HET KLOKHUIS

TENTEN

GRONDWERK

INT. GRONDWERKERSTENTJE
Binnenkant van een grondwerkerstentje met de uitgang
naar rechts. In een muur van zand achter is een enorme
kluwen kabels zichtbaar in het licht van een werklamp.
Ernaast zit een door-en-door besmeurde PUTJESSCHEPPER
zijn boterham te eten. Buiten razen auto’s voorbij.
STEM VAN NIEUWELING
(verontwaardigd)
Putjesscheppen! Ik! Met mijn
opleiding! Putjesscheppen!
Een jongeman in brandschone overall komt met een
gereedschapskist de tent binnen.
NIEUWELING
Vijftien jaar lang heb ik iedere
maand trouw m’n uitkering opgehaald.
Nog nooit heb ik gewerkt. Geen dag.
En wat is m’n beloning?! Ik moet
PUTJESSCHEPPEN!
PUTJESSCHEPPER
Het is anders best een boeiend vak.
Hij heeft zijn boterhammen op en likt zijn besmeurde
vingers schoon.
NIEUWELING
Ha! Graven met een schep in het zand!
Hoe boeiend kan dat zijn?!
PUTJESSCHEPPER
Voorbeeldje. Kijk maar eens naar
buiten.
De nieuweling steekt zijn hoofd door de tentflap naar
buiten. De putjesschepper pakt een draadtang en knipt
achteloos een kabel door.
NIEUWELING
Maar... Hè?! Alle lantaarnpalen gaan
uit?!
PUTJESSCHEPPER
Ja, van hier tot Purmerend. Goed, hè?
Hij wappert met de losgeknipte kabel in de lucht.
PUTJESSCHEPPER
Door éen simpel kabeltje, waar alleen
wij bij kunnen. Niet gek toch? En zo
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liggen er wel tientallen.
In de verte klinken piepende remmen en... BOEM! Een auto
klapt op een voorganger. En meteen daarna: BOEM! BOEM! Een
kettingbotsing.
PUTJESSCHEPPER (CONT.)
Neem nou deze kabel bijvoorbeeld.
Waar denk je dat die voor is?
NIEUWELING
Radio? Telefoon? Internet?
De putjesschepper schudt lachend zijn hoofd en knipt
dan in éen beweging de kabel door. Even blijft het
stil... dan beginnen overal in de verte BB-luchtsirenes
te gillen: WOEOEOEOEOEOEOEOE!
NIEUWELING (CONT.)
O, de luchtsirenes, ha-ha-ha!
PUTJESSCHEPPER
Zie je wel, je kunt dit werk zo
afwisselend maken, als je zelf wilt.
Kijk hier: de hogedruk-gasleiding
naar Monnickendam.
Hij klopt op een stalen leiding achter de kabels.
PUTJESSCHEPPER
Hierdoor kan iedereen daar koken.
Hij trekt een hendel bovenop de leiding naar zich toe.
PUTJESSCHEPPER (CONT.)
En nou niet meer... (duwt de hendel
terug). En nou weer wel... Nou
niet... wel... niet... of zat hij
andersom?
Hij kijkt naar de hendel en twijfelt. Tenslotte duwt
hij de hendel weer terug. In de verte klinken enorme
gas-ontploffingen: BOEM!
NIEUWELING
Leuk, zeg!
PUTJESSCHEPPER
Het duurt even voor je alle kabels
kent, maar anders knip je ‘m gewoon
door en dan merk je het snel genoeg.
NIEUWELING
Mag ik ook eens?
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PUTJESSCHEPPER
Tuurlijk! Kies maar.
Hij geeft de nieuweling zijn draadtang en die zweeft ermee
boven de verschillende kabels. Behalve de gas-explosies,
crashende auto’s en het luchtalarm, klinken in de verte nu
ook politie-sirenes.
NIEUWELING
Uhh, ik kie-ies... deze!
Hij trekt een dunne kabel naar zich toe.
PUTJESSCHEPPER
(geschrokken)
Nee, niet die! Niet die!
Maar... tsjak! Te laat. De nieuweling heeft de kabel
doorgeknipt en meteen is het aardedonker in het tentje.
Stilte.
PUTJESSCHEPPER (CONT.)
Dat was m’n verlengsnoer.

_____
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