Inkijkexemplaar
© 2016 Vieren in de kerk
Tekst: Corine de Kruijf

 Scene 1
De heraut in de herberg
Saar en Hannes zijn aan het werk in de herberg. Hannes haalt de stoelen van de tafel af en Saar droogt wat glazen af.
Saar

(Kijkt op van haar werk) Schiet je een beetje op? De eerste gasten kunnen elk moment komen.

Hannes :

Jaja. Dat komt wel goed.

Saar:

Dat zeg je nou altijd!

De deurbel klinkt en een heraut komt binnen. Hij heeft een papierrol in zijn hand.
Heraut:

(Vermoeid) Goedemorgen.

Hannes:

Dag meneer. Kan ik wat drinken voor u inschenken?

Heraut:

Graag.

De heraut gaat moeizaam zitten. Hannes schenkt een glas met drinken in.
Heraut:

Hèhè. Even uitrusten.

Hannes:

U ziet er moe uit.

Heraut:

Ik ben ook moe.

Hannes:

Wat heeft u dan gedaan?

De heraut rolt zijn papier uit en laat deze aan Hannes zien.
Saar komt dichterbij en probeert nieuwsgierig mee te kijken.
Heraut:

Ik moet door het hele land reizen om de mensen te
vertellen dat ze zich moeten laten inschrijven in hun
geboorteplaats.
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Hannes:

Zich laten inschrijven in hun geboorteplaats? Wat bedoelt u daarmee?

Heraut:

Keizer Augustus wil graag weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. En daarom moet iedereen
naar de geboorteplaats van zijn familie gaan en zich daar laten inschrijven.

Hannes:

(Verbaasd) Meent u dat nou?

Heraut:

(Een beetje geërgerd) Zie ik eruit alsof ik dat niet meen?

Hannes:

(Verschrikt) Nee nee, u meent het vast wel.

Saar:

Dus iedereen moet op reis?

Heraut:

Ja, als je niet in de geboorteplaats van je familie woont, dan moet je op reis.

Saar:

(Wrijft in haar handen en kijkt vergenoegd) Ha! Zal dat even veel klanten opleveren!

Hannes:

Gezellig, al die reizigers!

Terwijl de heraut nog een slokje van zijn drinken wil nemen, trekt Saar het glas uit zijn handen.
Saar:

Zo, je bent klaar met drinken? Ga je weer op weg naar de volgende stad?

Heraut:

Eh…? Volgens mij wel…

Saar:

Goede reis dan!

Heraut:

(Staat bedremmeld op) Nou… dan ga ik maar.

Hannes:

Tot ziens!

De heraut verlaat de herberg.
Saar:

(Kijkt naar Hannes) Wat sta je daar nou te niksen? Kom op! Werk aan de winkel!

Hannes:

(Kijkt hulpeloos rond) Eh… ja…wat zal ik eens gaan doen?

Saar:

(Ongeduldig) De bedden opmaken! Straks zit het hier vol met reizigers!

Hannes en Saar gaan af. Het licht gaat uit.
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