
Een vorkje meeprikken 
 
6. INT. KAMER MET RODE DEUR – DAG 
 
Mathilde staat in de kamer met de rode deur. In haar hand 
heeft ze een kruisboog. Ze kijkt naar een film die op de muur 
is geprojecteerd. Het begin van de film is als scene 2 
flashback. In een lange, barokke eetkamer zitten vijftien 
gasten aan tafel te luisteren naar een jonge Mathilde (30), 
die aan het hoofd van de tafel staat. De dames zijn in het 
lang en de mannen zijn in smoking. Aan de muur hangt een 
enorme stierenkop en er zijn typische Spaanse ornamenten te 
zien. Ze legt een vorkje naast het andere tafelzilver. 
Mathilde eindigt haar verhaal en de gasten klappen.  
 
    MATHILDE (op de film) 

Slechte tafelmanieren duiden er enkel op dat u  
meer om het eten geeft dan om het gezelschap. 

     
Haar man (44) loopt op haar toe en kust haar. Hij slaat zijn 
arm om haar heen. 
 
    FRISO 
   Mijn vrouw is goud waard. Bravo! 
    
Hij geeft haar een kus op haar wang en begint te klappen.  
 
    FRISO 
   Encore! 
 
De gasten klappen mee en gaan van tafel. Mathilde praat met 
een van hen. Drie gasten zeggen iets in de camera. 
 
    GAST 1 
   Mathilde is een expert. 
 
 
    GAST 2 
   Zij is fantastisch. 
 
    GAST 3 
   Het is ook zo’n leuk stel. 
   
Op de achtergrond kust haar man iets te enthousiast een mooie 
vrouw en zijn hand betast haar borsten.  
Terwijl Mathilde naar de film op de muur kijkt, draait ze zich 
half om en kijkt links naar beneden.  
 
     

MATHILDE 
   Hoor je? Fan-tas-tisch! 
   Je moet me niet kwaad maken.  



 
In de muur, waarop de film wordt vertoond, zijn gaten te zien. 
Sommige gaten zijn vaker doorboord.  Ze pakt haar kruisboog en 
pijlen en schiet in het gezicht van de vrouw die door haar man 
wordt gekust en betast. 
  
    MATHILDE 
   En jij al helemaal niet. 
	  
 


