
4. INT. HUISKAMER EDDY EN NANCY – DAG 
Overdag. NANCY (45, lange mantel, alternatieve broek) komt het 
appartement binnen. EDDY (50, gestreepte trui, overall) loopt 
rond in huis voorbij de tafel gevuld met eten. 
 
Nancy komt het appartement binnen. 
 

EDDY (OFF) 
  Ah, mijnen chérie. 
 
Nancy komt verder het appartement binnen en doet haar jas uit. 
 

NANCY 
‘k Heb ons Britney nog nooit zo 
gelukkig naar school zien gaan. 
Maar ja, ’t is daar kerstontbijt hé, 
da’s groot feest voor die klein mannen. 

 
Eddy wijst kort naar de tafel 
 

EDDY 
  Ah kijk, wij hebben ook een feestje. 
 

NANCY 
  ‘k Heb geen honger. 
 

EDDY 
Allez Nancy, ik ben er al meer of een 
halfuur mee bezig geweest. 

 
NANCY 

Is dat al wat dat gij kunt binnen een 
halfuur? 

 
Nancy wandelt weg van Eddy 
 

EDDY 
Zeg, ga jij voor de rest van ’t jaar zo 
doen of hoe zit dat? 

 
NANCY (OFF) 

En volgend jaar ook nog, dat zit er dik 
in! 

 
EDDY 

Alleen omdat ik naar een 
vrijgezellenfuif ga zeg. 

 
NANCY 

Vieze venten die zich stiepel zat zuipen, 
terwijl de kwijt uit hun mond loopt voor 
een blote madam.     …VERVOLGT  



4. VERVOLG 
EDDY 

(glimlachend) 
Hoe? Hebben ze een striptease besteld? 

 
NANCY 

‘k Weet dat niet, maar ik zou er niet van 
verschieten. Dat doen ze toch op een 
bokkenfuif? 
 

EDDY 
Hou jij dan een geitenfuif hé? Allemaal 
wijven ondereen, je gaat je nog zo goed 
voelen. 

 
Nancy kijkt bedrukt. 
 

EDDY (struikelend over woorden) 
En weet je wat? Bestel een Chippendale. 
Maar alleen naar kijken he, niet toucheren. 

 
NANCY 

  Dat geldt ook voor u. 
 

EDDY 
  Wat zou ik mij nu met een ander 

bezighouden? Als ik ga trouwen met  
’t schoonste en ‘t heetste poepke van heel 
de wijk! (lacht) 

 
NANCY 

(verheft stem) 
  Ik maak mij ongerust over ons Britney. Die 

loopt er de laatste tijd doodongelukkig bij 
en die haar schoolresultaten zijn navenant. 
Maar ja, dat interesseert u niet zeker? 
Ik ga douchen! 

 
Eddy kijkt bedrukt en zucht. Nancy loopt de deur uit. 
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