HET KLOKHUIS

STADSVERLICHTING

HETERDAAD

INT. WOONKAMER & OPEN KEUKEN
Een woonkamer met open keuken van een luxe villa. Zacht
knarsend gaat de voordeur open. Het schijnsel van een
zaklantaarn valt door het raam van de gangdeur. Een
INBREKER sluipt naar binnen en schijnt de woonkamer
rond. Hij draait zich om en plots valt het schijnsel op
het gezicht van een BUURMAN.
INBREKER
WOEAAHH!
BUURMAN
Gaat u rustig verder, hoor. Ik kom
alleen maar even kijken.
Hij draagt een buitenjas, een hoedje en houdt een
teckel aan een riem.
INBREKER
Maar...
BUURMAN
Ik heb nog nooit een inbraak gezien,
vandaar.
INBREKER
(ZUCHT)
Als u maar stil bent.
Met zijn zaklantaarn sluipt hij de woonkamer binnen.
BUURMAN
Tuurlijk, tuurlijk! Van ons heeft u
geen last, hè Trixie?
Hij tilt zijn teckel van de grond en doet het grote
kamerlicht aan.
INBREKER
LICHT UIT! DOE DAT LICHT UIT!
BUURMAN
Maar dan kan ik toch niets zien?!
Rats! Rats! De inbreker heeft vliegensvlug de gordijnen
voor de glazen pui dichtgetrokken.
INBREKER
Moet de hele buurt meegenieten soms?
BUURVROUW
Nou, de meesten liggen al te slapen.
Verbijsterd draait de inbreker zich om. Vanuit de gang
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is een buurvrouw in duster belangstellend de kamer
binnengekomen.
INBREKER
Wie... Hoe... DOE DIE VOORDEUR DICHT!
De buurman snelt de gang in om de voordeur te sluiten.
BUURVROUW
Hier gebeurt anders nooit iets. Zo
saai!
De inbreker grijpt een dvd-speler. De buurman komt weer
binnen.
BUURMAN
Die zou ik niet nemen. Is al maanden
stuk.
De inbreker zet een dvd-speler terug en grijpt een
kandelaar.
BUURVROUW
En die is nep. Heeft ze me zelf
verteld.
BUURMAN
Daar moet u kijken. Achter dat
schilderij.
Inderdaad: achter een schilderij vindt de inbreker een
safe. De twee buren kijken geïnteresseerd toe hoe hij
aan het slot draait.
BUURVROUW
Volgens mij is het een amateur.
BUURMAN
Welnee, hij heeft gewoon wat tijd
nodig.
INBREKER
WEES STIL! WEES IN GODSNAAM STIL!
Doodse stilte, terwijl hij naar het slot luistert.
Plotseling trekt de buurvrouw de hoorn van een telefoon
en toetst een nummer in.
BUURVROUW
Hai, Lisa, met mij! Wat was ook
alweer het nummer van jullie safe?
(...) Vier, drie, vier, vijf.
Dankjewel, schatje, tot morgen.
Ze legt de hoorn neer. Totaal verbluft staart de
inbreker haar aan.
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BUURVROUW
Ja, het duurt zo lang. En ik moet m'n
haar nog doen.
Haastig propt de inbreker spullen vanuit de safe in
zijn rugzak.
BUURMAN
Dat past er nooit in. Hier.
Hij duwt de verbouwereerde inbreker een plastic tas in
handen.
BUURVROUW
Zullen we een wijntje nemen om het te
vieren?
Aan de voorkant komen auto's met loeiende sirenes tot
stilstand.
INBREKER
Ik ehh... moet er helaas vandoor.
Snel schuift hij de glazen pui open en haast zich met
zijn buit de donkere achtertuin in, terwijl beide buren
hem staan na te wuiven.
BUURVROUW
(roept)
Kijkt u de volgende keer eens op
nummer 38. Die hebben een verzameling
Chinees porcelein.
BUURMAN
(roept)
Zal ik de tuinverlichting voor u
aandoen?!
INBREKER (OFF)
NEE! NEE!
Maar de buurman heeft al een schakelaar omgehaald en de
achtertuin wordt in een fel licht gezet.
POLITIEAGENT (OFF)
STAAN BLIJVEN OF IK SCHIET!
Twee waarschuwingsschoten. Hondengeblaf. Vanuit de
woonkamer bekijken beide buren met interesse het
schouwspel.
POLITIEAGENT (OFF)
HANDEN OMHOOG! NU!
BUURVROUW
Tsjongejongejonge, een echte
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inbreker!
BUURMAN
Ja, de buurt holt achteruit.
Beiden nemen een slokje van hun wijn.

_____
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