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INLEIDING: 

 

Dit toneelstuk is niet van een klassieke aard. Het vraagt van zowel publiek als van de acteurs een 

specifieke benadering. Het publiek krijgt, naast een ontspannende avond met een komische thriller, ook de 

taak om actief deel te nemen. Deze interactie vloeit eigenlijk vanzelf uit de handeling voort. Het is in een 

moordzaak gebruikelijk om een reconstructie te houden. Dit zorgt voor een herhaling van de scènes die de 

moord voorafgaan. Het publiek heeft deze in het stuk gezien; is dus ooggetuige geweest en kan dus ook 

door de inspecteur ondervraagd worden. De acteurs zullen dus naast hun tekst misschien ook een beetje 

gebruik moeten maken van hun improvisatietalent.  

Het is in praktijk gebleken dat de interventies van het publiek en de uitslag van de stemming over de 

vraag: "wie is de moordenaar?", altijd binnen het toelaatbaarheid is gebleven en niets uitzonderlijks van 

het publiek heeft geëist. Ook van de acteurs heeft het geen bovenmenselijke inspanningen gevraagd, omdat 

ze naast een uitgeschreven tekst ook nog het gespeelde stuk en de plot kennen en van mij, de auteur, 

enkele voorgekauwde reacties meekrijgen. Vooral de inspecteur zal moeten beschikken over een goede 

plankvastheid en het talent om de gesprekken en opmerkingen te kanaliseren en te modereren. Ook hier 

heeft de praktijk uitgewezen dat dit eerder verfrissend werkt en een extra uitdaging geeft aan het werk. De 

acteurs hoeven alleen maar de beschikking te hebben over de feiten van de moord - die achter het toneel 

gebeurt - en de achtergronden van hun rollen te kennen, om op het publiek in te spelen. 

De inspecteur die het contact met het publiek tot stand brengt en het meespelen in de hand houdt, moet 

tegelijk de autoriteit zijn en de tussenpersoon. Het draait hier helemaal niet rond de scherpzinnigheid van 

het publiek, maar om het meedoen en het amusement van de toevalligheden. We doen gewoon beroep op 

hun meedenken, het controleren, het kritiek hebben. Het zal hun intenser doen kijken, luisteren en genieten 

van het spel. Het is interessant te ontdekken wat ons publiek meedraagt van "de realiteit" van het stuk. En 

dat onder het mom van een avondje uit. 

Alles wat op het toneel gebeurt moet controleerbaar en realistisch zijn. Het meespelen heeft alleen zin als 

het de spontaniteit en de creativiteit bevordert. En hier sluipt dan ook het gevaar. Een kijker geniet van de 

donkerte van de zaal om in de anonimiteit te blijven. Indien grappenmakers de boel proberen te verzuren 

zullen de echte ‘kijkers’ niet meer uit hun schelp durven komen. Het is dus zaak om hen direct de mond te 

snoeren. Hiervoor zijn enkele zinnen beschikbaar: dat doet hier niets ter zake, blijf bij de zaak, laat 

serieuze mensen even aan het woord. Maar om de boel op te starten kan het ook helpen om enkele mensen 

uit de toneelgroep in de zaal te laten plaatsnemen, die de aanzet kunnen geven tot het meespelen. Dit enkel 

als het gewone publiek dit niet uit zichzelf doet. Ook zijn enkele vragen van de inspecteur zo evident, dat 

ook daar geen ruimte voor vergissing mogelijk is. (‘Was hij in deze kamer?’ kan alleen door ja of neen 

beantwoord worden). Om de snelheid in het stemmen tellen te vergroten is het ook aan te raden dat er 

medewerkers meetellen, indien de keuze al niet evident is. 

Ook dienen de 3 uiteindelijke verdachten zich in te zetten om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Het 

moet een wedstrijd zijn om als dader te worden beschouwd. Toch zal het zeer onwaarschijnlijk zijn dat 

Roona gekozen wordt, omdat ze te vanzelfsprekend is en Laurent veel kans maakt, omdat hij schijnbaar op 

de achtergrond blijft. Mocht het zo niet zijn, dan is het zeker een goede prestatie. Daarvoor dienen ze zich 

constant verdacht te maken en toch ook zo natuurlijk mogelijk over te komen. In het spel van de 

reconstructie moeten acteurs het vooral eerst zoeken in andere gebaren, of andere intonaties, zeker niet in 

andere teksten. Geef het publiek iets in handen. Niet wat aanrommelen. 

Ik hoop dat u van deze uitdagingen houdt en dit stuk snel op de planken brengt. Eén ding is zeker: geen 

enkele voorstelling zal dezelfde zijn. 
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De confrontatie met het publiek:  

 

Zodra het publiek beschuldigingen, verklaringen of verdachtmakingen in het spel brengt, moeten de 

spelers zich verdedigen en proberen hun argumenten te ontkrachten. 

Nonsens, afdwalen van de feiten, verwardheden, enzovoort moeten door de inspecteur van de hand 

gewezen worden. De spelers kunnen zich altijd beroepen op wat ze werkelijk gedaan hebben door 

summiere demonstraties te geven, de toeschouwer aan te vallen (toch oppassen dat dit de interventies niet 

afbreekt) of te overreden en van mening te laten veranderen. 

De inspecteur heeft hier een bijkomende functie. Hij wordt de moderator, schept orde, is scheidsrechter, 

maar hij moet het overwicht bewaren, want van zijn bemiddeling tussen publiek en spelers hangt de hele 

ontwikkeling van het spel af.  

Als het publiek lauw is, moet hij ze op gang zien te krijgen, ze ophitsen en tot grotere deelname aanzetten. 

Heethoofden daarentegen moet hij zien af te koelen en verhelderend werken als er niet-terzake-doende 

opmerkingen worden gemaakt. Ik geef u hier een tekstreserve mee -maar let wel: Het vraag en 

antwoordspel zal toch van avond tot avond verschillen.  

De voorbeelden die nu volgen kunnen helpen: 

Voor het geval er interessante opmerkingen gemaakt worden: Zeer goed. Dat zullen we even noteren. Dat 

is een houvast. Bedankt voor de tip. (Maar liefst deze tip dan ook later gebruiken. Het beste is als de 

INSPECT of JEANC alles noteert).  

Als er een kinderachtige, - maar misschien juiste - onbelangrijke opmerking komt: Uitstekend! Zeer scherp 

geobserveerd! Ja, dat had ik ook gemerkt. Maar is dit detail nu werkelijk belangrijk voor het onderzoek? 

Wat zou het dan betekenen? Welke conclusie trekt u daar nu uit?  

Als een verkeerde opmerking gemaakt wordt: Nee, dat klopt niet. Want toen was ik er zelf nog bij. En ik 

verzeker u dat ik scherp oplet. U hebt zich vast vergist. Vergissen is menselijk!  

In geval discussies ontstaan: Nee! Is dat echt waar? O, ik hoor dat men het er niet mee eens is. Wat zegt u? 

In het geval zij zelf beschuldigd wordt: Ik sta toch buiten elke verdenking. Het enige wat ik met deze 

misdaad te maken heb, is dat ik hem moet oplossen. Maar als u aan mijn integriteit of mijn bevoegdheid 

twijfelt, belt u dan het commissariaat op. Kijken wat ze daar zeggen.  

Mocht het publiek te heftig of met elkaar beginnen discuteren: Kom, kom, mensen niet allemaal door 

elkaar. Wees beknopt. We kunnen niet alle aanwezige getuigen tegelijk aanhoren. Wie vindt dat hij tekort 

gedaan is, vindt dat hij verkeerd begrepen is, zich gepasseerd voelt, kan na de voorstelling naar me 

toekomen. Ik sta ter uwe beschikking. Een politievrouw is ook maar een mens. Laten we ons niet teveel 

opwinden, anders komen we hier nooit uit. Laat de gemoederen even tot rust komen, denk rustig na of u 

nog iets te binnen schiet waar we iets aan hebben, maar hou het kort en bondig.  

Het laten stemmen van het publiek: Er zijn zoveel getuigenissen. naar voren gekomen dat iedereen hier in 

deze bar als dader of als medeplichtige in aanmerking zou kunnen komen. U zult daar intussen wel uw 

eigen mening over hebben. U hebt allemaal gezien wat hier gebeurd is - en het interesseert me bijzonder 

wie u voor de dader houdt. Ik noem een voor een de namen van de verdachten en ik zou graag willen dat u 

uw hand opsteekt, wanneer u denkt dat hij of zij de dader is. 
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PERSONAGES: 
(4H : 4D) 

 

 

Mr Jacques De Robber (JACKY), een drag Queen:    ………………………………. 

 

Mr Dirk Dom (DIANA), nog een drag Queen:    ………………………………. 

 

Mr Laurent Parent (LAURENT), een homo en klant:   ………………………………. 

 

Mevr Grace Verboven (GRACE), transseksuele uitbater:   ………………………………. 

 

Mevr Roona Spooren (ROONA), vrouwelijke klant:    ………………………………. 

 

Juffr Trudy Deprez (TRUDY), barmeid:      ………………………………. 

 

Mevr Vermuyten (INSPECT), incognito inspecteur:   ………………………………. 

 

Mr Jean-Claude Lemaitre (JEANC), politieman en homo:   ………………………………. 

 

 

Omzetting: de rol van inspecteur kan, indien nodig, ook omgezet worden naar een man (mits 

aanpassing van de tekst) en ook Madame Grace kan zowel door een man als een vrouw gespeeld 

worden (spel aanpassen aan andere sekse).  
 

Decor: 
We zien het interieur van een homobar. Veel rood, roze en zwart, pluche, latex en pluimen. We 

zien een regenboogvlag en een wegwijzer naar de ‘dark room’. Ook enkele andere specifieke 

‘Gay’-attributen. 

Verder staan er tafeltjes en stoelen en een kleine toog, waarop we ook een kassa zien. Achteraan 

is een kleine scène gemaakt. Een doek achteraan deze scène geeft (onzichtbaar) uit op de gang, 

langs waar de zangers opkomen en afgaan. Er zijn naast dit doek, nog twee andere ingangen. Een 

deur leidt naar die gang, waarin ook het bureau van madame Grace, de kleedkamer voor de 

vedetten, maar ook de dark room en de toiletten zich bevinden. De andere ingang is de voordeur 

langs de straatkant. 
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1e BEDRIJF 
 

(Als het doek opgaat, zien we een spot op JACKY, die, als mooie vrouw 

verkleed, een drag queen playback act doet in het midden van de scène in de 

bar. In het donker zitten ook de andere acteurs en figuranten. Zij kijken naar 

de act. Ze zing ‘I will survive’ van Gloria Gaynor. Het moet absoluut lijken of 

hij zelf zingt) 

1001 JACKY: (playbacked) First I was afraid, I was petrified 

Kept thinking I could never live without you by my side 

But I spent so many nights thinking how you did me wrong 

I grew strong 

I learned how to carry on 

and so you're back, from outer space 

I just walked in to find you here with that sad look upon your face 

I should have changed my stupid lock, I should have made you leave your key 

If I had known for just one second you'd be back to bother me 

 

Go on now go  

walk out the door 

just turn around now 

'cause you're not welcome anymore 

weren't you the one who tried to hurt me with goodbye 

you think I'd crumble 

you think I'd lay down and die 

Oh no, not I 

I will survive 

as long as I know how to love 

I know I will stay alive 

I've got all my life to live 

I've got all my love to give 

and I'll survive 

I will survive 

 

(Het licht gaat op en we zien nu de hele bar. Iedereen zit aandachtig te kijken 



Een pluim in je graf – Gie Beullens 

 6 

en hier en daar wordt meegezongen. Alleen mevrouw Vermuyten (INSPECT) 

zit er heel rustig, zelfs een beetje verveeld bij. Als het nummer wegfade is de 

sfeer heel uitgelaten en wordt er fantastisch geapplaudisseerd. Als het applaus 

wegsterft, gaat juffrouw TRUDY naar het tafeltje waar INSPECT (mevrouw 

Vermuyten) zit. Neemt het lege glas voor haar weg en zet het op haar 

dienblad) 

1002 TRUDY: Wil je er nog eentje? Of wil je iets anders misschien? 

1003 INSPECT: Geef me maar een plat watertje. 

1004 TRUDY: Ik wil niks zeggen, schat, maar je zit hier wel in de verkeerde kroeg. Hier zal 

je geen man aan de haak slaan. Dit is een homobar. 

1005 INSPECT: Met een naam als ‘Gay Palace’ is dat niet moeilijk te raden. 

1006 TRUDY: (een beetje op haar teen getrapt) Ik zeg het je alleen maar. 

1007 INSPECT: Ik wil juist wat rust en hier vind ik die.  

1008 TRUDY: Juist. Hier laten de mannen je met rust.  

 (aan een andere tafel zitten mijnheer LAURENT en ROONA. LAURENT is 

zwart gekleed. Eventueel met lederen gillet of pet, zoals je in homoclubs 

regelmatig ziet. Ze hebben een leuk -vrouwen onder elkaar- gesprekje) 

1009 ROONA: Dus het was geen succes, je afspraak met Bert? 

1010 LAURENT: Het was wel een gezellig jongetje, maar het klikte niet. 

1011 ROONA: Ik had nochtans gedacht dat dit echt iets voor jou was. 

1012 LAURENT: En hij was gespannen. Hij had echt problemen om ervan te kunnen genieten. 

1013 TRUDY: (tegen INSPECT) Dus een platte. 

1014 INSPECT: Ja! 

 (TRUDY gaat naar de bar en maakt een platte water klaar) 

1015 ROONA: Je zou het hem niet nageven. 

1016 LAURENT: Hij hield gewoon niet van ballet. 

 (aan het derde tafeltje zit DIANA – Dirk- die ook verkleed is als vrouw. Er zit 

eventueel ook een figurant aan de tafel en/of aan de toog. Ze zijn als mannen 

gekleed. JACKY komt bij hen aan het tafeltje) 

1017 JACKY: En schatje, wat vond je van mijn optreden. 

1018 DIANA: Het is altijd hetzelfde. Je zou er eens wat nieuws moeten insteken. Ze zeiden 

me gisteren nog dat het ouwe koek is. 

1019 JACKY: Ben je jaloers, schatje. 
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1020 DIANA: Ik? Jaloers? Ik ken het woord niet eens. 

1021 JACKY: We zullen straks wel zien of jouw nummer blaakt van nieuwigheid? Ik kan het 

me moeilijk voorstellen. 

1022 DIANA: Je zal nog versteld staan. Misschien kan je nog iets leren. 

1023 JACKY: Dat zou me verbazen. (Hij gaat naar LAURENT) 

1024 LAURENT: (die hem ziet komen) Prachtig, Jacky! Jij bent de echte ster van deze tent. 

1025 JACKY: (draait zich naar DIANA) Hoor je dat? 

1026 DIANA: Ja, het klinkt als pure hypocrisie. 

1027 LAURENT: Wat? 

1028 JACKY: Och, laat ze maar doen, ze is jaloers. 

1029 LAURENT: Je was echt goed. 

1030 ROONA: Ja, we hebben er van genoten. 

1031 LAURENT: Kom je straks nog terug? 

1032 JACKY: Ja, na het optreden van die trut daar. 

 (ze lachen beiden. Ondertussen komt Trudy met het glas water naar de 

INSPECT) 

1033 JACKY: Ben je nog gaan shoppen, vandaag? 

1034 LAURENT: O ja, je weet dat ik geen mogelijkheid onbenut laat.  

1035 JACKY: Heb je nog wat gevonden? 

1036 LAURENT: Ja, een prachtige tuniekjurk. Maar ik kon er niet in. 

1037 JACKY: Wat kon er niet in? 

1038 TRUDY: (zet ook nootjes op de tafel) De nootjes! 

1039 LAURENT: Mijn buik, hé. 

1040 DIANA: Dat is al altijd je probleem geweest. Ga eens op dieet. 

1041 JACKY: Je zou beter zelf op dieet gaan, jij. 

1042 LAURENT: Maar ik heb toch niet neen kunnen zeggen tegen een roze bustier.  

1043 JACKY: Heel mooi, Laurent.  

1044 LAURENT: (doelend op DIANA) Wat heeft hij daar? 

1045 JACKY: O, hij vond mijn optreden maar niks. Hij wil dat ik eens wat nieuws breng.  

1046 LAURENT: Hij is jaloers. 

1047 JACKY: Natuurlijk. (een kleine pauze) Misschien moet ik toch maar eens iets nieuws 

proberen. Ik was laatst in de Blue Angel en daar zat een vrouwtje in een 

schuimbad! Om van te watertanden, Laurent. Van dat lekker dikke stevige 
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schuim. Net slagroom. En ze streek het overal op. Dat was nog eens een show. 

Ik denk dat ik dat maar eens doe… Schuim. Wat is er tegenwoordig niet van 

schuim: Schuimrubberen matrassen, schuimrubberen borsten. Het is allemaal 

schuim wat de klok slaat. Wat denk je? 

1048 LAURENT: Ik hou wel van wat schuim. (Ironisch) Op de goede plaatsen en eventueel 

natuurlijk gecreëerd. 

1049 JACKY: Och jij. 

1050 ROONA: Waarom doe je niks met dansers of zo? 

1051 JACKY: Heb ik al ooit geprobeerd. Maar met die strandjanetten heb je alleen maar last? 

1052 LAURENT: En ballet? Er gaat niks boven ballet.  

1053 JACKY: Komaan Laurent, zie je mij al met een tutu aan. Dan kan ik zeggen: Is mijn gat 

niet te dik in die tutu? 

1054 LAURENT: Dat ballet zou je show een culturele uitstraling geven. 

1055 JACKY: Komaan, we zijn hier de Lido niet. Het is amusement, geen Vorst nationaal. 

Als ik echt moest gaan zingen, ging iedereen lopen. 

1056 ROONA: Kan je echt niet zingen? 

1057 JACKY: Meisje toch, als ik zing gaan zelfs de katten naar de psychiater achteraf. 

1058 DIANA: En nu wij! 

1059 JACKY: Och, wie we daar hebben? Madame is op weekendverlof. Hebben ze de poort 

weer laten openstaan, ja? 

1060 DIANA: Het enige waar hier in deze club over gepraat wordt is over uw show. En niet 

door de klanten, alleen maar door u. 

1061 JACKY: O ja?  

1062 DIANA: Ja. Dacht je nu werkelijk dat er hier iemand dacht dat je niet playbackte? Als 

je spreekt krijg ik al de kriebels. 

1063 JACKY: Alsof jij zo’n mooi vrouwenstemmetje hebt.  

1064 LAURENT: Kom zeg, we gaan hier toch geen ruzie maken. 

1065 JACKY: Zij begint altijd. 

1066 DIANA: Zij kan geen kritiek verdragen. 

1067 JACKY: Noem je dat kritiek. Het is vuilspuiterij. En je kan niet ophouden. Ik weet wel 

dat je me niet kan luchten. Ik weet wel dat je probeert om hier mijn plaats in te 

nemen. Maar dat zal je niet lukken. Madame Grace heeft me verzekerd dat ik 

de topact blijf. Dus alles is mooi geregeld.  



Een pluim in je graf – Gie Beullens 

 9 

1068 DIANA: Madame Grace blijft niet eeuwig leven. 

1069 JACKY: Ze is nog maar vijftig. Ze kan nog gemakkelijk dertig jaar mee. En dat kan van 

jou niet gezegd worden. 

1070 DIANA: Soms gebeuren er dingen, die je niet verwacht. Ze kan opeens schielijk 

overlijden. Of misschien krijgt ze wel ooit een kogel in haar nek. Misschien 

krijg jij die wel in je nek. 

1071 JACKY: Of jij. En als je niet oppast ben ik het die het zo dadelijk ga doen. 

1072 DIANA: Ga je me bedreigen, vriendje? 

1073 ROONA: (Is opgestaan en naar de kemphanen toegelopen) Is het hier gedaan. We gaan 

hier toch geen catfight beginnen, nietwaar? Als madame Grace dit zou zien 

konden jullie beiden jullie biezen pakken.  

1074 DIANA: Madame Grace kan me niet uitstaan. Ze laat het in alles blijken. Als ze kon 

liquideerde ze me onmiddellijk.  

1075 ROONA: Doe niet zo flauw. Als ze dat wou was je hier al lang niet meer. 

1076 DIANA: Ik weet ook niet waarom, maar op de één of andere manier schept ze er plezier 

in om mij hier te houden en me tegelijk de duivel aan te doen. 

1077 ROONA: Jij bent paranoia. 

1078 JACKY: En lelijk ook nog. 

1079 DIANA: Zie je nu, wie er begint? 

1080 ROONA: Meisjes! Ga beiden maar apart zitten, dan kan dit allemaal wat bekoelen. Kom, 

ga nu maar.  

 (JACKY gaat aan de toog zitten. Ze kijkt nog even over haar schouder of 

DIANA nog iets doet of zegt, maar deze gaat ook terug aan haar tafeltje zitten 

en dan gaat ook ROONA weer zitten.) 

1081 LAURENT: Kom, ik betaal er nog één. Om de vrede te vieren. (steekt een bundeltje geld in 

de lucht) 

1082 JACKY: Amaai. De antiekbusiness draait goed, zo te zien.  

1083 LAURENT: Ik heb zonet nog een prachtige Louis XIV salon verkocht.  

1084 TRUDY: (Komt de glazen afruimen) En loop je met al dat geld op zak? 

1085 LAURENT: Er is niemand die het weet. Ik moet het naar de bank doen, maar ik kwam eerst 

hier nog een babbeltje doen. 

1086 ROONA: Pas maar op, (doelend op INSPECT) je weet nooit wie hier allemaal mee 

luistert. 
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1087 LAURENT: Vertrouwen in de mens, dat moet je hebben, anders is de wereld niet leefbaar. 

1088 DIANA: Ik weet wel beter. Je kan niemand vertrouwen, tegenwoordig. 

1089 JACKY: Aan de hond herkent men zijn meester. 

1090 DIANA: Wat wil je daarmee zeggen? 

1091 ROONA: Begin nu weer niet opnieuw. 

1092 TRUDY: Wat zou je willen? 

1093 LAURENT: Een blote neger… met crème-fraiche. 

 (Ze lachen allen, behalve TRUDY, die dit grapje al verschillende keren heeft 

gehoord) 

1094 TRUDY: En voor te drinken? 

1095 LAURENT: Breng mij maar een coupeke. 

1096 TRUDY: (Tegen ROONA) En jij? 

1097 ROONA: Een wit wijntje. 

1098 TRUDY: (Stil tegen LAURENT) En moet ik dat mens (op INSPECT doelend) ook laten 

meedrinken? 

1099 LAURENT: (Luid genoeg, zodat ze het ook kan horen) Ja, iedereen mag meedrinken. Zelfs 

die mevrouw daar. U drinkt toch iets van mij? 

1100 INSPECT: Nog een platte water, dan maar.  

 (TRUDY gaat de bestelling maken en vraagt in stilte ook nog wat JACKY 

wenst. Eventueel nog andere figuranten) 

1101 JACKY: Van zoveel water zul je wel veel naar de WC moeten gaan? 

1102 DIANA: ’t Is niet omdat uw prostaat om zeep is, dat iedereen daar last van heeft. 

1103 LAURENT: U zit daar zo stil in uw hoekje. Kunnen we u met iets helpen? 

1104 INSPECT: Nee, ik denk het niet. 

1105 DIANA: Bent u van de politie? Of een journaliste? Schrijft u een stukje over de 

uitspattingen in de homowereld?  

1106 INSPECT: Nee, ik ben geen journaliste! 

1107 DIANA: Gelukkig, anders had ik u hier met plezier buiten gegooid. 

1108 JACKY: Wat komt ge hier dan eigenlijk doen? 

1109 INSPECT: Mag ik hier niet komen, dan? 

1110 JACKY: Jawel, maar het gebeurt niet vaak dat hier dames alleen binnenstappen. 

1111 LAURENT: Je bent hier welkom. En iedere reden om hier te zijn is goed genoeg. 

1112 INSPECT: Ik zoek wat rust, dat is alles. 
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1113 DIANA: En Jacky is biseksueel, dus misschien maak je nog een kans bij hem. 

1114 JACKY: Bemoei jij je maar met je eigen zaken. 

1115 ROONA: Rust is wat we hier allemaal kunnen gebruiken. En jullie twee vooral.  

1116 DIANA: (komt nu naar LAURENT) En Bloem, wat heb ik gehoord, heb je geprobeerd 

om Bert in je bed te krijgen? 

1117 LAURENT: Wie heeft je dat nu weer verteld? 

1118 DIANA: Is hij niet wat te jong voor jou? 

1119 LAURENT: Een jong strak kontje is toch niet te versmaden. 

1120 DIANA: (Dubbelzinnig) Dat staat als een paal boven water. 

1121 LAURENT: Waarom? Ben je jaloers?  

1122 DIANA: Ik? Nee hoor. Ik ga steady met John. Het is nu al vier weken. 

1123 JACKY: Steady met John? Niemand gaat steady met John. Dat is gewoon een heet 

konijn. 

1124 DIANA: Hij is nu veranderd. Nu hij mij heeft leren kennen. Hij kijkt al vier weken naar 

geen andere man meer. 

1125 JACKY: Nee, kijken niet. Het is dan ook donker in de dark room. 

1126 DIANA: (tegen LAURENT) Hij verzint maar wat. We zijn echt heel close.  

(GRACE komt op. Hij/Zij is de uitbater van dit etablissement. Hij/Zij is een 

zeer ouderwetse maar gemanierde transseksueel, nu gekleed als een man, 

maar met de uitzonderlijke accentjes eigen aan zijn geaardheid. Hij heeft in 

ieder geval een carrière in de nachtclubs van Parijs gehad als drag Queen en 

niet zonder succes) 

1127 GRACE: (tegen TRUDY) Sorry, hoor, kindje, maar ik ben ontzettend opgehouden. U 

hebt het allemaal onder controle, zie ik, juffrouw... Nu weet ik uw naam toch 

niet meer. Stil, niets zeggen. Juffrouw Ellen?  

1128 TRUDY : Trudy.  

1129 GRACE:  Ach natuurlijk. Trudy. Hoe kon ik het vergeten. O, het verkeer is gewoon 

afgrijselijk. Je kan nergens nog je auto kwijt. Die grijze mannetjes met hun 

fototoestel komen als het ware uit de grond gekropen als je ergens parkeert. En 

alles is eenrichtingsverkeer. Je raakt totaal de kluts kwijt. Ik ben vier keer het 

blokje om gereden. Geen parkeerplaats te vinden. Gelukkig was er een aardige 

jongen die me zijn plaats aanbood. Bijzonder voorkomend, werkelijk schattig. 

(Laat de schoenen zien die hij draagt.) Ik heb nog gauw even een paar 
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schoenen gekocht. Hoe vindt u ze? 

1130 TRUDY : (verveeld, nadrukkelijk ongeïnteresseerd) Erg mooi, madame. 

1131 GRACE: Ik vind er eigenlijk niet zo veel aan, moet ik je bekennen. Meestal koop ik m'n 

schoenen in Italië, via het Internet. Dag Jackie. 

1132 JACKIE: Dag madame Grace. Je hebt net mijn optreden gemist. 

1133 GRACE: Ik ben er zeker van dat het weer een succes was.  

1134 DIANA: Hij moet er eens iets nieuw in steken. Ik heb het hem nog zojuist gezegd. De 

mensen klagen dat het altijd hetzelfde is. 

1135 GRACE: Wie? 

1136 DIANA: Wat wie? 

1137 GRACE: Welke mensen klagen 

1138 DIANA: Verschillende mensen! 

1139 GRACE: John, zeker? Het artistieke gedeelte is mijn verantwoordelijkheid, Diana. Daar 

heeft John niks mee te maken. 

1140 DIANA: Neen, het was John niet. 

1141 JACKY  Met al uw ervaring, madame Grace, zal het niet moeilijk zijn om een goed 

evenwicht te vinden. U, die de Crazy Horse deed vollopen. 

1142 GRACE: En de Paradis Latin.  

1143 DIANA: (jaloers) En ‘le club des deux boules’ 

1144 GRACE: Uw ‘fin de carrière’ komt ook nog wel, Diana ! En hopelijk is ‘le club des 

deux boules’ dan nog een haalbare kaart voor u? 

1145 DIANA: Zo ver zal ik het nooit laten komen. 

1146 JACKY: Dus u vindt mijn nummer nog altijd goed zo? 

1147 GRACE: Nee, dat heb ik niet gezegd. Misschien wordt het inderdaad tijd voor iets 

nieuw, iets anders. 

1148 JACKY: Wat denk je van een groot bad, met schuim en ik zit daar dan naakt… 

1149 GRACE: Nee Jacky, we willen dat de klanten blijven. We willen ze niet wegjagen. 

1150 JACKY: (beteuterd) Het was maar een voorstel. 

1151 LAURENT: Ik heb hem ballet voorgesteld. 

1152 GRACE: Ja, dat zou veel beter zijn. 

1153 JACKY: Maar ik heb geen opleiding… Ik bedoel, ik ben daar niet zo goed in. 

1154 GRACE: Het hoeft niks complex te zijn. Gewoon wat ‘pliés’ en ‘pas de deux’. 

1155 LAURENT: (spottend) Een relevé, met een tendu of een cambré. En zeker een mooie 
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arabesque. 

1156 JACKY: Maar ik… 

 (JACKY gaat naar de scène in de bar en heel schoorvoetend, begint zij wat 

balletbewegingen te maken. Terwijl het gesprek doorgaat, zal JACKY meer en 

grotere bewegingen maken, die de hilariteit zullen vergroten, omdat het willen 

is, maar niet kunnen. Het doel is ook de aandacht van de toeschouwer weg te 

halen van GRACE die tijdens de volgende discussie duidelijk een briefje op de 

tafel gaat leggen bij de INSPECT, deze gaat dat niet onmiddellijk opnemen, 

maar doet dat een poosje later wel en leest, zo onopvallend mogelijk wat er op 

geschreven staat)  

1157 DIANA: Waarom mag hij weeral iets anders doen? Mag ik ook iets nieuw in mijn show 

brengen? 

1158 GRACE: Wat zou je dan willen doen? 

1159 DIANA: Weet ik veel? Ik kan misschien in een badkuip gaan liggen. 

1160 GRACE: Neen, er komt geen badkuip. We willen dit een deftige zaak houden.  

1161 DIANA: Waarom mag zij altijd iets meer dan ik? 

1162 GRACE: Je geeft geen alternatief. Je zegt dat je iets anders wil doen, maar je zegt niet 

wat. 

1163 DIANA: Maar ik kan wel iets bedenken, als het moet. Met een paar jongens die naast 

me dansen, bijvoorbeeld. 

1164 GRACE: Neen, Jacky gaat al dansen. 

1165 DIANA: Wat heb je tegen mij? Waarom mag ik niets doen. (Hysterisch) Ik haat je. Je 

kan me niet uitstaan, al weet ik niet waarom. Ik hoef hier niet te werken, weet 

je? Ik kan ergens anders ook gaan. Ik ben hier aan niets gebonden. 

1166 GRACE: (kalm) Dan moet je maar vertrekken, Diana. Wat houdt je tegen? 

1167 DIANA: Pas op, of ik ga. Jij bent één grote zak wind. Veel blabla, maar weinig 

boemboem. Ik hoef dat allemaal niet te pikken. 

1170 GRACE: (ze is nu weer terug aan de toog) Dat is waar.  

(een kleine pauze) 

1171 DIANA: Mag ik ook eens iets anders doen? 

1172 GRACE: De afwas… als je wil? Je kan… - hoe heet ze ook alweer - helpen. 

1173 TRUDY: Trudy!!! 

1174 DIANA: Ik meen het. 
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1175 GRACE: Ik meen het ook. Je act is goed zoals hij is, Diana. En Jacky… (is nog altijd 

bezig met zijn balletact) Jacky! JACKY ! (Hij stopt) De jouwe ook.  

1176 JACKY: (valt uit de lucht) Wat de mijne ook? 

1177 GRACE: Het was maar een grapje. Je hoeft geen ballet te doen. 

1178 JACKY: O, gelukkig. 

1179 LAURENT: Spijtig. Hij was zo goed bezig. 

1180 ROONA: De nieuwe Nureyev.  

1181 GRACE: Dingetje… Truus, maak me eens een Cuba-libre. 

1182 TRUDY: (geërgerd) Mijn naam is Trudy. (ze begint het drankje te mixen) 

(op dit moment gaan de figuranten, elk op hun manier, weg van de scène) 

1183 GRACE: Is er genoeg omzet gemaakt? 

1184 DIANA: Er drinken er hier meer op de kosten van het huis dan op hun eigen kosten. 

1185 GRACE: En jij doet dat niet, zeker? 

1186 DIANA: Ik betaal elke consumptie die ik zelf heb gecommandeerd. 

1187 JACKY: Maar je bestelt niets. Je drinkt altijd op de kap van iemand anders. 

1188 ROONA: Laurent hier heeft wel al wat betaald. 

1189 GRACE: Die is dan ook rijk, hé? 

1190 LAURENT: Dat zou ik nu ook niet zeggen. 

1191 GRACE: Wat denk jij, Jacky? 

1192 JACKY: (ongemakkelijk) Ik zou het niet weten. 

1193 GRACE: Neen? Weet jij dat niet? 

1194 JACKY: Neen. Hoe zou ik dat nu kunnen weten. 

1195 LAURENT: Ik heb gewoon wat te vieren, dat is alles. 

1196 GRACE: Ha! Een nieuw lief, Laurent? 

1197 LAURENT: Neen, het is iets anders. Ik heb juist een antieke salon verkocht. 

1198 GRACE: En een antiek lief, verkoop je dat ook? 

1199 DIANA: Ben je op zoek, madame Grace? 

1200 GRACE: Ach nee, het is niet omdat ik een worstje wil, dat ik er een heel varken wil 

bijnemen. 

1201 DIANA: Ik ben nog vrij, anders. 

1202 GRACE: O ja? En jij Jacky, ben jij nog vrij? 

1203 JACKY: (ongemakkelijk) Ja, nog zo vrij als een kip zonder eieren. 

1204 GRACE: Ah, dat is wat er mis is? Geen eieren. 
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1205 JACKY: Wat bedoel je? 

1206 GRACE: Laat maar. (gaat naar de deur van de gang) Ik ga me terugtrekken in mijn 

bureau. Ik ga nog wat oefenen voor mijn optreden vanavond. Er komt een 

groot impresario van het Casino van Budapest kijken om te zien of ik daar niet 

kan tewerkgesteld worden. 

1207 ROONA: O, wat leuk voor je. 

1208 DIANA: (met een lachje) O ja, dat is prettig. 

1209 GRACE: Ja, en dan sluiten we hier de tent! (ze gaat af) 

1210 JACKY: Wat moet er met ons gebeuren als zij in Budapest gaat werken.  

1211 DIANA: Die gaat toch nooit in Budapest werken. 

1212 JACKY: Die heeft wel de mogelijkheden en als die impresario dat doorheeft, dan is die 

weg, hé! En ik zie niet zo direct iemand die de bar gaat overnemen.  

1213 DIANA: Dan neem ik ze wel over. 

1214 JACKY: Gij? Ge hebt geen nagel om aan uw gat te krabben. 

1215 ROONA: Daarom laat hij iemand anders aan zijn gat krabben. 

 (ze lachen allemaal, behalve DIANA zelf) 

1216 DIANA: Ik heb wel geld. En binnenkort nog veel meer. 

1217 LAURENT: O ja, gewonnen met de Lotto. 

1218 DIANA: Zo zou je het kunnen noemen. 

1219 ROONA: Wat was er vandaag met madame Grace? 

1220 JACKY: Ik weet het ook niet. Er hangt duidelijk spanning in de lucht. 

1221 LAURENT: (tegen JACKY) Denk je dat ze iets weet? (JACKY knikt) 

1222 DIANA: Wat weet? (Ook INSPECT is duidelijk geïnteresseerd) 

1223 JACKY: (snel) Niks, niks.  

1224 LAURENT: Niks belangrijk, in ieder geval. 

1225 TRUDY: (terwijl ze met de Cuba-libre naar de gangdeur gaat) Ze is in ieder geval niet 

met haar gedachten bij de zaak. Ze is haar drankje vergeten. 

1226 JACKY: Ze is zo bezig met die impresario, denk ik. Ze ziet dit waarschijnlijk als haar 

laatste kans. 

1227 TRUDY: In ieder geval als ze nog een keer mijn naam vergeet, dan heeft ze haar laatste 

kans verkeken. Dan maak ik haar af. (af) 

1228 DIANA: Volgens mij is heel dat verhaal van die impresario gewoon een fabeltje. De 

gloriedagen van madame Grace zijn al lang achter de rug. 
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1229 ROONA: (wijst naar de INSPECT zonder dat deze het merkt) Zou die er misschien al 

zijn? 

1230 LAURENT: Maar die spreekt toch geen Budapesters? 

1231 ROONA: Hongaars! Neen, maar wat zit die hier anders te doen. 

1232 JACKY: Zou je denken?  

1233 DIANA: Neen, dat mens is op iets anders uit, maar ik zou niet weten op wat. 

1234 JACKY: We kunnen het haar toch vragen? 

1235 DIANA: Ja, zo van mevrouw bent u een impresario, zeker? 

1236 JACKY: Neen, met meer raffinement. 

1237 DIANA: In jouw geval zal je een hele raffinaderij nodig hebben. 

1238 JACKY: Kijk, ik toon het je. (ze gaat tot aan tafeltje van de INSPECT) En mevrouw, 

bent u al eens in Budapest geweest? 

1239 INSPECT: Ja. Waarom? 

1240 JACKY: Omdat de Casino daar zo een goede show heeft, zegt men. 

1241 INSPECT: Ja, dat klopt. 

1242 JACKY: En u weet dat?  

1243 INSPECT: Ja. Waarom wilt u dat weten? 

1244 JACKY: Denkt u dat ik daar ook een kans maak? 

1245 INSPECT: Dat zou best mogelijk zijn. 

1246 JACKY: Denkt u dat echt? 

1247 INSPECT: Ja, voor zover ik daar verstand van heb. 

1248 JACKY: O, dank u. (komt terug bij de anderen. Stil, opgewonden) Ze is het! Ze is het! 

1249 LAURENT: Zou je denken. 

1250 JACKY: Ja, echt! 

1251 DIANA: Helemaal niet. Met je domme vragen weten we nog niks meer.  

1252 ROONA: Het is misschien ook een spionne. Iemand die als tussenpersoon geldt. 

1253 LAURENT: Tussenpersoon voor wie? 

1254 ROONA: Voor andere spionnen. 

1255 DIANA: Kom zeg, we moeten hier geen fantasieën aan ophangen. Ik zal dit varkentje 

eens wassen. (gaat naar INSPECT) 

1256 JACKY: Had hij nu maar dat bad gekregen van madame Grace!  

1257 DIANA: Bent u een impresario?  

1258 INSPECT: Ik dacht dat ik hier rustig mijn pintje kon komen drinken? 
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1259 DIANA: Het is water. 

1260 INSPECT: Pardon? 

1261 DIANA: Het is water, geen bier. 

1262 INSPECT: Wat een opmerkingsgave. 

1263 DIANA: Ja. Zo heb ik gemerkt dat jij geen impresario bent. 

1264 INSPECT: Ik heb dat toch niet gezegd. 

1265 DIANA: Neen, je hebt het niet gezegd. Ik heb het opgemerkt. 

1266 INSPECT: Nee, ik heb toch nooit gezegd dat ik een impresario was. 

1267 DIANA: Neen, dat zeg ik toch. 

1268 INSPECT: Waarom denk je dan dat ik een impresario ben? 

1269 JACKY: (mengt zich in het gesprek) Maar u zei toch dat u van de Casino in Budapest 

bent? 

1270 INSPECT: Neen, u vroeg me of ik het kende. 

1271 ROONA: Wat zit u hier dan te doen? 

1272 INSPECT: Waar bemoeit u zich mee? Wat is er hier eigenlijk aan de hand? 

1273 LAURENT: Niks, niks. We zoeken een impresario en dachten dat u dat misschien was, dat 

is alles.  

1274 JACKY: Maar nu is alles opgelost en is uw varkentje gewassen. 

1275 INSPECT: Pardon? 

1276 JACKY: Niks. (ze gaan weg bij INSPECT) 

1277 DIANA: (tegen JACKY) Jij ook met je onnozele opmerkingen. 

1278 JACKY: Hoe kon ik dat nu weten? 

1279 DIANA: Ik zei het je toch dat er geen impresario zou komen. 

1280 JACKY: Hoe zou jij dat nu kunnen weten? 

1281 DIANA: Omdat ik het weet. 

1282 LAURENT: Misschien moet die nog komen? 

1283 ROONA: Ja, dat zou nog kunnen. 

(We horen nu Madame GRACE zingen. Ofwel een bandopname van GRACE 

zelf, waardoor er pauzes en herhalingen, zelfs hoesten kan opgezet worden. Of 

anders een CD van Edith Piaf)  

1284 LAURENT: Hoor muziek! Ze heeft toch een mooie stem, nietwaar? 

1285 JACKY: Voor zo’n stem zou ik een moord doen. 

1286 DIANA: Als jij zingt zou ik graag een moord doen, dat is het verschil. 
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(INSPECT staat recht en gaat naar de gangdeur. Het gesprek valt stil, tot ze af 

is) 

1287 INSPECT: Neem me niet kwalijk, hebt u een toilet hier? 

1288 JACKY: Natuurlijk! Wat dacht je dan? Dat we het hier ergens in een hoekje deden? 

1289 LAURENT: (gedienstig) Hierdoor. Eerste deur links. Het licht zit rechts. 

1290 INSPECT: (Kort) Dank u zeer. (af) 

1291 LAURENT: (Sarcastisch) Wat een vriendelijk mens. 

1292 JACKY: Toch is er iets mis met dat mens. 

1293 ROONA: Een spionne, let op mijn woorden.  

1294 LAURENT: Ze doet in ieder geval heel eigenaardig. 

1295 DIANA: En wat zit die hier te doen? 

1296 JACKY: Ze voert iets in haar schild.  

1297 ROONA: Ik hou haar in elk geval goed in het oog. 

1298 JACKY: Misschien is ze wel een impresario. En is ze nu naar Madame Grace om haar 

een contract aan te bieden. 

 (ze luisteren. Maar GRACE blijft zingen. TRUDY komt kwaad binnen.) 

1299 TRUDY: Dat mens heeft echt problemen. Zo moeilijk is Trudy toch niet te onthouden. 

Weet je hoe ze me nu noemde? Teddy! 

1300 LAURENT: Dat is omdat je eruit ziet als een Teddybeer. (ze lachen) 

1301 TRUDY: Deze teddybeer heeft wel scherpe klauwen. 

1302 JACKY: Heb jij die vrouw van dat tafeltje bij Madame Grace zien binnengaan? 

1303 TRUDY: Nee, ze ging naar het toilet. 

1304 DIANA: Laat dat mens nu toch met rust. Ze is geen impresario. 

1305 ROONA: Neen, ze is een spion. 

1306 TRUDY: Wat is ze? 

1307 ROONA: Een spion of een doorgeefluik.  

1308 TRUDY: Een doorgeefluik? 

 (terwijl dit gebeurt probeert LAURENT de aandacht van JACKY te vangen. 

Als hij daar in slaagt, doet hij teken dat ze beiden moeten weggaan naar de 

gang. Dit zal later hun betrokkenheid vergroten, want de anderen zien dit niet) 

1309 DIANA: Dat is niet waar. 

1310 ROONA: Ken je dat niet? 

1311 TRUDY: Nee. 



Een pluim in je graf – Gie Beullens 

 19 

1312 ROONA: Een spion komt niet in contact met de oversten, om hun betrokkenheid niet te 

tonen, begrijp je? 

1313 TRUDY: Ja. 

1314 ROONA:  Dus hebben ze iemand nodig, die niet opvalt, om de bekomen informatie aan 

te overhandigen. 

1315 DIANA: Dan is dat bij deze mislukt. 

1316 ROONA: Wat bedoel je? 

1317 DIANA: Deze is wel degelijk opgevallen. 

1318 TRUDY: Ik weet niet wat ze in het toilet zou kunnen overhandigen. 

1319 DIANA: O, ik heb in dat toilet al verschillende dingen overhandigd gekregen. 

1320 TRUDY: (loopt door naar de toog) Och, ieder doet wat hij wil. Het zal mij een zorg 

zijn. 

1321 ROONA: Het is een doorgeefluik, zeg ik je. 

1322 DIANA: Toen ik jou de eerste keer zag dacht ik dat je een doorgeefluik was. 

1323 ROONA: Ik? 

1324 DIANA: Laat maar. 

1325 JACKY: (Heel opzichtig) Ik moet de dark room nog opkuisen. Ik ga dat nu maar eens 

doen. 

1326 LAURENT: (normaal) Ja, goed idee. 

1327 JACKY: (nog altijd overdreven) Het zal niet te lang duren. (ze gaat naar de deur van de 

gang. Als ze de deur openen en binnen willen gaan komt INSPECT haastig 

buiten. Ze moet uit de weg gaan om haar buiten te laten komen)  

1328 INSPECT: Pardon. 

(INSPECT komt binnen en gaat terug aan haar tafeltje zitten. JACKY gaat af.) 

1329 LAURENT: Is het toilet vrij?  

1330 INSPECT: Natuurlijk. 

1331 LAURENT: Dan kan ik ook eens gaan. (gaat ook af) 

1332 DIANA: Oef, een beetje rust. Als die Jacky hier is, is er altijd zo’n herrie. Dat mens 

heeft maar één onderwerp om over te praten. Ik, ik, ik, ik!!! De strandjanet. 

Maar ja, ze is de protegé van madame Grace, wat wilt ge. Ze mag er alles van 

doen. Maar als ik eens…. Soms heb ik zo’n goesting om haar pruik af te 

trekken en in de plaats te steken waar de zon niet schijnt. Dat madame Grace 

niet ziet dat dat mens geen greintje kwaliteit heeft. 
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1333 TRUDY: Misschien moet ge met haar eens gaan praten? 

1334 DIANA: Met madame Grace? Ik? Dat gelooft ge toch zelf niet. Die kan mij niet 

verdragen. Als ik aan die wat vraag, dan krijg ik het zeker niet. Kijk nu eens: 

over dat bad. Kunt ge ’t u al voorstellen? Ik in een bad, volledig met schuim 

gevuld, en ik zing ‘dinges over troebel water’. Of ik die opkom, helemaal 

gekleed in lollies en zingend: ‘suck on my lollipop’. Dat zou een succes 

worden, daar ben ik zeker van. Maar met zoiets moet ik bij madame Grace niet 

afkomen. Die laat Jacky altijd de mooie dingen doen. Alleen als Jacky ziek is 

mag ik haar gat opvullen. En ik kick alleen op grote dingen. Maar als zij dan 

terugkomt op de scène, word ik er weer afgetrokken. En ik krijg bij alles de 

volle lading. Ik moet altijd maar slikken. En dan krijg ik een brok in mijn keel. 

1335 TRUDY: Je moet niet zo op je kop laten zitten. 

1336 DIANA: O, maar het stoort me niet dat ze op mijn kop zitten. Als ik me maar wat meer 

mocht bewijzen van Madame Grace, zou ik ervoor zorgen dat er meer 

uitkwam. (kleine pauze) Maar dat mens is niet waard dat ze leeft. Ze vertelt 

leugens en laat iedereen dingen geloven om haar eigen wereldje hoog te 

houden, terwijl ze niets te betekenen heeft. 

1337 ROONA: Dat is wel wat overdreven. Ze was een grote ster in Parijs. In de jaren 

stillekens. 

1338 DIANA: Ja, in de middeleeuwen, zeker? Neen, ze was helemaal niks. 

1339 ROONA: En hoor eens hoe mooi ze zingt. Jullie moeten het altijd van playback hebben. 

Zij zingt tenminste echt. 

1340 DIANA: Helemaal niet waar. Ik zou ook kunnen zingen, maar ze laat het me niet toe. 

Hoor maar eens: (zingt Justin Timberlake ‘Dead and gone. Het heeft geen 

belang of het mooi of vals is)  

Ooooooo, I've been travelling on this road to long.  

Just trying to find my way back home.  

The old me is dead and gone, dead and gone. 

1341 ROONA: (volgens wat het is geworden, bewonderend of sarcastisch) Mooi! 

1342 DIANA: Maar ja, mijn ster is naar beneden gezakt. Hoe krijg in die weer omhoog? 

1343 TRUDY: Al ben ik nog zo depressief: als ik muziek hoor, ben ik een ander mens. Dat is 

toch... Of heb ik het mis... 

1344 ROONA: Ja, en dit komt niet uit een radio, nee. Dat is geen plaat of een bandopname... 
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Dit is echt... 

1345 DIANA: Voor mij mag ze stoppen. Ik zou met plezier een vod in haar mond proppen.  

1346 TRUDY : Ik zit zelf in muziekkringen. Ik heb zang gestudeerd. Op het conservatorium. 

Klassiek, hé. (Ze zingt zeer theatraal een stukje cantate, zingt valst, hoest, 

houdt ermee op.) Dit ging vroeger beter. 

1347 ROONA: Mijn dochter, die kon ook mooi zingen. 

1348 TRUDY: Ik had gehoopt dat ik hier misschien mijn carrière kon uitbouwen in plaats van 

in de mantelzorg.  

1349 DIANA: Neem me nu niet kwalijk. Wordt daar maar eens niet nerveus van. Hoor nu 

toch eens? Om uit je vel te springen. 

1350 INSPECT: Die muziek bedoelt u ? Dat brengt toch wat leven in de brouwerij? 

1351 DIANA: Ja, u hoort haar voor het eerst, ik elke dag. De godganse dag. Jaar in, jaar uit. 

Ik ken elke noot van buiten. Gek word ik ervan.  

1352 INSPECT: Het is Piaf. 

1353 DIANA: (voelt zich geprovoceerd door de ironische opmerking.) Piaf of niet Piaf. Voor 

mij is het allemaal hetzelfde. Een kogel door haar kop en het mens zwijgt. 

1354 TRUDY : (Tegen INSPECT) Mevrouw Grace heeft vroeger grote concerten gegeven. 

1355 DIANA: Ze heeft helemaal geen concerten gegeven. 

1356 TRUDY: Ze heeft me de programma’s laten zien. 

1357 DIANA: Dat kan je makkelijk genoeg namaken. (tegen INSPECT) Kom zeg, u gaat me 

toch niet vertellen dat dat kunst is. 

1358 ROONA: Mijn dochter die zong pas kunst. (met afgrijzen) Meer kunst dan wat jullie 

brengen. 

1359 TRUDY : (Tegen INSPECT – zachter) Ze is een cliënte van me. Ze koopt wat wiet bij 

me. Maar… sssst. Diana mag het niet weten. Hij kan haar niet luchten. En God 

weet wat hij met die informatie wel niet zou doen. Chantage of zo, om zijn 

badkuip te krijgen. 

1360 INSPECT: Dus u hebt hier een kleine bijverdienste. 

1361 TRUDY : Ik zou het niet redden van dit loon, dat is zeker.  

 (JACKY komt weer binnen) 

1362 JACKY: Zo, dat is ook weeral van de baan.  

1363 DIANA: (Met veel understatement) Hoe was het in de dark room? Plezant? 

1364 JACKY: Donker. 
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1365 DIANA: Maar ge hebt toch zeker het licht aangedaan? Of heeft Laurent bij u juist het 

licht laten uitgaan? 

1366 JACKY: Pas maar op, want anders zal ik eens zorgen dat bij u het licht uitgaat. 

1367 DIANA: O, o, o! Wat is meneer opeens zo opgefokt. Zijt ge door Laurent ‘opgefokt’? 

1368 JACKY: Och laat me met rust. Ouwe zeur. Je denkt dat je grappig bent met je flauwe 

dubbelzinnigheden. Ik ga een sigaret roken. (gaat af langs de voordeur) 

1369 ROONA: Waarom moeten jullie altijd bekvechten? 

1370 DIANA: Ze is mijn rivale, schatje. Als zij er niet meer is, ben ik hier de grote ster. 

1371 ROONA: Dat is nog af te wachten. 

1372 DIANA: Dat lawaai is huisvredebreuk. Verstoring van de openbare orde is het. Ja, lacht 

u maar. Maar de zaak gaat hier naar de knoppen. En wat zeggen ze dan? 

"Madame moet studeren. Je kan haar niet verbieden om piano te spelen.” Als 

ze dan nog alleen maar piano speelde. Maar ze zingt er nog bij. “Madame 

moet studeren”. Maar ik? Wat moet ik? Ik mag krankzinnig worden. Als het 

niet voor het geld was, was ik hier al lang weg. 

(TRUDY gaat naar de toog en schenkt een glas water in. Ze neemt een 

geplooid papiertje, opent het en giet het poeder dat erin zit in het water, 

zonder dat iedereen dat kan zien) 

1373 TRUDY : (tegen INSPECT) Vindt u dat niet overdreven? Ik vind dat geweldig, zo’n 

beetje muziek. 

1374 DIANA: Ik had een grote carrière kunnen hebben. Dat zei iedereen. Ik had prachtig 

materiaal. Maar het lot heeft anders gewild. Ik heb het podium vaarwel gezegd 

voor de liefde. Het geluk ligt in de beperking, zei mijn man. Wist ik maar dat 

hij daarmee zijn eigen beperkingen bedoelde…!  

1375 TRUDY: Mevrouw Grace is nu een schaduw van wat ze vroeger was. Maar het blijft een 

persoonlijkheid. Niet altijd vriendelijk, dat wel. Soms zou je haar wel een klap 

willen verkopen. Maar ze staat er en ze is wie ze is. 

(LAURENT komt op. Een beetje schuldig kijkt hij naar iedereen)  

1376 DIANA: Awel, gij hebt uwen tijd genomen.  

1377 LAURENT: (glimlachend) Het was een grote boodschap. 

1378 DIANA: Dan zult ge nu wel aambeien hebben. 

1379 LAURENT: Och jij! 

1380 DIANA: Ge hebt toch niet in de dark room gescheten? 
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1381 LAURENT: (Ongenaakbaar) Hoe bedoelt ge? 

1382 DIANA: Kom schatje, doe niet zo onschuldig. Dacht je dat ik het nog niet gezien heb? 

Ik heb mijn ogen ook niet in mijn zak. Maar gij wel op de zijne. Pas op, ik kan 

de zon in het water zien schijnen voor de anderen, hoor. 

1383 LAURENT: (toch wat ongerust) Ik begrijp echt niet wat u bedoelt. 

1384 DIANA: Ja, stille waters... (De muziek klinkt weer. Diana windt zich weer op) O, de 

tang! Waarom is ze geen triangelspeler geworden? Dat heeft tenminste nog 

iets mystieks. Ik leef hier in de hel. En weet je wat het toppunt is? De duivel 

voert hier het hoogste woord. "Dan stopt u maar watten in uw oren", zei ze 

tegen me. Je wordt hier gewoon voor gek gezet. 

 (JACKY komt weer op) 

1385 JACKY: Ach, juffrouwtje kunt u mij ook zeggen hoe laat het is? 

1386 TRUDY: Het is nu zo’n 18 à 20 minuten over negen. 

1387 JACKY: Dank u zeer.(Hij gaat zitten) 

1388 DIANA: (Tegen TRUDY) Hoe laat zei u? Jezus, wat vliegt de tijd. Ik had al op de scène 

moeten staan. 

1389 INSPECT: (merkt opeens dat er geen muziek meer is) Stil, luister eens: (pauze) het is stil. 

1390 DIANA: Ja stilte. (Haalt verlicht adem) Heerlijk. Pure stilte. Ik kom weer bij. Hoor 

eens wat een stilte. Zalig. Dat zou het mens ook eens moeten beseffen. 

1391 INSPECT: Kent u mevrouw Grace al lang.  

1392 DIANA: Al 10 jaar. Toen bewonderde ik haar nog. Wij zijn niet altijd op voet van 

oorlog geweest. Integendeel. Aan mij heeft het in ieder geval niet gelegen dat 

de verhouding zo geworden is. Maar ik ben wel altijd de klos. Och, ik roddel 

niet graag. Het is trouwens strikt persoonlijk. Ik zal u nog één ding zeggen: 

mevrouw Grace zal nog eens raar staan te kijken. 

1393 INSPECT: Maar wat heeft dat arme mens u dan toch gedaan? (We horen de muziek weer. 

Weer Piaf.) 

1394 TRUDY : (Tegen INSPECT) Hoor, ze speelt weer. 

1395 DIANA: Dit dus… (gespannen) Ze doet het om mij te pesten. Hier moet paal en perk 

aan gesteld worden. 

1396 JACKY: Moet jij niet zo ongeveer gaan optreden. Eerst zit je te janken dat je nog niet 

mag en nu wil je niet meer. Heb je opeens geen zin meer? Zijn die tranen zo 

gestegen dat ze je hersens hebben verdronken. Ben je zo van wal gestoken dat 
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je showbizzboot opeens gezonken is? Of is je badkuip nog niet aangekomen? 

1397 DIANA: Och zeg!  

1398 ROONA: We moeten madame Grace gaan halen, zodat ze jouw show kan zien. 

1399 JACKY: Dat is voor niks nodig.  

1400 ROONA: Waarom niet? 

1401 JACKY: (verrast door de vraag) Omdat… omdat die bezig is met repeteren en dat ze 

niet gestoord wil worden als ze repeteert.  

1402 TRUDY: Ze is trouwens moe, ze heeft hoofdpijn. 

1403 LAURENT: Dat zou je anders niet zeggen.  

1404 JACKY: (zelfzekerder) Ze heeft toch gezegd dat ze moest repeteren voor die 

impresario.  

1405 DIANA: En ik moet hier gaan zingen terwijl zij daar staat te kwelen? 

1406 ROONA: Ik vind dat Diana gelijk heeft. Ze kan niet optreden als zij daarbinnen staat te 

zingen. Ik zal haar gaan halen. 

1407 JACKY: We zetten de muziek wat harder en dan is er geen probleem. 

1408 ROONA: De mensen zullen denken dat we ze buiten willen werken. 

1409 LAURENT: Welke mensen? We zijn hier alleen. Als Diana optreedt dan is dat voor ons 

alleen. 

1410 JACKY: En dat hoeft dan ook niet. 

1411 ROONA: Maar er luistert wel altijd iemand mee. 

1412 LAURENT: O ja? Wie dan wel? De marsmannetjes? (lacht) 

1413 ROONA: Dat zou ook kunnen. Maar vooral de spionnen!!! 

1414 LAURENT: (denkt dat ze INSPECT bedoelt) O, maar dat mag. Die mogen er ook van 

genieten. 

1415 JACKY: Ik denk niet dat die mevrouw geïnteresseerd is in haar optreden. 

1416 INSPECT: U doet maar wat u ‘normaal gezien’ altijd doet. Ik bekijk het wel. 

1417 DIANA: Zie je wel? Er is toch iemand die interesse heeft. 

1418 JACKY: (imiteert haar spottend) Er is toch iemand die interesse heeft. Eén persoon, 

schatje, één persoon. De scala van Milaan is nog niet voor je uitverkocht. Je 

zal nog wat moeten wachten.  

1419 ROONA: Beslis nu wat je gaat doen. Als ik van het toilet terugkeer, wil ik weten of je 

nog optreedt, anders ga ik naar huis. (vertrekt naar de gang en gaat af) 

1420 JACKY: Dat mens is niet goed bij haar hoofd. Die blijft hier maar rondhangen en doet 
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of heel die tent van haar is. (ze verliest haar zakdoek en TRUDY raapt die op 

en geeft die haar) 

1421 TRUDY: Hé, je verliest iets. Oei, bloed! (ze opent de zakdoek, die duidelijk bebloed is)  

1422 JACKY: (neemt snel de zakdoek uit haar handen) Ja, ik heb een bloedneus gehad. 

1423 TRUDY: Zolang het maar niet je regels zijn. (ze lacht) 

1424 INSPECT: Heb je daar veel last van. 

1425 JACKY: Van mijn regels? 

1426 INSPECT: Van een bloedneus? 

1427 JACKY: Zo af en toe. Ik heb een gevoelige neus. 

1428 LAURENT: Dat is niet het enige dat gevoelig is, hé? 

1429 DIANA: Ook gevoelige snaren. 

1430 JACKY: Ga je weer beginnen, bitch? 

1431 DIANA: Zie je wel, er is weer één geraakt. 

1432 JACKY: (gevoelig) Ik ben een gevoelsmens. Ik kan daar niks aan doen. Als ik een kind 

zie honger lijden, dan loopt mijn gemoed vol.  

1433 DIANA: En als je Laurent ziet dan loop je leeg. 

1434 JACKY: (negeert haar) Of een triestige film. Daar kan ik uren bij bleiten.  

1435 DIANA: Ik bij uw optreden ook. 

1436 JACKY: Maar het hoeft niet altijd iets triest te zijn. Het kan ook iets mooi zijn, zoals 

een schone bloem, of een foto van een schone vent. Ik bleit voor twee keer 

niks. 

1437 LAURENT: Maar dat is wat ik aan u zo apprecieer. Die gevoeligheid. Zo schoon! Soms 

denk ik dat ik te hard ben. 

1438 JACKY: Ja, soms zijt ge dat ook. 

1439 LAURENT: Ik bedoel, dat mijn vrouwelijke kant het niet kan winnen van mijn testosteron. 

1440 JACKY: Maar ook dat is plezant, zo wat testosteron. 

1441 LAURENT: Soms wou ik dat ik geboren was als een vrouw. 

1442 TRUDY: Dan waart ge misschien een manwijf. 

1443 LAURENT: Gelukkig heb ik van die dagen dat ik me goed in mijn vel voel en dan schrijf 

ik poëzie. 

1444 TRUDY: Gedichtjes, bedoelt ge? 

1445 LAURENT: Nee, niet gedichtjes… Poëzie. 

1446 TRUDY: En wat is dat dan? 
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1447 LAURENT: Wel, het verschil tussen een gedicht en poëzie is dat poëzie van een heel ander 

niveau is. Dat kan buitenaards zijn. 

1448 TRUDY: En dan is dat geen gedichtje meer. 

1449 LAURENT: Nee. Wacht, ik geef je een voorbeeld. ‘Mijn liefde is een kruiswoordraadsel, ik 

denk en raad, maar zie geen gat. Dan zie ik opeens het licht en is me dat de 

moeite waard.’ 

1450 TRUDY: En dat is poëzie? Het rijmt niet eens. 

1451 LAURENT: Dat hoeft niet. De woordkeuze is van meer belang. En het ritme (beweegt vlot 

met de heupen). Het ritme van het gedicht. 

1452 TRUDY: Dus toch een gedicht?  

1453 LAURENT: Nee… Ja, het is wel een gedicht, maar het is ook poëzie.  

1454 TRUDY: Ik heb ook een gedicht geschreven. Op de bus, wacht ik neem het even. Hier. 

(leest voor, schools) Ik zit hier op de bus te koekeloeren, maar ik ben niet zo 

blij, want het zijn allemaal dikke boeren, want ze staan hun plaats niet af aan 

mij. (een kleine dramatische pauze) Hoe ga ik nu nog thuis geraken, als ik 

altijd recht moet staan, moet ik misschien een beetje braken, dan zullen ze wel 

rap uit de weg gaan. (weer een pauze, iets korter) Die overvolle bus is veel te 

klein, en er is geen enkel plaatsje vrij, maar door daar zo mee bezig te zijn, ben 

ik mijn halte al voorbij. (glimlacht als een tevreden kind) En? Poëzie? 

1455 LAURENT: Neen, niet echt. Maar wel heel…. (weet niet goed wat te zeggen) heel… 

mobiel. 

1456 TRUDY: Dank u! En ook de waarheid, want er was geen plaats meer in die bus. 

1457 JACKY: Dat versta ik nu, zie. Die overvolle bussen, daar word ik ook niet blij van. 

 (ROONA komt binnen, ze is duidelijk gespannen)  

1458 ROONA: En hoe zit dat nu komt er nog een voorstelling of niet? 

1459 JACKY: (tegen LAURENT) Wat heeft de die nu, zeg? 

1460 ROONA: Ga je er nog aan beginnen, of hoe zit dat hier? 

1461 TRUDY: We zitten met het probleem dat Diana niet kan zingen, zolang Madame Grace 

nog oefent. (op dit zelfde moment stopt madame GRACE met zingen) 

1462 JACKY: Ze zal u gehoord hebben! Hoe zit dat Diana? Ga je er nog aan beginnen. 

1463 DIANA: Als er wat meer volk is. 

1464 JACKY: Er is een schema, een uurregeling. Als jij wacht dan is het te laat voor madame 

Grace haar optreden en dan is mijn tweede optreden ook weer midden in de 
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nacht.  

1465 DIANA: Maar hier is nog niemand. 

1466 JACKY: Dat is mijn schuld niet. Als je show wat beter was, zou er wel volk komen.  

1467 ROONA: Laat haar nu met rust, zodat ze geconcentreerd aan haar optreden kan 

beginnen. 

1468 JACKY: (verbaasd door de agressie van ROONA) Olala! 

1469 ROONA: Kom, zet u klaar en begin er aan.  

(DIANA gaat af in de gang, waarlangs zij naar de scene zal gaan) 

1470 JACKY: Ik ben eens benieuwd wat zij er zal van bakken. Ze zei dat ze wel iets nieuws 

wilde, maar ik vrees dat het weer het zelfde oude liedje zal zijn. 

1471 LAURENT: Je kan niet zomaar met iets nieuws beginnen, dat moet je eerst oefenen en 

uitproberen.  

1472 JACKY: Ik vraag me af of ze ons met haar nieuwe act zal kunnen ‘verleiden’. 

1473 LAURENT: Of zou ons dat integendeel te ‘ver leiden’. (ze lachen beiden. ROONA kijkt 

kwaad. Dan een gesmoorde gil van Diana) 

1474 JACKY: Oei, ze is van het opstapje gevallen. Dat mens is kostelijk. (kleine pauze) Waar 

blijft ze nu. Verwacht ze misschien dat we ze gaan aankondigen. Kom Trudy, 

zet de muziek maar aan. Misschien komt ze daar dan wel op af. (TRUDY 

verdwijnt achter de toog om de muziek aan te zetten. We horen Shirley Bassy 

met ‘This is my life’. Maar Diana verschijnt nog niet.) 

(Muziek) Funny how a lonely day, can make a person say: What good is my 

life. 

Funny how a breaking heart, can make me start to say: What good is my life 

1475 JACKY: (Boven de muziek) En op tijd komen kan ze ook al niet. (Op dit moment komt 

DIANA iets gestresseerd op. Ze begint haar act mee te doen. Ondertussen gaat 

TRUDY met het glas water, waarin het poeder zit naar achter naar madame 

Grace),  

Funny how I often seem, to think I'll find never another dream, In my life 

Till I look around and see, this great big world is part of me, And my life 

This is my life  

Today, tomorrow, love will come and find me  

But that's the way that I was born to be  

This is me  
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This is me  

This is my life  

 (We horen TRUDY die enorm gilt. Deze gil stijgt boven de muziek uit. 

Iedereen springt op of kijkt verbaasd op. DIANA blijft nog even mee 

playbacken, maar stopt uiteindelijk toch.) 

And I don't give a damn for lost emotions  

I've such a lot of love I've got to give  

Let me live  

Let me live 

(TRUDY komt binnen gevlogen, zij heeft de vermoorde mevrouw GRACE 

gezien. Ze gilt hysterisch) 

1476 TRUDY: Hij is dood. Hij is dood.  

1477 ROONA: (onopvallend) Goed zo! 

1478 JACKY: (gaat naar TRUDY) Wie is dood? Waar heb je het over? 

1479 TRUDY: Hij is vermoord. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. 

 (DIANA komt ook tot bij TRUDY. Zij geeft haar een ferme mep in haar 

gezicht) 

1480 DIANA: Kalmeer nu, wie is dood? 

1481 LAURENT: Kom hier zitten en kalmeer nu toch! 

1482 TRUDY: Madame Grace. 

1483 LAURENT: Wie heeft zij vermoord? 

1484 TRUDY: Hij is dood! 

1485 LAURENT: Maar wie dan? 

1486 ROONA: De spion. 

1487 LAURENT: Maar nee, die zit daar nog. (ziet dat INSPECT ook recht staat) Enfin staat. 

 (de INSPECT loopt de gang in. TRUDY vervalt in een hevig snikken) 

1488 ROONA: Laat haar niet ontsnappen. Grijp haar. 

1489 JACKY: Waar zou die nu naartoe kunnen gaan? Zich verstoppen in de dark room 

misschien? 

1490 DIANA: (heeft alles begrepen) Madame Grace is vermoord! 

1491 JACKY: Maar neen, ze zei: HIJ is verm… (beseft opeens) O God! 

1492 LAURENT: Dat meen je niet? Hoe kan dat nu?  

1493 JACKY: Ben je zeker? Is ze niet aan het acteren? Met acteurs weet je nooit. 
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1494 TRUDY: (snikkend) Ga dan zelf zien als je me niet gelooft. 

1495 JACKY: Rustig. Misschien heb je je vergist. Dat kan toch!? 

1496 TRUDY: Ze ligt daar met haar tong uit haar mond. Zo! (doet het voor) 

1497 JACKY: Zeg, moet dat nu echt. ’t Is al griezelig genoeg. 

 (de INSPECT komt terug binnen) 

1498 INSPECT: Ja, die is dood. Daar helpt niks meer aan. Mijnheer Verboven is dood. 

1499 ROONA: Wat ik je zei: de spion. 

1500 JACKY: Zie je nu wel? Madame Grace heeft niks… 

1501 INSPECT: (onderbreekt haar) Mijnheer Verboven was Madame Grace. 

1502 JACKY: (opeens dringt het door. Ongelukkig) O, hoe erg. O, arme Madame Grace. Hoe 

kan dat nu? 

1503 LAURENT: Weet u zeker dat het niets tijdelijks is? Een zwakte, een flauwte? 

1504 INSPECT: Er is geen hartslag meer. Ik ben zeker. 

1505 JACKY: Hoe kan je daar nu zeker van zijn? Ben jij een dokter misschien? Misschien is 

ze in slaap gevallen… met haar tong uit haar mond. 

1506 INSPECT: Ik heb wel meer doden gezien. 

1507 ROONA: Ja, dat verbaast me niks. Je zal er zelf wel een paar hebben vermoord. 

1508 JACKY: Ik ben er helemaal niet goed van. O, madame Grace, ze was als een moeder 

voor me. 

1509 DIANA: Ja, een beetje teveel, als je het mij vraagt. 

1510 JACKY: Hoe kan dat toch gebeurd zijn? Wie doet zoiets? 

1511 DIANA: Als ze vermoord is, dan is dat gebeurd door iemand van ons. 

1512 LAURENT: Wat? 

1513 JACKY: O nee, dat kan ik niet geloven. (tegen TRUDY) Heb jij niemand gezien 

daarbinnen? (tegen de INSPECT) Misschien heeft hij zich verstopt. Heb jij 

iemand gezien? 

1514 ROONA: Het is de spion. 

 (JACKY gaat weg van bij INSPECT, die nu alleen blijft staan) 

1515 LAURENT: Ja, waarom liep u zo snel naar binnen? Moest u gaan kijken of ze wel echt 

dood was? 

1516 INSPECT: Ik ben even verdacht als u. 

1517 LAURENT: Ik? Dat dacht ik niet. Ik hield van mevrouw Grace. Dat is algemeen geweten. 

1518 JACKY: En ik ook. Ze was als een moeder voor me. Sinds mijn moeder was 
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gestorven… (ze krijgt een brok in de keel) O, ik kan het nog altijd niet 

geloven.  

1519 ROONA: Ik wist dat ze een doorgeefluik was. Ik had het jullie gezegd. Ze heeft de 

informatie gekregen en toegeslagen. 

1520 TRUDY: (iets gekalmeerd) Hij was al dood, toen ik binnenkwam. Wie zou nu zoiets 

doen? Het was wel niet altijd een vriendelijk mens, maar om nu zoiets te doen. 

1521 LAURENT: Ik denk dat we de schuldige niet ver moeten gaan zoeken. 

1522 INSPECT: Neen? Wie denkt u dan dat het is? 

1523 LAURENT: Iemand die haar niet graag had. Haar misschien niet kende? Een vreemde, die 

verdwaalt is zeker, hier voor de eerste keer komt. 

1524 JACKY: Ja, dat lijkt mij ook. Iemand die hier niet thuishoort. 

1525 DIANA: Waarom ging u direct naar binnen? 

1526 INSPECT: Om te zien of hij wel degelijk dood was? Waarom ging u niet kijken? 

1527 DIANA: (onzeker) Ik ben niet zo goed in zo’n zaken. 

1528 INSPECT: Ja ja. 

1529 LAURENT: Probeert u ons nu verdacht te maken? Waarom zouden wij de persoon doden 

die ons eten gaf? 

1530 INSPECT: Staat u hier ook op de loonlijst? 

1531 LAURENT: (verbaasd) Nee, maar ik was zijn grote liefde.  

1532 TRUDY: Was, ja! 

1533 INSPECT: Wat? 

1534 TRUDY: Was… Het was voorbij. Ze hadden het uitgemaakt. Twee weken geleden. 

Madame…. Mijnheer Verboven had het mij verteld. 

1535 LAURENT: Dat is onbelangrijk. Elk koppel kent wel eens een mindere periode in zijn 

relatie. Een kink in de kabel, zullen we maar zeggen. 

1536 ROONA: Een ‘kincky’ kabel. 

1537 JACKY: (tegen INSPECT) En waarom hebt u dat gedaan? Wat heb jij met Madame 

Grace te maken? 

1538 INSPECT: Ik kende hem goed. 

1539 LAURENT: Ha, je bekent. 

1540 INSPECT: Ja, ik beken dat ik hem kende. 

1541 ROONA: Zij heeft het gedaan. Zij heeft de informatie doorgegeven. 

1542 JACKY: Ik vond het al heel bizar dat jij hier de hele tijd zat te niksen. Wat kwam je hier 
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doen? 

1543 INSPECT: Kijken! 

1544 JACKY: Kijken hoe je madame Grace te grazen kon nemen. 

1545 ROONA: Koeien grazen. Moordenaars vermoorden. 

1546 TRUDY: (over ROONA) Wat zegt die nu? 

1547 JACKY: En jij was de laatste persoon die de gang is ingegaan. 

1548 INSPECT: Ik ben naar het toilet geweest. Wat ben jij gaan doen? 

1549 JACKY: Dat zijn jouw zaken niet.  

1550 INSPECT: Wie zou het nog kunnen zijn, buiten ik? Jij Jackie? 

1551 JACKY: Ik? Diana, ja. Die is meestal aan het roddelen over madame Grace.  

1552 DIANA: En jij doet zoiets niet, zeker? 

1553 JACKY: Neen, madame Grace was mijn stiefmoeder. 

1554 DIANA: Ja, een boze stiefmoeder, nietwaar Assepoester. 

1555 INSPECT: En waarom was jij het niet Diana? 

1556 DIANA: Omdat ik, ondanks mijn problemen met haar, veel respect voor haar had. 

1557 LAURENT: Wat? Jij had helemaal geen respect. (tegen INSPECT) Je hebt zelf gehoord dat 

ze altijd op madame Grace afgaf. “O, mijn oortjes. Het doet zo’n pijn als ze 

zingt. Ik maak haar kapot”. 

1558 ROONA: Diana zou dat niet doen. Hij heeft een boon voor madame Grace. Voor mij is 

het de spion. 

1559 INSPECT: En waarom jij niet, Roona? 

1560 ROONA: Ik? Wat heb ik met jullie te maken? 

1561 INSPECT: Inderdaad. Wat heb jij hier te zoeken? 

1562 ROONA: Ik zoek naar spionnen, zoals jij. En dan ontmasker ik ze en maak ze daardoor 

onschadelijk. 

1563 INSPECT: Voor mij zou het eender wie van jullie kunnen zijn. 

1564 TRUDY: Ik ook? Ik heb de moord wel ontdekt. Als ik het was geweest zou ik toch niet 

zo gereageerd hebben.  

1565 LAURENT: Ja, maar door zo te reageren wilde je je misschien onschuldig voordoen.  

1566 ROONA: Zij (de INSPECT) wil ons tegen elkaar opzetten. Dat is hun manier. Ze zetten 

de mensen tegen elkaar op en halen zo nog meer informatie binnen. 

1567 TRUDY: Ik was het in ieder geval niet. Ik zou niet weten waarom ik haar zou vermoord 

hebben. 
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1568 INSPECT: Omdat je zijn dealer bent. 

1569 TRUDY: En dan? Zou ik mijn bron van inkomsten dan vermoorden? 

1570 INSPECT: Omdat hij bijvoorbeeld niet betaalde. 

1571 LAURENT: Dat is onzin. Madame Grace had geld genoeg. 

1572 ROONA: Ze stikte in het geld. Daarom is ze dood. Gestikt.  

1573 INSPECT: Je bent zelfs twee keer binnen geweest. Misschien was de tweede keer om te 

zien of het je was gelukt. 

1574 TRUDY: Waarom ben ik hier nu opeens diegene die het heeft gedaan? Waarom richt 

iedereen zich op mij? Ik ken er hier zeker vier die ook in aanmerking komen. 

1575 INSPECT: Wie dan? 

1576 TRUDY: Jij, Jacky, Diana, en Laurent. 

1577 INSPECT: En waarom? 

1578 TRUDY: Jij, omdat je hier vreemd bent. Jacky, omdat die haar vriendin niet meer is, 

Diana, omdat die iets van haar wou en Laurent, omdat die het heeft afgemaakt. 

1579 LAURENT: Belachelijk. Trouwens waarom zou ik haar vermoorden omdat ik onze 

verloving had verbroken? Dat is je reinste poëzie. 

1580 TRUDY: Geen gedichtje dus! 

1581 JACKY: Het is geen grap. Dit is dood-ernstig. (schrikt) Allez, wat zeg ik nu allemaal! 

1582 ROONA: Zie je, het is Jacky. Ze heeft zich versproken. 

1583 TRUDY: Wat bazel je nu toch allemaal? Ik ben dit spelletje zat. We moeten de politie 

bellen. 

1584 JACKY: Voor er meer doden vallen!  

1585 INSPECT: Een goed idee. (neemt GSM en belt een nummer. Een kleine pauze) Hallo 

Jean-Claude, kan je eens komen. 

1586 ROONA: (stil tegen de anderen) Dat is zijn compagnon. 

1587 DIANA: Ja, waarom belde jij iemand op? 

1588 JACKY: (een weinig hysterisch) Straks komen er nog meer en worden we allemaal 

vermoord. 

1589 LAURENT: Geen probleem, schatje, ik zal je verdedigen. 

1590 INSPECT: Dat zal niet nodig zijn.  

1591 JACKY: Dat kan jij wel zeggen, maar wie zegt ons niet dat je een massamoordenaar 

bent en je ons vel gaat afstropen en er dan zout op gaat strooien. Misschien 

worden we wel verkracht. 
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1592 TRUDY: Ze is een vrouw, hoe zou ze dat moeten doen? 

1593 JACKY: Er zijn manieren, hoor! 

1594 LAURENT: Ik ga zelf de politie bellen. Heeft iemand het nummer? 

1595 INSPECT: 112 is het Europese noodnummer. 

1596 LAURENT: Probeer maar niet de slimmerik uit te hangen. Binnen enkele minuten zit je 

achter slot en grendel. 

1597 INSPECT: Of jij? 

1598 LAURENT: Ik zou niet weten waarom? Ik word hier niet verdacht. 

1599 INSPECT: Voor mij is iedereen hier verdacht. 

1600 LAURENT: Wat u denkt is van geen belang. Wat de politie vindt… 

1601 INSPECT: Ik ben de politie. 

1602 JACKY: Hahaha. En wij moeten dat geloven? 

1603 ROONA: Het is een valstrik. Zij probeert ons te misleiden. 

1604 INSPECT: (toont een ID) Hier, mijn politiekaart. 

1605 ROONA: Die kan vals zijn. 

1606 LAURENT: Inderdaad. Ik heb geen enkel vertrouwen in een politievrouw. 

1607 JACKY: Het zou best kunnen dat je van de twee kanten zijt. 

1608 INSPECT: Wat bedoelt u? 

1609 TRUDY: Lesbisch? 

1610 JACKY: Nee. Zowel van de politie als de moordenaar. 

1611 INSPECT: Ik verzeker u dat ik dat niet ben. 

1612 LAURENT:  Dat hoeven wij niet te geloven. 

1613 INSPECT: Dat klopt. Mijn onschuld zal onmiddellijk duidelijk zijn van zodra ik de 

moordenaar heb ontmaskerd is. En dat zal ik dan ook doen. 

1614 DIANA: Daar kijken we dan naar uit. 

1615 ROONA: Ik niet. Ik geloof geen woord van wat ze zegt. Ze is een spionne, zeg ik. 

1616 INSPECT: En zo dadelijk komt mijn collega langs en hij zal u met veel plezier bevestigen 

dat ik inspecteur Vermuyten ben. En dat ik al jaren bij de politie werk. 

1617 ROONA: Dat is allemaal opgezet spel. Het is een complot. 

1618 INSPECT:  U zal het wel zien. In afwachting wil ik al een paar dingen onderzoeken. Ik 

vraag dan ook uw volledige coöperatie.  

1619 TRUDY: Ik heb niks te verbergen. Mij kan je alles vragen. 

1620 DIANA: Ik ook niet.  
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1621 INSPECT: Laat me dan met u beginnen. Mevrouw Diana. Mag ik u zo noemen? 

1622 DIANA: Dat is mijn artiestennaam. Maar u mag. 

1623 JACKY: Laat dat artiest maar zitten. Het enige waar jij artiest in bent is in het op de 

mensen hun zenuwen werken. 

1624 DIANA: En het enige wat jij kan is de hypocriet uithangen. 

1625 INSPECT: Verklaar u nader, mevrouw Diana. 

1626 DIANA: Zij zegt wel dat ze Madame Grace graag had, maar eigenlijk was dat helemaal 

niet waar. Ze deed alleen alsof, omdat dat mens de vriendin van haar moeder 

was geweest. 

1627 JACKY: Ze is een soort vervangmoeder geweest. 

1628 ROONA: En een vervangvader tegelijk. 

1629 DIANA: Neen, het was gewoon omdat ze je in haar testament had opgenomen. Voor het 

geld danst de beer en in uw geval was dat letterlijk te nemen. 

1630 JACKY: Ik hield van dat mens zoals ik van mijn moeder heb gehouden. Van mij zal je 

geen kwaad woord over haar gehoord hebben. 

1631 TRUDY: Dat zou ik nu ook niet zeggen. 

1632 INSPECT: Wat kan jij daaraan toevoegen, Trudy? 

1633 TRUDY: Jacky heeft meerdere keren haar ongenoegen over de brutaliteiten van 

madame… mijnheer Grace bij mij komen verhalen. Ze was ook niet altijd zo 

opgezet met het protectionistisch gedoe van mijnheer Grace. 

1634 JACKY: Dat is toch niet verwonderlijk. In alle goede families gebeurt het wel eens dat 

er iets mis is. Daarom kan je nog altijd iemand graag zien.  

1635 ROONA: Dat is zeker, schatje. Ik geloof je. 

1636 INSPECT: En u, mevrouw… 

1637 ROONA: Roona! Ik ben niet betrokken. Ik kom hier niet zo vaak. 

1638 LAURENT: Leugens, je zit hier nu al twee weken aan een stuk, de hele dag. 

1639 INSPECT: Heeft u geen job. U bent toch nog te jong om al op pensioen te zijn. 

1640 ROONA: Ik ben ziek, mevrouw de inspecteur. Ik ben een tijdje opgenomen in het 

hospitaal en moet nu wat recupereren. Maar volgende week ga ik weer aan de 

bak. Dat dit juist nu moet gebeuren. Dat is toch weer pech voor mij. 

1641 INSPECT: U zat hier dus ook maar om wat rust te krijgen. 

1642 ROONA: (vrolijk) Ja, zoals u. Net zoals u. Wij zaten beiden van onze rust te genieten. 

1643 INSPECT: En kende u de overledene? 
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1644 ROONA: (beslist) Nee! Ik ken hier eigenlijk niemand. Ik bedoel, echt kennen, neen! 

1645 INSPECT: Op een dag bent u hier binnengekomen en u bent dan maar gebleven. 

1646 ROONA: Ja! 

1647 LAURENT: Eigenlijk is ze hier door mij gekomen.  

1648 ROONA: Ja, dat is waar. 

1649 LAURENT: Ik was haar tegengekomen in de Lunch garden, waar we aan de praat waren 

geraakt en toen ik haar vroeg om mee een pintje te komen drinken is ze 

gewoon meegegaan. Sindsdien is ze hier elke dag gekomen. 

1650 ROONA: Ja, zo was dat. 

1651 INSPECT: Twee weken geleden bent u hier voor het eerst binnen gekomen? En u kende 

hier dus niemand? Ook de heer Verboven niet? (ziet de verbazing) Mevrouw 

Grace. 

1652 ROONA: Zo is dat. 

1653 INSPECT: En daar bent u zeker van? 

1654 ROONA: Natuurlijk. 

1655 INSPECT: Heel zeker? 

1656 LAURENT: Twijfelt u daaraan, inspecteur? 

1657 INSPECT: Zou het kunnen dat u al met mijnheer Verboven… madame Grace contact had 

gehad? 

1658 ROONA: Nee! Nog nooit ontmoet. 

1659 INSPECT: (richt zich nu naar Laurent) En u? Wat was uw relatie met mijnheer 

Verboven? 

1660 LAURENT: Ik kende hem van hier, natuurlijk. We waren vrienden geworden. Zij… hij was 

een goeie vriend van mij. Meer niet. (Diana reageert achter hun rug) 

1661 INSPECT: En wat is uw relatie met hen hier. 

1662 LAURENT: Allemaal vrienden. Roona ken ik van hier te komen. Trudy werkt hier nu zo’n 

twee weken en Diana en… 

1663 INSPECT: (reageert op het voorgaande) Twee weken? 

1664 LAURENT: Ja, twee weken… En Diana en Jacky treden hier al jaren op. Die ken ik al veel 

langer. 

1665 INSPECT: (weer naar TRUDY) En u werkt hier nog maar twee weken?  

1666 TRUDY: Ja! En ik werk hier geen minuut langer meer. Dat is zeker! 

1667 INSPECT: Is uw werk hier gedaan? 
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1668 TRUDY: Ja… (beseft wat ze zegt) Nee, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoel dat ik hier in 

de gegeven omstandigheden niet langer meer wens te werken. Het is hier niet 

veilig. 

1669 INSPECT: Ja ja! (Gaat naar JACKY) En u, wat is uw relatie met deze mensen? 

1670 JACKY: Voor mij geldt hetzelfde. Ik ken Diana al vanaf ze hier werkt, Laurent omdat 

hij hier al jaren komt en Trudy en Roona nu zo’n twee weken. (wordt opeens 

erg emotioneel, weent) Maar moeten we dat arme mens daar nu laten liggen? 

Ze zal nog kou krijgen. Zo met haar mond open.  

1671 INSPECT: Eerst het forensisch onderzoek. Daarna zal de lijkdienst van de gemeente haar 

komen ophalen. 

1672 JACKY: (zeer emotioneel) O, zeg dat toch niet. Het is alsof je zegt dat de vuilkar zal 

langskomen.  

1673 ROONA: Kunnen we dit dan niet uitstellen tot na het fooronderzoek? 

1674 INSPECT: Dit is slechts een informatief gesprek, ziet u. De moordenaar is onder ons en ik 

wil eerst even kijken wie wie is en eventueel een motief zou kunnen hebben. 

Later komt dan de reconstructie. Tot dan moet ik u vragen om de bar, ja zelfs 

deze ruimte, niet te verlaten. 

1675 JACKY: Ook niet om naar het toilet te gaan? 

1676 INSPECT: Ook niet.  

1677 JACKY: Zeg, ik mag er dan uitzien als een vrouw, toch kan ik mijn water niet 

ophouden zoals zij. Mijn kraantje moet op gezette tijden eens opengezet 

worden. 

1678 INSPECT: Ik kan u dan alleen aanraden om niet teveel te drinken. 

1679 JACKY: Ja maar, wacht eens even. We weten niet eens of u wel een echte agent bent. 

Ik ga hier niet blijven wachten tot u beslist wat u met ons gaat doen.  

1680 LAURENT: Jacky heeft gelijk. U belde wel met iemand, maar je zei alleen maar ‘Kun je 

eens komen’. Hoe wist die persoon aan de andere kant waar hij moest zijn? Je 

gaf geen adres, je zei niet wie je was.  

1681 ROONA: Ja, heb ik niet gezegd dat er een complot achter zit? 

1682 JACKY: Ik ben hier weg. Ik wil hier niks mee te maken hebben. Ze zoeken het zelf 

maar uit. 

1683 INSPECT: U blijft, zoals ik gezegd heb. 

1684 JACKY: Nee, ik ga. En wel nu! 
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1685 INSPECT: Heb ik gezegd ‘als het zijne Koninklijke hoogheid belieft’? Nee, hé. Je blijft 

hier.  

1686 JACKY: O zeg! 

1687 INSPECT: En iedereen hier. Ik belde mijn collega Jean-Claude. Agent Lemaitre. Hij wist 

dat ik hier zat en had dus geen adres nodig. 

1688 TRUDY: En waarom zat jij hier dan? 

1689 DIANA: Toevallig zeker? 

1690 LAURENT: Ja, het is toch allemaal heel eigenaardig dat u hier opeens opduikt en dat op 

diezelfde avond een moord wordt gepleegd.  

1691 JACKY: Ik had al gehoord dat de politie de zaken veel dichter zal opvolgen, maar ik 

had nooit gedacht dat het zo dicht zou zijn. 

1692 INSPECT: Het was niet toevallig. U moet weten dat ik mijnheer Verboven, of madame 

Grace, zoals u hem noemt, al kende. 

1693 ROONA: Wat heb ik je gezegd? Zij is het! 

1694 JACKY: (hysterisch) Wij zitten hier te luisteren naar de moordenaar en we laten ons als 

lammeren naar de slachtbank leiden!!! 

1695 INSPECT: Als je als eens ophield met te blaten? Ik kende mijnheer Verboven al, omdat 

hij met mij contact had genomen, zo’n vijftal dagen geleden. 

1696 LAURENT: Zij had al met u contact genomen, zegt u? 

1697 INSPECT: Ja, mijnheer Verboven was ervan overtuigd dat er iemand hem wou 

vermoorden en kwam bij de politie langs om te vragen of hij bescherming kon 

krijgen.  

1698 JACKY: (nog altijd hysterisch) Dan is dat wel niet goed gelukt, hé, uw bescherming! 

1699 INSPECT: (wat verlegen) Inderdaad. Maar we namen de zaak niet zo ernstig moet ik nu 

toegeven. Mijn collega wist dus dat ik hier zat en dat ik hem misschien zou 

kunnen nodig hebben.  

1700 ROONA: Zie je wel? Ik zei het jullie nog! 

1701 DIANA: Wat heeft mijnheer Verboven u dan juist verteld, mevrouw de beschermengel? 

1702 INSPECT: Hij had zo’n twee weken geleden het idee dat er iemand achter hem aan zat. 

Eerst had hij er nog geen aandacht aan besteed. Hij had ergens een papiertje 

gevonden waarop stond: jij wordt mijn volgende slachtoffer! Maar hij dacht 

dat het niet voor hem bedoeld was. Er eigenlijk toevallig was terecht gekomen. 

Maar vanmorgen had hij het commissariaat gebeld; Ik moest naar hier komen, 
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dringend. Hij had nieuws voor me. Ik moest hier incognito alles komen 

aanschouwen, waardoor ik de schuldige zou kunnen ontmoeten en hem 

oppakken. 

1703 TRUDY: Maar madame Grace heeft u niet herkend. 

1704 LAURENT: Ja, jullie hebben geen woord gewisseld. 

1705 DIANA: Of het moet zonder ons medeweten geweest zijn. 

1706 INSPECT: Daar draait politiewerk om. Discretie. 

1707 ROONA: Het is nog altijd heel ongewoon. Ik blijf het eigenaardig vinden. 

1708 LAURENT: Mij heeft u ook nog niet overtuigd dat u wel degelijk van de politie bent. 

1709 INSPECT: (tot DIANA) U bent zo zwijgzaam. En dat terwijl u daarstraks een 

spraakwaterval was.  

1710 DIANA: Ik observeer. 

 (JEANC komt op; Hij is een jonge agent en duidelijk homo, alhoewel niet 

nichterig) 

1711 INSPECT: Ha, Jean-Claude. Daar ben je dan. 

1712 JEANC: Goeie dag. 

1713 INSPECT: Dames en heren, dit is mijn collega Jean-Claude Lemaitre.  

1714 JACKY: O, ik hou wel van mannen in uniform.  

1715 JEANC: Goeie dag. 

1716 LAURENT: En nog zo jong. Hij mag mij in ieder geval de handboeien al wel aandoen. 

1717 INSPECT: Jean-Claude zal mij assisteren en zal er ook op toezien dat iedereen zich 

gedraagt. 

1718 JEANC: Ja, ik hoop dat ik mijn matrak niet zal moeten gebruiken. 

1719 JACKY: O, hij wil zijn matrak gebruiken. Bij mij mag het hoor, schatje. 

1720 DIANA: Doe nu niet zo vulgair.  

1721 JACKY: Och, je zou zelf wel willen. Doe maar schatje, reken mij maar in. 

1722 TRUDY: Hij mag dat zelfs bij mij doen. Ik vind mannen in uniformen ook sexy. 

1723 INSPECT: Wij gaan samen de moord verder onderzoeken. Eerst gaan we u individueel 

ondervragen en we zullen ook een forensisch onderzoek moeten doen. Dan 

kan het lijk weg gevoerd worden  

1724 JACKY: U gaat ze hier toch niet binnenbrengen? 

1725 INSPECT: Het zal niet anders kunnen. We moeten het lijk toch weg kunnen brengen. 

1726 JACKY: Je kan de artiesteningang nemen. Ik heb een sleutel. (zoekt haar sleutel in haar 
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tasje) 

1727 INSPECT: Wie heeft er nog een sleutel van die artiesteningang? 

1728 LAURENT: Madame Grace zelf.  

1729 INSPECT: Niemand anders? 

1730 LAURENT: Nee, dat denk ik niet. 

1731 DIANA: Madame Grace wou niet dat iemand anders een sleutel had. Hoeveel keer heb 

ik haar die niet gevraagd? Ze zei dat hoe minder mensen daar een sleutel van 

hadden hoe beter. We hadden er ook geen van de voordeur. 

1732 INSPECT: (tegen JACKY) Waarom heb jij er dan wel één? 

1733 DIANA: Omdat zij altijd alles mocht hebben.  

1734 JACKY: Ze vertrouwde mij. (geef de sleutel aan INSPECT) 

1735 INSPECT: Bedankt.  

1736 ROONA: Ik vraag me af hoe u die moordenaar zal ontmaskeren? Niemand van ons heeft 

iets gezien of gehoord. 

1737 LAURENT: Inderdaad! Wij zijn hier altijd samen geweest. 

1738 JACKY: Ik heb het je toch al gezegd. Het moet iemand van hierbuiten geweest zijn, die 

ingebroken heeft. 

1739 INSPECT: Er zijn geen sporen van inbraak. 

1740 JACKY: Misschien heeft hij die weer terug dichtgemaakt. 

1741 INSPECT: Een beetje ernstig, Jacky. 

1742 JACKY: Het zou toch kunnen! 

1743 LAURENT: Een reden temeer, hoe ga je dan iets ontdekken? 

1744 INSPECT: Dat is mijn werk, maak u maar geen zorgen. We zullen u zo dadelijk allemaal 

afzonderlijk verhoren. 

1745 TRUDY: Maar hoe kan je weten dat ze de waarheid spreken? 

1746 INSPECT:  We hebben een onafhankelijke getuige. 

1747 JACKY: O ja, mijnheer matrak. (werpt een kushandje naar JEANC) 

1748 INSPECT: Neen, die was niet aanwezig. 

1749 ROONA: Er is toch niemand anders? 

1750 INSPECT: We hebben hier vele aanwezigen. (Wijst naar de zaal) Deze mensen hebben 

alles gezien en staan buiten alle verdenking. Zij kunnen een eerlijk oordeel 

geven. 

1751 TRUDY: Maar ook zij hebben niets kunnen zien. Hoe gaan zij dan weten hoe het is 
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gebeurd? 

1752 INSPECT: Zij gaan mij helpen om de waarheid naar boven te halen. En wees gerust, zij 

hebben alles gezien wat zich hier heeft afgespeeld. Zij zullen de moordenaar 

wel vinden.  

1753 JACKY: En daarna mag hij mij ook eens onderzoeken. Worden we niet gefouilleerd? 

Misschien heb ik mijn wapen wel verstopt. 

1754 DIANA: In je broek zeker? Jij slet! 

1755 INSPECT: Mag ik u dus vragen om allemaal naar de dark room te gaan.  

1756 TRUDY: Mag daar dan het licht aan? 

1757 JACKY: O nee, ik ga niet naar de dark room. Mijn tweede moeder is vermoord? Ik wil 

niet samen met een moordenaar naar de dark room, want wat kan daar 

alllemaal niet gebeuren. 

1758 INSPECT: Agent Jean-Claude zal u begeleiden. 

1759 JACKY: O ja, (geeft de agent een arm) kom schatje.  

1760 JEANC: Ik zorg er wel voor dat u komt, als u mag. 

1761 JACKY: O, dat is veel belovend. 

1762 ROONA: U bent zelf betrokken bij deze zaak. Kan u deze verhoringen wel doen zonder 

dat u vooroordelen hebt? U heeft niet eens alles gezien en gehoord. 

1763 INSPECT: Neen, maar er waren hier getuigen die dat wel hebben gedaan. En nu allemaal 

naar de dark room. Jean-Claude breng ze weg. 

1764 JEANC: Allez, circulez, komaan vooruit, de kamer uit. 

1765 JACKY: En hij kan nog rijmen ook. Die kerel heeft verborgen talenten. 

1766 DIANA: Die moeten we dan maar eens blootleggen. 

1767 JACKY: Inderdaad! Kom schatje. Ik zal u de dark room eens laten ontdekken. (hij gaat 

samen met JEANC af, gevolgd door DIANA, LAURENT en ROONA. TRUDY 

volgt ook, maar INSPECT houdt haar tegen) 

1768 INSPECT: U mag nog even wachten, juffrouw. We gaan met u beginnen. Gaat u daar 

maar even zitten. (Richt zich nu tot het publiek.) Dames en heren. Vanaf nu 

bent u mijn ogen en oren. U bent allemaal getuige geweest van wat er zich hier 

heeft afgespeeld. En u hebt er geen belang bij gehad. U bent onschuldig. 

Tenminste, dat hoop ik. Er zijn hier in dat bewuste half uur dingen gebeurd, 

dingen gezegd, waaraan u misschien niet veel aandacht heeft besteed, maar ik 

verzeker u dat in verband met deze moord de kleinste bijzonderheid van het 
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grootste belang kan zijn. Protesteer als u merkt dat één van de betrokkenen iets 

probeert te verdoezelen:. Niet denken: ik zit hier mooi in het donker, laat zij 

het maar oplossen. Niet doen. Ik verwacht van u dat u de moordenaar mee 

ontmaskert. Ik zal u na elk verhoor vragen wat jullie ervan vinden. (Zij draait 

zich weer naar TRUDY. INSPECT neemt haar notaboekje en noteert één en 

ander, als het nodig is) Even kijken: 11u 50. (noteert dat. TRUDY begint aan 

haar uurwerk te prutsen.) Wat bent u aan het doen? 

1769 TRUDY: Mijn uurwerk stond een kwartier voor. Ik zet het even terug.  

1770 INSPECT: Mag ik uw naam, leeftijd en beroep?  

1771 TRUDY: Trudy Deprez, 27 jaar, serveuse. Of is het serveerster?  

1772 INSPECT: U serveert hier de drankjes? 

1773 TRUDY: Ja, dat is het. Maar ik heb hier niks mee te maken, mevrouw. Ik heb hier heel 

de tijd niks anders gedaan, dan de mensen geserveerd, dat hebt u toch zelf 

gezien?  

1774 INSPECT: Maar ik heb u wel twee keer naar daar zien gaan. 

1775 TRUDY: Maar dan heb ik niks gedaan, ik zweer het. Op het hoofd van mijn kinderen. 

1776 INSPECT: Heb u dan al kinderen? 

1777 TRUDY: Nee, maar op diegene die nog ooit zal krijgen. 

1778 INSPECT: Laat ons beginnen bij het begin: Hoe bent u hier terecht gekomen? 

1779 TRUDY: Ik las een advertentie in de krant, dat ze hier een servie… een serveu… een 

barmeid zochten. 

1780 INSPECT: Wanneer was dat?  

1781 TRUDY: Een maand geleden. Ik heb een brief geschreven en mocht me komen 

voorstellen. 

1782 INSPECT: En dat was toen de eerste keer dat u mijnheer Verboven zag? 

1783 TRUDY: Ja. 

1784 INSPECT: Ik geloof u niet. 

1785 TRUDY: Waarom niet? 

1786 INSPECT: U bent toch zijn dealer? Dat heeft u mij toch zelf verteld? 

1787 TRUDY: Zo zou ik het nu ook niet noemen. Hij kocht een beetje wiet bij mij. Ik ben 

geen dealer, ik koop zelf bij een dealer. Madame Grace kocht wat van mij 

over. Maar dat is pas sinds ik hier werk. 

1788 INSPECT: Dat denk ik niet. 
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1789 TRUDY: Wat bedoelt u? 

1790 INSPECT: Toen mijnheer Verboven bij mij langs kwam vertelde hij mij wie hij allemaal 

in staat zou zien om hem te vermoorden. Hij sprak over zijn dealer, een meisje 

van 27, die al drie maanden zijn wiet aanleverde. 

1791 TRUDY: Zei hij dat hij mij verdacht? 

1792 INSPECT: Dat heb ik niet gezegd. Maar u ontkent wel niet dat u hem al drie maanden 

kent. 

1793 TRUDY: Nee, maar het maakt toch geen verschil of ik hem dan wel drie maanden, dan 

wel één maand ken? 

1794 INSPECT: Toch wel. Mijnheer Verboven zei me dat hij twee weken geleden het gevoel 

kreeg dat hij bedreigd werd. Het zou natuurlijk kunnen dat hij die bedreiging 

pas begon te voelen toen jij hier begon. 

1795 TRUDY: Ik heb madame Grace nooit iets misdaan. Dat moet je geloven. Het is waar dat 

ik haar drugs verkocht, maar waarom zou ik haar dan dood willen? 

1796 INSPECT: We moeten alles onderzoeken. Misschien had je wel goede redenen. Dingen 

die met drugs te maken hadden, die met geld te maken had, wie zal het 

zeggen? Dat zoeken we nog uit. Vertel even wat er hier allemaal is gebeurd 

volgens u? 

1797 TRUDY: Ik kwam hier om 2 uur binnen en ik heb de…. 

1798 INSPECT: Laat ons zeggen, vanaf mijnheer Verboven is binnen gekomen. 

1799 TRUDY: Ha! Wel, ik stond hier als hij is binnengekomen. Jacky had juist zijn nummer 

gedaan en ik had iedereen iets te drinken gegeven. Ik had u nootjes gebracht, 

weet u dat nog? En toen hij binnen was, begon Jacky hem al direct te storen. 

Hij wilde iets met zijn show doen. En Diana ook. Toen madame Grace… sorry 

mijnheer Verboven, maar ja iedereen noemt haar zo, dus… Dus als mijnheer 

Verboven een beetje met hen gelachen had, ging hij naar zijn bureau. Hij had 

me iets daarvoor een drankje gevraagd, maar had het laten staan, dus ben ik 

het hem gaan brengen. Toen ik daar was vertelde hij mij dat hij hoofdpijn had 

en een glas water wou. Daarna is hij beginnen repeteren. We hebben het 

allemaal gehoord. Toen ze stopte, ben ik met zijn glas naar hem toegegaan. 

Toen ik daar aankwam… (stokt in haar betoog als ze dat beeld weer in 

gedachten krijgt. Ze snikt) Hij lag daar, zoals een kameleon, met zijn tong… 

1800 INSPECT: (verbaasd) Opgerold? 
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1801 TRUDY: Nee, groen.  

(JEANC komt binnen en neemt plaats voor de deur van de gang) 

1802 INSPECT: Wat deed u toen?  

1803 TRUDY: Ik dacht dat hij een hartaanval had gehad, dus ik ging naar hem toe. Maar toen 

zag ik dat die boa te strak rond zijn keel zat. Ik begreep dat hij vermoord was 

en ik gilde en ben de bar terug ingelopen om de anderen te gaan halen. Zonder 

te weten dat de moordenaar daar nog was.  

1804 INSPECT: Dat is uw hele verklaring? (TRUDY knikt. Zij richt zich tot het publiek) Wat 

denken jullie hiervan? Is er iets opgevallen dat ze nog niet verteld heeft? 

(Ofwel zal het publiek spreken over het poeder in het glas, misschien wel iets 

anders. Het is nu aan de INSPECT om of te improviseren, of het verhaal terug 

naar de oorsprong te brengen. Geeft het publiek informatie die niets met het 

stuk te maken hebben, bv. een vergissing of toevalligheid in de eerste scène, 

dan zal de INSPECT dit noteren of in een evident geval ook vragen aan 

TRUDY, bv. heeft u inderdaad een glas laten vallen en dan zal TRUDY 

antwoorden: “ja, maar dat was mijn onhandigheid. Het glipte uit mijn hand”. 

Wijst het publiek naar het poeder, dan zal de INSPECT dit doorgeven aan 

TRUDY, die dan zal vertellen dat het hier om een gewoon aspirinepoeder 

ging.) Zeer goed opgemerkt, mijnheer. Ik noteer dit even voor latere controle. 

(Komt er niks van het publiek dan gaat de INSPECT zelf verder) Goed 

juffrouw Trudy. U was toch zijn dealer? Was het dan niet onvoorzichtig om 

hier te komen werken? 

1805 TRUDY: Natuurlijk, maar mijn moeder is niet gezond, ziet u, en ik had dringend geld 

nodig. Gezondheidszorg kost veel tegenwoordig. 

1806 INSPECT: En zo heeft ook u een motief. Geld! En daarvan had mijnheer Verboven 

genoeg. 

1807 TRUDY: Neen, hij vertelde me dat hij er steeds minder had, nu de zaken slechter gingen 

en hij Diana sponsorde. 

1808 INSPECT: En nu hebben we ook een reden. Hij betaalde niet meer en u hebt hem een 

lesje geleerd. 

1809 TRUDY: Waarom zou ik dat doen, dan had ik zijn geld helemaal niet? Het is hier 

algemeen bekend dat Jacky alles erft. Hij heeft meer redenen om hem te 

vermoorden dan ik. Door zijn dood is juist mijn geldkraan dichtgedraaid en ik 
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heb dat geld heel erg nodig. Om heel eerlijk te zijn, ik ben bij hem 

binnengegaan om hem opslag te vragen, maar hij wou er niets van weten. Hij 

zei me dat ik al genoeg verdiende, met mijn verkoop van drugs erbij, en dat de 

zaak ook zo goed niet meer draaide. Hij wilde ze misschien sluiten. 

1810 INSPECT: Goed. Laat ons het voorlopig hier maar bij laten. Gaat u daar maar zitten en 

mag ik u vragen vanaf nu geen woord meer te zeggen. Mocht u zich echter 

niet aan die regel houden dan zal ik u terug naar het bureau sturen. (stuurt 

JEANC naar de gang) Haal die mevrouw Diana maar? (ze loopt terug de bar 

in)  

1811 JEANC: (doet de deur open en spreekt tot iemand erachter) Diana, u mag nu komen. 

1812 DIANA (komt schoorvoetend binnen) Wat een onbeschrijflijk leed. Wat een verlies! 

1813 INSPECT: Bent u zo erg geschokt? 

1814 DIANA: Ja, zou u dat niet zijn. Zij was mijn mentor, mijn voorbeeld. Haar dood is een 

verlies voor de hele showwereld. Ik voel dan ook woede en tegelijk onmacht. 

Onmacht omdat ik niets kan doen. Woede omdat ik de persoon die dat heeft 

veroorzaakt wil straffen. En mijn woede is groot. 

1815 INSPECT: Zo groot dat u iemand zou kunnen vermoorden? 

1816 DIANA: Nee, niet overdrijven. Alleen zijn ogen uitsteken, zijn hart uit zijn borstkast 

halen en zijn ballen afsnijden. 

1817 INSPECT: Hoe was het om voor een vedette als Mijnheer Verboven te moeten werken? 

1818 DIANA: Ze was een goede baas. Een schat van een mens, dat is zeker. Maar we hadden 

soms wel eens woorden. 

1819 INSPECT: Ja, dat heb ik kunnen merken.  

1820 DIANA: Wat bedoelt u? 

1821 INSPECT: U gaat me toch niet vertellen dat u niet op gespannen voet leefde met mijnheer 

Verboven. Ik heb niet anders gehoord dan dat je hem verwenste en hem wou 

vermoorden. 

1822 DIANA: Madame Grace was een stichtend voorbeeld. Natuurlijk hadden we wel eens 

woorden en als ze zong dan kreeg ik de kriebels, dat is juist, maar we hadden 

een goeie zakelijke relatie. 

1823 INSPECT: Zeer mooi verwoord, maar ik geloof er niks van. Maar goed, vertel me uw 

naam, uw leeftijd en uw beroep? 

1824 DIANA: U vraagt toch geen leeftijd aan een dame? Dat zou u toch moeten weten. 
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1825 INSPECT: Aan een dame niet, nee. Maar voor zover me bekend heeft u dingen, die men 

bij een dame niet kan terugvinden.  

1826 DIANA: (geschokt) O, inspecteur. 

1827 INSPECT: Kom, het gaat hier om een politieonderzoek. Uw naam, leeftijd en beroep? 

1828 DIANA: Dirk Dom, beenhouwer. 

1829 INSPECT: En uw leeftijd? 

1830 DIANA: (verlegen) 48 jaar, maar ik zie er maar 35 uit. Iedereen zegt dat. 

1831 INSPECT: Ja ja. Vertelt u maar eens wat u vanavond hebt gedaan en gezien? 

1832 DIANA: Wel, ik heb gezien waar Jacky op uit was. Ze wilde wraak. Ze wilde madame 

Grace vermoorden, want er is wat verkeerd gegaan tussen die twee. Die 

hebben ruzie over iets. Over wat weet ik niet, maar ik heb zo’n idee. 

1833 INSPECT: En dat is? 

1834 DIANA: Jacky heeft een oogje op Laurent en dat is het liefje van madame Grace. 

Volgens mij weet madame Grace dat en is ze daarom niet zo goed gezind op 

Jacky. Ze is jaloers. 

1835 INSPECT: En u bent dat niet?  

1836 DIANA: Ik jaloers? Dat woord komt niet voor in mijn dictionaire. Maar als je over 

jaloers spreekt, ook Jacky is jaloers. Maar dan op mij. Het zou me niet 

verbazen mocht ik binnenkort ook gewurgd worden. 

1837  INSPECT: OOK gewurgd? 

1838 DIANA: (betrapt) Of neergestoken. 

1839 INSPECT: U heeft dus het idee dat Jacky achter deze moord zit? 

1840 DIANA: Absoluut. 

1841 INSPECT: En dat uit jaloezie? 

1842 DIANA: Inderdaad. 

1843 INSPECT: Probeert u nu niet om iemand anders te belasten, zodat men u niet meer zou 

verdenken? 

1844 DIANA: Inspecteur? U verdenkt mij toch niet? Ik was een goede vriendin van madame 

Grace. 

1845 INSPECT: (wend zich naar de zaal) En u dames en heren, denkt u dat hij een goeie vriend 

was van mijnheer Verboven? (de reacties uit de zaal zullen negatief zijn) 

1846 DIANA: (eerst aarzelend, dan heftig) Wel ja, misschien was ik wel geen goede 

vriendin, maar het mens was dan ook een verschrikkelijke bitch. Ze mocht me 
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niet. Ze hield meer van Jacky dan van mij. Ze was oneerlijk, bemoeizuchtig en 

had een vreselijke ‘aire’ over zich. Terwijl ze net als ik uit een boerenbroek 

was geschud.  

1847 INSPECT: Pardon? 

1848 DIANA: Haar ouders waren gewone mensen. Haar vader was landbouwer. 

1849 INSPECT: Hoe weet u dat allemaal? 

1850 DIANA: Ik weet meer van haar dan u zou vermoeden. Ze beweerde dat ze in de Crazy 

Horse had gewerkt en in de Paradis Latin in Parijs, maar daar is geen woord 

van waar. Ik ben het gaan checken. 

1851 INSPECT: Al die moeite… waarvoor? 

1852 DIANA: Omdat ik al verwacht had dat ze een grote zak wind was. Iemand die 

overdrijft. 

1853 INSPECT: En om geen andere reden? 

1854 DIANA: Neen.  

1855 INSPECT: Gewone curiositeit, dus? (Diana knikt) U heeft ons nog niet verteld wat u 

allemaal gedaan heeft nadat Madame Grace is vertrokken naar haar bureau? 

1856 DIANA: Ik heb hier heel de tijd gezeten en geluisterd naar haar mooie stem. Ik ben hier 

nooit buitengegaan. Dat heeft u toch allemaal gezien? 

1857 INSPECT: (naar de zaal) Klopt dit, mensen? (verwachtbaar is dat het publiek vertelt dat 

hij weg is gegaan voor zijn optreden, komt dit niet zal de inspecteur dit zelf 

vertellen) Wat heeft u hierop te zeggen, mijnheer Dom?  

1858 DIANA: Ik ben door de gang naar de scène gelopen. Dat is alles. 

1859 INSPECT: Maar dat duurde langer dan alleen maar even door de gang lopen.  

1860 DIANA: (uitval) Ik moest naar het toilet!!! Iedereen moet toch al wel eens naar het 

toilet.  

1861 INSPECT: Hoe was uw relatie met de andere habitués? Met Laurent of Roona? 

1862 DIANA: Roona ken ik niet zo goed, die komt hier pas een paar weken. Ze gedraagt zich 

nogal bizar. Soms is ze heel gewoon, een echte ‘fage hag’, en dan gedraagt ze 

zich alsof ze hier de baas is. Heel gek. Laurent is een schatje. Hij is de liefste 

man, van alle mannen die hier komen. Hij heeft klasse en cultuur. En een 

schoon lijf. 

1863 INSPECT: U bent verliefd op hem? 

1864 DIANA: Nee, ik ga steady met John. 
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1865 INSPECT: En wat met Trudy hier? 

1866 DIANA: Och, die valt wel mee. (zachter tegen de inspecteur) Hoewel, die het ook zou 

kunnen gedaan hebben. Zij was wel als laatste bij Madame Grace. 

1867 TRUDY: (die het gehoord heeft) Wil je mij beschuldigen? 

1868 DIANA: Jij hebt toch altijd gezegd dat ze zo gierig was. Misschien heb je haar wel het 

geld zien tellen en heb je haar daarom vermoord. 

1869 TRUDY: Als het om geld zou geweest zijn zou jij haar wel eerder hebben vermoord.  

1870 INSPECT: Juffrouw Trudy, ik had je gezegd dat u hier mocht blijven als u uw mond 

hield. 

1871 DIANA: Geld interesseert me niet. Alles draait bij mij om de kunst.  

1872 INSPECT: Als beenhouwer zal u wel veel geld verdienen? 

1873 DIANA: Neen, ik werk in het slachthuis en dat verdient niet goed. 

1874 INSPECT: Vandaar dat u zo’n spieren hebt. U moet heel wat gewicht dragen, met al dat 

geslachte vee. 

1875 DIANA: Ja, zo’n beest weegt al gemakkelijk zo’n 80 kg als het is opgesneden. (begrijpt 

nu opeens waar de INSPECT naartoe wil) Maar madame Grace is niet 

geslacht, als u misschien dacht… 

1876 INSPECT: O nee, ik weet ook wel dat ze gewurgd is. (TRUDY snikt weer, omdat ze zich 

de scène weer voor de geest haalt) Dus u heeft geen motief om madame Grace 

te vermoorden? 

1877 DIANA: (begrijpt het verkeerd) Nee, ik ben blij dat u dat zo ziet.  

1878 INSPECT: Goed, dan mag u daar gaan zitten en uw mond houden. (tegen JEANC) Haal 

mijnheer Laurent nu maar. 

1879 JEANC: (opent de deur) Monsieur Laurent! Kunt u even hier komen ? 

1880 LAURENT: (komt binnen) Ik hoop dat dit allemaal niet te lang meer gaat duren, want ik 

moet mijn boekhouding van de winkel nog in orde brengen. Als mijn facturen 

niet op tijd betaald worden, kunnen de schuldeisers er de blok op leggen. 

Vergeet niet dat het mijn broodwinning is.  

1881 INSPECT: Het gaat hier om een moord, mijnheer, dat is geen habbekrats. Dat kan niet op 

één-twee-drie opgelost worden. Mag ik uw naam, uw leeftijd en beroep? 

1882 LAURENT: Laurent Parent, 43 jaar, antiquaire. 

1883 INSPECT : Kunt u mij vertellen wat u gedaan heeft, vanaf het moment dat mijnheer 

Verboven is binnengekomen? 
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1884 LAURENT: Ik heb de hele avond daar aan dat tafeltje gezeten. Toen madame Grace dan 

weg was, ben ik even weg gegaan naar het toilet. Ik ben terug gekomen en 

toen is de moord gepleegd. 

1885 INSPECT: Hoe weet u dat dan de moord is gepleegd en niet ervoor? 

1886 LAURENT: Madame Grace was nog aan het zingen.  

1887 INSPECT: Ach zo. Hoe was uw relatie tot mijnheer Verboven? 

1888 LAURENT: Wij waren bevriend. 

1889 DIANA: Hij liegt. Jullie waren ‘lovers’! 

1890 INSPECT: Wat heb ik gezegd u, Mijnheer Dom? 

1891 DIANA: Maar ’t is waar. Hij heeft al een hele tijd een relatie met haar. 

1892 INSPECT: Is dat zo, mijnheer Parent?  

1893 LAURENT: (aarzelend) Ja, dat is zo. Het is waar. En hiermee is dus bewezen dat ik er niks 

mee kan te maken hebben.  

1894 INSPECT: En waarom?  

1895 LAURENT: Vermits ik van madame Grace hield. Je gaat je geliefde toch niet vermoorden. 

1896 INSPECT: Ach mijnheer, als u eens moest weten hoeveel passionele moorden er 

gebeuren. Het is absoluut geen zekerheid. Maar vertelt u eens hoe uw relatie 

met de andere personen was? 

1897 LAURENT: Ik ben iedereen goed gezind.  

1898 INSPECT: Kan het iets gedetailleerder? Juffrouw Trudy. 

1899 LAURENT: Goed gezind. 

1900 INSPECT: Mijnheer Dom? 

1901 LAURENT: Wie? 

1902 INSPECT: Ik veronderstel dat u hem madame Diana noemt. 

1903 LAURENT: Heet zij Dom? Dat past haar wel. 

1904 DIANA: Zeg! Alsof Parent beter is. 

1905 INSPECT: Mijnheer Dom, alsjeblief. 

1906 DIANA: Zij begint. 

1907 INSPECT: Antwoord u nu maar op mijn vraag. 

1908 LAURENT: Mijnheer Dom (gniffelt) ken ik alleen van deze bar. 

1909 INSPECT: Zou u zeggen dat het uw vriend is? 

1910 LAURENT: Ik heb niks tegen haar, maar ook niks voor. 

1911 DIANA: ’t Is wederzijds, trut. 
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1912 INSPECT: Mijnheer Dom, ik zeg het niet meer. Of ik steek een vod in uw mond. (tot 

Jackie) En… Jacky? 

1913 LAURENT: Jacky is wel een vriendin. Ze is zelfs een hele goeie vriendin. En Roona ken ik 

nog niet zo lang. 

1914 INSPECT: Wie was mijnheer Verboven niet goed gezind? 

1915 LAURENT: Geen idee. 

1916 INSPECT: Helemaal niet? 

1917 INSPECT: Ook uzelf niet? 

1918 LAURENT: Ik zeker niet. Ik hield van haar. Waarom zou ik haar vermoorden? 

1919 INSPECT: Goed (richt zich weer naar het publiek) Is er iets opgevallen dat de heer 

Parent, hier niet heeft verteld? (Het publiek kan het hier hebben over het vele 

geld, waarop LAURENT dan repliceert dat dit van de verkoop komt. Of men 

kan ook reeds allusie maken op het feit dat LAURENT en JACKY iets hadden 

afgesproken. Dit wordt dan door LAURENT met verbazing weg gewuifd.) We 

komen wel achter de waarheid. (tegen JEANC) Laat Jacky maar komen. 

(JEANC gaat af). Ik wil er nog eens op hameren dat jullie zwijgen of anders 

dienen jullie de kamer te verlaten. Elke inmenging kan het onderzoek schaden. 

1920 TRUDY: Maar wij weten misschien dingen die u niet weet.  

1921 INSPECT: Ik weet meer dan u denkt en bovendien zullen die dingen zeker nog naar 

boven komen. (Beseft dat JEANC lang wegblijft) Wel, hoe zit het daar? (de 

deur gaat open en JEANC en JACKY komen giechelend binnen) Agent 

Lemaitre, we zijn hier wel aan het werken. (JEANC herstelt zich. Tegen 

JACKY) En ik zie dat u uw verdriet opeens goed verwerkt hebt. 

1922 JACKY: O nee, het agentje hier heeft alleen mijn zinnen even verzet.  

1923 INSPECT: Mag ik uw naam, leeftijd en beroep?  

1924 JACKY: Ja, als je belooft om het niet door te geven. 

1925 INSPECT: Nu graag!? 

1926 JACKY: O, gij zijt ook een ‘bitch’, zeg! Mijn naam is Jacques de Robber, leeftijd 35 en 

mijn beroep is kapper. Ge zou ook wel eens mogen langskomen in mijn salon. 

1927 INSPECT: Een beetje ernst, graag. 

1928 JACKY: O, maar ik ben serieus. Gij hebt het echt wel eens nodig. Uw haar is precies in 

een mixer terecht gekomen. Bij wie gaat ge nu? 

1929 INSPECT: (geërgerd) Laat ons bij de zaak blijven. Waar was u vandaag toen mijnheer 
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Verboven vermoord werd? 

1930 JACKY: Wat een onnozele vraag, alsof jij dat niet weet? 

1931 INSPECT: U kan toch op mijn vragen antwoorden? 

1932 JACKY: Ik was hier, bij u. Of hebt ge dat niet gezien, misschien?  

1933 INSPECT: Ik wil dat u het mij vertelt. 

1934 JACKY: Waarom? Hebt ge Altzheimer? 

1935 INSPECT: Elk detail kan een aanwijzing zijn. 

1936 JACKY: Ik kan u wat aanwijzen, als ge wilt. 

1937 INSPECT: Wat zou u mij aanwijzen? 

1938 JACKY: Wie het gedaan heeft, natuurlijk.  

1939 INSPECT: Weet u dat dan? 

1940 JACKY: Natuurlijk. Diana daar. Die spreekt altijd slecht over madame Grace. 

1941 INSPECT: Maar heeft niet ieder hier een motief, mijnheer De Robber. 

1942 JACKY: Zeg maar Jacky, hoor. 

1943 INSPECT: Elk van deze mensen heeft een reden. Juffrouw Trudy om het geld. Mijnheer 

Dom omdat hij gek werd… 

1944 JACKY: Wie? 

1945 INSPECT: Mijnheer Dom. Diana! 

1946 JACKY: Heet die zo? 

1947 DIANA: Op mijn paspoort toch, mijnheer De Flodder. 

1948 INSPECT: (gaat verder in haar betoog) Omdat hij gek werd van het zingen van madame 

Grace en mijnheer Laurent deed misschien een passionele moord. 

1949 JACKY: Mijnheer Laurent die staat buiten verdenking. Die kan het niet gedaan hebben.  

1950 INSPECT: Hoe weet u dat? 

1951 JACKY: (een beetje betrapt) Ik weet dat gewoon. Die zou dat niet kunnen, die zit zo 

niet in elkaar. Die heeft een romantische ziel. Die staat boven moord. 

1952 INSPECT: (sarcastisch) Ja, dat is een goede reden. 

1953 JACKY: Ik ben blij dat u daar ook zo over denkt. 

1954 INSPECT: Vertel me eens wat er volgens u gebeurde tijdens de laatste levensminuten van 

mijnheer Verboven.  

1955 JACKY: Ze zal geen lucht meer hebben kunnen krijgen. (weent weer even) O, dat moet 

vreselijk geweest zijn. 

1956 INSPECT: Ik bedoel wel wat er hier gebeurde en wat u gezien heeft. 
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1967 JACKY: Hier is echt niks gebeurd. Alleen juffrouw Trudy heeft madame Grace nog 

gezien. (ze weent weer) O, ik heb het zo moeilijk met deze situatie. 

1968 INSPECT: U lijdt wel heel erg? 

1969 JACKY: Ik heb al eens zo’n verlies moeten verwerken. En ik ben daar niet goed in. Ik 

ben veel te gevoelig.  

1970 INSPECT: Hebt u al eens iemand verloren? 

1971 JACKY: Ja, Louis. En ik zag hem zo graag. 

1972 INSPECT: Een vriend? Een familielid? 

1973 JACKY: Mijn goudvis. Het was een groot verlies en ik heb er heel erg onder geleden. 

1974 INSPECT: Goed. Laat ons bij deze moord blijven.  

1975 JACKY: De andere moord is anders ook nog onopgelost. 

1976 INSPECT: (Verbaasd) Welke moord? 

1977 JACKY: Wel, die op Louis.  

1978 INSPECT: Uw goudvis? 

1979 JACKY: (snikt) Doorgetrokken in de WC… door Vincent. De moordenaar. 

1980 INSPECT: Mijnheer De Robber… 

1981 JACKY: Maar ik heb hem buiten gesmeten hoor. 

1982 INSPECT: De goudvis? 

1983 JACKY: Neen, Vincent natuurlijk. Ik kan niet met een moordenaar samenleven. 

1984 INSPECT: Kunnen we bij deze zaak blijven, alstublieft? 

1985 JACKY: Ja natuurlijk, maar u wijkt altijd af. 

1986 INSPECT: Hoe is uw relatie met mevrouw Roona en deze mensen hier? 

1987 JACKY: Roona is een schatje, Laurent heeft die meegebracht en ze is gebleven. Zij 

vindt mijn shows geweldig. Juffrouw Trudy is een beetje een zuurpruim. Die 

zit steeds op Roona te vitten. ‘Roona, doe dit niet, Roona, zorg dat ik niet hoor 

dat je het weer doet.’ En dan doet ze juist niks. Die twee hebben een rare 

relatie. Ze bemoedert ze en toch is ze altijd streng voor haar. 

1988 TRUDY: Dat is niet waar. 

1989 INSPECT: (tegen TRUDY) Ik ga het toch weer niet moeten zeggen…? 

1990 JACKY: Wat zeggen? 

1991 INSPECT: En wat is uw relatie met mijnheer Verboven? 

1992 JACKY: Madame Grace -want zo noemen wij haar- is als een moeder voor mij 

geweest. (snikt weer) Wat zij allemaal niet voor me gedaan heeft. Toen mijn 
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moeder stierf, heeft ze mij als het ware geadopteerd. Hoe erg, toch! Doet u in 

godsnaam alles wat u kan om die misdaad op te helderen inspecteur. En ik zal 

alles doen om u te helpen. 

1993 INSPECT: Dank u. U en mijnheer Laurent waren ook goede vrienden, veronderstel ik? 

1994 JACKY: (veelzeggend) Wij zijn hele goeie vrienden. Hele goeie vrienden. (Laurent 

schudt neen met het hoofd) 

1995 INSPECT: Maar ook niet meer dan dat?  

1996 JACKY: (Minimaliseren) Neen, niet meer dan dat. 

1997 INSPECT: Maar ook u vindt het een mooie man.  

1998 JACKY: O ja, u ook? 

1999 INSPECT: Nee, ik ben getrouwd. Maar Diana vindt hem wel mooi. 

11000 JACKY: (nijdig) Ze moet met haar poten van mijn man afblijven. Of ik zal die eens 

breken. (Iedereen kijkt mekaar verbaasd aan) 

11001 INSPECT: Uw man? Heeft u een oogje op Laurent? 

11002 JACKY: (tegen LAURENT) We kunnen het maar beter zeggen, Laurent-ke, er is nu toch 

geen reden meer om het te verzwijgen. Zij zal het toch niet meer weten. 

(LAURENT schudt zijn hoofd van neen, maar JACKY begrijpt het verkeerd) Ik 

en Laurent zijn een koppel. 

11003 INSPECT: (naar LAURENT) En ik dacht dat u een relatie had met mijnheer Verboven? 

11004 DIANA: Heb jij madame Grace bedrogen? 

11005 JACKY: Neen, het was af met madame Grace. 

11006 INSPECT: Mijnheer Laurent? 

11007 LAURENT: Had u ons niet gevraagd te zwijgen, inspecteur? 

11008 INSPECT: Nu mag u spreken. Nu moet u. 

11009 LAURENT: Wel ja, het is waar. De relatie die ik had met madame… mijnheer 

Verboven is twee weken geleden beëindigd. Toen Jacky het wist heeft hij een 

‘move’ gedaan en ik ben mee ‘gemoved’.  

11010 INSPECT: Maar u heeft zonet nog beweerd dat u en mijnheer Verboven een relatie 

hadden? 

11011 JACKY: (hysterisch) Heb jij mij bedrogen? Hoe kon je? Als dat zo is vermoord ik je. 

11012 TRUDY: Zoals je madame Grace vermoord hebt? 

11013 INSPECT: Mijnheer Parent? 

11014 LAURENT: Ik heb dat alleen gezegd om onze relatie niet te verraden. Iedereen dacht 
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toch dat ik en madame Grace nog samen waren, dus dat kwam dan goed uit. 

11015 DIANA: ‘Goed uit’ om een alibi te creëren.  

11016 INSPECT: Dit maakt u zeker verdacht, mijnheer Laurent, want nu is een passionele 

moord nog vanzelfsprekender.  

11017 LAURENT: Maar zou het dan niet waarschijnlijker zijn dat zij… hij de moord zou 

hebben gepleegd. Hij zou dan jaloers geweest zijn. Ik niet meer. 

11018 INSPECT: Maar dat neemt niet weg dat zijn dood u goed zou uitkomen. Ook u heeft nu 

een motief. En nog geen kleintje. 

11019 JACKY: Verrader. Ik dacht dat je me trouw was (begint te wenen).  

11020 INSPECT: En u heeft nu eveneens een motief. Misschien wou u uw rivale wel 

uitschakelen.  

11021 JACKY: Nee, ik wist niet eens dat hij weer terug een relatie met haar had. 

11022 LAURENT: Dat heb ik ook niet. 

11023 JACKY: Zwijg jij maar, ellendeling. Echtbreker. 

11024 INSPECT: Je hoefde dat niet te weten. Hij was de ex van je vriendje. 

11025 JACKY: Van mijn ex-vriendje. 

11026 LAURENT: Luister nu toch, Jacky… 

11027 INSPECT/JACKY: Zwijg jij! 

11028 JACKY: Hij heeft het zelf gedaan. Omdat ze het wist van ons. Hij heeft haar in een 

vlaag van woede vermoord. Ik zie hem daar wel toe in staat. 

11029 LAURENT: Maar ik… ik… 

11030 JACKY: Zwijgen is toestemmen. Jij bent een vuile moordenaar. 

11031 LAURENT: En wie zegt dat jij het zelf niet bent. Vanwege de erfenis. 

11032 JACKY: (betrapt) Neen, ik weet van niks. 

11033 LAURENT: Och, laat maar zitten. Zie je nu hoe rap je iemand verdacht kan maken? 

11034 INSPECT: Neen, we laten het niet zitten. Wat is er met de erfenis, Jacky? 

11035 JACKY: Och niks. Madame Grace zal me haar fortuin nalaten. Enfin, wat ervan over is.  

11036 INSPECT: Zo zo! Dus zijn dood komt u goed uit. 

11037 JACKY: Neen, want naar het schijnt zou ik onterfd worden. Enfin, volgens Diana toch! 

11038 DIANA: Ja, dat klopt. Madame Grace heeft me verteld dat ze alles aan Unicef wou 

schenken. En vermits Jacky niet van de familie is, kan ze ernaar fluiten. 

11039 JACKY: Maar misschien zeg jij dat alleen maar om mij op stang te jagen en is het 

helemaal niet waar. Heb jij dat testament gezien? Weet jij of het al getekend 
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is? 

11040 INSPECT: Wilt u er zo achter komen of het al getekend is? Om te zien of je haar op tijd 

hebt afgemaakt? 

11041 JACKY: (snikt) Ik hield van haar. Ze was mijn tweede moeder. 

11042 TRUDY: Maar je pikte het liefje van je tweede moeder wel af? 

11043 JACKY: Waar bemoei jij je mee? Madame Grace had mij beloofd dat ze me alles ging 

nalaten. Zij had geen kinderen en die verre neef, die ze nog ergens had, zou 

niks krijgen. Ik had daar niet om gevraagd en het is niet belangrijk. 

11044 INSPECT: U gaat me niet wijsmaken dat het u onverschillig liet? 

11045 JACKY: Er is een testament en voor zover ik weet is dat nog altijd geldig. 

11046 INSPECT: Maar ze was wel zinnens om het te veranderen. De notaris zou deze avond om 

22u komen. Juist na haar optreden en dan zou ze haar testament hebben laten 

wijzigen. Misschien wist u dat. 

11047 JACKY: Nee, ik weet er niks van. Dat zou ze me toch laten weten. Ik ben toch 

betrokken partij. 

11048 INSPECT: Misschien liet ze je dat wel weten en heb je ervoor gezorgd dat ze niets meer 

kan wijzigen. 

11049 JACKY: Ik wist helemaal van niks. (beseft de ernst) En waarom zou ze mij hebben 

willen onterven? 

11050 INSPECT: Dat weet ik niet. 

11051 DIANA: Misschien omdat je er met haar loverboy vandoor was gegaan. 

11052 JACKY: Wel, ze mag hem terughebben, de vuile moordenaar. 

11053 LAURENT: Jacky, ik heb niks met haar. 

11054 JACKY: (luistert niet) En ik heb je altijd geloofd. Ik dacht dat je eerlijk was. 

11055 TRUDY: Heerlijk, met een H, zal ze bedoelen. 

11056 JACKY: Maar nu kan ik zien dat je een vuile leugenaar bent. Je lijkt de eerlijkheid 

zelve. Je ziet alles zogezegd door een roze bril, maar als puntje bij paaltje 

komt ben jij helemaal geen positievelling, lieveling. 

11057 LAURENT: En jij bent wel eerlijk zeker. Jij kon madame Grace niet uitstaan. En je wist 

het wel van dat testament. 

11058 INSPECT: Ach zo, mijnheer De Robber? U heeft nog een extra motief.  

11059 JACKY: (betrapt) Wel ja, ik wist het. Diana had het me verteld. Maar als zij iets vertelt 

dan is dat meestal met een korrel zout te nemen. 
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11060 INSPECT: En waarom zou die notaris dan naar hier komen? 

11061 JACKY: Maar ik wist niets van een notaris. Van een impresario, dat wel. Maar van een 

notaris, neen, daar had ik nog niks van gehoord. 

11062 INSPECT: En heeft u ons nu alles verteld? Of zijn er nog dingen die u achterhoudt? 

11063 JACKY: Correctie, vergeten. 

11064 INSPECT: Bent u dan nog dingen vergeten?  

11065 JACKY: O, ik ben zo vergeetachtig. Soms vergeet ik het vuur af te zetten in de keuken 

en dan kom ik thuis en dan staat dat nog op. 

11066 INSPECT: Dat is niet belangrijk. 

11067 JACKY: Niet belangrijk. Zo kan heel uw kot wel afbranden, hé! 

11068 INSPECT: Voor het onderzoek. 

11069 JACKY: O ja. Neen, ik heb alles verteld wat er gebeurt is. 

11070 INSPECT: (richt zich naar de zaal) En wat heeft u allemaal ontdekt dat niet strookt met 

de werkelijkheid? (De zaal zal het hebben over de bebloede zakdoek, over een 

sigaret gaan roken, over naar de dark room gaan, over de afspraak met 

LAURENT. Telkens wordt de bal doorgespeeld naar de acteur, maar deze 

houdt het bij de plausibele oplossingen: bloedneus, is buiten, moest dark room 

opkuisen, weet van geen afspraak met LAURENT) Oké, er komt zeker nog 

meer duidelijkheid over uw betrokkenheid. (tegen JEANC) Haalt u mevrouw 

Roona er nu ook maar bij! 

11071 JEANC: (opent de gangdeur en roept) Mevrouw Roona? Kan u naar hier komen. 

11072 INSPECT: (tegen ROONA, die opkomt) Mag ik uw naam, leeftijd en beroep? 

11073 ROONA: Mijn naam is Roona. Ik ben 48 en detective. 

11074 INSPECT: (verbaasd) O, kijk eens aan. U kan ons dus een pak verder helpen. 

11075 ROONA: Nee, ik heb niks gezien. 

11076 INSPECT: Niets gezien, zegt u? 

11077 ROONA: Inderdaad! 

11078 INSPECT: Maar u moet toch gezien hebben dat mijnheer Verboven is binnengekomen en 

ook weer is vertrokken? U heeft toch de hele situatie kunnen zien. U had zelfs 

een hele strategische positie. 

11079 ROONA: Ja, maar ik heb verder niks gezien.  

11080 INSPECT: (verbaasd door de onwil) Mag ik uw naam ook nog even? 

11081 ROONA: Roona! 
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11081 INSPECT: Neen, dat had ik al. Uw naam… uw achternaam? 

11082 ROONA: Dat heb ik niet. 

11083 INSPECT: Dat heeft iedereen, mevrouw.  

11084 ROONA: Wel, ik niet. 

11085 INSPECT: Mevrouw, mag ik u vertellen dat u niet met mijn voeten moet spelen, dat is 

obstructie van de arm der wet. 

11086 ROONA: Hoe kunnen uw voeten nu een arm der wet zijn? 

11087 INSPECT: Het gaat hier over moord, we zoeken hier wel een moordenaar. 

11088 ROONA: Ik weet al wie het heeft gedaan. 

11089 INSPECT: O ja? Wie? 

11090 ROONA: De spion! 

11091 INSPECT: (tegen de anderen) Is die niet goed bij haar hoofd? 

11092 ROONA: Kijk, het barst hier van de spionnen. Laurent, Jacky en Diana. Allemaal zitten 

ze te kijken en te spioneren. Maar ik hou ze in het oog. Elke stap die ze hebben 

gezet, staat in mijn geheugen gegrift. Elke beweging… niet meer van mijn 

netvlies te branden. 

11093 INSPECT: Wat heeft u nog zoals gezien? 

11094 ROONA: Een doorgeefluik. 

11095 INSPECT: Wat? 

11096 ROONA: De spionnen geven alles door aan elkaar en aan een doorgeefluik. 

11097 INSPECT: O ja? En wie is dat doorgeefluik? 

11098 ROONA: U! 

11099 INSPECT: Ik? 

11100 ROONA: Ja u. Ik heb u door. U wil mij ontmaskeren, maar dat zal u niet lukken.  

11101 INSPECT: Is er dan iets te ontmaskeren? 

11102 ROONA: Absoluut. Ik heb een man en een dochter. Dat wist u niet, hé? U kent mij niet 

11103 INSPECT: Uw gezicht komt mij anders heel bekend voor. En het interesseert me niet dat 

u een man en een dochter heeft? 

11104 ROONA: (opeens erg teleurgesteld) O, u heeft mij ontmaskerd. Ik dacht dat ik het had 

kunnen geheim houden. 

11105 INSPECT: Maar u heeft het me juist gezegd. (draait zich naar de anderen en doet een 

teken dat ROONA niet goed bij haar hoofd is) Goed. (Naar de zaal) Wil 

iemand hier nog iets aan toevoegen? (de zaal kan hier iets vertellen over de 
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rare gesprekken en eventueel over de verbintenis met de dochter. De 

INSPECT doet alles wat van geen belang is af als de invloed van iemand die 

gek is en trekt dat zodoende in twijfel) Maar nu hebben wij nog even wat 

forensisch onderzoek te doen. Binnen 20 minuten komen we bij u terug en 

gaan we over tot de reconstructie. Jullie blijven hier, in deze kamer, tot we 

terug komen. (tot de zaal) Jullie mogen natuurlijk wel de zaal verlaten als 

jullie dat willen. (tegen de acteurs) Tot binnen 20 minuten. (Zaallicht gaat 

aan. Scènelicht gaat uit, maar de acteurs blijven op de scène. Het is) 

  

 PAUZE 
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2e BEDRIJF 

 

 (Het zaallicht gaat uit en het scenelicht gaat aan. JACKY staat bij ROONA en 

DIANA bij LAURENT. TRUDY zit alleen aan een tafeltje.)  

2001 JACKY: En ik volgde die schone jongen met mijn auto, in de hoop te weten te komen 

waar hij woonde. 

2002 LAURENT: En toen zei die dat Elton John homo is. Komaan zeg, Elton John. 

2003 DIANA: Dat weet toch iedereen. 

2004 JACKY: En toen stopte die opeens voor die boetiek. En ik reed vanachter op hem in. 

2005 LAURENT: En weet je wie ook nog? David Bowie. 

2006 JACKY: Ik zei hem: nu zit ik eens in uw gat en nu zit er een auto tussen. 

2007 LAURENT: En Angelina Jolie. 

2008 DIANA: Ik heb al altijd gedacht dat dat een man was. 

 (de INSPECT komt binnen, gevolgd door JEANC) 

2009 JACKY: Ha, daar ben je. Ik wil met klem protesteren. We zitten hier al een half uur en 

ik ben al helemaal stijf. 

2010 DIANA: (insinuerend) Dat zou ik wel eens willen zien. 

2011 INSPECT: Het zal nu niet lang meer duren. We hebben nu het lijk laten afvoeren. En 

hebben dat bureau eens goed onderzocht. Ik wil jullie één voor één even 

ondervragen over wat er allemaal gebeurd is en daarna gaan we een volledige 

reconstructie doen. 

2012 ROONA: Wat moet dan er weer opgebouwd worden? 

2013 INSPECT: Pardon? 

2014 ROONA: Awel, die her-constructie? 

2015 INSPECT: Juist ja! 

2016 JACKY: Ik blijf toch protesteren. Wanneer mogen we hier weg? Ik moet nog dringend 

wat dingen doen. 

2017 INSPECT: Zoals wat?  

2018 JACKY: Zoals… zoals… dat hoef ik niet te zeggen. Waarom moeten we dit nu nog 

doormaken? We weten toch wie de moordenaar is. Tot juffrouw Trudy 

binnenging, leefde madame Grace nog, dus kan het alleen Trudy zijn geweest. 

2019 TRUDY: Toen ik binnenging was ze al dood en ik denk dat u de laatste was, die voor 

mij binnenging. Dus… 
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2020 INSPECT: Rustig juffrouw, dat zal de reconstructie uitwijzen. 

2021 TRUDY: Die janet daar, heeft de brutaliteit om mijn woorden in twijfel te trekken. Die 

persoon - of all people! - probeert een ander verdacht te maken terwijl hij zelf 

de verdachtste is. Ja, die man daar heeft bloed op zijn zakdoek. 

2022 JACKY: Ik heb het al gezegd. Ik had een bloedneus. Bovendien speelde de muziek nog 

toen ik hier weg ben gegaan. 

2023 DIANA: Ja, ook bij mij. 

2024 LAURENT: Ja, madame Grace is blijven spelen tot iets voor Trudy is binnengegaan. 

Alleen zij kan het gedaan hebben. 

2025 INSPECT: Dat zou logisch zijn. (doet teken naar JEANC, die buiten gaat) Maar 

misschien is er toch nog een andere verklaring. Daarom moeten we deze 

reconstructie goed doen. (We horen opeens weer de piano en de stem van 

Madam Grace. Verbazing bij iedereen) 

2026 DIANA: Maar… Dat kan niet. 

2027 JACKY: Hoe is dat mogelijk? 

2028 LAURENT: Ze leeft nog. 

2029 ROONA: Madame Grace komt spoken. Bel ghostbusters. 

2030 INSPECT: Die muziek kwam uit een bandrecorder. 

2031 JACKY: (door elkaar) Wat vertelt u nu? Hoe bestaat het? 

2032 DIANA:  (door elkaar) Dat kan niet. Dan had ik het toch gehoord. 

2034 ROONA: (door elkaar) Dat heb ik toch al altijd gezegd. 

2035 LAURENT: (door elkaar) Ik protesteer. 

2036 TRUDY: (door elkaar) Wil dat zeggen dat ik nu gearresteerd ben? 

2037 INSPECT: Kalm. We gaan gewoon een reconstructie houden. Mag ik u vragen waar u 

stond of zat toen Madame Grace binnenkwam? 

2038 ROONA: Ik zat daar.  

2039 INSPECT: (om te vermijden dat iedereen het zegt) Ga maar gewoon op jullie plaats zitten 

of staan. (iedereen doet het. Terwijl richt de INSPECT zich naar de zaal) 

Vanaf nu is het heel belangrijk dat u de minste afwijking signaleert. We 

moeten absoluut zeker zijn dat we alle details juist hebben. Dus roept u gerust 

als u iets ziet of hoort dat niet klopt. Onderbreek maar rustig. Ik zal u er zeer 

dankbaar voor zijn. Maar ga niet speculeren. Niet gissen. Constataties en 

feiten, daar draait het om. Alles hangt nu van u af. We gaan nu reconstrueren 
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en u bent in staat concrete feiten te controleren. "Zei hij dat of niet?" "Deed ze 

dat of niet?" Maar alles wat er zich buiten deze bar heeft afgespeeld kunt u 

alleen vermoeden. Het helpt ons bij het onderzoek niet veel verder om daar op 

in te gaan. Dat is mijn werk. Daar moet ik straks achter zien te komen. Dus 

geen theorieën. Maar harde feiten. Opgelet: we gaan beginnen. (terug tegen de 

spelers) Gelieve alles te doen, zoals u het daarnet heeft gedaan. De 

moordenaar moet gevonden worden.  

2040 ROONA: (Staat recht) Beschuldigde sta op. Ja, edelachtbare, ik ben het geweest. 

Bernard, veel te lange tenen. Erik, een vuile bek. Simon, bedroog zijn 

dwergchinchilla. Ahmed, geen centimeter humor en Paul, te weinig voeling 

met Testaankoop. 

2041 INSPECT: Mevrouw Roona, ofwel hebt u iets zinnigs te zeggen over de moord, ofwel 

zwijgt u. 

2042 ROONA: O, over de moord? (Gaat tot bij INSPECT) Ik ga het zeggen, Walter… 

2043 TRUDY: Maaa! (klinkt als Maar) 

2044 INSPECT: Maar wat, juffrouw Trudy? 

2045 TRUDY: Maar… waarom al die moeite doen? Zo’n reconstructie is niet nodig… Ik heb 

het gedaan. 

2046 INSPECT: Ach zo. Waarom? 

2047 TRUDY: (aarzelend) Omdat madame Grace geen drugs meer van me wou kopen. 

2048 INSPECT: Zo? En hoe heeft u dat dan gedaan? 

2049 TRUDY: Ik zag dat iedereen zeer aandachtig aan het kijken was naar de show van Diana 

en ik maakte van de gelegenheid gebruik om met haar water binnen te gaan. Ik 

had er echter voordien vergif in gedaan. Ze heeft niks gemerkt. Ze dronk het 

uit en viel neer. Ik heb dan gedaan alsof ik helemaal buiten zinnen was en ben 

hier gillend binnengelopen. 

2050 LAURENT: Ach zo, jij hebt het gedaan? Jij bent een goeie actrice. 

2051 DIANA: Ik sta verbaasd. 

2052 JACKY: Ik zei het je toch dat zij de schuldige was. 

2053 ROONA: Zij kan het niet gedaan hebben. 

2054 INSPECT: Waarom komt u daar nu mee naar voor en niet toen ik het u vroeg? 

2055 TRUDY: Ik voelde opeens een schuldgevoel in me opkomen en wilde deze mensen niet 

ophouden van hun dagdagelijkse activiteiten. 
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2056 INSPECT: (tegen de zaal) Wat denkt u van deze bekentenis? (alle informaties die vanuit 

de zaal komen zullen bewijzen dat ze liegt: geen moord met vergif maar door 

wurging, motief te zwak, reden om tot bekentenis over te gaan te zwak. 

Misschien zal men al de draad blootleggen tussen haar en haar moeder. 

Indien dit het geval is gaan de volgende replieken verloren) Dank u wel, 

dames en heren, u bevestigt wat ik ook al dacht: Ze liegt. Maar dan is mijn 

vraag, waarom liegt ze? (weer met zaal in discussie. Wat ze ook zeggen de 

conclusie moet zijn). Ze wil dus iemand beschermen. Maar wie? (weer 

mogelijkheid om de zaal te laten uitzoeken) Omdat haar reactie gebeurde toen 

Roona tegen ons sprak is het waarschijnlijk dat ze Roona wil beschermen. 

Maar opnieuw is dan de vraag: Waarom? (weer de zaal laten antwoorden. 

Alles wat op de verdachtmaking van ROONA leidt moet zowel afgezwakt als 

aangemoedigd worden, voor zolang ze hierdoor niet extra veel 

verdachtmaking krijgt. Het zou mooi zijn als ze ontdekte dat het haar moeder 

is, maar hier mag niet bij geholpen worden. Op dit moment komt JEANC naar 

voor met een boekje met foto’s.)  

2057 JEANC: Inspecteur, mag ik even storen. Dit zal je interesseren. 

2058 INSPECT: Zeer goed, Jean-Claude. Dit is zeer goed politiewerk. (JEANC vertrekt trots 

weer naar zijn plaats) 

2059 INSPECT: (tegen ROONA) Mevrouw, ik heb u daarnet toch uw naam gevraagd, maar ben 

die vergeten. Hoe was hij ook al weer?  

2060 ROONA: Roona! 

2061 INSPECT: En wat is uw achternaam, Nora?  

 (TRUDY stopt haar gezicht weg, achter haar handen) 

2062 ROONA: Ik heb geen achternaam meer. 

2063 INSPECT: Neen, Nora, heeft u geen achternaam meer? 

2064 ROONA: Neen, die is gestorven, samen met mijn man. 

2065 INSPECT: Zou het kunnen dat het Nora Sporen is? 

2066 TRUDY: O nee! 

2067 INSPECT: Nora Sporen, getrouwd met Robert Deprez.  

2068 ROONA: O ja, nu weet ik het weer. (Nijdig) Bob (lief) en Trudy. 

2069 INSPECT: Inderdaad! Uw man Bob en (ze bekijkt TRUDY) dochter Trudy Deprez. Nora 

Sporen gezocht voor verschillende moorden op mannen.  
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2070 ROONA: Het was zijn schuld. 

2071 INSPECT: Wie?  

2072 ROONA: Hij had mij bedrogen.  

2073 INSPECT: Wie Nora?  

2074 TRUDY: Onze pa. Op een dag kwam ze vroeger van haar werk en ze vond hem in bed 

met iemand anders. Een man. 

2075 INSPECT: Vandaar dat ze in homobars naar slachtoffers zoekt. 

2076 ROONA: Het zijn spionnen. Mensen die altijd in je leven komen kijken en er weghalen 

wat je niet wil prijsgeven. 

2077 TRUDY: Van toen is het niet goed meer met haar gegaan. Ze wordt psychologisch 

begeleid. 

2078 INSPECT: En toen je merkte dat ze de andere moorden ging bekennen wou je haar 

beschermen door de schuld op jou te nemen? 

2079 TRUDY: Ze besterft het in een gevangenis. Ik probeer haar eruit te houden.  

2080 INSPECT: Ze is een seriemoordenares. Ze heeft nu al 5 mannen vermoord. Door jouw 

schuld is er misschien een zesde slachtoffer gevallen.  

2081 TRUDY: Het spijt me. 

2082 INSPECT: Jullie zullen elkaar nog lang gezelschap kunnen houden, als jullie samen de 

gevangeniscel zullen delen. Zij al zeker voor die 5 moorden en jij als 

medeplichtige door haar te willen beschermen. Maar we moeten nu wel even 

verder met deze moord.  

2083 JACKY: Komaan, inspecteur, het is toch wel duidelijk wie dat gedaan heeft. 

2084 INSPECT: Het is nog niet zeker dat zij hiervoor verantwoordelijk is. 

2085 LAURENT: Dat is niet realistisch. Een seriemoordenaar in huis en dan een moord, hoe 

dicht kan je erbij zitten. En mijn boekhouding ligt nog steeds op mij te 

wachten. Die rekeningen moeten dringend betaald worden. 

2086 DIANA: Ik denk dat u absoluut graag reconstructies houdt, want dit is nu toch wel echt 

overbodig.  

2087 INSPECT: We zullen een beetje voortmaken. Laat ons nu maar aan die reconstructie 

beginnen. 

2088 TRUDY: Ja, hoe sneller dit voorbij is hoe liever. 

2089 LAURENT: Hoe kunnen wij nu nog weten wat we toen gezegd hebben? 

2090 INSPECT: Agent Lemaitre zal voor mijnheer Verboven spelen. Hij zal wel niet zingen. 
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(lachend) Gelukkig. We gaan er aan beginnen. (tegen de zaal) Bent u er ook 

klaar voor? (Gaat op haar plaats zitten. Tegen spelers) Ik herinner me dat net 

voor mijnheer Verboven binnenkwam Laurent iets betaalde. En ik zei: een 

platte water. 

2091 DIANA: En ik vroeg: Bent u van de politie? En het grappige is dat u van de politie bent. 

2092 INSPECT: Blijf bij de zaak, mijnheer! 

2093 JACKY: Anders is het DOM, mijnheer Dom (hij en LAURENT lachen) 

2094 DIANA: Grappig hoor.  

2095 INSPECT: En je wou me buitensmijten. 

2096 LAURENT: IK zei dat je welkom was. 

2097 INSPECT: Ik zoek rust, zei ik. 

2098 ROONA: Maar dat was niet waar. Je kwam hier om te spioneren. 

2099 INSPECT: Ja, dat klopt. En toen? 

2100 TRUDY: Toen kwam madame Grace binnen. 

2101 INSPECT: Jean-Claude, kom even tot bij de bar. 

2102 TRUDY: Hij begon te vertellen over waarom hij weer te laat was en hij kon weer mijn 

naam niet herinneren. 

2103 JACKIE: En toen begon Diana te vertellen dat ze een badkuip wilde. (Hier kan al 

iemand uit de zaal reageren en zeggen dat JACKY daar over begonnen is, dan 

valt natuurlijk de latere discussie weg) 

2104 INSPECT: En toen kwam mijnheer Verboven naar hier om iedereen een kus te geven. 

(JEANC komt naar voor en geeft DIANA een zoen, hij wil ook de volgende 

man kussen als de INSPECT hem tot de orde roep) Agent Lemaitre! Het is in 

orde. Ga daar maar staan. En toen? 

2105 DIANA: Toen hadden we het over hoe onze een nieuwe act er zou moeten uitzien. 

2106 JACKY: Hij wou een bad vol schuim. 

2107 DIANA: Neen dat wou jij.  

2108 JACKY: Nee, jij wou een bad. 

2109 INSPECT: Is dat belangrijk? (tegen de zaal) Wie heeft er eerst over een bad gesproken? 

(JACKY dus) Met schuim of zonder? (als zaal reageert) Was maar een grapje. 

(Tot JACKY) En toen? 

2110 LAURENT: Ik heb hem ballet voorgesteld. 

2111 JACKY: En madame Grace zei dat ik moest oefenen en dat heb ik gedaan. (Energiek) 
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Met tegenzin! 

2112 INSPECT: Doet u maar. (JACKY gaat naar de scène in de bar en begint weer 

balletbewegingen te maken, maar niet zo energiek als de vorige keer. Het is 

amper nog een fijn afkooksel van ballet. De INSPECT doet JEANC de weg 

volgen die GRACE heeft gevolgd. Ofwel komt er een reactie uit de zaal dat 

Grace een briefje liet ofwel gaat de INSPECT het zelf vragen) Is er hier iets 

opgevallen? Ik kreeg hier (inderdaad) een briefje toegestopt door mijnheer 

Verboven. (Haalt het papiertje boven en leest) “Ik weet wie mij wenst te 

vermoorden. De zaak is opgelost. Kom straks even naar mijn bureau.” (ze 

steekt het papiertje terug in zijn zak)  

2113 ROONA: Een doorgeefluik. Wat heb ik je gezegd? 

2114 JACKY: Maar dat heb ik niet gezien. 

2115 DIANA: Ik ook niet.  

2116 LAURENT: En ben je in zijn bureau geweest?  

2117 INSPECT: Neen, toen ik het bureau wilde binnengaan, kwam Trudy uit het bureau. Ik ben 

dan maar naar het toilet gegaan. Maar we lopen voor op de feiten. En dan? 

2118 DIANA: Ik zei haar dat ik ook iets wou doen, maar madame Grace wou dat niet. Ik had 

daar alle begrip voor. Ik zei doet u maar wat u goed vindt. U bent hier de baas 

en weet het best wat er moet gebeuren. (reactie uit de zaal, zoniet gaat 

TRUDY dit tegenspreken) 

2119 TRUDY: Dat klopt niet. Je zei iets van: Ik haat je. Je kan me niet uitstaan. Ik kan ergens 

anders gaan werken.  

2120 DIANA: Toen zei madame Grace dat Jacky mocht stoppen. 

2121 TRUDY: Daarna vroeg hij een drankje, maar nam het niet mee.  

2122 ROONA: Vreemd, vinden jullie ook niet? 

2123 LAURENT: En toen ging madame Grace naar zijn bureau. Hij ging nog wat oefenen, want 

er kwam een impresario van het Casino van Budapest. 

2124 ROONA: O ja? Wanneer komt die dan? 

2125 DIANA: Die komt helemaal niet en dat had ik al op voorhand gezegd. 

2126 TRUDY: En Madame Grace ging naar haar bureau. 

2127 JACKY: Ik vroeg wat er moest gebeuren als zij in Budapest ging werken en Diana zei 

dat zij de bar zou overnemen. 

2128 LAURENT: Ze zei dat ze het geld binnenkort zou hebben. 
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2129 DIANA: Nee, ik zei dat ik dat geld wel zou lenen. 

2130 JACKY: Nee, ik heb je niks over lenen horen zeggen. 

2131 INSPECT: Geen probleem. We hebben hier genoeg getuigen. (tot de zaal) Wat heeft 

mijnheer Dom gezegd? (als het niet helpt kan zij vragen : “Lenen of geld 

hebben” en “zei hij dat hij het al had of dat hij het binnenkort zou hebben”?)  

2132 ROONA: En toen vroeg ik wat Madame Grace zo slecht gehumeurd maakte. 

2133 TRUDY: En daar reageerde Laurent heel raar op.  

2134 LAURENT: Ik vroeg me af of madame al iets was te weten gekomen over onze relatie. 

2135 INSPECT: Natuurlijk. En dan? 

2136 TRUDY: Dan ben ik zijn drankje gaan brengen. Want dat was hij vergeten.  

2137 INSPECT: Stop. Nu is het van belang dat u dezelfde handelingen doet en de dingen zegt, 

die u daarnet heeft gezegd, want nu speelt tijd een rol. Juffrouw Trudy, ga nu 

even doen wat u daarstraks ook heeft gedaan.  

2138 DIANA: Toen is dat dom blondje aan u komen vragen of u een impresario was. 

2139 ROONA: Maar ik wist dat al, want u sprak geen Hongaars.  

2140 INSPECT: Met dezelfde teksten graag. 

2141 ROONA: Wat zit dat mens hier te doen. 

2142 DIANA: Die is op iets uit. 

2143 JACKY: We zullen haar eens vragen of ze een impresario is.? 

2144 DIANA: Ja, zo van: “mevrouw bent u een impresario”, zeker? 

2145 JACKY: Neen, met meer raffinement. 

2146 DIANA: In jouw geval zal je een hele raffinaderij nodig hebben. 

2147 JACKY: Kijk. (ze gaat tot aan tafeltje van de INSPECT) Bent u al eens in Budapest 

naar een show in het casino geweest? 

2148 INSPECT: Ja. Waarom? 

2149 JACKY: Denkt u dat ik daar ook een kans maak? 

2150 INSPECT: Dat zou best kunnen. 

2151 JACKY: Ik ben terug naar hen gegaan. Ze is het! Ze is het! 

2152 LAURENT: Zou je denken. 

2153 JACKY: Ja, echt! 

2154 DIANA: En ik zei bijlange niet. Wacht, ik zal het eens voordoen. (gaat naar INSPECT) 

Bent u een impresario?  

2155 INSPECT: Ik dacht dat ik hier rustig kon zitten. 



Een pluim in je graf – Gie Beullens 

 66 

2156 LAURENT: Neen, je zei iets van uw water en Diana reageerde daar op. 

 (TRUDY komt terug binnen) 

2157 DIANA: Je zei dat ik een fantastische opmerkingsgeest had. 

2158 JACKY: En toen zei jij dat je geen impresario was.  

2159 DIANA: Ik had toch gezegd dat er geen impresario zou komen. 

2160 JACKY: En hoe wist jij dat eigenlijk? 

2161 DIANA: Omdat ik het weet. 

2162 TRUDY: Omdat je madame Grace chanteerde. 

2163 DIANA: Wat is dat weer voor zever? 

2164 TRUDY: Hij heeft het me zelf verteld. Ik sponsor Diana, zei ze. 

2165 INSPECT: Dat klopt, mijnheer Dom. Mijnheer Verboven heeft het mij ook verteld.  

2166 DIANA: Die oude janet wist niet meer wat ze zei. Ik heb haar nooit gechanteerd. U 

heeft geen enkel bewijs. 

2167 INSPECT:  (tegen het publiek) Heeft iemand van jullie iets opgevangen? (de zaal zal 

vertellen dat hij regelmatig zei over geld te hebben.) 

2168 ROONA: Ja, ik heb hem dat ook horen zeggen. 

2169 DIANA: Goed, ik heb haar gechanteerd, maar ze had geld genoeg en ze gaf ons geen 

cent voor de optredens. Bovendien was ze niet wat ze beweerde te zijn. Ze zei 

dat ze in de Paradis Latin had gewerkt, maar daar was niks van waar. 

2170 LAURENT: Ik kan niet geloven dat Madame Grace daar aan heeft toegegeven. 

2171 INSPECT: Hij heeft hem slechts één keer betaald. Hij vertelde me dat hij de eerste keer 

zo verbaasd was geweest dat hij bijna instinctief had betaald. Ook al omdat hij 

wist in welke moeilijke financiële situatie mijnheer Dom zat. 

2172 TRUDY: Hij heeft mij verteld dat hij niet meer zou betalen, want dat hij zelf minder 

geld had.  

2173 INSPECT: U had toch niet gedacht dat er iemand in geïnteresseerd zou zijn geweest als u 

het openbaar had gemaakt. Het zou niemand kunnen schelen. (Naar TRUDY) 

En wat heb jij bij mijnheer Verboven gedaan?  

2174 TRUDY: Ik heb hem het drankje gegeven en ben terug gekeerd.  

2175 INSPECT: Heeft hij nog iets gezegd? 

2176 TRUDY: Hij zei dat hij hoofdpijn had en wilde een aspirine. 

2177 ROONA: Dat is niet verwonderlijk met al dat zingen. 

2178 LAURENT: En toen ging u naar ’t toilet. 
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2179 INSPECT: (gaat naar gangdeur en blijft daar staan) Dus ik ging hier binnen en wat 

gebeurde er toen? (de volgende replieken zijn nooit gevoerd, dus is de kans 

groot dat het publiek hierop reageert. Als dat zo is wordt dit door de 

inspecteur aan de spelers voorgelegd en wordt er verder gegaan vanaf repliek 

2564.) 

2180 LAURENT: (Vriendelijk) Wat een vriendelijk mens. 

2181 JACKY: En zo gewoon. 

2182 ROONA: Een spionne, kijk maar.  

2183 LAURENT: En ze drinkt water. Dat is zo gezond. 

2184 JACKY: Ik begrijp dat ze zo af en toe eens rust wil. Ik zou dat ook wel willen.  

2185 ROONA: Ik hou haar in ieder geval goed in het oog. 

2186 JACKY: Misschien is ze wel een impresario. En is ze nu naar Madame Grace om haar 

een contract aan te bieden. 

2187 DIANA: En dan pas kwam Trudy binnen. 

2188 JACKY: Zie je wel dat zij daar langer is binnen geweest dan ze laat uitschijnen. Voor 

mij is zij de dader. 

2189 INSPECT: Jullie hebben er ook wat tussen zitten praten en bovendien is Mijnheer 

Verboven er niet meer en kan hij het gesprek niet met haar voeren. Dat verkort 

de tijd wel. Dus nu komt u binnen Trudy en wat gebeurt er dan? 

2199 TRUDY: Ik zeg: Dat mens heeft echt problemen. Zo moeilijk is Trudy toch niet te 

onthouden. Weet je hoe ze me nu noemde? Teddy! 

2200 LAURENT: Dat is omdat je eruit ziet als een Teddybeer. (ze lachen) 

2201 TRUDY: Deze teddybeer heeft wel scherpe klauwen. 

 (Er volgt een pauze. Ze kijken mekaar aan, alsof ze niet weten wat er toen 

gebeurde) 

2202 ROONA: (tegen JACKIE) Toen vroeg jij: Heb jij die vrouw van dat tafeltje bij Madame 

Grace zien binnengaan? 

2203 TRUDY: Nee, ze ging naar het toilet. 

2204 DIANA: Laat dat mens nu toch met rust. Ze is geen impresario. 

2205 ROONA: En ik zei: ze is een spion of een doorgeefluik.  

 (hier kan de zaal moeten vertellen dat DIANA drank stal en dat JACKIE en 

LAURENT naar elkaar teken deden. Als dat gebeurt, vraagt de Inspecteur 

waarom dit is gebeurd: Diana zegt dan dat ze altijd slecht wordt geserveerd 
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en daardoor wat extra nam, wat een reactie bij TRUDY ontlokt. En JACKIE 

en LAURENT zeggen dat het was om met elkaar te kunnen vrijen. Dit ontlokt 

een reactie bij DIANA. Indien er geen reactie komt gaat men gewoon door) 

2206 TRUDY: En toen zei Jacky heel duidelijk: Ik moet de dark room nog opkuisen. 

2207 ROONA: En Laurent ging toen naar het toilet.  

2208 INSPECT: Neen, eerst kwam ik nog binnen.  

2209 JACKY: Ja, ik liep nog bijna tegen u op. 

2210 INSPECT: Omdat ik juist onderweg was naar het bureau. (tegen JACKY) Jij hebt me dus 

ook verhinderd om bij mijnheer Verboven te geraken. Maar wat gebeurde er 

verder. 

2211 JACKY: Ik en Laurent, wij gingen naar de dark room. 

2212 LAURENT: Ja, dat kan ik bevestigen. 

2213 INSPECT: En u (tegen DIANA) zei toen: Oef, een beetje rust. Als die Jacky hier is, is er 

altijd zo’n herrie. 

2214 JACKY: Wat heb jij gezegd? 

2215 INSPECT: U bent hier normaal gezien niet meer. Vooruit, vertrek.  

2216 JACKY: (tegen LAURENT terwijl ze met hem afgaat) O dat mens, ik zou haar kunnen 

vermoorden. (JACKY en LAURENT af) 

2217 DIANA: ’t Is toch waar. Als zij er is dan gebeurt er altijd wel iets. Ik zei dus dat 

madame Grace niet zag dat zij geen greintje kwaliteit had. 

2218 TRUDY: Misschien moet ge met haar eens gaan praten, zei ik toen. Maar dat wou jij 

niet. 

2219 DIANA: Omdat ze Jacky altijd de mooie dingen laat doen. Ik moet altijd invallen. En ik 

ben dat beu. Als ik me maar wat meer mocht bewijzen aan Madame Grace 

(kleine pauze). Maar ik heb begrip voor haar keuzes. Ze heeft tenslotte een 

show te runnen. (Vanaf dit punt tot verder zou het publiek kunnen reageren 

dat DIANA het tegenovergestelde heeft verteld. In dat geval wordt die daar 

mee geconfronteerd door de INSPECT en worden er enkele dialogen van 

hieronder overgeslagen) 

2220 ROONA: Ik zei dat ze een grote ster in Parijs was. 

2221 DIANA: En ik kon dat alleen bevestigen. 

2222 ROONA: En hoor eens hoe mooi ze zingt, zei ik, want ze begon te zingen.. Jullie moeten 

het altijd van playback hebben. Zij zingt tenminste echt. 
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2223 DIANA: En ik beaamde dat. Voor mij hoeft ze niet te stoppen. Ik zou met plezier een 

hele avond naar haar kunnen luisteren.  

2224 TRUDY : Ik kan me toch iets anders herinneren. U heeft zoiets toch nooit gezegd. 

2225 INSPECT: Mijnheer Dom, u beseft waarschijnlijk niet dat u zichzelf bijzonder verdacht 

maakt door de waarheid te verbergen. 

2226 DIANA: Ja, maar ik kende elke noot van buiten. Gek werd ik ervan.  

2227 INSPECT: Het was Piaf. 

2228 ROONA: Pif poef paf. Madame Piaf. Hadden ze mij maar laten doen. 

2229 TRUDY (Tegen INSPECT) Hoort u dat. Mijn moeder heeft het niet gedaan. Ze is 

onschuldig. Hé, moeder, jij bent onschuldig.  

2230 ROONA: Niemand is onschuldig. We zijn allemaal schuldig. 

2231 TRUDY: Maar jij hebt mijnheer Verboven niet vermoord, nietwaar. 

2232 ROONA: Ik ken hem zelfs niet. 

2233 INSPECT: Juffrouw Trudy, waarom zouden we dat moeten geloven. Uw moeder spreekt 

wartaal. 

 (JACKY komt weer binnen) 

2234 JACKY: Zo, dat is ook weeral van de baan.  

2235 DIANA: (Wil het onderwerp veranderen) Was het plezant in de dark room? 

2236 INSPECT: Bent u in de dark room geweest? 

2237 JACKY: Absoluut.  

2238 INSPECT: Samen met mijnheer Laurent? 

2239 JACKY: En wilt u ook nog weten welk standje we hebben gedaan? 

2240 INSPECT: Gaat u verder. 

2241 JACKY: Diana, treiterde me en daarom ben ik buiten een sigaretje gaat roken. (Wil 

buiten gaan)  

2242 INSPECT: Oh, hier blijven! (JACKY blijft, met tegenzin) 

2243 ROONA: Waarom moeten jullie altijd bekvechten? 

2244 DIANA: Ze is mijn rivale, schatje. Als zij er niet meer is, ben ik hier de grote ster. 

2245 JACKY: Dat had je maar gedacht. Je komt niet tot aan mijn knieschijven. 

2246 INSPECT: Zwijg, mijnheer De Robber! U bent hier zogezegd niet. 

2247 ROONA: Toen kwam die mooie muziek weer. 

2248 DIANA: En ik zei: (geen negatieve intonatie) "Madame moet studeren. Je kan haar dat 

niet verbieden piano te spelen.” Maar als ze dan nog maar alleen piano 
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speelde. Maar ze zingt er nog bij. “Madame moet studeren”. Als het hier niet 

zo fantastisch was, was ik hier al lang weg. (Weer verwachtbare reacties uit de 

zaal of van TRUDY) 

2249 JACKY: Ach zo. Jij zit mooi achter de rug van madame Grace te roddelen. Wat voor 

een verschrikkelijk mens ben jij. Tang! 

2250 INSPECT: Hou u nu toch eens aan wat u echt gezegd hebt, mijnheer Dom. 

2251 JACKY: Ja. Dom, dom, dom!  

2252 INSPECT: En u, mijnheer de Robber, u bent hier niet. Zwijg! 

2253 TRUDY: Toen maakte ik mijn glas water klaar. (schenkt een glas water in. Neemt weer 

een geplooid papiertje, opent het en giet het poeder dat erin zit in het water) 

2254 DIANA: Ik was zelf veelbelovend. Ik had carrière kunnen maken. Dat zei iedereen. Ik 

had prachtig materiaal. Maar het lot heeft anders gewild.  

2255 JACKY: Dom, dom, dom!!! 

2256 INSPECT: Mijnheer de Robber! 

2257 TRUDY: Mevrouw Grace is nu een schaduw van wat ze vroeger was. Maar het blijft een 

persoonlijkheid. Niet altijd vriendelijk, dat wel. Soms zou je haar wel een klap 

willen verkopen. Maar ze staat er en ze is wie ze is. (een kleine pauze) En nu 

zou Laurent moeten binnenkomen.  

2258 INSPECT: Kijk eens even waar die zit Jean-Claude. (JEANC doet deur gang open en 

LAURENT komt op. Een beetje schuldig kijkt hij naar iedereen)  

2259 INSPECT: Awel, waar bleef u? 

2260 LAURENT: Ik heb gedaan wat ik daarstraks heb gedaan. 

2261 INSPECT: En dat was?  

2262 LAURENT: Vanuit de dark room naar het toilet gegaan en dan naar hier gekomen. 

2263 INSPECT: En u heeft daar langer over gedaan dan daarstraks? 

2264 LAURENT: Ja, ik moest echt. (verbazing bij de anderen) Een grote boodschap! 

2265 INSPECT: U hebt niks anders gedaan?  

2266 LAURENT: Neen.  

2267 INSPECT : Goed, dan gaan we verder.  

2268 JACKY: Ik sta nog buiten. 

2269 DIANA: Ik zei: Ik heb gezien dat jij met Jacky iets hebt. Maar ik kan de zon in het 

water zien schijnen, hoor. 

2270 LAURENT: Ik zei dat ik het niet begreep om de relatie met Jacky niet in gevaar te brengen. 
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2271 DIANA: En toen kwam Jacky terug binnen en de muziek stopte.  

2272 INSPECT: Inderdaad, dat herinner ik me nog.  

2273 JACKY: Moet jij niet zo ongeveer gaan optreden. Of heb je opeens geen zin meer?  

2274 ROONA: Ik wou madame Grace halen, maar ik mocht niet van Jacky. 

2275 INSPECT: Ja, waarom was dat? 

2276 JACKY: Omdat die niet gestoord wilde worden omdat ze moest repeteren voor die 

impresario.  

2277 TRUDY: Ik heb die dat toch nooit horen zeggen. 

2278 JACKY: Ze zei u ook niet alles. Ze kende zelfs je naam niet eens. (Trudy kwaad) 

2279 ROONA: Misschien wilde je wel iets verbergen?. 

2280 JACKY: Het enige wat ik hier wil verbergen is mijn misprijzen voor sommige mensen 

hier. Sommige onder ons zijn dom, dom, dom! 

2281 INSPECT: U gaat toch niet beweren dat dat de enige drijfveer was. 

2282 JACKY: Dat ga ik wel. En het feit dat anders het uurschema in gevaar kwam.  

2283 LAURENT: En toen zei Roona dat we moesten beslissen wat we zouden doen. En ze 

vertrok naar het toilet. (ROONA staat zonder iets te zeggen recht en gaat naar 

de gang en gaat af) 

2284 JACKY: Dat mens is niet goed bij haar hoofd. Die blijft hier maar rondhangen en doet 

of heel die tent van haar is.  

2285 TRUDY: Toen liep jij hier van de bar weg en verloor je zakdoek. 

2286 INSPECT: Die bebloed was. Wat was ook weer de reden? 

2287 JACKY: Ik had me gesneden aan een melkfles, die morgen. (reactie van de zaal) 

2288 INSPECT: U had daarstraks wel een andere verklaring. U had een bloedneus, zei u.  

2289 JACKY: (betrapt) Die heb ik ook gehad.  

2290 INSPECT: Vertelt u ons nu maar gewoon de waarheid. 

2291 JACKY: Maar het is de waarheid. 

2292 INSPECT: De waarheid, mijnheer de Robber? 

2293 JACKY: Goed dan, maar het brengt mijn persoon in een volledig verkeerd daglicht, dat 

wil ik wel zeggen. Vanmorgen ben ik bij madame Grace thuis geweest… 

2294 DIANA: Dom, dom, dom !!! 

2295 INSPECT: Waarom? 

2296 JACKY: Omdat ik wou weten of het waar was dat ze haar testament wou veranderen. 

Maar toen ik het haar vroeg, zei ze dat het mij niet aanging. Ik zei dat ik toch 
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de enige erfgenaam was en ze antwoordde dat ik dat wel zou merken op de 

voorlezing van het testament. Ik was een beetje gespannen en ben toen een 

beetje kwaad geworden. 

2297 INSPECT: Een woede-uitbarsting?  

2298 JACKY: Ja, zo zou je dat ook kunnen noemen. Enfin, ze sloeg met haar wandelstok op 

mijn neus. Zodoende… (kleine pauze) En dat is de gehele waarheid. 

 (ROONA komt terug binnen)  

2299 INSPECT: (die dit merkt) Wel, ben je niet een beetje snel geweest. 

2300 ROONA: Naar het toilet gaan hoeft niet ‘snel’ te duren. 

2301 INSPECT: U bent wel heel snel. (Tegen de zaal) Vonden jullie dat ze even snel was als de 

vorige keer? (neen) Sneller? (Ja. Indien andere reactie: in tegenstelling tot 

wat het publiek zegt, vind ik van wel) Hoe verklaart u dat? (of… dat ik vind dat 

het sneller is) 

2302 ROONA: Geen idee? Ik wilde graag snel horen hoe het verder gaat. Het is zo spannend. 

2303 TRUDY: Toen stopte Madame Grace met zingen. Enfin… het geluid stopte. 

2304 JACKY: En Diana vertrok om eraan te beginnen. 

2305 LAURENT: Alleen duurde het heel lang voor ze verscheen.  

2306 INSPECT: We zullen wel eens zien. Doe het maar gewoon, mijnheer Dom. (DIANA af) 

En dan. 

2307 JACKY: Ik zei iets van dat ze wel iets nieuws wilde, maar dat ik vreesde dat het weer 

hetzelfde liedje zou zijn. 

2308 LAURENT: Je kan niet zomaar met iets nieuws beginnen, dat moet je eerst oefenen en 

uitproberen.  

2309 JACKY: Ik vraag me af of ze ons met haar nieuwe act zal kunnen ‘verleiden’. 

2310 LAURENT: Of zou ons dat integendeel te ‘ver leiden’. (ze lachen beiden. DIANA komt op. 

Reactie van JACKY en LAURENT of de zaal) Nee, dat is te snel. De muziek 

was al een tijdje bezig voor ze opkwam. (Of de inspecteur vraagt aan de zaal, 

die dit vertellen of laat hen dat bevestigen) 

2311 JACKY: Ja, ik zei nog: die kan nooit op tijd komen. Kom Trudy, zet de muziek op! 

2312 TRUDY: Is dit wel een geschikt moment om muziek te spelen. 

2313 JACKY: Wat? Nee, nu niet. Dat zei ik toen. 

2314 TRUDY: O ja! 

 (De zaal zal ook over de gil spreken, anders is het JACKY, die erover spreekt 
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door te zeggen) 

2315 JACKY:  Ik dacht zelfs dat ze van het overstapje was gevallen, want ze gilde. 

2316 DIANA: Niet waar. Ik vond mijn Boa niet en raakte in paniek. 

2317 JACKY: Niet moeilijk, die hing rond de nek van Madame Grace.  

2318 INSPECT: Goed. We beginnen opnieuw en nu met de juiste situatie. (Diana af. De hele 

scène wordt overgedaan zoals in het eerste bedrijf)  

2319 JACKY: Ik ben eens benieuwd wat zij er zal van bakken. Ze zei dat ze wel iets nieuws 

wilde, maar ik vrees dat het weer het zelfde oude liedje zal zijn. 

2320 LAURENT: Je kan niet zomaar met iets nieuws beginnen, dat moet je eerst oefenen en 

uitproberen.  

2321 JACKY: Ik vraag me af of ze ons met haar nieuwe act zal kunnen ‘verleiden’. 

2322 LAURENT: Of zou ons dat integendeel te ‘ver leiden’. (ze lachen beiden. ROONA kijkt 

kwaad. Dan een gesmoorde gil van Diana) 

2323 JACKY: Oei, ze is van het opstapje gevallen. Dat mens is kostelijk. (kleine pauze) Waar 

blijft ze nu. Verwacht ze misschien dat we haar gaan aankondigen. Kom 

Trudy, zet de muziek maar aan. Misschien komt ze daar dan wel op af. 

(TRUDY verdwijnt achter de toog om de muziek aan te zetten. We horen 

Shirley Bassy met ‘This is my life’. Maar Diana verschijnt nog niet.) 

Funny how a lonely day, can make a person say: What good is my life 

Funny how a breaking heart, can make me start to say: What good is my life 

2324 JACKY: (Boven de muziek) En op tijd komen kan ze ook al niet. (Op dit moment komt 

DIANA  op. Ze begint haar act op minimalistische manier mee te doen) 

2325 INSPECT: (doet teken dat de muziek moet worden afgezet. Dan tegen de zaal) Dit lijkt er 

al beter op, nietwaar? (bevestiging van de zaal. Mocht men negatief 

antwoorden, vraagt ze ‘waarom’. Als daarmee de situatie niet wordt 

tegengesproken, dan vraagt ze bevestiging aan de acteurs, die dit natuurlijk 

goedkeuren. Wordt dit wel tegengesproken kan dit nogmaals opnieuw 

gespeeld worden zodat er een bevestiging kan volgen) Goed. En dan ging 

Trudy weg en kwam gillend terug. Doe dat even. (TRUDY gaat af. De scène 

blijft een tiental seconde onveranderd en Trudy komt kalm terug binnen. Weer 

tot de zaal) Was dit ongeveer juist? (Bevestiging van de zaal. Bij een negatief 

antwoord zou de muziek kunnen gespeeld worden als bewijs. Maar ook kan het 

dat men opmerkt dat ze niet gilt; waarop ze dan natuurlijk de nodeloosheid 
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van die actie zal vertellen) Goed dan kunnen we nu definitief besluiten dat de 

moord niet door Trudy is gebeurd.  

2326 TRUDY: O, dat is een opluchting. 

2327 LAURENT: Maar enfin, inspecteur. Waarop baseert u nu zo’n uitspraak?  

2328 INSPECT: Op de tijd dat ze hier afwezig was, kan ze de moord niet hebben gepleegd. Ze 

is gewoon de kamer ingegaan, heeft het geconstateerd en is teruggekomen. 

2329 LAURENT: Mag ik u er opmerkzaam op maken dat ze wel twee keer is binnengegaan. Ze 

kan het de eerste keer gedaan hebben en dan de tweede keer alleen voor de 

show even langs zijn geweest. Omdat er nog niemand de moord had 

geconstateerd. 

2330 INSPECT: Ik kan u garanderen dat mijnheer Verboven niet dood was toen juffrouw 

Trudy de eerste keer is binnengegaan. 

2331 DIANA: A ja? 

2332 INSPECT: Ja! Wie is na Trudy als eerste binnen gegaan in de gang? (De spelers weten het 

niet. De INSPECT vraagt het aan de zaal) Ik! Ik heb hem dan nog gezien. 

2333 TRUDY: Maar je zei dat je niet in het bureau was geraakt, omdat Jacky binnenkwam.  

2334 INSPECT: Inderdaad. Maar op dat moment had ik de deur al geopend van het bureau en 

zag ik mijnheer Verboven aan zijn bureau zitten, op een andere plaats dan 

waar we hem vermoord terug hebben gevonden. Hij moest dus nog wel leven. 

2335 JACKY: Maar dan ben ik ook vrij te pleiten. Tussen dat ik bij Laurent ben weggegaan 

en hier ben binnengekomen was er ook te weinig tijd.  

2336 LAURENT: Dat klopt. Hij is bij mij vertrokken in de dark room en ik heb hem horen 

binnengaan in de bar.  

2337 INSPECT: Dank u wel, mijnheer Laurent. Maar dat maakt u nog meer verdacht, want dan 

was u de enige van jullie twee die de moord zou kunnen gepleegd hebben. 

2338 JACKY: O, jij vuile moordenaar. Waarom heb jij dat gedaan? Goed zo, Inspecteur. Sla 

hem dan nu maar in de boeien. 

2339 INSPECT: O, maar daarmee is het nog niet gezegd dat hij het is. En ook niet dat jij nu 

vrijgepleit bent. (aan de zaal) Wat denken jullie? Is Jacky nu geen beklaagde 

meer? (wat hieruit moet blijken is dat Jackie buiten is geweest en de sleutel 

had van de achteringang. Mocht dit niet door de zaal naar boven komen, 

vertelt de Inspecteur:) Er is nog een moment geweest dat u niet in de bar was. 

2340 JACKY: Nonsens. Ik ben nog alleen buiten een sigaret gaan roken. Dat is alles. 
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2341 INSPECT: Misschien bent u dan wel naar mijnheer Verboven teruggekeerd. 

2341 JACKY: Hoe dan? 

2342 INSPECT: Langs de artiesteningang.  

2343 JACKY: (kan vanaf hier inkomen als de zaal dit heeft gesignaleerd) Die was op slot.  

2344 INSPECT: Hoe wist u dat? 

2345 JACKY: Die is altijd op slot. 

2346 INSPECT: Maar u heeft een sleutel? 

2347 JACKY: Maar ik ben niet de enige. 

2348 INSPECT: Wie dan nog? 

2349 JACKY: Dat weet ik toch niet. (zaal kan reageren dat hij het zelf heeft gehoord dat 

DIANA het heeft gezegd. Zijn reactie: die kan zeggen wat ze wil.) 

2350 INSPECT: In ieder geval bent u de enige die buiten is gegaan. 

2351 JACKY: Wel, dat kan dan wel zo zijn, maar het zou toch verbazend zijn dat niemand 

dat zou hebben gezien of gehoord.  

2352 INSPECT: Verbazend wel, maar niet onmogelijk. Er is trouwens nog een belangrijke 

aanwijzing tegen u. Mijnheer Verboven is vermoord met uw boa. 

2353 ROONA: Uw boa constrictor. 

2354 JACKY: Diana gebruikte die ook soms. Zij is de dader. Ze wil die moord in mijn 45 

schuiven. Wel, die vlieger gaat dan mooi niet op. (weent) Waarom zou ik mijn 

moeder vermoorden? 

2355 INSPECT: Om dezelfde reden waarom u die morgen bij hem thuis langs bent geweest. En 

bovendien was het uw moeder niet.  

2356 JACKY: Iemand heeft het op mij gemunt. Natuurlijk is het Diana, met haar ziekelijke 

jaloezie, haar bemoeizucht en haar overdreven ambitie. Die maakt mij slecht 

en wil dat ik hier wordt weggevoerd, zodat zij hier de scepter kan zwaaien. 

Maar dat zal niet lukken. 

2357 INSPECT: (tegen de zaal) Ja, wat denkt u over de kans dat Diana het heeft gedaan. (uit de 

reactie moet komen dat DIANA ook weinig tijd had en voor de rest de bar niet 

heeft verlaten. De INSPECT zal regelmatig het gesprek sturen zodat de 

verdenking wat blijft of als ze teveel verdwijnt weer terugkeert. Zo zal hij 

zeggen: Ze sprak wel altijd slecht van madame Grace. We hoorden toch het 

gilletje voor ze opkwam, waarom was ze laat op de scene. Maar is ze nog weg 

geweest voor haar optreden. Had ze echt de tijd om in die korte tijdspanne, 
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binnen te gaan, een discussie op te starten en haar te vermoorden? Diana zal 

zich ook met die argumenten verdedigen indien deze vragen uit de zaal komen. 

DIANA moet zoveel mogelijk de verdenking proberen weg te krijgen) Goed! 

Laten we ons even richten op wie het ook zou gedaan hebben. Roona, als 

seriemoordenaar maakt toch veel kans.  

2358 ROONA: Als ik maar de mogelijkheid had gehad. Ik had hem nochtans verwittigd. Ik 

stuurde hem een briefje, maar iemand was mij voor. Ik had hem nochtans een 

mooie dood voorzien. Een pilletje cyaankali. Zeer adequaat. Maar iemand hier 

is een spion en heeft al mijn plannen gestolen. 

2359 INSPECT: Als dat waar is (tegen Laurent) dan komen eigenlijk ook alle sporen bij u 

terecht. U bent wel heel stil en u probeert alles van u weg te houden, maar als 

het verhaal van iedereen klopt, bent u de enige die lang genoeg weg is geweest 

om hem te vermoorden. 

2360 LAURENT: Ik zat op het toilet. 

2361 JACKY: Misschien was je grote boodschap wel een moordverhaal. 

2362 LAURENT: Ik dacht dat wij iets moois hadden, maar nu ik je beter ken besef ik wat voor 

persoon jij wel bent. Je maakt hier iedereen kapot. Diana, mij, madame Grace. 

2363 INSPECT: En waarom zou hij dat doen? 

2364 LAURENT: Weet ik veel? Voor het geld of zo. 

2365 INSPECT: Maar als het over geld gaat, bent u toch het meest betrokken. 

2366 LAURENT: Ik? 

2367 INSPECT: Ja, het is bewezen dat u graag geld hebt en veel. Toch draait dat 

antiekwinkeltje niet zo goed en hebt u achterstallige betalingen, maar vandaag 

blijkt u opeens geld te hebben en er komt nog meer aan, nietwaar. 

2368 LAURENT: Ik weet niet wat je bedoelt. 

2369 INSPECT: De levensverzekering. (door de verbazing van LAURENT) U weet toch dat 

mijnheer Verboven een levensverzekering had afgesloten en dat u de 

begunstigde erop was. 

2370 LAURENT: Neen, dat was mij niet bekend. 

2371 INSPECT: Hij had die afgesloten toen u nog samen was. Misschien wel op uw advies. 

2372 LAURENT: Daar kan ik formeel in zijn: ik wist van geen levensverzekering. 

2373 INSPECT: En is het gebruikelijk dat u zoveel rondjes betaalt als u in financiële problemen 

zit. 
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2374 LAURENT: Ik had een meevaller door die verkoop. De rest is fantasie van uwentwege.  

 (JEANC krijgt een bericht op zijn telefoon of walkietalkie)  

2375 JEANC: Ja. (luistert) Ja. (luistert) Oké. Ik zal het haar zeggen. Bedankt. (Hij haakt in) 

Het forensisch onderzoek heeft het intreden van de dood bepaald op 21u30. 

Doodsoorzaak: wurging, geen toxische stoffen gevonden. Wel enkele sporen 

van verzet en gevecht. In het glas zat enkel H2O en de resten van Aspirine. 

2376 INSPECT: Bedankt Jean-Claude. Zo nu weten we tenminste wanneer alles is gebeurt.  

2377 JACKY: Kijk, ik kan het al niet gedaan hebben. Want toen ik terug binnen kwam was 

het nog maar kwart na negen of zo. Juffrouw Trudy kan dat getuigen. 

2378 TRUDY: Ja, dat klopt.  

2379 INSPECT:  Klopt dit. (de zaal moet nu reageren dat TRUDY haar uurwerk een kwartier 

voor stond. Indien niet dan moet de INSPECT dat weer zelf aangeven na 

verloop van tijd) Ja, dat heeft ze gezegd, maar wacht eens even, heeft u 

daarstraks uw klok niet moeten verzetten.  

2380 TRUDY: O ja, dat is waar. 

2381 INSPECT: Goed, dames en heren, even alles op een rijtje zetten. Wie kan het gedaan 

hebben. We hebben Trudy. Die had een motief en de gelegenheid, maar door 

haar getuigenis om haar moeder te beschermen en de wetenschap dat ze veel te 

weinig tijd had om de moord te plegen is zij als het ware geen verdachte meer. 

Dan hebben we mijnheer Dom. Hij heeft duidelijk bewezen van niet op goede 

voet te leven met het slachtoffer. Verschillende keren hebben wij hem openlijk 

doodsbedreigingen horen uitspreken. We weten ook dat hij het slachtoffer 

wilde afpersen, maar dat dit niet meer zou lukken. Hij zou in een vlaag van 

woede om die onwil het slachtoffer kunnen vermoord hebben. We hoorden 

vreemde geluiden achter de scène toen hij moest optreden en hij kwam 

duidelijk te laat. Maar ook hij was niet bepaald lang afwezig en voor de rest 

was hij steeds onder ons. Dus ofwel werkte hij met iemand samen, ofwel is het 

quasi onmogelijk dat hij het heeft gedaan. Dan hebben we mevrouw Sporen, 

“Roona”, de gemakkelijkste beklaagde. Zij is herkend als een 

seriemoordenares. Ze heeft al vijf mannen vergiftigd en op het papiertje dat 

mijnheer Verboven vond stond dat hij het ‘volgende’ slachtoffer zou worden. 

Maar heeft zij dit briefje geschreven? En natuurlijk zou het kunnen dat de 

moordenaar haar voor was, zoals ze beweerd, maar is dat ook zo? Is er iets dat 
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zij beweert waar, trouwens. Het mens lijkt me rijp voor een instelling. En daar 

zal ze uiteindelijk ook terechtkomen. Haar motief is homofobie en ook zij 

heeft de gelegenheid gehad. 

 Dan hebben we mijnheer De Robber, hij was als enige erfgenaam natuurlijk 

zeer duidelijk een potentiële hoofdverdachte. Zeker toen hij te weten is 

gekomen dat hij niet meer zou erven. Ook was hij deze morgen al duidelijk 

verhaal gaan halen, zonder resultaat echter. Is hij daarom teruggekeerd? 

Bovendien speelt ook de liefdesrelatie met Laurent hier wat mee. En vertelde 

hij ook leugens over zijn –zogezegde- liefde voor zijn ‘stiefmoeder’. Zijn 

motief kan passie zijn of hebzucht, zelfs het streven naar macht binnen deze 

bar zou kunnen en ondanks hij een alibi heeft over zijn afwezigheid in de dark 

room is er nog de artiesteningang waarlangs hij kan zijn gegaan om zijn daad 

te stellen. Wie blijft er over: Laurent. Ook hij heeft hebzucht en passie als 

motieven en na het vertrek van Jackie uit de dark room, heeft hij ook lang 

genoeg de tijd gehad om het slachtoffer te vermoorden. Het feit dat hij zijn 

geld liet rollen kan al iets bewijzen. Hij beweert wel niet op de hoogte te zijn 

van de levensverzekering, maar is dat ook correct? Bovendien zou het kunnen 

dat hij die daad stelde in functie van de liefde voor zijn vriend Jacques. Of om 

indirect toegang te hebben tot het geld van de erfenis. (een kleine pauze) 

Natuurlijk bestaat de kans dat er een complot was. Dat verschillende mensen 

samen de moord hebben gepleegd, maar omdat ze elkaar beschuldigen lijkt me 

deze mogelijkheid quasi uitgesloten. Maar wie weet? Laat ons nochtans even 

veronderstellen dat het om één dader gaat. Wie denkt u dan dat het is? We 

doen dit bij handopsteking. Mag ik de techniek vragen de zaallichten aan te 

steken, zodat we kunnen tellen? Dank u. Trudy kan niet, Diana is ook 

onwaarschijnlijk;, maar zijn er nog die voor Diana kizen? (normaal gezien niet 

veel. JEANC steekt zijn hand omhoog. De INSPECT duwt die weer naar 

beneden) Wie voor Roona? Wie voor Jacky? Wie voor Laurent? (de stemmen 

worden geteld) Dames en heren, ik dank u zeer voor uw medewerking aan dit 

onderzoek. Als publiek en politie altijd zo coöperatief zouden kunnen zijn, zou 

onze wereld er heel wat beter uitzien...  
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De Ontknopingen 

Scène 3-1 ALS LAURENT DE VERDACHTE IS  

 

3001 INSPECT: Ik zou dan ook graag willen resumeren dat onze gezamenlijke bevindingen 

hebben opgeleverd dat u, mijnheer Parent, de hoofdverdachte is. Er zijn heel 

wat verklaringen afgelegd die niet bepaald in uw voordeel pleiten. Wat heeft u 

hierop te zeggen: 

3002 LAURENT: Ik begrijp niet dat dit uw bevindingen zijn. Het is toch duidelijk dat Roona 

diegene is die hier de moord heeft gepleegd. Zij is al jaren bezig met moorden. 

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat ze te laat was.  

3003 ROONA: Maar ik ben nooit te laat. Ik wist dat je een spion was. Ik moest mijn 

slachtoffer niks meer doen, want ik wist dat jij het ging doen.  

3004 LAURENT: O ja, hoe dan? 

3005 ROONA: Madame Grace had het mij verteld. (verdwaasd, dan tegen INSPECT) Of was 

u het? 

3006 JACKIE: Och, zever. Zie je nu hoe dat mens is. Ze zegt zomaar wat. Voor mij zou het 

ook Diana kunnen geweest zijn. Wat die allemaal niet gezegd heeft over 

madame Grace? 

3007 DIANA: Je hebt zelf niet gestopt met achter haar rug te praten. Niet zo openlijk als ik 

natuurlijk, maar als we alleen waren deed je niks anders. Nu doe je alsof je 

goeie vriendjes was, maar wat heb je gezegd toen je verleden week hoorde dat 

jij uit het testament was geschrapt. 

3008 JACKIE: Ja, ik heb gezegd dat ik ze ging kapot maken. Mij zoiets aandoen was gewoon 

regelrechte wraak. Door mij relatie met Laurent was ze volledig doorgedraaid. 

Alles wat wij deden was verkeerd en waar ze ook maar kon probeerde ze ons 

slecht te maken en belachelijk af te schilderen.  

3009 LAURENT: Ja. Ik kende haar ook niet meer, zoals ze toen reageerde. Waar ze vroeger mijn 

lief was geweest, was ze nu de baarlijke duivel. 

3010 TRUDY: Maar ik weet dat madame Grace nog veel van je hield. 

3011 LAURENT: Dat heeft ze dan niet laten blijken. En als ze niet door iemand anders was 

vermoord was geweest, dan had ik het zelf gedaan. 

3012 INSPECT: Probeer je jezelf nu vrij te pleiten? Want dan ben je wel niet echt goed bezig. 
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3013 LAURENT: Je weet helemaal niet wie madame Grace was. Zij was een verschrikkelijk 

mens. Zij had helemaal geen inlevingsvermogen. Zij was hard en kon haar 

emoties heel goed onderdrukken. 

3014 JACKIE: Nee, zij had helemaal geen emoties. Zij heeft mijn hele leven om zeep 

geholpen. Zij kleineerde me steeds en gaf me het gevoel dat ik niks kon of 

niks wist.  

3015 LAURENT: Heb je ze daarom om zeep geholpen? 

3016 INSPECT: (tegen LAURENT) Neen, hij heeft hem niet vermoord, maar u daarentegen 

wel. 

3017 LAURENT: Er is geen reden. Waarom zou ik mijn geliefde vermoorde?  

3018 INSPECT: Uw ex-geliefde! En er zijn redenen genoeg. Om de jaloezie over uw relatie 

met mijnheer De Robber. Om het geld van de levensverzekering. 

3019 LAURENT: Ik wist van geen levensverzekering. 

3020 JACKIE: Het lijkt me toch evidenter dat het Roona was. Zij heeft al bewezen dat ze niet 

terugschrikt voor een moord meer of minder. 

3021 INSPECT: Ze kan het niet zijn, zij heeft nog nooit iemand gewurgd. Al haar moorden 

gebeurden door vergiftiging. En zoals geweten houden psychopaten zich heel 

strikt aan hun gewoontes.  

3022 JACKIE: Misschien heeft ze nu een uitzondering gemaakt. 

3023 INSPECT: Neen, dat heeft ze niet. Maar u doet wel veel moeite om haar te beschuldigen. 

Waarom? Heeft u misschien iets met die moord te maken? 

3024 JACKIE: Ik? Absoluut niet. Het was mijn moeder. Wie zou nu zijn moeder 

vermoorden? Dat doet men toch niet. 

3025 INSPECT: Op dat papiertje dat ik van mijnheer Verboven heb gekregen stond: “Ik weet 

wie het is. Jackie!” Waarom stond uw naam dan op het briefje? 

3026 JACKIE: Hoe moet ik dat nu weten? Die ouwe taart was compleet seniel. En waarom 

zegt u dat nu pas? U heeft daar daarstraks toch niet over gesproken. Volgens 

mij bluft u. U probeert me tot een bekentenis te verleiden, maar ik heb niets te 

bekennen. 

3027 INSPECT: Dat klopt. Maar u bent wel de hoofdschuldige. U heeft mijnheer Verboven de 

dood ingejaagd. 

3028 JACKIE: Ik heb niks gedaan. Laurent is diegene die het heeft gedaan. Ik ben inderdaad 

teruggegaan langs de artiesteningang, maar daar zag ik nog juist hoe Laurent 
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madame Grace het bureau insleepte.  

3029 TRUDY: Laurent? 

3030 LAURENT: (zucht) Ja, ik geef het toe. Nadat Jackie weg was gegaan uit de dark room zag 

ik madame Grace daar staan. Zij had ons staan begluren in een hoekje. Ze was 

woedend. Zij vroeg me of ik het goed had gehad. Ze zei dat ze mij alles had 

gegeven en ik dat niet had geapprecieerd. Ze zou alles doen om deze relatie te 

verbreken, zei ze. Ik probeerde nog met rede, maar ze zei me dat ik financieel 

afhankelijk van haar was en ik zonder haar hulp niet kon overleven. Het is 

waar, ik zit in schulden en dankzij de cash die me door haar werd toegestopt 

zou ik het niet redden. Jackie had die morgen ook nog geklaagd dat ze die 

erfenis zou verliezen en dat ze dan waarschijnlijk zou moeten uitwijken naar 

Frankrijk. Dat zou onze relatie ook geen goed gedaan hebben.  

3031 INSPECT: En dus hebt u de boa van Jackie gebruikt om haar het leven te ontnemen en 

zodoende te zorgen voor enkele financiële meevallers. Bovendien werden  

hierdoor problemen in uw relatie met mijnheer De Robber bespaard. 

3032 LAURENT: Mij was het vooral om het geluk van Jackie te doen, de rest was van minder 

belang. 

3033 INSPECT: Nadien heeft u het lijk terug in het bureau gesleept om te kunnen doen of u 

vanuit de dark room of het toilet kwam en bent u terug binnengekomen. 

3034 LAURENT: Inderdaad.  

3035 INSPECT: Ik arresteer u voor de moord op mijnheer Verboven. 

3036 JACKIE: Jij vuile moordenaar. Jij hebt mijn moeder vermoord. 

3037 INSPECT: O, maar dat kwam u goed uit, mijnheer De Robber. Zoals gezegd bent u de 

hoofdschuldige. 

3038 JACKIE:  Bent u niet goed bij uw hoofd? Ik heb haar niet aangeraakt. Ik heb je toch 

gezegd dat ik gezien had dat hij het heeft gedaan. 

3039 INSPECT: En u, die uw arme moeder zo graag ziet, heeft geen vinger uitgestoken. Dat is 

toch wel verwonderlijk. Ook al omdat u ‘toevallig’ mijnheer Verboven nog 

verwittigde dat u in de dark room zou zitten en dat u ‘toevallig’ ook met 

mijnheer Parent diezelfde morgen uitgebreid over uw problemen met mijnheer 

Verboven had gesproken. U wist hoe mijnheer Verboven zou reageren en u 

kende het opvliegende karakter van mijnheer Parent, twee ingrediënten die 

uiteindelijk wel zouden ressorteren in deze tragedie.  
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3040 JACKIE: Ik heb daar niks mee te maken. Wat kan u mij verwijten? Dat zij elkaar in de 

haren zijn gevlogen om mij? Ik was er niet bij. Ik ben onschuldig. 

3041 INSPECT: Inderdaad. U heeft de perfecte moord gepleegd. Niet deze die door een daad 

wordt beslecht, maar die gedaan wordt door iemand anders, zonder dat men er 

enig gevaar bij loopt. 

3042 LAURENT: Jackie, is dat waar? Heb je mij opgestookt. 

3043 JACKIE: Och, onnozelaar. Dacht je nu werkelijk dat ik iets om je geef. Ik heb het al 

gezegd: ik hou niet van moordenaars.  

3044 LAURENT: Dat meen je niet. Ik heb dit gedaan voor jou. Zodat we nog jaren bij elkaar 

zouden kunnen zijn. We hadden het zo goed samen. 

3045 JACKIE: Goed? Ik moest je wel verdragen. Met je stinkende adem en je smakeloze 

outfits. Je lijkt wel een lid van de village people.  

3046 LAURENT: Je bent harteloos. Koud en wreed. Zo ken ik je niet. 

3047 JACKIE: Inderdaad, je kent me niet. En ik ken jou niet. Ik wil je niet meer kennen. Je 

hebt gedaan wat ik van je wou en de rest is historie. 

3048 LAURENT: O jij, kreng! (hij huilt) Je misbruikt mensen om je doel te halen. Jij bent 

diegene die mijnheer Verboven heeft vermoord. Alleen gebruikte je mij 

daarvoor. Omdat je er zelf het lef niet voor had.  

3049 INSPECT: Inderdaad mijnheer Parent. U bent misleid door deze scrupuleuze moordenaar. 

(tegen JACKIE) Het spijt me dat ik u niet in de boeien kan slaan. (doet teken 

aan JEANC om LAURENT weg te voeren) 

3050 JACKIE: Dat weet ik. Maar u kan me niks maken. Maar prijs uzelf gelukkig u heeft de 

moord opgelost. U maakt misschien promotie. 

3051 INSPECT: U bent een monster. U zal ooit nog wel eens boeten voor uw daden. (richt 

zicht tot het publiek) Dames en heren, dankzij uw medewerking hebben we de 

dader kunnen inrekenen. Ditmaal was het Laurent. De volgende voorstelling 

kan het iemand anders zijn. En dat is goed. Wij, toneelspelers willen steeds 

wel iets anders spelen. En jullie willen altijd wel iets anders zien. Ik stel u dan 

ook voor om morgen weer terug te komen en iemand anders te kiezen. Dat zou 

zowel voor u als voor ons een plezier zijn. Maar zorg er wel voor dat u een 

goed alibi heeft, de aanwezige politie zal u in de gaten houden. Vooral mensen 

die zich verdacht gedragen, zoals zij die bijvoorbeeld snel willen vertrekken 

en niet eerst nog wat willen gaan drinken. Of zij die met een verkeerde jas uit 
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de vestiaire vertrekken. Of hun programmaboekje onbeheerd achterlaten. Elk 

detail is voor ons belangrijk! (spreekt iemand in het publiek aan) Waar was u 

vanavond tussen acht en half elf? Hier? Komt u veel in Gay Bars? Heeft u 

iemand daar gezien? Ja, gelukkig voor u! (terug tegen de zaal) Wees 

voorzichtig als u naar huis gaat, de misdaad slaapt niet. 

 

DOEK - Einde 
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Scéne 2-2 ALS JACKIE DE VERDACHTE IS 

 

3001 INSPECT: Ik zou dan ook graag willen resumeren dat onze gezamenlijke bevindingen 

hebben opgeleverd dat u, mijnheer De Robber, de hoofdverdachte is. Er zijn 

heel wat verklaringen afgelegd die niet bepaald in uw voordeel pleiten. Wat 

heeft u hierop te zeggen: 

3002 lAURENT: Ik begrijp niet dat dit uw bevindingen zijn. Het is toch duidelijk dat Diana 

diegene is die hier de moord heeft gepleegd. Wat die allemaal niet gezegd 

heeft over madame Grace? 

3003 DIANA: Je hebt zelf niet gestopt met achter haar rug te praten. Niet zo openlijk als ik 

natuurlijk, maar als we alleen waren deed je niks anders. Wat heb je gezegd 

toen je verleden week hoorde dat Jackie uit het testament was geschrapt. 

3004 LAURENT: Ja, ik heb gezegd dat ik ze ging kapot maken. Haar zoiets aandoen was 

gewoon regelrechte wraak. Door mij relatie met Jackie was ze volledig 

doorgedraaid. Alles wat wij deden was verkeerd en waar ze ook maar kon 

probeerde ze ons slecht te maken en belachelijk af te schilderen.  

3005 JACKIE: Ja. Ik kende haar ook niet meer, zoals ze toen reageerde. Waar ze vroeger mijn 

moeder was geweest, was ze nu de baarlijke duivel. 

3006 TRUDY: Maar ik weet dat madame Grace nog veel van je hield. 

3007 JACKIE: Dat heeft ze dan niet laten blijken. En als ze niet door iemand anders was 

vermoord was geweest, dan had ik het zelf gedaan. 

3008 INSPECT: Probeer je jezelf nu vrij te pleiten? Want dan ben je wel niet echt goed bezig. 

3009 LAURENT: Zij had geen emoties. Zij heeft mijn hele leven om zeep geholpen. Zij 

kleineerde me steeds en gaf me het gevoel dat ik niks kon of niks wist.  

3010 JACKIE: Heb je ze daarom om zeep geholpen? 

3011 INSPECT: (tegen JACKIE) Neen, hij heeft hem niet vermoord, maar u daarentegen wel. 

3012 JACKIE: Belachelijk, het was mijn moeder. Wie hier zou zijn moeder ooit van kant 

kunnen maken? Ik zou dat trouwens niet kunnen, ik ben een watje. Voor mij is 

het evident dat het Roona was. Ze is een homofobe. Zij heeft al 5 mannen 

vermoord. 

3013 ROONA: Ja, dat is zo. Ik had mijn cyaankalipillen al helemaal geprepareerd. Madame 

Grace was mijnheer Verboven niet, moet u weten. Zij had die identiteit 

aangenomen omdat men niet zou weten wie ze werkelijk was. Dat is misschien 
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moeilijk te geloven, maar toch was het zo. Ze was een vrouw, die verkleed 

was als een man. Maar ja, spionnen zijn zo goed in vermommingen. Dat  had u 

nog niet ontdekt, hé, mijnheer de inspecteur. 

3014 INSPECT: Het is mevrouw de inspecteur. 

3015 ROONA: O, u dus ook al! 

3016 TRUDY: O moeder, heb je weer toegeslagen. 

3017 ROONA: Nee, ik was met mijn pillen in het bureau binnengegaan, maar ze lag daar al. 

Helemaal mordicus dood. Zo mijn plezier ontnemen, het is God geklaagd. 

3018 DIANA: Maar wie heeft het dan wel gedaan? Laurent dus. 

3019 LAURENT: Neen, ik ook niet. Waarom zou ik? Ik had met madame Grace geen 

problemen. We waren ooit zelfs geliefden.  

3020 INSPECT: Wat wil dat nu zeggen. U zei dat u niet meer in het bureau geweest bent?  

3021 LAURENT: Neen. 

3022 INSPECT: U liegt. U had zelfs een afspraak. Mijnheer Verboven had ze genoteerd in zijn 

agenda. Het ging over uw ‘lening’. Mijnheer Verboven gaf u geld.  

3023 LAURENT: Dat klopt. Ze leende mij het geld om mijn schulden te betalen. Ze wilde wel 

dat ik mijn relatie met Jackie zou opgeven, maar dat had ik er niet voor over. 

Maar ik dacht wat niet weet, niet deert. En daarom probeerde we onze relatie 

geheim te houden. 

3024 INSPECT: Als Roona het niet zou geweest zijn, dan bent u de laatste geweest die bij haar 

was toen ze nog leefde. U wordt hierdoor mijn verdachte nummer één. 

3025 LAURENT: Maar ik heb niks gedaan. Ik zweer het. Oké, ik ben bij haar binnengegaan toen 

ik uit de dark room kwam, maar ik zag al direct dat er iets mis was. Hoe ze 

daar lag? Haar gezicht zo vreselijk purper. Het heeft me een hele tijd gekost 

om mijn weerzin te verbergen en ik weer de bar in kon gaan. 

3026 INSPECT: Maar dan besefte u dat mijnheer De Robber diegene was, die voor u was 

buiten gegaan en u knoopte twee en twee aan elkaar. U probeerde hem te 

beschermen.  

3027 LAURENT: Ik moest wel. Ik hou zo van haar.  

3028 INSPECT: En wat is uw reactie, mijnheer De Robber? 

3029 JACKIE: (Betrapt) Ik wou alleen bij haar langs gaan om over dat testament te praten. 

Om haar te zeggen hoe ik me voelde door deze situatie, om haar de 

mogelijkheid te geven om uit te leggen waarom zij dat wilde doen. Maar ze 
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lachte me uit in mijn gezicht en zei: ”En watje, wat ga je daar aan doen?” Ik 

werd kwaad. Nee, woedend! Ik greep haar vast, schudde haar door elkaar en 

gaf haar een klap. Maar nog lachte ze. Ze lachte me gewoon uit. En toen zag ik 

die boa hangen, die ik daar had uitgedaan. Ik voelde opeens die drang om haar 

te straffen. Om haar ook eens te laten weten hoe het is om pijn te voelen. Ik 

heb hem om haar nek geslagen en ben blijven trekken. Tot ze blauw werd. (ze 

lacht neurotisch) Hahaha. Tot ze purper werd. (Weer dat diabolisch lachje) 

Hahaha. Nu zal ze het ook wel gevoeld hebben. Ze lachte in iedere geval niet 

meer. En ik wel. Ik wel. Ik lachte wel en hard. (na een kleine pauze) Alles is 

nu opgelost. Alles is nu in orde. Alles is… voorbij.  

3030 INSPECT: (INSPECT gaat tot bij JACKIE, gevolgd door JEANC die haar de boeien 

omdoet) Ik arresteer u, op verdenking van moord op mijnheer Verboven. Heeft 

u nog iets aan uw bekentenis toe te voegen.  

3031 JACKIE: Ze heeft er zelf om  gevraagd. Het was pure zelfverdediging. 

3032 INSPECT: Dat zal ik noteren. Leidt hem maar weg. (JEANC leidt Jackie naar de uitgang)  

3033 LAURENT: Wees maar niet bang, schat. Ik zorg voor een goeie advocaat. En ik zal je alle 

dagen komen bezoeken. 

3034 JACKIE: Breng je dan een Frans brood mee? 

3035 LAURENT: Je zal daar al genoeg op water en brood moeten leven. 

3036 JACKIE: Maar steek er dan een vijl in.  

3037 LAURENT: Ik zal op je wachten, Jackie. Ik zal niemand anders nemen. Tot jij vrij komt. 

3038 DIANA: Ik ben nog vrij.  

3039 TRUDY: Jij was toch met John? 

3040 DIANA: Wie wil John nog, nu Laurent te krijgen is. O, ik wil je. (Hij loopt naar 

LAURENT, die hem ziet aankomen en wegvlucht in de gang, ook daar 

achtervolgd door DIANA) 

3045 INSPECT: (richt zicht tot het publiek) Dames en heren, dankzij uw medewerking hebben 

we de dader kunnen inrekenen. Ditmaal was het Jackie. De volgende 

voorstelling kan het iemand anders zijn. En dat is goed. Wij, toneelspelers 

willen steeds wel iets anders spelen. En jullie willen altijd wel iets anders zien. 

Ik stel u dan ook voor om morgen weer terug te komen en iemand anders te 

kiezen. Dat zou zowel voor u als voor ons een plezier zijn. Maar zorg er wel 

voor dat u een goed alibi heeft, de aanwezige politie zal u in de gaten houden. 
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Vooral mensen die zich verdacht gedragen, zoals zij die bijvoorbeeld snel 

willen vertrekken en niet eerst nog wat willen gaan drinken. Of zij die met een 

verkeerde jas uit de vestiaire vertrekken. Of hun programmaboekje onbeheerd 

achterlaten. Elk detail is voor ons belangrijk! (spreekt iemand in het publiek 

aan) Waar was u vanavond tussen acht en half elf? Hier? Komt u veel in Gay 

Bars? Heeft u iemand daar gezien? Ja, gelukkig voor u! (terug tegen de zaal) 

Wees voorzichtig als u naar huis gaat, de misdaad slaapt niet. 

 

DOEK - Einde 
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Scéne 2-3 ALS ROONA DE VERDACHTE IS 

 

3001 INSPECT: Ik zou dan ook graag willen resumeren dat onze gezamenlijke bevindingen 

hebben opgeleverd dat u, mevrouw Roona, de hoofdverdachte is. Er zijn heel 

wat verklaringen afgelegd die niet bepaald in uw voordeel pleiten. Wat heeft u 

hierop te zeggen: 

3002 DIANA: Het is toch duidelijk dat Roona diegene is die hier de moord heeft gepleegd. 

Zij is al jaren bezig met moorden. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat ze te 

laat was.  

3003 ROONA: Maar ik ben nooit te laat. Ik wist dat je een spion was. Ik moest mijn 

slachtoffer niks meer doen, want ik wist dat jij het ging doen.  

3004 DIANA: O ja, hoe dan? 

3005 ROONA: Madame Grace had het mij verteld. (verdwaasd, dan tegen INSPECT) Of was 

u het? 

3006 JACKIE: Och, zever. Zie je nu hoe dat mens is. Ze zegt zomaar wat. Voor mij zou het 

ook Diana kunnen geweest zijn. Wat die allemaal niet gezegd heeft over 

madame Grace? 

3007 DIANA: Je bent zelf niet gestopt met achter haar rug te praten. Niet zo openlijk als ik 

natuurlijk, maar als we alleen waren deed je niks anders. Nu doe je alsof je 

goeie vriendjes was, maar wat heb je gezegd toen je verleden week hoorde dat 

jij uit het testament was geschrapt. 

3008 JACKIE: Ja, ik heb gezegd dat ik haar ging kapot maken. Mij zoiets aandoen was 

gewoon regelrechte wraak. Door mijn relatie met Laurent was ze volledig 

doorgedraaid. Alles wat wij deden was verkeerd en waar ze ook maar kon, 

probeerde ze ons slecht te maken en belachelijk af te schilderen.  

3009 LAURENT: Ja. Ik kende haar ook niet meer, zoals ze toen reageerde. Waar ze vroeger mijn 

lief was geweest, was ze nu de baarlijke duivel. 

3010 TRUDY: Maar ik weet dat madame Grace nog veel van je hield. 

3011 LAURENT: Dat heeft ze dan niet laten blijken. En als ze niet door iemand anders vermoord 

was geweest, dan had ik het zelf gedaan. 

3012 INSPECT:: Probeer je jezelf nu vrij te pleiten? Want dan ben je wel niet echt goed bezig. 

3013 LAURENT: Je weet helemaal niet wie madame Grace was. Zij was een verschrikkelijk 

mens. Zij had helemaal geen inlevingsvermogen. Zij was hard en kon haar 
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emoties heel goed onderdrukken. 

3014 JACKIE: Nee, zij had helemaal geen emoties. Zij heeft mijn hele leven om zeep 

geholpen. Zij kleineerde me steeds en gaf me het gevoel dat ik niks kon of 

niks wist.  

3015 ROONA: Heb je haar daarom om zeep geholpen? 

3016 INSPECT: (tegen ROONA) Neen, hij heeft hem niet vermoord, maar u daarentegen wel. 

3017 ROONA: Iemand is mij voor geweest. Maar ik weet wie. Het was Jackie. 

3018 JACKIE: Dat is niet waar. Ik hield van haar, zoals ieder van zijn moeder houdt. Ik zeg 

wel dat ik haar zou vermoorden, maar ik zou haar nooit kwaad gedaan hebben. 

Ik ben gewoon een bangeschijter. Het is waar dat ik niet gelukkig was over het 

wijzigen van haar testament, maar het was tenslotte haar geld. Wat kon het me 

schelen? 

3019 INSPECT: En u bent dan ook niet bij haar binnen gegaan toen u uit de dark room bent 

gekomen? 

3020 JACKIE: Neen. Ik ben direct naar de bar gegaan. 

3021 LAURENT: Dat kan ik getuigen. Je kan dat horen in de dark room. 

3022 INSPECT: Dat klopt en dat was ook de bedoeling, nietwaar mijnheer De Robber? 

3023 JACKIE: Wat bedoelt u? 

3024 INSPECT: Dat je wou dat mijnheer Parent dit hoorde, zodat u een alibi had. 

3025 JACKIE: (na een kleine pauze) Ja, maar ik heb haar niks misdaan. Ik weet dat wat ik nu 

ga zeggen, niet in mijn voordeel pleit, maar ik ben inderdaad achteraf naar het 

bureau van madame Grace gegaan. 

3026 TRUDY: Maar hoe dan? 

3027 JACKIE: Langs de artiesteningang natuurlijk. Ik wou dit uitpraten, haar overtuigen dat 

ze ongelijk had. Ik heb dat ook gedaan, maar ze werd kwaad en wou dat ik de 

kamer verliet. Toen ben ik woedend geworden en heb ik haar geslagen… maar 

zij mij ook.   

3028 ROONA: Zie je wel, zij heeft haar doodgeslagen. Zij is de moordenaar. 

3029 LAURENT: O Jackie, je hebt haar vermoord. 

3030 JACKIE: Neen, toen ik het bureau verliet was ze nog springlevend. Doe nu maar niet 

hypocriet, ik weet wel dat jij daarna nog bij haar bent langs gegaan. 

3031 LAURENT: Wat zeg je nu toch allemaal. Ik zou zoiets niet kunnen. 

3032 JACKIE: Ik wou je beschermen, maar ik wil niet in jouw plaats naar de gevangenis. 
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(tegen INSPECT) Hij wist het wel van die levensverzekering. Hij heeft het mij 

verteld.  

(De INSPECT kijkt naar Laurent) 

3033 LAURENT: Ja, het is waar, ik wist het. Maar dat had helemaal geen belang. Voor mij is 

geluk alleen belangrijk. En ik wilde inderdaad nog bij haar binnen gaan. (Naar 

Jackie) Maar dat was alleen om haar alles duidelijk te maken over onze relatie 

en haar te vragen om haar besluit om haar testament te veranderen uit te 

stellen. Voor ons geluk, dus. Maar toen ik daar twijfelend voor de deur stond, 

besefte ik ook dat ze jaloers was en niet van gedacht zou veranderen, zeker 

niet als ik daarin zou bemiddelen. Ik zag trouwens dat de achteringang open 

stond en begreep dat jij nu bij haar moest zijn. Ik ben dan maar de bar 

ingegaan en heb geprobeerd ervoor te zorgen dat er niemand jullie zou storen. 

Maar ik besefte nadien ook dat het niemand anders dan jij kon geweest zijn. 

3034 ROONA: Of de spion! 

3035 INSPECT: Inderdaad Roona, het was een spion.  

3036 ROONA: Zie je wel. Ik heb het altijd geweten. 

3037 INSPECT: Het was iemand die hier de hele tijd iedereen heeft geobserveerd. Die alles 

bleef bekijken , totdat zij wist wie wat deed op welk moment. Die van Diana 

was te weten gekomen dat mijnheer Verboven niet in de Crazy Horse had 

gewerkt, dat hij telkens een bandopname opzette, in plaats van zelf te zingen. 

Die wist dat mijnheer De Robber op dit moment problemen met hem had 

omdat hij had vernomen dat hij zijn testament zou veranderen. Die bij Laurent 

informatie had ingewonnen over de jaloezie van mijnheer Verboven. Die dit 

allemaal had beraamd vanuit haar zieke krankzinnige geest. (richt zich tot 

Roona) Jij was het, hé Nora? Je naam stond op het papiertje dat mijnheer 

Verboven mij heeft gegeven. “Ik weet wie mij wenst te vermoorden. Die van 

Deprez.” Vermits hij Trudy haar voornaam niet kon herinneren, zou hij ook 

haar familienaam niet meer weten. Maar hij kende wel jouw naam. 

3038 ROONA: Ik weet ook niet hoe hij mij die ontfutseld heeft. Maar een goede spion weet 

hoe hij dat moet doen.  

3039 INSPECT: Waarom heb je gedaan, Roona? 

3040 ROONA: Spionnen nemen alles af. Hij wou mijn Laurent van me afnemen. Zo zijn 

spionnen, ze zien wie je lief hebt en dan nemen ze die mee. Zo was dat ook bij 
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Bob. 

3041 INSPECT: Bob? 

3042 TRUDY: (verduidelijkt) Onze pa. 

3043 ROONA: En dus moet je ze vermoorden voor ze toeslaan. Ik had gezien dat Laurent 

slecht werd behandeld door madame Grace. En u moet weten dat Laurent en ik 

op elkaar verliefd zijn. (Verbazing bij LAURENT en bij JACKIE. LAURENT 

duidt met zijn vinger aan zijn voorhoofd aan dat ze niet goed snik is) Ik ben bij 

haar langs geweest om dit allemaal uit te leggen en haar te zeggen dat ze ons 

met rust moest laten. Ze wilde niet luisteren en zei dat Laurent een homo is en 

nooit van me zou houden. Zo’n jaloerse geest. Die was rijp voor de 

psychiatrie. Ik zei haar dus dat ze die pillen moest inslikken.  

3044 INSPECT: De cyaankalipillen. 

3045 ROONA: Ja, maar ze wilde niet. Ze sloeg ze uit mijn handen en riep dat ze wist dat ik al 

5 mannen had vermoord. Ik zag die mooie boa liggen en dacht: daar zal ze 

mooi mee staan. Ik leg die heel stevig rond haar nek. En ze stond er heel goed 

mee. (Venijnig) Ze dacht dat ik alleen met die pillen iets kon doen. Maar nee, 

als je spionnen wil uitschakelen zijn alle manieren goed. En toen ben ik 

erachter gekomen. Weet u wat: het was niet eens een vrouw. Dat had u niet 

gedacht, nietwaar. 

3046 INSPECT: Mevrouw Sporen, ik neem u in hechtenis voor de moord op mijnheer 

Verboven.   

3047 ROONA: O, is die ook vermoord? 

 (JEANC komt aangelopen met de handboeien, maar de INSPECT doet teken 

dat het niet nodig is. TRUDY loopt naar haar toe en leidt haar met zachte druk 

naar de deur) 

3048 TRUDY: Kom, ma. Ik zal wel voor u zorgen. Vanaf nu zal je geen domme dingen meer 

kunnen doen.  

3049 ROONA: (herkent nu TRUDY) O Trudy, ben jij hier ook. Ik had net een gezellig gesprek 

met de inspecteur hier. Kan jij nog iets voor me zingen, lieve schat? 

3050 TRUDY: Later, ma. Later. Als we je in de witte kamer hebben doen inslapen.  

3051 ROONA: O, een slaapliedje. (kijkt naar JEANC die nu bij haar komt) En deze jongeman 

ken ik ook nog niet. Ben jij een spion? (tegen TRUDY) Kom, laten we gaan 

voor het te laat is. Spionnen nemen steeds af wat je graag ziet. (ze gaan beiden 
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af, op een afstand gevolgd door JEANC) 

3052 DIANA: Gefeliciteerd Inspecteur. U heeft dat zeer goed opgelost. 

3053 JACKIE: Maar waarom heeft u die hele cinema hier opgevoerd? U wist dus al lang dat 

zij het was. Het stond op uw papiertje. 

3054 INSPECT: Er stond helemaal niks op het papiertje. Het was een rekeningetje voor 2 platte 

waters. Ik blufte gewoon… en het heeft gewerkt.   

3055 LAURENT: Dan heeft u wel heel veel geluk gehad. Hadden de mensen haar niet gekozen 

was uw spelletje misschien mislukt.  

3056 INSPECT: Inderdaad. Maar het was een gok die ik moest wagen. (richt zicht tot het 

publiek) Dames en heren, dankzij uw medewerking hebben we de dader 

kunnen inrekenen. Ditmaal was het Roona. De volgende voorstelling kan het 

iemand anders zijn. En dat is goed. Wij, toneelspelers willen steeds wel iets 

anders spelen. En jullie willen altijd wel iets anders zien. Ik stel u dan ook 

voor om morgen weer terug te komen en iemand anders te kiezen. Dat zou 

zowel voor u als voor ons een plezier zijn. Maar zorg er wel voor dat u een 

goed alibi heeft, de aanwezige politie zal u in de gaten houden. Vooral mensen 

die zich verdacht gedragen, zoals zij die bijvoorbeeld snel willen vertrekken 

en niet eerst nog wat willen gaan drinken. Of zij die met een verkeerde jas uit 

de vestiaire vertrekken. Of hun programmaboekje onbeheerd achterlaten. Elk 

detail is voor ons belangrijk! (spreekt iemand in het publiek aan) Waar was u 

vanavond tussen acht en half elf? Hier? Komt u veel in Gay Bars? Heeft u 

iemand daar gezien? Ja, gelukkig voor u! (terug tegen de zaal) Wees 

voorzichtig als u naar huis gaat, de misdaad slaapt niet. 

 

DOEK - Einde 


