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Niets is wat het lijkt. 

 

Korte inhoud. 

Victor werkt de naad uit de kleren. Hij is minister kandidaat en hoopt verkozen 

te worden. De peilingen zijn uitstekend. Een armzalige kerel, Svenneke De 

Meester, komt aanbellen en beweert dat hij de zoon van Victor is. Sven wil 

erkend worden. Het is tot nu toe vrij zeker dat Victor de ministerpost in de 

wacht zal slepen, maar een vies schandaal kan en mag hij als fractieleider 

absoluut niet hebben.                                                                                                                         

Wat nu?  

 

 

Decor 

Het verhaal speelt zich af op een mooi landgoed. Het interieur is chique. 

We hebben 2 ruimtes nodig. Ze staan niet in verbinding met elkaar, maar zijn 

wel in hetzelfde huis. 

Ruimte A 

 Salon 

Ruimte B 

 Kantoortje met bureau.  
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Niets is wat het lijkt. 

 

3 heren  5 dames (alle rollen worden ingevuld door deze 9 acteurs) 

Victor: Dubois   Politicus 

Aline De Waele   echtgenote van Victor 

Hélene    dochter van Victor en Aline 

Claudine Joubert   moeder van Victor 

Bert de Grave   secretaris van Claudine en Victor 

Diena     de meid 

Sven De Meester   zoon van Victor speelt dubbelrol  

Henri Schravenackers  huurmoordenaar speelt dubbelrol 

Eva Dingemans   meter van Sven De Meester  

Katrien De Meester 

Politie 1 

Politie 2 

Wanneer we, in het programmaboekje, achter de namen van de karakters de 

namen van de acteurs zetten, is het beter de drie laatste namen niet in te 

vullen. 

De verrassing zou weg zijn, want niets is wat het lijkt! 
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Scène 1 1 

Salon 2 

Victor, Bert, Sven, Diena,  en Aline. (Victor en Bert komen pratend binnen.)  3 

Bert:  Ja, ge moest die journalist zijn kop eens zien, toen ge hem van 4 

woord diende. Gewoon klemgereden en hij stond daar met zijn 5 

mond vol tanden. Een krant die de oppositie steunt. 6 

Victor: ’t Was toch een stomme zet. Hij maakte zichzelf belachelijk. 7 

Bert: En de mensen geloofden u direct. 8 

Victor: Dat is het belangrijkste. 9 

Bert: Ge hebt het prachtig gedaan, heel overtuigend. 10 

Victor:  Ik denk dat we goed gescoord hebben. 11 

Bert: Het applaus sprak boekdelen. 12 

Victor: Mijn dag kan niet meer kapot. Een cognacje? 13 

Bert: Alé ja, one for the road, want ik moet nog naar een vergadering 14 

deze avond. Nog wat stemmen voor u gaan ronselen.   15 

Victor: (terwijl hij 2 glazen cognac inschenkt) Ik ga even naar de golfclub. 16 

De laatste dagen waren wel heel pittig. Even mijn hoofd leegmaken. 17 

Bert: Dat de gazetten bekend maakten dat volgende maand de koning het 18 

lintje komt doorknippen, zorgde er wel voor dat uw populariteit 19 

pijlsnel de hoogte inging. 20 

Victor: Die opdracht voor dat immense complex aan zee voor 21 

minderbedeelde kinderen, dat vindt natuurlijk iedereen heel nobel. 22 

Bert: Onze koningin, doet ook heel veel voor minderbedeelde kinderen, 23 

enfin ook voor kinderen in het algemeen. 24 

Victor: Ja, dat is waar en ik denk dat ze daarom Filip heeft aangespoord om 25 

de opening bij te wonen. 26 

Bert: Dat zou best kunnen. 27 
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Victor: De pakketten met een feestmaaltijd voor de voedselbank had ook 1 

veel succes. De mensen waren heel blij. 2 

Bert: Allemaal betaald met de centjes van mama. 3 

Victor: Ik kan er ook niet aan doen dat mama zo vermogend is. Een 4 

weduwe van een rijke industrieel. 5 

Bert: Uw vader was een rijke industrieel, ja dat weet ik, maar uw 6 

moeder…? 7 

Victor: Mijn moeder praat niet graag over haar afkomst. Haar ouders 8 

hadden een droogkuis. 9 

Bert: (lacht) Een droogkuis? Hoe hebben ze elkaar dan leren kennen? Ik 10 

vermoed dat uw vader zijn pakken niet zelf naar de droogkuis 11 

bracht. 12 

Victor:  Nee, nee natuurlijk niet. Mijn vader vertelde me, dat moeder 13 

opdiende tijdens een receptie van de Lions club. Ze struikelde met 14 

een gigantisch plateau. Ze kieperde alles over het pak van mijn 15 

vader. Het pak was helemaal besmeurd. De saus liep tot in zijn 16 

schoenen. Mijn moeder was helemaal van de kaart. Vader,  een 17 

goedzak als hij was, nam het haar niet kwalijk. Mijn moeder stelde 18 

hem voor om zijn pak gratis te laten reinigen. Mijn vader vond het 19 

een schattige reactie omdat centjes voor hem geen rol speelden. 20 

Van het een kwam het ander en binnen de kortste tijd waren ze 21 

verloofd.  22 

Bert:  Ah zo. 23 

Victor: Spijtig dat mijn vader er niet meer is. Hij zou alles toch heel anders 24 

aanpakken. 25 

Bert: Hoezo? 26 

Victor:  Mijn toekomst zou er helemaal anders uitzien. 27 

Bert: Hij was minder fanatiek.  28 

Victor: Mijn leven zou niet zo hectisch zijn, veel rustiger.  29 
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Bert: Als ge een ministerpost ambieert, dan betaalt ge daar een prijs 1 

voor. 2 

Victor: Ik twijfel er soms aan of ik inderdaad wel minister wil worden. 3 

Bert: Wat krijgen we nu? 4 

Victor: Mijn vader was mijn maat en raadgever. Hij zou mij niet richting 5 

politiek gepusht hebben. Ik zou zelf mogen kiezen wat ik wou 6 

worden. Hij was heel belangrijk voor mij. 7 

Bert: Ge mist hem? 8 

Victor: Elke dag. 9 

Bert: Een vader hé. 10 

Victor: Ja. 11 

Bert:  Enfin, ik ben er mee weg.  12 

Er wordt gebeld.  13 

Victor: Ik verwacht niemand. 14 

Bert: ‘t Zal wel een of andere sukkelaar zijn die u weer een gunst komt 15 

vragen. Een klant van de voedselbank misschien? Zo kreeg u er al 16 

veel over de vloer. 17 

Victor: En ik maar voor God de Vader spelen. 18 

Bert: Met de centjes van mama. 19 

Victor: Ja, met de centjes van mama, maar ge moet het niet altijd onder 20 

mijn neus wrijven. 21 

Bert: Uw moeder financiert u, alleen om u een duwtje in de rug te geven, 22 

allemaal voor uw politieke carrière. Daar zijt ge u toch van bewust? 23 

Victor: Ze wil kost wat kost dat ik mijn doel bereik. Niets, maar dan ook 24 

niets is haar teveel. 25 

Bert: Haar doel bereikt. 26 
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Victor: Ze wil het beste voor mij. 1 

Bert: (lacht) Tot morgen? 10 uur? 2 

Victor: Ja, morgen.  3 

Diena: (op langs de voordeur) Meneer, er is iemand voor u. Een zekere 4 

meneer Sven De Meester.  (fluisterend) ’t Is precies een schooier. 5 

Victor: Laat hem maar binnen Diena. En die ongepaste opmerkingen, laat 6 

die in het vervolg maar achterwege, oké?  7 

Diena: Sorry meneer. (naar voordeur)  Komt u maar binnen, meneer. (laat 8 

Sven binnen en verdwijnt in de keuken) 9 

Victor: (steekt joviaal zijn hand uit) Victor Dubois.  Wat kan ik voor u 10 

betekenen,  meneer De Meester. 11 

Sven: (praat plat, eentonig en redelijk traag) Ik ben Svenneke De 12 

Meester..,  uwe zoon. 13 

Victor: (vriendelijk lachend) U zei? 14 

Sven: Ge hebt me wel verstaan, Svenneke… uwe zoon. 15 

Victor: Ik begrijp u niet goed. 16 

Sven: Gij zijt mijne pa…, mijn vader. 17 

Victor: Hou toch eens op met die onzin, ik heb hier geen tijd voor. 18 

Sven: Maar… 19 

Victor: Verlaat a.u.b. onmiddellijk mijn huis. 20 

Sven: Dat hebben jullie in den tijd tegen mijn moeke ook gezegd. 21 

Victor: Zijt gij gaan lopen uit een instelling of zo? 22 

Sven: Nee nee, mijn moeke is ooit gaan lopen uit een gesticht. Een 23 

gesticht van de nonnen. 24 

Victor: Wilt ge gaan a.u.b. Zoals ik al zei, hier heb ik echt geen tijd voor. 25 

Sven: Dan zult ge tijd moeten maken hé pa. 26 
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Victor: Noem mij a.u.b. geen pa, ga buiten of ik bel de politie. 1 

Sven: Zou ik toch maar niet doen. Ik wil dat ge even luistert. 2 

Victor: Naar onzin luister ik niet. 3 

Sven: Komaan pake, een gezellig vader en zoon gesprek. 4 

Victor: Gij beweert dat gij mijn zoon bent, maar ik heb helemaal geen zoon, 5 

ik heb alleen maar een dochter. 6 

Sven: Een dochter en een zoon. Hier staat hij. Uwe zoon staat hier in 7 

levende lijve voor uwe neus. 8 

Victor: (boos, nerveus) Ik moet me beheersen. 9 

Sven: Kent gij Katrien nog? Katrientje De Meester? 10 

Victor: Hoe zou ik haar moeten kennen. 11 

Sven: Denk  eens goed na. Denk 26 jaar plus 9 maanden terug. 12 

Victor: Wat is dat nu voor zever. 13 

Sven: Gij hebt Katrien De Meester toen zwanger gemaakt. 14 

Victor: Wat zegt gij nu allemaal?  15 

Sven: Katrien de keukenmeid. Ze was uw liefje.  16 

Victor:   Wacht eens, heel vaag herinner ik mij een Katrien, Ja… de 17 

keukenhulp, ze diende hier op het domein van mijn moeder. 18 

Sven: Voilà. En gij woonde daar ook. 19 

Victor: Ja, ik woon hier nog altijd. 20 

Sven: Katrien is mijn moeder, mijn moeke zaliger, ze is dood. 21 

Victor: (een beetje aangedaan) Is ze overleden? Is Katrien…? 22 

Sven: Vorige maand.  23 

Victor: Spijtig, gecondoleerd. Ze is jong gestorven. 24 

Sven: Ze was 18 toen ze hier werkte, een jaartje jonger dan u. 25 
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Victor: Ja, dat is waar. 1 

Sven: Jullie hebben haar weggestuurd, omdat ze in verwachting was. 2 

Victor: Nee nee, dat is niet waar, Katrien was niet zwanger.  3 

Sven: Welles! 4 

Victor: Nu herinner ik het me weer, mijn moeder heeft haar weggestuurd, 5 

omdat ze een kostbaar medaillon gestolen had. Katrien was een 6 

dievegge. 7 

Sven: Zeg dat nog eens? 8 

Victor: Uw moeder was een dievegge. 9 

Sven: (gaat kwaad  in stuntelige bokserhouding staan en balt de vuisten) 10 

Als ge dat nog één keer zegt, dan verkoop ik u subiet een akketaat, 11 

waar ge niet goed zult van zijn. Een scheve neus voor uw leven 12 

verzekerd! 13 

Victor:  (geschrokken) Rustig man. Kalm aan. 14 

Sven: Mijn moeke was geen dief. Ze werd valselijk beschuldigd, omdat ze 15 

niet langer op dit domein kon blijven. Niemand mocht weten dat gij 16 

haar in positie had gebracht. 17 

Victor: Allemaal prietpraat. 18 

Sven: Niks prietpraat. Hebt gij ze zelf betrapt toen ze de medaillon pikte? 19 

Victor: Nee nee, meneer De Meester, mijn moeder heeft Katrien betrapt. 20 

Ze vond het sieraad in de kamer van Katrien. 21 

Sven: Dan heeft uw moeder gelogen. Een dik vet leugenbeest, dat is uw 22 

moeder. 23 

Victor:  Mijn moeder liegt nooit. 24 

Sven: Daar moet ge nu zo een slimme vent voor zijn, om alles te geloven 25 

wat de mensen u wijsmaken. Mijn moeke was veel verstandiger. Ze 26 

zei altijd: “Ge moogt niets geloven van wat ze zeggen, ge moogt 27 
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maar de helft geloven van wat ge ziet en dan gelooft ge nog de helft 1 

teveel.” 2 

Victor: Heel interessant, maar wie heeft u verteld dat Katrien zwanger was.  3 

Sven: Ik heb het allemaal gelezen. Ik heb het gelezen in het dagboek van 4 

mijn moeke. Alles staat erin. Ze heeft alles opgeschreven. 5 

Victor: Waarom is Katrien toen niet naar mij gekomen om erover te 6 

praten? 7 

Sven: Omdat ze uw moeder moest beloven om het nooit aan iemand te 8 

vertellen. Ze moest het zweren.  9 

Victor: Staat dat werkelijk allemaal zo in dat dagboek? 10 

Sven: Ja. 11 

Victor: Ik kan het niet geloven. 12 

Sven:  Uw moeder had mijn moeke gezegd dat gij toch niet met haar zou 13 

willen trouwen. Ze was gewoon uw pleziertje. Dat leugenbeest zei 14 

ook dat het onmogelijk was om met u te trouwen, omdat ze een 15 

onnozel niemendalletje was. Het schandaal mocht nooit bekend 16 

worden. Gij had haar zwanger gemaakt en dat moest de doofpot in. 17 

Heel uw toekomst zou in duigen vallen, zo beweerde uw moeder. 18 

Dat wilde mijn moeke ook niet. Uw Katrientje heeft haar belofte 19 

gehouden. 20 

Victor: Ha nee, want gij staat nu voor mijn deur. 21 

Sven: Ze heeft het ook nooit aan iemand verteld, ook niet aan mij. Op 22 

haar sterfbed heeft ze me gevraagd om haar dagboek te lezen, na 23 

haar overlijden en ik moest ook beloven dat ik haar laatste wens, 24 

die in het dagboek staat, zou vervullen. Ik heb dat ook moeten 25 

beloven. “Een belofte is heilig” zei mijn moeke altijd. 26 

Victor: Ik kan dat niet geloven, maar bon, wat wilt ge van mij? 27 

Sven: Ik moest beloven dat ik er zou voor zorgen dat gij mij erkent. 28 

Victor: U erkent? 29 
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Sven: Ja, is dat zo moeilijk? 1 

Victor: Moeilijk? Dat gaat niet. Dat kan niet. 2 

Sven: Komaan pake, doe dat nu…, voor mijn moeke zaliger, en voor mij. Ik 3 

ben toch uw eigen vlees en bloed. 4 

Victor: Het lijkt op afpersing. . 5 

Sven: Opkomen voor mijn rechten, noemen ze dat. Zo staat dat in het 6 

dagboek. “Ge moet opkomen voor uw rechten”, dat zei mijn moeke 7 

ook altijd. 8 

Victor: Het lijkt mij een onwaarschijnlijk verhaal. 9 

Sven: Mijn meter en ik hebben al contact opgenomen met het klooster, 10 

een abdij in Solemes in Frankrijk. 11 

Victor: Wie is uw meter? 12 

Sven: Eva Dingemans. 13 

Victor: En? 14 

Sven: In Solemes kregen wij de bevestiging dat mijn moeder daar 15 

inderdaad verbleven heeft toen ze in positie was. Het boeleke dat in 16 

haar buik zat, was bibi, Svenneke  De Meester. 17 

Victor: En Katrien verbleef daar in dat klooster?  18 

Sven: Ja bij de nonnekes. Ze noemden haar daar Cathérine. Dat klonk wat 19 

chiquer. Mijn moeder had geen goede herinneringen aan haar 20 

verblijf daar. Ge moest eens weten hoe  verschrikkelijk haar leven 21 

daar was. Eén pluspunt, de nonnen hebben haar leren lezen en 22 

schrijven en ze hebben haar ook Frans geleerd. Het staat allemaal in 23 

haar dagboek. 24 

Victor: Ik begrijp er helemaal niets van. 25 

Sven: Mijn moeke werd, zoals ik al zei valselijk beschuldigd van diefstal. 26 

Maar de echte reden was, dat ze in positie was. Zij had helemaal 27 
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niets gestolen. Uw moeder had die leugen verzonnen om haar te 1 

kunnen wegsturen. 2 

Victor: Ik kan dat niet geloven. 3 

Sven: Ik heb bewijzen. 4 

Victor: En hoe is ze dan bij die nonnen terecht gekomen? 5 

Sven: Nadat jullie haar hadden weggestuurd, ging ze eerst terug naar haar 6 

ouders. Die pilarenbijters zouden dan mijn moemoe en mijne vava 7 

geweest zijn. Maar ik heb ze nooit gekend. Een dochter met een 8 

dikke buik, zonder man, en bovendien nog eens beschuldigd van  9 

diefstal, enfin, ze kreeg de deur. Hoe kan het anders, zo’ n katholiek 10 

gezin kon dat affront niet aan. Heel het dorp zou er schande over 11 

spreken. 12 

Victor: Ja ja, maar hoe is Katrien dan in dat klooster terecht gekomen? 13 

Sven: Dan is ze terug naar uw moeder gestapt en die heeft mijn moeke 14 

naar het klooster laten brengen en ze heeft de nonnen veel centjes 15 

betaald om haar op te vangen. 16 

Victor: Mijn moeder? Heeft zij dat gedaan? 17 

Sven: Ja, Dat is verschieten hé? Zo staat het in het dagboek. En dat is niet 18 

gelogen. 19 

Victor: Het dagboek van Katrien De Meester. 20 

Sven: Ja. Uw moeder kon de schande, dat haar zoon een dienstmeid had 21 

zwanger gemaakt, ook niet aan. Ze vertelde mijn moeke dat als ze 22 

van u hield, ze moest verdwijnen. 23 

Victor: Hield Katrien van mij? 24 

Sven: Ja, heel veel, dat staat in het lang en het breed in haar dagboek. Ze 25 

schreef heel veel over u. Bladzijden vol. Ze heeft ook nooit een 26 

andere man graag gezien. Ze is voor u naar het klooster vertrokken. 27 

Hoort ge me, voor u, voor u hé, omdat ze u gaarne zag.  28 

Victor: Ik kan het niet geloven. 29 
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Sven: Mijn moeke moest verdwijnen en liefst zo rap mogelijk.  1 

Victor: En gij zijt dus in Frankrijk geboren bij de nonnekes? 2 

Sven: Nee, ik ben hier in België geboren… in Antwerpen. 3 

Victor: Dat versta ik niet. 4 

Sven: Uw moeder had met de nonnen afgesproken dat mijn moeke haar 5 

kindje, moest afstaan voor adoptie of in het ergste geval zou ik in 6 

een weeshuis terecht komen… een weeshuis in Frankrijk. Stel u 7 

voor. 8 

Victor: Ongelooflijk. 9 

Sven: Toen ze 8 maanden ver was, is ze daar gaan lopen… de grens over, 10 

terug naar België. 11 

Aline: (op langs voordeur)  Dag Victor, hoe was uw… (ziet Sven) Wat doet 12 

die clochard hier? 13 

Victor: Niks bijzonder lieverd, we praten zo maar wat. 14 

Aline: Hoe was uw persconferentie? 15 

Victor: Heel goed lieverd, kon niet beter. 16 

Aline: Moet die mens hier nog langer zijn? Ik ben benieuwd hé! 17 

Victor: Ik denk dat we stilletjes kunnen afronden. 18 

Sven: Afronden? Wat bedoelt ge daar mee? 19 

Victor: Dat het tijd is dat ge gaat. 20 

Sven: Oh nee hé, we zijn nog niet uitgeklapt. En wie is die madam? 21 

Victor: Dat is mijn vrouw. 22 

Sven: Oei, uw vrouw? Hoe moet ik die nu noemen? Wat is dat eigenlijk 23 

van mij? Dat is geen familie hé? 24 

Aline: Wat bedoelt ge? 25 
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Sven: Awel ja, normaal is de vrouw van uw vader…, uw moeder, maar dat 1 

kan niet, want ik heb al een moeke. 2 

Aline: (Vliegt uit ) Victor, zet dat onnozel manneke aan de deur, wij 3 

hebben wel wat beters te doen!. 4 

Sven: Amai, gij zijt een kwade. 5 

Aline: (stuift dreigend tot bij Sven) Gaat ge vertrekken, of moet ik u een 6 

handje helpen! 7 

Sven: Neemt weer zijn stuntelige bokshouding aan) Nu weet ik het,..  gij, 8 

gij zijt mijn stiefmoeder..., mijn boze stiefmoeder. 9 

Aline: Victor doe iets! Gooi die zot buiten! 10 

Victor: Rustig Aline, laat mij eventjes met hem alleen, dan lossen we het in 11 

alle vrede op. 12 

Sven: Gelukkig is mijne pa wat vriendelijker dan u. 13 

Aline: Dat is een gestoorde zeker? Victor, maak het kort hé! (boos af) 14 

Victor: Luister Sven, ge verstaat toch, dat ik dit allemaal eerst eens een 15 

beetje moet  laten bezinken.  16 

Sven: Dat versta ik, dat is efkes verschieten hé?.  17 

Victor: Ja dat is schrikken en daarom zou ik u willen vragen nu naar huis te 18 

gaan en volgende week eens terug te komen. 19 

Sven: Waarom? 20 

Victor: Dan kan ik uitzoeken of ge de waarheid spreekt. 21 

Sven:  Zijt maar zeker.  22 

Victor: En dan zien we wel hoe het verder moet, akkoord?. 23 

Sven: Oké, ik ben blij dat ik u heb leren kennen. Ik heb me dikwijls 24 

afgevraagd hoe mijne pa er zou uit zien. En eerlijk gezegd, ge moogt 25 

er zijn. Ik kom dus de volgende woensdag terug en dan klappen we 26 

verder? 27 
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Victor: Dat is goed, tot woensdag dan? 1 

Sven: Tot woensdag, maar zie dat mijn boze stiefmoeder er niet bij is.  Ze                               2 

geeft me misschien een rode appel… met vergif. 3 

Einde scène 4 

 5 

Scène 2  6 

Salon 7 

Op de scène: Victor, Bert, Aline, Claudine, Hélne. 8 

Victor: Ik heb jullie allemaal samen naar hier gevraagd, ik zit namelijk met 9 

een netelig probleem. 10 

Claudine:  Problemen zijn er om op te lossen! Hoeveel moet het kosten? 11 

Victor: Moeder, deze keer is het met geld niet op te lossen, vermoed ik. 12 

Claudine: Geld heelt alle wonden. 13 

Victor: Ik heb gisteren bezoek gekregen van een man. 14 

Aline: Was dat, dat snulletje in dat apenpakje? 15 

Victor: Ja Aline, die armzalig geklede man. 16 

Claudine: Komaan Victor, straight to the point, ik heb niet veel tijd. Ik heb 17 

subiet een afspraak in de nail studio? Mijn nagels zien er niet uit. Ik 18 

kan zo niet onder de mensen komen. 19 

Victor: Moeder, herinnert u zich nog een zekere Katrien? 20 

Claudine: (krijgt argwaan en schrikt) Katrien? 21 

Victor:  Katrien De Meester.  22 

Claudine: Nee, nooit van gehoord. 23 

Victor: Denk eens goed na. 24 

Claudine: (agressief) Ik zeg toch dat die naam me niets zegt. 25 
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Victor:  Keukenhulp zo ‘n 26  jaar en negen maanden geleden. Ge hebt ze 1 

ontslagen. 2 

Claudine: (staat recht en wil buiten gaan) Ik ben hier weg, ik heb geen tijd 3 

voor raadseltjes. 4 

Victor: Moeder wacht! Gij weet er meer over. Het is dus allemaal waar? 5 

Aline: Wat is allemaal waar. Kunt ge eens wat duidelijker zijn. 6 

Claudine: Victor, stop het. Ik verbied u om over deze zaak te praten in het 7 

bijzijn van uw vrouw, uw dochter en Bert. Ik wil het er later nog wel 8 

eens met u over hebben, maar dan onder vier ogen. 9 

Victor: Moeder, ik wil dat iedereen alles hoort. Ook Bert, hij is mijn vriend 10 

en vertrouwenspersoon.  11 

Claudine: We kunnen het er toch eens eerst onder ons tweetjes over hebben. 12 

Als ik wat meer tijd heb. 13 

Victor: Nee moeder, we moeten het hen vroeg of laat toch vertellen. Ik kies 14 

voor de korte pijn. (korte stilte) Ge kent haar dus? Karien De 15 

Meester? 16 

Claudine: Ja, nu valt het mij heel vaag te binnen. Ik heb ooit die Katrien De 17 

Meester ontslagen, omdat ze een medaillon had gestolen. Een 18 

erfstuk van uw grootmoeder. 19 

Victor: En daarom hebt ge haar ontslagen? 20 

Claudine: Ja, personeel dat steelt, wordt de laan uitgestuurd. Dat is nogal 21 

wiedes. 22 

Aline: Ik zou ze niet alleen ontslagen, maar ik zou ook de politie 23 

inschakelen.  24 

Claudine: We hebben het propertjes onder ons geregeld.   25 

Bert: Schandalen kunt ge beter vermijden. De journalisten vliegen erop 26 

als aasgieren.  27 
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Victor: Volgens Sven De Meester, haar zoon, heeft u haar destijds 1 

ontslagen, omdat ze zwanger was…, van mij.  2 

Hélene: Papa, zoiets zou ons oma nooit doen. 3 

Claudine: Dat is waar kindje. 4 

Victor: Sven, beweert dat ik zijn vader ben. 5 

Claudine: Allemaal leugens. 6 

Victor: En dat ge haar hebt weggestuurd omdat ze zwanger was… van mij. 7 

Aline: Belachelijk.  8 

Hélene: Ik geloof het niet. Mijn vader zou mijn moeder nooit bedriegen. 9 

Claudine:  Dat is waar zoetje. 10 

Aline: Ik heb hier nooit een keukenmeid gekend die Katrien heette. 11 

Victor:  Inderdaad, gij hebt Katrien nooit gekend. Waar we nu van spreken, 12 

is over de tijd dat ik u nog niet kende. Katrien was achttien en ik was 13 

negentien jaar. 14 

Hélene: Oh.  15 

Victor: Ik vrees dat Sven de waarheid spreekt. 16 

Claudine: Allemaal leugens. 17 

Victor: (tegen Aline) Katrien werd ontslagen drie jaar voor ik verkering 18 

kreeg met u. 19 

Aline: Maar ja, is het dan mogelijk dat gij die Katrien… euh…, hebt euh… 20 

Victor: Het is mogelijk. Ik hield toen van Katrien, heel veel zelfs. 21 

Aline: Wat bedoelt ge? 22 

Victor:  Ik heb een tijdje een stiekeme verhouding gehad met Katrien. Ze 23 

was mijn eerste lief. 24 

Aline: Dat hebt ge me nooit verteld. 25 
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Victor: Ik dacht dat het beter was, dat ik het u niet vertelde. Maar bij nader 1 

inzien, had ik het beter wel gedaan, sorry daarvoor. 2 

Claudine: Katrien, was een slet. 3 

Victor: Nee moeder, dat was ze niet, we hielden van elkaar. De dag dat ze 4 

vertrok, voelde ik mij diep ongelukkig. Ik kon het nauwelijks geloven 5 

dat ze een dievegge was. 6 

Claudine: Ze was een vuile dief. 7 

Victor: Sven zegt dat gij die smoes verzon, om haar te kunnen wegsturen. 8 

Claudine: En gij gelooft die bedelaar boven uw eigen moeder! 9 

Victor: Ja, nee natuurlijk niet, maar…. 10 

Claudine: Die bedelaar komt u afpersen. Hij ruikt geld. 11 

Bert: Of  het verhaal van Sven waar is of niet, we moeten er voor zorgen 12 

dat heel deze affaire binnenskamers blijft. 13 

Aline: Het is zeker nu het moment niet, om zo ’n schandaal de ether in te 14 

sturen. Het nieuws haalt de krantenkoppen. 15 

Bert: Zijt maar zeker. 16 

Claudine: Bon, hoeveel wilt hij. 17 

Victor: Sven vraagt geen geld moeder, hij vraagt erkenning. 18 

Claudine: Wat? 19 

Victor: Sven vraagt dat ik hem erken.  20 

Aline: Maar het is helemaal niet zeker dat hij uw zoon is. 21 

Bert: Een DNA test geeft uitsluistel. 22 

Claudine: Maar daar gaan we niet mee beginnen hoor!  23 

Aline: Zeker weten. 24 

Hélene: Maar oma, ik vind dat ge dat wel moet doen. Als u zo zeker bent dat 25 

het allemaal kletspraat is, dan heeft u binnen de kortste tijde het 26 
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bewijs en kunt u zo de mond van die Sven voor eeuwig en altijd 1 

dicht snoeren. Dan zijn we toch zeker. Case closed. 2 

Claudine: Gij, gij hebt u niet te moeien. 3 

Hélene: We moeten doen wat nodig is, zelfs als Sven toch. 4 

Claudine: Hou op Hélene! 5 

Aline: Als ge dat manneke ziet zult ge wel anders praten. Die Sven is een 6 

achterlijk ventje, hij is een schooier, versleten kleren, zijn schoenen 7 

zijn kapot…. 8 

Claudine: We moeten hem het zwijgen opleggen. 9 

Hélene: Waarom? 10 

Claudine: Weet  gij wel wat er zou gebeuren met de politieke carrière van uw 11 

vader? Naar die ministerpost kan hij dan wel fluiten. En Hélene, als 12 

het zou blijken dat Sven jouw halfbroer is, dan zijt gij de enige 13 

erfgenaam niet meer. Hebt ge daar al eens goed over nagedacht? 14 

Hélene: Ja oma, en dan? Ik zou er toch geen boterhammetje minder door 15 

hebben. 16 

Claudine: En wat zou die armoezaaier met al dat geld gaan doen? Het langs 17 

deuren en ramen buiten gooien. 18 

Aline: Ik mag er niet aan denken. 19 

Victor: Daar gaat het nu niet over, moeder.  20 

Claudine: (tegen Hélene) Heel mijn leven lang heb ik ervoor geijverd dat uw 21 

vader de top zou bereiken. Ik heb onlangs dat kinderdorp nog 22 

gefinancierd, de voedselbank gespijzigd, we sponseren in de partij 23 

en zoveel meer, het kostte me een fortuin. Daar gaat niemand een 24 

stokje voor steken en zeker zo ’n stuk ongedierte niet!  25 

Hélene: Een kinderdorp bouwen voor minderbedeelde kinderen en als het 26 

waar is wat Sven beweert, kan papa zijn eigen zoon toch zo maar 27 

niet op straat zetten. 28 
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Claudine: (in paniek) Het is zijn zoon niet! 1 

Victor: Moeder, wist gij dat Katrien zwanger was? 2 

Claudine: Nee, ik heb die meid weggestuurd omdat ze gestolen had. Punt uit. 3 

Hélene: Oma, kan het niet zijn… 4 

Claudine: Hélene, hou uw snavel! Die slet heeft dat verhaal verzonnen. 5 

Afpersing daar houden we ons niet mee bezig. (loopt de kamer uit).  6 

    Einde scène 7 

                   8 

Begin scène 3 9 

Salon  10 

Bert, Claudine 11 

Claudine komt op en neemt een porto. 12 

Bert: U wou me spreken? 13 

Claudine: Ja, het gaat over die clochard. 14 

Bert: Oké. 15 

Claudine: Hij kan hier elke moment zijn. We zullen hem paaien. Ge kent mijn 16 

plan? 17 

Bert: Ja. 18 

Claudine: Niemand zal dit aanbod afslaan. Geld doet wonderen.  19 

Bert: Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet fijn vind dat Victor van deze 20 

meeting niets afweet. 21 

Claudine: Het is het beste voor hem. Geloof me vrij. En er zijn nog zaken waar 22 

Victor niets van weet, niet waar? 23 

Er wordt gebeld. 24 

Bert: Daar zal hij zijn. 25 
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Meid:  (op) Mevrouw, ik moet zeggen dat Svenneke er is. 1 

Claudine: (denigrerend) Laat dat Svenneke maar binnen. 2 

Meid: Ja mevrouw. (af en laat Sven binnen en terug af) 3 

Sven: (op) Goedendag, meneer en madam, ik kom voor mijne pa.  4 

Claudine: Voor wie? 5 

Sven: Voor mijne pa. Hij heet Victor. 6 

Claudine: Victor is niet thuis. 7 

Sven: Oh, dan ben ik er terug mee weg. (gaat naar de deur en draait zich 8 

om) Wanneer komt hij thuis? Weet ge, ik zal hier ineens efkes 9 

wachten? (zet zich) 10 

Claudine: Ge hoeft zeker niet te wachten, Victor komt pas heel laat thuis. 11 

Sven: Niet erg, ik heb tijd. 12 

Claudine:  Meneer….  13 

Sven: Zeg maar Svenneke… trouwens wie zijn jullie eigenlijk?  14 

Bert: Ik ben Bert, de vriend en secretaris van Victor. 15 

Claudine: En ik ben de moeder van Victor. 16 

Sven:  Wacht eens efkes.. dan zijt gij mijn moemoe. 17 

Claudine: Wablieft? 18 

Sven: Gij zijt mijn “valse” moemoe, die mijn moeke, Katrien De Meester 19 

heeft weggestuurd, omdat uw zoon mijn moeke had vol gestoken. 20 

Claudine: Oh, wat een taal. 21 

Sven: Maar wel een duidelijke taal. Awel? Wat hebt ge te zeggen? 22 

Claudine: Katrien De Meester. Ik wist niet dat ze zwanger was. 23 

Sven:  Wat kunt gij liegen, mens. Gij hebt mijn moeke valselijk beschuldigd. 24 

Claudine: Uw moeder was een dievegge. 25 
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Sven: (in een stuntelige boksers houding met gebalde vuisten naar de 1 

moeder) Zeg dat nog eens dat mijn moeke een dief was! Zeg dat 2 

nog eens! Als ge durft! 3 

Claudine: Uw moeder had een kostbaar medaillon gestolen. 4 

Sven: Dat is niet waar! 5 

Claudine: We hebben het medaillon op haar kamer teruggevonden. 6 

Sven: Pak dat terug bitch, of ik geeft u een koek op uw oog. 7 

Claudine: Wablieft? Zo praat ge niet tegen mij. 8 

Sven: Oh nee? ’t Is toch de waarheid zeker! Gij zijt een valse tik.  Voilà, ’t is 9 

er uit..  10 

Claudine: Oh…! 11 

Sven: Pak dat terug  zeg ik  of ik klop erop! (vliegt naar de moeder toe, 12 

maar Bert kan hem tegenhouden.) 13 

Bert: Kalm aan Sven. 14 

Sven: (tegen Bert) Kalm aan, kalm aan, wat zoudt gij doen als ze uw 15 

moederke een dief zouden noemen? Zoudt gij dan ook niet hare 16 

vieze teut dichttimmeren? Hé, wat zoudt gij dan doen? Vertel me 17 

dat eens? 18 

Bert: We kunnen er rustig over praten. Zeg eens, wat komt ge hier 19 

eigenlijk doen? 20 

Sven: Ik wil mijne pa spreken, dat heb ik toch al gezegd. 21 

Claudine: Waarom? 22 

Sven: Ik kom voor mijn erkenning. Mijne pa had me beloofd dat hij er eens 23 

goed ging over nadenken. 24 

Claudine: Sven, stop met Victor uwe pa te noemen. Hij is uw vader niet. 25 

Sven: Dat is wel waar, het staat allemaal in het dagboek. 26 

Claudine: In het dagboek.  In het dagboek van wie? 27 
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Sven:  In het dagboek van mijn moeke 1 

Moeder Zou ik het dagboek eens mogen lezen? 2 

Sven: Nee, dat moogt gij niet. Ik mocht het, van mijn moeke, nooit uit 3 

handen geven.  4 

Claudine: Waarom niet? 5 

Sven: In het boek staan al de bewijzen. 6 

Claudine: Ik geloof niet dat gij een dagboek hebt. 7 

Sven: Nee? 8 

Claudine: Uw moeder kon amper lezen en schrijven, ze was zo dom als het 9 

achtereind van een varken. 10 

Sven: (weer in stuntelachtige bokshouding) Zeg dat nog eens, hé zeg dat 11 

nog eens! 12 

Bert: (Houdt Sven tegen) Rustig maar. 13 

Claudine: Uw moeder kon niet schrijven. 14 

Sven: Dat is waar, toen ze bij u vertrok, kon ze niet schrijven ja, maar in 15 

dat klooster heeft ze het geleerd en mijn meter heeft haar verder 16 

laten studeren. 17 

Claudine: En waar is het dagboek dan?  18 

Sven: Ik heb het veilig verstopt in de keuken… in de koekjesdoos. Daar kan 19 

niemand het vinden.  20 

Claudine: (kijkt even naar Bert) In de koekendoos, in de keuken. 21 

Sven: Ja, daar gaat niemand het zoeken. Slim van mij hé.  22 

Claudine: Heel slim. En waar woont gij? 23 

Sven: In de Schapenstraat 22. 24 

Claudine: Is dat die doodlopende straat met die miserabele huisjes aan de 25 

brug van het kanaal? 26 
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Sven: Dat is geen miserabel huisje, het is er kei gezellig. (korte stilte) 1 

Wanneer komt mijne pa thuis? 2 

Claudine: Dat weet ik niet. Wacht ik zal hem eventjes bellen. (neemt gsm en 3 

doet alsof.) Hallo Victor, wanneer komt ge naar huis?  (stilte) Oh, 4 

dan moet ik u vandaag niet meer verwachten? Oké dan. Tot 5 

morgen.  6 

Sven: Wacht! Zeg dat ik hier ben, doe hem de groetjes en zeg dat ik 7 

morgen terug kom. 8 

Claudine: Sven is hier, ge krijgt de groetjes en hij komt morgen terug..  Dat is 9 

goed, tot morgen dan.(Tegen Sven) Ik moest u de groeten terug 10 

doen. (korte stilte)  Dus ge hebt het gehoord, Victor komt deze 11 

avond niet naar huis. 12 

Sven: Ja, dan heeft het geen zin dat ik blijf. Ik ben maar schuppes. 13 

Claudine: Verstandige beslissing, tot morgen. 14 

Sven: Ja tot morgen, want met jullie kan ik toch niets aanvangen. Salut. 15 

(af) 16 

Bert: Dat was pokeren. Ge hebt geluk gehad dat Victor niet net 17 

binnenkwam. 18 

Claudine: Wat kon ik anders doen? Ik moest die Sven toch buitenkrijgen hé. 19 

Dat manneke kunt ge immers alles wijsmaken. 20 

Claudine: Bert, ga naar zijn huis en ga dat dagboek halen.  21 

Bert: Hij gaat het me niet geven. 22 

Claudine: Natuurlijk gaat hij het u niet geven. 23 

Bert: Wat moet ik dan doen? 24 

Claudine: Ge pikt het gewoon. Ge weet het zijn, in de koekendoos. 25 

Bert: Sorry mevrouw, maar ik kan dat niet maken. 26 

Claudine: En waarom niet? 27 
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Bert: Ik ben geen dief. 1 

Claudine: Wat ge niet zijt, kunt ge worden. 2 

Bert: Voor mij gaat dit een streepje te ver. Victor zou dat nooit 3 

goedkeuren. 4 

Claudine: Victor hoeft dat allemaal niet te weten. 5 

Bert: Maar… 6 

Claudine: Ge doet wat ik zeg, anders… 7 

Bert: Ja, ik weet wat ge zult doen. 8 

Claudine: (genietend) Ik heb altijd een stok achter de deur staan om mijn doel 9 

te bereiken. Ik heb de centjes en de brains, meer moet dat niet zijn. 10 

Bert: Pure black mail. 11 

Claudine: Noem het zoals ge wilt. Ik verwacht het dagboek liefst vandaag nog 12 

of ten laatste morgenvroeg hier op mijn bureau? Begrepen!  13 

      Einde scène 14 

 15 

Scène 4  16 

Salon  17 

Sven, Claudine, Bert. 18 

(Claudine  is op, ze leest., Bert kom binnen met een brief.) 19 

Bert: Hier heb ik een brief van de architect. De linkervleugel moet nog 20 

eens goed bekeken worden.  21 

Er wordt gebeld. 22 

Claudine: Geef maar aan Victor. Voor mij is dat allemaal te ingewikkeld. 23 

Sven: (off, tegen de meid met veel tumult) Laat me binnen, laat me 24 

binnen zeg ik u. 25 
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Diena: (off)  Ik moet u eerst aankondigen. 1 

Sven:  Uit de weg, zeg ik u! (komt helemaal in paniek binnengestormd.) 2 

Waar is mijne pa! 3 

Meid: Sorry mevrouw maar ik kon hem niet… 4 

Claudine: ’t Is goed Diena, we regelen het wel. 5 

(Diena af) 6 

Sven: (komt binnen gestormd) Waar is mijne pa? Ik moet mijne pa zien, 7 

nu! Nu direct. 8 

Claudine: Dat zal niet gaan. 9 

Sven: Waarom niet? 10 

Claudine: Victor is niet thuis. 11 

Sven: Is die weeral niet thuis? Deze keer wacht ik hier tot hij er is, al duurt 12 

het een hele week. 13 

Claudine: Dat zal niet gaan Sven. 14 

Sven: Dat zult gij dan wel eens zien. (Zet zich in zetel met gekruiste 15 

armen) Voilà. 16 

Claudine: Wat komt gij hier eigenlijk doen? 17 

Sven: Mijn dagboek is gestolen, ik ben hem kwijt. 18 

Claudine: Uw dagboek? 19 

Sven: (staat even terug recht en nog altijd paniek) Ja, die is gestolen en 20 

mijn gsm ook. De keukenkast stond open en de koekendoos lag op 21 

de grond. Ik had mijn gsm op de tafel laten liggen en die is ook 22 

verdwenen. Nu kan ik niet meer bellen! 23 

Claudine: Dat is vreselijk. 24 

Sven: Wacht eens? Ik heb aan jullie verteld, waar ik het boek verstopt had. 25 

Jullie hebben hem toch niet gejat? 26 
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Claudine: Oh nee Sven, waar ziet gij ons voor aan?  1 

Sven: Ik zou er niet van verschieten, want gij zijt van de eerste leugen ook 2 

niet gebarsten hé Madam?  3 

Claudine: Wij hebben het niet hé Bert? 4 

Bert: Nee. 5 

Claudine: Wij zijn geen dieven hé. 6 

Sven: Ik moet alles terug hebben, mijn gsm, het dagboek, alles. Het is het 7 

bewijsmateriaal. 8 

Claudine: Wie steelt nu zo ’n belangrijk bewijsmateriaal. Nu kunt ge niets 9 

meer bewijzen. 10 

Sven: Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik kan mijn belofte aan mijn  11 

moeke niet meer waarmaken. Ik weet niet meer wat ik moet doen. 12 

Bert: Rustig blijven, we vinden wel een oplossing. 13 

Sven: Ik ga naar de politie. Ik vertel hen alles. (wil terug buiten gaan) 14 

Claudine: (Doet teken naar Bert om hem tegen te houden) Wacht Sven, zoals 15 

Bert zei, we vinden wel een oplossing. We hebben er met Victor 16 

over gesproken. 17 

Sven: Zal mijne pa me dan zonder bewijzen erkennen, denkt ge? 18 

Bert: Dat geloof ik niet. 19 

Sven: Maar dat is het enige wat ik wil! 20 

Claudine: Zet die erkenning maar uit je hoofd, we hebben een veel beter 21 

voorstel, hé Bert?. 22 

Bert: Victor had een geweldig voorstel. Hij heeft beslist dat hij u een 23 

mooie som geld zal schenken, wat denkt ge van 25.000 €? 24 

Sven: Wat!! 25.000 € 25 

Claudine: (enthousiast) Ja! Zoveel zijt ge voor hem en voor ons waard. 26 
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Bert: En ge moogt in een luxe appartement wonen in de Platanenlaan…, 1 

gratis, want het huisje waar gij nu woont is toch maar iets heel 2 

armzalig, toch?  3 

Sven: (boos) Jullie smeerlappen, jullie willen mij omkopen? Ik wil dat geld 4 

niet. En dat appartement helemaal niet! Ik blijf heel mijn leven 5 

wonen in het huis van mijn meter, waar ik met mijn moeke 6 

gewoond heb. Zoals ik al zei, het is er heel gezellig en knus. Het is 7 

mijn thuis. 8 

Claudine: Maar denk toch eens na! 9 

Sven: Ik moet niet nadenken. Ik ga naar de politie. (weer aanstalten om 10 

buiten te gaan) 11 

Claudine: Hou hem tegen Bert. 12 

Bert: (gaat voor de deur staan) Wacht even. 13 

Sven: (weer in stuntelige boksers houding) Laat me door of ik klop u een 14 

bloedneus.   15 

Claudine: Wacht even Sven, ik heb een verrassing voor u. (gaat naar een 16 

kluisje en tovert een revolver tevoorschijn. Sven, blijf staan. Handen 17 

omhoog! 18 

Sven (schrikt en bang) Wat doet gij nu? 19 

Claudine: Blijven staan! 20 

Sven: (helemaal in paniek en handen omhoog) Ik wil mijne pa. Waar is 21 

hij? 22 

Claudine:  Bert, bind hem vast. 23 

Bert: (ook geschrokken) Wablieft? 24 

Claudine: Hem vastbinden, nu.  25 

Bert: Dat kunnen we niet maken. 26 

Claudine: Oh jawel, dat kunnen we wel. 27 
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Bert: Ik kan dat niet. 1 

Claudine: Het zal moeten, ge weet wat er gebeurt als ge niet doet wat ik je 2 

vraag. 3 

Bert: Onvoorstelbaar. 4 

Claudine: Eigen schuld, dikke bult… (dwingend), vastbinden.  5 

Bert: Waarmee moet ik hem dan vastbinden. 6 

Claudine: Hier, neem deze sjaal, (geeft haar sjaal die ze zelf draagt) Bind zijn 7 

handen op zijn rug. 8 

Sven:  (Krijst, tiert en slaat) Laat me los! Laat me los zeg ik u! 9 

Claudine: Kalm Sven, of ik schiet! 10 

Sven: (oorverdovend) Ik wil mijne pa.! 11 

Claudine: Uwe pa is er niet, ge zult het met ons moeten doen. 12 

Bert: (heeft Sven vastgebonden) Dat kunnen we niet maken. Victor weet 13 

van niks, hij zou het zeker nooit goedkeuren. 14 

Claudine: Ik doe het voor Victor. Voor zijn carrière. 15 

Bert: En nu? 16 

Claudine: Breng  hem naar de oude wijnkelder.  17 

Bert: Naar de oude wijnkelder? 18 

Claudine: Sven moet verdwijnen. 19 

Bert: Verdwijnen? 20 

Claudine: Maak hem kapot. 21 

      Einde scène 22 

 23 

Scène 5 24 

Salon 25 
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Claudine, Bert, Diena, Eva, Victor. 1 

(Claudine zit in het salon.) 2 

Victor: (op tegen zijn moeder) Hebt gij al nieuws over Sven? 3 

Claudine: Nee Victor we hebben hem niet meer gezien. 4 

Victor:  Raar dat Sven niets meer van zich laat horen. 5 

Claudine: Ge moet blij zijn. Opgekuist staat netjes. 6 

Victor: En toch wil ik de waarheid kennen. Ik laat Bert het adres van Sven zo 7 

spoedig mogelijk opspeuren. Ik ga die jongen zoeken. 8 

Claudine: Victor, laat het. Ge moet niet in een stront gaan roeren, dan gaat 9 

het stinken. Laat alles zoals het is en concentreer u liever op uw 10 

werk. De verkiezingen komen eraan. Dat is het allerbelangrijkste. 11 

Victor: Dat weet ik zo nog niet. Ik kan die jongen niet meer uit mijn hoofd 12 

zetten. 13 

Claudine: (geeft dossier) Hier bekijk dit nog eens, ik denk dat het zo in orde is. 14 

En vergeet uw speech voor vanavond niet voor te bereiden!  15 

Victor: Ook dat nog. (neemt dossier aan en af) 16 

Bert: (op) Mevrouw, ik wil u iets vragen. 17 

Claudine: Ja? 18 

Bert: Sven…, hij heeft nog niets gegeten. 19 

Claudine: Eten? 20 

Bert: We kunnen hem toch niet laten verhongeren. 21 

Claudine: Hoe staat het er eigenlijk mee? Al een beslissing genomen? 22 

Bert: Nee, ik kan het niet. 23 

Claudine: En toch zal het moeten. 24 

Bert: Ik ben geen moordenaar, begrijp dat dan toch eens. 25 
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Claudine: Als ge het zelf niet kunt, huur dan iemand in. 1 

Bert:  Een… een huurmoordenaar? 2 

Claudine: Ja, dat lijkt me het beste. Dan hebt gij geen bloed aan uw handen 3 

kleven. 4 

Bert: Dat kan toch niet! 5 

Claudine: Het mag kosten wat kost, geen prijs is te hoog. 6 

Bert: Ik kan het niet geloven dat u die jongen uit de weg wil ruimen. 7 

Claudine: Ge weet wat ge te verliezen hebt. 8 

Bert: Hoe moet ik zo iemand vinden. 9 

Claudine: Dat is uw zaak, ge vindt er wel wat op. 10 

Bert: Geef me nog even de tijd. 11 

Claudine: We kunnen het ons niet permitteren om die gast hier lang te 12 

houden. 13 

Bert: Zal ik hem dan nu iets om te eten brengen? 14 

Claudine: Is dat nodig? 15 

Bert:  Hij moet ook drinken. Zal ik aan Diena een paar flessen water 16 

vragen en enkele boterhammen? Dan zal ik alles zelf naar de 17 

wijnkelder brengen. 18 

Claudine:  Doe wat ge niet laten kunt en kijk hoe het met hem gaat. Ik 19 

verwacht straks een verslag. 20 

Er wordt gebeld. 21 

Bert: Merci, doe ik.  22 

Claudine: À propos,  Victor het adres van Sven, niet geven hé, als hij erom 23 

vraagt. 24 

Bert: (tussen de tanden) Wat nog allemaal. (af) 25 

Diena: (op) Mevrouw, er is een dame voor u. 26 
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Claudine: Ik verwacht niemand, Maar ja, laat haar maar binnen komen. 1 

Diena: (af) 2 

Eva: (op , ze spreekt ook een platte taal en is heel armzalig gekleed, 3 

sjaaltje op haar hoofd en stevige zonnebril) Goedendag madam 4 

Joubert, ik ben Eva Dingemans. 5 

Claudine: Ja? 6 

Eva: Ik kom in verband met Svenneke De Meester. 7 

Claudine: Moet ik dat Svenneke kennen? 8 

Eva: Ik denk het wel. Ik ben zijn meter. 9 

Bert: (op, klopt aan) Oh sorry, ik wist niet dat… 10 

Claudine: Kom maar binnen Bert. We hebben bezoek. Deze mevrouw zou de 11 

meter zijn van een bepaalde Sven De Meester, maar die man 12 

kennen we niet hé?  13 

Bert: (een beetje geschrokken) Nee, ik geloof dat wij die man niet 14 

kennen. 15 

Eva: Sven heeft me verteld dat hij naar hier zou komen. Sindsdien is hij 16 

spoorloos. 17 

Claudine: Ik denk dat ik u niet kan helpen, zoals ik al zei, we kennen die man 18 

niet. 19 

Eva: Ik weet heel zeker dat Sven gisteren naar hier is gekomen om zijn 20 

vader te ontmoeten. 21 

Claudine: Zijn vader? Ik ken ook zijn vader niet. 22 

Eva: Madam Joubert, de vader van Svenneke is uw zoon, Victor. 23 

Claudine: Ik heb geen tijd voor die onzin, wilt gij mijn huis verlaten a.u.b! 24 

Eva: Gij weet maar al te goed dat Sven de zoon van Victor is, uw 25 

kleinkind. 26 

Claudine: Dat is niet waar. 27 
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Eva: Gij liegt. 1 

Claudine: Wat??? Zo spreekt ge niet tegen mij! 2 

Eva: Gij zijt een serpent, ik wil Victor spreken, nu. 3 

Claudine: Victor is op zakenreis. 4 

Eva: Wanneer komt hij thuis? 5 

Claudine: Dat kan een week duren. Ik wil dat gij nu gaat. 6 

Eva: En ik wil weten waar Sven is. 7 

Claudine: Bert zet die vrouw aan de deur. 8 

Bert: (gaat naar Eva)  Kom mevrouw, het is beter dat  ge gaat. (neemt 9 

haar arm vast) Kom. 10 

Eva: Blijf met uw poten van mijn lijf. Ik ga zelf wel. (gaat naar de deur en 11 

keert zich om)  Ge hoort nog van mij… bitch! (af)  12 

Claudine: (paniek) Wat moeten we nu doen? 13 

Bert: Ik wist dat er narigheid van zou komen. 14 

Claudine: Sven moet zo snel mogelijk verdwijnen. 15 

Bert: We zijn niet goed bezig. 16 

 17 

      Einde scène 18 

        Pauze  19 

  20 
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Scène 6 1 

Kantoor 2 

Victor: Bert, Diena, Henri. 3 

Victor zit aan zijn bureau te werken.  4 

Bert: (op en klopt aan) Stoor ik? 5 

Victor:  Nee nee Bert, kom binnen. Hoe gaat het? 6 

Bert: Ça va. Met u? 7 

Victor: Ik zou er zo de brui aan geven. Ik hou het niet meer vol. Het liefst 8 

zou ik alles willen opgeven, naar de Provence vertrekken een 9 

kunstgalerij uitbaten en genieten van de zon. La douce France, daar 10 

droom ik al jaren van. 11 

Bert: Kunst heeft jou al altijd geïnteresseerd.  12 

Victor: Moeder stuurde mij een andere richting in. Een kunstopleiding was 13 

voor haar te min. 14 

Bert: Politiek is niet jouw ding hé. 15 

Victor: Nee, helemaal niet en nu ik zo ver sta, kan ik moeder niet meer 16 

teleurstellen. Het zou heel ondankbaar zijn. Ze heeft nog maar net 17 

dat kinderdorp gefinancierd. Ik kan niet meer terug. 18 

Bert: Spijtig.  19 

Victor: Waar ik spijt van heb, en dat besef ik elke dag een beetje meer, is 20 

dat ik zo weinig tijd had voor Hélene. Ze is nu een volwassen vrouw 21 

en toen ze klein was, was ik er niet altijd voor haar. Altijd maar 22 

werken en werken. Ook Aline heb ik misschien wel een beetje 23 

verwaarloosd, maar die klaagde nooit, integendeel ze moedigde me 24 

aan om verder te gaan. Ze zegt altijd:” Ik amuseer me wel zonder 25 

u.” 26 

Er wordt gebeld. 27 

Victor: U bracht me het adres van Sven? 28 
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Bert: Nee, ik kwam voor iets heel anders. Ik wil met u praten. 1 

Diena: (op) Meneer De Grave, er is een sjieke meneer voor u. Meneer  2 

Schravenackers of zoiets.  3 

Bert: Oh, even in mijn agenda kijken. (kijkt in gsm) Zegt me niets. Breng 4 

hem maar naar hier. 5 

Victor: Ik zal u laten, ik moet vertrekken naar het parlement. (af) 6 

Bert: Laat hem dan maar binnen Diena. 7 

Diena:  Ja meneer.  (brengt Henri op en Diena  af, Henri stapt vriendelijk 8 

naar Bert en geeft een hand) Henri Schravenackers. 9 

Bert: Aangenaam, zet u. 10 

Henri: (zet zich) Ik kom in verband met meneer Sven De Meester. 11 

Bert: Moet ik die man kennen? 12 

Henri: We gaan geen spelletjes spelen. 13 

Bert: Wat bedoelt u? 14 

Henri: Ik weet alles. 15 

Bert: Ik begrijp niet wat … 16 

Henri: Ik weet dat gij Sven in de oude wijnkelder hebt opgesloten en dat ge 17 

de opdracht kreeg van mevrouw Joubert om hem koud te maken. 18 

Bert: (uit het lood geslagen) Wie bent u? 19 

Henri: Laten, we het voorlopig bij Henri houden. 20 

Bert: Hoe komt gij aan die informatie? 21 

Henri: Voor u een vraag, voor mij een weet. 22 

Bert: Wat wilt ge van mij? 23 

Henri: De waarheid. 24 

Bert: De waarheid? 25 
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Henri: Ik wil een eerlijk gesprek met u, zonder liegen. Wanneer ik u op één 1 

leugen betrap, bel ik stante pede naar de politie en laat ik jullie 2 

allemaal arresteren. Zijt ge er mee akkoord? 3 

Bert: Ja, ik heb geen andere keus. 4 

Henri: Goed dan. Sven heeft me gebeld. 5 

Bert: Gebeld? Hoe kan dat? Ik had Sven zijn gsm ook mee genomen. 6 

Henri: Gestolen, samen met het dagboek van Katrien. 7 

Bert: Ja. 8 

Henri:  Sven heeft nog een mobieltje.  9 

Bert: Ik wist dat er narigheid zou van komen, maar ik heb Sven… 10 

Henri: … vastgebonden en hem opgesloten in de oude wijnkelder. Ge hebt 11 

hem boterhammetjes gebracht en water gegeven. 12 

Bert: Ja dat is waar, maar ik zou hem nooit vermoorden of laten 13 

vermoorden. 14 

Henri: Laten vermoorden zeidt ge? 15 

Bert: Ik moest van mevrouw Joubert een huurmoordenaar onder de arm 16 

nemen, het mocht kosten wat kost. Ik wil dat niet. Ik ben ten einde 17 

raad. 18 

Henri: Waarom hebt ge niet geweigerd?  19 

Bert: Die ouwe heeft me in de tang, blackmail. Ze dreigt ermee aan Victor 20 

te vertellen dat ik al 3 jaar een affaire heb met Aline, de vrouw van 21 

Victor. 22 

Henri: En die ouwe houdt haar mond, zolang ge doet wat ze u vraagt? 23 

Bert: Zo iets, ja. 24 

Henri: Ja jongen, gij staat er niet goed voor. 25 

Bert: Ik stond juist op punt Victor in vertrouwen nemen. Victor zou zeker 26 

nooit tolereren dat Sven kwaad wordt aangedaan. 27 
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Henri: Ha nee? 1 

Bert: In tegendeel, Victor is een goede en rechtschapen man. 2 

Henri: Is dat zo? 3 

Bert: Ja, hij is het tegengestelde van zijn moeder.  4 

Henri: Victor weet dus niets over de opsluiting van Sven en de plannen van 5 

zijn moeder? 6 

Bert: Nee, hij weet er helemaal niets van. 7 

Henri: Dat is belangrijke informatie. 8 

Bert: Zoals ik al zei, wou ik net voor u aanbelde alles opbiechten aan 9 

Victor. Ik kan het niet langer aanzien dat die sukkelaar wordt 10 

vastgehouden. Ik heb ook geen stappen ondernomen om hem te 11 

laten ombrengen.  12 

Henri: Maar ge hebt hem wel zelf vastgebonden en opgesloten. 13 

Bert: Daar heb ik nu spijt van. 14 

Henri: En gij wou alles aan Victor vertellen? 15 

Bert: Ja , ik zei het toch, ik stond net op het punt, toen u aanbelde. 16 

Henri: Dus ik kwam op het verkeerde moment. 17 

Bert: Ja, nee, Victor wou de zaak verder onderzoeken. Hij wou de 18 

waarheid kennen. Aline en zijn moeder wilden er niets van weten, 19 

Aline zit mee in het complot. 20 

Henri: Aline, de vrouw van Victor, waar u mee…  21 

Bert: Ja ik ben er erg van geschrokken, zo kende ik haar niet. 22 

Henri Wie zit er nog in het complot? 23 

Bert: Hélene weet er ook niets van. 24 

Henri: Hélene? 25 
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Bert: Hélene is de dochter van Victor. Ze wil, net als haar vader, de 1 

waarheid kennen. Ze lijkt op Victor.   2 

Henri: Oh ja?... Victor heeft een dochter? 3 

Bert: Een schat van een kind. Zij zou de eventuele erkenning steunen.  4 

Henri: En waarom wou mevrouw Joubert, Sven doen verdwijnen?                                                                                                                                                                                        5 

Bert:  Een schandaal zou Victor zijn carrière ruineren. Hij moet populair 6 

blijven. Hij hoopt een ministerpost in de wacht te slepen.  7 

Henri: En een schandaal komt een beetje ongelegen zeker? 8 

Bert: Uiteraard. Zijn moeder heeft hem altijd gesteund en gepusht om dat 9 

doel te bereiken. Victor vertelde me net nog dat hij er de brui wou 10 

aan geven? 11 

Henri: De brui aan wat? 12 

Bert: De politiek, politiek is niet echt zijn ding. 13 

Henri: Maar Victor is toch oud genoeg om zijn eigen beslissingen te 14 

nemen? 15 

Bert: Ach man, gij kent die ouwe niet, tegen die madam zegt ge geen nee. 16 

Ze is tot alles in staat. 17 

Henri: Ja dat weten we ondertussen al wel. Heeft Victor schrik van zijn 18 

eigen moeder? 19 

Bert: Niet bepaald, maar hij wil niet ondankbaar zijn. Hij houdt van haar. 20 

Henri: Hij kent haar niet goed. 21 

Bert:  U zult het misschien hypocriet vinden, maar ik weet dat Victor er 22 

kapot van zou zijn als hij er achter kwam dat ik een affaire heb met…  23 

Henri: Aline? 24 

Bert: Ja, en eigenlijk wou ik hem dat verdriet besparen. 25 

Henri: Daar had ge drie jaar vroeger moeten aan denken. 26 
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Bert: Ja, ik heb er spijt van, en nu dat ik weet dat Aline ook over lijken 1 

gaat… 2 

Henri: Letterlijk en figuurlijk dan. 3 

Bert: Ja, maar spijtig genoeg kan ik de klok niet meer terug draaien.  4 

Henri: Pittig. 5 

Bert: Maar mijn besluit staat vast. Ik heb er alles voor over om Sven te 6 

redden. Vandaag breng ik Victor op de hoogte, al speel ik alles kwijt.  7 

Henri: Ik weet dat ge Sven daarstraks verteld hebt dat ge vlug een 8 

oplossing zou zoeken en dat hij snel weer  vrij zou zijn.  9 

Bert: Gij weet echt alles hé. 10 

Henri: Ja, en daarom ben ik ook naar u gekomen, omdat ik denk dat gij, als 11 

het er op aan komt, te vertrouwen zijt. 12 

Bert: We moeten Victor zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 13 

Henri: Daar wachten we nog even mee. Ik heb een plan. 14 

Bert:  Oké 15 

Henri:  Als ge me beloofd dat ge met me meewerkt, dan vertel ik, hoe we 16 

alles gaan aanpakken.  17 

 18 

    Einde scène 19 

 20 

Scène 7    21 

Kantoor     (Claudine, Bert, Henri)                                                                                                          22 

(Claudine is op.)  23 

Bert: (Klopt even aan en op met Henri) Mevrouw, hier ben ik dan met 24 

meneer Schravenakkers. 25 
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Claudine: Komt u binnen, meneer Schravenakkers, zet u. U bent dus… diegene 1 

die… 2 

Henri: Ik zal de opdracht uitvoeren. 3 

Claudine: Mijn secretaris heeft u alles uitgelegd? 4 

Henri: Bijna alles. We hadden het nog niet over mijn vergoeding. 5 

Claudine: Het is natuurlijk de eerste keer dat ik van zulke diensten gebruik 6 

maak, wat stelt u voor? 7 

Henri: 100.000€ 8 

Claudine: Is dat niet een beetje overdreven? 9 

Henri: Ik loop een groot risico. Ik moet er ook nog voor zorgen dat ik geen 10 

sporen nalaat en dat er geen link kan gelegd worden naar u. 11 

Claudine: Oké dan. 12 

Henri: 50.000€ voorschot en 50.000€ als alles geregeld is, akkoord?. 13 

Claudine: Ik wil bewijzen.  14 

Henri: Bewijzen? 15 

Claudine:  Ik wil een foto. Een foto als het gebeurd is. 16 

Henri: Van het lijk? 17 

Claudine: (geïrriteerd) Ja zeg, gij weet wat ik bedoel. 18 

Henri: Geloof me mevrouw, van zo ’ n foto, daar wordt u niet vrolijk van. 19 

Claudine: Ik wil bewijzen. 20 

Henri: In orde, ik zal er voor zorgen. Heeft u een voorkeur, de wijze 21 

waarop? 22 

Claudine: U bedoelt…? 23 

Henri: Ja.., een kogel, wurgen, ophangen of… 24 

Claudine: Snel en goed. 25 
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Henri: Een kogel dan? 1 

Claudine: Doe niet zo luguber, ik wil het niet weten, als hij maar…. 2 

Henri: Geen probleem. Wanneer? 3 

Claudine: Wanneer? 4 

Henri: Wanneer moet het gebeuren? 5 

Claudine: Zo snel mogelijk. 6 

Henri: Als u me het voorschot betaalt, beginnen we er eraan.  7 

Claudine: Ik ga even het geld halen, wacht even.  (af)  8 

Bert: Ze is even naar haar kluis. 9 

Henri: Het is toch onvoorstelbaar dat zo ’n vrouw iemand zomaar wil laten 10 

vermoorden. 11 

Bert: Ik wist dat ze een harde tante is, maar dit…. Ze is geobsedeerd, haar 12 

zoon moet en zal minister worden en liefst nog eerste minister, kost 13 

wat kost.                                                                                                                                                                                                      14 

Claudine:  (op) Hier is het geld. (geeft een enveloppe met geld ) Tel maar na. 15 

Henri:  (steekt het geld weg) Het zal wel kloppen zeker. 16 

Claudine: Denk eraan, ik wil bewijzen! 17 

Henri: Komt in orde mevrouw. Tot morgen, dan is alles achter de rug. 18 

Claudine: t‘ Is te hopen. 19 

Henri: Meneer De Grave, brengt u me naar de wijnkelder, we beginnen 20 

eraan.  21 

 22 

       Einde scène 23 

 24 

  25 
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Scène 8 1 

Salon  2 

Claudine, Eva 3 

Claudine komt binnen in haar kantoor. 4 

Er wordt gebeld. 5 

Diena: (op) Mevrouw, er is een dame voor u. 6 

Claudine: En wie mag het zijn. 7 

Diena: Dingemans of zo iets. 8 

Claudine: Waarom kunnen ze mij eens niet gerust laten. Enfin, laat maar 9 

binnen. 10 

Eva op. 11 

Claudine: U weer?  12 

Eva: (Stapt resoluut naar Claudine) Waar is ons Svenneke? 13 

Claudine: Pardon? 14 

Eva: Ge hebt mij wel gehoord, waar is Sven? 15 

Claudine: Zoals ik al zei, ge zijt aan het verkeerde adres. Hier woont geen 16 

Sven. 17 

Eva: Madam, stop met die komedie en stop met liegen.   18 

Claudine: Pardon? 19 

Eva: Waar is hij? 20 

Claudine: ( heel luid) Ik weet dat niet! 21 

Eva: Ik ben thuis geweest en er is ingebroken. Er zijn twee dingen 22 

gestolen.  23 

Claudine: Oh ja? Wat heb ik ermee te maken? 24 
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Eva: Een dagboek en een gsm en ik vermoed dat jullie die gestolen 1 

hebben.  2 

Claudine:  Wij hebben niets gestolen!. 3 

Eva: Svenneke is hier!  Ik voel het aan mijn water. Ik maak me 4 

doodongerust. 5 

Claudine:  Ik kan u niet helpen, ga elders zoeken, hier vindt ge hem niet. En 6 

wilt gij a.u.b. mijn huis verlaten, ik heb nog veel werk. 7 

Eva: Als Sven deze avond niet thuis komt, dan schakel ik de politie in. 8 

Hebt ge dat goed verstaan! (Boos af)  9 

Einde scène 10 

 11 

Scène 9 12 

Kantoor  13 

Henri, Bert, 14 

Henri en Bert op 15 

 16 

Bert: En Sven laat nu niets meer van zich horen? 17 

Henri: Nee, hij blijft nog even vrijwillig ondergedoken tot de zaak helemaal 18 

opgelost is.  19 

Bert: Ik hoop dat die jongen de erkenning in de wacht kan slepen.  20 

Henri:  Daar gaan wij voor zorgen, toch?. 21 

Bert: En nu? 22 

Henri: Ik ga nu het bewijsmateriaal maken. 23 

Bert: De foto’ s?  24 

Henri: Ja 25 
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Bert: Hoe gaat ge daar aan beginnen? 1 

Henri:  Grimeren, trucage, fotoshop, niets dat zo makkelijk is. 2 

Bert: Gij zijt ook van alle markten thuis hé. 3 

Henri: Denkt u? 4 

Bert: Ik wil me graag verontschuldigen, omdat ik het dagboek en de gsm 5 

gestolen heb. 6 

Henri: Het hoorde allemaal bij het plan. Wij wisten dat het zou gebeuren. 7 

Het origineel dagboek is nog in het bezit van Sven. Hij heeft het 8 

dagboek gekopieerd. Ook de gsm had hij met opzet op de 9 

keukentafel laten liggen. We verwachtten dat jullie die ook zouden 10 

meenemen. 11 

Bert: En waarom? 12 

Henri: Zo zouden jullie niet door hebben, dat hij er nog een bij zich droeg. 13 

Met de tweede gsm kon hij met mij in contact blijven, moest er 14 

gevaar dreigen. 15 

Bert: Subliem. 16 

Henri: Sven heeft alles tot in het kleinste detail voorbereid.  17 

Bert: Daarom stond er zo weinig informatie op dat mobieltje. 18 

Henri: Juist. 19 

Bert: Neem het mij niet kwalijk, maar zoals ik Sven ken…, zoals hij praat, 20 

zoudt ge dat van hem niet verwachten. 21 

Henri: Wat bedoelt ge? 22 

Bert: Die pienterheid om zo ’n uitgewerkt plan in elkaar te steken.  23 

Henri:  Inderdaad, niets is wat het lijkt.   24 

Einde scène 25 

 26 
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Scène 10 1 

Salon 2 

Claudine, Aline; Henri, Bert.  3 

Aline: (op)  Is Victor hier? 4 

Claudine: Nee, Victor is naar de boekhouder. 5 

Aline: Hij is nooit thuis. 6 

Claudine: Als ge iets wilt bereiken dan betaalt ge er een prijs voor. 7 

Aline: Stoor ik? Ik wou eigenlijk iets vragen. 8 

Claudine: Kom maar binnen, zet u. Wilt gij iets drinken? 9 

Aline: Een portootje misschien? 10 

Claudine: (gaat naar een tafeltje met drank en schenkt een porto in. Ze 11 

neemt zelf ook iets) Alsjeblieft. 12 

Aline: Dank u. 13 

Claudine: En hoe gaat het? 14 

Aline: ça va. En met u? 15 

Claudine: Druk, druk, druk. Ik verdrink in de dossiers. Ik lees ze allemaal door, 16 

maar meestal snap ik er geen jota van. Allemaal Chinees voor mij.  17 

Aline: Ik kwam eigenlijk eens iets vragen. 18 

Claudine: Ja? 19 

Aline: Hoe staat het er eigenlijk voor? 20 

Claudine: Oh, de campagne loopt uitstekend. We zijn er bijna.  21 

Aline: Nee nee, ik bedoelde niet de campagne, Victor heeft me over dat 22 

ventje verteld. Ik vraag me af of hij nog iets van zich heeft laten 23 

horen. Ge weet wel die schooier. 24 

Claudine:  Wat dacht ge? 25 
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Aline: Ik weet niet. 1 

Claudine: Aline, wat ik nu ga vertellen, blijft onder ons begrepen. 2 

Aline: Ja natuurlijk blijft het onder ons. 3 

Claudine: Victor en Hélene weten hier niets van en dat is ook maar het beste. 4 

Aline: Oké 5 

Claudine: Sven kwam natuurlijk weer last verkopen. 6 

Aline: Oei. 7 

Claudine: Dat manneke is in staat om veel roet in het eten te strooien. Het is  8 

mogelijk dat hij de zoon van Victor is. 9 

Aline: Wat? 10 

Claudine: Die Katrien was, zoals ge al kon vermoeden, inderdaad zwanger 11 

toen ik haar wegstuurde. Ik deed het voor Victor en ik denk dat gij 12 

hierdoor ook veel kansen hebt gekregen. Ge zoudt niet staan waar 13 

ge nu staat, waar of niet. 14 

Aline: Ja, dat is waar. 15 

Claudine: We hebben geprobeerd Sven om te praten, maar we  konden hem 16 

niet paaien met een flinke som geld, hij bleef maar doorbomen. Hij 17 

wou kost wat kost de erkenning. Dat manneke is echt niet te 18 

schatten, hij is geobsedeerd. 19 

Aline: Ja, en een erkenning dat kan absoluut niet.  20 

Claudine: Dat kan zeker niet. 21 

Aline: Maar Victor ligt er wakker van. Hij vertelde me gisteren nog dat hij 22 

heel de zaak wil onderzoeken. En het ergste van al, onze Hélene 23 

steunt hem daarin. Ze willen beiden een DNA test. 24 

Claudine: Dat is niet goed hé?  25 

Aline: Ik heb het hem uit het hoofd proberen te praten, maar geen aarde 26 

aan de dijk. Hij luistert langs geen kanten. 27 
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Claudine: Hij luistert zelfs naar mij niet. 1 

Aline: En dan? Ik ben helemaal in paniek. 2 

Claudine: We moesten iets doen. Dat begrijpt ge toch? 3 

Aline: Ja, ja natuurlijk. 4 

Claudine: Alle middelen zijn goed, toch? 5 

Aline: Ja zeker. 6 

Claudine: We hebben Sven laten verdwijnen. 7 

Aline: Laten verdwijnen? 8 

Claudine: Hij is van de aardbol verdwenen. Opgeruimd staat netjes. 9 

Aline: Ik begrijp het niet goed. 10 

Claudine: We zullen van hem geen last meer hebben. 11 

Aline: Waar is hij dan naartoe? 12 

Claudine: Verdwenen. 13 

Aline: Waar verdwenen. 14 

Claudine: Snapt ge dat nu niet? Hij is dood… dood en begraven. 15 

Aline: Wat? 16 

Claudine:  Er was geen andere oplossing. 17 

Aline: Was er dan echt geen andere oplossing? 18 

Claudine: Nee. 19 

Aline: Dat is wel heftig. 20 

Claudine:  Het is zijn eigen schuld. Die stijfkop bleef maar aandringen, we 21 

moesten zijn mond snoeren. 22 

Aline: En Bert? 23 
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Claudine:  Die heeft voor de praktische kant gezorgd. Ik heb de financiën 1 

geregeld en Bert heeft de rest gedaan. 2 

Aline: Bert heeft die Sven toch niet…  3 

Claudine:  Nee, wees maar gerust. Bert heeft iemand gezocht. Hij heeft het 4 

laten doen. Wij hebben onze handen niet vuilgemaakt. We zijn 5 

clean. 6 

Aline: Gelukkig maar. 7 

Claudine: We zijn er dus vanaf. 8 

Aline: Ik word er een beetje duizelig van… (stilte) maar goed, als het de 9 

enige oplossing was. 10 

Claudine: Ik heb gedaan wat ik moest doen om mijn zoon te beschermen. Het 11 

pad naar het ministerschap ligt weer aan zijn voeten. 12 

Aline: Een moord om bestwil, zullen we dan maar zeggen?   13 

Claudine: Zo is het.                                                                                                                                                                                                                                                                14 

(Er wordt op de deur geklopt Bert en Henri komen binnen) 15 

Bert: Opdracht uitgevoerd. (heeft Aline niet gezien en tegen Aline)  Oh 16 

sorry, ik wist niet dat gij hier waart. 17 

Claudine: Ze kan blijven, ik heb haar net op de hoogte gebracht. 18 

Bert: Van alles? 19 

Claudine: Ja van alles. Aline vindt het uiteindelijk ook het beste, niet waar 20 

Aline?  21 

Aline: Ik begrijp dat het een noodoplossing was. Zoals ik al zei, een moord 22 

om bestwil. 23 

Bert: Is dat zo? 24 

Aline: Ik had het eerlijk gezegd liever anders gezien, maar als het de enige 25 

mogelijkheid was, ja dan. Victor moet zijn doel bereiken en wij 26 

moeten hem daar allemaal bij helpen. 27 
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Henri: Klus geklaard, ik kom met het bewijs. (neemt een foto uit zijn zak) Ik 1 

heb u al verteld dat ge er niet vrolijk van wordt. U beslist. 2 

Claudine: Laat maar zien. 3 

Henri: Voilà. ( toont de foto aan Claudine.) Sven heeft niet geleden. ’t Was 4 

allemaal vlug achter de rug, zoals u vroeg. 5 

Claudine:   (ze huivert even, neemt de foto aan) Aline, wilt ge ook…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6 

Aline: Nee, liever niet? Ik wil er verder niets mee te maken hebben. Ik 7 

moet gaan  (wil buiten gaan en draait zich even om en tegen Henri)  8 

Merci meneer dat u ons geholpen heeft. 9 

Henri: Graag gedaan. 10 

Aline:  (snel af) 11 

Claudine: Alles veilig verlopen? 12 

Henri: (met een kalme lach) Piece of cake. 13 

Claudine: En waar is het lijk? 14 

Henri: Dat kunnen we u niet vertellen. Hoe minder ge weet, hoe beter voor 15 

ons allemaal. 16 

Claudine: Maar… 17 

Henri: Ik zweer u, het lijk van Sven De Meester zal nooit gevonden worden. 18 

Bert: Ik kan het beamen. ’ t Is in orde. 19 

Claudine: (neemt enveloppe uit haar kluisje en geeft ze aan Henri) Hier, ik 20 

heb het geld in een enveloppe gestoken, u kunt het natellen. 21 

Henri: Dat is niet nodig, dank u. Ik ga u laten. (Wil buiten gaan.) Apropos, 22 

ook elke link naar mezelf is uitgewist. Svenneke De Meester is 23 

verleden tijd. (af) 24 

 (Claudine legt foto in het kluisje, waar ook de gsm, het dagboek en 25 

haar pistool liggen doet de kluis op slot en legt de sleutel in een 26 

vaasje)  27 
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Claudine: Zo Bert, dat is dan snel en vlotjes afgehandeld, nu kunnen we terug 1 

op beide oren slapen.       2 

Einde scène 3 

Scène 11 4 

Kantoor  5 

Bert, Victor, Aline , Hélene 6 

Bert zit achter een stapel dossiers. 7 

Victor: (op) Lukt het? 8 

Bert: ’ t Zal nachtwerk worden. Ik moet de deadlines halen. 9 

Victor: En de architect? Ge moet er binnen een uurtje zijn. 10 

Bert: Ik weet het. Ik zie het bos tussen de bomen niet meer. 11 

Victor:  Even kijken (kijkt op gsm) ‘ t Is nu één uur, pak weg een uurtje daar, 12 

dan haal ik nog net de gemeenteraad. Weet ge, ik  zal wel gaan. 13 

Waar is het dossier. 14 

Bert: (neemt dossier) Hier ik had het al klaar gelegd. Alstublieft. 15 

Victor: Dank u. Zijn de folders al gedrukt? 16 

Bert: Die brengen ze deze namiddag. 17 

Victor: Oké, ‘t amusement. Saluutjes.  18 

Bert: Merci Victor dat ge in  mijn plaats wilt gaan. 19 

Victor: That’s what friends are for.  (af) 20 

Bert: (neemt gsm en belt naar Aline) Hallo liefje, de kust is veilig. Oké,  ik 21 

verwacht u. Ik zal plaats maken. (neemt een stapel dossiers van de 22 

hoop, die op zijn bureau ligt en legt de stapel in de kast). Voilà, 23 

opgeruimd staat netjes. (hij  maakt plaats op zijn bureau) 24 

Aline: (op) Is het gelukt? 25 
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Bert: Altijd dezelfde truc. (terwijl hij verleidelijk naar Aline stapt.) Ik pak 1 

een stapel oude dossiers uit de kast, leg ze op de stapel die ik nog 2 

moet verwerken en klaag dat ik het bos tussen de bomen niet meer 3 

zie. 4 

Aline: En elke keer trapt Victor erin. 5 

Bert: Een naïeve goedzak. 6 

Aline: Ik noem dat onnozel. 7 

Bert: Zullen wij eens onnozel doen? 8 

Aline: Naughty Boy. (staat met rug naar bureau, Bert staat ervoor. Ze 9 

beginnen te zoenen, terwijl Bert het bloesje van Aline losknoopt). 10 

Hélene: (op) Bert, is mama.(schrikt en realiseert zich wat er gaande is) 11 

Mama! Wat doet gij nu? Komaan zeg, dat kan toch niet. (wil terug 12 

buiten gaan) 13 

Aline: Wacht Hélene. Het is niet wat het lijkt. 14 

Hélene: Nee? Het is niet wat het lijkt? Ik zie toch wat ik zie mama. 15 

Aline: Ik kan het uitleggen. 16 

Hèlene: Daar is niets aan uit te leggen. Gij bedriegt papa. En Bert, ik dacht 17 

dat gij een vriend was van mijn vader. Het is walgelijk, ik ga het hem 18 

onmiddellijk vertellen. (wil weer buitengaan) 19 

Aline: Wacht Hélene. Het is nu het moment niet. Wacht tot na de 20 

verkiezingen. Het zou uw vader zijn carrière verwoesten. Hij loopt 21 

nu al op de tippen van zijn tenen en dan dit nog. Uw vader zal 22 

instorten. Ge gaat er toch niet voor zorgen dat hij naast de 23 

ministerpost grijpt. 24 

Hélene: Ik… ? Nu zal ik het nog zijn, die roet in het eten strooit. Hoe durft ge. 25 

Mama, hoe lang is dit spelletje al bezig? Hé, hoelang? 26 

Aline:  Dat doet er nu niet toe. 27 
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Hélene: (begint hartstochtelijk te wenen) Ik kan het niet geloven. Weten 1 

jullie wat jullie allemaal kapot maken? Dat overleeft mijn papa niet. 2 

Dat heeft hij niet verdiend. En ons oma, dat mensje, die zal er ook 3 

helemaal kapot van zijn. Ze is zo gevoelig. Mijn lieve oma, dat ze dat 4 

nog moet meemaken. 5 

Aline: Hélene, beloof me alsjeblief dat ge nu nog even zwijgt. Na de 6 

verkiezingen zal ik zelf alles opbiechten. Ge wilt toch niet… 7 

Hélene: Ik voel me er niet goed bij, mama. Precies of ik bedrieg papa ook 8 

door te zwijgen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. 9 

Aline: Hélene, geloof me het is het beste voor uw vader dat ge het nog 10 

even stilhoudt. 11 

Hélene:  Ik reken erop dat ge na de verkiezingen alles eerlijk opbiecht, want 12 

anders doe ik het. Daar kunt ge van op aan. (slaat de deur dicht en 13 

af) 14 

      Einde scène  15 

Scène 12 16 

Salon 17 

Claudine, Bert, Victor, Hélene, politie 1, politie 2 18 

(Claudine en Bert komen op) 19 

Claudine: (heeft folder in haar hand) Ik vind die folders niet goed. Ze trekken 20 

op niets 21 

Bert: Oh nee? 22 

Claudine: De foto van Victor is veel te klein en die had op het voorblad 23 

moeten staan. Dat spreekt toch voor zich. 24 

Er wordt gebeld. 25 

Bert: Maar het is toch duidelijk dat Victor… 26 
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Claudine: Opnieuw laten maken. En zet er wat spoed achter. Morgen moeten 1 

ze klaar zijn. Het is marktdag en ze moeten uitgedeeld worden door 2 

de militanten. Dat hebben we zo afgesproken. 3 

Diena: Mevrouw, er zijn hier twee mensen van de politie. 4 

Politie 1 en 2 komen op.  5 

Politie 1  (Later zal blijken dat politie 1  Sven is. Hij heeft zijn vermomming 6 

als Sven weggelaten. Praat gewoon, zijn lichaamshouding is 7 

normaal en hij is netjes gekleed.  8 

Politie 2: Later zal blijken dat Politie 2 ook Eva speelde. Ze laat de 9 

vermomming weg, ze praat gewoon en is netjes gekleed. Ze is 10 

uiteindelijk Katrien. Alles wordt duidelijk tijdens het spel.) 11 

Politie 1:  Federale recherche, Armand De Vlieger, dit is mijn collega Tinneke 12 

Meersman. 13 

Diena: Oeijejoei, ik ga meneer halen. (rent af) 14 

Politie 1: Ik veronderstel dat u mevrouw Claudine Joubert bent. 15 

Claudine: Ja, dat ben ik. 16 

Politie 2  (tegen Bert)  En u bent? 17 

Bert:   Bert de Grave, secretaris. 18 

Politie 1: Wij komen in verband met de heer Sven De Meester.  19 

Claudine: Nooit van gehoord. 20 

Politie 2: We hebben zijn lijk op uw domein gevonden. 21 

Claudine: Wablieft? (kijkt naar Bert) Bert? 22 

Politie 2: Het lijk lag begraven aan de beek, achter het kapelletje. 23 

Claudine: Dat is vreselijk. 24 

Politie 1:  Het forensisch team is daar nu aan het werk.          25 

Claudine: Wij kennen die… hoe heet hij al weer? 26 
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Politie 2: Sven De Meester. 1 

Claudine: Nee, we kennen die persoon niet, we hebben hem ook nooit gezien, 2 

hé Bert? 3 

Bert: Nee, niet gezien, nooit van gehoord. 4 

Politie 2: Hoe komt zijn dode lichaam dan op uw domein terecht? 5 

Claudine: Geen flauw idee.  6 

Politie 2 Een zekere mevrouw Eva Dingemans heeft meneer De Meester als 7 

vermist opgegeven. Ze vertelde ons dat Sven hier geweest is om zijn  8 

vader te ontmoeten. 9 

Claudine:   Die Eva Dingemans is ook onbekend en de vader van die Sven, 10 

woont hier niet, die kennen we ook niet.  11 

Politie 1: Sven De Meester zou de zoon zijn van de heer Victor Dubois. 12 

Claudine: Nonsens, allemaal larie. Nogmaals, wij hebben met heel deze zaak 13 

niets te maken. 14 

Politie 1: Wij verdenken jullie ervan dat jullie meneer De Meester hebben 15 

omgebracht. 16 

Victor: (op) Wat is hier gaande? 17 

Politie1: Federale recherche. En u bent? 18 

Victor: Victor Dubois. 19 

Aline en Hélene op:  20 

Aline:  (in paniek) Wat gebeurt er hier allemaal. Diena zei… 21 

Politie 2: Kom binnen. Wie zijn jullie? 22 

Aline: Ik ben Aline De Waele, echtgenote van Victor Dubois.  23 

Hélene: Ik ben Hélene, de dochter van Victor en Aline. 24 

Politie 1:  Kennen jullie misschien meneer Sven De Meester?  25 

Hélene:  Ja. 26 
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Claudine: Zwijg Hélene, ga naar uw kamer. 1 

Politie 1: (tegen Hélene) Nee nee, blijft gij maar hier. Ik denk dat gij een 2 

belangrijke getuige bent. 3 

Hélene: Ik snap er niets van. 4 

Politie 1: Heeft u Sven De Meester hier gezien? 5 

Hélene: Nee, maar… 6 

Claudine:  (roept) Ziet ge wel. Hij is hier niet geweest! 7 

Politie 1: (tegen Aline) Heeft u Sven De Meester hier gezien? 8 

Aline: De naam zegt me niets. 9 

Helène: Maar mama. 10 

Claudine: (nijdig) Hélene moeit u niet. 11 

Politie 2: Laat Hélene uitpraten. 12 

Hélene:  Jullie hebben toch gezegd dat Sven De Meester hier is geweest. Hij 13 

beweerde… 14 

Claudine: Dat kind fantaseert. Ze kraamt er zo maar wat uit. Ze ziet teveel 15 

Netflix series. 16 

Politie 1: Hélene, later mag u het uitleggen op het politiebureel.  17 

Politie 2: En u mijnheer Dubois, heeft u meneer De Meester hier ooit 18 

ontmoet?  19 

Victor: Ja, hij is hier inderdaad geweest, ik heb met hem gepraat. 20 

Hélene: Ziet ge wel! 21 

Claudine: (waarschuwend) Hélene stop it! 22 

Politie2: Meneer Dubois, hoelang is dat geleden? 23 

Bert: Euch… zo ‘n drie dagen geleden. Waarom? 24 

Hélene:  Is er iets gebeurd met Sven? 25 
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Politie 2: Meneer de Meester is dood… 1 

Victor: Wat? 2 

Politie 2: Vermoord. 3 

Hélene:  (in paniek) Nee. Nee dat kan toch niet. 4 

Victor: (ook geschrokken) Kom hier meisje.(Victor troost haar) 5 

Hélene: Dat kan toch niet hé papa. Zeg dat het niet waar is. 6 

Politie 2: We hebben zijn dode lichaam gevonden hier op het domein, achter 7 

het kapelletje. 8 

Claudine: Ik weet niet waarom jullie ons lastig vallen, hier moeten jullie geen 9 

moordenaar komen zoeken. 10 

Politie 2: (neemt gsm en drukt een nummer in. (De gsm in de kluis van 11 

Claudine gaat over) Wat is dat? 12 

Hélene: Het komt uit de kluis van Oma. 13 

Politie 2: (gaat naar de kluis tegen Claudine) Openmaken. 14 

Claudine: Ik kan dat niet. Ik weet de sleutel niet. Ik ben hem al lang verloren.  15 

Politie 2:  Wie heeft de kluis dan op slot gedaan? 16 

Claudine:  Bert, het zal Bert geweest zijn. Hij is de enige die hier komt. Hij is 17 

onze secretaris, hij kent de code, hij probeert mij erin te luizen! 18 

Politie 1: Zal ik iemand laten komen om de kluis open te maken? 19 

Victor: Moeder, geef de sleutel en maak open. 20 

Claudine: (paniek)  Ik zeg toch dat ik de sleutel niet weet! 21 

Victor: (dwingend) Bert?  22 

Bert: (neemt de sleutel uit de vaas, klikt de code in en opent de kluis.) 23 

Alstublieft. 24 

Politie 1 (kijkt in de kluis.) Dacht ik het niet. ( doet handschoenen aan en 25 

neemt zakjes om het bewijsmateriaal in te doen. Neemt 26 
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vervolgens gsm, kijkt er naar en toont hem) Van Sven De Meester. 1 

(ontdekt het dagboek,  de foto ‘s van de vermoorde Sven en het 2 

pistool) Een dagboek (toont het) en…  foto’s van de vermoorde man 3 

en een pistool. (Toont het bewijsmateriaal) Vermoedelijk het 4 

moordwapen. 5 

Victor: (Stapt naar de foto ‘s, en bekijkt ze vol afschuw. Hij is helemaal de 6 

kluts kwijt. Hij krijgt geen woord over de lippen) 7 

Hélene: (stapt naar haar vader maar deze verhindert haar om de foto’s te 8 

zien.) Papa wat is dat, mag ik eens zien? 9 

Victor: Nee meisje, nee, laat het zo. 10 

Hélene: Waarom mag ik het niet zien? 11 

Victor: ’t Is te verschrikkelijk. 12 

Politie 1:  Mevrouw Joubert, we beschuldigen u van moord met voorbedachte 13 

raden op Sven De Meester. 14 

Politie 2: (slaat Claudine in de boeien) 15 

Politie 1: Mevrouw Claudine Joubert, u bent aangehouden op verdenking van 16 

moord op de heer Sven De Meester. U heeft het recht om te 17 

zwijgen, want alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Als u 18 

een advocaat wilt… 19 

Claudine: Wacht, wacht eens even! Ik ga hier niet voor opdraaien hé. Jullie 20 

waren allemaal getuigen dat ik de sleutel niet wist liggen. Bert had 21 

de sleutel verstopt, hij heeft hem gevonden. Hij is de dader. Ik ben 22 

onschuldig! Hij heeft die Sven vermoord. 23 

Bert: Ik zweer dat ik Sven niet vermoord heb. 24 

Hélene: (wenend) Wat is dat hier allemaal? Droom ik? (smekend) Papa zeg 25 

dat ik droom. Alsjeblieft. 26 

Politie 2: Rustig maar meisje, het komt allemaal goed. 27 

Hélene: Hoe kan dat nu goed komen, Sven is dood. Ze hebben hem 28 

vermoord! 29 



59 
 

Politie 2: Niets is wat het lijkt meisje. Wacht even, (neemt gsm en belt) Ge 1 

moogt binnenkomen. (Ze gaat naar de deur en is even weg)  2 

Hélene: Wat krijgen we nu nog ? 3 

Politie 2: (op met Henri)  4 

Claudine: (krijst het uit) Dat, dat is de moordenaar! Die moet ge hebben! Ik 5 

ben onschuldig! 6 

Henri: (rustig) Ik ben helemaal geen moordenaar. 7 

Claudine: Dat is wel waar! Ik heb u een flinke som geld gegeven! 8 

Politie 2: Waarvoor? 9 

Claudine: Voor, (begrijpt dat ze zich versproken heeft. korte stilte)… voor 10 

bewezen diensten. 11 

Henri: Ik heb van u 100.000€ gekregen om Sven te vermoorden en hem te 12 

doen verdwijnen. 13 

Claudine: Dat is niet waar. 14 

Bert: Jawel mevrouw Joubert, dat is wel waar. Ik was erbij. 15 

Claudine: Nu nog schoner, gij hebt Henri gecontacteerd om Sven van kant te 16 

laten maken. 17 

Bert: Gij hebt Sven bedreigt met de revolver en ik moest hem vastbinden, 18 

met uw sjaal. 19 

Politie 1: Dan is de revolver het vermoedelijke moordwapen. 20 

Claudine: Ik heb er niet mee geschoten. 21 

Politie1: We zullen het onderzoeken op vingerafdrukken en kruitsporen. 22 

Claudine: Het wapen was niet geladen. 23 

Politie 1: Heeft u een wapenvergunning; 24 
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Claudine: Dat weet ik niet. Het was van mijn vader zaliger. Hij had het destijds 1 

gekocht nadat zijn droogkuiszaak werd overvallen. Ik heb nooit 2 

geweten waar de kogels waren, als die er al waren..  3 

Victor: Moeder wat is hier allemaal gebeurd? Vertel de waarheid! 4 

Claudine: (begint paniekerig te wenen) Awel ja, ik heb Sven niet vermoord. Ik 5 

heb alleen de opdracht gegeven, aan mijn handen kleeft geen 6 

bloed. 7 

Henri: Aan de mijne ook niet. 8 

Claudine: Ah nee, kijk dan maar eens naar die foto’s! Sven ligt  te baden in zijn 9 

eigen bloed. 10 

Henri: Ik heb Sven niet vermoord, Sven is niet dood. 11 

Hélene: Wablieft? 12 

Henri: Svenneke De Meester leeft nog. 13 

Victor: Meneer, wie bent u? 14 

Henri: Ik ben Henri, en ik vertel u de waarheid. 15 

Victor: Het is allemaal zo verwarrend. Leeft Sven nog of is hij dood?? 16 

Politie 1: (Hij ondergaat een metamorfose, hij wijzigt zijn lichaamshouding 17 

in die van Sven, praat weer heel plat, zet zijn bril en muts op.) Zoals 18 

ge kunt zien, dames en heren en  liefste pake, ik  Svenneke De 19 

Meester leeft nog. (gaat naar Claudine) En als ge me niet geloofd 20 

stoute bitch, pits dan maar eens in mijn hand!  (Claudine weet zich 21 

geen houding te geven. De anderen staan ook verstomd.) 22 

Hélene: (gaat naar Sven) Sven, ik ben blij dat ge leeft. (Ze neemt hem in de 23 

armen) 24 

Sven: (tegen Hélene, doet zijn vermomming weg, hij praat nu heel mooi) 25 

Lieve Hélene, ik moet u nog even teleurstellen. 26 

Hélene: Teleurstellen? 27 
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Sven:  Ja, maar schrik niet, niets is wat het lijkt. Het komt allemaal goed, ik 1 

beloof het u, maar ik ben Sven De Meester niet. 2 

Hélene: (vol afschuw) Wat?  (gaat terug bij haar vader staan) 3 

Sven: Ik ben Sven Maes, een acteur. 4 

Victor: Welk toneel wordt hier opgevoerd? 5 

Claudine: Het is ongehoord! 6 

Henri : (Stapt naar voren) Ik ben Henri De Meester, zoon van Victor Dubois 7 

en Katrien De Meester. 8 

Victor: Zijt gij mijn zoon? 9 

Hélene: Ik kan niet meer volgen. 10 

Politie 2: Ja Victor, Henri is uw zoon, onze zoon. Ik ben Katrien. 11 

 Vanaf nu is politie 2 “ Katrien” . 12 

Claudine: (nijdig) Dat kan niet! Katrien is overleden. Ze is dood. 13 

Henri: Nee, mijn moeder is niet overleden. Mijn meter Eva is onlangs 14 

gestorven. 15 

Claudine: Weer gelogen, Eva was hier! Hé Bert? We hebben haar hier in 16 

levende lijve gezien.   17 

Katrien: (toont de zonnebril en zwaait met de sjaal van Eva) Zou ik het niet 18 

kunnen geweest  zijn? 19 

Claudine: (wordt onwel, ze valt flauw, Aline ontfermt zich over haar) 20 

Aline: Ze heeft een flauwte.   21 

Bert: Het werd haar teveel. 22 

Aline: (klopt in het aangezicht)  Claudine! Komaan Claudine! Er bij blijven!                                 23 

Politie 1 (doet de handboeien uit) 24 

Victor:  (Neemt water van tafeltje met drank en geeft het aan Aline) Hier, 25 

een beetje water. 26 
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Claudine: (komt weer tot bewust zijn., Aline laat haar een beetje drinken) 1 

Oei, ik werd even niet goed. 2 

Henri: Ik zal jullie vertellen waarom het allemaal zo gelopen is. Toen Eva, 3 

mijn meter gestorven was, een paar maanden geleden, hadden mijn 4 

moeder en ik heel veel verdriet. Op een dag zag ik moeder huilen en 5 

ze had het dagboek in haar handen. Ik vroeg haar wat er scheelde, 6 

maar daar kon moeder geen antwoord op geven. Ze vertelde over 7 

het dagboek en ze zei dat ze ooit een belofte had gedaan, later zou 8 

ik het wel begrijpen. Vanaf toen was moeder niet meer de mama 9 

van vroeger. Ze werd heel stil, haar lach was verdwenen. Omdat ik 10 

me zorgen maakte, heb ik het dagboek stiekem gelezen. Ik wilde 11 

weten, wat er aan de hand was, of ik haar kon helpen. Voor het 12 

eerst wist ik dat mijn vader nog leefde en wie hij was. Het was 13 

duidelijk haar wens, dat ik ooit erkend zou worden door mijn vader. 14 

Door u Victor. Haar wens zou nooit uitkomen vanwege de belofte 15 

die ze vroeger deed aan uw moeder. Ik wou deze wens in vervulling 16 

brengen. 17 

Victor: Maar waarom dan heel dit circus? 18 

Henri: Ik was zo onder de indruk, dat ik de confrontatie niet onmiddellijk 19 

aankon. Ik wou eerst mijn familie leren kennen van op afstand. 20 

Daarom heb ik dit plan bedacht. Mijn vriend Sven is acteur en hij 21 

stelde me voor om mee te werken.  22 

Sven: Ik wist natuurlijk niet dat het allemaal zo gevaarlijk zou worden. 23 

Henri: Ik had ook niet verwacht dat de situatie zo heftig uit de hand zou 24 

lopen. 25 

Sven: En nu?  26 

Victor: Als  er iemand is, die de politie er wil bij halen…,  Sven, als gij dat 27 

wilt, dan doen we dat. We leggen een klacht neer. Er zijn 28 

verschrikkelijke dingen gebeurd, ze hebben u gegijzeld en met de 29 

dood bedreigd.  30 
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Sven: Ik moet eerlijk toegeven dat ik doodsangsten heb uitgestaan. Toen 1 

Claudine het pistool op mij richtte, dacht ik dat het met mij gedaan 2 

was. 3 

Hélene: Ja dat kan ik mij levendig voorstellen. 4 

Sven: Gelukkig kon ik Henri bereiken met mijn gsm en die heeft dan ook 5 

heel snel gehandeld. 6 

Henri: We waren op alles voorbereid. 7 

Sven: Maar de politie… de echte politie wel te verstaan… of ik die erbij 8 

wil? Ik weet het niet zo goed. Het is genoeg geweest voor mij. Het 9 

liefst zou ik deze bladzijde zo snel mogelijk willen omslaan. In zo ’n 10 

rechtszaak kruipt veel te veel energie die ik voor prettiger dingen 11 

zou kunnen gebruiken. Voor mij hoeft het niet. Maar als er andere 12 

mensen zijn die het willen? 13 

Victor: De wetenschap dat ze beseffen wat ze allemaal kapot hebben 14 

gemaakt, zal hun altijd blijven achtervolgen. Ze zullen nooit geen 15 

rust meer kennen. 16 

Katrien: De vernedering dat ik Claudine in de boeikes heb geslagen, terwijl 17 

iedereen het kon zien, zal haar altijd bijblijven. Eerlijk gezegd, kon ik 18 

er een beetje van genieten, omdat ze zich één keer in haar leven 19 

zou realiseren wat vernedering is. Ik heb dat juk heel mijn leven op 20 

mijn schouders gedragen en ik kan u verzekeren… 21 

Claudine: En wat nu? 22 

Victor: Voor mij is het duidelijk. Ik geef de brui aan heel mijn politieke 23 

carrière. 24 

Claudine: Dat meent ge niet. 25 

Victor: Ja Claudine dat meen ik wel. 26 

Claudine: Claudine? Noemt gij mij Claudine? 27 

Victor: Gij verdient het niet om moeder genoemd te worden. Ik wil u nooit 28 

meer zien.  29 



64 
 

Hélene:  En ja Claudine, ik wil u ook nooit meer zien. Zo ’n oma hoef ik niet.                                            1 

Claudine: (Paniek) Maar ik heb het allemaal gedaan voor u Victor! Voor uw 2 

bestwil. Begrijp dat dan toch! 3 

Victor: Ik vertrek vandaag nog. 4 

Hélene: Ik blijf hier ook niet langer dan nodig. Ik ga mee met papa. 5 

Aline: En naar waar gaan we dan? 6 

Victor: We, ge zeidt toch “we”. 7 

Aline: Ah ja. Ik ben toch uw vrouw. 8 

Victor: Blijf gij maar hier bij Bert. Ik ben erachter gekomen dat jullie beiden 9 

mij bedrogen. That ’s what friends are for, hé Bert. (korte stilte)  En 10 

gij Aline, dit had ik van jou nooit verwacht. 11 

Aline: Hoe zijt gij er achter gekomen? Hélene gij… gij hebt mij verraden. 12 

Wat een gemene streek. Ge moest u schamen! 13 

Hélene: Sorry mama, maar zwijgen voelde of ik papa ook aan ’t bedriegen 14 

was. Hij moest het weten.  15 

Aline: Victor, ik wil het goed maken, geef me nog een kans. 16 

Victor: Het stopt hier voor mij Aline. Ge hebt kansen genoeg gehad. 17 

Aline: Maar Victor… 18 

Victor: Aline, mijn besluit staat vast. Ga maar uithuilen bij Bert. 19 

Aline: Maar Bert was voor mij slechts… 20 

Victor: Ik moet het allemaal niet horen Aline. 21 

Bert: Victor, ik wil mij… 22 

Victor: Bert, ik wil er niets meer over horen en hier stopt het ook voor mij.  23 

(Dwingend tegen Bert Claudine en Aline)  En nu, jullie alle drie 24 

buiten. 25 

Bert, Aline en Claudine af. 26 
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Hélene: Gaat het vader? 1 

Victor: Ja meisje, Ik denk dat ik het mij allemaal nog niet realiseer wat er 2 

allemaal gebeurd is. De wonden die geslagen zijn, ook bij jou, mijn 3 

lieve Hélene zullen we tijd moeten geven, tijd om te herstellen. 4 

Hélene: Ja papa, dat is zo. Maar we staan niet alleen, we doen het samen. 5 

Victor: Voor mij begint er een nieuw hoofdstuk, waarin ik al die lieve 6 

mensen rond mij wil in meenemen. Eerst wil ik mijn vriend Sven 7 

bedanken voor alles wat u voor mij gedaan hebt.  8 

Sven: That’s what friends are for.  9 

Victor: Ja, maar dan wel echte vrienden. 10 

Sven: Ja, echte vrienden voor ’t leven.(stapt naar Henri , ze omarmen 11 

elkaar) Ik denk dat ik maar eens opstap. Victor, we horen elkaar 12 

nog. 13 

Victor: Dat zal wel zijn. 14 

Sven: (af) Goedenavond allemaal. 15 

 (De anderen antwoorden) Goedenavond. 16 

Victor: En  Hélene ik beloof je veel meer tijd, quality time wel te verstaan 17 

aan u te spenderen. Dat heb ik veel te weinig gedaan. Het spijt me. 18 

Hélene: Deal! Voor mij zijt gij de beste papa ooit. 19 

Victor: En voor u Henri, al zijt ge al een volwassen man, zal ik mijn best 20 

doen om ook een goede vader voor u te zijn. We hebben nog heel 21 

veel tijd in te lopen.  22 

Henri: (ze omarmen elkaar) Dat is fijn, merci. 23 

 (Katrien heel ontroerd) 24 

Victor: En morgen al, starten we de procedure om de erkenning te 25 

realiseren. 26 

Henri: Mijn moeder zal blij zijn. 27 
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Katrien: Merci, merci, Victor, ik had nooit durven dromen dat… 1 

Victor: Ge moet niet verder dromen Katrien. Het had al veel langer moeten 2 

gebeuren. We moeten ook nog veel bijpraten. Ik ben blij dat je hier 3 

bent en dat ge nu weet dat ik niet wist dat ge zwanger waart. 4 

Katrien: Dat heb ik ook altijd geloofd. Nog eens merci. 5 

Victor: En Henri, wat hebt gij er van gebakken tot nu toe? 6 

 Henri: Ik ben makelaar in onroerende goederen. “ Immo De Meester”. Ik 7 

heb 3 filialen. Om alle misverstanden te vermijden, het huisje in de 8 

Schapenstraat was het huisje van Eva, mijn meter. We zullen dat 9 

fermetje nooit verkopen. Het is een stukje nostalgie, dat we altijd 10 

willen behouden. Mijn moeder is er destijds opgevangen en ik heb 11 

er tijdens mijn jeugd gewoond. Later zijn mama en ik naar een 12 

andere buurt verhuisd.  13 

Victor: Dat is prachtig. 14 

Hélene: Mijn broer is een knappe, intelligente gast. Ik ben blij dat gij hier 15 

kwam aangewaaid. Ik had al zo graag een grote broer gehad. 16 

Henri: Dat is lief zus. (ze omarmen elkaar, Katrien is heel erg ontroerd.) 17 

Katrien: En wat gaat gij nu doen Victor? 18 

Victor: Het was altijd mijn droom om naar de Provence te trekken. Ik denk 19 

dat ik daar een vakantiewoning koop, waar jullie uiteraard allemaal 20 

van harte welkom zijn.   21 

Henri: Ik heb connecties! 22 

Victor: Stel je voor.  ’t Mag iets heel moois zijn. Groot genoeg om veel volk 23 

te kunnen ontvangen, en een zwembad als het kan.  24 

Henri: Komt voor elkaar, (geeft de enveloppes met het geld dat hij kreeg 25 

van Claudine aan Victor) Hier, dit is het geld dat ik kreeg van uw 26 

moeder. U kunt het zeker goed gebruiken. 27 
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Victor: Merci, maar dat geld wil ik niet besteden aan mijn nieuw huis. Het 1 

zou me teveel herinneren aan wat er hier gebeurde. Laten we het 2 

aan een goed doel schenken.  3 

Henri: Dat is fijn. 4 

Victor: Langs de ene kant doet heel deze situatie me verschrikkelijk veel 5 

pijn, maar langs de andere kant gaat er een hele nieuwe wereld 6 

voor mij open. 7 

Hélene: Papa, we moeten vooruit kijken en er voor gaan. Voor ons geluk. 8 

Voor het geluk van ons allemaal. 9 

Henri: Een verstandige zus. 10 

Hélene: Het zit in de familie hé. 11 

Victor: En nu wil ik mij excuseren, we moeten onze koffers nog pakken en 12 

een hotel zoeken.  13 

Katrien: Ik wil niet opdringerig zijn, maar ons huis in Brasschaat is groot 14 

genoeg. Kamers genoeg. Misschien kunnen jullie een tijdje bij ons 15 

intrekken, tot…. 16 

Hélene: Ja papa, please!  17 


