HET KLOKHUIS

MAASVLAKTE

WATERLANDERS

INT. MAASVLAKTE - BOUWKEET
In een bouwkeet zit een WETHOUDER over een plattegrond
gebogen, terwijl een AANNEMER naast hem verschillende
locaties aanwijst.
AANNEMER
Voor de kust wordt het zand opgezogen
door onze sleephopperzuiger. Daarna
wordt het door een enorme buis
geperst en hier achter ons
neergegooid. Een nieuw stukje
Nederland!
Hij knikt richting deur waarachter een enorm gebrom klinkt.
WETHOUDER
En dat loopt allemaal goed?
AANNEMER
Reken maar! Ha-ha-ha, wat kan er nou
verkeerd gaan?
Tok-tok-tok! Beiden draaien zich om. In de deuropening
staat een uitgeputte DUIKER met snorkel en zwemvliezen
bedekt met zand.
DUIKER
Is dat apparaat van jullie?
Het tweetal kijkt met open mond naar de duiker die trilt
van woede.
DUIKER (CONT.)
Zwem ik nietsvermoedend in de
Noordzee word ik opgezogen! En hier
uitgespuugd! Niet normaal gewoon!
Duikfles weg, fototoestel weg, dat
gaat jullie geld kosten!
Het tweetal staat hem nog steeds roerloos aan te staren.
DUIKER (CONT.)
En die... die... stofzuiger moet
stoppen! Levensgevaarlijk! Anders
staat het morgen in de krant! Dus
kies maar!
De wethouder kijkt peinzend voor zich uit. Stilte.
WETHOUDER
Dan kies ik toch voor de krant. Tsja,
zo’n historisch moment, dat moet
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iedereen weten.
DUIKER
Uhh... hoezo historisch?
AANNEMER
(Plechtig) Want dan heeft Nederland
voor het eerst de strijd tegen het
water verloren.
WETHOUDER
Eeuwenlang hebben kerels zoals hij
(Naar aannemer) hun leven gewaagd om
dit kikkerland te beschermen.
AANNEMER
En dat blijkt dus allemaal voor
niets... omdat u zich laat opzuigen!
WETHOUDER
Ja, schaamt u zich niet om dit hele
project zo in gevaar te brengen?
AANNEMER
Wat als u klem was komen te zitten in
de buis, hè? Wat dan?!
WETHOUDER
Dan was dit hele stuk Nederland weer
in de golven verdwenen.
AANNEMER
Onverantwoord gewoon.
WETHOUDER
Dus een excuus lijkt me wel op zijn
plaats.
Afwachtend kijken beiden de duiker aan.
DUIKER
(Bedremmeld) Het spijt me dat ik me
heb laten opzuigen.
WETHOUDER
Hm, ’t is al goed.
De aannemer duwt de plattegrond in de handen van de duiker.
AANNEMER
Hier. Gewoon het lijntje volgen, dan
bent u zo weer terug in zee.
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Als een geslagen hond druipt de duiker met de plattegrond
af. Als de deur is dichtgevallen, lachen beide
achterblijvers opgelucht.
WETHOUDER
Fioew! Komen wij even goed weg!
AANNEMER
Zeker weten, ha-ha! Had nog best
lastig kunnen worden.
JOCHIE (O.S.)
Ik wil naar mammie!
In de deuropening verschijnt een KIND in zwembroek overdekt
met zand.
MEISJE
Ik ook!
Een MEISJE in zwemkleding onder het zand verschijnt achter
hem.
BADGASTEN (O.S.)
WIJ WILLEN ALLEMAAL TERUG!
De wethouder en de aannemer kijken elkaar sprakeloos aan.
BADGASTEN (O.S., CONT.)
ZET DAT DING UIT!

_____
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