zal te weten komen hoe de vork in de levende dode 

euh in de steel zit ….(Af) 

Iris: ( heeft zich uit de danskring los gemaakt ) Komaan Doli’s we hebben geen tijd te 

verliezen ..al is het nog geen avond …het is nu droom tijd en ..denk eraan …hou 

het nat ! 

Ik begin er zelf zo dadelijk ook aan maar eerst moet ik dit melden aan onze 

grote goeroe  (maakt de gekende religieuze gebaren) 

( De drie Doli’s lachend en met mekaar taterend Af) 

Iris: (handenwrijvend) Yesss…ze zijn erin getrapt maar daarmee is mijn 

probleem nog niet opgelost . Ik moet dringend … 

( Er wordt gebeld, Iris schrikt) Wie kan dat zijn ? Dat kan niet dat iemand weet …maar 

neen…dat is onmogelijk… (de bel gaat weer) …(zichzelf vermanend) Och Iris doet niet zo 

bangelijk belachelijk en doe open. ( Af) 

( Iris komt terug op met een man, het is de dokter) 

Dokter: Amaai, ik dacht dat ge nooit zou opendoen ! 

Iris: Luister dokter, ik weet niet wat ge komt doen, maar ge komt als geroepen. 

Dokter: Tiens, tiens, al vergeten dat het tijd is voor de jaarlijkse griepspuit. 

Iris: Luister dokter, die spuit interesseert me op dit ogenblik geen barst. Ik denk 

dat wij niet een beetje maar héél diep in de shit zitten… 

Dokter: Als je tot aan uwe nek in de stront zit, mag je zeker het hoofd niet laten 

hangen (lacht ) 

Iris: Och doe niet zo onnozel, luister liever ! 
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Dokter: Ik ben één en al oor. 

Iris: We zitten met een dode. 

Dokter: Proficiat ! Toch niet gestorven aan de griep? ( lacht ) Maar wat kan ik 

als dokter daar nog aan doen als ze toch al dood is ? 

Iris: Verklaren dat ze niet dood is … 

Dokter: Iris, ik ben Jezus Christus niet eh … als ge wilt dat ik, dokter Verpest, 

haar terug leven in blaas … 

Iris:  (onderbreekt hem) Neen , neen het enige wat ge moet doen is een 

schriftelijke verklaring afleggen dat de overledene niet overleden is ! 

Dokter: Neem me niet kwalijk maar dat lijkt me nogal tegenstrijdig… 

Iris: …Niet als gij in uw verklaring verklaart dat het komt omdat zij vrijwillig 

uit haar lichaam is getreden, conform de elf geboden van de sekte,  en dat gij er 

vast van overtuigd zijt dat ze er ook weer vrijwillig zal in terugkeren. 

Dokter: Iris, ge weet dat ik u en uw vrouwen clubke een warm hart 

toedraag…zeg nu zelf: hoeveel “wat minder echte attesten” heb ik al niet 

afgeleverd en hoeveel spuiten  … 

Iris:  (onderbreekt) Dat heeft er nu niets mee te maken. Het is ja of ja ! 

Dokter: Maar … 

Iris: Géén ge-maar, of zou je willen dat ik Khamal inlicht over je weigering ? 

Dokter: Neen, neen, laat die Kamasutra figuur er maar buiten, hoe minder die 

van mij weet hoe liever ik het heb. Ik betrouw die vent voor geen haar ! 

Iris: Blijkbaar is het vertrouwen wederzijds even groot, of moet ik zeggen: even 

klein... Dus … 

Dokter: Oké, ik zal zo’n verklaring schrijven. 

Iris: Schitterend ! Dan hebben wij rustig de tijd om na te denken wat we met de 

“uitgetredene” moeten doen. 

Dokter: Maar die dode madam wie is dat eigenlijk , Ken ik ze ? 
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Iris: Dat zal moeilijk gaan, ze is nagelnieuw in de sekte. Steenrijk …weduwe en 

moederziel alleen op deze wereld ..enfin dat beweerde ze toch… 

Dokter: Steenrijk en alleen op deze wereld …dat opent perspectieven … 

Iris: Laat die perspectieven maar gesloten en hoop maar niet te veel. 

Dokter: Ik hoop toch van met mijn verklaring op een steentje uit die rijkdom te 

mogen rekenen. 

Iris: Ik zal mijn best doen dokter, rijkdom is vaak relatief eh. Maar dan nu graag 

die verklaring. 

Dokter: Sorry Iris maar ik moet wel eerst het lichaam gaan bekijken. 

Iris: En waarom ? 

Dokter: Als eerlijk arts moet ik mijn plichten nakijkomen en vooral mijn eed 

van Hippocrates.  

Iris: (schamper) Hippocrates … Hippocrietus zult ge bedoelen … gij hypocriet 

manneke 

Dokter: Sorry Iris, plicht is plicht. Waar ligt de uitlijvige ? 

Iris: In de kelder, ik loop even  met u mee .. 

Dokter: Neen, gij blijft hier, ik ken de weg ! (Af) 

Iris: Pff.. Een geluk met een ongeluk dat die charlatan hier juist kwam 

aanbellen. Nu ben ik volledig ingedekt en niemand zal ooit de waarheid kennen. 

Rest mij nog om binnen enkele dagen het lichaam van Dahlia op een discrete 

manier te laten verdwijnen en … niet vergeten… om uit te zoeken of ze toch 

geen miljoenen bezat …Bon, ik probeer nog één keer om mijne chérie te bellen 

…alhoewel chérie …hij laat me fameus in de steek tot nu toe. ( Neemt Iphone, tikt 

nummer in, luistert…) Noppes en niks…(steekt Iphone weg) Dan rest mij alleen maar 

om met de andere Doli’s te gaan ‘nat-dromen’ …(lachend) maar zij hoeven niet te 

weten hoe ik dat doe …ik kom liever in contact met levenden die vooral 

onderaan nog niet dood zijn ( gebaar van een groot stijf gezwollen mannelijk lid) … 

keuze genoeg uit mijn geheime dvd - collectie (lachend handenwrijvend Af) 

Dokter: ( komt op, papier in de hand) Ik kom hier nu toch al een respectabel aantal 

jaren maar dit heb ik toch nog nooit meegemaakt …beweren dat er iemand uit 

zijn lichaam is getreden … waar halen ze het uit ? (lacht hoofdschuddend)  Het 
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kleinste kind kan zien dat die madam morsdood is …en als ge het mij vraagt is 

ze geen natuurlijke dood gestorven … Maar het zal mij worst wezen, ik heb een 

attest geschreven en …(gaat in zijn zak en haalt er het collier en de ringen van Dahlia 

uit) er  een schoon cadeautje voor mijn vrouw aan over gehouden …  En 

…mocht er ne pipo op de idee van moord komen in plaats van uittreding…wel 

…dan heb ik hem of haar alvast goed op weg gezet…dat souvenirtje  rond de 

nek van de madam in de kelder zal veel zeggend zijn…( gooit papier op tafel en Af) 

 

3
de

  BEDRIJF 

Tweede toneel 

DECOR:  

We bevinden ons nog altijd in de vergaderruimte van de sekte .Iris, Narcis, Gerbera en Lotus 

zitten samen rond de lage tafel) 

Iris: Pff …dat was een inspannende bezigheid ..(lacht geheimzinnig ) 

Gerbera: Zaaalig … 

Narcis: Mmmh dank u wel Dahlia .. 

Lotus: Ik ben wel niet in contact met haar gekomen maar het was toch 

genieten… 

Gerbera: Waar hangt Mimosa eigenlijk uit ? 

Narcis:  Ge zou misschien beter vragen: ‘ In welke houding hangt Mimosa nu’ .. 

(iedereen lacht) 

Iris: (vermanend) Een klein beetje respect voor je seks – en sektegenote eh…wie 

weet wat ze in haar kot … 

 

Gerbera:  Maar Iris toch, ga jij nu ook al beginnen over dat onnozel kot van 

haar…ze … 

(Mimosa komt op ) 

Mimosa: Ach zo ..plots is mijn kot jullie gespreksonderwerp …ja…jullie 

hebben nooit naar mij willen luisteren eh …wel het zal jullie nog zuur opbreken! 

Iris: Sorry Mimosa, wij vroegen ons alleen af … 
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(Er wordt gebeld: ding dong ding dong) 

Iris: Wie mag dat zijn ?… 

Mimosa: (venijnig) Het is misschien Dahlia die terug in haar lichaam wil 

kruipen…Ik doe wel open ( Af) 

Gerbera: Ik vind dat Mimosa raar doet… 

Narcis: Dat komt gegarandeerd door die natte dromen … 

(Mimosa komt op, gevolgd door twee heren: hoofdinspecteur Leuritz en inspecteur Sneukens ) 

Mimosa: De heren Leuritz en Sneukens van de …(pauzeert en dan heel 

nadrukkelijk) …de gerechtelijke politie  (de twee inspecteurs kijken zoekend de kamer 

rond) 

(Consternatie bij iedereen, Iris schrikt duidelijk maar herpakt zich direct ) 

Iris: Dag heren, welkom in onze vrouwenclub. 

Leuritz: (spreekt met duidelijk zwaar Deens accent. De tekst van Leuritz wordt 

weergegeven in gewoon Nederlands. Het is aan de regisseur én/of de acteur om te bepalen 

voor welke klank(en) de “eu-klank” moet gebruikt worden…maar … als er een eu –klank in 

het script staat dient die altijd gerespecteerd te worden) Goede euvend, ik ben Erland 

Leuritz, heufdinspecteur van de gerechtelijke poliseu… 

Sneukens: En ik ben Kamiel Sneukens, inspecteur van diezelfde gerechtelijke 

politie en ik … 

Leuritz: Wij hebben een kleucht gekregen en wollen die eunderzeuken … 

Lotus: Wablief …bweekes …viezerik ?? Is dit een klucht en komen jullie hier 

onze wol onder zeiken ??? 

Sneukens: Neen, neen juffrouwke, wij hebben een klacht gekregen en wij 

moeten die onderzoeken. 

Iris: En mag ik weten wat die klacht inhoudt ? 

Leuritz: Jullie  zouden hier een …hoe zeug je het … 

Sneukens: …Dat jullie een sekte vormen … 

Iris: (lacht) Een sekte ??? Hahaha …dat is een goeie …waar halen ze het uit ? 
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Sneukens: ( wijst op het bord aan de muur waarop staat: Sekte van het Donker Licht) Ik 

denk daar …(wijst naar het bord) 

Leuritz: Een sekte kan onder veurweurde dat ge… 

Gerbera: (vult vlug aan) Dat ge de wet niet overtreedt … 

Leuritz: Jullie  zouden hier een …hoe zou ik zeugen… 

Lotus: Zeugen ..dat zijn vrouwelijke varkens ..die hebben wij hier niet hoor ! 

Sneukens: Jullie zouden er hier – op zijn zachtst uitgedrukt - rare geboden op na 

houden… 

Iris: Wij hebben hier inderdaad onze eigenste, misschien wat rare,  elf geboden 

maar ik snap niet wat daar verkeerd aan is…maar …apropeuh …à propos…hoe 

weten jullie dat ? 

Leuritz: Jullie  zouden hier ..met de deuden spreuken volgens artikel  tien van 

de elf geboden… 

Narcis: Sorry maar wij (imiteert Leuritz) wij spreuken neut meut de deuden meur  

met de leuvende deuden…(lacht) 

Mimosa: Levende doden…dat bestaat niet …dood is dood…juist gelijk die 

madam die… 

Iris: (onderbreekt vlug) Willen de heren misschien iets drinken ? 

Bozerottelthee ??  Fokkie ?? 

( de twee inspecteurs bekijken mekaar niet begrijpend) 

Gerbera: Doli Iris bedoelt: rozebottelthee of koffie …wij spreken hier vaak met 

spoonerismen want onze grote Goeroe … 

Leuritz: Momentje, als we werken staan we verplicht  droog… 

Sneukens: Geen drank dus. Dank u. Om terug te komen op de hoofdinspecteur 

zijn vraag… 

Iris: (onderbreekt) Ik zou toch eerst eens willen weten wie er een klacht heeft 

ingediend want … 

Leuritz: ( zoekt in aantekenboekje) Hier …De klacht komt van madam Peutronella 

Van Der Euwera  … 



 

61 
 

Sneukens: Madam Petronella Van Der Auwera … 

Iris: Nooit van gehoord ! (tot andere Doli’s) Kent iemand van jullie haar ?  

( Iedereen knikt van ‘neen’) Die dame is ons totaal onbekend ! 

Leuritz: Nochtans ….hoe zou’k zeugen … 

Sneukens: Nochtans is zij hier geweest … en nog  niet zo lang geleden!... 

(verbazing bij alle Doli’s ) 

Leuritz:  Ze kwam hier seuleuceuteren … 

Sneukens: Yep ! Solliciteren om toe te treden tot jullie sekte … 

(De Doli’s snappen nu dat het Pioen moet geweest zijn, ze mompelen tegen mekaar) 

Lotus: Als ge die bokser bedoelt… 

Gerbera: Ja een madam die ook nog in het circus gewerkt heeft… 

Narcis: Die is hier inderdaad  geweest 

Iris: En wij kennen haar als ‘Pioen’ …conform onze reglementen dragen wij 

allemaal de naam van een bloem … 

Leuritz: ( kijkt keurend rond) Allemaal samen …een wat versleunste bloemekeu  

(lacht) 

Sneukens: Mag ik jullie geboden even inkijken ? 

Iris: Geen enkel probleem (zoekt blad met geboden dat op de tafel is blijven liggen) 

Voila, u zal merken meneer Kneukels … 

Sneukens: Sneukens mevrouw,… Sneukens 

Iris: Sorry meneer.. eu… Sneukels, u zal dus merken … 

Laeuritz: Leut meu euns leuzen… (Sneukens geeft blad aan Lauritz, hij leest snel de elf 

geboden, mompelt binnensmonds iets onverstaanbaars)… Mhmh … ik weet geneug 

…(geeft blad terug aan Sneukens die op zijn beurt leest) 

Iris:  Als u genoeg weet, bedoelt u dan dat alles in orde is ? 

Sneukens: Ik  (Leuritz kucht opmerkelijk luid) …euh …ik bedoel dat wij (wijst naar 

Leuritz) jullie toch nog enkele vragen willen stellen en wij .. hoe zou’k zeggen … 
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Leuritz:  Met jullie toestemming  overal eens zouden willen rondkijken … 

Iris: Vragen stellen dat is geen probleem maar euh …rondkijken …(aarzelt) … 

Mimosa: Tja, we zitten momenteel met een sektelid dat uit haar lichaam is 

getreden … (grinnikt schaapachtig)… 

Narcis: Maar misschien zit ze er al terug in  en … 

Gerbera: We mogen het risico niet lopen dat de uitgetredene … 

Lotus:  (vult snel aan ) …Juist terug bezig is met haar blijde intrede… 

Sneukens: Dames, moment euh ( gaat bij Leuritz staan en overlegt met hem, de Doli’s 

horen niet wat er gezegd wordt. Iris doet duidelijk teken naar de Doli’s ‘zwijgen en…niks 

zeggen’ met handgebaren) 

Lauritz: Hett probleem is neut de sekte meur …hoe zou’k zeuge … 

Sneukens: Het probleem is, dat  madam hier (wijst naar Mimosa) zo juist 

verklaard heeft dat er hier momenteel ergens een bloem (grinnikt) ligt die uit haar 

stengel …euh ..lichaam is getreden en wij willen dat wel eens bekijken. 

Iris: Ik vind dat niet zo’n goed idee … Zoals Narcis,  Gerbera en Lotus al 

zeiden: “Het zou best kunnen dat de uitgetredene terug bezig is …”  

Narcis: Willen we eens gaan kijken… 

Lotus:  Ja gaan kijken of .. 

Gerbera: (vult vlug aan) Of Freesia al terug is… 

Sneukens: Who the fuck is …Freesia ? 

Mimosa: Dat is een ..tij-de-lijk vermiste… ik beklemtoon: tij-de-lijk  waarvan 

we alleen maar weten waar ze is … 

Leuritz: Ofwel  ben je vermeust…ofwel ..hoe zou’k zeuge … 

Sneukens: Dames …niet met mijn voeten spelen eh … 

Leuritz: Ja Sneukens … en zeker niet met de mijne ! 

Narcis: Freesia is een pas aangenomen sektelid… 

Lotus: Een  kweel-zingend bijna- sektelid … 



 

63 
 

Gerbera: Dat het zwijgen is opgelegd 

Leuritz: (zeer geïnteresseerd luisterend) Ah is zij misschien  diegene die het is 

afgestapt uit haar lichaam  ?… 

Alle Doli’s: Neen ! 

Sneukens:  Is …is ze dan  misschien …dood ?? 

( niemand antwoordt ) 

Leuritz: Komaan wat is er hier aan de hand … 

Mimosa: Ik zal het zeggen… Freesia bidt in de ligruimte … 

(Gerbera, Narcis en Lotus lachen) Haha dat is een goeie !... 

Iris: (lachend) Mimosa, wat vertelt gij nu allemaal ?? 

Mimosa: Sorry eh …Spoonersisme …Freesia ligt in de bidruimte en ….ze is 

ge-li-qui-deerd  (verbazing bij iedereen ) 

Iris: (herpakt zich – met een nerveus lachje) Mimosa bedoelt:  ge-e-li-mi-neerd ..tja 

ze kan die twee woorden niet uit mekaar houden… 

Leuritz: Wat ons interesseert is : leeft die bloem nog ..of  hoe zou’k zeuge… 

Sneukens: We willen weten hoe de vork hier eigenlijk in de steel zit. Wie is er 

tijdelijk vermist en wie is er uit haar lichaam getreden ? … 

Mimosa: Wel, ik zal het efkens expliceren: Freesia is voor een tijdje om eigen 

bestwil geëlimineerd  en ze komt gegarandeerd binnen een poosje weer terug tot 

hare sus .. 

Iris: En dan mag ze het gegarandeerd voor eens en voor altijd afbollen ! 

Mimosa: Dahlia, dàt is de dame die naar het schijnt uit haar lichaam zou 

getreden zijn.. 

Iris: (kwaad) Mimosa, alstublieft eh , Ik weet zeker dat Dahlia uit haar lichaam 

getreden is want .. 

Mimosa: En toch eh, toch blijf ik er bij dat Dahlia dood is ! Doodgaan is 

stoppen met sterven en … 

Sneukens: Als ze dood is wie heeft de dood dan vastgesteld ? 
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Iris: Maar enfin, er is niemand dood ! 

Leuritz: Wat is het nu …dood of niet dood ? 

Iris: Dahlia is gewoon uit haar lichaam getreden, hoe dikwijls moet ik dat nog 

zeggen  ?... 

Sneukens: En hoe heeft ze dat gedaan ? 

Gerbera: Dat zou  je haar best zelf vragen.. 

Narcis: Volgens mij kan ze dat maar op één van de twee manieren gedaan 

hebben .. 

Iris: (verwonderd) Op twee manieren ? En welke manieren  zijn dat dan wel ?  

Lotus: Ge kunt uittreden …ofwel ..langs uwe mond …ofwel …langs uw kont.. 

(Alle Doli’s lachen , behalve Iris die quasi vermanend spreekt ..) 

Iris: Doli’s een klein beetje eerbied voor onze uitgetreden zuster ….  Luister, 

onze huisdokter is hier geweest, en dokter Verpest  heeft… 

Lotus: Is Verpest hier geweest ? 

Gerbera: Ja, wat kwam Verpest hier doen ? 

Narcis: Hoe komt het dat wij daar niets van weten ? 

Mimosa: Verpest ..noemt gij dat een dokter ? Een zwakkalver eerste klas is dat 

die … 

Sneukens: Pardon ? …een zwakkalver ??? 

Gerbera: Sorry inspecteur, Doli Mimosa, spreekt weer met spoonerismen ..een 

zwakkalver is een kwakzalver … 

Iris: (haalt  document van dokter Verpest tevoorschijn ) Kijk ( tot Doli’s) Ik moest het 

jullie nog vertellen maar de dokter heeft zelfs een schriftelijke verklaring 

afgelegd…(geeft het document aan Sneukens, die leest het en het dan aan  Leuritz geeft ) 

Leuritz: Dat schijnt in orde te zijn met de uittreding  maar ik zou de aflijvige 

uitgetredene toch even willen bekijken …. 

Sneukens: Ja, ik zou dat ook wel eens willen zien… 
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Iris: Zij ziet er héél normaal uit…niks bijzonders…. Gewoon …zoals ze hier in 

binnen gekomen …met alles er op en eraan (maakt gebaar van collier en ringen) 

Leuritz: Waar ligt ze ? 

Mimosa: In de kelder. 

Sneukens; Ligt ze in een kist ? 

Iris: Maar nee, wat zou ze in een kist liggen ? Ze ligt gewoon onder een 

afzeikdel  …euh een afdekzeil … dat is … 

Sneukens:  Alweer een spoonerisme ….. genoeg gespoonerd …Ik ga kijken ! 

Leuritz: Inspecteur gij blijft hier ! Ik ga!! 

Mimosa: (springt snel ter hulp) Ik wijs je de weg ! 

Leuritz: Bedankt ! Kom ! (Samen met Leuritz  Af) 

Sneukens: Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om jullie nog 

enkele vragen te stellen in verband met de dame in de kelder …(haalt notieboek 

tevoorschijn en pen)  Wie heeft de bloem …euh ..de dame in de kelder gevonden ?  

Narcis: Ik niet… 

Gerbera: Ik niet… 

Lotus: Neen, ik niet… 

Iris: (antwoordt niet direct en dan aarzelend) En ik ook niet … 

Sneukens: Geen van jullie dus ? Is het misschien de dame die met mijn collega 

naar de kelder is ? 

Gerbera: Mimosa ?…dat denk ik niet …neen .. 

Lotus: Zij heeft een fobie voor kelders … 

Narcis: In de tijd van haar kot is er in de kelder … 

Iris: (onderbreekt snel) Blijkbaar iets gebeurd …maar dat speelt nu geen rol. Het 

enige wat zij heeft gevonden, is het collier van Dahlia , gevonden  in het halletje 

dat naar de kelder leidt en ze is mij dat collier komen brengen … 

Sneukens: En wat heeft u toen gedaan ? 
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Iris: Ik ben met de halskettig naar de kelder gegaan en ik heb vastgesteld dat 

Dahlia uit haar lichaam getreden was …en ik heb het collier terug rond haar nek 

gehangen …als teken van eerbied voor haar…wat ik zou durven noemen: ‘een 

revolutionaire daad ‘ … 

( bij deze woorden komen Leuritz en Mimosa terug op; ze horen de laatste woorden van Iris ) 

Leuritz: (zwaait met een paarse tanga) Is dat een collier …’k zou eerder zeuge dat 

dit een onderbreuk is… 

Sneukens: Neen hoofdinspecteur dat is een tanga .. 

Leuritz: Een tangeu ?? 

Mimosa: Dat is gewoonweg een string … 

Gerbera: En nog wel een paarse string 

Narcis: Zoals wij er allemaal één dragen bij onze maandelijkse spirituele 

happening  

Sneukens: (zeer gedecideerd) Bon, voor mij is deze zaak zo klaar als 

pompwater… De dahlia dame in de kelder is vermoord door wurging met een 

paarse string … 

Leuritz: Juist inspecteur…heul juist ! 

Sneukens: En ik zal nog veel meer zeggen: ik weet binnen dit en enkele 

minuten wie de dader is  ( verbazing bij alle Doli’s…) Dames mag ik u vragen om u 

allemaal uit te kleden (pauzeert even…) wie geen string draagt moet de 

moordenaar zijn, zij heeft Dahlia gewurgd met haar string… Komaan, begin er 

aan! 

(De Dolii’s kijken mekaar angstig en niet begrijpend aan, ze maken geen enkele 

‘uitkleedbeweging’) 

Iris: (begint plots luid te lachen ) Haha, dat is en goeie ! Onze laatste spirituele 

happening vond meer dan veertien dagen geleden plaats en sedertdien dragen 

wij weer onze gewone slipjes. 

Mimosa: En sommigen hun thermische onderbroeken (lacht)  

Leuritz: Wat gebeurt er met die spirituele  strings ? 

Narcis: Na de happening gaan die allemaal in de was. 
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Sneukens: En wie doet die was ? 

Gerbera: Sjalot, onze werkvrouw. 

Leuritz: ‘k Zou haar willen ondervragen, haal haar naar hier ! 

Iris: Tja ik wil haar wel roepen maar mijn geroep zal niet veel uithalen, ze is 

potdoof  en … 

Sneukens: Mag ik u vragen om haar toch maar te gaan halen en zeg dat ze de 

wasmand met de strings meebrengt ! 

Iris: Oké maar ik herhaal: ze hoort niet en …ze spreekt ook geen woord…het is 

verloren  moeite (Af) 

( Dokter Verpest komt haastig opgelopen, hij heeft een kanjer van een blauw oog. In zijn hand 

heeft hij een plastic zak) 

Verpest: Ik zou wel eens willen weten ( bemerkt de twee inspecteurs en zwijgt) 

Leuritz: Goeden dag en wie bent u als ik vragen mag  (Verpest staat met de mond 

vol tanden en antwoordt niet ) 

Gerbera: Dat is dokter Verpest 

Narcis: Onze huisdokter 

Mimosa: Ja, onze zwakkalver (lacht) 

(Op dat ogenblik komen Iris en Sjalot op. Sjalot heeft een grote wasmand bij. Iris merkt 

Verpest op en angstig, verbaasd vraagt zij: 

Iris: Verpest wat kom jij hier doen ? 

Verpest: Ik zou wel eens willen weten wat dit (haalt plastic zak uit zijn dokterstas en 

kiepert de zak leeg op de tafel) … wat deze nepjuwelen allemaal te betekenen hebben 

…. 

Iris: (krijgt duidelijk plots een inval) Verpest …gij vuile hypocriet…ja… nu snap ik 

het ! Gij hebt Dahlia vermoord !!! (consternatie bij iedereen) Gij wou die juwelen 

omdat ge dacht dat ze een fortuin waard waren. Toen  ge naar Dahlia ging kijken 

om dat attest op te stellen, hebt ge gezien dat Dahlia echt uit haar lichaam 

getreden was en om te voorkomen dat ze er terug zou inkeren hebt ge haar 

gewurgd en alle juwelen gestolen … (vliegt Verpest naar de keel) ..Gij smerige … 

(Sneukens trekt haar weg ) 
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Sneukens: Rustig, rustig, …laat ons dit alles even op een rijtje zetten ( maakt 

gebaar ‘op een rij’ en iedereen gaat op een rij staan …niet begrijpend) 

Leuritz: ‘k Zou zeuge: we moeten dit dadelijk onderzoeken. Komaan iedereen 

zitten ( gebaart dat iedereen  moet gaan zitten. Iedereen gaat zitten behalve Sjalot die op de 

achtergrond bij de wasmand staat. Iedereen kijkt naar Leuritz en niemand merkt dus dat zij 

uit haar schort ‘het doosje’ -dat ze verstopte onder de platenspeler- haalt en het met nog iets 

– een foto – in de wasmand gooit en de wasmand flink dooreen schudt ; Ze glimlacht 

veelbetekenend) 

Sneukens: Eén ding is me nu al duidelijk 

Leuritz: We hebben een verdachte … 

Sneukens: Excuseer, we hebben er twee … (Leuritz wil iets zeggen maar inspecteur 

Sneukens doet teken van ‘zwijg en luister ‘ ) 

Sneukens: Met uw permissie, hoofdinspecteur zou ik willen vragen dat iedereen 

de kamer verlaat en dat wij onder -ons twee- enkele feiten grondig op een rijtje 

zetten. 

Leuritz: Goed  inspecteur, ‘k ga akkoord.  

Sneukens: Gelieve u allemaal terug te trekken in de …(denkt even na) …in jullie 

bidruimte …Kunnen jullie meteen al even bidden voor een goede afloop en 

…niemand verlaat het pand. Begrepen ? 

( Morrend en vol onbegrip tegen mekaar pratend verlaten de Doli’s en ook dokter Verpest de 

kamer) 

Sneukens: Hoofdinspecteur er klopt hier iets niet ! 

Leuritz: Hier klopt heel veel niet !  

Sneukens: Om te beginnen die affaire met dat collier en die string. 

Leuritz: Juist, laat ons die strings eens onderzoeken ( loopt naar wasmand en haalt 

er zonder te kijken een string uit en riekt eraan) 

Dat is duidelijk de geur van…een bloem zonder geur …van Gerbera dus… 

 

(Sneukens is er bij komen staan en haalt er ook een string uit, besnuffelt ze ) 

Sneukens: Ik riek hier weinig bloem …eerder (riekt nog eens) …ja ,speculaas ! … 

Lotus speculaas !!! (gooit string opzij en steekt zijn hand in de washand, haalt “het 

doosje” er uit.) Tiens, een rare string is dat ! (bekijkt het doosje grondig, prutst er wat 
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aan er is gekraak te horen en …stemmen)  

Wat doet een audiorecorder in de wasmand ? 

Leuritz: (heeft de foto gevonden tussen de strings in de wasmand, toont foto) En wie mag 

deze man wel wezen ? 

Sneukens: (bekijkt foto) Zeker geen bewoner van dit pand …misschien … 

mischien is het wel hun goeroe, Khamal Soetraan. 

Leuritz: We vragen het de dames. Ik haal ze naar hier.(legt foto op kast) 

Sneukens: (prutst verder aan de audiorecorder…gekraak en flarden van opgenomen 

stemmen : …stem van Mimosa: “ Ik zal tijd noch moeite sparen om haar te e-li-mi-ne-ren “ 

…stem van Iris: “Ik heb zo het gevoel dat Dahlia vanacht heel goed slaapt ..” (spoelt 

recorder door) ….stem van Mimosa: “ ik heb haar ge-li-qui-deerd “… stem van Iris: …”Van 

die twee pilletjes die ik haar gaf”… (spoelt door) …stem van Iris: “ Dahlia de bitch…bleek 

en dood “… 

Dat is hoogst interessant bewijsmateriaal ! Ik weet niet wie er zo stom geweest 

is om dit allemaal op te nemen, of moet ik zeggen…zo slim geweest is … 

(hoort dat Leuritz op komst is met de dames en dokter Verpest, stopt recorder in zijn zak; de 

dames komen druk pratend op, Verpest loopt er wat verdwaasd bij) 

Leuritz: Ga allemaal maar zitten, ik heb iets te vragen en iets te tonen. 

(steekt foto omhoog en geeft hem aan Iris) Keunt eumand deuze meun ? 

(Iris bekijkt foto, schudt van ‘neen’ geeft foto door aan Narcis, ze bekijkt hem: neen Geeft 

door aan Gerbera: ken ik niet. Geeft door aan Lotus: Nooit gezien geeft door aan 

Mimosa, deze bekijkt de foto aandachtig, gilt luid en valt flauw !Consternatie bij alle 

Doli’s, ..allemaal rond Mimosa…Verpest komt er ook bij, duwt Doli’s opzij) 

 

Verpest: (bekijkt Mimosa, neemt haar pols) Die is flauw gevallen ! 

Iris: Dat ziet mijn achterste ook en dat heeft niet voor dokter gestudeerd ! 

( Er ontstaat nu een hele komische situatie waarbij iedereen =de Doli’s én dokter Verpest - 

wil helpen om Mimosa waar bij haar positieven te krijgen. De twee inspecteurs staan wat 

afzijdig en Sneukens bespreekt op gedempte toon en zonder dat we iets kunnen horen met 

Leuritz wat hij op de audiorecorder -die hij ook toont-  al heeft gehoord. Dan kijkt Leuritz 

opzij en merkt dat Mimosa terug bij komt) 

Leuritz: Kijk ze is weer bij den eure …. 

Sneukens: Ja, ze komt weer bij…benieuwd wat ze te vertellen heeft… 
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(Mimosa kijkt verdwaasd rond …paniekerig…) 

Mimosa: Is die hier echt ? …waar is hij ? 

Iris: Rustig Doli Mimosa…alles is oké …hier zijn alleen je vriendinnen … 

Verpest: En je vertrouwde huisdokter …. 

Narcis, Gerbera en Lotus: (bezorgd) En wij zijn hier ook hoor …wij .. 

Mimosa: Maar hij (beklemtonen) is hier ook …(springt recht) …Ik moet hem zien 

…ik wil hem zien … 

Sneukens: Rustig maar …rustig maar …voor zover wij weten is hier geen 

manspersoon van het mannelijk geslacht … 

Leuritz:  Waar haalt ge het uit dat er hier een man is ? 

Iris: Komaan Mimosa, wij, je sektegenoten,  zijn hier en (aarzelt) …in de 

bidruimte ligt Freesia en … (aarzelt) … in euh …de kelder … 

Lotus: Ligt Dahlia die uit haar lichaam is getreden… 

Mimosa: (springt recht) Die madam in de kelder … dat is hij …die madam in de 

kelder is die persoon  van de foto ! … 

Verpest: (bij Mimosa) Lieve schat … 

Iris: Verpest,  let op eh …Mimosa is helemaal uwe schat niet ! Wat denkt gij 

wel … 

Verpest: Oh sorry eh, ik wou gewoon …lief zijn …(herneemt) Mimosa, luister nu 

eens goed naar mij: ik heb die madam in de kelder onderzocht en ik kan u 

verzekeren dat ze wel degelijk een madam is … 

Gerbera: Ge kent toch het verschil tussen een man en een vrouw eh dokter 

(lacht) Of …zal ik het u eens ‘plastisch’ uitleggen (maakt gebaren man – vrouw) 

Verpest:  (onverstoord gaat hij verder) ..En dat ze zo dood is al een pier … 

Narcis: Sorry eh dokter, maar hoe dat gij de dood  zou vastgesteld hebben , is 

mij een raadsel … 

Lotus: (lachend tot Narcis) Ja hij heeft u ook eens een keer dood verklaard toen ge 

een kater had en … 

Iris: Doli’s, Doli’s,…alsjeblief … 
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Sneukens: Ik zou  graag willen weten van mevrouw (wijst naar Mimosa) hoe zij 

weet dat die madam in de kelder een man is. 

Mimosa: Omdat gisteravond de wc bril omhoog stond … 

(Algemeen ongeloof en onderling vragende- niet verstaanbare - commentaar ) 

Leuritz: Verklaar u nader ! 

Mimosa: Gisteravond  na de …en nu zal ik eens een geleerd woord gebruiken.. 

na de ingonuratie van Dahlia …  

Narcis: Inauguratie Mimosa …I – nau – gu- ra- tie…. 

Mimosa: Wel na dat gedoe met dat geleerd woord van madam de 

schooljuffrouw  ben ik ’s avonds nog eens gaan plassen én …de wc bril stond 

omhoog ..hét bewijs dat er hier een man in huis was … 

Gerbera: Daarom niet in huis eh Mimosa … 

Iris: Dat klopt want ons toilet staat in de tuin … 

Lotus: Maar de tuin is volledig omheind … 

Mimosa: Dus ..er was hier een man …en …die man is hier nog altijd …die man 

is die madam Dahlia in de kelder… 

Gerbera: Ik denk toch Mimosa ..  

Iris: Ja dat ge spoken ziet.. Het  zou dan ook Freesia kunnen zijn eh … toffe 

man …die chocolade-zangeres …(lacht) 

Narcis: Ja gij ziet nogal dikwijls iets eh …juist gelijk dat ge er altijd iets moet 

bij sleuren over de tijd in uw kot … 

Mimosa: (krijgt een aanval van hysterie) …Neeeeen, neeeen , zwijg over mijn kot 

…(brabbelt onsamenhangend) …Die vent …neen…niks te Freesia .. ja mijn kot 

…na al die jaren …’t is niet waar ..ik wist het…ja, ik wist het …Dahlia, ik had 

het door eh … ik kende haar direct …(barst in snikken uit..Verpest, Narcis, Gerbera, 

Lotus er onmiddellijk bij) 

Leuritz: ‘k Zou nu graag in alle sereniteit een verhoor afnemen van de 

verdachte… 

Iris: En wie is er verdacht ? 
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Sneukens:  Iedereen!   

Iedereen is verdacht tot we een verdachte hebben gevonden die niet meer 

verdacht is omdat hij of zij …enfin ja …onschuldig is … 

Iris: (niet begrijpend vol ongeloof)  Ik word dus ook verdacht   …Ik de leider van 

deze sekte  …Ik ben dus ook een verdachte ? 

Leuritz: ‘k Zou zelfs durven zeuge . mijn hoofdverdachte  ! 

Sneukens: Als iedereen dan nu even deze ruimte zou willen verlaten …(Iris wil 

als eerste weggaan, Sneukens houdt haar tegen) behalve  (wat spottend) ‘ The leader of 

the band ‘ 

(Alle Doli’s en dokter Verpest verlaten de ruimte , Leuritz roep hen na) 

Leuritz:  Iedereen blijft in huis, niemand de deur uit ! 

Iris: Nu moeten jullie toch eens goed naar mij luisteren, ik weet niet hoe jullie 

het in jullie simpel politiehoofdje halen om mij, Iris, de leider …. 

Sneukens: Neemt u me niet kwalijk madam de sekteleider maar …ik weet meer 

dan ik zeg …ik denk meer dan ik spreek en constateer meer dan jij je realiseert ! 

U bent mijn hoofdverdachte…en wel om deze reden …(haalt audiorecorder 

tevoorschijn en laat bepaalde passages horen waarop Iris het over Dahlia heeft )  

Iris: (schrikt bij het horen van de opname) Hoe komt u daar aan ? 

Leuritz: Gevonden tussen de strings …misschien van een buikspreker...(lacht) 

Sneukens:  Die foto zat ook tussen de strings ! 

Iris: Die foto daar weet ik niets van, echt waar … 

Leuritz: Maar van de opnames kunt u wel meer vertellen … 

Iris: (moedeloos) Ja, ik geef toe dat ik dat gezegd heb maar ik zweer u dat ik niets 

te maken heb met de dood van Dahlia… mag ik misschien even het tijdsverloop 

van gisteren cerapituleren  ? 

Sneukens: Pardon ?  

Iris: Sorry ..spoonerisme ..ik bedoel: recapituleren … 

Leuritz: We luisteren.. . 
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Iris: Ik heb Dahlia twee slaappilllen gegeven omdat ik ,zonder dat ze het wist, 

wou uitzoeken of ze werkelijk zo veel geld bij zich had…ik heb ontdekt dat ze 

géén geld bij had .. 

Sneukens: En uit woede hebt u haar vermoord ! 

Iris: Maar neen ! Ik wou haar vanmorgen gaan opzoeken om uitleg te vragen 

maar ik kon haar nergens vinden en toen heeft Mimosa het collier van Dahlia 

gevonden aan de voet van de keldertrap …en ben ik naar beneden gegaan .. 

Leuritz: Alleen ? 

Iris: Natuurlijk ! Mimosa heeft een kelder-fobie ! 

Sneukens: Ja en toen, toen heb ik Dahlia gevonden…ze lag daar …dood … 

Leuritz: Bent u zeker dat ze dood was ?  

Was ze misschien van de trap gevallen ? 

Iris: Natuurlijk was ik zeker…allez ja, ik kon zien dat ze niét van de trap 

gevallen was… maar ik wist alleen niet hoe het kwam dat ze dood was …ik wist 

niet wie haar …vermoord heeft …. 

Sneukens:  U ging er dus van uit dat ze vermoord was ?  Tiens, hoogst 

merkwaardig …En wat heeft u dan gedaan ? 

Iris: Ik heb iedereen verteld dat Dahlia uit haar lichaam getreden was …in de 

hoop dat niemand er achter zou komen dat ze …vermoord was. … 

 

Sneukens: (nadenkend )  U was er dus heilig van overtuigd dat zij …vermoord 

was …  

Iris: (gaat onverstoorbaar verder)Toen dokter Verpest hier aankwam, kwam mij dat 

heel goed uit. Hij schreef een attest en .. (denkt plots diep na)…maar ja…dat is het 

…ik heb het daarstraks al gezegd: die dokter van mijn voeten heeft gezien dat 

Dahlia nog niet dood was en hij heeft haar gewurgd met een string …en dan 

heeft hij al haar juwelen gestolen … de smeerlap ..hoe is dat … 

Leuritz: Rustig, rustig … madam Iris… We zullen de dokter  ook ondervragen 

… 
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Iris: (krijgt ingeving) Zeg maar wacht eens efkens…Hoe komt Dahlia in de kelder 

…ze lag daar gewoon …neen, dat is al niet gewoon… gewoon…ja…  op de 

behangerstafel…Dedjuu, dat ik daar nooit bij stil gestaan heb… 

Sneukens: U bent dus niet bij het lichaam blijven staan... hoe … 

Iris: (kwaad) Zeg wat denkt gij wel van mij…ik ben geen idioot eh …ik heb haar 

…(realiseert zich nu nog meer het rare van de situatie) …zij moet op die 

behangerstafel neer ge-legd zijn …ja, zij kan daar zelf niet op zijn gaan liggen 

… 

Leuritz: Enig idee door wie  ze zou neergelegd kunnen zijn ? 

Iris: (denkt na) Ja, ik weet het ! (verbazing bij inspecteurs) Natuurlijk ! Door die man 

die Mimosa gezien heeft … dat is het .. Hij moet haar vermoord hebben en haar 

dan in de kelder gelegd hebben …Ik moet van Mimosa weten hoe … 

Sneukens: ( onderbreekt haar ) Doli Iris, ik heb uw verklaring genoteerd, u hoeft 

van niemand iets te weten ! Mag ik u vragen u nu terug te trekken in uw kamer 

en géénn contact te hebben met wie dan ook, noch binnen noch buiten het pand. 

We laten u weten wanneer we klaar zijn met de andere verdachten… 

Leuritz: En dat zijn er nogal veel volgens mij. ( lacht schaapachtig) 

(Iris hoofdschuddend en niet begrijpend Af) 

Sneukens: Als je het mij vraagt hoofdinspecteur, een hoogst ingewikkelde zaak. 

Leuritz: Ik vraag jou niets Sneukens  maar ik zeug u: het is een hoogst 

ingewikkelde zaak ! …Sneukens, ‘k wil nu de dokter ondervragen …toep hem 

maar ! 

(Sneukens Af) 

Leuritz: Ja mijn hondje dat is hier niet simpel …een moord in een 

sekte…iedereen kan het gedaan hebben  …(denkt na) …alhoewel …Sneukens en 

ik zelf gaan vrijuit ( lacht) …en hopelijk zijn er nog wel enkelen  die er niets mee 

te maken zullen hebben … ik haat overuren kloppen …(grijnslacht) 

(Sneukens en Verpest komen op, Verpest gaat ongevraagd zitten) 

Leuritz: Dag dokter, zet u  (Verpest staat recht, Sneukens duwt hem terug neer) Vertel 

eens wat er precies gebeurd is. 
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Verpest: Ik kwam naar hier om de jaarlijkse griepspuit voor de Doli’s te zetten 

maar ik kreeg de kans niet … Iris had het over een nieuw sektelid dat uit haar 

lichaam zou getreden zijn en ze wou dat ik een attest opstelde met de 

bevestiging van die uittreding … 

Sneukens: En u heeft dat attest zonder boe of  ba  uitgeschreven ? 

Verpest: (verongelijkt) Wat denkt u wel van mij ? Ik ben een gerespecteerd … 

Leuritz: Foefelaarke ! 

Verpest: Pardon ? Ik heb me er eerst van vergewist dat de dame in de kelder… 

Sneukens: … Niet dood was en om er voor te zorgen dat ze dat wel zou zijn 

hebt u haar gewurgd met een string … 

Verpest: Neen, zo is het niet gegaan … zo is het gegarandeerd niet gegaan ! 

(denkt even na) Luister, ik zal eerlijk zijn maar ik wil wel dat dit tussen ons blijft 

..ik heb geen zin om door de orde van geneesheren geschorst te worden 

…(pauzeert even) voor …diefstal … want … 

Leuritz: (onderbreekt lachend) Die horde geldplukkers  plegen zelf elke dag 

diefstal …ze vragen veel te veel aan hun patiënten ….maar terzake …ik luister .. 

Sneukens: Ik luister ook … 

Verpest: Ik kwam in die kelder …daar lag een lichaam op een behangerstafel… 

onder een afdekzeil …ik heb die madam eens goed bekeken …aan haar  boezem 

geluisterd …niets gehoord …en geconcludeerd dat die dame …dood was . 

Omdat madam Doli Iris het mij eigenlijk gecommandeerd had, eb ik een attest 

van uittreding geschreven en …(pauzeert en denkt even na) …voor de grap …een 

string rond haar nek gedraaid … 

Leuritz: En …had u die string misschien …in uwe zak (grinnikt) …als 

talmisman ? …. 

Verpest: Die paarse string lag daar …op de grond …naast de tafel … 

Sneukens: Enig idee van wie die string was  en ..wie ze daar gelegd zou kunnen 

hebben ?… 

Verpest: (verongelijkt) Sorry eh …als ik een string vind, ga ik er zeker niet eerst 

aan ruiken om te weten van wie ze is ….ze lag daar .. hoe ze daar gekomen is 

weet ik niet !  
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Leuritz: En ..wat heeft u vervolgens nog meuspeuterd…. 

Verpest: (heeft het niet begrepen) Pardon ..u zegt ? 

Sneukens: De inspecteur wil graag weten wat u daarna …mispeu…ik bedoel 

…gedaan heeft … 

Verpest: (gelaten) Tja, ik heb de juwelen van de overledene …in …euh 

…verzekerde bewaring genomen… 

Leuritz: Zo zo …verzekerde bewaring … Meneer.. dokter, wij gaan u nu ook in 

verzekerde bewaring nemen …Eu bent gearresteerd … (gebaart ..boeien ) 

.Inspecteur Sneukens  ga je gang … 

Verpest: (stribbelt tegen) Maar ik heb niets gedaan …ik ben onschuldig ! 

Sneukens: U bent inderdaad onschuldig maar …alleen zo lang tot uw schuld 

bewezen is .. en dat gaat niet lang meer duren …. Ik heb zelfs een idee om u op 

weg te helpen  om eens goed na te denken en …schuld te bekennen … 

Leuritz: Goed idee inspecteur !  Welk is uw idee ? 

Sneukens: Ik sluit dokter Verpest op in de kelder samen met de …tja ..hoe moet 

ik zeggen …met de uitlijvige…de overledene…de vermoorde …hij mag zelf 

kiezen …(trekt Verpest mee) Kom dokter …na-denk-tijd ! (naar Af met Verpest) 

Leuritz: Stuur terzelfdertijd Mimosa maar tot bij mij…’k ben benieuwd wat ze 

mij te vertellen heeft; 

Sneukens: ( terwijl hij met Verpest Af gaat) Oké, doe ik ! 

Leuritz: Die Mimosa weet veel meer dan wij weten …’ k moet haar het vuur 

aan de schenen leggen …zij weet dingen die de anderen blijkbaar niet weten .. 

vooruit met de geit dan maar ! 

(Mimosa komt binnen) 

Mimosa: (opgewonden) Ach zo …Mag ik eindelijk mij verhaal doen ja ? Jullie 

moeten me natuurlijk niet geloven eh maar er zijn en paar zaken waarvan ik 

zeker, ja, héél zeker ben. Om te beginnen weet ik van in de tijd van mijn kot… 

dat het lichaam in de kelder het lichaam is van … 

Leuritz: Madam Mimosa, kalmpjes aan alstublief …Ik stel hier de vragen en al 

wat gij te deun hebt is daarop te antwoorden, verstaan ? 
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Mimosa: (kwaad) Lap, ’t is weer van ’t zelfde …ik moet zwijgen, zwijgen en 

nog eens zwijgen …Dat kan nu toch niet eh … Als ik over mijn kot  begin, wil 

niemand… 

(Sneukens is terug, komt binnen en onderbreekt Mimosa) 

Sneukens: Wij willen alles weten Mimosa…alles !! Begin maar van het begin 

…(tot Leuritz)  Maar toch eerst nog even vertellen hoofdinspecteur dat onze 

dokter Verpest beneden in de kelder plots maar heel spontaan bekend heeft 

…(pauze) …dat hij de madam daar beneden nog  een griep spuit heeft gegeven…  

Mimosa: (ongeduldig)  Zeg, wat is het nu ? Eerst mag ik alleen op vragen 

antwoorden en nu moet ik alles vertellen… (gaat zitten) Weten jullie wat ? 

Overleg eerst effe en laat me dan weten hoe het zit,…. 

Leuritz: Is Verpest wel zeker dat het een griepspuit was…heeft hij toevallig 

geen arsenicum ingespoten ?  (grijnslacht) 

Sneukens: Ik heb zijn dokterstas in beslag genomen en zou deze seffens aan een 

grondig onderzoek willen onderwerpen maar eerst (wijst naar Mimosa) deze 

dame… 

Mimosa: Dat werd zo stilaan tijd eh..Allez vooruit wat zal het zijn ? Vragen 

beantwoorden of gewoon alles vertellen ? 

Leuritz: Ik stel de vragen en gij… 

Sneukens: Vertelt uw verhaal …enfin ..ik bedoel gij vertelt wat ge weet ! 

Mimosa: Al wat ik weet is dat er hier een man in huis moet zijn én …dat ik 

denk…neen, dat ik zeker weet dat ik die Dahlia ken …zij gelijkt als twee 

druppels water op iemand die ik gekend heb in de tijd van mijn kot … 

Leuritz: Uw keut …wat bedoelt ge ? 

Sneukens: Een kot is een studentenetablissement dat gerund wordt … 

Mimosa: (onderbreekt woedend) Neen, stop daar mee ! Mijn  kot was een (over-

articulerend) een hoe-ren-kot… en de crème van de politiek kwam bij mij over de 

vloer…. 

Sneukens: (terzijde) Over de matras zal ze bedoelen …  

Mimosa: Maar er was ook zo’n journalistje van ’t zevende knoopsgat die voor 

‘Dag Story” schreef en die begon met artikels te schrijven over mijn kot …en 
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omdat iedereen dat blijkbaar interessant vond, schreef hij ook een boek over mij 

en mijn kot …(woedend) Oooh …het begin van alle miserie …ik heb mijn kot 

moeten sluiten …dat boek stond vol leugens….Ik heb toen gezworen dat, als ik 

dat ventje ooit nog eens zou ontmoeten, ik hem zou e-li-mi-ne-ren of zoals 

anderen het liever zeggen zou li-qui-de-ren en …ik ben er zeker van dat … 

Leuritz: Haha…dat is dus de verkleuring dat u … 

Mimosa : Pardon ?  Verkleuring  ?  Mijn verhaal heeft niets met kleuren te 

maken eh. 

Sneukens: Dat verkleurt …euh ..verklaart dus dat wij uw bedreigingen gehoord 

hebben op die audio recorder en dat … 

(Op dat moment komt een duidelijk gehavende en nog geboeide Verpest op ) 

Verpest: Vlug …vlug …naar de kelder …er wordt daar iemand vermoord 

…komaan …vlug ..vlug … 

Leuritz: Maar die iemand  is toch al vermoord.. niet met mijn voeten komen 

spelen eh … 

Sneukens: Ik ga kijken (rent af) 

Verpest: (zakt opeen stoel, bibberend van de doorstane emoties) Ik zit daar in die kelder 

opgesloten, plots wordt de deur geopend …komt er daar een gemaskerde 

binnen, geeft mij een paar rake klappen …ik val op de grond en ik zie hoe hij 

aan het lichaam van die dode madam begint te prutsen …Ik denk nog … 

Mimosa: Dat moet die vent zijn die Dahlia vermoord heeft en haar naar de 

kelder gebracht heeft …dat is diegene die de wc bril omhoog heeft gezet …ik 

wist het …(denkt na) …maar neen …dat klopt niet …als Dahlia al vermoord was 

waarom wordt ze dan nu nog eens vermoord ? 

Verpest: Misschien omdat ze terug in haar lichaam wou kruipen ? 

Leuritz: We zullen het direct … 

(Op dat ogenblik komt Dahlia – heel verward en in paniek, met gehavende kleren en een dito 

kapsel de kamer binnenstormen ) 

Dahlia: Hij is daar …ik wist het …oh …Hij wil iedereen vermoorden … 

(Er klinken verschillende schoten en het licht gaat uit ) 
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(Als het licht terug aan gaat zitten alle Doli’s, dokter Verpest, de inspecteurs én Dahlia rond 

de lage tafel. Achterin op een zitblok zit, vastgebonden en buiten westen,,  een gemaskerde 

figuur met een verband rond zijn hoofd,  rond zijn arm en rond zijn been. Verpest heeft een 

fles sterke drank uit zijn dokterstas gehaald en drinkt heel opzichtig)) 

Sneukens: Het was kantje boordje, het was hij ..of het was ik …gelukkig… 

Leuritz: Ben jij goed in het niet doodschieten van verdachten… 

Iris: Ja, want ik wil eigenlijk feitelijk wel eens weten wat er daar beneden 

allemaal gebeurd is. Dahlia wil … 

Dahlia: (staat recht, trekt haar bovenkleren uit en zwiert haar pruik af…Mimosa gilt luid ..) 

Iris, sorry , ik ben niet wie je denkt dat ik ben , ik ben … 

Mimosa: Bernard Van Damme ….ik wist het …Bernard Van Damme ( vliegt 

naar hem toe en wil hem de keel toeknijpen. Narcis, Gerbera en Lotus trekken Mimosa van 

Dahlia weg; ze begint te huilen ) 

Dahlia: Ja, Mimosa, ik ben het inderdaad …Bernard Van Damme, de journalist 

die jouw hoerentent tot een hype maakte en er ook voor zorgde … 

Mimosa: (snikkend) Dat ik mijn boeltje kon sluiten en van pure miserie  in deze 

sekte ben binnengestapt … 

Gerbera: Maar Mimosa, wij hebben altijd gedacht dat … 

Narcis: Dat gij een studentenkot leidde .. 

Lotus: Een hoerenkot …amaai ...dat is straffe speculaas …  

Leuritz: Ik snap er nog altijd de beulen van … 

Verpest: De beul zit daar ! (wijst naar gemaskerde) hij heeft mij … 

Sneukens: Als nu iedereen zo vriendelijk zou willen zijn om te vertellen wat er 

de voorbije uren echt gebeurd is dan zullen we al een flink stuk verder staan …. 

Narcis: Ik weet van niks … 

Gerbera:  Ik ook niet … 

Lotus: En ik nog veel minder 
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Iris: Ik heb niets meer te zeggen …jullie hebben toch alles wat ik gezegd heb op 

tape staan .. Ik zou alleen graag even telefoneren … (zoekt naar Iphone..Verpest is in 

slaap gevallen en snurkt luid) 

Mimosa:  Ik wist dat Van Damme hier was …die stem …en dan die foto …ooh 

… ik wou die vent niet meer zien … ik moest hem zou hem … 

Gerbera: Ja ..e-li-mi-ne-ren 

Narcis: Neen, li-qui-de-ren  

Lotus: En ge hebt helemaal niks gedaan …of neen , niet waar ..ge hebt eindelijk 

verteld over uw hoe-ren-kot …Hoe is dat nu mogelijk  ? 

Leurits: Neem me niet kwalijk dames maar we zitten hier maar wat te leuteren 

en we moeten een moordzaak oplossen,… een moordzaak … 

Sneukens: ..Die er geen is …maar toch bijna één was … 

Iris: Ik zou wel eens willen weten wie dat gemaskerd individu daar is (wijst 

ernaar) 

Dahlia (Van Damme):  Ik denk dat ik weet wie het is …Ik doe al jaren ‘under 

cover research’ … 

Mimosa: Daar is hij weer met zijn geleerde woorden…heel dat boek stond er 

vol van ..ik snapte er in mijn kot … 

Allen: Stt  Mimosa…luister … 

Dahlia (Van Damme) : In jouw hoerentent Mimi, sorry dat was vroeger.. .nu is 

het Mimosa… kwamen naast de politiekers ook een aantal louche figuren  

Sneukens: Politiekers en louche figuren ..is dat niet hetzelfde ? 

Dahlia: …Ik bedoel ……would-be politiekers …drugsbarons .. nietsnutten … 

Mimosa: Ja maar ze betaalden en … 

Dahlia (Van Damme): Ja maar zonder dat jij het wist werd er daar een heel 

netwerk van drugs en prostitutie opgezet en één van de leidende figuren was de 

Nederlander Kamiel Soetrané ….een fantast op velerlei gebied … en… 

Iris: (heeft haar Iphone gevonden) Sorry maar ik moet eerst dringend met Khamal 

Soetraan bellen ( drukt nummer in . Dan horen we -boven het gesnurk van Verpestn- in  de 
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zak van de gemaskerde een telefoon overgaan  …verbazing alom …behalve bij Dahlia (Van 

Damme)   

Dahlia (Van Damme) : Ziedaar …Kamiel Soetrané ….ofte …Khamal 

Soetraan… De man die mij gisteren verdoofde en naar de kelder bracht met de 

bedoeling mij vandaag te vermoorden ..(loopt naar de gemaskerde en trekt zijn masker 

af …we zien duidelijk iemand anders dan Khamal Soetraan) 

Iris: Dat is Khamal niet ..wat vertelt gij nu allemaal …Wie is dat ? 

Leuritz: Kent er iemand deze manspersoon ? 

Sneukens: Het wordt hier hoe langer hoe ingewikkelder ….dat worden 

gegarandeerd weer niet betaalde overuren … 

Dahlia (Van Damme) : Moment ! Ik heb die Hollander jaren gevolgd en 

vandaag kan ik hem eindelijk ontmaskeren en uitleveren …de man die van 

spoonerismen zijn handelsmerk maakte …sektes oprichtte over heel de wereld 

… goedgelovige vrouwen strikte al hun bezittingen af te staan… om te braken 

en te heien …euh …haken, en breien… zogezegd voor het goede doel  ..maar de 

gebreide en gehaakte zakjes vulde met verdovende middelen …(verbazing bij de 

Doli’s) 

Iris: (met gezicht vlak bij de nog steeds bewusteloze gemaskerde) Maar dat is Khamal 

niet …mijne sjoe zou trouwens  zoiets nooit doen … 

Leuritz: Neem me neut kwalijk madam Dahlia …euh ..pardon meneer Van 

Damme  maar … 

Sneukens: Komaan eh … maak het kort … moord in de sekte . ..en er is geen 

lijk … 

Mimosa: Als ge echt een lijk wilt inspecteur dan wil ik ..(naar Dahlia (Van 

Damme)  … 

Dahlia (Van Damme): Sorry Mimi …ik snap dat ge …een beetje ..ja …een 

beetje veel boos op mij geweest bent ..maar deze schoft moest ik vinden en 

…uitleveren (loopt naar gemaskerde en trekt een latex masker af …we zien Khamal 

Soetraan …consternatie bij iedereen maar vooral bij Iris, ze neemt een glas water en kletst 

het in het gezicht van Khamal die terug bij zijn positieven komt)  

Iris: Gij smerige loeder…gij bedrieger …gij achterbakse …(wil hem de keel 

toeknijpen Gerbera, Narcis en Lotus houden haar tegen)…ik vermoord u …. 



 

82 
 

Leuritz: Laat het zo … 

Sneukens: Ja, alstublief géén lijk produceren  eh …géén overuren …Komaan 

Kamiel Soetrané Soetra … we gaan slapen in de cel  ( trekt hem recht en loopt met 

hem naar Af en passeert Iris, die vlak tegen zijn gezicht zegt)  

Iris: Gij eh …gij hebt fameus in mijn rapen gescheten ! 

Khamal: En gij ..gij hebt in mijn schapen gereten  !(spuwt minachtend op de grond) 

( Alle Doli’s druk babbelend tegen mekaar Af, Iris zwaar huilend. Verpest ligt nog te slapen. 

Leuritz gaat als laatste af) 

Leuritz: ( is al half buiten, draait zich om ) Een rare zaak…zonder die foto, die 

string en die stem opnames hadden we nergens gestaan ….Wie heeft die 

bewijzen geleverd …en.. ik geloof dien kwakzalver van een  dokter nog altijd 

niet …maar ja ..we zien wel…dat zijn zorgen voor later …(Af) 

Als de inspecteur af is, verschijnt Freesia zingend. Ze kijkt in het rond, merkt de slapende en 

snurkende Verpest op.. ze neemt een doek en legt dat over het hoofd van Verpest die ophoudt 

met snurken. Dan gaat Freesia al zingend Af . 

Sjalot komt op zwierend met een paarse string, ze loopt op Verpest toe en knoopt de string 

rond zijn nek, dan maakt ze het gebaar van ‘goed gedaan’ met de twee duimen omhoog ! 
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