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[AVONDVULLEND STUK]
4 MANNEN – 3 VROUWEN

Spelers

KRIS

Vriend van Ann. Wil haar ten huwelijk vragen.

PIETER

Een vriend van Kris. Absolute macho maar
met overtuigende kwaliteiten om toch
vrouwen te versieren.

ANN

Vriendin van Kris. Denkt dat haar man te
vertrouwen is maar laat zich ompraten door
Manou.

MANOU

Een vriendin van Ann en de vriendin van
Thomas. Vertrouwt haar vriend absoluut niet
meer totdat het tegendeel blijkt. Of toch
niet?

THOMAS

Vergezochte dief. Vriend van Manou.

FEMKE

Toevallige bezoeker.

BURGEMEESTER

Burgemeester van het dorp. Opgeroepen om
Ann en Kris te trouwen.

Samenvatting
Kris wil eindelijk de ultieme vraag stellen aan zijn vriendin Ann en gaat ten
rade bij zijn vriend Pieter. Kris werkt Ann tijdelijk uit huis terwijl Pieter een
heerlijke maaltijd zal koken voor het koppel. Wanneer de voorbereidingen
van start gaan loopt het al snel fout wanneer een inbreker dit huis kiest om
zijn gestolen goed te verstoppen en wanneer Ann terugkeert met Manou die
compleet overstuur is. Het loopt helemaal verkeerd wanneer de inbreker zijn
geldkoffer niet meer kan vinden en er alles voor doet om deze terug te
vinden zonder betrapt te worden. Ondertussen verdenkt Ann Kris ervan haar
te bedriegen en dat terwijl Kris zich heemaal van geen kwaad bewust is.

Fade in.
Ann komt naar beneden. Ze opent de gordijnen, zet de radio aan, geeft de
bloemen ondertussen water… Kortom ze doet haar ochtendritueel.
Radio

Vanmorgen is er ingebroken bij de grootste bank van
België. De bende is aan de haal met een groot deel van
de kluis. Er is geen enkel spoor van de daders, althans
dat zegt hun persverantwoordelijke. De politie is naarstig
op zoek naar tips die hen verder kan helpen. De enige
getuigenis is een oudere man die de dader zag
wegvluchten.

Na de radio-uitzending volgt muziek. Ondertussen is Kris naar beneden
gekomen.
Kris

Alleen maar slecht nieuws in de wereld.

Hij zet de radio uit. Ann komt de keuken uit met brood en beleg.
Ann

Maak je daar maar niet druk in.

Kris

Groot gelijk. (hij neemt haar langs achter vast bij haar
middel) Gelukkig heb ik jou nog. De wereld zou er anders
maar somber uit zien.

Ann

Charmeur.

Kris en Ann gaan ondertussen aan de ontbijttafel zitten.
Kris

Wat staat er bij jou vandaag op de planning?

Ann

Ik weet het niet. Even rustig luieren thuis denk ik.

Kris

Als ik je nu eens mijn creditcard meegeef en je mag de
hele dag gaan winkelen.

Ann

Amaai. Waar zit het addertje onder het gras?

Kris

Geen addertje. Neem het er maar eens goed van en ga
maar eens een hele dag op stap. Jij bent dat waard, jij
verdient dat.

Ann

Jij bent iets van plan.

Kris

Helemaal niet. Ik zie je gewoon graag.

Ann

Hmm (kijkt bedenkelijk) Oké dan. Ik zal er eens goed van
profiteren!

Kris geeft haar zijn bankkaart.
Kris

Geniet ervan.

Ann

Bedankt! Ik zal voor jou een souvenirtje meebrengen.

Ann grijpt haar jas en vertrekt. Kris neemt nog een hap van zijn boterham en
neemt daarna de telefoon.
Kris

Hallo Pieter? Ze is vertrokken, het huis is vrouwvrij. Kom
maar langs.

Hij legt de telefoon terug neer. Kris gaat naar boven. Via de tuin komt
iemand binnen. Hij is gemaskerd en vermomd. Hij breekt de schuifraam
open. Hij heeft een valies mee. Hij kijkt eerst rond om te kijken of er
niemand is. Hij opent zijn koffertje zodat het publiek duidelijk ziet wat erin
zit. Het steekt boordenvol geld en enkele juwelen, onder andere een ring. Hij
zet zijn valies ergens aan de kant neer. Hij gaat naar de keuken. Er belt
iemand aan de voordeur, het is Pieter. Kris komt naar beneden en doet
open.
Pieter

Vertel nu eens, wat wou je me vertellen?

Kris

Ik wil je iets vragen.

Pieter

Wat wil je me dan vragen?

Kris

Jij hebt toch veel ervaring met vrouwen?

Pieter

Gho. Waarom zou je zoiets denken?

Kris

Omdat misschien elke vrouw die ik ken in jou
geïnteresseerd is? Zelfs Ann praat geregeld over jou.

Pieter

Oh ja? (geïnteresseerd)

Kris

Van Ann blijf je af, Ann is mijn juweeltje.

Pieter

Wat wil je dan?

Kris

Ik wil haar ten huwelijk vragen.

Pieter

(sarcastisch) Proficiat.

Kris

Wat een enthousiasme.

Pieter

Waarom zou je in godsnaam willen trouwen?

Kris

Maar dat is toch prachtig? Haar tonen dat ik haar
echt graag zie en dat ik de rest van mijn leven met
haar wil delen…

Pieter

En je laten binden voor eeuwig en altijd? Geef mij
maar de vrijheid. Waar niets moet en alles mag.

Kris

Ik dacht net dat jij een vrouwenliefhebber was?

Pieter

Ja. Maar niet om ermee te trouwen.

Kris

Dat is goed genoeg. Ik wil het haar vragen op een
moment dat ze nooit meer zal vergeten. Maar ik
weet niet goed hoe. Heb jij misschien een idee?

Pieter

(droomt weg) Voor een vrouw die ik echt graag zie
zou ik ervoor zorgen dat het hele huis vol met
kaarsjes staat. Ik zou een dinertje voor twee maken
en de hele avond herinneringen ophalen, haar
duidelijk maken dat ik echt aan haar denk en dat ze
echt belangrijk voor me is. En dan… de volgende
morgen, na een nacht vol passie en liefde, stel ik haar
de vraag.

Kris

Zeker dat je je er zelf nooit aan wilt wagen?

Pieter

(ontwaakt uit zijn droom) Wat zeg je?

Kris

Ik vind het een uitstekend plan!

Pieter

Goed als ik je nog eens van dienst kan zijn…

Pieter maakt aanstalten om terug te vertrekken.
Kris

Er is wel één probleem.

Pieter

En dat is?

Kris

Ik kan niet koken.

Pieter

Ik zal je wel helpen. Wat dacht je van oesters?

Kris

Kan jij koken?

Pieter

(verlegen) Ja… Zeg het alstublieft tegen niemand
verder.

Kris

Oké, ik ga naar de winkel, een paar spullen halen
voor vanavond.

Pieter

Goed. Ik ga de keuken al even inspecteren.

Kris

Tot straks!

Kris wil naar buiten gaan maar hij merkt het koffertje dat Thomas (de dief)
had binnen gebracht op.

Kris

Wat staat dat hier te doen? Is dat van jou?

Pieter

Nee. Nog nooit gezien. Het is jouw huis. Jij zou dat
moeten weten.

Kris

Vast van Ann. Ze laat haar rommel ook overal
rondslingeren.

Kris neemt de koffer en zet het in de kast waar de jassen enzo hangen.
Pieter

Zeker dat je met zo’n sloddervos wil trouwen?

Kris

Ik verander nooit meer van gedachte. She is the wife
of my life!

Kris pakt zijn jas en gaat naar buiten.
Pieter

Die leeft ook op wolken. Enfin, de keuken!

Pieter wil de deur van de keuken open doen. Als hij dat doet ‘valt’ de dief
naar buiten. Hij was aan het luistervinken.
Pieter

Wat sta jij hier achter de deur te doen?

De dief heeft zijn vermomming uitgedaan.
Thomas de dief

Euh. Ik ben zijn broer.

Pieter

Van Kris? Ik wist niet dat hij een broer had.

Thomas

Ik ben ook niet zijn broer. Ik ben een broer…
(aarzelend)

Pieter

Ah. Een broer van Ann?

Thomas

Juist ja.

Pieter

En wat doe jij in de keuken?

Thomas

Ik euhm… wou net aan het avondeten beginnen.

Pieter

Oh dat treft. Ik ook! Ik zal je een handje helpen!

De twee verdwijnen in de keuken. Ann komt met Manou binnen via de
algemene ingang. Manou is duidelijk overstuur. Ze heeft een koffer
meegebracht. Net dezelfde koffer als Thomas had binnen gebracht. Ze zet
hem ergens neer.
Manou

Ik ben zo kwaad op hem!

Ann

Rustig maar. Zet je neer en vertel me alles.

Manou

Gelukkig kwam ik jou tegen. Ik ben zo kwaad!

Ann

Ja dat weet ik nu ondertussen al wel maar wat is er
gebeurd?

Manou

Hij laat mij altijd in de steek. Elke avond is hij weg en
als ik hem vraag waar hij geweest is krijg ik geen
antwoord. Ik ben er bijna zeker van dat hij iemand
anders heeft.

Ann

Je bent er bijna zeker van? Dus je weet het niet met
zekerheid?

Manou

Wat zou jij denken als je man elke avond uitgaat?
Soms is het middernacht dat hij terug komt maar
soms komt de zon al bijna terug op.

Ann

Dat wilt toch niets zeggen.

Manou

Ik heb al alles geprobeerd. Ik maak het gezellig enzo
en als het dan zo ver is, is meneer moe. Ik ben er
zeker van. Hij verschiet zijn kruid op een ander!

Ann

Hij is misschien gewoon een hardwerkende mens dat
’s avonds af en toe wat ontspanning nodig heeft.

Manou

Noem jij dat ontspanning?

Ann

Maar dat bedoel ik toch helemaal niet. Misschien
gaat hij gewoon ’s avonds uit met vrienden.

Manou

Waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Of waarom
neemt hij mij niet eens een keertje mee? Wij zien
elkaar nog nauwelijks.

Ann

Praat er dan met hem over.

Manou

Wanneer? Ik zeg net dat ik hem bijna nooit meer zie.
En dan nog iets. Hij koopt plots bloemen voor mij,

een dure ring. Of hij geeft zichzelf nieuwe kleren
cadeau.
Ann

Dat is toch fantastisch? Iedere vrouw zou graag af en
toe een cadeautje willen en een man die er goed
uitziet.

Manou

Dat wil toch zeggen dat hij iets wil verbergen?

Ann

Volgens mij zie jij dingen die er niet zijn.

Manou

Ik weet niet meer wat ik moet denken!

Ann

Wat wil je nu doen?

Manou

Mag ik hier een paar dagen blijven?

Ann

Waarom?

Manou

Ik wil weten waar ik aan toe ben.

Ann

Door hier een paar dagen op ‘bezinning’ te komen?

Manou

Als hij dan thuiskomt kan hij eens voor zichzelf
zorgen. Ik ben eens benieuwd hoelang het zal duren
vooraleer hij door heeft dat ik er niet meer ben.

Ann

Ik weet niet of Kris dat goed zal vinden.

Manou

Maar Ann. We zijn toch beste vriendinnen!

Ann

Ik weet zo niet.

Manou

Hij kent jou niet. Hij weet jou niet wonen. Mij gaat hij
hier nooit komen zoeken.

Ann

Ik moet het eerst even met Kris bespreken. Ik had
vanmorgen de indruk dat hij iets van plan is.

Manou

Zet je mij dan zomaar terug aan de deur?

Ann

Zo bedoel ik het niet.

Manou

Goed dan! Ik heb mijn koffer al meegebracht! Kijk,
alles zit erin om een paar dagen van huis te zijn.

Manou doet de koffer open en laat zien wat erin zit.
Ann

Maar ik…

Manou

Ik wist dat ik op jou kon rekenen! Goed. Waar kan ik
me installeren?

Ann

Ik weet niet Manou….

Manou

Boven zeker?

Ze neemt haar koffer en gaat naar boven. Ann huppelt achter haar aan. Kris
komt terug naar binnen met de boodschappen.
Kris

Pieter? Waar zit die nu weer? Pieter?

Pieter komt de keuken uit. Thomas blijft achter.
Pieter

Ja?

Kris

Ik heb allemaal spulletjes voor vanavond. Ik heb zelfs
wierrook gevonden.

Pieter

Prachtig! Dit zal een betoverende avond worden.
Morgenvroeg heb je ze helemaal in je macht en kan
ze je vraag niet meer weigeren.

Kris

Is de keuken een beetje naar je zin of ga je thuis
koken?

Pieter

De keuken is perfect. En dat keukenhulpje kan ik ook
wel gebruiken. Ik ga er een fantastische maaltijd van
maken!

Kris

Keukenhulpje?

Pieter

Ja, de broer van Ann.

Kris

Ah? Is die ook hier? Wat kwam die doen?

Pieter

Hij wou komen koken.

Kris

Echt? Zomaar ineens?

Pieter

Hij wou me komen helpen. Sympathieke jongen.

Kris

Hmm. Toch eens gaan vragen.

Kris wil naar de keuken gaan. Maar vlak voordat hij binnen kan gaan, gaat de
telefoon. Kris gaat opnemen.
Kris

Hallo? Ja…

Terwijl Kris staat te bellen kijkt Pieter in de zak die Kris heeft meegebracht.
Thomas, die voorzichtig de keukendeur open doet gaat richting de algemene
ingang. Hij kijkt naar de plek waar hij zijn koffer heeft achter gelaten, maar
die is er uiteraard niet meer. Wanneer Kris zijn telefoongesprek afsluit gaat
Thomas via de vensterdeur terug naar buiten.
Kris

Nu even vragen wat die broer hier komt doen.

Kris gaat de keuken in maar komt direct naar buiten.
Kris

Pieter?

Pieter

Ja?

Kris

Ben jij wel zeker dat Ann haar broer hier was?

Pieter

Ja natuurlijk, waarom?

Kris

Hier is helemaal niemand.

Pieter

Hoe?

Pieter gaat zelf even kijken.

Kris

Volgens mij heeft je eenzame hersencel in je hoofd
een onzichtbaar vriendje uitgevonden.

Pieter

Wat wil je daarmee zeggen?

Kris

Niets. Hier zijn de ingrediënten voor vanavond. Nu is
het aan jou.

Pieter

Dank je wel!

Pieter verdwijnt in de keuken met de zak ingrediënten.
Kris

Arme jongen. Schoon kopke maar daar blijft het dan
toch bij.

Kris gaat in de zetel zitten en neemt een boekje. Thomas komt naar binnen
geslopen, totdat hij gestommel op de trap hoort. Ann komt naar beneden.
Thomas verstopt zich in de werkkamer.
Kris

Ann? Wat doe jij hier?

Ann

Ik woon hier.

Kris

Maar…jij was toch de hele dag weg?

Ann

Ik ben terug gekomen omdat…

Kris laat haar niet uitspreken.
Kris

Haast je maar terug naar de winkels, het aanbod van
mijn bankkaart is uniek!

Kris wil haar naar buiten werken.
Ann

Waarom wil je mij zo plots buiten?

Kris

Ik? Jou buiten willen? Maar waar haal je dat toch
vandaan?

Ann

Aan hoe je doet.

Kris

Onzin. Ik zie je graag, dat weet je toch?

Ann

Jaja…

Ann twijfelt aan wat Kris haar probeert wijs te maken. Pieter komt de keuken
uit met een stuk keukengerei.
Pieter

Zeg Kris waar ligt de….

Pieter merkt Ann op.
Pieter

Hey, hallo Ann.

Hij steekt het keukengerij achter zijn rug weg.
Ann

Pieter? Wat doe jij in mijn keuken?

Pieter

Niets, niets.

Ann

En wat verstop je dan achter je rug?

Pieter

Helemaal niets!

Ann gaat achter zijn rug kijken.
Ann

Een houten lepel? Waar is dat goed voor?

Pieter

Om te koken natuurlijk.

Kris

Hij kwam die lek nakijken.

Ann

Lek?

Kris

Ja… en lek onder de lavabo.

Ann

Met een houten lepel?

Kris

Dat zijn de nieuwste technieken.

Ann

Ken jij daar iets van?

Pieter

Neen, helemaal niet.

Kris

(tegen Pieter) Idioot! (tegen Ann) Haha! Hij blijft een
grapjas!

Ann

Mag ik eens gaan kijken in de keuken?

Kris

Neen! In geen geval!

Ann

Waarom niet?

Kris

Dat water… dat stroomt alle kanten op! Ik zou niet
willen dat je nat wordt.

Ann

Een lekje kan toch geen kwaad. Kom ik zal eens
kijken wat ik kan doen.

Kris

Ann. Ik ga eerlijk tegen je zijn.

Pieter

(tegen Kris) Je gaat het toch niet verknallen!

Kris

Ik heb Pieter gebeld om me te helpen.

Ann

Met wat?

Kris

Om alle klusjes hier in huis op te knappen. Het was
een verrassing. Voor als je terug thuis komt… dan zou
alles in orde zijn!

Ann

Echt waar? Maar schat je bent echt fantastisch!

Kris

Zo ben ik hè, fantastisch.

Pieter

Hoe? Ik dacht dat ik moest k…

Kris geeft hem een duw.
Kris

Dus jij gaat terug shoppen voor de rest van de dag?

Ann

Goed. Tot straks. Veel plezier met klussen!

Kris laat Ann terug uit.

Kris

Oef. Ik dacht even dat ze al onze plannen in de war
zou sturen!

Pieter

Gaan we nu klussen?

Kris

Nee. Koken!

Pieter

Maar jij zei net dat we…

Kris

Heb je het dan niet door? Dat was maar een smoesje
om haar uit huis te houden.

Pieter

Had dat dan gezegd!

Kris

Kom! Je keuken in jij!

Kris duwt Pieter in de keuken, ze gaan samen af. Ann komt voorzichtig in
stilte terug binnen.
Ann

Als hij denkt dat ik dom ben, denkt hij verkeerd.

Ann gaat aan de trap staan.
Ann

Manou! Manou kom naar beneden!

Manou komt naar beneden.
Manou

Wat is er?

Ann

Ik denk dat mijn man iets van plan is.

Manou

Wat? Die Kris van jou?

Ann

Hij heeft mij zijn kredietkaart gegeven om de hele
dag uit te gaan shoppen en als ik per ongeluk
terugkeer doet hij alsof hij mij uit huis had gestuurd
om klusjes op te knappen.

Manou

Dat is inderdaad verdacht.

Ann

Als hij me plots wil verrassen is er iets aan de hand.

Manou

Misschien bedriegt hij je ook wel.

Ann

Ach stop. Zo is Kris niet.

Manou

Dat zeg jij. Dat dacht ik van mijn Thomas ook.

Ann

Nee, er is iets anders gaande. Maar wat?

Manou

Je zult hem moeten bespioneren.

Ann

Je denkt toch niet dat ik mijn eigen vriend ga
begluren op zoek naar sporen?

Manou

Het is de enige manier om het te weten te komen.

Ann

Ik heb niets te weten te komen. Ik vertrouw Kris
volledig.

Manou

Ja ja, zal wel. Wacht maar tot hij binnenkort je wil
duidelijk maken dat het huis volledig is opgeknapt
omdat zijn tweede vriendin bij hem komt intrekken
en hij wou haar een mooi afgewerkt huis bieden.

Ann

Waarom zou hij iemand anders in huis nemen?

Manou

Om jou aan de deur te kunnen zetten.

Ann

Doe niet zo gek.

Manou

Ik zal het je bewijzen.

Ann

Hoe?

Manou

Ik zei het toch al. Door te bespioneren! Kom,we
verstoppen ons hier ergens.

Ann

Jij bent helemaal gek!

Manou gaat naar de kast en doet ze open.
Manou

Hier, deze kast is perfect. Kom Ann!

Ann

Ik geloof niet dat dit een goed idee is.

Manou

Wil je het weten of niet?

Ann

Ik weet het niet.

Kris komt de keuken uit. Ann kruipt snel in de kast en trekt de deuren dicht.

Kris

Goed idee Pieter!

Pieter komt tot in het kader van de keukendeur ook naar buiten.
Pieter

Zoiets werkt altijd om een vrouw te versieren. Jullie
muziek samen de hele avond lang afspelen. Dat
brengt haar in de stemming.

Kris

Onze CD ligt boven.

Kris gaat naar boven, Pieter gaat terug in de keuken. De deuren van de kast
gaat terug open.
Manou

Zie je wel. Muziek brengt haar in de stemming. De
beste manier om een vrouw te versieren!

Ann

Ben jij nu helemaal? Hij heeft het over onze muziek
samen.

Manou

Hebben jullie dan muziek samen?

Ann

Wij hebben een paar liedjes.

Manou

Precies. Met enkele liedjes kan je geen hele avond
vullen.

Ann

Jij ziet dingen die er niet zijn.

Manou

Geloof je me niet?

Ann

Nee!

Kris komt terug de trap af. De meisjes snellen zich naar buiten. Kris heeft de
koffer van Manou mee naar beneden gebracht.
Kris

Wie heeft dat koffertje boven nu weer laten
rondslingeren?

Pieter komt uit de keuken.
Pieter

En? Heb je de muziek?

Kris

Nee. Ik was vergeten dat ik die CD had uitgeleend.

Pieter

Maak dan een nieuwe.

Kris

Ga ik direct doen.

Pieter

Zeg Kris, heb jij hier ergens kruiden?

Kris

Ja in het kruidenrek.

Pieter

Ahja… Logisch...

Pieter gaat de keuken in.
Kris

Het gaat van kwaad naar erger met die kerel.

Kris gaat naar de werkkamer. Door de deur open te doen ‘valt’ Thomas naar
binnen. Deze scène is gelijkaardig aan die van Pieter en Thomas aan de
keukendeur voordien.

Kris

Wat doe jij hier?

Thomas

Ik kom de brandveiligheid controleren. Deze deur
ziet er mij perfect brandveilig uit.

Kris

En hoe ben jij hier in mijn bureau geraakt?

Thomas

Die andere heer had mij binnen gelaten.

Kris

Pieter?

Thomas

Ja… Pieter.

Kris

Oké goed dan. Boven staan nog brandmelders. Kan je
die even nakijken?

Thomas

Jazeker meneer.

Thomas merkt zijn koffertje op (dat van Manou dat Kris net naar beneden
heeft gebracht) en wil richting de tuin vertrekken.
Kris

Meneer?

Thomas

(schrikt) Ja?

Kris

De boven is de trap op.

Thomas

Juist ja!

Thomas gaat de trap op.

Kris

De brandveiligheid is ook niet meer wat het geweest
is.

Kris verdwijnt in de werkkamer. Thomas komt voorzichtig de trap terug af.
Hij gaat naar de koffer. Hij neemt de koffer vast en staat op het punt hem
open te doen totdat Pieter binnen komt.
Pieter

Kris! (merkt Thomas op) Ah jij weer. Zeg waar was jij
daarstraks? Je was ineens verdwenen.

Thomas

Ik euh… Ik was mijn spullen thuis gaan halen. Ik blijf
hier een tijdje logeren.

Thomas toont de koffer.
Pieter

Ah dat is dat koffertje dat hier al een tijdje
rondslingert. Ja ik zou het maar snel opruimen, Kris
heeft er zich al druk in gemaakt.

Thomas

Ja, het is mijn koffer. Goed. Ik ga dan maar.

Thomas wil aanstalten maken om te vertrekken.
Pieter

De boven is wel de trap op.

Thomas

Juist ja.

Pieter

Wacht, ik zal je een beetje helpen. Want die
hersencellen van jou zijn precies ook maar eenzaam.

Thomas

Nee, ik doe het liever zelf!

Pieter neemt zijn koffer uit zijn handen. Hij legt de koffer op de tafel en wil
hem opendoen.
Pieter

Laat mij maar doen.

Hij maakt de koffer los. Er belt iemand aan. Pieter doet open, het is een
knappe jonge vrouw die de weg komt vragen.
Femke

Dag meneer, ik zou eens even iets willen vragen, ik
ben namelijk verloren gereden en ik weet helemaal
niet meer waar ik ben.

Pieter raakt helemaal boven zijn theewater.
Pieter

Hmm… jou zou ik maar al te graag de weg willen
wijzen mevrouwtje!

Femke

Kan je me dan toevallig de Dorpsstraat wijzen?

Pieter

Het spijt me meisje maar ik ben niet van de buurt. Ik
woon hier zelfs niet.

Thomas sluit het koffertje opnieuw en wil naar buiten sluipen.
Femke

Dan ga ik wel ergens anders proberen. Sorry voor het
storen en alvast bedankt.

Pieter

Maar ik ken wel iemand die je misschien wel kan
helpen! Kris! Kom eens even!

Thomas schrikt en loopt naar boven. Kris komt uit de werkkamer.
Pieter

Kris, deze vrouw hier zoekt de weg naar de
Dorpsstraat.

Kris

Ah, in mijn bureau staat een computer. Ik zal een
plannetje voor je opzoeken;

Femke

Dat is heel vriendelijk meneer.

Pieter

Ik zal je komen helpen!

Kris

Wat krijg jij nu? Ik kan dat wel alleen. Ga jij maar
dringend verder koken. Voor je het weet is het al
avond en staat Ann hier terug! Ga maar mevrouw.

Femke gaat de werkkamer in.
Pieter

Wat een vrouw!

Kris

Stop al maar met kwijlen en zorg dat we vanavond
een fantastische maaltijd hebben!

Pieter

Maar heb je al eens goed gekeken naar de benen!

Kris

Ja Pieter. Maar daar ga ik me er niet aan wagen want
vergeet niet dat ik mijn vriendin vanavond ten
huwelijk vraag!

Pieter

Wat een vrouw!

Kris

Jaja, ga maar terug naar je keuken;

Pieter gaat terug naar de keuken en Kris naar de werkkamer. Nog voor Pieter
de keuken bereikt keert hij op zijn stappen terug.
Pieter

Waar is die kerel van daarnet nu naartoe? Zou ik dan
toch waanvoorstellingen hebben?

Pieter verdwijnt helemaal in de keuken. Ann en Manou komen stilletjes
terug binnen geslopen via de tuindeur.
Ann

Ik denk dat ze terug weg zijn.

Manou

Waarom moet je nu per se zo geheimzinnig doen?

Ann

Als Kris echt wat van plan is wil ik hem liever niet
storen.

Manou

Wacht maar tot je voor verrassingen komt te staan!

Ann

Ik ga mijn jas nemen en terug uit shoppen gaan, net
zoals Kris mij gevraagd heeft. Ik kan er maar beter
van profiteren want dat aanbod zal niet blijven
gelden.

Manou

Waarom ben jij toch zo blind?

Ann

Omdat er niets te zien valt. Snap dat nu toch. Je zou
beter met mij mee gaan shoppen. Het zal je zinnen
wat verzetten.

Ann neemt haar jas uit de kast. Manou merkt haar koffer (die van Thomas)
op.
Manou

Wat doet mijn koffer hier? Ik had die toch mee naar
boven genomen?

Ze neemt haar koffer uit de kast.
Ann

Kris zal die gevonden hebben en beneden hebben
gezet.

Manou

Hij heeft er toch niets uitgehaald. Even kijken.

Ze opent haar koffer. Ze schrikken, want de koffer zit vol geld.
Manou

Dat zijn mijn kleren niet!

Ann

Wat is dat allemaal?

Manou

Dat is mijn koffertje helemaal niet!

Ann

Zou hij dan toch iets voor me achterhouden.

Manou

Ann jij bent schatrijk!

Ann

Denk je? Ik zou niet weten hoe hij aan al dit geld zou
gekomen zijn!

Manou

Je denkt toch niet dat hij er een zwarte kas aan
overhoudt?

Ann

Ik weet het niet. Waar zou hij dat voor nodig
hebben?

Manou

Om zijn andere vriendin te plezieren zeker?

Ann

Begin je nu weer? En daarbij… zo’n smak geld.

Manou

Het zal er eentje zijn met dure goesting.

Ann

Hier is meer aan de hand.

Manou

Mij wou je niet geloven maar je gaat me nog gelijk
moeten geven.

Femke en Kris komen terug uit de werkkamer. Ann en Manou haasten zich
met het koffertje geld terug in de kast.
Femke

Erg bedankt meneer, ik vind het wel.

Kris gaat direct terug zijn werkkamer in. Pieter komt uit de keuken.
Pieter

Ga je alweer?

Femke

Ik weet wat ik moet weten, dus dan ga ik maar.

Pieter

Wacht! Ik moet je nog iets zeggen.

Femke

Wat dan?

Pieter

Ik vind jou een fantastische vrouw.

Femke

Hoe kan jij dat nu weten? Je kent me nauwelijks?

Pieter

Ik zie dat. Ik zie dat in jouw ogen. Hoe je naar me
kijkt en aan wat je uitstraalt.

Femke

Goede smaak heb je wel moet ik zeggen.

Pieter

Ik voel dat.

Femke

Jij mag er anders ook wel wezen.

Pieter

Ik zou jou graag…mijn instrumenten willen laten zien.

Femke

Excuseer?

Pieter

Van mijn keuken uiteraard. Ik kook.

Femke

Echt waar? Een knappe man dat kan koken? Ik hou
van koken!

Pieter

Wil je het zien?

Femke

Hmm. Ik heb nog wel eventjes tijd ja.

Pieter

Na u, madame.

Femke

Zeg maar Femke.

Pieter

Na u, schoonheid.

Femke

Dat gaat ook!

Femke gaat eerst naar de keuken.
Pieter

(terzijde) Zie je wel, een kokende man, dat werkt
altijd!

Pieter gaat ook de keuken in. Manou en Ann komen uit de kast.
Manou

Heb je dat gehoord?

Ann

Ik moet het nog gaan geloven.

Manou

‘Ik zou je graag mijn instrumenten willen laten zien’
Alstublieft hè zeg, dat ze daar nog intrappen
tegenwoordig.

Ann

Voor mij heeft hij nooit willen koken. Hij kan nog niet
eens een ei fatsoenlijk bakken.

Manou

Zo zie je maar! Mannen zijn voor niets te
vertrouwen!

Ann

Je zou het zo gaan denken.

Manou

Mannen! Ze zijn allemaal dezelfde! Weet je wat wij
zouden moeten doen? Wij zouden dat koffertje geld
moeten meenemen en ons eens goed laten gaan op
zijn kosten!

Ann

Ik heb zijn bankkaart al.

Manou

Maar nu heb je ook zijn zwarte kas.

Ann

Als het al zijn zwarte kas is. ik denk dat er hier meer
aan de hand is!

Ze horen gestommel op de trap en haasten zich terug in de kast. Thomas
komt terug naar beneden met het koffertje van
Manou.
Thomas

Maken dat ik hier weg ben, voor weer iemand me
hier tegen zou houden. En dan kan ik eindelijk dat
koffertje hier naar de bank brengen!

Hij hoort iets in de werkkamer. Hij wil de kast opentrekken en ziet de twee
meisjes, zij trekken onmiddellijk de kast terug toe.
Kris komt uit de werkkamer. Thomas blijft verstijft
staan.
Kris

Ah, meneer van de brandveiligheid. Heeft u alles
gecontroleerd?

Thomas

(even verdwaasd) Ja hoor. Alles is tip top in orde!

Kris

Goed zo. Kan ik daar een bewijs van krijgen?

Thomas

Een bewijs?

Kris

Ja. Zo een papier waarop u bevestigd wanneer u bent
komen controleren?

Thomas

Dat zal u moeten aanvragen op kantoor meneer, ik
heb er voorlopig geen bij me.

Kris

Waarom sleurt u dan de hele tijd dat koffertje met u
mee?

Thomas

Welk koffertje?

Kris

Dat koffertje daar in uw hand.

Thomas

Dat zijn… andere paperassen.

Kris

Nou goed. Maar dat is dat koffertje dat hier al de
hele morgen rondslingert?

Thomas

Haha! Ja… dat zal toevallig net eenzelfde koffertje
geweest zijn.

Kris

Heeft u er dan enig bezwaar tegen het even open te
doen? Kwestie van niet het verkeerde mee te
nemen?

Thomas

(onwennig) Helemaal niet.

Kris

Wel dan?

Thomas

Oh u bedoelt nu?

Kris

Ja, als het kan.

Thomas

Jazeker.

Thomas gaat met zijn koffertje weg van Kris staan zodat hij de inhoud niet
kan zien als hij het koffertje open doet. Hij doet het
langzaam open want hij denkt nog steeds dat hij het
geldkoffertje heeft. Wanneer hij het open doet
veranderd zijn gezicht aanzienlijk als hij ontdekt dat
in de koffer enkel onderbroeken en BH’s zitten. Kris
merkt het ook op.
Kris

Paperassen zei u?

Thomas

Mijn excuses.

Kris

Dat zal dan vast het koffertje zijn van mijn vrouw,
aan de BH’s en onderbroeken te zien.

Thomas

Maar… waar is mijn koffertje dan?

Kris

Misschien heb je het boven laten staan. Ga maar
even kijken.

Thomas

Jazeker!

Thomas haast zich naar boven. Kris gaat met de koffer naar de keuken. De
twee meisjes komen uit de kast.
Ann

Dat was op het nippertje! We waren bijna betrapt
door die ene kerel.

Manou

Ann ik denk dat we een probleem hebben.

Ann

Maar nee. Die man is enkel op zoek naar een
koffertje met paperassen.

Manou

Maar die man… was mijn man!

Ann

Wablief?

Manou

Dat is mijn man!

Ann

Ben je wel zeker?

Manou

Het is mijn eigen man, ik zal het toch wel weten
zeker!

Ann

Maar ik bedoel… het ging allemaal zo snel. Ben je wel
zeker dat je het goed gezien hebt?

Manou

Maar natuurlijk!

Ann

En hij kwam hier de brandveiligheid controleren?

Manou

Wat moet ik daar nu weer van denken?

Ann

Dat jij een fantastische man hebt.

Manou

Omdat hij achter mijn rug dingen doet waarvan ik
niets weet?

Ann

Omdat jouw man achter jouw rug geld bijverdient.
Dat kan maar één ding betekenen.

Manou

Wat dan?

Ann

Dat hij het geld nodig heeft om voor jou een
verrassing te kopen.

Manou

Zou je denken?

Ann

Waarom zou hij het anders doen. Tijd voor een ander
heeft hij niet. En als hij zo hard werkt is dat best
logisch dat hij ’s avonds doodop is.

Manou

Misschien heb je wel gelijk.

Ann

Hij is echt fantastisch.

Manou

Ik denk dat ik je nog moet gaan geloven ook.

Ann

Nu de mijne daarentegen!

Manou

Met zijn geld hier.

Ann

Die verdient nog een lesje.

Manou

Groot gelijk. Wil je toch gaan smossen met zijn
geldkoffertje?

Ann

Groot gelijk!

Manou

Op naar het shoppingscentra!

Ann

Ik heb een veel beter idee.

Manou

Wat dan?

Ann

Ik heb altijd al een reis willen maken naar één of
ander ver land.

Manou

Goed idee.

Ann

Kom mee naar de werkkamer, daar staat een
computer en dan kunnen we alvast uitzoeken wat
ons het beste bevalt.

Manou

Ons?

Ann

Natuurlijk. Vanaf nu is het ONS geld.

Manou

En aan die hoeveelheid geld te zien…

Ann

…kunnen we een aardige reis maken!

Kris komt met Pieter en Femke uit de keuken. Kris heeft het koffertje nog
steeds vast.
Kris

Ik dacht dat jij weg was?

Femke

Ik wou even komen kijken naar de kookkunsten van
meneer.

Pieter

Meneer, meneer.… Meneer is niet thuis. Het is
Pieter.

Femke

Jouw kookkunsten zijn fantastisch!

Kris

Hoever sta je met mijn maaltijd?

Pieter

Jij bent ook fantastisch! (tegen Femke)

Kris

Ik vroeg: hoever sta je met mijn maaltijd?

Femke

Heb je nog andere kwaliteiten?

Pieter

Ik heb een hele waaien VOL kwaliteiten!

Femke

Gho charmeur.

Kris

Daar moeten we precies ook niet al te veel meer van
verwachten.

Pieter gaat naar Femke toe en begint haar te knuffelen.
Pieter

Wat denk je van een romantische wandeling buiten?

Femke

Hmm… Ik kijk er alvast naar uit!

Pieter

Kom. We beginnen er direct aan!

Femke

Nu direct?

Pieter

Waarom wachten als het nu kan?

Femke

Jij weet van aanpakken!

Pieter en Femke verdwijnen via de tuindeur naar buiten.
Kris

En nu? Nu kan ik alles alleen doen!

Kris zet mopperend het koffertje in de kast.
Kris

Enfin ik zal het dan wel alleen doen zeker. Op hoop
van zegen!

Kris gaat naar de keuken. Thomas komt terug naar beneden.
Thomas

Waar is dat onding? Als ik het niet vind ben ik voor
miljoenen kwijt! Een serieuze hap uit mijn budget!

De deur van de werkkamer gaat open. Thomas springt in de kast. Manou en
Ann komen naar buiten.
Ann

Hawaï!

Manou

Strooien rokjes.

Ann

Cocktails!

Manou

Zon, zee, strand.

Ann

Lekker warm!

Manou

Knappe mannen die ons aan het strand insmeren!

Ann

Oh ik kan haast niet wachten totdat de tickets bestelt
zijn!

Manou

Heerlijk!

Ann

Ik ga onmiddellijk mijn koffer pakken en dan
vertrekken we.

Manou

Nu direct?

Ann

Maar natuurlijk! Met Kris hoef ik geen rekening meer
te houden, die heeft afgedaan.

Manou

Jij bent een vrouw dat weet van aanpakken. Ik haal
boven mijn koffer en we vertrekken!

Ann

Hawaï, here we come!

Met veel kabaal gaan de twee dames naar boven. Er belt iemand aan. Kris
komt uit de keuken en gaat open doen. Kris heeft
een pan met iets verbrand op bij zich. Het koken lukt
duidelijk niet zo goed. Het is de burgemeester aan de
deur.
Burgemeester

Goededag.

Kris

Meneer de burgemeester.

Burgemeester

U had gebeld.

Kris

Ja in verband met morgenvroeg. Ik heb een speciale
vraag voor u.

Burgemeester

Als het is om te blijven eten sla ik het liever over
denk ik aan die pan te zien.

Kris

Nee,dat is het niet. Ik zou mijn vriendin ten huwelijk
willen vragen.

Burgemeester

Proficiat.

Kris

Ja, ze is echt de vrouw van mijn leven.

Burgemeester

En voor wanneer is het?

Kris

Voor morgenvroeg.

Burgemeester

Ja, ja. Maar wanneer gaan jullie trouwen?

Kris

Ik zou u willen vragen om morgenvroeg ook
aanwezig te zijn om alles direct in orde te brengen.

Burgemeester

U bedoelt dat u onmiddellijk wilt trouwen?

Kris

Ja. Ik stel haar de vraag, zij geeft mij een antwoord
en u trouwt ons meteen.

Burgemeester

En hoe zeker bent u dat ze ja zal zeggen?

Kris

Daar ben ik redelijk van overtuigt. Er is bij ons geen
vuiltje aan de lucht. Waarom zou ze weigeren?

Burgemeester

Romantisch is het wel. Goede initiatieven moet men
steunen! Het is goed. Ik doe het.

Kris

Fantastisch. Kan ik u alvast iets te drinken
aanbieden?

Burgemeester

Heeft u dat ook zelf gemaakt?

Kris

Nee. Waarom?

Burgemeester

Zomaar. Voor de zekerheid. Geef mij dan maar iets.

Kris

Ik ga het even halen. Zet u gerust.

De burgemeester zet zich in de zetel. Kris gaat naar de keuken een drankje
halen. De meisjes komen terug naar beneden. Ann
heeft haar grote koffer meegebracht. Manou is o
zoek naar de hare, zij draagt nog steeds het kleine
geldkoffertje met zich mee.
Manou

Wie zou er nu aan de haal zijn met mijn kleren?

Ann

Geen idee. Misschien heeft Kris het gevonden en
heeft hij het ergens anders gezet.

De twee merken de burgemeester op en herkennen hem.
Ann

Oh. Meneer de burgemeester. Wat komt u hier
doen?

Burgemeester

Aaah, Ann. Wel euhm. Ik kwam even spontaan een
bezoekje brengen.

Ann

Oh. Een hele eer. Waaraan hebben we die te
danken?

Burgemeester

(wil niets verklappen) Zomaar.

Kris komt terug uit de keuken met het drankje. Ann vlucht in de kast, Manou
kan er niet meer bij en blijft verdwaasd achter in de
woonkamer.
Kris

Hier ben ik weer. (merkt Manou op) Wat doe jij hier?

Manou

Ik euhm…Ik kwam even kijken of Ann niet thuis was.
Maar blijkbaar dus niet.

Burgemeester

Hoe? Die was toch net hier?

Manou

Maar neen de burgemeester. Ik heb niemand gezien.
U zal mij bedoelen.

Burgemeester

Maar jullie waren met z’n tweeën, ik heb het echt
met mijn eigen ogen gezien!

Manou

(in stilte tegen Kris) Hij wordt al wat ouder, de arme
man!

Kris

Dus, zoals je ziet. Ann is hier niet. Ze is de hele dag
uit winkelen.

Manou

Ahzo. Ja, dan ga ik maar weer.

Kris

Ja tot ziens. Probeer morgen nog maar eens, dan zal
ze vast thuis zijn.

Burgemeester

En dan zal ze zeker heel veel te vertellen hebben!

Kris

Zij maar zeker!

Manou

Dat geloof ik vast.

Kris

Tot ziens!

Kris laat Manou uit.
Kris

Alstublieft. (merkt de koffer van Ann op) Wie is dat
toch die hier steeds koffers laat rondslingeren?

Kris geeft het drankje aan de burgemeester.
Burgemeester

Kris, kunnen we dan alvast enkele papieren in orde
brengen, kwestie van het morgenvroeg wat vlot te
laten verlopen?

Kris

Jazeker! Maar kan dat in de keuken want ik vrees dat
anders mijn avondmaaltijd eraan gaat.

Burgemeester

Goed. Ik kan misschien nog een handje helpen.

Kris

Ken jij iets van oesters?

Burgemeester

Is dat een soort vogel?

De burgemeester gaat eerst de keuken in.
Kris

Ik vrees dat we hier nog iets gaan meemaken.

Kris gaat ook de keuken in. De deuren van de kast gaan langzaam maar zeker
open. Thomas en Ann staan schouder aan schouder
naast elkaar in de kast. Het is even stilte. Thomas
heeft nog steeds het koffertje met kleren bij zich.
Ann

Dus jij bent… van de brandveiligheid.

Thomas

Juist ja. Aangenaam kennismaking.

Ze geven elkaar de hand en blijven nog even in stilte staan.
Thomas

En u bent?

Ann

Ik woon hier.

Thomas

Achzo.

Ann

Ik neem aan dat u begrijpt dat ik het vreemd vind dat
u zich in mijn kast verstopt.

Thomas

Ja, dat begrijp ik.

Ann

Maar wees gerust. Ik begrijp maar al te goed waarom
u dit doet!

Thomas

Ohja?

Ann

Ja natuurlijk. Je wil natuurlijk niet betrapt worden.

Thomas

Ja zoiets ja. Maar hoe weet u dat?

Ann

Ze heeft het mij zelf vertelt dat u hier bent.

Thomas

Ze?

Ann

Uw vriendin?

Thomas komt uit de kast.
Thomas

Wat?

Ann

Manou!

Thomas

Is Manou hier ook?!

Ann

Maar natuurlijk!

Ann komt ook uit de kast.
Thomas

Dat meen je niet?

Ann

Wist u dat niet?

Thomas

(herpakt zich) Maar natuurlijk wel!

Ann

We weten alles.

Thomas

Oei oei (denkt aan zijn geld)

Ann

Wat u zoals doet buiten uw uren.

Thomas

Oei oei!

Ann

Dat u een bijverdienste heeft.

Thomas

Nu gaat het gaan komen…

Ann

Dat is toch gewoon fantastisch!

Thomas

Het is mijn geld! (herpakt zich) Fantastisch?

Ann

Ja natuurlijk. U zoekt een bijverdienste om Manou
een fantastische verrassing te geven.

Thomas

Euh?

Ann

Ik wist het wel! Had ik ook maar een man zoals u!

Thomas

Maar meent u dat? Begrijpt Manou het echt?

Ann

Maar natuurlijk. Ze is heel ruimdenkend hoor.

Thomas

Amaai nog niet.

Ann

Wilt u haar ten huwelijk vragen misschien? Wilt u
daarom wat bijverdienen om er een droomaanzoek
van te maken?

Thomas

Wel… als ze echt zo ruimdenkend is… misschien wel!

Ann

Zo mag ik het horen! Oh dit wordt werkelijk
fantastisch! Jullie zijn een schoon koppel.

Thomas

We kunnen misschien partners worden.

Ann

Ja! Geweldig toch!

Thomas

En dan kunnen we samenwerken en de grootste
dingen samen doen.

Ann

Dat zou geweldig zijn.

EINDE ZICHTVERSIE

