HET KLOKHUIS

INT.

DIERENOPVANG

KAT IN DE KOFFER

SCHIPHOL – DOUANEPOST
Geroezemoes van reizigers. Een bord: AANGIFTE GOEDEREN.
In douaneuniform nemen een ervaren DOUANIER en zijn
COLLEGA in opleiding plaats achter een visitatie-balie.
omroepster (v.o. via intercom)
Vlucht 370 van Panama Airlines uit
Costa Rica is gearriveerd op Gate D4.
Douanier (tegen collega)
Risicovlucht. Dus blijf maar een
beetje op de achtergrond. Hier is
ervaring voor nodig.
Een REIZIGER in zomerkostuum arriveert met een
koffertje.
Douanier (cont.)
Heeft u nog iets aan te geven,
meneer? Wapens, drugs, uitheemse
dieren?
Vrolijk spreidt de REIZIGER zijn armen en draait rond.
Reiziger
Waar zou ik die moeten verbergen?!
MIAUW! Er klinkt een luide kattenkreet uit het
koffertje.
Collega
Een kat! Ik hoorde een kat!
Reiziger
O, dank u wel, dat is m'n mobiel.
Hij haalt zijn mobiele telefoon uit zijn binnenzak.
Reiziger (in mobiel, cont.)
Hallo, schat. Ja, ik sta op
Schiphol...
Douanier (tegen collega)
Wat zeg ik nou net?! Hou je rustig en
kijk hoe een ouwe rot te werk gaat.
Collega
Sorry, het zal niet meer gebeuren.
REIZIGER (IN MOBIEL, CONT.)
Half uurtje, denk ik, als het–
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TRING! Hij wordt onderbroken door echt gerinkel van
zijn mobiel en onverstoorbaar klikt de REIZIGER hem
uit.
Reiziger (tegen douanier)
Zo, heeft u verder nog vragen?
Douanier
Nee hoor, wij wensen u een plezierig–
Collega
Zijn mobiel! Zijn mobiel stond uit!
Er is dus toch een kat!
Reiziger
Kat? Kat? Wat voor kat?
Douanier (tegen reiziger)
Mijn excuses. Het is zijn eerste dag.
MIAUW! Weer luid kattengemiauw uit de koffer. Stilte.
Reiziger
O, die kat!
Laconiek vouwt hij zijn koffertje op de visitatie-tafel
open en er verschijnt een levende Bengaalse Tijgerkat.
Collega
Ha-ha! Ik zei het toch?!
Reiziger
Die is nep. Speelding voor m'n
kinderen. Het prijsje moet er nog
ergens opzitten.
Hij zoekt het prijsje op de kat en de DOUANIER zoekt
mee.
Douanier
Aan deze kant zit niets. Maar het
lijkt wel... z'n ogen volgen mij!
REIZIGER
Ja, goed, hè. En heb je de vacht
gezien en die snorharen? Niet van
echt te onderscheiden!
cOLLEGA
OMDAT HIJ ECHT IS! KIJK DAN: HIJ
BEWEEGT!
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Reiziger
(trots)
Afstandsbediening.
Hij richt zijn mobiele telefoon op de kat.
Reiziger (cont)
Hij is volledig bestuurbaar, zie je.
Douanier
Fascinerend. Kan je 'm ook laten
blazen?
Reiziger
Tuurlijk.
Hij drukt op zijn mobiel, maar de kat blijft stil.
Reiziger (cont.)
Hm, er zit zo'n pak
gebruiksaanwijzingen bij. Moet ik nog
doornemen.
De COLLEGA heeft zijn handboek inmiddels opengeslagen.
Collega
HIER STAAT HIJ: EEN BENGAALSE
TIJGERKAT! HARTSTIKKE VERBODEN!
Reiziger
Ja, en ze hebben ook andere modellen:
siamezen, perzen. Luister! Dan hoor
je het motortje lopen.
Alledrie luisteren ze toe en inderdaad: geronk.
Douanier
Verdomd! Prrr-prrr. Wat een geinig
ding.
Collega
HIJ SPINT! HIJ IS GEWOON AAN HET
SPINNEN!
DOUANIER (tegen reiziger)
Nou, veel plezier ermee.
Reiziger
Dat gaat wel lukken.
Hij slaat de koffer dicht, maar op het laatste moment:
COLLEGA
NIKS D'ERVAN! HIER BLIJVEN!
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Met beide handen grijpt de COLLEGA de kat onder het
deksel en een afgrijzelijk gesis en geschreeuw breekt
los.
TIMELAPSE
Een hele tijd later zit de DOUANIER naast de COLLEGA,
die beide armen tot aan de schouders in het verband
heeft en een bloederig litteken over z'n gezicht.
Douanier
Nou, petje af, hoor. Met je blote
handen een Bengaalse Tijgerkat
grijpen. Je moet het lef maar hebben.
De COLLEGA kijkt beteuterd voor zich uit.

_____
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