HET KLOKHUIS

POLITIEPAARD

MAN & PAARD

INT. POLITIEBUREAU - KANTOOR
Een COMMISSARIS in piekfijn politieuniform staat in zijn
werkkamer.
COMMISSARIS
Wij van de Bereden Politie zijn de
trots van het hele politiekorps,
omdat we doeners zijn en geen
klagers. Dus wat is nou precies het
probleem?
Nu pas zien we een kleine AGENT die bijna bezwijkt onder
het gewicht van de zwaargebouwde HOOFDAGENT op zijn rug.
Stilte.
HOOFDAGENT
Mijn paard luistert slecht.
AGENT
Dat is helemaal niet... HNGK!
De hoofdagent heeft zijn hakken in de flanken van zijn
'paard' gezet en dat blijft maar ternauwernood overeind.
HOOFDAGENT
Gisteren bijvoorbeeld wilde ik een
charge uitvoeren tegen hooligans uit
Utrecht, slaat ie op de vlucht!
AGENT
Ja, hij had een helm op, maar ik...
HNGK!
HOOFDAGENT
En tijdens het defilé voor de
Koningin komen we als laatsten
aangesjokt, gooit ie me bijna tegen
de grond.
AGENT
NIET! NIET! IK BOOG... HNGK!
De commissaris loopt met een bedenkelijk gezicht om het
tweetal heen.
COMMISSARIS (TEGEN AGENT)
Mja... Ik zag je ook al bezig op het
springconcours vorige week... Dat was
niet best.
De agent kijkt naar de grond.
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COMMISSARIS (CONT.)
Hoe komt dat? Jij wilde toch zo graag
bij de Bereden Politie?
AGENT
Op een paard, ja, niet áls paard.
HOOFDAGENT
Begint ie weer! We leven in de 21eeuw, hoor. Dieren hebben ook
rechten!
COMMISSARIS (TEGEN AGENT)
Is je stal soms niet schoon? Zitten
de teugels te strak? Wat zit je
dwars?
Stilte.
AGENT
Hij slaat me.
HOOFDAGENT
NIET!
AGENT
Jawel, hij slaat me met zijn zweep!
HOOFDAGENT
Eén tikje maar, omdat hij zo langzaam
gaat.
COMMISSARIS (TEGEN AGENT)
Je bent ook niet bepaald een
renpaard.
AGENT
LAAT MIJ DAN BOVEN!
HOOFDAGENT
Ja, hallo! Wie is hier nou hoger in
rang?!
AGENT
Maar hij is veel te zwaar.
HOOFDAGENT
Ach, welnee.
AGENT
Hij is veel te zwaar en hij blijft
maar dooreten. Altijd schept hij twee
keer op. Twee keer soep, twee keer
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spaghetti, twee keer pudding.
HOOFDAGENT
Pff, hij is gewoon jaloers, omdat hij
alleen maar haver krijgt.
COMMISSARIS (TEGEN HOOFDAGENT)
Je bent wel iets aangekomen volgens
mij.
AGENT
Hij doet het gewoon expres.
COMMISSARIS (TEGEN AGENT)
Dus wat stel je voor?
AGENT
Kunnen we allebei niet gaan... lopen?
Stilte. De commissaris en de hoofdagent kijken hem
verbijsterd aan.
COMMISSARIS
(Ontploft) BEREDEN POLITIE ZIJN WIJ!
EN DAT GOOI JIJ ZOMAAR TE GRABBEL?!
HONDERD JAAR GESCHIEDENIS! DAARVOOR
GA JIJ TWEE WEKEN DE DRESSUURMOLEN
IN! EN NOU WEGWEZEN! HORTSIK!
HOOFDAGENT
IN GALOP! VORT!
Hij geeft zijn 'paard' een tik en stuurt hem richting deur.
COMMISSARIS
JE BENT EEN SCHANDE VOOR HET HELE
KORPS!
AGENT (TEGEN HOOFDAGENT)
Nou deed je het weer. Je sloeg me.
HOOFDAGENT
Hou toch eens je kop!
AGENT
Hoofd. Paarden hebben een hoofd.

_____
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