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ROL:

BESCHRIJVING:

DE GRENSWACHTER

Een kale man in een kiosk met informeel taalgebruik.

DE M AN

Een oude man met een witte baard en formeel taalgebruik.

S CÈNE EEN.
Aan de rechterkant van het podium staat een grenskiosk compleet met
gestreepte slagboom. In de grenskiosk zit een kale man. Dit is de grenswachter.
In zijn kiosk liggen stapels documenten, een rode draaitelefoon, een
boterhamtrommel en een pennenbakje.
Na enkele minuten komt er een man op met een witte baard aan de linker kant
van het podium. Hij heeft haast.
De man rent naar de kiosk.
DE M AN
Avond!
DE GRENSWACHTER
M iddag!
DE M AN
Heeft de klok al zeven geslagen?
DE GRENSWACHTER
Nee. ‘Tis net zes uur.
DE M AN
Hoe spreekt u dan van avond? Bij wet is het nog middag.
DE GRENSWACHTER
Omdat ik al gegeten heb.
DE M AN
Ik vraag mij reeds af wat u heeft genuttigd, maar dit doet de tijd niet ten goede. Ik heb
verschrikkelijke haast ziet u.
DE GRENSWACHTER
(De de grenswachter hoest even)
Sorry, ik heb net pindakaas gegeten dus...

2.

DE M AN
Het zij u vergeven. Zou ik dan nu mogen passeren? Het is van groot belang dat ik bijtijds
arriveer.
DE GRENSWACHTER
Ik zal even voor u kijken.
De grenswachter bladert een tijd door stapels documenten.
DE GRENSWACHTER
Documenten zeggen van niet.
DE M AN
Pardon?
DE GRENSWACHTER
De documenten zeggen nee.
DE M AN
M aar dat is onmogelijk!
DE GRENSWACHTER
Je hebt gelijk. Documenten kunnen niet praten. Het staat gewoon geschreven. Kijk als je
goed kijkt zie je hier niet staan dat je erdoor mag.
DE M AN
Niet?
DE GRENSWACHTER
Precies.
DE M AN
Nochtans staat er niet dat ik niet mag passeren.
DE GRENSWACHTER
Niet?
DE M AN
Precies! Dus er zij geen evidente reden om mij doorgang te ontzien.
DE GRENSWACHTER
(De man kucht weer even)
Ik ga even voor je bellen.

3.

DE M AN
M et spoed als het u belieft.
De grenswachter knikt terwijl hij aan de rode draaitelefoon begint te draaien.
Het draaien duurt enorm lang en er lijkt geen einde te komen aan de cijferreeks.
De man ijsbeert. Het duurt hem allemaal veel te lang.
DE M AN
Nogmaals het zij-DE GRENSWACHTER
M oment.
De grenswachter blijft draaien en net voordat de man zijn geduld verliest...
DE GRENSWACHTER
Avond!
...
Nee. ‘Tis net zes uur geweest.
...
Omdat ik al avond heb gegeten.
...
Nou dat maakt het dus avond voor mij.
...
Ja.
...
Pindakaas.
...
M et een baard inderdaad.
...
Die ene die haast heeft. Heb nog geen de man gezien met een fiets. Ik vraag het even voor
de zekerheid.
(Aan de man)
Je hebt geen fiets bij je hè?
DE M AN
Neen.

4.

DE GRENSWACHTER
(Aan de telefoon)
Okido.
De grenswachter hangt op.
DE M AN
En? Kunt u mij toegang verlenen?
DE GRENSWACHTER
Nee. Sorry.
DE M AN
Verschoon mij, wat zegt u daar?
DE GRENSWACHTER
Sorry.
DE M AN
Neen, daarvoor?
DE GRENSWACHTER
Nee bedoel je?
DE M AN
Juist.
DE GRENSWACHTER
Nou nee dus.
DE M AN
Excuseer mijn taalgebruik, maar alle Heere Jezus nog aan toe.
DE GRENSWACHTER
Ja. Eén moment trouwens.
De grenswachter bladert weer tussen zijn documenten en haalt er een papier
tussenuit.
DE GRENSWACHTER
Ah, hier staat het: “Onze excuses voor het ongemak.”

5.

DE M AN
Wat moet ik nu? Zij er dan niets wat ik kan ondernemen?
DE GRENSWACHTER
Het enige wat ik je aan kan bieden is deze vragenlijst.
DE M AN
Wat voor een vragenlijst betreft het?
DE GRENSWACHTER
Oh, van alles wat.
DE M AN
U heeft gelijk, ach en wee blijven uitkramen zal ook niets uithalen. Zou u dan zo
vriendelijk willen zijn mij de lijst te overhandigen?
DE GRENSWACHTER
Ja hoor. Alsjeblieft. Heb je ook nog een pen nodig?
DE M AN
Neen, ik ben al voorzien. Ik heb nog een schrijfpen in de binnenzak van mijn colbert.
De man loopt het podium af.
De grenswachter bladert wat door zijn documenten.

6.

S CÈNE TWEE
De man komt weer op, zonder vragenlijst in zijn handen en loopt naar de
grenswachter.
DE M AN
Avond!
DE GRENSWACHTER
Avond! Of Nee! Nee joh! Het is nog middag!
DE M AN
M ijn excuses voor het onderbreken van uw vertelling, doch spreek ik u aan met enige
ernst.
DE GRENSWACHTER
Kom maar op met die vragen.
DE M AN
Ik moet u met spijt mededelen dat het invullen van uw vragenlijst mij zwaar is bevallen.
DE GRENSWACHTER
Oei. En nu?
DE M AN
Ik hoopte eerlijk dat u mij dat zou kunnen ophelderen.
DE GRENSWACHTER
Welke vragenlijst precies?
DE M AN
Wel deze...
DE GRENSWACHTER
Hmm... Zegt me niks.
DE M AN
Pardon? Ik wens toch ten zeerste dat mijn oren mij bedriegen!

7.

DE GRENSWACHTER
Bedriegen! Ik wist het! Deze vragenlijst is helemaal niet van hier.
DE M AN
Wel heb je ooit... U heeft hem zelf aan mij gegeven!
DE GRENSWACHTER
‘Das zeer onwaarschijnlijk. Ik zou nooit zomaar een formulier meegeven. Ik zou dan eerst
even bellen.
DE M AN
Dat heeft u ook gedaan! Wat zij dit voor verschijnsel?
DE GRENSWACHTER
Dat weet ik niet. Dat zou ik even na moeten kijken. Heb je een momentje?
DE M AN
Ik moet bekennen dat mijn tijd schaars is. Ik heb namelijk een levensbelangrijke afspraak
en derhalve geen tijd te verliezen.
De grenswachter zoekt tussen zijn documenten.
DE GRENSWACHTER
Aha! Gevonden. Dat is boffen!
DE M AN
M ag ik zowaar passeren? Zou het echt?
DE GRENSWACHTER
“Onze excuses voor het ongemak.” Dat was hem.
DE M AN
Zeg potjandriedubbeltjes!
DE GRENSWACHTER
Potjandriedubbeltjes. Kan ik nog iets anders voor je betekenen?
DE M AN
Ziet u niet dat ik-De man wordt onderbroken door het gerinkel van de telefoon die afgaat.

8.

DE GRENSWACHTER
Ogenblik geduld.
(aan de telefoon)
Avond!
...
Ja klopt!
...
Nee ik maakte net de zelfde fout.
...
Ja, stom hè? M aar ja verrek. Heb zelf al pindakaas op dus ik had het moeten weten.
...
M aar van waar het belletje?
...
Ja.
...
Een wat oudere vent
...
Ah! Goeie!
DE M AN
Spreekt u over mij?
De grenswachter houdt zijn vinger omhoog. “Eén seconde”
DE GRENSWACHTER
...
Ja.
...
Geen fiets nee.
...
Zal ik doen! Groetjes thuis!
...
Hoihoi!
DE M AN
Toe, zeg het mij. Zou het werkelijk? Zij ik dan toch onder een gelukkig gesternte geboren?
DE GRENSWACHTER
Nou ik heb goed nieuws!

9.

DE M AN
Oh wees mijn ziel genadig!
De grenswachter kijkt even tussen zijn documenten en haalt er dan een
vragenlijst van tussenuit.
DE GRENSWACHTER
Je mag dit invullen.
DE M AN
Een vragenlijst? Betreft het weer de zelfde als voorheen?
DE GRENSWACHTER
Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Kan wel even bellen als je wil?
DE M AN
Neen! Die tijd heb ik niet te besteden.
DE GRENSWACHTER
Zeker?
DE M AN
Zeer zeker.
DE GRENSWACHTER
Dan alleen nog de vraag of je mee zou willen werken aan een kort
klantvriendelijkheidsonderzoek. Duurt maar tien minuutjes.
DE M AN
Absoluut niet.
DE GRENSWACHTER
Helder. Kun je dat gevoel een cijfer geven tussen de één en de tien?
DE M AN
Enkel een miezerige vier.
DE GRENSWACHTER
Wat vervelend dat we je niet tevreden hebben kunnen stellen! Heb je eventueel tips hoe
wij het volgende keer beter kunnen afhandelen. Wij vinden het enorm belangrijk dat onze
bezoekers het gevoel hebben dat hun klachten gehoord worden.

10.

DE M AN
Allereerst zou het u goed doen, u ietwat meer te bekommeren om de urgentie van mijn
situatie. Ik begrijp dat u mij eerst moet controleren, alvorens u mij door laat gaan, maar de
tijd die inmiddels verstreken is... Schandalig zeg ik u!
DE GRENSWACHTER
Heb je nog aanvullende tips die ons kunnen helpen het volgende bezoek aangenamer te
laten verlopen?
DE M AN
Jazeker, u zou het-De man is even stil en denkt na....
DE M AN
Zeg wat is dat hier! Nu sta ik vooralsnog mijn kostbare tijd te verdoen!
DE GRENSWACHTER
Oei.
DE M AN
Zeer zeker!
DE GRENSWACHTER
Heb je nog een pen nodig?
DE M AN
Zeer zeker niet! Ik heb een fijnschrijver in mijn broekzak.
DE GRENSWACHTER
Veel succes!
De grenswachter is meteen weer verzonken in zijn documenten.
DE M AN
Insgelijks
De man loopt af.

11.

S CÈNE DRIE
De man komt op. Hij loopt zeer langzaam naar de kiosk.
DE GRENSWACHTER
Avond!
De man loopt nog altijd langzaam naar de kiosk. Hij moet nog een eind.
DE M AN
...
DE GRENSWACHTER
Ik heb net gegeten dus vandaar avond. Kan zijn dat het voor jou nog middag is, dat weet ik
natuurlijk niet, daar ga ik niet over.
De man is nog steeds niet bij de kiosk.
DE M AN
...
DE GRENSWACHTER
M oet je er langs?
DE M AN
...
DE GRENSWACHTER
M oet ik weer voor je bellen?
De man arriveert bij de kiosk.
DE M AN
Ja.
DE GRENSWACHTER
Bellen of er langs?
DE M AN
Langs.

12.

DE GRENSWACHTER
Dan moet ik wel eerst bellen dus. Gaat een beetje hand in hand hier. Zou het zelf ook
graag anders zien.
DE M AN
Goed.
DE GRENSWACHTER
Goed.
De grenswachter kijkt naar de man.
De man lijkt haast te hebben.
De telefoon gaat af.
DE GRENSWACHTER
Die komt als geroepen!
(aan de telefoon)
Eeeeeeeeen hele goede avond!
...
Ja ja ja ja ja jazeker!
...
Nee ik heb net ehm...
DE M AN
Pindakaas.
DE GRENSWACHTER
(aan de telefoon)
Pindakaas!
(kucht even)
Pindakaas gegeten inderdaad.
De grenswachter steekt zijn duim op en knipoogt naar de man.
DE GRENSWACHTER
(aan de telefoon)
M een je dat? Wat toevallig!
...
Ja, al dat ongemak, je zou je er bijna voor gaan verontschuldigen!

13.

...
Okido.
...
Ja, I know the drill.
...
Baard, fiets, yada yada.
...
Houdoe!
De grenswachter hangt op.
DE M AN
Derhalve?
DE GRENSWACHTER
Onze excuses voor het ongemak, maar ik mag je niet door laten.
DE M AN
Excuseer?
DE GRENSWACHTER
Sorry, ik heb wel een vragenlijst voor je eventueel.
De grenswachter geeft de lijst aan de man.
De man loopt weg van de kiosk, staat dan stil.
DE M AN
U, ongehoorde schouwer! Leg uw oor te luister, voor wat mij ontstemt! Het betreft een
dringende zaak waarmee ik u vertrouwen wil. In mij dringt het. Onlosmakelijk is mijn ziel
verbonden met de andere zijde van deze grenskiosk, vermits ik daar, ver, ver van dit oord
een rendez-vous op touw heb gezet. Er wacht volk op mij, maar desalniettemin lijk ik hier
oponthoud te ervaren zonder enig, noch plezierig uitzicht. Bekwaam heb ik mij ingelezen.
Diligent heb ik mijzelf op pad gestuurd. Hoe zij het dan mogelijk dat de planeten mij dit
niet vergunnen? Het voelt als een nagel aan mijn doodskist. Een hoogverraad uit den
hemelen wat enkel pijn en verdriet doet bloeien in mijn hart. Toch zal ik weldra
wederkeren. We moeten ons bezielen. We moeten ons fanatiek storten op dat wat ons
begeert. Als een kamikazepiloot horen we ons geestdriftig neer te kletteren voor dat wat
we denken te voelen in ons hartstochtelijke binnenste. We moeten iedere barrière,
hindernis, obstructie, slagboom, versperring, beteugeling, hobbel, storing, rem,
verhindering en struikelsteen overkomen. Elk impediment, elk obstakel, elk bezwaar.

14.

Als het tijdsbestek ons één ding heeft bijgebracht is dit het wel. Wie vertegenwoordigt u?
Wie vertegenwoordigt de grens? Wie vertegenwoordigt mij? Hoe lang tot ik hem
overschrijdt? Of u? Of wij allen samen? Het heeft de grootste noodzakelijkheid aan zich
kleven. Evenwel hebben we onze obligaties. Het intekenen voor een eerlijk oversteken.
Het waken onder de stijger. Ook ik moet neerkrabbelen waar ik al onvergankelijk van
bewust ben.
DE GRENSWACHTER
Heb je daar nog een pen voor nodig?
DE M AN
Hmm?
DE GRENSWACHTER
Voor het neerkrabbelen van dat onvergankelijke gedoe op de vragenlijst.
DE M AN
Aha! Dat is wat u trachtte te vermelden. Neen, ik dank u hartelijk, maar ik heb nog een
doosje kleurpotloden waar het denkelijk wel mee zal klaarspelen.
De grenswachter steekt zijn duim op terwijl hij door zijn documenten bladert.
De man loopt af.

15.

S CÈNE VIER
De man komt weer op.
De grenswachter zoekt rond in zijn kiosk en pakt ergens een broodtrommel
vandaan.
De man loopt naar de kiosk terwijl de grenswachter zijn broodtrommel
openmaakt en er een boterham met pindakaas uithaalt.
DE M AN
Een hele goede middag.
DE GRENSWACHTER
Goede-De grenswachter neemt een hap van zijn boterham.
DE GRENSWACHTER
(met volle mond)
--avond zul je bedoelen!
DE M AN
Ah ja.
De grenswachter neemt weer een hap.
DE GRENSWACHTER
(met mond vol)
Wat kan ik voor je doen?
DE M AN
M ijnheer, ik moet en zal onverwijld uw slagboom passeren. Het is van levensbelang dat
die linearecta naar de hemel rijkt en mij doorgang.-De grenswachter begint te hoesten. Hij verslikt zich
DE M AN
Alles goed en wel?

16.

De grenswachter blijft hoesten.
DE M AN
Zeg, een gevoel voor gêne schijnt u te ontbreken. Kunt u op uw minst de hand voor de
mond houden?
De grenswachter hoest nog steeds, wel met hand voor de mond.
DE M AN
Allemachtig... Schei uit!
De grenswachter komt langzaam bij van het hoesten.
DE GRENSWACHTER
Sorry, ik heb net pindakaas gegeten dus... Excuses voor het ongemak.
DE M AN
Geen zorgen, ik kon zien dat het u abusievelijk verging. Zou u zo vriendelijk willen zijn
om mij, desondanks uw voorval, langs te laten gaan? Ik heb binnen enkele minuten een
belangrijke afspraak die ik in geen mogelijkheid missen kan.
DE GRENSWACHTER
Oei, tja... Dat weet ik eigenlijk niet hoor. Heb je eventueel een ingevulde vragenlijst bij de
hand?
DE M AN
Allicht!
De man haalt een vel papier uit zijn binnenzak en geeft het aan de
grenswachter.
Die bladert even tussen de documenten.
DE GRENSWACHTER
Alles lijkt helemaal in orde...
DE M AN
Hoezee!
DE GRENSWACHTER
...maar dat is het niet.

17.

DE M AN
Koeioneer mij toch niet zo! Ambetante dwaas! Wat ontbreekt er dit maal?
DE GRENSWACHTER
Niks.
DE M AN
Geen vraag blijkt onbeantwoord?
DE GRENSWACHTER
Inderdaad.
DE M AN
Geen pasfoto ontbreekt?
DE GRENSWACHTER
Nope.
DE M AN
Geen letter onomcirkeld?
DE GRENSWACHTER
Nee... Of ja, ach, alleen de andere letters in de zelfde multiple choice vragen, maar dat is in
principe ook het idee van multiple choice.
DE M AN
Laat mij dan door!
DE GRENSWACHTER
Nee! Sorry! Ik kan wel even voor je bellen.
DE M AN
Neen, laat mij dat maar afhandelen, u hebt al genoeg ondernomen! Ik zal hen eens vertellen
wat mij, naast het obstakel van uw slagboom, hede ten dage belemmert!
De man leunt voorover de kiosk in en pakt de rode draaitelefoon.
Hij begint er aan te draaien, wat eindeloos lijkt te duren.
DE GRENSWACHTER
Je hebt de vier overgeslagen.

18.

DE M AN
Dekselse draaitelefoon!
De man begint opnieuw met draaien aan de telefoon. Het duurt nu nóg langer,
maar uiteindelijk is de cijferreeks klaar en krijgt hij iemand aan de telefoon.
DE M AN
(aan de telefoon)
Goedemiddag!
...
Neen, middag.
...
Dat u net uw maaltijd heeft genuttigd maakt het niet per definitie avond, dat vat u toch
wel mag ik hopen?
...
Omtrent mijzelf.
...
Neen, geen tweewieler in mijn bezit.
...
Correct, een witte baard. Zelfs recent getrimd.
...
Juist ja.
...
Die vraag zal ik zo dadelijk stellen.
...
Insgelijks!
De man hangt op.
DE GRENSWACHTER
En?
DE M AN
Of u zo vriendelijk zou willen zijn mij een vragenlijst te overhandigen, dat blijkt een van
de benodigdheden voor mijn passage.
DE GRENSWACHTER
Oei, nou dan kan ik je deze meegeven.
De grenswachter geeft een vel papier aan de man.

19.

DE M AN
Heeft u eventueel een inktpot die ik zou mogen utiliseren? M ijn vulpen is leeg en zonder
bijgevulde vulzak zal er niet veel op papier komen veronderstel ik.
DE GRENSWACHTER
Nee die heb ik hier niet. Sorry.
DE M AN
Verdraaid! Dat was mij helemaal ontgaan!
DE GRENSWACHTER
Wat?
DE M AN
Ik heb nog een set met viltstiften liggen in mijn domicilie!
DE GRENSWACHTER
Dat is geluk hebben.
De man loopt af.

20.

S CÈNE VIJF
De grenswachter draait enorm lang aan de telefoon. Er lijkt geen einde te
komen aan de cijferreeks.
Iemand lijkt op te nemen.
DE GRENSWACHTER
Pindakaas.
Dan hangt hij op.
De man komt luid schreeuwend op.
De grenswachter kijkt niet op.
DE M AN
(nog altijd schreeuwend)
Ik waak onder de steiger! Het tij keert zich niet voor de tijd! De tijd is het tij en
andersom! Het dringt! Het verstikt! Goede middag! Goede middag! Goede middag!
De grenswachter kijkt nu wel.
DE GRENSWACHTER
Goede avond zult u bedoelen! Of heeft u nog niet gegeten?
DE M AN
(kalmer)
Neen! Neen! Neen!
DE GRENSWACHTER
Ik wel, maar ach, details. Heeft u de lijst in kunnen vullen?
DE M AN
Ene lijst zegt u?
DE GRENSWACHTER
Ja.

21.

DE M AN
Nooit! Ik moet passeren! Passeren ziet u! Aan de andere zijde van uw slagboom bevindt
zich mijn bestemming. Niet hier! Zeker niet hier!
DE GRENSWACHTER
Heb je hem bij je?
DE M AN
M ijn bestemming impliceert u?
DE GRENSWACHTER
Nee, de lijst.
DE M AN
De lijst! De lijst! Neen! Niet de lijst! Ik heb geen lijst!
DE GRENSWACHTER
Wat vervelend voor je. Wacht. M isschien heb ik iets voor u.
De grenswachter zoekt tussen zijn documenten.
DE M AN
Ik zeg het u nu één maal vooraleer u mij een vragenlijst overhandigt. Ik zal hem
verscheuren dewijl ik niet langer wens te participeren in bureaucratische taferelen.
DE GRENSWACHTER
Ah! Gevonden!
De grenswachter geeft het vel papier aan de man.
DE M AN
Is dit zowaar een vragenlijst?
DE GRENSWACHTER
Nee joh! Eerst even goed lezen. Het staat daar in kleine lettertjes.
DE M AN
Onze... Wacht... Onze excuses voor... Het onderdak?
DE GRENSWACHTER
Ongemak.

22.

DE M AN
Ah.
De man kijkt even naar het document, scheurt het in tweeën en geeft het terug.
DE GRENSWACHTER
Oei.
De grenswachter pakt weer en vel papier en geeft het aan de man.
De man verscheurt het weer en geeft het terug.
De grenswachter pakt weer een vel papier en geeft het aan de man.
De man verscheurt het weer en geeft het terug.
De grenswachter pakt weer een vel papier en geeft het aan de man.
De man verscheurt het weer en geeft het terug.
De grenswachter pakt weer een vel papier en scheurt het in tweeën. Hij geeft
beide helften aan de man.
De man neemt de vellen papier aan en kijkt er naar.
DE M AN
Dankuwel.
DE GRENSWACHTER
Je had nog geen nieuwe vragenlijst hè?
DE M AN
Neen, daar dreigde ik korte metten mee te maken in het geval u mij zo een object zou
overhandigen!
DE GRENSWACHTER
Ah, vandaar.
De grenswachter bladert tussen zijn documenten.
De grenswachter haalt ergens een vel papier vandaan dat hij vervolgens in
tweeën scheurt en overhandigt aan de man.

23.

DE GRENSWACHTER
Kijk eens aan. Uno vragenlijsto.
De man neemt de twee helften aan en kijkt ernaar.
DE M AN
Zij dit hem dan?
DE GRENSWACHTER
Yup. Dit is hem. Heb je nog een pen nodig? Ik heb er hier nog een in dat geval.
DE M AN
Oh. Ja! Dat zou uitzonderlijk gelegen komen. Ik heb zelf wel een potlood, maar die is
ietwat aan de botte kant.
De grenswachter geeft de man een balpen.
DE M AN
Ik dank u hartelijk!
DE GRENSWACHTER
Geen probleem!
De man loopt af.
EINDE

