HET KLOKHUIS

1

KANTOOR 24

HET EXPERIMENT

INT. REDACTIE VAN HET KLOKHUIS
Op het bureau van Wouter staat een ingewikkelde
opstelling van een trechter, allerlei buizen en een
startmotor. Leonoor telefoneert.
LEONOOR (IN HOORN)
Nee, het is niet erg, Wouter, doe
maar rustig aan. De hele aflevering
is toch al klaar.
Woest loopt Ben de redactie binnen.
BEN
Eén euro vijfenzestig per liter! Dat
is toch niet normaal?!
LEONOOR (TOT TIMO)
Waar heeft hij het over?
TIMO
Karnemelk, denk ik, of jenever.
BEN (VERVOLGT)
En ik verbruik zo'n twintig liter per
week. Minstens.
Dus ik heb geen keus.
TIMO (DISCREET)
Misschien moet je iets minder
drinken.
LEONOOR (BEZORGD)
Of professionele hulp inschakelen?
Ben kijkt haar niet-begrijpend aan.
BEN
Hoezo? Gaan die mijn auto dan duwen?!
TIMO & LEONOOR
O, benzine! Je hebt het over benzine!
BEN
Ja, wat anders?! Nog even en ik moet
met het openbaar vervoer naar m'n
werk. Of nog erger: op de fiets!
TIMO
Net als ik.
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BEN
(ziet opstelling)
Wat is dit nou weer troep?!
LEONOOR
Proefje van Wouter.
BEN
Mij blijft ook niets bespaard.
TIMO
(lacherig)
Hij probeert een motor te laten
draaien op sperzieboontjes en een
kropje sla. Voor een schoner milieu,
ha-ha!
LEONOOR
Ik ruim het wel even op.
TIMO
Echt volkomen…
BEN
Briljant!
TIMO
Ja... dat woord zocht ik.
BEN
Biobrandstof, dat is innovatief, dat
is revolutionair, dat is... Het
Klokhuis! Dit moeten we vanavond
uitzenden!
LEONOOR
Maar we hebben al een reportage van
Bart en het recept van een broodje
gezond!
BEN
Boring! Daar kijkt geen hond naar!
TIMO
We hebben er een week aan gewerkt!
BEN
Had het dan even aan mij gevraagd,
want waarom denken jullie eigenlijk
dat ik de baas ben van deze toko?
LEONOOR
Omdat niemand anders wilde?
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TIMO
Vriendjespolitiek?
LEONOOR
Je bent de alleroudste?
BEN
(negeert hen)
Omdat ik een feilloze intuïtie heb. Ik voel
precies waar de hele wereld op wacht. Zoals
dit! (wijst naar opstelling) Dus Timo,
waarschuw de zender maar.
Timo schiet de redactie uit.
BEN
We gooien de hele uitzending om!
LEONOOR
Maar daar is helemaal geen tijd meer
voor!
BEN
Des te beter! Televisiemaken op het
scherpst van de snede, daar hou ik van!
Pats-boem, bovenop de actualiteit! Voel
je die adrenaline? Voel je de zenuwen
al gieren door je lijf?! This is
television, man! Wouter, are you ready?
Geen reactie. Ben kijkt om zich heen.
BEN
Wouter?
LEONOOR
Die staat nog in de file.
[REPORTAGE: FILE]
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INT. REDACTIE VAN HET KLOKHUIS
Timo is druk in de weer met de experimentele opstelling
op Wouters tafel, terwijl Ben toekijkt zonder een
vinger uit te steken.
BEN
(opgetogen)
Geen stinkende uitlaatgassen meer! Dat is toch
geweldig?! Nooit meer benzine tanken, want
straks rijden alle auto's op…
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TIMO
Augurken.
Hij houdt twee druipende augurken in de lucht.
BEN
Of spruitjes of witlof. En dat is
niet alleen goed voor de natuur, maar
ook voor ons, want dan hoeven wij die
zooi niet meer op te eten, ha-ha-ha.
TIMO
Waar moeten ze in?
BEN
Ja ehh... goede vraag... Leonoor?
Hij kijkt naar Leonoor die Wouter aan de lijn heeft.
LEONOOR
Wouter denkt toch echt dat het beter
is, als je even op hem wacht.
TIMO
Maar hij staat al uren in de file!
LEONOOR
Hij maakt zich zorgen over die proef
en doet 'm liever zelf.
BEN
Kom nou toch. Als Wouter het kan, dan
is het voor mij helemaal een koud
kunstje!
LEONOOR (IN HOORN)
Dat bedoelt hij niet persoonlijk,
hoor.
BEN
Of niet soms? Twijfelen jullie aan
mij?
Timo bestudeert de augurken in zijn handen. Pijnlijke
stilte.
WOUTER (UIT HOORN)
Ja, ik wel eigenlijk! Je hebt geen
idee hoe—
Leonoor drukt de hoorn tegen zich aan, zodat Wouters
stem wegvalt.
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BEN
Nou, dan. Wouter heeft het voorwerk
gedaan — hij wordt bedankt, maar nu
begint het echte werk. De finishing
touch!
Hij neemt de augurken uit Timo's handen, gooit ze in de
trechter. Stilte.
TIMO
Misschien moet er een sausje bij?
BEN
(ongeduldig)
Meer groente, snel! Spinazie,
bloemkool, snijbonen!
Timo duwt handenvol groenten in de trechter.
TIMO
Dat was alles.
BEN
Stil!
Vanuit de motor klinkt opeens een vage bromtoon.
TIMO
Het werkt! Het werkt!
BEN
Zo zie je maar wat je met eindeloos geduld en
stalen volharding kunt bereiken: de geboorte van
de biomotor! Timo, meer groen!
Timo rent de redactie uit.
LEONOOR (IN HOORN)
'Dus hoogstens twee augurken'? (tegen Ben) Hij
is bang dat de druk anders te veel oploopt.
De bromtoon wordt luider en de hele opstelling begint te
schudden.
BEN
(voorzichtig)
Ehh... hoort dat zo, dat getril?
LEONOOR (IN HOORN)
Wouter, hoe ver ben je hier nog
vandaan?
BEN
Hij maakt nu wel erg veel lawaai.
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LEONOOR (IN HOORN)
Niet zo schreeuwen, ik versta je niet.
BEN
En het lijkt wel… ja, verdomd, hij is gloeiend
heet.
LEONOOR (IN HOORN)
Vluchten? Wij? Waarom?
Gealarmeerd kijken Ben en Leonoor elkaar aan.
BEN
Oké... Geen paniek... Rustig weg hier.
Op dat moment komt Timo de redactie binnengestormd.
TIMO
(buiten adem)
Alleen dit heb ik gevonden: brandnetels en wat
wortels!
BEN & LEONOOR
NEEEE!
Maar Timo heeft de planten al in de trechter gegooid.
Een klap en onmiddellijk valt het beeld weg. Sneeuw.
[REPORTAGE: BART MAAKT RUGZAK VAN BRANDNETELS EN WORTELS]
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INT. REDACTIE VAN HET KLOKHUIS
Compressen van bladeren worden op roodverbrande armen
gelegd.
LEONOOR
Dit verzacht de pijn, echt. Over een
week of twee voel je er niets meer
van.
BEN
O, ik voel nu al niets meer. Helemaal
niets.
Hij heeft een roodverbrand gezicht en zijn jasje is aan
flarden. Op de achtergrond klinken korte stoten van een
brandblusser.
TIMO
Nog een geluk dat Leonoor en ik
konden wegduiken.
BEN
Zeg dat wel. Ik voel me zó gelukkig.

© NPS, MAARTEN VAN DER DUIN, 2008

PAGINA 6/9

HET KLOKHUIS

KANTOOR 24

HET EXPERIMENT

Uitgeput valt Wouter de redactie binnen.
WOUTER
M'n groene motor!
TIMO
Zo schoon was hij anders echt niet.
Nu pas overziet Wouter de redactie waar tot kniehoogte rook
hangt en Timo rondloopt met een brandblusser. De testopstelling is weg.
BEN
Ja, kijk maar eens goed rond, wat je
allemaal hebt aangericht.
WOUTER
Maar... maar dat heb IK toch niet—
BEN
Onverantwoord gewoon, zo'n
experiment. Je brengt de hele
redactie in gevaar. Je collega's.
Mij!
WOUTER
Ik ZEI toch dat jullie—
BEN
Godzijdank ben ik daar net op tijd
achtergekomen, want anders had er ikweet-niet-wat kunnen gebeuren!
LEONOOR
Maar dat is toch ook gebeurd?
BEN
Wees maar blij dat wij zo'n dynamisch
team zijn en ehh... Leonoor?
Hij probeert op te staan, maar komt niet overeind. Leonoor
schiet toe.
LEONOOR
Misschien kun je toch beter even naar
een dokter?
BEN
Het gaat wel, hoor, ik ben alleen een
beetje moe. (vervolgt tegen Wouter)
... en dat wij de reportages voor
deze uitzending klaar hadden, want
anders was het helemaal fout gelopen.
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Hij hinkebeent naar de deur en draait zich nog eenmaal met
moeite om.
BEN
Dus laat dit een goede les zijn voor
jullie.
Ben strompelt de redactie uit en Wouter pakt een gesmolten
trechter.
WOUTER
Moet je nou zien. Al m'n werk is voor
niets geweest.
TIMO
Nou, nee hoor.
Leonoor en Wouter kijken naar Timo die wat
rondgeslingerde groenteresten omhooghoudt.
TIMO
Warme bietjes en gepofte wortel.
Hartstikke gezond!
Vrolijk neemt Timo een hap van een wortel.
[REPORTAGE: BROODJE GEZOND]
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INT. REDACTIE VAN HET KLOKHUIS
Timo, Leonoor en Wouter zitten bij elkaar op de redactie
en eten de groenten die Timo heeft verzameld.
LEONOOR
Maar wat ik niet begrijp, Wouter: je
stond toch in een file van dertien
kilometer. Hoe kwam je dan zo snel
hier?
Wouter heeft ZIJN mond vol met sla.
WOUTER
Gewoon een stuk afgesneden. Dwars
door de weilanden.
TIMO
En je auto dan?
Voordat Wouter antwoord kan geven, horen we een
radiostem:
RADIOSTEM
De file op de A9 is uitgegroeid tot
26 kilometer als gevolg van een
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leegstaande auto op de linkerstrook.
Timo en Leonoor kijken verbijsterd naar Wouter.
LEONOOR
HIJ STAAT NOG MIDDEN OP DE SNELWEG?!
WOUTER
Ja, maar ik weet nog precies waar,
hoor. Tussen een franse Toyota en een
blauw bestelbusje.
Zich van geen kwaad bewust steekt Wouter een nieuw
slablad in zijn mond, terwijl Timo en Leonoor
verbijsterd toekijken.

_____
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