HET KLOKHUIS

BOUWRIJP

DROOMHUIS

EXT. VRIJSTAANDE VILLA – VOORTUIN & STRAAT
Een foto van een vrijstaande villa in een brochure.
AANNEMER (OFF)
U zult versteld staan! Twee badkamers
met jacuzzi, drie toiletten, een
kookeiland en overal vloerverwarming.
De brochure zakt: dezelfde villa, maar nu in het echt.
AANNEMER (CONT.)
Precies als op het plaatje!
De AANNEMER geeft de sleutel aan een ECHTPAAR dat stralend
toekijkt.
MAN (TEGEN VROUW)
Laten we meteen het bubbelbad
uitproberen!
VROUW
O schat, ik kan niet wachten!
Dolgelukkig omhelst het tweetal elkaar.
AANNEMER
Niet teveel shampoo, hoor. Da’s
slecht voor de plantjes.
MAN
Plantjes? Welke plantjes?
AANNEMER
In de tuin. Waar de afvoer uitkomt.
Het echtpaar kijkt hem verbouwereerd aan.
VROUW
Stroomt het water naar de tuin?
Waarom?!
AANNEMER
Omdat ehh... hergebruik van water.
Deze villa vormt een gesloten ecosysteem. Da’s beter voor het milieu
en zo.
MAN
Dus iedere keer als ik een half uur
douche, is mijn tuin een moeras?!
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AANNEMER
Ha-ha, zo’n vaart zal het echt niet
lopen, hoor.
MAN
Hoezo niet?! Met douchen verbruik je
gemakkelijk vijftig, zestig liter
water en in bad meer dan honderd!
AANNEMER
Dat zijn twaalf volle emmers. Voordat
je die boven hebt...
VROUW
Emmers? Kunnen we niet gewoon de
kraan openzetten?
AANNEMER
Kan wel, maar heeft weinig zin... Die
zijn niet aangesloten.
Het tweetal staart hem beduusd aan.
MAN
WAT HEBBEN WE DAN IN GODSNAAM AAN
TWEE BADKAMERS MET JACUZZI?!
AANNEMER
Waarom meteen zo negatief? Bedenk
eens hoeveel jullie straks besparen
op water, gas, licht en
electriciteit!
MAN
Hebben we ook geen gas en
electriciteit?!
VROUW
Maar onze drie toiletten dan? Die
kunnen we toch wel doorspoelen?
AANNEMER
Tuurlijk! En daarna gooit u alles
gewoon in deze put.
Hij wijst naar een putdeksel in het midden van de straat.
MAN
MOETEN WIJ IEDERE KEER OVER STRAAT
MET EEN EMMERTJE POEP?!
AANNEMER
Het is maar vijf meter.
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VROUW
Wat zullen de buren wel niet denken?!
AANNEMER
O, maakt u zich daarover maar geen
zorgen.
Hij kijkt naar een BUURVROUW in duster die uit haar
bungalow komt.
MAN
GEEN ZORGEN? WE KUNNEN NIET DOUCHEN,
NIET IN BAD, NIET KOKEN EN NIET EENS
FATSOENLIJK NAAR DE WC!
AANNEMER
Rustig maar, dat kan niemand in deze
buurt.
De buurvrouw heeft met een emmer de put bereikt, wrikt het
deksel open en kiepert een viezige drab in het riool voor
de ogen van het verbijsterde echtpaar.
MAN
GEEN ENKEL HUIS IS AANGESLOTEN?!
AANNEMER
Sja ehh... We hebben gewoon het
plaatje nagebouwd...
De aannemer fladdert wat onhandig met de verkoopbrochure.
AANNEMER (CONT.)
En ik zie hier geen leidingen... of
jullie wel soms?
De twee bewoners kijken hem stomgeslagen aan.

_____
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