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EXT.BUITEN VOOR FLAT.MIDDAG

Buitenaanzicht op een flatgebouw waar er op bijna alle

balkons satelietschotels vastzitten. Zachtjes zwelt een

radiogolf aan. Een storend en piepend geluid. Er komen

meerdere bij en langzaam zwelt het geluid aan tot een

kakofonie van ruis, storing en robotisch, duivels gekrijs.

Hierover de titel:

’BUITENAARDSE WEZENS’

CUT TO:

EXT.PATIO.FLAT.MIDDAG

FOUAD (26), in driedelig pak, komt met een Nederlands stel

uit een appartement waar er op het raam een ’Te Koop’-bord

hangt. De man loopt voorop de gang uit, achter hem zijn

vrouw. Fouad draait zich naar hen om en slaat zijn handen in

elkaar.

FOUAD

Vier kamers, een aparte keuken,

mogelijkheid voor een inloopkast,

een bad, fraai uitzicht..

De vrouw vraag haar man bij zich, de gang in. Ze overleggen

kort. De man komt op Fouad afgelopen, de vrouw loopt achter

hen langs, de patio af.

MAN

We doen het niet.

FOUAD

Niet?

MAN

Sorry, het is inderdaad een mooi

huis.

FOUAD

Maar waarom dan niet.

De man twijfelt, kijkt zijn vrouw na.

MAN

Ze vindt dat er te veel schotels

hangen.

Fouad kijkt om zich heen, naar de satelietschotels en

vervolgens naar de vrouw die zich heeft omgedraaid. Ze

zwaait vrolijk en lacht naar Fouad en haar man.

(Wordt vervolgt)



VERVOLG: 2.

MAN

Sorry.

De man loopt van fouad weg, naar zijn vrouw. Samen lopen ze

van hem weg. Fouad kijkt ze na.

INT.WOONKAMER.AVOND

Shyca (49) en Abdul (54), een Marrokaans stel kijken samen

TV, ze kijken een Marrokaanse komedie. In hun harde lachen

horen ze Fouad niet thuiskomen. fouad roept vanuit de gang.

FOUAD

Hallo!?

ze horen hem niet. Hij dendert langs ze heen, naar het

balkon. Terwijl Shyca en Abdul naar de TV staren en elkaar

thee inschenken begint de TV te ruisen. Abdul staat op en

geeft er een klap op. Het geruis wordt erger en uiteindelijk

verdwijnt het beeld in sneeuw. Abdul slaat er nog eens op,

maar ziet dan Fouad op het balkon de schotel proberen los te

rukken.

EXT.BALKON.AVOND

Abdul komt het balkon op gesneld en duwt Fouad ervan weg.

ABDUL (IN HET MARROKAANS)

Wat doe je?

FOUAD

Ik haal die schotel eraf, jullie

gaan maar gewoon Nederlandse

zenders kijken.

ABDUL (IN HET MARROKAANS)

Doe niet idioot zoon, wij gaan

helemaal geen Nederlandse televisie

kijken.

FOUAD

Ik heb vandaag weer niets verkocht.

Te veel schotels. Die dingen moeten

weg. Dit (wijzend) is onze

Jodenster.

Abdul geeft hem een tik in het gezicht en probeert de

schotel recht te zetten. Achter hen in de kamer roept Shyca

dat er weer beeld is. Abdul kijkt hem nog even kwaad aan.

Voordat hij terug naar binnen loopt dreigt hij wat te

zeggen, maar doet enkel zijn wijsvinger omhoog, als een

waarschuwing. fouad blijft op het balkon staan.



3.

INT.WOONKAMER.AVOND

Abdul en Shyca kijken TV, ze glimlachen naar elkaar.De TV

begint weer te storen.

ABDUL

Bij Allah!

Abdul staat kwaad op.

EXT.BALKON.AVOND

Abdul komt aangerend en ziet Fouad weer aan de schotel

trekken. Hij loopt op hem af en doet hetzelfde. De twee

mannen trekken en duwen aan het ding, op de achtergrond

roept Shyca wanneer er wel geen beeld is.

SHYCA (IN ’T MARROKAANS)

Ja nu, nee nu is weer weg. Ja nu..

o weer weg (etc)

De mannen grommen, Shyca roept en op de achtergrond zwelt de

radiogolf weer aan. Sneller en heviger tot een climax nu.

Fouad hoort de radiogolven en begint angstig om zicht heen

te kijken, zijn vader is nog steeds alleen bezig met de

schotel. De radiogolven vervormen tot duister gekrijs en op

die climax schieten Abdul en fouad, als getroffen door

electriciteit, van de schotel weg. Er heerst een snijdende

stilte. De mannen blijven op het balkon liggen, kijken

elkaar aan. Shyca gilt een doodskreet vanuit de woonkamer.

De mannen staan op en rennen de woonkamer in.

INT.WOONKAMER.AVOND

Abdul en Fouad komen binnen.

ABDUL (IN HET MARROKAANS)

Wat is er vrouw?

Shyca reageert niet. Ze kijkt verstijft naar het scherm.

FOUAD

Wat is er moeder?

De mannen komen aangelopen.

ABDUL (IN HET MARROKAANS)

Doe niet eng mens, wat is er daar

te zien?

(Wordt vervolgt)
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Nog voordat hij zijn zin afmaakt zien de mannen wat er op

het scherm staat. Ze blijven alledrie verstijft staan. Uit

de TV komt een zacht en dreigend grommen dat overslaat in

hels gekrijs. Alledrie schrikken ervan. Een mechanische,

donkere stem spreekt ze toe.

BUITENAARDS WEZEN

kwoaarrgiiiilschoeps sach, Bloaugh!

SHYCA

Is dat

FOUAD

een

ABDUL

Alien?

De piep zwelt aan, de familie schrikt. Het geluid van

zachtjes tikken op een microfoon, de piep verdwijnt naar de

achtergrond. Een duister, monsterachtige stemgeluid schalt

de woonkamer in.

BUITENAARDS WEZEN (O.S.) (CONT’D)

Un, zwei.testing..Bonjour, Salaam

alijku.Taalmodulatie upload versie

3.9: Nederlands!, Ah ja zo, toch

Nedelands toch? Hallo?

De familie is nog in angst van het monster-geluid.

BUITENAARDS WEZEN (O.S.) (CONT’D)

Ho, even iets uitzetten.

Het mostereffect verdwijnt en verandert, na zacht gekuch en

keelschrapen, in vlekkenloos ABN.

BUITENAARDS WEZEN (O.S.) (CONT’D)

Luister goed: Wij zijn van planeet

Zirion-899, achter het Nebula

sterrengat 990002 en we proberen al

vier miljoen lichtjaren met jullie

in contact te komen.

YOUSSOUF

Met....met ons? Wij?

BUITENAARDS WEZEN

Nou ja, niet met jullie perse, met

de aarde! Maar jullie technologie

is zo onderontwikkeld dat al onze

pogingen contact te leggen op niets

uitdraaide. Het lijkt erop dat

(Wordt vervolgt)

(Wordt vervolgt)
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BUITENAARDS WEZEN (Vervolg)

de vele schotels op jullie flat,

en een aantal geluksvariabelen er

voor hebben gezorgd dat wij nu,

hier in jullie woonkamer kunnen

komen.

ABDUL

Wat willen jullie van ons?

BUITENAARDS WEZEN

O ja dat. ehh tja. Wij wilden

jullie planeet op blazen om onze

nieuwe laserstraal te testen.

Familie schrikt.

BUITENAARDS WEZEN (CONT’D)

Maar dat hoeft nu niet meer.

Familie lucht op.

BUITENAARDS WEZEN (CONT’D)

Ja, want we wilden alleen zeker

weten dat de planeet onbewoond was,

en dat is ie niet dus zoeken we een

andere. Zo zijn we ook weer. Dus ik

sluit weer af..toedels.

Iedereen houdt zijn adem in, Abdul doorbreekt de stilte.

ABDUL

Ja ho wacht! Waarom proberen jullie

dan zo lang contact te leggen met

een planeet om te kijken of ie

onbewoonbaar is? Dan blijf je toch

tot in oneindigheid proberen?

Stilte van enkele seconden, Shyca en Fouad kijken hem

verwonderd aan.

BUITENAARDS WEZEN (O.S.)

Daar zit wat in.

Fouad en Shyca slaan Abdul op zijn achterhoofd.

BUITENAARDS WEZEN (O.S.) (CONT’D)

Je hebt gelijk, vergeet ons

gesprek. Ik geef jullie planeet op

als onbewoond. M’n baas zal blij

zijn.

(Wordt vervolgt)
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YOUSSOUF

Nee, wacht! Het signaal is weg, de

lampen gaan weer aan. Op TV gaat de

marrokaanse komedie verder.

Shyca ontsteekt in woede en maait met haar armen naar Abdul.

SHYCA (IN ’T MARROKAANS)

Wat denk je wel met je "Dan blijf

je toch tot in ondeindigheid

proberen" Nu gaan we er allemaal

aan Eikel. Je gaat het maar weer

goed maken!

FOUAD

Moeders rustig, hier schieten we

niets mee op.

SHYCA

En jij moet helemaal je mond

houden, met je stomme ideeën. Als

je die schotel gewoon had laten

zitten was er niets gebeurd. Jullie

gaan het maar goed maken, Jullie!!

INT.POLITIEBUREAU.DAG

Fouad en Abdul zitten aan een smal tafeltje. Tegenover hen

zit een agent. Hij luistert aandachtig.

FOUAD

Hij had ehh, groene, bolle ogen. En

ehh, er kwam een soort groene pus

uit z’n nek.

Abdul houdt zijn hoofd omhoog, legt zijn nek bloot en

gebaard mee. De agent kijkt hem kort aan, luisterd dan weer

naar Fouad.

FOUAD

Ik weet het, het klinkt zeer

onwaarschijnlijk, maar misschien

kan er op zijn minst een soort

sterrenkundige, of satelietkenner

komen kijken.

AGENT (SERIEUS)

Dus jullie beweren dat door de

gebundelde ontvangstkracht van alle

schotels op jullie flat, er contact

is gelegd met buitenaardse wezens?

De agent schiet in de lach.

(Wordt vervolgt)
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ABDUL (IN HET NEDERLANDS)

Het is waar, die buitenaardse wezen

gaat ons opblazen.

AGENT

ok, allereerst; het is niet ’die

buitenaardse wezen’, het is ’dat

buitenaardse wezen’, begrepen? Na

zoveel jaar in Nederland mogen de

lidwoorden er zo langzamerhand wel

in zitten, vindt u niet? Uit uw

verhaal begrijp ik ook dat die

Aliens sneller Nederlands onder de

knie hebben dan u. Verklaar dat

eens?

Abdul schrikt, Fouad staat kwaad op, slaat met zijn hand op

tafel en kijkt de agent indringend aan. Abdul pakt zijn arm.

ABDUL (IN HET MARROKAANS)

Kom zoon, we gaan naar huis.

Fouad en Abdul lopen de kamer uit. De agent schreeuwt hen

na.

AGENT

En het is erg onbeleeft om in het

bijzijn van anderen Marrokaans te

gaan praten. Een beetje aanpassen

ja!

Fouad draait zich nog om.

FOUAD (IN HET MARROKAANS)

Het is Berbers, Marrokaans bestaat

niet.

INT.WOONKAMER.AVOND

Fouad, Shyca en Abdul zitten voor de TV, verslagen.

ABDUL

Misschien is het wel beter zo.

Niemand wil ons hier. Niet in

Nederland, niet op de wereld,

SHYCA

Hou op zeikerd. Het is nog je eigen

schuld ook. Jij bent

verantwoordelijk voor het einde van

de hele wereld Abdul, jij! Niemand

anders. O ja, en je zoon. Is ook

weer van jou.



8.

Shyca doet de TV aan, een Marrokaanse zender. Fouad kijkt om

zich heen. Hij staat op van de bank en loopt naar het

balkon. De TV begint te storen. Abdoel staat op en loopt hem

achterna.

EXT.BALKON.AVOND

Abdul kijkt toe hoe zijn zoon aan de schotel rukt. fouad

kijkt terug.

FOUAD

Sta daar niet te niksen.

Abdoel twijfelt even en begint ook aan de schotel te

trekken. Er lijkt niets te gebeuren.

ABDUL

Het is zinloos

FOUAD

Zwijg

Radiogolven klinken zachtjes en zwellen in volume en aantal.

Beide mannen horen het. Shyca roept op de achtergrond.

SHYCA

Ja, nee, ja, nee

De mannen trekken en duwen door. Het geluid zwelt aan tot

een climax waarin ze wederom, als door een stroomstoot

geraakt, van de schotel wegschrikken.

SHYCA

Komkomkom!

De mannen snellen naar de TV.

FOUAD

Hallo?

BUITENAARDS WEZEN

Jullie weer?

FOUAD

Luister, we wonen hier met

milljoenen. U kunt dit niet doen.

Wilt u altublieft heroverwegen? De

straal ergens anders op testen.

BUITENAARDS WEZEN

Kan ik niets meer aan doen. Sorry,

it’s out of my hands.

(Wordt vervolgt)
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ABDUL

Is er misschien iets dat we u

kunnen geven?

BUITENAARDS WEZEN

Zou niet weten wat.

Fouad denkt na.

FOUAD

Kennis.

BUITENAARDS WEZEN

Kennis?

FOUAD

We zijn een heel ander ras, jullie

zouiden zoveel van ons kunnen

leren.

BUITENAARDS WEZEN

hmm, jullie communicatiemiddelen

zijn vergevorderd, anders hadden we

nooit contact kunnen maken. Jullie

moeten slimme wezens zijn. hmm ja

hmm. Maar als we willen leren

moeten we naar jullie toe

komen....ja, hmm..we moeten wel een

goeie stek

hebben....iets..onopvallends, low

profile. Maar met dezelfde

technologie!...wat jullie daar

hebben...we moeten wel contact

kunnen houden met het thuisfront

zie je...hmm ja. ...kunnen we niet

bij jullie komen wonen?

Shyca schopt tegen Fouad aan. Stilte. Fouad denkt na, en

licht op.

FOUAD

Ik heb een idee.

EXT.PATIO.FLAT

fouad haalt het ’te koop’- bord van het raam van de flat die

hij wilde verkopen. Terwijl hij dit doet wordt hij geroepen

door een blank stel, onderaan de flat. (soortgelijk als in

’t begin)

VROUW

Verkocht!?

(Wordt vervolgt)
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FOUAD

yep

VROUW

Jammer.

FOUAD

U wilt hier helemaal niet wonen

mevrouw.

VROUW

Hoezo?

Fouad kijkt achter zich, het raam van de flat door en dan om

zich heen, naar de schotels.

FOUAD

Hier wonen toch alleen maar

buitenlanders.

FADE TO BLACK

Einde


