atkritka
© Robert van Dijk

geïnspireerd op de documentaire Checkpoint van Yoav Shamir

scène #01
Twee wachters (no. 1 en no. 2) en een passant (no.1). Stilte. Alle drie lijken ze op
elkaar te wachten. Dan:
wachter 1
Kaartje?
Passant 1 schudt nee.
wachter 1
Ai.
wachter 2
Ai.
Wachter 1 lacht zenuwachtig naar wachter 2.
wachter 1
Daar staan.
Passant 1 gaat ‘daar’ staan.
wachter 1
Tas van uw rug halen.
Passant 1 zet zijn tas op de grond.
wachter 1
Hier komen.
Passant 1 komt ‘hier’.
wachter 1
Nee.
Tas pakken.
Passant 1 loopt terug naar zijn tas en pakt die op.
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wachter 2
Hier staan.
Passant 1 zet de tas weer neer en gaat naar ‘hier’.
wachter 2
Tas pakken.
Hoort u me niet?
Passant 1 loopt terug naar zijn tas en pakt die op.
wachter 1
Hij zei: 'Je tas laten zien'.
Passant 1 laat wachter 2 zijn tas zien.
wachter 2
Hij.
wachter 1
Wat zei ik?
passant 1
Tas laten zien?
wachter 2
Hij of ik?
passant 1
Hij.
wachter 1
Zei ik dat?
Wie heeft mij dat horen zeggen?
Passant 1 kijkt vragend naar wachter 2.
wachter 2
(wijst naar wachter 1)
Hem.
Passant 1 laat wachter 1 zijn tas zien.
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wachter 1
Open maken.
Tas open maken.
Passant 1 maakt zijn tas open.
wachter 1
Op de grond.
Passant 1 gaat op de grond liggen. Wachter 1 lacht.
wachter 1
Leggen, niet liggen.
Leggen.
Alles op de grond.
Passant 1 staat op.
wachter 2
Op de grond.
Hoort u me niet?
Alles op de grond leggen.
Passant 1 legt de inhoud van de tas op de grond.
wachter 1
Van wie is dit?
passant 1
Een verrekijker.
wachter 1
Ben ik blind?
passant 1
Ik heb er iemand door zien doodgaan.
wachter 1
Doodgaan door een verrekijker?
(tot wachter 2:)
Hoor je dat?
passant 1
Een meisje met autopech.

3
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wachter 1
Wat heeft deze verrekijker met autopech te maken?
passant 1
Ze had geen brandstof meer.
Was op.
wachter 2
Wat heeft een verrekijker met meisjes te maken?
passant 1
Niks, meneer.
wachter 1
Bitter weinig.
passant 1
Ik kan niet schreeuwen.
Niet zo hard.
Niet harder dan een vrachtwagen.
wachter 1
Wat een ziekelijke gewoonte.
wachter 2
Hoe heette dat meisje?
passant 1
Ik weet het niet, meneer.
Ze reed een in een terreinwagen.
wachter 1
Meisje met terreinwagen dood.
Begrepen?
passant 1
Ja, meneer.
wachter 1
Mooi.
wachter 2
Dood.

4
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wachter 1
Nou de rest nog.
wachter 2
Tas vullen en daar wachten.
Passant 1 doet dat. Wanneer hij gaat zitten horen we iets als het kleingeld in zijn
zak. Wachter 1 en 2 zijn plotseling angstig en alert.
wachter 1
Wat was dat?
passant 1
Niks.
Geld.
In mijn zak.
Los geld.
wachter 1
Doe nog ’s.
passant 1
Wat?
wachter 1
Dat geluid.
Voorzichtig.
Langzaam.
Passant 1 maakt opnieuw het geluid. Wachter 1 en 2 ontspannen weer.
scène #02
Passant 2. Ze loopt met een kinderwagen.
passant 2
Dag meneer.
Ik wou graag–.
wachter 1
Maakt mij dat wat uit, wat u wilt?
(lacht)
Sorry.

5
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wachter 2
Wat is dat?
passant 2
Een kinderwagen.
wachter 2
Wat vervoert u?
passant 2
Een kind.
Mijn kind.
wachter 1
Waar komt u vandaan?
passant 2
Van huis.
wachter 1
Waar komt u vandaan?
passant 2
Waar ik vandaan kom?
wachter 1
Waar gaat u heen?
passant 2
Naar de dokter, meneer.
wachter 1
Waarheen zei u?
passant 2
De dokter.
wachter 1
Nee, u gaat niet naar de dokter.
Kaartje?
passant 2
Nee.

6
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wachter 2
Ai.
passant 2
Ik moet met mijn kind naar de dokter.
wachter 1
Kind naar de dokter?
passant 2
Ja.
wachter 2
Welk kind is ziek?
passant 2
Hij.
En ik ook.
wachter 2
Dus u bent ook ziek?
Iedereen is ziek?
passant 2
Ik ook.
Echt.
wachter 2
Laat maar eens zien waar u ziek bent.
passant 2
Het is niet te zien.
Het zijn mijn nieren.
Stenen.
Nierstenen.
wachter 1
Kijk me aan.
passant 2
Echt waar.
wachter 1
(tot wachter 2:)
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Ze is ziek.
wachter 2
Nu is iedereen ziek.
Ineens.
wachter 1
Jullie verzinnen altijd wat.
passant 2
Wat kan ik eraan doen?
wachter 2
(tot de baby:)
Meisje, ben jij ziek?
passant 2
Het is een jongetje.
wachter 2
(tot de baby:)
Jongetje, ben jij ziek?
(tot passant 2:)
Hoort ze me niet?
passant 2
Kom eens.
Kijk maar.
Kijk dan.
Hier.
Gezwollen klieren.
Ziet u?
wachter 1
(tot de baby:)
Oké, geen flauwekul.
Jongetje, luister eens.
Kijk me aan.
Jongetje...
Jongetje, luister ‘s naar me.
Ben je ziek?
Sick?
You sick?
What’s your name, sick little boy?
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De baby begint te huilen. Wachter 2 probeert de baby stil te krijgen. Dat lukt niet.
wachter 1
Kan ze niet praten?
passant 2
Hij is klein nog.
wachter 1
(tot de baby:)
You speak English?
passant 2
Little bit.
wachter 1
(tot passant 2:)
Tell him to talk.
To me.
Tell him to talk to me.
(tot de baby:)
Hoe oud ben je?
passant 2
Acht maanden is hij.
wachter 1
Acht?
passant 2
Ja.
wachter 1
(tot de baby:)
Jongetje?
(tot passant 2:)
Wat was hij ook al weer?
passant 2
Ziek.
wachter 1
Jongetje?

9

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Robert van Dijk
ravandijk@me.com
http://www.cowboybijnacht.nl
gedownload op 9 januari 2017

passant 2
Hij is ziek.
wachter 1
(tot de baby:)
Voel je je niet lekker?
passant 2
Ziet u wel?
wachter 1
(tot de baby:)
Wel of niet?
(wacht op antwoord van de baby)
Wel lekker?
(wacht op antwoord van de baby)
Wat voel je dan?
passant 2
‘Wat voel je dan?’
Hij weet het niet.
Hij is klein.
wachter 1
(kijkt in een tas van passant 2)
Wat is dit?
passant 2
Van de kleine.
wachter 1
Dokter dus?
passant 2
Ja.
wachter 2
Wanneer gaat u naar de dokter?
passant 2
Nu?
Straks?
Ik weet ’t niet.
Twee uur, drie uur.

10
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Ik weet het niet.
wachter 1
’s Nachts?
Drie uur ’s nachts?
passant 2
Nee, in de middag.
wachter 1
Dan mag u wel opschieten.
wachter 2
Goed, het jongetje mag door.
passant 2
Hij is acht maanden.
wachter 1
Weet hij de weg niet?
wachter 2
Ga maar, lieverd.
Ga maar naar de dokter.
De man met de witte jas.
Mama wacht hier.
Ik zorg voor haar.
passant 2
Een baby is het.
Hij is een baby.
Baby!
wachter 1
Zieke baby.
wachter 2
Erg zieke baby.
passant 2
Hij kan nog niet lopen.
wachter 1
Dan wachten we.
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Tot hij wat ouder wordt.
passant 2
Wachten?
Hoe lang?
wachter 1
Een dagje.
wachter 2
’s Nachts hoor je kikkers kwaken.
scène #03
Een man (passant no. 3) en een vrouw (passant no. 4) komen aangelopen. Ze
duwen niet. De man heeft een rouwboeket bij zich.
wachter 1
Niet duwen.
wachter 2
Hou op met dat duwen.
Ophouden.
Hoort u me niet?
Waarom duwen jullie altijd?
wachter 1
Naar achter.
Hij moet achter de lijn.
Totdat hij achter de lijn is, mag niemand er door.
wachter 2
Achter de lijn.
passant 3
Mijn vrouw heeft sinds vanochtend–.
wachter 1 & wachter 2
(tegelijk:)
Achteruit.
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De man wordt steeds verder naar achteren gedrongen terwijl zijn vrouw blijft
staan. Het gesprek komt pas op gang als de man precies staat waar hij moeten
staan.
passant 4
Zes uur vanochtend.
wachter 2
Handen uit uw zakken.
Waarom hebt u ze in uw zakken?
Wat hebt u in uw handen?
passant 3
Een zakdoek.
wachter 1
Naar achter met die vieze zakdoek.
passant 3
Mijn vrouw is daar.
wachter 1
Uw vrouw staat daar goed.
wachter 2
Mondje dicht nu.
(gebiedt passant 3 een meter opzij te gaan)
Hoor je me niet?
passant 3
Ik wil u iets vragen.
wachter 1
(tot passant 4:)
Waar komt hij vandaan?
wachter 2
(tot passant 3:)
Waar kom jij vandaan?
wachter 1
U.
wachter 2
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U!
Waar komt u vandaan?
passant 3
Van de bloemist.
wachter 1
De bloemist?
passant 3
Ik ga naar mijn zuster.
Haar dochter is overleden.
wachter 2
(kijkt naar passant 4)
Is haar dochter overleden?
passant 3
Niemand weet wat er precies gebeurd is.
wachter 2
Wat is er gebeurd dan?
passant 3
Ik wil bij haar op bezoek.
wachter 2
Bij haar op bezoek?
Ze is toch overleden?
passant 3
We hoorden het via de buren.
wachter 1
Wiens dochter is overleden?
(tot passant 4:)
De uwe?
passant 4
De dochter van zijn zus.
wachter 2
Net was het nog uw dochter.

14
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passant 4
Dit is mijn man.
wachter 1
Dat vraag ik niet.
passant 4
De dochter van zijn zus.
wachter 1
Wat is daar mee?
passant 4
Overleden, meneer.
wachter 2
Dat overlijdt maar en overlijdt maar.
Kaartje?
passant 3
Nee.
wachter 2
Ai.
wachter 1
Passen.
Passant 3 geeft de passen van hem en van zijn vrouw. Wachter 1 bekijkt de
passen.
wachter 1
Is haar dochter overleden?
passant 3
De dochter van mijn zus.
wachter 1
Weet u wie het gedaan heeft?
passant 4
Het gaat over zijn zus.
Ze stond op het punt te gaan trouwen.
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wachter 1
Dat was de vraag niet.
passant 4
Haar dochter was het.
wachter 1
Zij heeft haar moeder gedood?
wachter 2
Ja, dat begreep ik ook.
passant 4
Nee.
(tot passant 3:)
Leg jij het anders uit.
passant 3
De dochter van mijn zus.
wachter 1
Hoeveel...
Hoeveel dagen...
Ik raak in de war van al die passen.
Hoeveel dacht u daarheen te gaan?
passant 3
Tot twee uur maar.
wachter 1
Komt u om twee uur terug?
passant 3
Ja.
Ik denk het wel.
Om twee uur, of drie uur.
Tussen twee en drie uur.
wachter 1
Oké.
Om twee uur komt u terug.
Nee, om één uur.
passant 3
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Als het meezit.
wachter 1
Als niks meezit.
U komt terug.
Om één uur.
passant 3
Om één uur.
wachter 1
(gebaart dat ze mogen gaan)
Ho, ho, ho.
Wacht nog maar even.
scène #04
Een bestelbusje stopt. Passant 5 stapt uit en loopt naar de wachters.
wachter 2
Stop, stop, stop.
Hoort u me niet?
passant 5
Goedendag.
wachter 2
Waar komt u vandaan?
passant 5
Ik kom bij een vriend vandaan.
wachter 2
Waar bent u nu net geweest?
Waar komt u vandaan?
passant 5
Ik ben even langs de apotheker geweest.
Bedoelt u dat?
Ik slaap zo slecht.
wachter 2
Wat heeft u daar gedaan?
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Wat zit er in die bus?
passant 5
Niks.
Normaal zit er zeep in.
wachter 2
Zeep?
passant 5
Ik vervoer zeep.
Maar nu is hij leeg.
wachter 2
Waarom heeft hij geen ramen?
Wat zit er in?
passant 5
Niks.
Sjorbanden...
Een thermoskan...
Een gevarendriehoek...
wachter 2
Gevarendriehoek?
passant 5
Ik noem maar wat.
wachter 2
U verzint het gewoon?
passant 5
Nee, er zit echt een gevarendriehoek in.
wachter 2
O.
wachter 1
Hebt u geen kaartje?
passant 5
Nee.
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wachter 2
Hoe wilt u er dan door?
Geen antwoord.
wachter 2
Ai.
passant 5
Een vriend had mij nodig.
Ik heb hem geholpen en ben weer teruggekomen.
wachter 2
U kunt er niet door.
passant 5
Ik woon daar.
Waar moet ik dan heen?
wachter 2
Ga naar huis.
passant 5
Wil ik juist.
Ik woon daar.
wachter 2
U kunt er niet door.
passant 5
Waar niet door?
wachter 2
Nergens door.
U kunt niet door.
passant 5
Waar kan ik er dan door?
wachter 2
Ik kan er ook niks aan doen.
passant 5
Wat moet ik dan?
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wachter 2
Weet ik ook niet.
wachter 1
(tot wachter 2:)
Ga niet in discussie.
passant 5
Laat me er nou door.
wachter 2
U hoort hem toch?
Ga niet in discussie.
passant 5
Ik wil gewoon naar huis.
Ik ben uitgeput.
wachter 2
Het is niet mijn beslissing.
passant 5
Hij is vrachtwagenchauffeur.
Hij wilde uitwijken.
Er liep een vrouw met een kinderwagen langs de weg.
Hij week uit.
Aan de andere kant van de weg stond een terreinwagen.
Hij week uit en reed tussen de terreinwagen en de kinderwagen door.
Hij dacht dat hij het goed deed.
De zon stond laag.
wachter 2
Ik hoef die verhalen van jullie niet.
U kunt er niet door.
Er geldt een verbod.
Vandaag kunt u er niet meer door.
Hoort u me niet?
Vandaag niet.
passant 5
Laat me naar huis gaan.
Mijn eigen huis.
Dan blijf ik daar.
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wachter 2
Maar u mag er niet door.
Snap dat dan.
wachter 1
Niet protesteren.
Wegwezen.
Instappen en wegwezen.
passant 5
Ik wil gewoon naar huis.
wachter 2
Er geld een verbod.
Vandaag geld er een verbod.
Snapt u?
Niemand mag er door.
passant 5
Wie dan wel?
wachter 1
Kan me niet schelen wie u bent.
Vandaag geen doorgang.
Morgen weer een dag.
Stap in en rij terug.
Begrepen?
Vandaag kan het niet.
passant 5
Morgen dus wel?
wachter 2
Alleen met kaartje.
passant 5
Ik heb geen kaartje.
wachter 2
Dan mag u er niet door.
passant 5
Waar moet ik dan heen?
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wachter 2
Slaap maar in uw wagen.
Vandaag gaat het niet.
Niet zonder kaartje.
Waar je ook vandaan komt.
Niet zonder kaartje.
passant 5
Laat me dan even keren.
wachter 2
Wat?
passant 5
Laat me even keren.
wachter 2
Wilt u keren?
Hier?
passant 5
Daar.
wachter 2
Ik geef wel aanwijzingen.
Passant 5 keert de wagen op aanwijzingen van wachter 2 en gaat.
scène #05
Een auto stopt. Passant 6 stapt uit.
wachter 2
Kaartje?
Ai.
passant 6
Ik ga trouwen.
Ik moet wat spullen naar het–.
Wachter 2 kijkt dreigend, waarna passant 6 stil valt.
wachter 2
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Wat hebt u in de auto?
Passant 6 toont een toilettasje, dat wachter 2 doorzoekt.
passant 6
Dat is voor op de vrouw.
Make-up wordt het genoemd.
wachter 2
Make-up, ik weet wel wat dat is.
passant 6
Dat doen ze op hun gezicht.
Om mooi te worden.
wachter 2
Ik ken dat wel.
Moet u hiervoor daarheen?
passant 6
Iemand kijkt of de kleuren bij de jurk passen.
Ik ga trouwen.
wachter 2
Waarom?
passant 6
Waarom ik ga trouwen?
Ik weet niet, ik–.
wachter 2
U gaat trouwen, maar u weet niet waarom?
Begrijp ik dat goed?
passant 6
Omdat ik van haar hou.
wachter 2
Hm.
Wat zit daar in?
De wachter wijst op een doos.
passant 6
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De trouwjurk, meneer.
wachter 1
Open maken.
wachter 2
Wilde ik net zeggen.
passant 6
Zou u dat misschien zelf willen doen?
wachter 1
Openen!
Passant 6 maakt de doos open, terwijl hij zijn gezicht afwendt. Hij haalt de jurk
eruit, houdt die omhoog voor de wachters en blijft zijn best doen om de jurk zelf
niet te zien te krijgen.
wachter 1
Hoger.
Passant 6 houdt de jurk hoger.
wachter 1
Waar trouwt u?
Waarom neemt u haar niet mee?
passant 6
Ze is bij haar ouders.
Zo doen wij dat.
Ze heeft daar een feest.
Ze komt als de zon onder gaat.
wachter 2
Als ze er door mag.
passant 6
Als ze er door mag.
wachter 1
Waarom gaat u nu al?
passant 6
De jurk moet versteld.
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wachter 2
Hoger.
Passant 6 houdt de jurk hoger.
passant 6
De jurk moet versteld, meneer.
Ze is dikker dan we dachten.
wachter 1
Waarom bent u bang?
Uw lippen trillen.
passant 6
Nee.
wachter 1
U kunt dat niet zien.
Maar het is wel zo.
passant 6
Omdat...
Hoe zeg je dat?
wachter 1
Tegen mij liegen?
passant 6
Nee.
wachter 1
Zenuwachtig?
passant 6
Ja ook.
Voor de bruiloft.
wachter 1
En wat nog meer?
passant 6
Het is de jurk, meneer.
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wachter 1
Geef hier.
Passant 6 doet dat. Nog steeds houdt hij zijn gezicht afgewend.
wachter 1
Bent u nerveus voor de bruiloft?
Of is er iets anders?
passant 6
Nee, meneer.
wachter 1
Draai ‘s om.
passant 6
Ik begrijp de vraag niet.
wachter 1
Omdraaien.
Passant 6 doet dat.
wachter 2
Niet kijken!
Nog niet!
...
Ja!
Kijk maar!
Passant 6 draait zich om naar wachter 1 en ziet dat wachter 1 de trouwjurk voor
zijn lichaam houdt zoals je in kledingwinkels voor spiegels kleren voor je lichaam
houdt.
wachter 1
(glimlachend:)
Staat het me?
Passant 6 barst in wanhoop uit, gooit de doos woedend op de grond en gaat
ergens zitten wanhopen.
wachter 1
Hé!
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Passant 6 vermant zich.
passant 6
Het spijt me.
wachter 1
Wat is hier aan de hand?
passant 6
Ik had de jurk niet mogen zien, meneer.
Dat brengt ongeluk.
Nu zullen wij de eerste zeven jaar van ons huwelijk moeten leven in armoe en
tegenslag.
wachter 2
(troostend:)
Rustig maar.
passant 6
Ja.
wachter 2
Is ze mooi?
Passant 6 knikt.
wachter 2
Hoe ziet ze eruit?
passant 6
Haar haar is lang, meneer.
En haar wimpers ook.
wachter 2
En haar benen?
passant 6
Ook, meneer.
wachter 2
Waarom dan die make-up?
passant 6
Voor de bruiloft, meneer.
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Ik ga trouwen.
wachter 2
Wanneer bent u terug?
Passant 6 haalt zijn schouders op.
wachter 1
Wanneer bent u terug?
passant 6
Vanavond laat.
wachter 1
Dan zijn we misschien dicht.
Wat doet u dan?
Passant 6 haalt zijn schouders op.
wachter 2
Als ik u doorlaat, vertelt u dan uw vrouw over mij?
passant 6
Ja, meneer.
wachter 2
Dat ik goed in mijn werk ben?
passant 6
Ja, meneer.
wachter 2
Vindt u?
passant 6
Ja, meneer.
wachter 2
Wat dan bijvoorbeeld?
passant 6
Dat u dingen zo goed controleert, meneer.
wachter 2
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Vertelt u dat maar aan uw vrouw.
passant 6
Ja, meneer.
wachter 2
Morgenmiddag acht uur.
Lukt dat?
passant 6
Morgenmiddag acht uur?
wachter 2
Stipt.
passant 6
Bedankt.
Passant 6 pakt de trouwjurk en de make-upspullen terug, stapt in en rijdt door.
wachter 2
Hoe kunnen we hem nou tegenhouden?
Hij gaat trouwen.
Feesten, lol trappen.
Make-up, mooie vrouw, lange benen.
Prachtig toch?
wachter 1
Ja.
scène #06
Passant 5 komt terug.
wachter 2
Wat was dat?
passant 5
Wat?
wachter 2
U lachte.

29

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Robert van Dijk
ravandijk@me.com
http://www.cowboybijnacht.nl
gedownload op 9 januari 2017

passant 5
Nee, echt niet.
Ik ga naar huis.
Misschien daarom.
Gister mocht het niet.
wachter 2
O nee?
passant 5
En nu wil ik naar huis.
Ik ben moe.
wachter 2
U mag er niet door.
passant 5
Ik moest in mijn wagen slapen en dan terugkomen.
Dat doe ik.
wachter 2
Zei ik dat?
passant 5
Iemand.
Gister.
Ik ben bij een vriend geweest.
Hij had me nodig.
wachter 2
Wie zei dat u er nu door mocht?
passant 5
Iemand.
Impliciet.
Jullie lijken allemaal zo op elkaar.
wachter 2
Impliciet?
passant 5
Ja.
wachter 2
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Impliciet?
passant 5
Ik ben uitgeput.
wachter 2
Ik geloof niet dat u er door mag.
passant 5
We zijn goede vrienden.
Hij is vrachtwagenchauffeur en hij wilde uitwijken.
Ze stond langs de weg met een lege tank.
wachter 2
Een legertank?
passant 5
Haar brandstof was op.
Ze probeerde hem te vragen te stoppen.
Om hem wat brandstof te vragen.
Hij had er genoeg van gehad, van brandstof.
Maar hij zag haar niet.
Hij zag de vrouw met de kinderwagen.
Die zag hij.
Die ontweek hij.
De zon stond laag.
Hij heeft ontslag genomen.
Hij is er kapot van.
Hij scheldt op de zon die laag stond.
Hij is naar de familie gegaan.
Ik heb hem gebracht.
Hij durft niet meer te rijden.
Ze stond op het punt te gaan trouwen.
Toekomst maken.
Hij heeft de hele nacht naast de kist gewaakt.
Hij had een jerrycan benzine bij zich.
Alsnog.
Hij dacht misschien dat hij haar daarmee weer tot leven kon wekken of zo.
Het was allemaal erg emotioneel.
Ik ben moe.
wachter 2
Wat voor lading had hij?
passant 5
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Hij was in de war.
We zijn moe.
Ik ben moe.
wachter 2
Wat vervoerde hij?
passant 5
Ik wil naar huis.
wachter 2
Luister, gister was het goed en nu niet meer.
passant 5
Gister was het ook niet goed.
wachter 2
Waar woont u?
passant 5
Daar.
Ik had het gevraagd.
Iemand zei dat ik er door mocht.
wachter 2
Wie liet je door?
passant 5
Ik vroeg het toen ik hier was.
wachter 2
Rustig blijven.
Luister naar me.
Eerst mocht u door, nu niet meer.
passant 5
Waar moet ik dan heen?
wachter 2
Dat weet ik niet.
passant 5
Moet ik uw problemen oplossen?
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wachter 2
Wat voor problemen?
passant 5
Moet ik hier een huis bouwen?
wachter 2
Ik weet het niet.
passant 5
Hoezo weet u het niet?
wachter 2
Ik kan niet alles oplossen.
passant 5
Kunt u me niet vertellen waar ik heen moet?
Moet ik hier blijven?
wachter 2
Hier zullen ze u ook wegsturen.
passant 5
Wie?
wachter 2
Ik.
passant 5
Daar heb je hem.
(tot wachter 1:)
Heb ik het gevraagd of niet?
wachter 1
U hebt het gevraagd.
passant 5
En wat zei u?
wachter 1
Toen was het goed.
passant 5
Waar moet ik dan heen?
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wachter 2
Hier mag u niet langs.
passant 5
Ik wil uw meerdere spreken.
wachter 1
Dat kan niet.
passant 5
Waarom niet?
wachter 1
Omdat ik dat zeg.
Ik heb hem net gesproken en dat zei hij.
Klaar.
passant 5
Ik wil hem spreken.
U zei dat ik erdoor mocht.
wachter 1
Ja, ja, ja.
En nu weg.
passant 5
Waarheen?
wachter 2
Dat zei ik.
passant 5
Ik wil hem spreken.
wachter 2
Ga daarheen.
Opschieten.
passant 5
Ik wil hem spreken.
(heft zijn hand op)
wachter 2
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Nu maakt u me kwaad.
Heft u uw hand op tegen mij?
passant 5
Ik wil uw meerdere spreken.
Dat is mijn goed recht.
Verplaatst u zich eens in mij.
Waar moet ik heen?
wachter 2
U hebt de wet overtreden.
passant 5
Ik had het hem gevraagd.
Hij zou me weer doorlaten.
Dat was ‘m.
wachter 2
Dat was gister.
passant 5
Nou en?
wachter 2
Luister naar mij.
passant 5
Niet schreeuwen.
wachter 2
Houd uw mond.
U komt er niet door.
Klaar uit.
Hoort u me niet?
passant 5
Verplaatst u zich ’s in mijn positie.
scène #07
Verveling.
wachter 2
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Waar blijven ze nou?
wachter 1
Wie?
wachter 2
Gewoon.
Iemand.
Stilte.
Dan eindelijk: passant 7.
wachter 2
Laat mij maar even.
Achteruit!
Passant 7 doet dat.
wachter 1
Verder naar achteren.
Passant 7 doet dat.
wachter 2
Wat zei hij?
Verder naar achteren.
Opschieten.
Passant 7 doet dat.
wachter 2
Verder naar achteren!
Hoort u me niet?
passant 7
Ik wil naar huis.
wachter 1
Kan me niet schelen.
passant 7
Waar moet ik heen?
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wachter 1
Wacht daar.
passant 7
Waar moet ik heen?
wachter 1
Laat me uw pasje zien.
passant 7
Waarom doe je alsof je me niet kent?
wachter 1
Ik ken u niet.
wachter 2
Hij kent u niet.
Als hij iets zegt moet u niet tegen hem in gaan.
wachter 1
Uw pasje.
wachter 2
Geeft u me uw pasje niet?
passant 7
Waar moet ik heen?
wachter 1
U mag er niet door.
passant 7
Ik wil naar huis.
wachter 1
Wegwezen.
passant 7
Waar moet ik heen?
wachter 1
Wegwezen.
passant 7
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Waar moet ik heen?
wachter 1
Niet schreeuwen.
wachter 2
Geef me uw pasje.
Hebt u geen pasje?
wachter 1
Waar komt u vandaan?
passant 7
Doe maar wat je wil.
wachter 1
Waar bent u geboren?
Geen antwoord.
wachter 1
Geeft u geen antwoord?
Geen antwoord.
wachter 1
Waar bent u geboren?
wachter 2
Kom hier.
Ga zitten.
wachter 1
Hier staat dat u nog bij uw ouders woont.
passant 7
Ze hebben me verstoten.
wachter 1
Echt?
passant 7
Ik heb een ongeluk veroorzaakt.
Waar moet ik heen?
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Waarom doen ze me dit aan?
Waarom doen ze alsof ze me niet kennen?
wachter 2
Ga gewoon terug.
Hoort u me niet?
Ga naar uw ouders, daar woont u.
Hier staat dat u bij uw ouders woont.
passant 7
De zon stond laag.
Ik weet het niet meer.
wachter 2
Die kant op.
passant 7
Sluit me maar op.
Ik weet het niet meer.
Passant 7 keert om en gaat terug.
wachter 2
Vreemd.
scène #08
Er komt heel lang niemand. De wachters gaan zich vervelen. Na lang wachten
komt passant 8 eraan, een mooie jonge vrouw.
wachter 1
Waar kom jij vandaan?
passant 8
Ik?
wachter 1
Jij ja.
passant 8
Ik...
wachter 1
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Wat?
passant 8
Ik was onderweg.
wachter 1
Hoe lang?
passant 8
Ik begrijp het niet.
wachter 1
Ik ook niet.
passant 8
Ik ken u niet.
wachter 2
Zeg dat ze zich even omdraait.
passant 8
Kijk.
(reikt wachter 1 een briefje aan.)
wachter 1
Ik?
wachter 2
Dat je je even omdraait.
passant 8
Kijk.
(reikt wachter 1 opnieuw het briefje aan.)
wachter 1
Omdraaien!
Passant 8 draait zich om.
wachter 1
Zo doe je dat.
wachter 2
Doordraaien!
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Hoor je me niet?
Had ik gezegd ‘stop maar’?
Door! Door!
Passant 8 blijft rondjes draaien.
wachter 2
(tot wachter 1:)
Een danseres.
Wachter 1 knikt.
wachter 1
He, schatje.
Wacht ’s even.
Waar kom je vandaan?
passant 8
Ik heb een briefje.
wachter 1
Laat maar niet zien.
Je komt er toch niet door.
Wat is het?
Wachter 1 neemt het briefje aan en leest het. Passant 8 stopt met draaien.
wachter 1
Waar woon je?
passant 8
Wat?
wachter 1
Waar woon je?
passant 8
Het briefje.
Het is een aanvraag.
wachter 1
Waar kom je vandaan?
passant 8
Van het stadhuis.
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Omdat het gemeentehuis gesloten was.
Een ambtenaar zou de aanvraag behandelen.
wachter 1
Hoe heette hij?
passant 8
De ambtenaar?
wachter 1
Wat zijn naam was.
passant 8
Iets met een ‘n’.
wachter 1
Wanneer ben je bij ‘m geweest?
passant 8
Net.
wachter 1
Hoe laat?
passant 8
Begrijpt u wat er staat?
Ik heb een trouwerij.
Van mezelf.
Ik ga trouwen.
wachter 2
Doordraaien!
Had ik gezegd ‘stop maar’?
Passant 8 gaat weer rondjes draaien.
wachter 1
Waar ben je geweest?
passant 8
Ze waren dicht.
Ik ga trouwen.
Op mijn werk zeiden ze dat ik er langs kon.
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wachter 1
Op je werk?
Waarom bent je daarheen gegaan als je gaat trouwen?
passant 8
Ik kan niet meer op mijn benen staan.
Dat is een huwelijksaanvraag.
wachter 1
Weet je niet dat ’t afgesloten is?
passant 8
Iemand zei dat ik er hier langs kon.
Zonder problemen.
Ik heb bijna geen brandstof meer.
Straks zit ik vast.
wachter 1
(tot wachter 2:)
Begrijp jij het nog?
passant 8
Ik kan niet langer rondrijden.
Ik ga trouwen en daarom moet ik er langs.
wachter 2
Wanneer ben je naar het gemeentehuis gegaan?
passant 8
Ben ik niet.
wachter 1
Geef je pasje eens.
Passant 8 geeft haar pasje.
wachter 1
Wacht hier.
Wachter 1 wil gaan overleggen met wachter 2.
passant 8
Alsjeblieft.
Laat me toch door.
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Wat is het probleem?
wachter 2
Wat is er?
wachter 1
Ik snap het niet meer.
Iets met brandstof en trouwen.
(tot passant 8:)
Je hebt een kaartje nodig.
passant 8
Wat?
wachter 1
Zonder kaartje mag je er niet door.
passant 8
Ik mag toch wel gaan trouwen?
wachter 1
Jullie zitten zo vast als dieren.
Begrijp dat dan.
Jullie kunnen er niet uit.
wachter 2
Kom ’s hier.
wachter 1
Kom over ’n uur of twee maar ’s terug.
passant 8
Ik wil er door.
wachter 2
Kom over ’n uur of twee maar ’s terug.
passant 8
Ik ga hier niet wachten.
wachter 1
Heb jij gestudeerd?
passant 8
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Ja.
wachter 1
Waar?
passant 8
De universiteit.
wachter 2
De universiteit?
Wat studeer je?
Hoor je me niet?
Wat studeer je?
passant 8
Economie.
wachter 2
Waar ga je later werken?
passant 8
Weet ik niet.
wachter 1
In de economie zeker?
Waar zei je dat je vandaan kwam?
Hoe oud ben je?
wachter 2
Studeer je aan de universiteit?
Heb je ook nog ’n baan?
Geen baan?
wachter 1
De meisjes van de universiteit zijn de mooiste.
Hoe komt dat, denk je?
passant 8
Ik weet niet.
wachter 1
Ik vroeg je wat.
Waarom zijn knappe meiden mooier dan domme?
Ik wil het nu weten.
Hoe kom jij zo mooi?
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Zeg op.
Jij bent toch zo knap?
passant 8
Mijn moeder was zangeres.
wachter 1
En dan ben jij mooi?
Wat vind jij zo mooi aan jezelf?
passant 8
Niets, meneer.
wachter 1
Pas op hè.
Geen kapsones jij.
Waar kom je vandaan?
passant 8
Het stadhuis.
wachter 1
Waar ben je geweest?
passant 8
Ik begrijp ’t niet.
wachter 1
Wat deed je op het stadhuis?
passant 8
Werken.
wachter 2
Nu ineens wel een baan?
wachter 1
Weg daar, had ik gezegd.
Hierheen.
wachter 2
Hoor je me niet?
Daar is je plek.
Wil je er nog door?
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passant 8
Ik moet trouwen.
wachter 1
Achteruit.
wachter 2
Achteruit.
Blijf daar.
wachter 1
Kaartje?
passant 8
Niemand heeft een kaartje.
Er bestaan helemaal geen kaartjes.
wachter 1
Leren ze je dat op de universiteit?
passant 8
Dat weet iedereen.
wachter 1
Luister.
Je moet naar het districtskantoor.
Daar haal je een kaartje.
passant 8
Er is geen districtskantoor.
wachter 1
Luister naar me!
Of besta ik ook niet?
passant 8
Rustig maar.
wachter 1
Maar heb je geen medelijden met mij?
Dat ik hier moet staan?
Vanwege de ellende?
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passant 8
Vanwege?
wachter 1
De ellende.
wachter 2
Je mag er niet langs.
passant 8
Mag ik er niet langs?
wachter 1
Nee.
passant 8
Waarom mag ik er niet langs?
wachter 1
Omdat het...
(komt niet uit zijn woorden)
wachter 2
Zeg haar dat ze er niet door mag.
wachter 1
Gesloten.
passant 8
Sinds wanneer?
wachter 1
Sinds vandaag.
Vandaag kan het niet.
Misschien kan het morgen wel.
We weten het niet.
Misschien.
wachter 2
Misschien.
We weten het niet.
passant 8
Ik trouw vandaag.
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wachter 2
Het is vandaag gesloten.
passant 8
Ja?
wachter 2
Morgen misschien.
Pech.
passant 8
Ik weet niks van ’n verbod.
wachter 2
Dan weet je het nu.
wachter 1
Dit is mijn werk, snap je?
passant 8
Waarom niet even iemand er langs laten?
wachter 1
Je kunt er niet door.
Dat is alles.
Maak het niet groter dan het is.
wachter 2
Gaat nou maar gewoon terug.
Netjes.
Zoals het hoort.
passant 8
Wat moet ik doen?
wachter 1
Opzouten.
wachter 2
Ik zeg ’t niet nog een keer.
wachter 1
Niet sentimenteel doen nu.
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Hup.
Passant 8 gaat.
wachter 1
(roept haar na:)
Stuur je ons een trouwkaartje?
Passant 8 is weg.
wachter 1
Gelukkig kan ik mij beheersen.
Wat een mens.
scène #09
Wachter 1 en 2 ontvangen passant 2.
passant 2
Mag ik binnenkomen?
wachter 1
U wilde mij spreken?
wachter 2
Ga zitten.
wachter 1
Goed.
Ik zal beginnen.
U bent er.
Dat is goed.
Heel goed.
Dit is heel belangrijk voor ons.
Dus wees volledig.
wachter 2
Ik hoop dat u comfortabel zit.
De beste stoel hebben we voor u bewaard.
passant 2
Het was verschrikkelijk.
Ik liep gewoon over straat.
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De zon scheen.
Vel.
De zon scheen vel.
Het was heet, maar hij sliep gelukkig.
En ik hoorde... achter mij vandaan kwam een–.
wachter 2
Zit hij wel lekker, die stoel?
Ja toch?
Wel toch?
Sorry.
passant 2
Ik liep op dat moment liep ik, dat was ik nog vergeten te vertellen, ik liep langs
een auto die langs de weg stond.
wachter 2
De luie stoel noem ik die stoel.
Hij zit lekker.
Als het goed is.
Niet?
wachter 1
U liep langs een auto langs de weg?
passant 2
Nee, ik liep aan de overkant.
Ik liep er niet langs, maar er voorbij.
Aan de andere kant.
wachter 2
Het is een luie stoel.
Dat wil zeggen, niet de stoel natuurlijk.
wachter 1
Ik haal dus 'langs' weg en in plaats daarvan noteer ik 'voorbij'.
U liep voorbij een auto langs de weg?
U liep een auto voorbij die langs de weg stond?
passant 2
Ja.
wachter 2
O, niet u bedoel ik!
Ik zeg niet dat u lui bent.
51

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Robert van Dijk
ravandijk@me.com
http://www.cowboybijnacht.nl
gedownload op 9 januari 2017

Het kwam wat raar uit mijn mond.
Maar ik had het over de stoel.
Dat hij lui is.
Op een bepaalde manier.
wachter 1
Verder nog iets?
passanten
Ik had een afspraak dus het was net voor vieren.
Zeg acht voor vier.
Alhoewel...
De zon stond laag.
wachter 1
Dat is niet zo erg, dat van die zon laat ik wel weg.
passant 2
Ik ben denk ik wel een uur lang in shock geweest.
Het eerstvolgende wat ik mij herinner zijn die twee mannen.
En die mannen...
Er stond nu ook een bestelbusje.
wachter 2
Heerlijk rijdt hij hè?
Zit, bedoel ik.
Zit.
Heerlijk zit hij.
Althans, u.
De stoel zit eigenlijk niet.
U zit.
Heerlijk.
Op de stoel.
U zit heerlijk op de stoel.
Ik onderbrak u.
Sorry.
passant 2
Ik had een afspraak...
wachter 2
Gaat u door.
passant 2
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Ja ja.
wachter 2
Gaat u maar.
passant 2
Gaan?
wachter 2
Ja, uw gang.
Ga uw gang.
U had een afspraak.
Staat genoteerd.
passant 2
Ik had een afspraak...
Die ben ik helemaal vergeten.
Daarom liep ik zo snel.
wachter 1
Met wie?
passant 2
Alleen.
wachter 1
Een afspraak heb je met iemand.
passant 2
Met de dokter.
wachter 2
Aha!
wachter 1
Wel volledig blijven hè?
Anders hebben we er niks aan.
passant 2
Ik was laat.
Laat voor de afspraak met de dokter.
Maar die mannen.
Die mannen...
Die twee mannen...
Die mannen...
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wachter 2
Goed zo.
Het gaat heel goed.
wachter 1
Maar u was niet alleen.
U was niet alleen.
passant 2
Ja.
Twee mannen in jassen.
wachter 1
Nee.
U.
U was niet alleen.
U had iets bij u.
Iemand bij u.
passant 2
Ja.
wachter 1
Een kinderwagen.
Klopt dat?
passant 2
Ja.
Een rode kinderwagen.
wachter 2
Dat horen we nu pas?
passant 2
De wieltjes piepen door de roest.
Een van hen hoorde het en zei er iets over.
Dat hij overal doorheen was geslapen.
Toen viel me op dat hij naar zeep rook.
Ik rook het.
Zijn adem.
Zo dichtbij kwam hij.
wachter 2
Neem maar wat water.
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passant 2
Ik wilde doorlopen.
Ik had een afspraak.
wachter 1
Met wie?
passant 2
De dokter.
wachter 1
Klopt.
Neem maar een slokje.
passant 2
Zeep.
Viel me op.
wachter 1
Wat voor lading had u?
Wat vervoerde u?
passant 2
Een kinderwagen.
Wachter 1 en 2 lachen.
wachter 1
U vervoerde een kinderwagen.
In de kinderwagen.
Dat klopt?
wachter 2
Een kinderwagenwagen.
passant 2
Eén rook naar zeep.
Mijn ogen had ik dichtgeknepen.
Stijf dicht.
Daarom rook ik zo sterk.
wachter 2
Híj rookte toch sterk?
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wachter 1
(tot wachter 2:)
Rook.
Hij rook sterk.
passant 2
Ik rook sterk omdat ik mijn ogen dicht had.
wachter 1
O, u rook ook sterk.
Iedereen rook sterk.
wachter 2
Rookt u?
passant 2
Die zeep.
Hoe kan iemand uit zijn mond naar zeep ruiken, dacht ik toen.
wachter 1
Inderdaad.
wachter 2
Ja.
wachter 1
En wat is daarop uw antwoord?
passant 2
Dat is het eerste wat ik me herinner.
Die zeepgeur.
Alles daarvoor is weg.
wachter 2
Daar heeft u dus geen logische verklaring voor.
wachter 1
Hoe zagen ze eruit?
wachter 2
Wij willen u graag helpen.
passant 2
Ik had moeten roepen.
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Ik weet dat je moet roepen.
Schreeuwen.
Krijsen.
wachter 2
U morst een beetje.
passant 2
Pas op, aan de kant, zoiets.
Maar dat deed ik niet.
Ik heb niets gedaan.
wachter 2
Kom maar.
Ik maak het wel even schoon.
passant 2
Ik weet dat ik dat dacht.
‘Maar ik heb niets gedaan’
Nog voor ik niets gedaan had dacht ik al:
‘Maar ik heb niets gedaan’
Ik heb niets gedaan.
Ik heb niets geroepen.
wachter 1
Helaas.
wachter 2
Geeft niet.
Het droogt wel weer op.
passant 2
Niet.
wachter 1
Jawel.
passant 2
Nee.
Ik had moeten roepen.
wachter 1
Nou hoeft het niet meer.
Passant 2 stort in.
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wachter 2
Ho, wacht.
Bent u er nog?
Hallo?
Hoort je me?
Mag ik ‘je’ zeggen?
Zal ik een arm om uw schouder slaan?
Dat zie je wel eens.
Zo?
En als ik ‘je’ zeg?
Ik heb nu mijn arm om je schouder.
Scheelt dat?
Het schijnt goed werken.
Zeggen ze.
Ja of nee?
Is dat een ja?
Hier.
Slokje.
Ho, pas op er zit een scheur in.
O nee, het is een haar.
Drink maar.
Drinkt u maar.
passant 2
Ik...
wachter 1
Heel goed.
Het gaat alweer, merk ik.
Wacht, ik schrijf het even op.
passant 2
Ik...
wachter 1
Ja, die had ik al.
passant 2
Ik...
wachter 1
Nu een werkwoord.
Loop.
Kijk.
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Vind.
passant 2
Ik had...
wachter 1
Kan ook.
Dan nu het werkwoord.
Willen.
Denken.
Zeggen.
passant 2
Graag...
wachter 2
Heel goed.
U komt er wel.
passant 2
Ik...
wachter 1
Ja.
Ik zou graag...
passant 2
Haar hoofd.
wachter 1
Nou gaat u de mist in.
Geeft niet hoor.
wachter 2
Zal ik het een keer voordoen?
passant 2
Rolde.
wachter 1
Nee.
Luister:
Ik zou graag een vrouw zien, zodat ik kon– .
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passant 2
Haar hoofd rolde over het asfalt.
wachter 2
Denk rustig even na.
wachter 1
Een hint?
passant 2
...
wachter 2
Het eerste wat in je op komt.
wachter 1
Het heeft te maken met muziek.
Denk muziek.
wachter 2
Huilen?
wachter 1
Zodat ik kon huilen?
Ik dacht meer aan dansen.
passant 2
Ik.
wachter 1
Ik eet.
Ik loop.
Ik drink.
passant 2
Kroop.
wachter 1
Goed.
Ik kroop.
Eigenlijk zijn we er al.
Ik kroop, punt.
Staat genoteerd.
Hartstikke bedankt.
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Passant 2 gaat. Wachter 2 laat haar uit.
wachter 2
Goed gedaan hoor.
Heel goed.
scène #10
Wachter 1 en 2 vervelen zich weer omdat er niemand meer komt.
Dan besluiten ze maar pauze te nemen en samen aan tafel te gaan lunchen.
Wachter 2 staat op om zichzelf nog wat koffie in te schenken. Wachter 1 zit met
zijn benen op tafel, waardoor wachter 2 er niet langs kan.
wachter 2
Mag ik even.
wachter 1
Nee.
wachter 2
Alsjeblieft?
wachter 1
Ben ik je broer?
wachter 2
Nee.
wachter 1
Ben ik je vader?
wachter 2
Wat wil je nou?
wachter 1
Je zus?
wachter 2
Nee.
wachter 1
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Je buurvrouw?
wachter 2
Nee.
wachter 1
Je moeder?
wachter 2
Nee.
wachter 1
Je nichtje?
wachter 2
Nee.
wachter 1
Je tante?
wachter 2
Doe niet zo flauw.
wachter 1
Je dochter?
wachter 2
Nee.
wachter 1
Waarom moet ik jou er dan door laten?
Stilte. Wachter 2 probeert in te schatten in hoeverre het wachter 1 menens is.
wachter 2
‘Kaartje?
Ai.’
wachter 1
Ik meen het.
wachter 2
‘We hebben ruim vijf uur gewacht.
Wat moeten we hier?’
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wachter 1
Ik meen het.
wachter 2
‘Laat ons door.
We hebben niets misdaan.’
wachter 1
Ga terug naar je stoel.
wachter 2
‘We zijn ’t zat om in de kou te wachten.
Wat moeten we hier?
We hangen maar wat rond.’
wachter 1
Hou je op?
Stilte.
wachter 1
Ga zitten.
Wachter 2 gaat maar weer zitten. Ze zitten vijandelijk tegenover elkaar.
wachter 1
'Haar hoofd rolde over het asfalt!'
Wachter 1 en 2 moeten beiden heel hard lachen.
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