
Uit: Wachten op Francine 
Door Wim Chielens 
 
EEN (zit al op het bankje, je hoort hem eens kuchen of een ander geluidje maken) 
 
TWEE (hij komt eraan, misschien hoor je zijn voeten in het grind, ...) Mag ik? 
 
EEN Ja, tuurlijk. 
 
(stilte. We horen een verre kerkklok 11 keer slaan) 
 
TWEE 11 uur. 
 
EEN Ja, die klokken zijn heel stipt. 
 
(stilte) 
 
TWEE Bent u van hier? 
 
EEN Ja, niet zover.  
 
TWEE Ik ben hier opgegroeid. Maar ‘k ben al lang weg. 
 
EEN Uhum... 
 
TWEE Dit bankje stond hier niet, vroeger. 
 
EEN Ik had er ook geen weet van. 
 
TWEE Maar ’t blijft een mooie plek. 
 
EEN Ja... (stilte) Om af te spreken, bedoel je? 
 
TWEE Ja, nee, gewoon. Maar ook om af te spreken, ja. 
 
EEN Ja, sorry dat ik het vraag, maar, hèb je hier met iemand afgesproken?  
 
TWEE Ja... en u? Wacht u op iemand? 
 
EEN Ja... 
 
TWEE Grappig...  
 
EEN Ja... 
 
(stilte) 



 
TWEE Ik heb ze veertig jaar niet meer gesproken. 
 
EEN Wie... uw afspraak? 
 
TWEE Ja, ik heb ze nog wel ontmoet. Gezien. Als er een feest was of zo. Of een begrafenis 

van een ouwe schoolkameraad. Maar ik heb er nooit meer echt mee gepraat. 
 
EEN Zo gaat dat hè. Vriendschappen vervagen. 
 
TWEE Ja... (stilte) En u? Ook van vroeger? 
 
EEN Ja. (telt even) 34 jaar geleden. 
 
TWEE Oh, u weet het nog heel precies. 
 
EEN De zomer van Dutroux, dat vergeet je niet gauw... 
 
TWEE Oh... en had... 
 
EEN Nee, dat heeft er niets mee te maken. God nee, ’t was al ingewikkeld genoeg zo... 

(stilte) Mag ik eens iets vragen. 
 
TWEE Ja, tuurlijk. 
 
EEN Is dat een boek dat je in die zak draagt? 
 
TWEE Ja... niet dat ik het aan ’t lezen ben maar... 
 
EEN (vult aan) Maar je moest het meebrengen naar je afspraak... 
 
TWEE (licht verbaasd) Ja... euh... 
 
EEN (we horen geritsel uit een tas of plastic zak)  
 
TWEE Dat is... interessant... 
 
EEN Misschien, maar ik vermoed vooral dat het geen toeval is. 
 
TWEE Hoe be... Wacht... u ook op Francine? 
 
EEN Ja... enfin, toen liet ze zich al Sien noemen.  
 
TWEE Ja, godverdikke dat is straf. 


