Even uw aandacht…
Deze ‘smaakmaker’ laat u toe kennis te maken met dit werk.
Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het
mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid.
Indien deze smaakmaker u bevalt, raden we u aan het volledige
toneelstuk te ontlenen en te lezen voor u tot de aankoop van
boekjes voor opvoering beslist.
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PERSONEN
4 dames - 7 heren
Max Bruynoge
Agent
Julienne
Bernard
Marty
Kamiel Sprotaert
Cesar
Dunne
Jenny
Rosa
Louise

DECOR
Het toneel stelt een kantoor of plaats voor in het
gebouw van de Burgerlijke Politie.
Links derde plan en fond rechts zijn deuren. Rechts is
een raam. Rechts voor het raam staat een bureau met
een stoel met de rugleuning naar het raam. Op het
bureau schrijfgerief, papieren, telefoon en een knop
van een bel die men achter toneel links kan horen.
Links voorplan staat nog een bureau met een stoel
erachter, zodat men aan dit bureau met het gezicht
naar het publiek zit. Naast bureau links en bureau
rechts stoelen. In de fond links een trap. Tussen de
trap en de deur fond rechts een bank en een kapstok.
Aan de muur fond boven de bank hangen papieren en
officiële berichten. Op het bureau links ligt natuurlijk ook schrijfgerief, papieren, allerhande dossiers,
een schrijfmachine en een asbak.
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E E R S T E

B E D R IJ F

(Bij het opgaan van het doek zit Max aan het bureau
rechts te schrijven. Na enkele seconden gaat de
telefoon. Max haakt af.)
MAX : Allo... met inspecteur Max Bruynoge... Wie dat?...
Julienne Schietaert... Wacht, 'k zal ne keer zien...
(Kijkt op een papier en spreekt dan terug in de
telefoon.) Ja, 't is juist. Julienne Schietaert moet
vandemorgen 't halver tien ondervraagd worden... Dat
ze niet weet waarvoor dat ze moet ondervraagd worden?
Ja, 'k geloof het. Ze stelen en ze moorden tegenwoordig allemaal zonder dat z'het zelf weten. Laat ze maar
boven komen... Wie zegt ge?... Onze groten baas? Den
adjunkt-hoofdchef? Wat zou hij hier op 't tweede op
mijne bureau moeten komen doen? Hij heeft toch zijn
bureau beneden?... Hij komt maar ieder jaar één keer
naar boven bij mij en 't is voor mij een gelukkig
nieuwjaar te wensen en 't is tons nog tegen zijn
goeste omdat hij al die trappen moet doen!... Dat het
commissariaat van politie achter hem vraagt. Is hij op
zijn bureau niet,... Neen... Het is dat hij nog niet
binnen is. Ge weet dat hij naar 't bureau komt wanneer
hij wilt... Ja salut! (Haakt telefoon in en duwt op
bel. Hij schrijft een paar regels. Na een paar
seconden komt de agent op van links. Het is een
komisch figuur. Komt in het midden, groetend.)
AGENT : Inspecteur.
MAX : Er zal een zeker Julienne Schietaert naar boven gaan
komen.
AGENT : Wie dat inspecteur?
MAX : Julienne Schietaert.
AGENT : Is dat de zuster niet van Madeleine Schietaert die
getrouwd is met de broer van Jan de zot?
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MAX : (uitschietend) Wat wete 'k ik dat agent! Zet haar in
de wachtkamer, 'k zal u wel bellen als ze moet binnenkomen om ondervraagt te worden.
AGENT : (groetend) Zeker inspecteur. (Gaat naar deur links.)
MAX : Euh agent, is hulpinspecteur Kamiel Sprotaert nog niet
binnengekomen?
AGENT : (Die was blijven staan.) Neen inspecteur.
MAX : Hij is vaneige weer gelijk gewoonte te laat! (Ziet op
zijn horloge) 't Is halver tien en zijn dienst begint

AGENT
MAX :
AGENT
MAX :

te negen. (Beziet even agent, dan streng) Hewel, wat
staat ge daar nog te gapen?
: 'k Sta te peizen op Madeleine Schietaert die getrouwd is met de broer van Jan de zot.
(streng) Agent!!
: (groetend) Zeker inspecteur! (Af deur links)
(Schrijft weer een paar regels dan telefoon.) Ahsa,
wat is er nu weeral! (Haakt af) Allo, wat scheelt er
nu weeral! (Krijgt een licht verschrikt gezicht
terwijl hij rechtspringt.)
Den adjunkt-hoofdchef?!
Vooruit, schakelt hem over stommerik!! Dat onze grote
baas niet moet wachten! (Luistert en dan beleefd
buigend)
Zeker mijnheer den adjunkt-hoofdchef! Ge
spreekt met inspecteur Max Bruynoge. Mag ik het
genoegen hebben van u een goede dag te wensen?... Ah,
't is geen goede dag vandaag. 't Is misschien nog te
vroeg in de morgen voor al goed te zijn... De dagen
liggen bijeen zegt mijn vrouw altijd... (Wordt
schijnbaar onderbroken, dan groen) Ja, in de fond kan
't mij ook niet veel schelen wat dat mijn vrouw altijd
zegt, mijnheer den adjunkt-hoofdchef. (Luistert, dan
verwonderd)
Of dat ge bij mij op mijn bureau hier
moogt komen? Komt ge mij nu al nieuwjaar wensen?...
Ah, ge zijt in het gebouw niet... Zeker kunt ge komen,
'k zit hier toch niets te doen... (hervat zich)
Enfin, 'k bedoel: 'k zit hier iets te doen maar 't is
niets... Is er iets met u gebeurd?... Aaaaah, met uw
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schoondochter... O, tons is 't niets... (hervat zich)
Alee, 'k wil zeggen... (Wordt weer schijnbaar
onderbroken, dan)
Zeker, mijnheer den adjunkthoofdchef, 'k zal u verwachten... (Denkt aan iets)
Ahja, 't commissariaat van politie heeft daarjuist
achter u getelefoneerd... (Hij krijgt geen antwoord)
Hij heeft al de telefoon toegesmeten, de haastigaard!
(Kamiel komt op van deur links. Hij gaat met een stok.
Komt tot aan kapstok, doet zijn schoenen uit en doet
een paar sloffen aan. De agent komt ondertussen op van
links. Helpt Kamiel uit zijn jas, hangt de jas aan een
kapstok en terug af deur links.)
MAX : (Die Kamiels gedoe streng heeft zitten bekijken, ziet
op zijn horloge.)
Ge zijt exactement 36 minuten 'n
half te laat, Kamiel.
KAMIEL : (Neemt tabak, sigarettenblaadjes en een doosje
lucifers uit de zak van zijn jas en gaat naar bureau
links terwijl hij zegt) Dat is exactement 36 minuten
'n half dat 'k tegen mijn goeste te vroeg ben! (Legt
alles op zijn bureau.) Als gij nu peist dat 'k 62
trappen naar boven kan vliegen met mijn voet...
MAX : Waarvoor neemt ge de tram niet?
KAMIEL : (Beziet hem even verwonderd)
De tram voor hier
naar boven te komen?
MAX : 'k Bedoel om van uw huis naar hier te komen! Ge zult
tons een beetje vroeger zijn en ge moogt tons nog 36
minuten 'n half vandoen hebben voor 62 trappen te
doen, ge zult nog intijds zijn! (boos) Maar 'k weet
wel waarvoor dat ge te laat zijt! Ge peist toch niet
dat ik zot ben?!
KAMIEL : (met beweging dat hij het niet helemaal zeker is)
Bah...
MAX : (Naar venster wijzend) g' Hebt weer hier rechtover in
't cafeetje gezeten! Druppels zuipen!
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KAMIEL : (Nadenkend voor zich) 'k Vraag mij af waarvoor dat
't cafeetje nog gesloten was vandemorgen. (gaat naar
venster)
Madam zal haar overslapen hebben zeker.
Gewoonlijk is haar cafeetje al van 's morgens t'
halver negen open. (Ziet door het raam naar beneden,
opgelucht) Ah, z'is daar juist. Ze doet open. (Klopt
op het raam met zijn stok en roept artikulerend naar
beneden.) Hebt g'u overslapen dan?... Ja! (Doet teken
van drinken) 'k Zal er de agent omzenden... Ja, tot
vandennoenen... (Doet een paar malen een beweging,
lacht en gaat aan bureau links zitten waar hij zijn
stok op legt.)
MAX : (Verwonderd, doet de beweging van Kamiel na.)
Wat
voor iets is dat?
KAMIEL : Teerlingen. 's Noens ga 'k altijd met haar 'n
partietje gaan teerlingen. Ze zou doodvallen als ze
verliest! Ei ja, 'k zeur [vals spelen] altijd!
MAX : (streng) In ieder geval, 'k verbied u van de agent
achter sterken drank te zenden! 't Is hier ten
strengste verboden van alkool te drinken!
KAMIEL : 't Is geen alkool, 't is kaffee, waterhoofd! Ik heb
geen vrouw achter mijn gat hangen gelijk gij die 's
morgens zijn kaffeetje gereed maakt, zun!
MAX : (Terwijl hij op de bel duwt, uit de hoogte.)
Mijn
vrouw hangt aan mijn gat niet!
KAMIEL : Nog ', geluk! 't Zou ook nog ambetant zijn als ge u
ievranst zoudt moeten zetten.
AGENT : (Op van deur links, komt in midden, groetend.)
Inspecteur?
MAX : Laat die vrouw Julienne Schietaert binnen.
AGENT : Zeker inspecteur. 'k Heb het haar gevraagd, zun! z'
Heeft geen zuster die Madeleine Schietaert heet. De
broer van Jan de zot zijn madam is...
MAX : (uitschietend) Agent!
AGENT : (vlug groetend) Zeker inspecteur!
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KAMIEL : En agent, gaat daarachter ne keer hier rechtover in
't cafeetje en brengt mijn kaffee naar boven? Madam
weet er van.
AGENT : (verwonderd)
Wat madam? De broer van Jan de zot
zijn madam?
KAMIEL : Neen, madam van uit 't cafeetje!
AGENT : Ahja, 't is dat dat 'k peis! De broer van Jan de
zot...
KAMIEL : (hem onderbrekend) Is familie van u zeker! Alee
vooruit, doe wat dat er u gezegd is!
AGENT : (groetend)
Zeker hulpinspecteur! (Vlug af deur
links.)
MAX : (Vervolgend terwijl hij het dossier bij Kamiel
brengt.) Den adjunkt-hoofdchef komt naar hier en ge
weet dat hij niet wil hebben dat er hier iets gedronken wordt! Buiten water natuurlijk!
KAMIEL : (verwonderd) Wat komt den ijsbeer hier doen?
MAX : (verontwaardigd)
En 'k wil ook niet hebben dat ge
ijsbeer zegt tegen onze ijsbeer... ijsbaas... baas!
(smijt dossier bij Kamiel op bureau links) Hier! 't
Dossier van de verdachte Julienne Schietaert! 'k Heb
gisteren alles gereed gemaakt! Ge kunt haar ondervragen! (Terwijl hij terug achter bureau rechts gaat
zitten.) Met minderwaardige zaakjes houd ik mij niet
bezig! (Hij begint te schrijven.)
(Julienne op van deur links. Muziekonderlijning.
Julienne is een hoertje. Opzichtelijk gesminkt, met
een mooi jurkje aan. Ze komt met een papier in de hand
bij Max.)
JULIENNE : Zeg ne keer choklamuile! Wat moet de politie nu
weeral hebben van mij?!
MAX : (Die bij "choklamuile" even een reactie heeft, botweg.) 't Is bij mij niet dat ge moet zijn! (Op Kamiel
wijzend) 't Is daar, bij mijn hulpinspecteur!
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JULIENNE : (Beziet Max even.)
Zeg hé! Heeft uw vrouw
vandennacht op uw vriendelijkheid gelegen dan? (Ze
gaat bij Kamiel en geeft hem het briefje. Kokketerend.) Bonjour Loulou!
KAMIEL : (Die ondertussen in het dossier heeft gekeken,
beziet Julienne even en dan)
Zet u, Loulou! (Ziet
weer in het dossier.)
JULIENNE : (Terwijl ze gaat zitten.) Merci Loulou. Wat mag
'k drinken voor u?
KAMIEL : (beziet Julienne) Wablief?
JULIENNE : (zich hervattend)
Oh excuseert mij, 't is uit
gewoonte. Als gewoonlijk ne man mij vraagt om bij hem
te komen zitten is 't... (stokt even en zegt dan
laconiek) omdat hij ziet dat 'k groten dorst heb!
MAX : (boos) Ge komt hier niet voor te drinken!!
JULIENNE : (Beziet Max, dan kalm tot Kamiel.) Zeg Loulou,
zijt ge zeker dat uwe kameraad vandemorgen zijn valse
tanden niet ingeslikt heeft? (ze geeuwt)
Enne Loulou... als ge nog ne keer ne rendez-vous zet mee mij
zou het niet mogelijk zijn voor dat niet meer zo vroeg
in de morgen te doen? 't Halver tien is voor mij nog
t' halvent de nacht ziet ge!
KAMIEL : (Terwijl hij nog in dossier kijkt en ook geeuwt.)
Als ge het aan mij vraagt: t' halver tien 's morgens
ben 'k ook nog niet goed wakker! En nu heel zeker
niet! (geeuwt weer) Mijn hoofd staat er niet op voor
'n ondervraging te doen, zun!
JULIENNE : (Die Kamiel verwonderd bezien heeft.) Zijt gij
ook nen detectief, Loulou?
KAMIEL : 'k Wordt er toch voor versleten.
JULIENNE : 't Is niet te geloven! In de televisie zijn al de
die van de Burgerlijke Politie pertan allemaal zo
schoon klibbere mannekes.
KAMIEL : (droog) Ja. Maar in 't werkelijk leven gaan al de
schoon klibbere mannekes bij de Burgerlijke Politie
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niet! (Ziet weer in dossier) Enfin. Zijt gij Julienne
Schietaert?
JULIENNE : Ja ik. Maar al mijn intieme vrienden zeggen
"Juju" tegen mij. Juju is d' afkorting van Julienne.
KAMIEL : Ah. Ik ben Kamiel. Maar al mijn intieme vrienden
zeggen Kaka tegen mij. Kaka is d'afkorting van Kamiel.
Geeft mij ne keer uw paspoort.
JULIENNE : (Neemt uit haar handtas een identiteitskaart die
ze aan Kamiel geeft.) Naar mijn geboortedatum moet ge
niet kijken, zun! In de Burgerlijke Stand hebben z'er
10 jaar te veel opgeschreven.
KAMIEL : (Beziet glimlachend de identiteitskaart) Zijt gij
dat op dat portretje?
JULIENNE : Ja ik. Op de Kromme Wal hebben ze mee mijn
portretje ook zo gelachen! Maar alee, daar moeten ze
niet veel hebben voor te lachen! (Alsof ze een geheim
verklapt) De nacht daarvoor had 'k juist 'n stuk in
mijn voeten g'had Loulou.
KAMIEL : (Terwijl hij nog even het fotootje beziet.) Zou 'k
ik er 's anderdaags ook zo onnozel uitzien? (Geeft
identiteitskaart terug.)
MAX : (boos tot Kamiel) Zoudt ge d'ondervraging willen
beginnen "LOULOU"!! Mee 'n beetje is den adjunkthoofdchef hier!!
JULIENNE : (bot tegen Max)
Zeg, 'k zit hier voor mijn
plezier niet zun, choklamuile!
MAX : (streng)
En 'k zou u vriendelijk verzoeken van 'n
beetje beleefder te zijn tegen de Openbaar Macht!
Beledigingen worden hier duur betaald!
KAMIEL : (wrevelig tot Max)
Ja, maar wat is 't? Moet 'k
beginnen of moet 'k niet beginnen, choklamuile!
(Reactie van Max. Verder tot Julienne) Luistert Juju,
volgens uwe dossier hebt ge over 'n jaar ne keer
beschuldigd geweest van diefstal.
JULIENNE : (boos)
Dien dossier heeft vandennacht ook 'n
stuk in zijn voeten g'had zeker?
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MAX : (boos) Durft het niet afstrijden! g'Hebt beschuldigd
geweest van geld gestolen te hebben uit de portefeuille van nen heer!
JULIENNE : (Beziet Max even, dan weer kalm tot Kamiel.)
Roept hij altijd zo?
KAMIEL : Hij wordt er voor betaald.
JULIENNE : (tot Max) Dien heer was ne kalant van mij! Hij
heeft dien avond stikke-poepe-zat geweest en hij heeft
waarschijnlijk al zijn geld verteert! 's Anderdaags
als hij nuchter was heeft hij hem daar heel zeker
niets ne meer van gerappeleert en hij heeft 't op mij
gestoken! Zo was hij er 't gemakkelijkste vanaf!
(wrevelig)
d'Ailleurs, over wat ligt ge nu te
zeveren? 'k Heb dat toch al allemaal verklaart in
dienen tijd?
MAX : (Bij Julienne komend) Eerst en vooral was diene heer
ne heel rijke fabrikant!
JULIENNE : 't Is van de die dat ge 't moet hebben. 'k Heb zo
ne keer één g'had die mij malgree mee 'n waterke wilde
trakteren! "Water is kloek" zei't hij "de boten varen
er op"!
MAX : g'Hebt te zwijgen! Ge zult spreken als het u gevraagd
wordt! (vorig gesprek) En ten tweede heeft diene heer
persoonlijk aan de politie verklaart... euh... Kamiel,
leest ne keer zijn verklaring.
KAMIEL : (uit dossier lezend) "Ik zat in café Intiem..."
JULIENNE : (tot Kamiel) Intiem is de café waar dat 'k werk.
Ge moet ne keer komen Loulou. 'k Ben daar alle
avonden! Uitgenomen de zondag. De zondag is 't stil
voor mij, ei ja, de mannen moeten tons mee ulder vrouw
uitgaan.
MAX : Zwijgen, zeg 'k!
JULIENNE : (tot Max) Zeg, 'k geloof dat ge thuis ook niet
veel te vertellen hebt, hein?
KAMIEL : (lezend) Dus "Ik zat in café Intiem, samen met de
verdachte Julienne Schietaert. Op zeker ogenblik heb
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ik wegens de warmte in het café mijn jas uitgedaan. 's
Anderdaags heb ik thuis bestatigd dat er een grote som
geld uit mijn brieventas verdwenen was".
MAX : (tot Julienne) Wat hebt ge daar op te antwoorden!
JULIENNE : (tot Max) Mag 'k spreken?
KAMIEL : (even lachend) Ei g'hebt nog niet gezwegen.
JULIENNE : (steeds tot Max) Wat zoudt ge nu gewild hebben
dat hij gezegd heeft tegen zijn vrouw? Dat hij zijn
vest boven uitgedaan had als 't hij mee mij alleen
was?
KAMIEL : 't Zal zijn vest alleen niet geweest hebben zeker?
JULIENNE : (lachend)
Zeg, gij spreekt van ondervinding,
hein Loulou?
MAX : (boos) Daarbij hebt ge niet alleenlijk beschuldigd
geweest van diefstal, maar waart ge ook verdacht van
"drugs" te gebruiken!! (Met zijn gezicht tegen dat van
Julienne, sissend) Van Haschisch te roken!
JULIENNE : (Veegt haar wang droog) 't Is maar de zaterdag
dat 'k een bad neem zun, choklamuile!
MAX : (kwaad) En 'k heet geen choklamuile!
JULIENNE : (terugsnauwend) Nee! Want zeggen ze tegen uwe
kameraad "Kaka", gij moet heel zeker "Pipi" heten!
"Pipi" is d'afkorting van azijnpisser!! (Boos uitschietend terwijl ze op het dossier wijst) Staat er
in uwe zatte dossier niet dat 'k tons van heel dien
vorten boel vrijgesproken ben?! Dat ze niets kunnen
bewijzen hebben?!
MAX : (ingehouden nijdig) Spijtig genoeg! Heel die zaak is
op 'n onverklaarbare wijze in de doofpot geraakt! (Ook
boos uitschietend) Maar 't wil daarom niet zeggen dat
de wet dat vergeten heeft!
KAMIEL : (kalm) Max, als 'k mij niet bedrieg hebt ge gezegd
dat ik d'ondervraging moet doen! Dat ge u niet bezig
houdt mee minderwaardige zaakjes.
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MAX : (nijdig terwijl hij terug achter bureau rechts gaat
zitten.)
Ja, 'k weet het! Maar 'k kan geen onrecht
verdragen! In de wet moet er recht geschieden!!
JULIENNE : (Pijnlijk in haar oor wrijvend) Potverdeke dat
klinkt vals! Iemand van de wet die over "recht"
spreekt.
KAMIEL : Dat is 't ongeluk Juju, we "spreken" er wel altijd
over, maar 't is er sewijle ook al mee. (Kijkt weer in
dossier)
JULIENNE : (Beziet nu aandachtig Kamiel, glimlacht dan en
zegt)
Tiens, 't is den eerste keer dat 'k ne leeuw
hoor fluiten inplaats van grollen.
KAMIEL : (beziet nu ook even Julienne)
Ja. Als ne leeuw
geen tanden ne meer heeft begint hij te fluiten als 't
hij lawijt wil maken. In ieder geval, als uw zaak over
'n jaar in den doofpot geraakt is op 'n "onverklaarbare wijze" gelijk of dat de chokl...
MAX : (nijdig onderbrekend) Kamiel durft geen choklamuile
te zeggen!
KAMIEL : Neen neen 'k. (vervolgend tot Julienne) Gelijk of
dat diene "leeuw mee tanden" gezeid heeft, heeft diene
rijke fabrikant de politie opdracht gegeven u verder
in 't oog te houden.
JULIENNE : (boos) Mee wat recht?
KAMIEL : Juju, van als ge veel geld hebt hebt ge altijd
recht bij de wet.
MAX : (boos) Iemand die arm is ook!
KAMIEL : Ja, maar daar luisteren ze niet naar. (terug tot
Julienne)
En volgens het rapport van onze dienst
zoudt ge gisterenavond in café Intiem moeten gezeid
hebben dat ge op 't ogenblik... euh... wacht, 'k zal
ne keer lezen wat dat ge letterlijk gezegd hebt:
(leest uit dossier terwijl hij beweging maakt van
geld)
"dat ge op 't ogenblik veel wienuzen in uw
ijskast liggen hebt". (Begint zich een sigaret te
rollen.) 'k Versta juist niet waarvoor dat uw "wie-
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nuzen" in uw ijskast liggen? Zijt ge benijd dat ze
gaan beginnen stinken dan?
MAX : (beschuldigend)
z' Heeft dat geld in haar ijskast
gestoken omdat we, in geval van huiszoeking, ze niet
zouden gevonden hebben!
KAMIEL : Dat is ook niet waar hein, Max! Als ik 'n huiszoeking doe is 't eerste waar dat 'k altijd in kijk: in
d'ijskast... (meer voor zich) ...of dat er niets te
drinken valt.
JULIENNE : (Die onthutst heeft zitten kijken)
Hoe weet
g'ulder dat al... dat ik dat gisterenavond gezeid heb?
MAX : (boos) De wet weet alles!
KAMIEL : Zelfs hetgeen dat hij niet moet weten! (tot Julienne) Vergeet niet dat de politie opdracht gekregen
heeft van u bestendig in 't oog te houden.
JULIENNE : (tracht zich uit de slag te trekken) Ja, maar
gisterenavond was 'k 'n beetje door de neus. Enne als
ge zat zijt durft ge van alles vertellen.
KAMIEL : Aan wie zegt g'het. (Kijkt weer even in dossier)
In uw zatte voeten hebt g'er zelfs bijgezeid dat ge uw
ijskast niet meer toe krijgt want dat er "200.000
frank" in ligt! (Hij zoekt ondertussen naar zijn
lucifers.)
JULIENNE : (Die bang wordt, neemt, om zich een houding te
geven, een aansteker uit haar handtas.) Wacht, 'k zal
'k ik u vuur geven. (Ze wil de aansteker doen branden
doch...)
KAMIEL : Merci. (Neemt de aansteker van Julienne, terwijl
hij terzelfdertijd zijn doosje lucifers op zijn bureau
ziet liggen.)
Ah, hier ligt mijn dooske stekskes.
(Beziet de aansteker) 't Is ne schone briquet, hein?
(ziet het merk) Ronson... Nieuwe? (geeft Julienne de
aansteker terug.)
JULIENNE : (Niets op haar gemak) Ja... (Steekt de aansteker
weer vlug in haar handtas.)
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KAMIEL : Ronson is ne vreed goeie briquet, maar 't is duur,
hein? Begrijpelijk. Als ge iets goed wilt hebben moet
ge betalen. (Ontsteekt zijn sigaret met zijn lucifers.)
JULIENNE : (als boven) 't Is ne kado die 'k gehad heb van ne
kalant... die hem in de café vergeten had.
MAX : (boos rechtspringend) Neen! g' Hebt u dat gekocht met
die 200.000 frank die in uw ijskast ligt!!
(Julienne beziet, niets op haar gemak, de twee mannen)
KAMIEL : g' Hebt daar een schoon kleedske aan Juju.
JULIENNE : (als boven) Ja ik...
MAX : (bij Julienne komend) Dat is zeker ook ne kado die ge
gehad hebt van ne kalant die zijn "kleed" in de café
vergeten heeft?
KAMIEL : (onverstoorbaar kalm, leest in dossier.) g' Hebt u
dat gisteren gekocht bij "Georgie" in de Brabantdam.
En... voor uw briquet en dat kleed te dopen hebt ge
gisterenavond in café Intiem (leest) 2.495 frank
verteert.
MAX : Ook allemaal van die 200.000 frank! (dreigend) 'k Kan
u verzekeren dat van deze keer die affaire niet in de
doofpot zal geraken gelijk in de tijd! 't Is meer of
'n jaar dat we u al zoeken!
KAMIEL : Max manneke, maakt u niet moe. (Op Julienne wijzend
die er verslagen bij zit) 't Is ne mens... geen wilde
beest!
(Agent op van deur links met kop koffie die hij bij
Kamiel zet. Ondertussen wordt vervolgd.)
MAX : (ingehouden nijdig terwijl hij terug achter bureau
links gaat zitten.) z' Heten zij dat ne mens!
AGENT : Alstublieft hulpinspecteur. 62 trappen naar boven
zonder te morsen! (denkt aan iets) Ahja, madam uit 't
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cafeetje heeft gevraagd of dat ze gelijk gewoonte
diene kaffee op de rekening van de Burgerlijke Politie
moet zetten.
(Reactie van Max.)
KAMIEL : Neen, van deze keer is 't op mijn rekening. 't Mag
er af, morgen is 't pree!
AGENT : Zeker hulpinspecteur. (wil weg)
KAMIEL : (Houdt agent tegen, dan tot Julienne) Hebt ge geen
goeste naar 'n potje kaffee?
AGENT : (Die denkt dat de vraag tot hem was gericht.) Merci
hulpinspecteur. Van kaffee begin 'k altijd te zweten
en als ge zo 62 trappen op en af...
KAMIEL : (hem onderbrekend) 't Was tegen u niet. (tot
Julienne) Awel? hebt ge geen goeste? (Julienne knikt.
Kamiel tot agent)
Gaan haalt nog 'n tasse kaffee
"zonder morsen".
AGENT : Zijt gerust hulpinspecteur. Als de tasse te vol is
drink 'k er eerst wat van! (Groet en af deur links.)
KAMIEL : (Beziet Julienne en geeft haar zijn tas koffie.)
Hier, begint al maar.
JULIENNE : (Beziet Kamiel, dan) Merci. (Ze slurpt van de
koffie.)
KAMIEL : (Terwijl hij met zijn doosje lucifers speelt.)
Luistert Juju, 't is geen moord van 200.000 frank te
hebben! Integendeel! Moest 'k nu op 't ogenblik
200.000 frank hebben 'k zou mij ook ne briquet kopen
inplaats van stekskes. (legt het doosje terug)
En
kwam heel zeker niet werken ook vandaag... (meer tot
Max) 'k Zei foert tegen de wet! (Terug tot Julienne
die verder van de koffie drinkt.) Op konditie natuurlijk dat 'k die 200.000 frank niet zou "gestolen"
hebben.
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JULIENNE : (Nu plots uitschietend) 'k Heb ze niet gestolen!
'k Heb ze gevonden... (nu minder zeker) ...van iemand
die ze verloren heeft.
MAX : (spottend nijdig) Wie verliest er nu 200.000 frank!
KAMIEL : (kalm) Iemand die 200.000 frank te veel heeft Max.
Mensen gelijk wij zullen geen 200.000 frank verliezen.
We hebben ze niet! (tot Julienne) Wanneer hebt ge dat
gevonden?
JULIENNE : Eergisterenavond.
KAMIEL : Eergisterenavond. (schrijft iets in het dossier)
Waar en hoe laat?
JULIENNE : Rond de negen.
KAMIEL : (schrijvend)
Rond negen uur 's avonds. (tot
Julienne) Waar?
JULIENNE : In 't park aan de grote vijver.
MAX : (boos) Bij de goelekes zeker! Leugens! Wie loopt er in
diene tijd van 't jaar 's avonds te negen in den
donker in 't park te wandelen?!
JULIENNE : (boos tot Max) Ikke! (dan tot Kamiel) Wat heeft
die choklamuile tegen mij?
KAMIEL : Hij is jaloers omdat hij geen 200.000 frank gevonden heeft.
JULIENNE : (boos tot Max) Daarbij liep 'k niet te wandelen!
'k Ging naar mijn werk! Naar café Intiem! 'k Ga altijd
door 't park, 't is korter!
KAMIEL : (plezant)
Zijt ge niet benijd dat z'u in dien
donker gaan pikken?
JULIENNE : (droog) 'k Vraag niet liever, 't is mijn stiel.
MAX : (weer bij Julienne komend) En aangenomen dat ge ze
gevonden hebt - waar dat 'k tussen haakjes geen woord
van geloof - tons zijt ge algelijk strafbaar van de
wet! Alle verloren voorwerpen moeten door de vinder
onmiddellijk aan de politie teruggebracht worden om ze
aan de rechtmatige eigenaar te kunnen terug geven!
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