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Halloween in Malvliet. 1 

Eenakter: Halloween verhaal 2 

 3 

Bezetting: 3 dames. 4 

Jenny: Heks 5 

Mel: Heks 6 

Vera: Buurvrouw. 7 

 8 

Decor: Woonkamer. 9 

 10 

 11 

Korte inhoud: 12 

 13 

Omdat de twee heksen Vevina en Selena ooit iets vreselijks hebben meegemaakt 14 

tijdens het Halloweengebeuren, zijn ze destijds gevlucht uit Amerika naar het vredig 15 

dorpje Malvliet. In België was er toen nog geen sprake van Halloween. 16 

Ze toverden zich om in gewone vrouwen, veranderden hun naam in Mel en Jenny.  17 

Ze spreken nu ook het plaatselijk dialect om niet door de mand te vallen. 18 

Maar langzamerhand begon Halloween ook hier de kop op te steken en vooral Mel, 19 

een heks, goed van inborst, lijdt elk jaar weer onder het verschrikkelijk gebeuren. De 20 

herinneringen aan vroeger maken haar steeds weer overstuur. Jenny, wil haar 21 

helpen maar hoe? 22 

 23 
  24 
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Jenny en Mel gekleed in gewone kleren zitten te breien. 1 

 2 
Jenny: Wat scheelt er Mel? 3 
 4 

Mel: (geïrriteerd) Niks, er scheelt niks. 5 
 6 
Jenny: Jawel, ik zie het. 7 
 8 
Mel: Hoe kan je dat nu zien? 9 

 10 
Jenny: Ik zie het op de manier dat je breidt. 11 
 12 
Mel: Wat is dat nu voor flauwe kul. 13 
 14 

Jenny: Flauwe kul, niks flauwe kul, ik zie dat er iets is. 15 
 16 
Mel: Laat me met rust.. 17 

 18 
Jenny: Melleke, ik ken jou al meer dan 800 jaar, mij moet je geen blaasjes 19 

wijsmaken. 20 

 21 
Mel: Heb je dan al eens naar de kalender gekeken? 22 
 23 

Jenny: Is het weer van dat? 24 
 25 

Mel: Ja en je weet het, (een beetje paniekerig) ik kan er niet meer tegen! 26 
 27 

Jenny: Och kind, laat het los. 28 
 29 

Mel: Dat kan ik niet. De herinneringen van vroeger spoken tijdens 30 
Halloween constant door mijn hoofd. Ik voel dat ik ga ontploffen. 31 

 32 
Jenny: Rustig maar, hoe kan ik je helpen. 33 

 34 
Mel: Dat heb je ooit gedaan. Jij bent met mij mee van Amerika naar hier 35 

gevlucht. Je hebt al jouw vriendinnen in de steek gelaten voor mij. Ik 36 
ben jou daar heel dankbaar voor. Jij bent een vriendin uit de duizend. 37 

 38 

Jenny: Een vriendin, vergeet niet dat ik uw zus ben. 39 
 40 

Mel: Dat weet ik. We konden beiden niet om met die vreselijke dingen die de 41 
andere heksen uitspookten. 42 

 43 
Jenny: En zeker niet die laatste Halloween nacht.  44 
 45 

Mel:  Daarom zijn we ook naar hier gevlucht. 46 
 47 
Jenny: Ja, toen was er hier nog geen sprake van Halloween, maar die 48 

onnozele Belgen pakken maar alles over van die stomme Amerikanen. 49 
Ik moet er van kotsen. Precies of het is in Amerika zoveel beter? 50 
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Mel: Het was er wel fijn, de wouden zijn er wel veel uitgestrekter en we 1 

konden daar ongestoord onze gang gaan.  2 
 3 
Jenny: Heerlijk vliegen op onze bezems. 4 

 5 
Mel: Vanuit de hoge bomen kijken naar de dieren en luisteren naar de 6 

vogeltjes. Ik mis die bossen toch. 7 
 8 
Mel: Spijtig dat er zoveel gemene heksen waren die bosbranden 9 

veroorzaakten en wervelwinden aanwakkerden. 10 
 11 
Jenny: Onze heksengemeenschap verdient de slechte reputatie door die 12 

agressievelingen die heel gruwelijk konden zijn. 13 
 14 

Mel: Ja, dat is waar. 15 
 16 
Jenny: Zeker in het begin van de Middeleeuwen. 17 

 18 
Mel: En het ergste van al was, dat er zoveel onschuldige vrouwen op de 19 

brandstapel zijn beland.  20 
 21 

Jenny: Ja en de echte heksen konden altijd ontsnappen en zweefden 22 
onzichtbaar en geluidloos, krijsend van plezier boven de brandstapels. 23 

 24 
Mel: Ik kon dit niet aanzien en bleef als er executies waren maar altijd in ons 25 

bos. Ik pompte mij dan vol met allerlei kalmerende drankjes met heel 26 
veel valeriaan en citroenmelisse. 27 

 28 
Jenny: Ja dat weet ik nog. Jij bleef soms drie dagen en drie nachten in een 29 

roes en je was met geen stokken wakker te krijgen. 30 
 31 
Mel: Weet jij nog dat ik in mijn pubertijd dikwijls naar de raad van de 32 

opperheksen ben gestapt om te vragen om te stoppen met al die 33 

wreedheden. Ik heb daar geprotesteerd dat de vonken eraf sprongen. 34 
 35 
Jenny: Ik heb dat gezien en ik was trots op mijn zus. 36 
 37 
Mel: Is dat zo? Dat heb jij mij nooit verteld. 38 

 39 
Jenny: Ik vond het zo vreselijk dat ze jou die laatste keer tien dagen in een 40 

paddenstoel hadden omgetoverd. 41 
 42 
Mel: Ja, en dan nog in een oesterzwam, een paddenstoel die de arme 43 

mensen kwamen plukken om te bakken in de pan. Toen heb ik angst 44 
gehad. 45 

 46 
Jenny: Ik ook, alhoewel. 47 
 48 
Mel: Denk jij dat de heksen mij zouden laten oppeuzelen door het 49 

mensenvolk? 50 
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 1 

Jenny: Wat denk je? 2 
 3 
Mel: Dat weet ik niet, want ze waren een lastpost zoals ik, misschien liever 4 

kwijt dan rijk. 5 
 6 
Jenny: Ik weet nog dat er een klein kindje was dat jou wou plukken en riep:” 7 

Mama, hier staat een grote paddenstoel.” “Plukken maar!” Riep de 8 
moeder. Maar toen het kindje met zijn neusje dichterbij kwam riep het 9 

opeens: “Maar die paddenstoel stinkt, Baahkes!”  En de moeder zei:  10 
“Laat die dan maar staan”. 11 

 12 
Mel: Ik dacht dat mijn laatste uurtje geslagen was. Om me te redden had ik 13 

vreselijke dingen moeten uithalen en zo’ n kindje iets aandoen, nee dat 14 

zou ik nooit kunnen.  15 
 16 
Jenny: Ik ook niet. Maar ik denk dat de heksen jou alleen een lesje wilde leren 17 

omdat jij zoveel protesteerde. 18 
 19 
Mel: Denk je? 20 

 21 
Jenny: Ja, trouwens er bestaat een strenge code die verbiedt dat heksen 22 

elkaar onderling doden. 23 

 24 
Mel: En daarom hebben ze mij toen met dat verschrikkelijk parfum 25 

overgoten. Om mij te redden? 26 
 27 

Jenny: Ja Melleke, waarschijnlijk. 28 
 29 

Mel: Maar vanavond, wat doen we dan? 30 
 31 
Jenny: We gieten ons vol met citroenmelisse en drinken een paar liter thee 32 

met veel Valeriaan en we slapen 3 dagen en drie nachten tot alles 33 

voorbij is. 34 
 35 
Mel: Ja dat doen we. 36 
 37 
 (er wordt heftig gebeld) 38 

 39 
Mel: Als ze ons niet komen storen. 40 

 41 
Jenny: Wie zou dat zijn?  42 
 43 
Mel: Ik zou ’t niet weten. 44 
 45 

 (er wordt weer heftig gebeld) 46 
 47 
Jenny: Mel hou je in. We zullen eens gaan kijken. 48 
 (opent de deur) Ha, dag Vera. 49 
 50 
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Vera: (op) Mag ik binnenkomen? 1 

 2 
Jenny: Kom binnen, altijd welkom. (Vera op met grote zak met heksen 3 

kleding. Ze draagt ook een heksenbezem.) 4 

 5 
Vera:  Hey girls, alles kits? 6 
 7 
Mel: Het zou beter kunnen. 8 
 9 

Vera: Oei! 10 
 11 
Jenny: Let er niet op. Ons Mel heeft weer een kwaad moment. De kalender 12 

staat niet zo gunstig. 13 
 14 

Vera: Och, binnen een paar dagen is dat weer voorbij. Ik weet er alles van. 15 
 16 
Mel: Je staat zo hevig vandaag. 17 

 18 
Vera: Het zal nog niet. Ik heb een uitnodiging bij. 19 
 20 

Jenny: Voor ons? 21 
 22 
Vera: Ja voor jullie. 23 

 24 
Jenny:  Dat is leuk. 25 

 26 
Vera: Ik heb de grote feestzaal afgehuurd en niet alleen de vrouwen van 27 

Femma, maar ook alle vrouwen uit ons dorp worden uitgenodigd. 28 
 29 

Jenny: Tof, ladies night. En wanneer? 30 
 31 
Vera: Deze avond! Iedereen wordt verwacht in heksenkleren en we gaan er 32 

een gezellige griezelavond van maken. 33 

 34 
Mel:  (roept bang) Dat kan niet waar zijn! 35 
 36 
Vera: Als je geen heksenkleden hebt dan… 37 
 38 

Mel:  (snauwt) Die hebben we wel. 39 
 40 

Vera: Goed dan, we spelen van die akelige heksenmuziek, we gaan dansen 41 
met onze bezems en een duistere en akelige belichting brengt ons 42 
helemaal in de halloween sfeer. 43 

 44 
Mel: Niet te geloven. 45 

 46 
Vera:  (nog even enthousiast) Hier in Malvliet hebben we nog nooit een 47 

halloween feest gehad. Als voorzitster van Femma, heb ik het initiatief 48 
genomen om het hier ook eens te organiseren. 49 

  50 
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Mel: Maar dat is moorddadig! 1 

 2 
Vera: (lacht) Moorddadig? Overdrijf je nu niet een beetje. 3 
 4 

Mel: Nee ik overdrijf niet. Je weet niet waar je aan begint. 5 
 6 
Jenny: Rustig Melleke. We lossen dit op. Het komt allemaal goed. 7 
 8 
Mel: (overstuur) Nee dat komt niet goed! 9 

 10 
Vera: Maar Mel toch, de vrouwtjes van Femma mogen toch ook eens flink uit 11 

de bol gaan. Iedereen is er op uit. De meesten hebben al een heksen 12 
outfit. 13 

 14 

 Mel: Van heksen blijf je af. 15 
 16 
Vera:  Wat zeg jij nu? 17 

 18 
Jenny:  (rustig) Mel bedoelt dat je de heksen niet moet uitdagen. 19 
 20 

Vera: Wat is dat nu voor zever. Jenny begin jij nu ook al? 21 
 22 
Jenny: (rustig) Mel heeft wel een stukje gelijk. 23 

 24 
Vera:  (nog altijd even enthousiast) Jullie hebben precies schrik van 25 

heksen. Heksen bestaan toch niet. We spelen zelf voor heks. Kijk 26 
maar. (haalt heksen kledij uit de zak) Zal ik me eens verkleden? 27 

 28 
Mel: (heel boos) Je moet ze niet uitdagen, zeggen we juist. 29 

 30 
Vera: Uitdagen? Wie? 31 
 32 
Mel:  De heksen. 33 

 34 
Vera: (lachend) Heksen uitdagen? Wat bedoel je? 35 
 36 
Mel: Ik bedoel de echte heksen uitdagen. 37 
 38 

Vera: (lachend) Echte Heksen?  39 
 40 

Jenny: Ja, echte heksen. Maak ze a.u.b. niet wakker. 41 
 42 
Vera: (lacht nog steeds) Jullie komen precies uit de Middeleeuwen. Toen 43 

geloofden men ook nog in heksen. Als een vrouw een wratje op haar 44 
neus had, werd ze al op de brandstapel gezet. 45 

 46 
Mel: (kwaad) Awel ja, wij komen uit de Middeleeuwen, we hebben dat 47 

allemaal meegemaakt. 48 
 49 
Jenny: Mel, zwijg nu maar.  50 
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Mel: Ik zwijg niet, dat heksengedoe mag absoluut niet doorgaan. 1 

 2 
Vera: Amai Mel, jij hebt het goed zitten, maar goed. Als je geen zin hebt om 3 

vanavond naar het feest te komen, dan blijf je maar beter thuis. En hoe 4 

zit het met jou Jenny, blijf jij ook thuis? 5 
 6 
Jenny: Ja, ik denk dat ik ook thuis blijf. 7 
 8 
Mel: Iedereen moet thuis blijven, want dat bal gaat niet door. Punt ander 9 

lijn. 10 
 11 
Vera: Als het zo zit, ben ik ermee weg. Tot nog eens, tot uw kalender weer 12 

gunstig is. (wil buitengaan) 13 
 14 

Mel: Wacht Vera! Blijf eens even hier. 15 
 16 
Vera: Waarom? 17 

 18 
Mel: Awel, doe die kleren eens aan, ik wil ze wel eens zien. 19 
 20 

Vera: (blij) Goed. 21 
 22 
Jenny: (wijst) Die deur, daar vind je de badkamer. 23 

 24 
Mel: Ja, en verras ons. 25 

 26 
Vera: Jullie gaan verschieten. Misschien kan ik jullie dan toch nog 27 

overtuigen.(af met outfit) 28 
 29 

Jenny: Mel, wat ga je doen? 30 
 31 
Mel: Tijd winnen. Nadenken hoe we dit kunnen oplossen. 32 
 33 

Jenny: Melleke, je bent iets van plan. Doe geen domme dingen. We kunnen 34 
het ons niet permitteren. 35 

 36 
Mel: Zwijg eventjes, ik moet nadenken. 37 
 38 

Jenny: Denk eraan dat we ons niet mogen verraden. 39 
 40 

Mel: Dat zal ik niet doen. 41 
 42 
Jenny: Nee? 43 
 44 
Mel: Nee. 45 

 46 
Jenny: Daarjuist heb jij, je al serieus versproken. 47 
 48 
Mel: Met wat? 49 
 50 
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Jenny: “De Middeleeuwen, dat hebben we allemaal meegemaakt.” 1 

 2 
Mel: Ja, maar Vera maakt me ook zo zenuwachtig. En denk even na. 3 
 We moeten tijd winnen en jij moet me er mee helpen. 4 

 5 
Jenny: Maar schat toch, zo heb ik jou zo, nog nooit gezien. 6 
 7 
Mel: Jenny, een beetje vertrouwen, ja? 8 
 9 

Jenny: Oké, maar we doen geen stoute dingen hé. 10 
 11 
Mel: (uitdrukkelijk) Vertrouwen. Dat heksenfeest mag niet doorgaan. Mijn 12 

buikgevoel zegt me dat ik het absoluut moet verhinderen. 13 
 14 

Jenny: Uw buikgevoel? (stilte) Ja, eerlijk gezegd, jouw buikgevoel heeft jou 15 
nog nooit in de steek gelaten. Ik doe mee. 16 

 17 

Mel: Merci. Weet je wat? Ik doe ook mijn kleren aan. Houd jij Vera bezig als 18 
ze terugkomt. 19 

 20 

Jenny: Doe ik. Toi toi. 21 
 22 
Mel: (ongerust) Jennyke, we lossen dit toch op hé? 23 

 24 
Jenny: Natuurlijk Mel, we zijn heksen voor iets.  25 

 26 
 (Mel af) 27 

 28 
Jenny: Dat trauma geraakt dat kind nooit meer kwijt. 29 

 30 
Vera: (op en demonstratief zingt ze) Tsazaan! (Ze showt fier in een 31 

duidelijk goedkoop heksenkostuum, steekt de bezem tussen de 32 
benen en doet alsof ze vliegt. Ze loopt en praat gewoon en trots) 33 

Wat vind je ervan?  34 
 35 
Jenny: Prachtig! Zo ’n schoon heks heb ik nog nooit gezien! Zal ik wat muziek 36 

opzetten? Dan kan je al eens oefenen. 37 
 38 

Vera: Awel ja, om in de stemming te komen. 39 
 40 

 (Jenny zet muziek op. Vera danst komisch en stuntelig, terwijl 41 
Jenny in de handen klopt en na een poosje.) 42 

 43 
Vera: Dans je niet mee. 44 
 45 

Jenny: Straks als ik mijn kleren aan heb. 46 
 47 
Vera:  (blij) Ga jij je ook verkleden? 48 
 49 
Jenny: Om in de stemming te komen? 50 
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 1 

Vera: Ja, voor mij kan het niet meer kapot. Ik heb me in jaren niet meer zo 2 
geweldig gevoeld. (danst nog even stuntelig door) Ik ga eventjes 3 
wachten tot Mel klaar is.(muziek wordt afgezet) Wat was dat daarjuist 4 

nu met Mel? Ze deed zo raar. 5 
 6 
Jenny: Och, ze is deze morgen met een verkeerd been uit het bed gestapt. 7 

Kan iedereen wel eens overkomen. Ons Melleke is een goeike, doet 8 
geen vlieg kwaad. 9 

 10 
Vera: Dat is waar. Anders is ze altijd zo goedgezind. 11 
 12 
Jenny: En helpen! Ze helpt iedereen die het nodig heeft. 13 
 14 

Vera: Ja, weet je nog toen ik die verschrikkelijke buikpijn had. Ik kroop van de 15 
pijn en ik had al zoveel medicijnen ingenomen en niets hielp. Mel gaf 16 
me een drankje. 17 

 18 
Jenny: Ons Mel kent veel van genezende kruiden. 19 
 20 

Vera: Dat geloof ik, ik moest toen eens goed overgeven, want dat brouwsel 21 
was echt niet te drinken en direct daarna was het precies of ik had al 22 
die pijn mee uitgekotst. 23 

 24 
Jenny: Ons Mel kent recepten die al honderden jaren oud zijn. Beter dan al die 25 

chemische brol die ze nu bij de apotheker verkopen. 26 
 27 

 (Na een tijdje verschijnt Mel. In prachtige heksenkleding en met 28 
borstel. Ze loopt en praat als een heks) 29 

 30 
Mel: (vanaf nu met heksenstem) Wat is dat hier allemaal? 31 
 32 
Vera: Waw Mel, je ziet er uit als een echte heks. Waar heb jij die prachtige 33 

kleren gekocht? 34 
 35 
Mel: Dat weet ik niet meer, die kleren zijn al eeuwen oud. 36 
 37 
Vera: (lacht) Eeuwen oud? Dat zal wel. 38 

 39 
Jenny: Dan zal ik mij ook maar gaan verkleden zeker.(tot Mel) Melleke, rustig 40 

aan hé.  41 
 42 
Mel: Jaja Jenny, ik weet wat ik doe. (Jenny af) 43 
 44 
Vera: De plezantste dag van mijn leven. 45 

 46 
Mel: Daar twijfel ik aan. 47 
 48 
Vera: Doe niet zo luguber en dans een beetje mee. 49 
 50 
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Mel: Mee dansen? Ik zal eens echte heksen muziek laten horen. (steekt 1 

één hand in de lucht, één hand wijst naar CD speler en roept ) 2 
Commento moeseco! (Er begint akelige heksenmuziek te spelen.)  3 

 4 

Vera: Hoe doe jij dat? Oei, nu wordt het pas echt griezelig. (Ze danst nog 5 
even stuntelig en komisch voort en tot Mel) Komaan doe mee. 6 

 7 
Mel: Subiet, als Jenny terug is, dan zullen we eens een demonstratie geven.  8 
   9 

Vera: Fantastisch, ik dacht nochtans dat jullie van dat heksengedoe niet 10 
wilden weten en nu lijken jullie specialisten. 11 

 12 
Mel: Hoe zou dat komen? 13 
 14 

Vera:  Allé, komaan zeg, wie heeft er nu heksenmuziek in huis?   15 
 16 
Mel:  Echte heksen zeker? 17 

 18 
Vera:  (begint terug te dansen) Ja, jij bent precies een echte heks. 19 
 20 

Mel: Daar zal je straks niet meer aan twijfelen. 21 
 22 
Vera:  Komaan, ik wil jou zien dansen. 23 

 24 
Mel: Alles op zijn tijd. (steekt handen op heksenwijze naar boven) Areto 25 

moeseco! (de muziek stopt) 26 
 27 

Vera: Amai, hoe doet ge dat? En uw stemmetje, precies een verroeste 28 
koffiemolen. Ik zal dat ook eens proberen. (probeert te spreken als 29 

een heks maar het lukt niet goed) Ik ben Anneke Tanneke toverheks 30 
en ik eet kleine kindjes op. Ik kan vliegen op mijn bezem tot hoog 31 
boven Onze Lievevrouwen toren en ik eet… euh…ik eet…, 32 
duivenstront! (begint te lachen en met normale stem) Hoor mij nu: 33 

“duivenstront”.  Waar ik dat allemaal haal weet de duivel. Amai, mijn 34 
keel doet pijn. Ik moet stoppen met dat stemmetje, want anders ben ik 35 
vanavond zo hees als een krab en kan ik niet meer meezingen. 36 

 37 
Mel: Ik denk niet dat je vanavond gaat zingen. 38 

 39 
Vera:  Wablieft? (gaat terug zitten) 40 

 41 
Mel: Ik denk dat je vanavond een toontje lager gaat zingen. 42 
 43 
Vera: Mel, je spreekt in raadsels. Doe nu gewoon. 44 
 45 

Mel: Dat kan ik niet als ik deze kleren aan heb. 46 
 47 
Vera:  Waarom niet? 48 
 49 
Mel: Omdat ik dan een heks ben. 50 
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 1 

Vera:  (lacht) Och zotteke, straks krijg ik nog schrik. 2 
 3 
Mel: Dat is ook de bedoeling. 4 

 5 
Vera: Doe eens normaal zeg. 6 
 7 
Mel: (roept aan de deur) Jenny ben je bijna klaar. 8 
 9 

Jenny: (of) Ja bijna. 10 
 11 
Mel: (tegen Vera) Goed, ik zal jou nog eens eerst leren lopen als een Heks. 12 
 13 
Vera:  Oh tof! Ik voel me met de seconde een echte heks worden. 14 

 15 
Mel: Het zou wel eens kunnen dat je verandert in een echte heks…, voor 16 

altijd.  17 

 18 
Vera: (lachend) Als ik het al heel de avond uithoud, zal ik al blij zijn. 19 
 20 

Mel: Stap maar eens achter mij. Je moet jouw rug eerst krommen. Kop op 21 
en als je stapt een beetje wiegen. Jouw borstel pakt je zo vast en jouw 22 
gezicht frommel je helemaal op. 23 

 24 
Vera: (doet alles stap voor stap wat Mel zegt.) Doe ik het zo goed? 25 

 26 
Mel: Prima. Volhouden zo. 27 

 28 
Vera:  Doet uw keel niet zeer? 29 

 30 
Mel: Waarom zou dat? 31 
 32 
Vera:  Omdat je ze forceert. 33 

 34 
Mel:  Ik forceer mijn stem niet.  35 
 36 
Vera:  Pas toch maar op. 37 
 38 

Mel: Dit is mijn oorspronkelijke stem. 39 
 40 

Vera: (lacht)  Daar zit bij jou toch echt wel een vijs los. 41 
 42 
Jenny: (op, ze heeft ook een heel mooi heksenkleed aan en heeft een 43 

bezem. Ze loopt en praat als een heks.) 44 
 45 

Mel: Het feest kan beginnen! 46 
 47 
Vera:  (heel enthousiast) Tof! 48 
 49 
Jenny:  Vera, zet je op die stoel. Mel en ik zullen je eens wat laten zien.  50 
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 1 

Vera:  Oké, toverheksjes, ik word verwend.(zet zich) Ik hou mijn oogjes open 2 
en dan kan ik straks ook dansen als een professional. 3 

 4 

Mel: Als je dat maar weet. 5 
 6 
Jenny:  (steekt haar armen op heksenwijze in de lucht en roept) 7 

Commento moeseko. 8 
 9 

 (Er begint een vreselijke enge heksenmuziek te spelen. Het licht 10 
wordt akelig. Jenny en Mel beginnen heel mooi heksachtig te 11 
dansen) 12 

 13 
Vera: Die kan dat ook al, zeker een verborgen afstandsbediening? (Ze geniet 14 

van het schouwspel.) Precies nog een echte heks. 15 
 16 
Mel:  Ik zei toch al dat we echte heksen zijn. 17 

 18 
Vera:  (lacht) Doe niet zo belachelijk. Je doet me kippenvel krijgen. 19 
 20 

Mel: Dat is ook de bedoeling. 21 
 22 
Jenny: Mel hou je in. 23 

 24 
Vera: (Na een poosje) Ik wil mee dansen. 25 

 26 
Mel: (met armen in de lucht) Areto moeseco! (de muziek valt uit) 27 

 28 
Vera:  Muziek gedaan? Oké ik heb genoeg gezien. Ik ga naar huis. Ik heb nog 29 

werk. (gaat naar de deur) 30 
 31 
Mel: (met één hand in de lucht en een hand wijst naar de deur) 32 

Puerterro fermetaco! 33 

 34 
Vera: (probeert de deur te openen) Wat is dat? Ik krijg de deur niet open!  35 
 36 
Mel: Hoe zou dat nu komen? 37 
 38 

Vera: Ik weet het niet, slot kapot? 39 
 40 

Mel: Nee, dicht getoverd. 41 
 42 
Vera: Ik heb er genoeg van, Jenny, doe eens open a.u.b? 43 
 44 
Jenny: Spijtig maar de ene heks kan nooit ongedaan maken wat een andere 45 

heks heeft getoverd. 46 
 47 
Vera: (duidelijk bang) Vanavond kunnen jullie heksje spelen zoveel jullie 48 

willen, maar stop er nu mee, doe normaal en laat me buiten!. 49 
 50 
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Mel: Ik zeg dat je dat feest moet afgelasten. 1 

 2 
Vera:  Dat kan ik niet, er is geen reden. 3 
 4 

Jenny: Mel vindt van wel. 5 
 6 
Vera: Mel is op haar kop gevallen. Ze is zo zot als een mus. Laat me nu 7 

buiten. 8 
 9 

Mel: (dwingend en dreigend) Zet u op die stoel! 10 
 11 
Vera: (bang) Ik ga naar huis! 12 
 13 
Jenny: Ja kan beter doen wat Mel vraagt. 14 

 15 
Mel: Zit! 16 
 17 

Vera: (gaat zitten en bang) Jullie zijn zot geworden. 18 
 19 
Mel: (met één hand in de lucht en een wijst naar de stoel en roept) Collé 20 

chaisé! 21 
 22 
Vera: Ik speel niet meer mee. (wil recht staan) Oei, wat is dat? Ik kleef vast 23 

aan die stoel!  (Bang) Jenny, help me dan toch? 24 
 25 

Jenny: Ik kan die vloek niet ongedaan maken. 26 
 27 

Vera: Vloek, vloek, ik zal potverdomme eens beginnen met vloeken! Komaan 28 
mannekes, ik moet de zaal nog gaan versieren. Rita en Gilberte 29 

wachten op mij. 30 
  31 
 (de heksen komen angstaanjagend en sissend richting Vera. Ik bel 32 

de politie. 33 

 34 
Jenny: Niks politie. Je zit gevangen.  35 
 36 
Vera: (Neemt gsm maar deze valt uit haar hand) Ai, die gsm is gloeiend 37 

heet. 38 

 39 
Mel: (neemt gsm met gemak op en vals lachend) Heksen kunnen hun 40 

handen niet verbranden. 41 
 42 
Vera: Heksen, heksen, bestaan niet. 43 
 44 
Jenny: En wij dan? 45 

 46 
Vera: Jullie zijn zot, jullie zijn Jenny en Mel, twee lieve vriendinnen die nu 47 

fameus aan ’t doordraaien zijn. 48 
 49 
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Mel: Nee Vera, oorspronkelijk zijn wij twee heksen. Ik heet eigenlijk 1 

Vevina…. 2 
 3 
Jenny: …  en ik heet oorspronkelijk Selena. 4 

 5 
Mel: En jij zit gevangen in ons heksenhol! 6 
 7 
Vera:  Mel, Jenny, ‘ t is genoeg, kom aan, laat me gaan. 8 
 9 

Mel: (heel boos) Blaas dat halloweenfeest af! 10 
 11 
Vera: Geen denken aan. Ik ga naar huis.  12 
 13 
Mel: Bel dat feest af! 14 

 15 
Jenny: Wil je hier nog ooit buiten geraken dan zou ik maar doen wat Mel je 16 

vraagt. 17 

 18 
Mel: Bel Gilberte, en Rita, die meisjes weten van aanpakken en vraag hen 19 

dat ze alle vrouwen die zich ingeschreven hebben voor het heksenbal 20 

willen vertellen dat het feest niet zal doorgaan.  21 
 22 
Vera: Ik ben katholiek en ik geloof niet in heksen. Doe normaal. 23 

 24 
Mel: (houdt de gsm voor Vera) Bel!  25 

 26 
Vera: Over mijn lijk!  27 

 28 
Mel: Bel, zeg ik je! 29 

 30 
Vera: (Maakt een kruisje en bidt) Lievevrouwke, help me. Ik weiger te 31 

geloven dat er heksen bestaan. Help me a.u.b. uit deze hachelijke 32 
situatie.  33 

   34 
Mel: Je moet de heksen niet belachelijk maken! 35 
 36 
Vera:  Maar heksen bestaan toch niet! 37 
 38 

Jenny en Mel samen: En wij dan? 39 
 40 

Vera: Ik laat me niet belachelijk maken door twee zotte trienen zoals jullie. 41 
 42 
Mel: Nu gaat ze te ver. Jenny, pak jouw pot, ik haal de rest. 43 
 44 
Jenny: (neemt een heksenpot en zet hem op de tafel). Je wilt ons niet 45 

geloven hé. 46 
 47 
Vera: Wat ga je doen? 48 
 49 
Mel: (boos) Zal je wel zien.  50 
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 1 

Jenny: (neemt een dienblad met daarop felgekleurde flesjes en potjes) Zo 2 
en nu kunnen we er aan beginnen. 3 

 4 

Mel: (tegen Vera) Jouw laatste kans, (reikt de gsm aan.) bellen !  5 
 6 
Vera: Nee, dank u, ik ga mijn vingers niet nog eens verbranden. 7 
 8 
Mel: Spijtig. 9 

 10 
Jenny: Wat eerst? 11 
 12 
Mel: Eerst het extract van uilenballen. (Jenny giet het extract in de pot, 13 

het begint te roken) En nu wat slangenbloed, nog een beetje 14 

rattenkeutels en geef ook maar een flinke scheut muizenpis. 15 
 16 
Jenny: Dat ziet er geweldig uit, goed roeren zusje. 17 

 18 
Vera: (bang) Amai dat stinkt, wat ga je daar mee doen? 19 
 20 

Mel:  Als het goed gekookt heeft, gaan we dat in jouw mondje kappen. 21 
 22 
Vera: Wat? 23 

 24 
Jenny: Jou eens lekker laten proeven van ons heerlijk toverdrankje. 25 

 26 
Vera: Dat kan je niet maken, laat me gaan!  27 
 28 

Mel: Die twee zotte trienen zijn hier wel de baas hé.(Schept met pollepel 29 

het brouwsel in een beker) Hier, opdrinken!. 30 
 31 
Vera: Dat zie je van hier. Die beker stinkt naar de rotte pest. 32 
 33 

Mel: Jenny, geef me de trechter. (Jenny geeft trechter aan, ze heeft 34 
duidelijk compassie met Vera) 35 

 36 
Jenny: (manend) Mel… 37 
 38 

Mel: Ik weet wat ik doe Jenny. 39 
 40 

Vera: En wat gaat er gebeuren als ik die smerige boel inslik? 41 
 42 
Mel: Dan blijf je voor eens en altijd een heks 43 
 44 
Vera: Oh nee! Lieve vrouwke, help me alstublieft. Je bent de patrones van de 45 

Vrouwengilde. Ik weet dat u mij nooit in de steek zou laten.  46 
 47 
Mel: Mond open en drinken!. 48 
 49 
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Vera: (Begint hartverscheurend te wenen en knelt de lippen opeen, 1 

Jenny kan het niet aanzien.) 2 
 3 
Mel: (Mel neemt de trechter en steek hem in de mond van Vera. Net 4 

wanneer Mel de drank in de trechter wil gieten, stort ze zelf in.) Ik 5 
kan het niet. Dat Lievevrouwke van jou is veel sterker dan ik. (begint 6 
zelf te wenen. Jenny ik kan het niet!  7 

 8 
Jenny: (Jenny neemt Mel in de armen.) Ik wist het Melleke, jij hebt nog nooit 9 

iemand kwaad gedaan. 10 
 11 
Mel: (weent) Hoe kunnen we verhinderen dat het bal niet doorgaat? 12 
 13 
Jenny: Vera, het heksenfeest mag echt niet doorgaan. 14 

 15 
Vera: (wenend) Maar waarom toch niet? 16 
 17 

Mel: Vera, sorry voor alles wat ik jou heb aangedaan, maar wil je even naar 18 
mij luisteren. 19 

 20 

Vera: Er zal niets anders opzitten zeker? 21 
 22 
Mel: Luister Vera, ik zal je los maken en de deur ontgrendelen als je beloofd 23 

dat je even blijft en luistert naar ons verhaal. We toveren ons terug in 24 
gewone vrouwen. (Mel en Jenny samen) Finara pithonissam! (hun 25 

houding verandert samen met hun stem. Ze doen hun hoeden af) 26 
 27 

Vera: Je moet ons ook beloven dat je nooit tegen iemand vertelt dat wij echte 28 
heksen zijn. Malvliet is zo’ n vredig dorpje, we houden van de mensen 29 

en we willen niet nog eens een keer vluchten. 30 
 31 
Jenny: Ben je akkoord? 32 
 33 

Vera:  Ik moet nog even bekomen, maar ik beloof het.. 34 
 35 
Jenny: Je moet één ding weten Vera. Er bestaan twee verschillende soorten 36 

heksen. De agressieve boosdoeners die mensen en vooral kinderen 37 
haten en de andere soort zoals wij… 38 

 39 
Mel: …heksen die alleen maar goed willen doen bijv. mensen genezen. 40 

Sinds eeuwen leefden alle heksen samen. Wij woonden in de 41 
uitgestrekte wouden in Amerika en probeerden de agressieve soorten 42 
te mijden. 43 

 44 
Jenny: Wanneer het Halloween was, begaven alle heksen zich onder het volk. 45 

Wij probeerden een oogje in het zeil te houden zodat het gedrag van 46 
de andere heksen niet uit de hand zou lopen.Op een keer in Bardwell, 47 
een vredig dorpje in Texas hadden de mensen een groot 48 
Halloweenfeest gepland. 49 

 50 
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Mel: (erg geëmotioneerd) In een grote sporthal kwamen bijna alle 1 

bewoners van het dorpje samen.  Ook veel kinderen. 2 
 3 
Jenny: Om middernacht, toen het feest leuk aan de gang was, toverde 4 

Medana, de opperheks van onze rivalen een enorme bliksemschicht. 5 
De hele zaal stond snel in lichterlaaie. 6 

 7 
Mel: Iedereen wilde naar buiten lopen maar die smerige heks had de deuren 8 

en ramen op slot getoverd. (wenend) Iedereen zat gevangen. 9 

 10 
Vera: Gelijk ik daarjuist. 11 
 12 
Mel:  Nog eens sorry Vera, Ik had dat niet mogen doen. Ik ging zelf door het 13 

lint door de schrik. Ik panikeerde. 14 

 15 
Vera ’ t Is goed, vertel maar verder. 16 
 17 

Mel:  Wij moesten aanzien hoe al die mensen….(begint te huilen) 18 
 19 
Jenny: … en  zoals ik al zei, kan een heks nooit ongedaan maken wat een 20 

andere heks toverde. 21 
 22 
Mel: (wenend) We moesten machteloos toekijken. 23 

 24 
Vera: En jullie? Konden jullie ontkomen? 25 

 26 
Jenny: Heksen kunnen niet branden, wij hebben het overleefd. 27 

 28 
Vera: Maar, zijn jullie dan werkelijk echte heksen? 29 

 30 
Jenny: We wilden het stilhouden, want de mensen hier begrijpen dat niet. 31 

Vera, wil je het alstublieft aan niemand vertellen? 32 
 33 

Vera: Natuurlijk niet. Ik beloof het. 34 
 35 
Jenny: (neemt Mel in de armen en tot Vera) Mel is dit drama nooit te boven 36 

gekomen. Ze is getraumatiseerd. Begrijp je haar nu?  37 
 38 

Mel: Daarom zijn we destijds naar hier gevlucht. Hier in België en zeker in 39 
ons geliefde Malvliet, was er toen nog geen sprake van Halloween. We 40 

toverden ons om in gewone vrouwen, veranderden onze stem en 41 
spraken het dialect van hier. We wilden niet dat iemand wist dat we 42 
heksen waren. En tot vandaag zijn we er in geslaagd. Als jij ons 43 
verraadt moeten we terug gaan vluchten. Het is nergens meer veilig. 44 
Vera, wil je alstublieft jouw medewerkster van Femma vragen dat ze 45 

het feest afgelasten, al was het alleen maar ter nagedachtenis van al 46 
die onschuldige slachtoffers van Bardwell? 47 

 48 
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Vera: (zucht) Na dit  droevig verhaal, heb ik geen zin meer om vanavond te 1 

feesten. Geef me mijn gsm maar, ik bel. (wil gsm aannemen) Hij is 2 
toch niet meer warm? 3 

 4 

Jenny: Nee al de betoveringen zijn verdwenen. Je kleeft ook niet meer aan 5 
jouw stoel. (Vera belt) Hallo Rita? Wat ik nu ga vragen is zeer dringend 6 
en belangrijk. Je moet iedereen laten weten dat het feest deze avond 7 
niet doorgaat…. Ja, het moet. Stel geen vragen. Het feest wordt 8 
afgelast. Het mag absoluut niet doorgaan… Wat? Gewoon vertrouwen 9 

hebben. Ik ga voort op mijn buikgevoel…   Nee, dat is niet belachelijk, 10 
doe wat ik vraag asjeblieft! Vraag aan Gilberte dat ze u helpt. Ik smeek 11 
het je op mijn blote knieën. … Ja… ik geef jou later wel meer uitleg. 12 
Begin er aan alstublieft en zie dat je niemand vergeet. Doe je 13 
het?...Voor mij? Merci, ik zie jullie gauw. (stopt gsm weg en even 14 

stilte voor verwerking.) 15 
 16 
Mel: Ik zal jo u eeuwig dankbaar zijn Vera en nog eens sorry voor wat ik u 17 

daarstraks heb aangedaan. 18 
 19 
Vera:  Ik kan het allemaal nog niet bevatten, ik voel me zo verschrikkelijk moe.  20 

 21 
Jenny:  Dat zijn de emoties, ga even op de zetel liggen. 22 
 23 

Vera: (legt zich op de zetel) 24 
 25 

Mel: (roept met één hand in de lucht en één naar Vera) Dormiro Vera. 26 
(Vera valt in slaap.) 27 

 28 
Jenny: Mel, we zijn echt te ver gegaan. 29 

 30 
Mel: Misschien wel, maar wat moest ik doen? Ik voel me zo onrustig. Ik ben 31 

bang. Er hangt onheil in de lucht, ik voel het… Ik wou dat deze nacht 32 
voorbij was 33 

 34 
 Jenny: Dan zorgen we daar toch voor. Ik forceer de tijd. Niks dat zo 35 

gemakkelijk is voor een heks. (Jenny met 2 armen in de lucht en 36 
roept)  Avanca tempoera. (kijkt op haar polshorloge) Voilà. ’t Is 37 
gebeurd. 38 

 39 
Mel: (neemt koffiekan, tasjes en een schoteltje croissants) Ik moet het 40 

goedmaken. 41 
 42 
Vera: (wordt wakker) Oh, ben ik hier in slaap gevallen? (kijkt op haar 43 

horloge)  Oei, het is al morgen 44 
 45 

Jenny: Je hebt geslapen als een roosje. 46 
 47 
Vera: (opgelucht)  Och, wat een geluk ik heb alles gedroomd? 48 
 49 
De radio springt aan en stemopname. 50 
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 1 

 Rond middernacht hebben 2 terroristen een aanslag gepleegd in 2 
de feestzaal van Malvliet. De terroristen werden gedood toen hun 3 
bomgordel ontplofte. Er vielen geen andere slachtoffers. De 4 

brandweer stelde vast dat de deuren en ramen vergrendeld 5 
werden toen de terroristen binnen waren. Dit is nog een 6 
onopgelost raadsel. Twee medewerksters van Femma verklaarden 7 
dat er normaal een groot heksenfeest moest doorgaan, maar op 8 
het laatste moment werd alles afgelast. De voorzitster die de 9 

opdracht gaf om het feest af te gelasten, ging voort op haar 10 
buikgevoel, zo zeiden de medewerksters. 11 

 De vrouwelijke intuïtie een niet te onderschatte fenomeen, redde 12 
het leven van maar liefst 182 vrouwen. 13 

 14 

Vera:  (zit als van de hand Gods geslagen) 15 
 16 
Mel: (schenkt opgewekt de koffie uit) En dan is er koffie!.   17 

 18 
 19 
        EINDE  20 

 21 




