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Personages:
Gilde Aanrechters:
Haarvat Lijnzaag (aanvoerster)
Linus Trekwand
Stormbal Evegauw
Kitje Florrewol
Metsje Vlindervan
Weldra Blozeloos

Karin Schoonderwoerd
Edwin Weers
Herman Duchenne
Clara Smit
Leontine van den Berg
Jade Meijvogel

Gilde Buiklopers:
Bruigman Beenlam (aanvoerder)
Stuurt Appelrond
Waarhand Gloofstro
Brittel Magjapon
Thema Worsteblaar
Nimbelijn Elzemee

Et Meijvogel
Boris Crijnen
Ton Orleans
André Snijder
Jeannette Portillo
Michèle Wernars

De scheidsrechter/presentator: Kozijn Bruistabloo
De gamer: Leef Opstelten
De ontwerper van de game: Drevel Ziggoerat

Marga van Ravels
Ada van Duijn
André Snijder

Decor: In het theater is een soort tent van stof, in de wanden waarvan op allerlei plekken
gaten zijn, waardoor personages een lichaamsdeel kunnen steken. Midden door de ruimte
waar het publiek zit loopt een catwalk in de vorm van een L.
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SCENE 1
(Het wordt donker. Muziek. Het licht van een zaklantaarn knipt aan. Het licht strijkt langs het
tentdoek. Als het een hand of voet aan de andere kant ontwaart, klinkt er een klein kreetje.
Op zeker moment, als gelachen wordt om een bijzonder kreetje, richt de lantaarn zich op de
plek waar de lach vandaan komt. Na enige tijd verschijnt in het licht van de lantaarn het
hoofd van Brittel Magjapon.
BRITTEL
Steenblind schuurt de zwarte kater
het meerderjarig lijf langs nu dan niet meer onbekende straat
en langs gaarden, kietelig van lucht
die bezwangerd werd door lindebloesem
en klieren van wie of wat maar rechtsaanspraak
op bemoste steen en liguster wilde leggen
en die in het oude katerhoofd jongleert
met angst en lust.
Weldra Blozeloos verschijnt door een ander gat, ertegenover.
WELDRA
Lust. Oerste van emoties –
BRITTEL
Dat is angst. Angst, overwonnen –
WELDRA
Lust. Oerste van emoties.
BRITTEL
Dan protesteer ik.
Een rechthoekig uitgesneden licht gaat aan op een soort loket, dat opengaat en ons de
scheidsrechter toont.
KOZIJN
Mag doorgaan. Change c.o.w.
(Loket verdwijnt weer)
WELDRA
Lust. Eerste in gang zetter.
Weldadig onmisbaar
en royaal de oevers te buiten gaand
van de bedding van haar nut.
Mijn sofa strekt zich uit op haar... uiterwaarden.
Een nieuw gat toont het hoofd van Waarhand Gloofstro.
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WAARHAND
Waarden en normen zijn de schaamlap
voor wat níet door intuïtie en gezond verstand
bijgebrachte opvoeding naakt tentoonspreidt WELDRA
Protest.
KOZIJN
(verschijnt) Erkend, uiterwaarden is één woord.
WAARHAND
Uiterwaarden en uiternormen
zijn de uiterschaamlip
voor wat niet door gezond verstand...
(Aanvoerder Haarvat Lijnzaag verschijnt in een ander gat)
HAARVAT
Protest. Move for captain’s consult.
KOZIJN
Toegestaan. Guild captains ‘approach the bench’.
HAARVAT
Bruigman! Gildedisicipline onder de maat. Waarhand gaat door met een change c.o.w.
zonder dat sein ‘doorgaan’ is gegeven.
Aan de andere kant verschijnt Bruigman Beenlam.
BRUIGMAN
Haarvat! Is een referee’s call. Referee?
KOZIJN
Weldra Blozeloos heeft het woord.
Waarschuwing voor Waarhand Gloofstro.
WELDRA
Mijn sofa strekt zich uit op haar uiterwaarden
en dagelijks laat ik mij overspoelen
door de gloed van haar vloed.
BRITTEL
Protest. Strafpunt.
KOZIJN
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Erkend. “De gloed van haar vloed”, strafpunt.
WELDRA
Protest. Waarom een strafpunt?
Kozijn gaapt
BRITTEL
Probeer “het gewroet van mijn gemoed”.
WELDRA
Waarom niet?
Het gewroet van mijn gemoed...
Dagelijks laat ik mij overspoelen
door het gewroet van mijn gemoed.
Muziek. Een geprojecteerd beeld verschijnt. Na enkele seconden verschijnt hierin het hoofd
van Linus Trekwand. Muziek bouwt intussen geleidelijk op.
LINUS
Katers ongemak
noch pedagogische moraalridder- en rijmelarij
vermochten voorkomen
wat voorshands onvermijdelijk was,
het voortschrijden van gilde Aanrechters naar Level 2.
Breeeeeeed! Lotus here we come!
Prijst en looft Weldra Blozeloos,
daar zij vond... de sleutel... van haar kuisheidsgordel... (Weldra kirt)
BRITTEL
Dankzij mij.
LINUS
Prijst en looft Brittel Magjapon.
Brittel bedankt, Brittel bedankt...
(trekt zich weer terug; vanachter het doek:) Kunnen we die levelmerits nu meteen
toepassen?
BRUIGMAN
Wacht! Puntentotaal eerste ronde!
KOZIJN
24-22, milde handicap voor gilde Buiklopers!
BRUIGMAN
Steady steady gilde Buiklopers, kleine achterstand,
nothing to worry about, wel de koppen erbij houden!
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Het hoofd van Stuurt Appelrond verschijnt.
STUURT
Welke challenge, aanvoerder Bruigman?
BRUIGMAN
Clap hands. Ik reken op je, Stuurt!
We zien alleen nog handen, die uit diverse gaten steken. Ze beginnen een ingewikkeld ritme
te klappen, waarbij op gezette tijden ook de namen van de teamleden geroepen worden:
Bruigman, Stuurt, Waarhand, Brittel, Thema en Nimbelijn. Als dit gelukt is sluit Kozijn af met
“Voldaan!” Gejuich.

SCENE 2
Stemmen van buiten de tent klinken door.
THEMA
Hij kan toch ook zelf doorgaan - Nimbelijn, kan jij even helpen met die... die dingetjes hier?
Ja, die moeten daar in.
NIMBELIJN
Daar in?
THEMA
Ja, in die soort van envelopjes, met zo’n - ja, en dan moet je die even doortrekken. Hoe
moeilijk kan het zijn, iets met vloed... In plaats daarvan geeft ze - Er zit daar zo’n rond geval.
NIMBELIJN
Wacht even, even kijken hoor. Ik zie het niet meteen maar - ik trek wel even...
THEMA
Ja... ja... Au! Godver!
NIMBELIJN
Sorry! O ik zie het al. Deed het pijn? Sorry, Thema. Hier, kusje. Ik denk dat Brittel een beetje
uit het veld –
THEMA
Ja, nou en, ze moet scherp zijn. Het zijn dit soort dingen die ons de Lotus kunnen kosten.
De Lotus! Drieduizend erepunten verspeeld nou.
NIMBELIJN
Ja, de Lotus. Weldra en lust, fatale combinatie. Veel uitslag in de roze zone dan...
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THEMA
Dan moet Brittel daar niet over beginnen, als ze dat weet.
NIMBELIJN
Ik zou ook wel zo bij toeval een sleutel willen vinden...
THEMA
Dat zullen we nodig hebben ook, met dit publiek. Hoorde je die ene meelever?
NIMBELIJN
O die zo lachte, zo hoog, met van die uithalen... ja... (oid)
THEMA
Benieuwd hoe die eruit ziet. Vast zo’n mager geval, met van dat steile haar... (oid)
NIMBELIJN
En zo’n brilletje denk ik. (oid)
THEMA
Zo geëxalteerd, net als die Linus Trekwand, zoals die met z’n Aanrechterssmoel in beeld
verschijnt.
NIMBELIJN
Ja, je zou ‘m... je zou wat met ‘m doen hè.
THEMA
Wil je nog even m’n tepels bijkleuren, die heb ik straks nodig...
NIMBELIJN
O ja, met dat... Maar dan moet jij even helpen met mijn linker aanvechting.
THEMA
Je linker aanvechting, o ja die zit een beetje... onverstaanbaar gemompel

SCENE 3
Deze scène begint al tijdens scène 2. Licht op de catwalk. Metsje Vlindervan kruipt via de
catwalk de tent in. Ze heeft een staf bij zich. Kijkt ernaar, goochelt ermee, tikt tegen dingen
aan, alsof ze aan het ontdekken is wat de staf kan. Het licht reageert op de staf; als Metsje
de goede dingen doet gaan de lampen van een kolom licht aan.
METSJE
Mmm... oh! Ja... tsss... mmmhmmm... O o. Nnnah... ja. Ja ja ja - mmm. Oh poep.
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Ze heeft een stuk van de catwalk aangeraakt waardoor een andersgekleurde staf door een
gat verschijnt. Een luik gaat open, licht schijnt erdoor omhoog. Waarhand Gloofstro kruipt uit
het gat met zijn staf.
METSJE
Waarhand Gloofstro. De Buikloper.
WAARHAND
Metsje Vlindervan. De Aanrechter.
Metsje probeert de handelingen te herhalen die daarnet nog lichten opleverden - maar zo dat
Waarhand het niet ziet. Op zeker moment vermoedt Waarhand iets, probeert Metsje te
betrappen.
Telkens als Waarhand niet kijkt doet Metsje weer iets waardoor een stukje licht verschijnt.
Waarhand heeft het op zeker moment door en herhaalt haar handelingen; als die hem ook
licht opleveren geeft hij haar een hand - en een stuk licht verschijnt voor beiden. Dan een
kus... Met donderende muziek gaat het tentdoek open, en Stormbal Evegauw stort zich van
daaruit op de catwalk.
STORMBAL
Yes! Yabberdebabberdebum!
Fickerdefackerdefuck!
Mijn naam is Stormbal Evegauw,
een naam die rolt van sneeuwbetopte en sparomfloerste hellingen
als een lawine; als een tsunami
beukt mijn daadkracht op de kusten van gezapigheid,
lamlendigheid en... maagdelijkheid.
De adelaar vreest mijn naam, alles aan mij is groot.
Mijn moed is groter dan Mount Kenya,
mijn hart is groter dan de dageraad,
en het klopt, het klopt, het klopt...
METSJE
Stormbal.
STORMBAL
... voor Metsje Vlindervan, die mij heeft bevrijd uit niemandsland.
Tijd voor supergrinder Stormbal!
Killer van Voidstalkers!
Yabyum wat duurde dat!
METSJE
De dageraad?
STORMBAL
Voordat je die move doorhad!
Ik zag ‘m al eeuwen aankomen.
7

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

Nou! Waar zijn die hellingen? Waar is de brand?
Waar zijn de fast cars? En waar zijn de kontjes?
WAARHAND
En je pik is groter dan je brein.
Maar ja. Kust hem.
Donderende muziek.
STUURT
Ben je daar, opgeblazen veedief? Stuurt Appelrond verschijnt
Ben je klaar voor me?
STORMBAL
Voor jou altijd, stijve drol!
Stormbal en Stuurt staan briesend tegenover elkaar als twee sumo-worstelaars. Dan klimt
Metsje op de rug van Stormbal en Waarhand op de rug van Stuurt, en met de stokken
belagen ze elkaar. Metsje valt. De lichtkolom van de Buiklopers is meteen bijna volledig.
Waarhand glijdt van Stuurt, die zich opmaakt om de in het nauw gedreven Aanrechters de
genadeklap te geven. Dan haalt Stormbal een klein pistooltje tevoorschijn.
STORMBAL schiet
Het genoegen van een nieuw wapen.
Stuurt valt, dood. Waarhand buigt zich over hem. Gesis, gekreun, op allerlei plekken buiten
de tent. Stemmen sissen: “Ganking, ganking”. De lichtkolom van de Buiklopers verdwijnt. die
van de Aanrechters is nu volledig. Waarhand trekt Stuurt over de catwalk de tent uit.

SCENE 4
Haarvat Lijnzaag, Linus Trekwand, Weldra Blozeloos en Kitje Florrewol verschijnen en voegen
zich bij Metsje en Stormbal; een enthousiaste rituele begroeting. Boven de lichtkolom van de
Aanrechters wordt een stuk tentdoek opgetrokken. Erachter hangt een ring.
KITJE
Ja? Kan ik?
Kan ik ook, heden?
Is het mogelijk dat ik thans?
Ik wens de meelevertjes heel erg te imponeren
met het glimsel van mijn handzaamheid - handigheid!
HAARVAT
Telescoop!
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Kitje haalt een staf tevoorschijn, die uitschuifbaar blijkt, tot zo'n vier a vijf meter. Muziek. De
Aanrechters haken op een ingewikkelde manier ineen, en moeten gezamenlijk de lange,
wiebelende stok door de ring zien te steken. Op verschillende plekken boven en rond de poort
verschijnen Buiklopers met lampen, waarmee ze de Aanrechters proberen te verblinden. Kitje
wordt zenuwachtig van het licht, struikelt, neemt de rest mee. Weldra zorgt ervoor dat ze er
goed uit blijft zien, flirt met het publiek.
Linus maakt zich los uit de groep, kijkt naar waar de bundels vandaan komen. De rest
bevriest, muziek verandert. Een bundel (die van Nimbelijn) zoekt hem op en bekijkt hem van
top tot teen.
NIMBELIJN
Linus. Linus Trekwand.
Te gaan waar jij, lijkt schrander bereiken echter, vraag ik mij af, met onthulling lichtbronnen?
Het antwoord Buiklopers stuitert je in the face.
LINUS
Zin van mij volgen waar verblinden ringstekers is beoogd
ontgaat mij op mijn beurt.
Wie is dat?
Strelende stem doet steken van licht teniet.
Nimbelijn draait even de lamp naar haar eigen gezicht.
NIMBELIJN
Zoals betoogd: een Buikloper, die je verlammen beoogt.
LINUS
Vlammen beoogt... Slagen ga je, slagen.
Stormbal breekt uit de freeze, haalt pistooltje tevoorschijn, richt op Nimbelijn. Linus houdt
hem tegen.
LINUS
Wil niet. Een overwinning,
omkranst met het zoet van de tegenstander,
bekroont het spel meer, meer, meer.
STORMBAL
Wat lult?
Spatten van bloed bevredigt meer, meer, meer.
Stukjes huid en organen van Nimbelijn Elzemee door de hele tent!
LINUS
Nimbelijn Elzemee...
STORMBAL
9
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En bovendien, ik zie geen kont.
HAARVAT
Genoeg! Aanrechters in één lijn!
Metsje haalt een zonnebril tevoorschijn uit haar kostuum, zet die op het hoofd van Haarvat
die vooraan staat. De rest knijpt de ogen dicht. Ze slagen erin de stok door de ring te steken.
Juichen en dansen. Kozijn Bruistabloo verschijnt in haar kozijn. Aanrechters af.
KOZIJN
Gilde Aanrechters bereikt Level 3. Level 4 merits pee tee em dee. Lotus at seven. Honor
points six to gain. No experience. Dubbele handicap voor gilde Buiklopers. One outer limb,
temp dis. Nieuwe loop, captain beslis one to six, major/minor, overall moral majority. Voor
vijf is een, exception timed ad lib, bottom up.
BRUIGMAN
op met 2 gezonde benen Captain geen dubbel backlash, dus outer limb: één, nieuwe loop
voor vijf, minor, cee o bee ad lib, tee pee tee zestig, no refund, over-the-ears willpower,
genade a.d.h.c., veertien inzet tranen.
KOZIJN
Tee pee tee zestig, akkoord. Six tries, bottom of line, tranen. Counting three two one.
Bruigman loopt over de catwalk met één slepend been.

SCENE 5
Tijdens de volgende scène voert Bruigman een ritueel uit, zwijgend. Intussen horen we de
stemmen van buiten de tent.
WELDRA
Ja, hij spuugt een beetje, hè? Ik voelde het echt zo hier en daar terechtkomen.
METSJE
Mompelt
WELDRA
Ja, een parapluutje! Was ook handig geweest bij die naaistreek met die lampen. Ik heb zo'n
hekel aan dat moeten knijpen tegen 't licht in. Weet je hoeveel rimpels dat geeft?
METSJE
Weldra…
WELDRA
Wat is die toon? Nee, niks zeggen, niks zeggen, ik voel het. Ojee, je gaat me terechtwijzen. Ik
voel het, ik voel het, doe het niet Metsje, doe het niet.
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METSJE
Je handen allebei aan de stok houden. Toen jij met je ene hand door je haar ging viel die stok
bijna op die vrouw met dat knotje (oid). Stilte. Jahaa.
WELDRA
Je denkt zeker, omdat jij die truc met die pet had, dat je de beste bent, dat je de slimste
bent, dat je de anderen van alles kunt gaan zeggen? Juffrouw pet! O kijk mij eens leuk vlot
zijn met mijn alternatieve petje en o, wat komt dat opeens handig uit zeg. En o wat raar
eigenlijk hè, dat onze Linus het helemaal niet erg vond dat-ie beschenen werd door een
Buikloper, door N-i-m-b-e-l-i-j-n. Nog liever door een Buikloper dan door onze Metsje, kan je
nagaan.
METSJE
Huilt
WELDRA
Ja sorry, ik kan het niet helpen, automatisme.
elders
LINUS
Level 3 merits, level 3 merits... Tsjakka! Whoesj! Dingdingdingdingding. Ahoemmmm.
Haarvat, ik zoek iets om deze neiging te bevestigen aan die moedvergroter...
HAARVAT
Was dat geen fear reducer?
LINUS
Nee, een moedvergroter. Kijk, hier: courage augmentor.
HAARVAT
O ja. Dan moet je zo’n riem hebben, Linus, die liggen daar achter. Rechtdoor.
LINUS
Yes my guildmaster, yes ma’am. verder weg Hier helemaal? Is dat niet...
HAARVAT
roept Om het hoekje. Hulpmiddelen.
LINUS
Ja, ik heb - hee... Nimbelijn...
NIMBELIJN
Hee. Ja, dit is voor gemeenschappelijk gebruik.
LINUS
Ik wist niet dat allebei de gilden hier...
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NIMBELIJN
Ja, toch. Stilte Ik zoek nog steeds iets om een aanvechting - kijk, hier zo, dat zit een beetje
onhebbelijk.
LINUS
Wel een mooie aanvechting. Past die anders niet in een andere poort? Hier, je
gemoedsoverloop, daar is nog plaats.
NIMBELIJN
O ja! Dank.
Pauze. Als Bruigman alles in juiste volgorde heeft gedaan, schuift een stuk van de catwalk
open, en omgeven door rook schuift het lichaam van Stuurt Appelrond naar boven. Stuurt
draagt nu een eenvoudig basiskostuum. We zien hem tot leven komen.
NIMBELIJN
Jij redde mij. Stilte
LINUS
Ja. Ja, dat was...
NIMBELIJN
Niet handig voor je gilde. Zijn ze ...?
BRITTEL
roept van ver Nimbelijn! We moeten zo op!
NIMBELIJN
Ja, ik kom, Brittel! Ik ben vergeten wat ik vroeg.
LINUS
Ik wacht hier tot je het weer weet.
BRITTEL
Nimbelijn!
NIMBELIJN
Jahaa!
Ik moet gaan. Hier is de riem die je zocht. Die moet zo daaronder, ja onder je hart geloof ik.
Ik wou dat ik die riem kon vasthouden, en jou eraan terugtrekken als je te ver gaat, als een
hondje.
LINUS
Ik wou jouw hondje wel wezen.
NIMBELIJN
Ja. Maar ik zou je smoren in teveel knuffelgetrut.
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Dag. Dag. Ik blijf dag zeggen tot ik op moet. Dag. Dag. Dag.
Nimbelijn en Brittel op, ondersteunen de nieuwe Stuurt. Stuurt probeert ledematen uit.
Opeens laat Brittel Stuurt vallen.
BRITTEL
Inspiratie! Woorden dwarrelen in mij neer...
NIMBELIJN
Broeder! Woordendrift moet ernstig prangen, als zij zelfs geen uitstel duldt...
BRITTEL
Geen uitstel!
NIMBELIJN
... om hulpbehoevende afgewaardeerde Stuurt herwaarts te geleiden...
BRUIGMAN
Deze last bekomt mij strompelt, Stuurt ondersteunend verder.
Buiklopers, tijd voor een nieuwe strategie.
Nimbelijn en Bruigman geleiden Stuurt van de catwalk, af.

SCENE 6
Kitje Florrewol steekt haar hoofd en handen door een plooi in het doek, ziet Brittel die in
opperste concentratie staat.
BRITTEL
Een geur van hoog lokt de blinde kater, geur van willig poezenvlees,
waar, waar, waar is de trede die het doorleefde maar niet minder soepel,
niet minder krachtig katerlijf omhoog brengt?
Kop stoot, poot klopt, verkent daar is de sprong, de landing, verder, verder gaat de geur, sterker “hier ben ik, hier ben ik, bevrucht mij” een tweede sprong mist doel, blijf hangen, nagels in een deurpost,
glij glij omlaag, daar is steun, een cactus, val!
KITJE
Val ik voor die man?
De geur van gevaar hangt om hem heen,
dus als ik val, vangt hij me dan op?
Tegelijk straalt hij chaos uit, en reddeloosheid, grote vragende poezeogen:
hier is een rol voor mij, ik kan redden, ik kan redden, ik kan redden.
BRITTEL
Wat gebeurt?
13
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KOZIJN
verschijnt in loket
Individuele quest van gilde Buiklopers herstel qualities; uitdaging gilde Aanrechters voor
klassieke attention contest, toegewezen.
De personages strijden om de aandacht van het publiek. Het licht registreert de voortgang:
Kitje en Brittel zijn ver uit elkaar, als de hoofden meer naar Brittel gaan wordt het licht
paarser, als ze meer naar Kitje gaan wordt het blauwer.
KITJE
Hij belt. Driemaal. Ik laat hem drie maal de voicemail inspreken. Dan bel ik terug.
BRITTEL
Val! Cascade van klauwende graaiende poten in natuurgeweldige versnelling,
concert van blazen en krassen van nagels over ramen KITJE
Hij is bezig met z'n boot, kan ik later terugbellen.
Dat is goed, ik zou net met vrienden gaan stappen, het kon laat worden, misschien zou ik
later nog bellen, hij mocht 't ook proberen, ik wist niet of ik thuis zou zijn.
BRITTEL
Houvast, wankel, voorzichtig, aarden potten op een plank. Balans.
Altijd eerst de blik: niets aan de hand, deze buiteling was ik voornemens uit te voeren,
everything under control major Tom.
KITJE
Belt aan mijn deur, drie uur 's nachts. Roos in zijn hand.
BRITTEL
Aroma blijft tegemoet komen.
KITJE
'Ik lig te slapen', en doe de deur weer dicht. Toevallig kijk ik door het raam.
Hij ligt op mijn deurmat. Ik doe open en we vrijen in de gang.
BRITTEL
Regenpijp biedt nieuwe trede, klimop biedt greep maar scheurt bijna bijna van muren af,
een dakgoot, een plat dak,
en de geur is sterker.
KITJE

Maar hij vindt me stuimig. Hij vindt me stuimig.
Ik moet zo hard lachen de hele tijd dat het pas na een tijdje doordringt wat
hij bedoelt.
Ik bel de volgende dag, gewoon.
"Hai, met mij" 14
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BRITTEL

KITJE

BRITTEL

KITJE

BRITTEL

KITJE

BRITTEL

KITJE

BRITTEL

KITJE
BRITTEL
KITJE

BRITTEL

Een heet zinken dak.
Kussentjes van poten krimpen ineen
bij elke korte snelle aanraking.
"Met wie?" "Met Kitje" "Kitje... o hai."
Nou 't voelde als een klap in mijn gezicht, alsof die me niet meer kende,
alsof er de nacht daarvoor niks gebeurd was.
Een fradderadatsj is wat hij wil, maar niet durft,
de kop teveel gestoten bij snelle vlucht maar de hitte, de hitte!
Een dans is wat rest, een geile blinde kater
dansend op een heet zinken dak.
Dus ik spreek met hem af,
even markt, drankje op terras,
zeg erbij, even rustig aan doen hoor - ja dat vond hij ook.
Dan: toeschouwer ziet de schaduw die voor de zon trekt.
Zo niet de kater, maar klapperen hoort hij
van ver, klapperen van vleugels, machtige vleugels.
Voordat ik naar hem toe ga kom ik Wilfred op straat tegen,
niks veranderd,
zelfde mondhoeken die omhoogstuiteren zonder aanleiding,
ik vertel hem van dat 'stuimig' en hij verzekert me dat-ie me altijd
onstuimig vond, altijd, en zo hoort het ook.
Even later loop ik met Wilfred het terras op, hij zit er al, ik zoen Wilfred
weg, hij bestelt een tweede bier en een witte wijn voor mij erbij.
Vogels zijn prooi en kater zit op achterpoten en slaat de voorste uit,
ontbloot een grijns om meeuw of duif te verwelkomen maar oef grote klauwen op zijn lijf,
Hij kijkt eerst niet naar mijn borsten, ik moet echt een beetje vooroverbuigen en
schuin gaan zitten zodat hij het niet kan missen, bloesje van 80 euro
verdomme voor een niemendalletje.
Wie dat was.
Iemand die mij onstuimig vond, zeg ik, vroeger.
Nagels dringen diep in vlees
en hij voelt de kracht en zwaarte van iets onbekends als de jonge zeearend
zich met één, twee majestueuze slagen verheft
met prooi
van dak.
Vroeger is dood, zegt-ie
Geen tijd om verlichting van heet zink te voelen,
en ik vraag of dat ook geldt voor ene Sylvia.
Sylvia, welke Sylvia
en dan schijnt de zon en weet ik dat het goed zit.
Dat ie mijn haar mist, dat-ie het wil ruiken elke keer.
Instinct maakt krachten los als besef van vege lijf naakt,
en alle vier de katteklauwen vinden hun weg
15
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KITJE

BRITTEL

KITJE

BRITTEL

naar het grote warme vogellijf vlakbij.
Ik zeg dat ik misschien wel iets kan regelen bij de Kinki, dat ze 't bewaren en hij
lacht en ik zie allemaal van die witte tanden, allemaal en dan besluit ik dat
ik me ga geven.
Siddering als warm bloed veren laat plakken,
klapperen, klapperen, klapperen
ergens op doodvalhoogte.
De volgende morgen word ik wakker omdat iemand de voordeur opendoet en
naar boven stormt,
staat Sylvia naast het bed, begint op 'm te slaan,
Wind beweegt katteharen, recht overeind als een populierenbos,
de kop wegduikend tegen het vogellijf
om het pikken van de machtige snavel te ontgaan.

(vanaf hier worden de volgende teksten gelijktijdig uitgesproken)

KITJE

Vogelklauwen verslappen greep,
kattenklauwen nagelen zich verder vast want waar ben ik, hoe hoog, wat is deze wind,
loslaten is nu vallen, vallen hoe diep?
Kloppende halsslagader van belager op haarbreedte van tanden,
dodelijke tanden, bijt ik, verlos ik mij van mijn vijand, en dan?
De schaduw van een gedachte waait door het kattenbrein.
Inniger omhelzing van gevederde belager is enige redding.
Dan: beweging van vogelnek,
machtige snavel maakt zich vrij en de aanval, meteen op de weke delen van katers ogen.
Trefzeker, links, dan rechts.
Bloed, pijn maakt dol, blinder kon kater niet worden
maar blinde woede slaat
als een rode, warme golfstroom door het roofdierlijf
en de tanden zinken diep in de zachte vogelnek.
Crescendo krijsen begeleidt het verslappen van klauwen,
klapwieken wordt hulpeloos gefladder als prooi en jager,
jager en prooi
tesamen ter aarde storten...
"Klootzak je zou me meenemen naar Snowworld, je had 't beloofd, je had op je
knieën gelegen en nou, nou lig je in bed met die Kittelaar, die derdehands
snackbarslet"
en ik,
ik begin eerst hem te slaan,
"wat nou 'Sylvia, welke Sylvia', ze heeft goddome een sleutel"
en dan begin ik haar te slaan, van jij noemt mij geen snackbarslet vuile
loopse teef en zeker geen derdehandse en hij grist een broek mee en rent
de deur uit.
Ik weet zeker dat zij hem in haar klauwen heeft, dat-ie daar niet tegen op
kan, het ligt allemaal aan haar, ze spoort niet,
16
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BRITTEL
KOZIJN

dus die avond bel ik hem op, ik laat hem een half uur sorry zeggen en ik
laat vallen dat ik een film ging zien met Wilfred en hij zegt ik kom nu naar je
toe ik neem je mee.
Wat, naar Snowworld, nee ik neem je mee naar Barcelona,
en ik weet dat hij daar al zijn vrouwen mee naar toe neemt, hij krijgt zeker
korting,
maar ik zeg ja en een dag later zitten we in het vliegtuig, dus ik weet niet of
ik voor hem val.
... als een steen.
Attention contest gewonnen door (afhankelijk van feitelijke
publieksaandacht). Persoonlijke qualities Brittel Magjapon hersteld niveau
Level 3a OF Joker verworven door Kitje Florrewol.

Brittel, Kitje en Kozijn af.

SCENE 7
Gilde Buiklopers op, oefensessie. Vecht-, rol- en draaioefeningen op de catwalk, het gaat om
synchroniciteit. Bruigman (die nog steeds trekt met één been) geeft aanwijzingen,
onbegrijpelijk technisch jargon. Stuurt is een schaduw van vorige zelf.
BRUIGMAN Move six, en anticiperen Waarhand Gloofstro.
Over links seven, veertien.
Brittel Magjapon sharemerit eight, o dee naar head two, vijftien bulk
Nimbelijn Elzemee, kneecap twelve respawned Stuurt Appelrond nine,
experience cee tee bee over cee, en Thema Worsteblaar impulse, en
Bruigman Beenlam impulse,
en back to square one,
vijf Brittel Stuurt, in de hand Bruigman, negen honor points Nimbelijn en
Waarhand achttien en Thema impulse.
THEMA
breekt uit Impuls, impuls.
Ontberen wapens. Missen merits. Zoeken gadgets.
Gildeopstelling wankelt door uitschakelen Stuurt.
STUURT
Present.
THEMA
Present ja maar baby.
Opgebouwde ervaring en competenties weggevaagd
door rattenstreek van Stormbal.
Aanrechters moeten verdelgd.
Aanrechters moeten ontzenuwd.
Aanrechters moeten gecomposteerd.
Buiklopers voorop?
Buiklopers voorop!
ALLEN
Buiklopers voorop!
BRUIGMAN Achterstand moet ingehaald, Buiklopers, tekort aan wapens moet
gecompenseerd door uitzonderlijk vindingrijk gebruik.
17
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WAARHAND
THEMA
BRITTEL
STUURT
WAARHAND

En door eenheid. Alle neuzen - oren - ogen - lippen - een kant op, richting de Lotus!
Alleen door te opereren als één...
THEMA
... door alle eigenheden op te offeren...
BRUIGMAN Een gilde als nooit tevoren.
Ik gloei.
Scherp elk van je levelmerits door oefening,
dan zijn ze twee keer zo effectief.
Hervat training.
WAARHAND
En! stilte ... bereid zijn nieuwe werkwijzen te verkennen.
BRUIGMAN Wat bedoel je, Waarhand?
WAARHAND
Trainingssessie openbaar voor publiek,
niet voor Aanrechters, nietwaar?
Iedereen kijkt om zich heen.
BRUIGMAN Klopt. Vertrouw op geen spionnen aanwezig.
Licht- en geluidseffect.
STUURT
Betekenis?
BRUIGMAN Onbekend. Vertel.
WAARHAND
Als Buiklopers alles inzetten om Lotus te bereiken.
Alles om Aanrechters te verslaan.
Waarom daar dan niet het buitenlevel bij betrekken?
BRUIGMAN Het buitenlevel?
THEMA
Waarhand spreekt wijs.
BRUIGMAN Wat in het buitenlevel kunnen Buiklopers tot hun instrument maken?
WAARHAND
Nimbelijn.
THEMA
Aha, Nimbelijn.
NIMBELIJN Aha, Nimbelijn?
WAARHAND
Preciezer: Nimbelijns contact.
Met een Aanrechter.
In het buitenlevel.
Aanrechter Linus Trekwand.
BRUIGMAN Aha. stilte Nimbelijn, is er mooier moment denkbaar
dan het gilde jou vragend een offer te brengen voor het gildebelang? Voor
de Lotus?
Is meer besef mogelijk dat je bestaat?
NIMBELIJN Welk offer vragen Buiklopers van dit gildelid - van mij?
Wat wil je dat ik doe?
BRUIGMAN Waarhand?
Waarhand wenkt, Buiklopers verdwijnen via luiken in catwalk.

18
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SCENE 8
Oosterse muziek. Hoofd van Linus Trekwand verschijnt door een gat in het tentdoek. Rechts
verschijnt door een ander gat een hand, die aan zijn neus kriebelt. Even later verschijnt
eronder of erboven een tweede rechterhand, die ook iets aan zijn hoofd doet. Dit gebeurt
tijdens de volgende scène. Linkerhanden verschijnen eveneens, doen dingen met de
rechterhanden zoals vouwen, in open palm stompen, en woorden van Linus ondersteunen
door gebaren. Op zeker moment steken ook zijn benen door gaten in het doek, en vouwen
zich ineen (lotushouding).
LINUS

De heilige lotus of Indische lotus (wetenschappelijke naam Nelumbo
nucifera), is een waterplant met grote roze bloemen. De lotus heeft in het
hindoeïsme en het boeddhisme grote betekenis. Doordat de bloem uit zijn
eigen wortelstok lijkt te ontstaan symboliseert hij goddelijke geboorte en
zuiverheid. De plant wortelt in een moerasachtige bodem, echter zonder
dat de bladeren en de bloemen er ooit modderig uitzien. Het zelfreinigend
vermogen van de bladeren wordt wel het lotuseffect genoemd.
Een lotusblad blijft altijd schoon en droog. Zelfs water kan geen grip op de
lotus krijgen. De bladeren van de lotus zijn zó waterafstotend, dat een
druppel er onder zijn eigen gewicht vanaf rolt, zonder een spoor na te
laten.
Hoe de lotus dat precies voor elkaar krijgt, is nog niet zo lang bekend.
Halverwege de jaren negentig van de twintigste eeuw maakte de Duitse
plantenkundige Wilhelm Barthlott bekend dat de plant zijn zuiverheid
dankt aan een enorm ruw oppervlak. Op het oog mag een lotusblad dan
wel glad lijken, onder krachtige microscopen bleek de lotus bezaaid met
onzichtbaar kleine nopjes, die op hun beurt ook allesbehalve glad zijn. Ze
zijn bezaaid met waterafstotende kristallen, gemaakt van een soort was.
Van nature is was al waterafstotend, maar de overvloed aan waskristallen
maken een lotusblad extreem waterafstotend. Zelfs stoffen die zelf ook
waterafstotend zijn, kunnen zich niet handhaven op een lotusblad. Dit
komt doordat stof en andere vuildeeltjes alleen in aanraking komen met de
bovenkant van de noppen. Er is zo weinig contact dat waterafstotende
vuildeeltjes nog liever hechten aan water. Bij de eerste de beste regenbui
laat het vuil zich dan ook gewillig afvoeren. De lotus heeft hier veel profijt
van, aangezien de bladeren altijd open staan voor zonlicht.

Aan de overkant verschijnt Stuurt Appelrond. Hij probeert met de (slechts) twee armen die hij
heeft de bewegingen van Linus na te bootsen of te overtreffen. Een ongelijke strijd, die tot
zweetdruppels leidt. De volgende tekst wordt deels gelijktijdig met de vorige gesproken.
STUURT

De Egyptische lotusbloem werd beschouwd als symbool voor de eeuwige
kringloop van de zon en de regeneratie in het algemeen. De bloem van de
lotus, een soort waterlelie, sluit zich 's avonds en verdwijnt onder water
om 's morgens terug te komen en weer open te bloeien. De lotusbloem
was daarom voor de Egyptenaren een symbool voor eeuwige vernieuwing.
19
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In een van de scheppingsmythen rees de lotusbloem op uit het oerwater;
uit de kelk van de lotus verscheen de eerste morgenzon, de zonnegod. Op
vrijwel alle afbeeldingen uit de oude Egyptische kunst is de lotusbloem te
zien, een magische bloem die overigens na onderzoek erectieversterkende
en genezende kwaliteiten blijkt te bezitten.
De Indiase Lotusbloem symboliseert de toegang naar het universum; het
blad van de lotus is symbool van de vruchtbaarheid, de bloem is symbool
van de moederschoot. Het vrouwelijke geslachtsdeel wordt vaak
gesymboliseerd door de lotusbloem.
Kozijn verschijnt in loket, breekt in in wat duidelijk een wedstrijd voor het bereiken van een
volgend level is.
KOZIJN

Ja, puntentelling komt zo, maar even: erg warm, niet?
Ben ik alleen in deze sensatie?
Min of meer een broeikaseffect.
Er is iets mis.
LINUS
Ja, maar... Zijn wij door naar Level Four?
STUURT
Wat bedoelt scheidsrechter met ‘Er is iets mis?’
KOZIJN
Interne klimaatregeling.
Mogelijk metaprobleem.
Ga op onderzoek. Trekt zich terug
LINUS
Jaaaaaa. Pauze Hee! Buikloper! Stuurt Appelrond!
STUURT
Jawel.
LINUS
Gerieft het jou...
STUURT
Wat?
LINUS
Rechtstreeks plebisciet.
Oftewel volk laten stemmen.
Publiek bepaalt punten zolang referee elders beschäftigt.
Durven, durven?
STUURT
Nieuw, nieuw, nieuw.
Durven, ja, durven, ja, nieuw.
Nieuwe routine, durven, publiek, nieuw.
LINUS
Ja of nee?
STUURT
Durven, nieuw, nieuw, durven, publiek, nieuw, punten, nieuw, durven,
durven...
HAARVAT verschijnt in gat
Hij loopt vast.
Buiten routine treden voor Stuurt nog geen verworven feature.
KOZIJN
Ben terug!
Oorzaak klimaatverstoring nog onbekend.
Mogelijk in biologisch substraat.
LINUS
Biologisch substraat?
KOZIJN
Wat betreft puntentelling.
Dames en heren meelevers, hooggeëerd publiek:
wie heeft de Lotus het meest overtuigend getekend?
Handen graag als u de punt aan Stuurt Appelrond wilt geven...
20
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En handen voor Linus Trekwand... Dank u.
Uitslag: (...) Trekt zich terug.
Reacties van Linus, Stuurt, Haarvat en Bruigman op uitslag. Al gebarend trekken ze zich
terug. Buiten de tent klinkt gesis. Stemmen die gaan over het stemmen, net niet
verstaanbaar. Toon is grof, dreigend. Muziek.

SCENE 9
Uit een luik op de catwalk schijnt een laserpen/pistool.
Van elders klinken geluiden: hijgen, gerommel met kleren, steunen.
In de tent komt Thema Worsteblaar voorzichtig de catwalk opgelopen, ziet de laserpunt op
het doek en kruipt naar het luik waar de straal vandaan komt. Net voordat zij de hand met
het laserpistool kan grijpen komt het hoofd van Stormbal Evegauw uit het luik. Een korte
worsteling, het pistool glijdt over de catwalk, Stormbal en Thema dansen een slow-motion
dans, grof en aards. Hun bewegingen zijn bezweringen, waarmee ze elkaar proberen te
raken. Stormbal lijkt iets sterker, maar Thema geeft goed weerstand.
Van buiten de tent klinken de geluiden van een vrijend stel, het zijn Linus en Nimbelijn.
NIMBELIJN Ja, ja, ja. Linus, Linus, Linus.
LINUS
Nimbelijn. Nelumbijn. Nimbelijn. Oh ja, oh ja...
NIMBELIJN Ja, ja... Au! Godver!
LINUS
Sorry, sorry. Gaat ‘t?
NIMBELIJN Ja, ja ‘t is goed. Kom hier. Ik lag op een stukje wroeging, hier...
LINUS
Ah ja ik voel ‘t, da’s een gemeen scherp randje. Laat mij het wegmasseren.
NIMBELIJN Ik weet niet of je dat kan.
LINUS
Ik wil het graag.
Ik zou het niet moeten zeggen, maar jij... Jij bent gaver dan de Lotus.
NIMBELIJN Heb je de Lotus al eens echt gezien dan?
LINUS
Natuurlijk. Het is een grote roze bloem - wat doe je nou?
NIMBELIJN Gewoon.
LINUS
Euhm. Okee. Ik heb nooit wroeging.
NIMBELIJN Ik ga zorgen dat je die krijgt.
LINUS
Nooit.
Dan komen Metsje Vlindervan en Brittel Magjapon erbij, kopiëren Stormbal en Thema.
NIMBELIJN Wat zijn dit?
LINUS
Dat zijn supersupersupergeheime speciale level 4 wapens.
NIMBELIJN Hoe heet deze?
LINUS
Dat... Valkuilantenne.
NIMBELIJN En dit?
LINUS
Stangjager. Dat is een Uithoorbord. En deze: Tuinleiding.
NIMBELIJN Zo! En dit dan?
LINUS
Dat is een Versiertruc.
NIMBELIJN Weet je ook al hoe je ze moet gebruiken?
21
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LINUS
Ben aan ‘t oefenen.
NIMBELIJN Moeten we nog tegen elkaar?
LINUS
Ga je mij uit alle macht tegenspel bieden?
NIMBELIJN Zien we elkaar?
LINUS
Is de paus katholiek? Vertrouw je mij?
NIMBELIJN Is spelen verslavend? En jij, vertrouw jij mij?
LINUS
Houdt Weldra van mannen?
NIMBELIJN Houdt Weldra... Au, godver!
LINUS
Nog steeds dat scherpe randje? Gaat verder in gemompel.
Metsje is op zeker moment extra fanatiek. Heeft ze de geluiden gehoord? De rest stopt, kijkt
naar Metsje.
KOZIJN

verschijnt in loket Gilde Aanrechters, gilde Buiklopers beide naar Level Vijf.
Honor points achthonderd, cee tee o dee, vijftien experience,
Metsje plus plus flower curtain,
Thema double nuke, voorraad, bee 2 seven aggro culture,
party nose, overhead twaalf non-character entities,
ar pee kay voor vier consequences,
pet pet horse in the hallway. Allen af

SCENE 10
WELDRA

op Dagelijks laat ik mij overspoelen
door het gewroet van mijn gemoed...
door de gloed van zijn vloed...
door de poet van het gebroed...
door het bloed van een mammoet...
door de snoet van een meerkoet...
door het roet van een anakoloet...
door de hoed...
de hoed...

Ze probeert maar wat, niet erg overtuigd. Dan opeens vindt ze een microfoon en playbackt
een heftig lied van La Pat (‘Willie’). Stormbal en Linus komen op, proberen verschillende
glamorous poses met haar uit: meevoeren (over de catwalk), optillen in verschillende
houdingen. Weldra geniet duidelijk van deze mannelijke aandacht. Geleidelijk gaan Stormbal
en Linus over op het in de vorm van een ‘6' proberen te vouwen van Weldra’s lichaam, dit is
lastig, Weldra vindt het nu ook minder prettig.
Waarhand op via de catwalk, staat in volle oorlogsuitrusting tegenover de Aanrechters. Hij
haalt een soort stofzuiger tevoorschijn, er zijn vleugels bevestigd aan de stang. Hij plaatst
deze voor Weldra op de grond en zet de stofzuiger aan. Weldra reageert onmiddellijk.
WELDRA

Ja, wat is dit? Dit doe jij nou altijd! Je weet dat ik niet tegen dat geluid kan!
Hou op! Doe uit! (enz)
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Ze begint aan de stang te rukken, klemt hem tussen haar benen. Stormbal en Linus proberen
haar ervan af te trekken, dit lukt niet. Waarhand haalt een klein schandblokje tevoorschijn en
klemt dit om Weldra’s hoofd en handen terwijl Weldra met de Stangjager worstelt. Zodra dit
Uithoorbord gesloten is, verstijft Weldra. De andere Aanrechters deinzen terug.
WAARHAND
WELDRA
WAARHAND
WELDRA
WAARHAND
WELDRA
WAARHAND
WELDRA

WAARHAND

WELDRA

Weldra... Vertel eens...
Kun je even die mondharmonica uit mijn decolleté halen?
Welke? Deze?
Ja. Kun je een stukje spelen voor me? Mijn handen...
Dat kan ik niet.
Ach, toe...
Ik ben daar niet mee uitgerust. Ik mis deze feature. Ik versta de kunst niet.
Kijk nou, wat een waardeloos ding je van mij maakt.
Jij wilt mij bespelen, terwijl je nog geen geluid krijgt uit dit ding hier?
Denk je dat ik makkelijker te bespelen ben dan een mondharmonica?
Ik denk dat hij nog niet aan staat.
drukt een knop in op het Uithoorbord. Begint opnieuw.
Weldra... Vertel eens...
(als gehypnotiseerd) Haarvats tactiek bestaat eruit dat eerst de Buiklopers
worden uitgeput, door meerdere parallelle contests, waarna een
geconcentreerde aanval zal plaatsvinden op hun voorraad experience in
zone Blauw.
De parallelle contests zijn dus niet bedoeld om direct level 6 te bereiken, er
worden dan ook geen cruciale levelmerits of nukes gebruikt, die worden
gespaard voor de aanval in zone Blauw.

In de loop van deze onthulling zijn de Aanrechters begonnen met roepen en fluiten om
Weldra onverstaanbaar te maken. Waarhand gaat met zijn oor vlakbij Weldra’s mond staan.
Op zeker moment:
LINUS

Hee Waarhand!

gooit hem het einde van een tuinslang toe. Waarhand vangt, Linus trekt hem mee,
Waarhand houdt vast, stopt dan.
WAARHAND

LINUS
WAARHAND
LINUS

Als deze Aanrechter in de veronderstelling verkeert mij,
Waarhand Gloofstro,
met een Tuinleiding onschadelijk te kunnen maken,
dan etaleert hij een onbenulligheid
die zijn gilde ernstig zorgen zou dienen te baren.
Nee, het gaat niet om de Tuinleiding.
Welk wapen meent Linus Trekwand dan tegen mij in te moeten zetten?
Geen wapen houdt de Buikloper nu in zijn handen.
Het betreft een brilslang.

Intussen manoeuvreert Linus zo dat Waarhand met zijn rug naar Weldra komt te staan,
zodat hij niet ziet hoe Stormbal haar in veiligheid brengt.
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WAARHAND
LINUS

En waar vermag ik het lorgnet van dit serpent aan te treffen?
Linus vouwt van zijn deel van de tuinslang twee cirkels.
De brilslang beduidt de brilstand;
geen beider partijen heeft vooralsnog gescoord.

Dan heeft Waarhand door wat er gebeurt, en net voordat Weldra af is, slingert hij haar een
spreuk naar het hoofd:
WAARHAND

De hoge hoed van het vastgoed!
De zondvloed van de hoogmoed!

Geluid van een knetterende bliksem. Weldra verliest het bewustzijn en wordt afgevoerd.
Rond de tent alom gesis, onheilspellende geluiden.

SCENE 11
Waarhand blijft op de catwalk. Stuurt voegt zich erbij; hij is nu al meer bewapend. Nimbelijn
komt op. Tableau (dat regelmatig draait zodat iedereen het kan zien). Waarhand en Stuurt
zijn triomfantelijk, Stuurt volgt daarbij Waarhand, die hem bemoedigend toeknikt. Ze willen
Nimbelijn mee laten genieten (haar hun waardering tonen) maar Nimbelijn aarzelt. Ze raakt
de wapens van de anderen aan. Op zeker moment kotst ze in een opening in de catwalk.
Intussen vanaf het begin de stemmen van de Aanrechters, van overal om de tent heen.
KITJE
HAARVAT
KITJE
HAARVAT

Hoeveel heeft Waarhand gehoord? Wat heeft Weldra allemaal gezegd?
Teveel! De hele tactiek moet opnieuw uitgestippeld, dat kost tijd en experience!
Maar hoe kon dat dan gebeuren?
Ja, hoe kon dat gebeuren? Het is mij een raadsel. Opeens verschijnt Waarhand
daar met wapens die ze niet zouden kunnen hebben.
METSJE
Niet zouden mogen hebben! Hoe komen ze daaraan?!
STORMBAL Een Stangjager! Een Uithoorbord! Geavanceerde Level 4-wapens die ze nog niet
verdiend konden hebben!
LINUS
Hoe is Weldra eraan toe?
KITJE
Weldra is een zombie. Niets werkt meer naar behoren.
METSJE
We kunnen Weldra niet missen! Nu kan die Brittel Magjapon vrij zijn slag
slaan!
HAARVAT Zelfs de Tuinleiding werkte eerst niet omdat Waarhand ‘m kende! Ik eis een
verklaring! Wie weet hoe dit heeft kunnen gebeuren?
STORMBAL Linus, je moet nu wat zeggen!
LINUS
Wat moet ik zeggen?
STORMBAL Linus, als jij niks zegt dan zeg ik het!
METSJE
Wat moet Linus dan zeggen?
HAARVAT Ja, wat heb jij te zeggen, Linus?
KITJE
Gaat het soms over die Nimbelijn?
STORMBAL Ja, het gaat over Linus en Nimbelijn.
METSJE
Wat is er dan met Linus en Nimbelijn? Ik wist het wel! Weldra had gelijk!
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LINUS
Maak je nou niet druk!
HAARVAT Linus, ik eis dat je ons vertelt over jou en die Nimbelijn! Stilte
STORMBAL Linus. Wil je de Lotus veroveren?
LINUS
Wat is dat voor insinuatie? Je weet dat de Lotus veroveren het eerste, het
belangrijkste, het grootste is STORMBAL Wat doe je dan met die Buikloper? Heb je stoer lopen doen met je Level 4wapens?
Algehele verontwaardiging bij de Aanrechters. Metsje begint te huilen. Opeens een
knetterende blikseminslag, het licht in de tent flikkert. Bruigman verschijnt door een gat in
het doek, wenkt Waarhand en Stuurt, die gehaast via de catwalk afkruipen. Nimbelijn is nog
aan het kotsen, en ziet ze niet weggaan. Bruigman probeert vergeefs haar aandacht te
trekken. Het loket van Kozijn gaat open.
KOZIJN

Attention Buiklopers, 21 voor 6, energy failure, pee ie vee;
restitution experience for 8, noteer 15 punt 2, uitzicht.
Er zijn nu definitief haperingen geconstateerd
bij het biologisch substraat.
BRUIGMAN Haperingen?
KOZIJN
Onverklaarbare disfuncties in verschillende zones. Mogelijke verklaringen
welkom.
BRUIGMAN Hoe kunnen wij een verklaring aandragen voor iets dat aan de basis ligt van ons KOZIJN
Algehele voortgang in gevaar! Buiklopersgilde nu in voordeelpositie,
verzoek medewerking vanuit programma.
BRUIGMAN Medewerking bestaande uit?
KOZIJN
Hypothese: ...
BRUIGMAN Wiens hypothese?
KOZIJN
Mijn hypothese. Biologisch substraat ondervindt problemen in
buitenkwadraatzone. Vanuit programma verzoek toewijzing mankracht om
aard van problemen te onderzoeken.
BRUIGMAN na aarzeling Buiklopers stellen Brittel Magjapon beschikbaar.
Noteer 15 punt 2 voor 6. Bruigman en Kozijn af.

SCENE 12
Nimbelijn nog steeds bij een opening in de catwalk. Linus verschijnt.
NIMBELIJN Schrik! stilte
Moeten wij...
Is dit een contest? Was mij niet bewust...
LINUS
Buikloper heeft zich niet vergist.
Dit is geen contest.
NIMBELIJN Maar... als dit geen wedstrijd is...
hoe kan het dan dat wij hier zijn?
Hoe kan ik jou zien in het binnenlevel?
LINUS
Ik weet het ook niet.
NIMBELIJN Maar dat is heerlijk! kust hem
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En het publiek dan? Mogen die... kunnen wij...
terwijl ze elkaar behoorlijk intiem omhelzen; tegen publiek Mag ik u vragen
om hier met een zekere discretie mee om te gaan? Wij weten zelf ook niet
of dit erbij hoort...
Opeens grijpt Linus haar beet, draait één arm op haar rug en legt zijn andere hand om haar
keel.
LINUS

Schatje schatje schatje. pauze
Ben ik dom geweest?
Wat heb ik gedacht?
Dit is toch een klassiek James Bond-verhaal?
Het liefje vrijt met de held...
die haar vijand is...
maar intussen wel genieten van de aandacht,
van de verboden blikken,
van de strelende handen,
handen op huid die bijna vloeibaar is,
huid die gloeit als de sintels in het paradijs,
handen op verboden plekken,
de overgave als een val in een droom,
de streling...
NIMBELIJN En de geur.
Niet vergeten de geur.
LINUS
En de geur.
En de zoete smaak van je naaktheid, zo dicht bij het gevaar...
En het verraad, het verraad smaakt ook zoet,
want natuurlijk verraadt ze hem, natuurlijk,
alleen James Bond is altijd op tijd, doorziet alles.
Hij geniet van de slechtheid en verwacht die ook.
Het is een klassiek verhaal.
Alles voor de overwinning, nietwaar,
alles voor het gilde.
Alles voor de Lotus.
NIMBELIJN Ik zou niets anders mogen willen.
LINUS
Precies! Alles voor de Lotus!
pauze
Waarom verwachtte ik het dan niet?
NIMBELIJN Nee, je begrijpt me niet!
Ik zeg: ik zou niets anders mogen willen...
Maar ik doe het wel!
Ik begrijp alleen niet waar dat vandaan komt.
Wij zijn gemaakt ‘to kill, maim and destroy’.
In de oefensessies sterft iedereen duizendmaal,
het is gewoon, iedereen staat weer op.
In het echt heb je datzelfde gevoel, alleen dan is het echt.
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Als iemand dan sterft dan is het echt.
Dan staat-ie ook weer op,
maar dat kost veel tijd en moeite en erna
is-ie nog maar een schaduw van zijn vorige ik.
Maar wat me verbaast is dat ík níet precies datzelfde gevoel heb.
Dat het me iets doet als ik Stuurt zie,
gestript van alle trots en spirit die hij had.
Ik ben daar godverdomme sentimenteel over.
Waarom?
LINUS
En heb je Weldra al gezien?
NIMBELIJN En dat ik moet kotsen als ik jouw wapens zie bij Waarhand en Stuurt.
LINUS
Waarom moet je kotsen? pauze
O ik begrijp het al.
Je hebt de Versiertruc voor jezelf gehouden!
Geen beter moment om ‘m in te zetten dan nu!
Lijkt haar nek te breken. Nimbelijn zakt in elkaar. Linus loopt weg, langs de plek waar
Nimbelijn heeft gebraakt. Hij ruikt. Hij kijkt. Hij rent terug naar Nimbelijn, en zet haar hoofd
weer recht.
LINUS

Waarom moest je kotsen?

Het licht in de tent dooft, en er verschijnen lichtbundels van lantaarns vanuit gaten in het
doek. Sissende geluiden. Gevaar voor Linus, die verdwijnt. Nimbelijn gaat verder met braken.

SCENE 13
Weldra op, ze loopt tussen het publiek door op de grond. Ze draagt een simpel nachthemd,
geen make-up, haar haar is nat en recht. Haar blik is levenloos. Bij de catwalk gekomen hijst
ze zich er met moeite op. Op dat moment zien we handen, die wenken Weldra één kant op,
ze loopt als een zombie die kant op. Als ze aan die kant bij het tentdoek is, weren de handen
haar af en wuiven haar weg. De handen aan de andere kant beginnen nu te wenken. Ze loopt
naar de andere kant. Dit gaat zo een paar keer door. Als Weldra de eerste keer langs
Nimbelijn loopt begint deze te praten.
NIMBELIJN Moet ik weg?
Is dit een zombie-contest?
Nee, ik heb alles... alles nog. Ook mijn Versiertrucs.
Kijk, ik kan natuurlijk zeggen: it’s all in the game.
Ze zijn trots op me.
Ik ben straks de redder van mijn gilde.
Mijn gilde, dat zo achter stond, en nu weer kansen heeft.
Ik adem, ik leef door mijn gilde.
Ik ben niets zonder mijn gilde om me heen.
Jij ook, jij bent dan binnen die Aanrechters zeg maar de femme fatale, en
dat is een mooie rol, je ziet er ook altijd heel mooi uit.
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Nou ja.
Ik denk dat je sofa nu even niet op de ‘uiterwaarden van de lust’ staat.
Op deze woorden valt Weldra, ze krimpt ineen en begint te schokken. Nimbelijn ziet dit eerst
niet.
Het is natuurlijk de vraag of dat erg is.
Ik bedoel, in hoeverre is de waarde van jouw karakter afhankelijk van de
dingen die je nu verloren hebt?
Neem nou mij.
Ik heb niks verloren, lijkt het...
behalve mijn karakter.
Ik weet ook niet hoe dat kan.
Nimbelijn draait zich om en ziet Weldra ineengedoken op de catwalk, schokkend. Gaat naar
haar toe.
Je brengt me nu wel in een onmogelijke positie, hè. Besef je dat? Hee!
WELDRA
Ja maar dazz de broe - de broe... Azikutnie voor zezze dan gaze voor de b...
voor de b... wenie ovver gnoeg linte, anderz hangeze over de gele grote
maan, maan in m’n hempje, ze komme straks en dan hebbikniegnoeg
zijzeboos, azzurmapepiere zijn, pepiere want d’r izzureen die heel lang is en
kan wazegge over de pepiere, kleine tweedehandz autoodjez op ut randje
van de overloop, geef rotzooi daznogzonder vergunning ze moete nie zo
aan me hande trekke, kendur mè kauwgom nog ‘n staartje an draaie dawel,
mè kauwgom, nie zo aan me hande trekke moeteze...
NIMBELIJN Nee, dat vind ik ook, ze moeten niet zo aan je handen trekken. Allejezus!
Pakt Weldra onder de oksels en begint met haar te slepen. Thema op vanuit een luik in de
catwalk.
THEMA

Nimbelijn!
Is alles goed met je?
Ik hoorde een naar geluid...
ziet het publiek
Zijn we on screen? Is dit een wedstrijd?
NIMBELIJN Nee, het schijnt geen contest te zijn.
Ik begrijp ook niet hoe dat kan.
THEMA
Je hebt een Aanrechter te pakken, mooi!
Je kunt haar nu definitief uitschakelen!
Draai die kop van die romp!
NIMBELIJN Wat?
THEMA
Ga je nou aarzelen, omdat het geen officiële wedstrijdtijd is?
Hee: is niet onze schuld!
Kom op, afmaken nou. stilte
Nimbelijn! stilte
Wat sta je daar nou? stilte
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Moet ik het anders doen?
NIMBELIJN Nee! stilte
THEMA
Nimbelijn.
Kijk me aan.
Gewoon doen wat goed is voor het gilde.
Wat goed is voor het gilde is goed voor jou.
Nimbelijn.
Wat betekent het gilde voor jou?
NIMBELIJN Het gilde betekent alles voor mij.
THEMA
Waar was jij zonder het gilde?
Weet jij nog...
NIMBELIJN Stop! Ik weet het nog. Ik weet het allemaal nog.
Het gilde. De Lotus.
THEMA
De Lotus.
BRITTEL
komt over de catwalk lopen, een blocnote in de hand, kijkend, schrijvend.
Vier afwijkingen in rechter module, hapering in aansturing bio-interface...
Nimbelijn! Heel mooi, je hebt Weldra te pakken! Neem je wraak voor mij?
Nimbelijn? Blijft even staan, kijkt, schudt hoofd, loopt dan door.
NIMBELIJN Thema, zijn er eigenlijk weet je dat je nog niet één keer aan mij gevraagd hebt THEMA
Wat? Wat heb ik niet gevraagd?
NIMBELIJN Wat ik wil. stilte
Of dit allemaal kan.
Of dit allemaal leuk is.
THEMA
Waar heb je ‘t over?
Leuk?! Moet het leuk zijn!!??
Wat is er met jou?
Ben jij een Buikloper ja of nee?
Nimbelijn geeft geen antwoord, loopt naar het eind van de catwalk. Linus verschijnt, neemt
Weldra over van Nimbelijn, korte blik, en draagt haar de catwalk af. Nimbelijn en Thema
staan tegenover elkaar.
THEMA

Gildeberaad Rood!!!

SCENE 14
Kozijn komt op op de catwalk, kijkt inspecterend rond. Haar kostuum is van boven imposant
(het deel dat we tot nu toe steeds gezien hebben), daaronder heel sober (onderbroek oid).
Hoofd en handen van Brittel verschijnen via plooien in het doek.
KOZIJN
BRITTEL

Rapport?
Er zijn onverklaarbare gedragsmodulaties, per karakter verschillend.
Daarnaast zijn er talloze technische haperingen.
Wanhopig ben ik op zoek naar een verband.

29

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 24 september 2020

Kozijn haalt een rolletje verband uit haar zak en gooit dat naar Brittel.
BRITTEL
KOZIJN
BRITTEL
KOZIJN
BRITTEL

KOZIJN

Mijn dank buitelt. Volgens mij is er hier namelijk een verband.
Daar?
Ja. Hier begint de interface van het biologisch substraat. Hypothese
toegestaan!?
Toegestaan!
Technische disfuncties ontstaan OMDAT vanuit biologisch substraat
pogingen worden ondernomen om wijzigingen aan te brengen in karakteraanstuurcodes. Dit leidt tot botsingen in programmagebonden personalitydecision centres, onder andere de motivatiekern.
Dat zou neerkomen op alteraties in SPELREGEL-gerelateerde protocollen.
Onmogelijk! Je kent teveel autonomie toe aan het biologisch substraat.
Mijn hypothese blijft: problemen in buitenkwadraatzone. Mogelijk
tekorten in vital supplies?

Een knetterende bliksem.
BRITTEL
KOZIJN

Stel onderzoek voor naar interface.
Hiertoe montagevaardigheden vereist, waartoe bij deze aanvraag.
Aanvraag genoteerd. Inzet gewaardeerd. Rapportage beëindigd.
kijkt naar publiek
Wacht even. Is dit on screen? Heeft u... U ziet mij nu?
haast zich naar uiteinde catwalk. Tegen Brittel: Onderzoek dit!

Brittel begint alvast, gooit haar rolletje verband uit, vraagt publiek om mee te werken,
stukjes op te meten. Door hem onopgemerkt, in het halfduister, komen Metsje en Stormbal
uit luiken in de catwalk tevoorschijn.
Metsje maakt steeds ‘fffff’-geluiden. Stormbal heeft een mijnwerkerslamp op zijn hoofd,
waarmee hij op verschillende plekken een ‘licht-6' schildert. Ze zijn op zoek, een nieuwe
poging om het 6e level te bereiken. Als Stormbal schijnt op het stuk waar Brittel onderzoek
pleegt, kijken ze elkaar aan.
STORMBAL Buikloper!
Beetje balorig bezig, buiten beding, beetje bungelen?
Beetje bedremmeld? Bezig binnenbrandje blussen?
Brittel steekt als gebaar haar vinger in de keel.
Braakneigingen beter buiten botvieren!
BRITTEL
Bek bedaren!
Brallende bemoeizuchtige bal beheerst basis behoorlijk belabberd.
Buikloper Brittel bezig:
belangrijk buitenonderzoek. Buiten beding.
KOZIJN
op in loket Aanrechters, level-6 poging voorwaardelijk, speelvlak deels in
gebruik door Buikloper-onderzoek naar technische haperingen. Hindering
onderzoek levert verlies aan experience op.
Metsje en Stormbal mokkend af. We horen ze praten terwijl Brittel verder gaat.
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STORMBAL Wat nou, ik liet me gaan? Je weet toch niet...
KITJE
stem komt van elders buiten de tent Zijn jullie nou gestopt?
STORMBAL Fickerdefackerdefuck! Er is een fantastisch feestelijk fascinerend fnuikend
forensisch onderzoek.
KITJE
Ja maar schatjes, we hebben alleen dit tijdvenster! Anders draait de hele
constellatie door, en dan liggen we zeker drie fasen achter op de
Buiklopers!
STORMBAL Laat Linus het dan maar oplossen, die is zo handig met die Level-4 wapens!
LINUS
stem komt van andere plek buiten de tent Ja, ik ben inderdaad handig met
die Level-4 wapens!
Intussen is Haarvat via een gat in het tentdoek zichtbaar geworden. Ze heeft
mutsjes/hoedjes/vlaggetjes bij zich, die ze aan het publiek uitdeelt. Zonder te praten probeert
ze te bereiken dat in het publiek door de attributen een ‘6' gevormd wordt. Brittel trekt zich
op zeker moment terug.
STORMBAL Ja, dat zeg ik, dat jij zo handig bent met die Level-4 wapens!
METSJE
Daar zijn wij ook allemaal heel blij mee! Dat jij daar zo goed mee om kan
gaan!
KITJE
Schatjes, is het wel een goed idee om zo te schreeuwen in de buitenzone?!
STORMBAL Volgens mij is er niemand aan het schreeuwen! We hebben het gewoon over
Level-4 wapens!!
LINUS
Ja, en als het gewoon om Level-4 wapens gaat, dan is er helemaal geen
reden om te schreeuwen!!
METSJE
Nee precies! Als het gewoon om een Stangjager gaat!!
KITJE
Volgens mij zijn jullie nou toch echt wel een beetje aan het schreeuwen!!
METSJE
Helemaal niet!! We hebben het gewoon over een Uithoorbord!!
LINUS
Wat is jouw probleem dan, Metsje?
METSJE
Ik heb geen probleem, jij hebt een probleem. zingt “My only love sprung
from my only hate”.
Haarvat is intussen geslaagd in haar opzet.
HAARVAT Zessssssssssssss! en haar sis wordt opgepikt en herhaald en versterkt buiten de
tent. Haarvat verdwijnt.

SCENE 15
Muziek. Bruigman, Stuurt (weer bijna helemaal opgetuigd), Thema, Waarhand en Nimbelijn
op via de catwalk. Het licht in de tent is rood.
BRUIGMAN Buikloperseed!
Bruigman, Thema, Stuurt en Waarhand plaatsen hun rechtervoet op elkaar (zoals de
musketiers handen op elkaar leggen).
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NIMBELIJN Brittel is er niet.
BRUIGMAN Brittel is uitgeleend.
Eed met beschikbare gildeleden.
Nimbelijn doet mee, met tegenzin.
BRUIGMAN Thema, geef reden voor gildeberaad.
THEMA
Behoefte om te zeggen dat ik Waarhand liefheb.
WAARHAND
Ja. Ik moet zeggen dat ik al langer THEMA
En dat ik Stuurt liefheb.
En mijn aanvoerder, Bruigman Beenlam.
Dat ik Brittel liefheb als mijn zuster - wat ze ook is.
En dat ik het meest van al Nimbelijn liefheb,
het oog van mijn appel,
de dief van mijn hart,
de tinteling van de ochtendbries in onze loodwarme zomer.
Ik heb de Buiklopers lief.
BRUIGMAN Kom ter zake.
THEMA
Nimbelijn heeft Waarhands plan uitgevoerd ze heeft de Level-4 wapens ontfutseld aan Linus Trekwand.
Maar toen ze de kans kreeg, heeft ze nagelaten
definitief af te rekenen met Weldra Blozeloos.
Ik vraag mij af of Nimbelijn de Buiklopers liefheeft zoveel als nodig is. stilte
WAARHAND
Natuurlijk heeft Nimbelijn de Buiklopers lief.
BRUIGMAN Nimbelijn is één van ons.
WAARHAND
Ja, dat bedoel ik, liefhebben, liefhebben, Nimbelijn is ons vlees en bloed,
hee, Nimbelijn, hee, maatje, hee chummy, hee kanjer.
Bruigman en Waarhand slaan Nimbelijn op de schouders (enz). Stuurt doet aarzelend mee.
Nimbelijn doet op zeker moment ook aarzelend mee, maar weet niet wat ze ervan moet
vinden. Alleen Thema houdt zich afzijdig.
BRUIGMAN Ik vind ook dat je die Aanrechter Linus
op een sublieme manier hebt bespeeld.
Dat hele onschuldige waarmee je dat eerste contact al legde,
die vrijpartij...
WAARHAND
Hij had ‘t echt niet door!
STUURT
Linus geloofde...
WAARHAND
Ja, zeg ‘t maar, Stuurt.
STUURT
Hij geloofde in de puurheid van onze Nimbelijn. Haha!
BRUIGMAN Mooi gezegd, mooi gezegd.
WAARHAND
Maar ‘t mooie is...
STUURT
Wat? Wat is ‘t mooie?
WAARHAND
Dat ‘t nog steeds zo is.
Nimbelijns puurheid is een nimmer aflatende bron,
en Linus kan daar telkens weer gedrenkt worden,
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als de sullige ezel die hij is!
Dan ben ik benieuwd hoe Nimbelijn hem een volgende keer gaat bespelen.
Eerst moet het vertrouwen weer gewonnen worden.
Nimbelijn heeft daar al een hele slimme eerste zet voor gedaan,
door Weldra aan Linus mee te geven.
BRUIGMAN Heel geraffineerd.
STUURT
Dat is geraffineerd!
WAARHAND
Inderdaad, Stuurt.
En het mooie is, mensen denken dat een vertrouwen
dat eenmaal beschadigd is,
niet snel weer opgebouwd is.
Daar was een wond,
daar is littekenweefsel,
daar is men voorzichtig.
STUURT
Daar kijkt men wel uit!
WAARHAND
Ja.
Maar als dat vertrouwen dan eenmaal weer gewonnen is,
dan is het juist dieper, want er zijn samen moeilijkheden overwonnen, we
hebben elkaar in lelijke tijden gezien en zijn daar overheen gekomen.
BRUIGMAN Het vertrouwen is dan juist dieper.
Geniaal.
WAARHAND
De oprechtheid, die is tentoongespreid
om dat gewonde vertrouwen te kunnen herstellen,
maakt dat een nieuw misbruik als zo goed als onmogelijk wordt
beschouwd.
De intimiteit is veel dieper,
en de vijand stelt zich opener en kwetsbaarder op
in de hernieuwde relatie.
STUURT
Kan Nimbelijn veel diepere geheimen stelen!
BRUIGMAN Heel goed, Stuurt.
Dat gaat veel verder dan
een paar simpele wapens die wij nog niet hebben.
Nimbelijn kan doordringen tot het hart van de spelstrategie
van de Aanrechters.
Ze kan de gevaarlijkste Aanrechter op genadeloze manier uitschakelen.
Ze kan ons een definitieve voorsprong geven op weg naar de Lotus.
WAARHAND
De Lotus!
STUURT
De Lotus!
THEMA
Gefeliciteerd, Nimbelijn.
Ik wist niet - dat dit je plan was ik neem al mijn twijfel terug - het spijt me...
Vergeef me, dat ik aan je getwijfeld heb.
Nu begrijp ik, waarom die aanvechting steeds scheef zat bij je.
NIMBELIJN Je begrijpt helemaal niks.
Ik trouwens ook niet.
Ik begrijp niks van die aanvechting.
Maar ik heb een vraag voor jou, Waarhand.
THEMA
WAARHAND
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Jij gelooft in de Lotus, nietwaar?
Jij gelooft in de Buiklopers?
Jij gelooft in onze missie?
WAARHAND
Ja.
NIMBELIJN Jij gelooft dat wat wij samen doen goed is. Dat het mooi is om offers te brengen
voor elkaar, voor het gilde. Omdat het goed is wat wij doen. Toch,
Waarhand?
WAARHAND
Jaja.
NIMBELIJN Daarnet heb je geschilderd hoe je gebruik kunt maken
van het vertrouwen van je vijand.
Je gebruikt iets waarvan je vijand denkt dat het mooi is
- liefde maar het is verraad, aangekleed als liefde.
Een wolf met een schaapsvel.
Zo kan iets heel moois gebruikt worden door iets heel sluws.
En daarmee is het dan iets heel lelijks,
want het is niet wat het lijkt.
Toch, Waarhand?
WAARHAND
Jajaja.
STUURT
Jajajajaja.
NIMBELIJN Maar als iets dat heel mooi lijkt,
even goed iets heel lelijks kan zijn,
omdat het gebruikt kan worden
als een schaapsvel door een wolf...
BRUIGMAN Waar wil je nou naar toe, Nimbelijn?
NIMBELIJN Hoe weet je dan dat dat waar jij in gelooft echt iets moois is?
Dat de Lotus iets goeds is?
Hoe weet je dan dat dat niet iets is
dat door iemand gebruikt wordt om jou,
om ons zo ver te krijgen dat we weet ik wat doen?
Hè? Hoe weet je dat dan zo zeker?
stilte
Ik doe het niet.
Naar de hel ermee.
Naar de hel met je strategie.
We spelen dit spel - op eigen kracht,
of anders doe je het maar zonder mij.
Een knetterende bliksem.
WAARHAND
Aaaaaah wat KINDERACHTIG nou!
BRUIGMAN Wat is dit voor een Prinzipienreiterei!?
THEMA
Stil! Dit is niet kinderachtig.
Dit is verraad. Ik had gelijk.
Nimbelijn, wil je je eigen gilde in het gezicht spugen?
Ga je schijten in je eigen nest?
Wil je gif spuiten door je eigen navelstreng?
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Wat wil je?
STUURT
Hoe kun je NIET de Lotus willen veroveren?
NIMBELIJN Ik weet het ook niet, Stuurt. Heb je gehoord wat ik zei?
STUURT
Jaahaa.
Jaahaa.
Maar daar moet ik niet over gaan denken want dan krijg ik hoofdpijn.
grijpt naar zijn hoofd Het begint al. Ai. Pijn. Pijn.
BRUIGMAN Nimbelijn, als aanvoerder van het Buiklopersgilde
moet ik de strengste maatregelen nemen die denkbaar zijn.
NIMBELIJN Je doet maar.
Knetterende bliksem. Brittel verschijnt ergens in het tentdoek, buiten adem.

SCENE 16
Tijdens Brittels tekst verschijnen één voor één de Aanrechters via plooien in het doek, evenals
Kozijn in haar loket.
BRITTEL

Onderzoek uitgevoerd! Montage montagevaardigheden verbruikten al mijn experience!
De interface - hoe dieper ik kwam, hoe meer verzet er leek te komen!
Mijn concentratie, mijn wilskracht,
overal werden gaten in geschoten!
Het was als walsen door nat cement,
op zeker moment leken mijn botten uit mijn vel te vallen.
Maar maar maar Kozijn heeft misschien ook gelijk,
maar elke stap bracht me dichter bij mijn hypothese over het biologisch
substraat, het het schuurt, het balkt, het verzet zich tegen onthulling,
maar het heeft een wil die sjort en wrikt aan onze codes!
KOZIJN
Kun je de interface blootleggen?
BRITTEL
Niet zonder hulp van de Aanrechters.
HAARVAT Wat heb je nodig?
BRITTEL
Een Level 6-wapen. De Grondvoeler.
Weer een bliksem. Het licht valt even uit, gaat heel voorzichtig weer aan.
METSJE
De Grondvoeler?
KITJE
Geef hem niet! Dit is weer een truc!
KOZIJN
Spel stilgelegd - ik sta garant. Haarvat, als je zo vriendelijk wilt zijn...
HAARVAT Linus, breng de Grondvoeler.
Linus af, maar voordat hij weer terugkomt: Lichteffecten, dramatische muziek terwijl een
deel van het tentdoek verdwijnt. Erachter is een klein kamertje. Hierin zit de Gamer, Leef
Opstelten. Zij is geheel ingekapseld in snoeren, draden, slangen, elektroden, toetsenborden,
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beeldschermpjes, consoles, joysticks en wat dies meer zij. Ze is bleekgroen geschminkt en ziet
er bijzonder ongezond uit.
LEEF

De onwrikbaarste wetten zijn ontwricht.
De rots is vloeibaar en het water vast.
Verloren is het heilig evenwicht. stilte
De wereld is de bodem van de sfeer van de goden.
Ze dalen luchtig af, en richten vluchtig aan
wat geen mens meer teniet kan doen.
De passie doorklieft het argeloze hart
en zet een vrij mens gevangen in een kooi,
nooit verlangt hij naar vrijheid.
Hij wijt zijn boeien aan zijn celgenoot,
of, nog onzinniger, aan zichzelf,
maar nooit ofte nimmer aan zijn kerker.
NIMBELIJN Wie bent u?
LEEF
Jullie zijn mijn passie en mijn kooi,
mijn boeien en mijn celgenoten.
Jullie zijn het spinrag... hoest
Water! frommelt aan een van de slangetjes
KOZIJN
Het is zoals ik dacht. Problemen met de vital supplies.
KITJE
Wat kunnen wij daaraan doen?
BRUIGMAN Connectie maken met bestelprogramma’s.
HAARVAT Eerder supportprogramma’s.
THEMA
Ik zou zeggen control of supply-programma’s.
LEEF
Nee. hoest
De bestel-, support- en control of supply-programma’s werken prima.
Ik heb dorst omdat ik praat.
Ik hoor niet te praten. hoest
BRUIGMAN Scheidsrechter, hoe dienen wij om te gaan met het biologisch substraat?
KOZIJN
Dit is voor mij ook nieuw - ik moet het een en ander erop naslaan.
Misschien dat het rekalibratiehandboek er iets over te zeggen heeft - of de
moedercodeconfiguratie...
HAARVAT Onze keuzes dienen zich nu te richten op ondersteunend gedrag, zodanig dat de
spelvoortgang gewaarborgd wordt.
Ik sta erop dat de spelklok wordt stilgezet
en er door beide partijen geen experience verzameld kan worden
totdat dit in de grond rechtgezet is.
STORMBAL Ja, hallo!
We kunnen er toch gewoon mee praten!
Volgens mij is het een vrouw, dus laat mij maar even.
Hello baby!
Misschien reageert ze beter op Engels, vandaar.
I like your... tubes very much, especially the blue ones.
Nice blue tubes.
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Linus via de catwalk op met de Grondvoeler, een langwerpig gevaarte met aan het eind een
slurf.
LINUS

Waar moet die Grondvoeler naar toe?
O. Wauw!
Is dat ook een Level-6 merit?
Hoe kan je die gebruiken dan?
Of is dit een Level-7 challenge?
LEEF
Met voetjes te licht om ‘t natte zand in te drukken
jagen jullie op de vloedlijn,
en vlucht je als Neptunus terugkomt.
Met jullie hulp heb ik de middagzon verduisterd,
de opstandige winden opgeroepen,
en oorlog ontketend tussen de groene zee en de azuren hemelboog.
Ik heb vuur gegeven aan de ratelende donder,
en op mijn bevel hebben de graven hun slapers gewekt en uitgespuugd.
Ik hou van citeren.
hoest Dorst!
NIMBELIJN Mag ik iets vragen?
Waarom moet ik aldoor aan Linus denken?
Waarom vergeet ik de Lotus en denk ik alleen maar aan Linus?
LINUS
Die vraag is niet interessant.
Interessanter is: waarom heb je mij verraden?
Nee! Interessanter is: waarom verlang ik naar jou, terwijl jij mij verraden
hebt?
Nee! Interessanter is: wat zijn we hier aan ‘t doen?
Nee! Interessanter is: waarom kijk je zo naar mij?
Nee! Interessanter is: waarom loop ik nu niet naar je toe en pak je vast?
Nee! Interessanter is...
LEEF
Ik snap je vraag.
Kijk: ik speel natuurlijk met jullie, met mijn Buiklopers...
alle Buiklopers draaien op hun rug en spartelen met hun benen
maar...
alle Aanrechters beginnen met hun armen te draaien.
NIMBELIJN Ook met de Aanrechters?
LEEF
Ik kan dus nooit van mezelf winnen.
LINUS
Of altijd.
LEEF
Altijd is nooit!
Snap dat dan! hoest
BRUIGMAN Snap dat dan!
STORMBAL Ja, snap dat dan!
THEMA
Ja, verdomme, snap dat dan!
KITJE
Ja, snap dat nou een keer!
LEEF
De enige manier om te winnen is het spel zelf te verslaan. stilte
STUURT
Ik snap het niet.
Een knetterende bliksem.
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STUURT

KOZIJN

Maar misschien is het niet te snappen.
U ziet er wel echt bleek uit.
Moet er niet gekeken worden naar die slangetjes?
Linus, die Grondvoeler... sluit die eens aan.

Linus gaat in de weer met de slurf van de Grondvoeler, om die aan te sluiten in de kamer van
Leef. Zodra de connectie is gemaakt, klinkt het geluid van afslaande apparatuur
(kortsluiting), en donkerslag.

SCENE 17
Gefluister, onverstaanbaar, stemmen vermengd met electronische geluiden.
KITJE

op de catwalk In Barcelona heeft-ie me bezwangerd.
Het was in een hotelkamer, met balkon op de hoek, de deur stond open,
kijk, zei ik, dan gebeurt er iets echts met je lichaam,
maar hij wilde niet geloven dat het van hem was,
denk je dat hij vader wilde zijn,
zag ik hem al het zitje vastmaken op de achterbank,
laat staan een huilend kind troosten,
überhaupt iemand troosten,
toen heb ik het laten komen, alleen.
Ik kon het alleen.
Ik heb hem een foto gestuurd toen Seiko een jaar was.
Je kind.
Twee druppels water, toen al.
Hij belde toen ik de lasagna uit de oven haalde, kijk, hier zitten de
brandplekken nog.
Wilde komen, wilde zijn kind zien.
Smeekte, dreigde, fleemde, chanteerde.
Ik werk, zei ik, ik heb geld, ik kan het alleen.
Toen een keer, toen ik met m’n handen vol boodschappen stond en Seiko
struikelde en hard met z’n slaap op de stoep viel toen stond-ie achter me.
Bleek dat-ie al dagen aan de overkant had staan kijken.
Hij pakte de boodschappen van me over,
hij voelde het gewicht van de wijnflessen,
het gekrijs van Seiko overstemde alles wat we wilden zeggen,
we gingen naar binnen hij bleef.
Maar ik moest mijn wraak hebben.
Ik maakte ‘m gek.
Eindeloos heb ik hem onzeker gemaakt of Seiko wel van hem was.
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Hij was knettergek, het zijn twee druppels water, hoe ouder Seiko werd
hoe duidelijker, maar ik kon hem elke keer aan het twijfelen brengen.
Hij is pas weggegaan toen hij thuis kwam en ik met een jongen van 24 op
de bank lag te vrijen, terwijl Seiko over ons heen kroop.
Dat had ik misschien niet moeten doen.
Daarna ben ik hem pas echt gaan missen.
Kitje af. Haarvat, Bruigman en Kozijn op via de catwalk. Ze fluisteren druk, samenzweerderig,
onverstaanbaar. Af en toe is het woord ‘Grondvoeler’ verstaanbaar, of ‘biologisch substraat’.
Opeens wijzen ze alle drie met beide armen naar één bepaalde plek op het doek. Daar is
verder niets te zien. Dit herhaalt zich een aantal malen. De laatste keer wel, en vaag wordt
een geprojecteerd beeld van een lotus zichtbaar. Maar voordat het beeld helder wordt, gaat
het doek hier open, en wordt een tweede kamer zichtbaar. Hier zit een man, net als de
Gamer ingebouwd in slangen, electroden, snoeren, toetsenborden, schermpjes, joysticks en
andere consoles.
DREVEL

Wat is dit, een misplaatst soort vakbondsgevoel?
Jullie denken, met vereende krachten halen we samen die Lotus gewoon
binnen?
En de scheids laat zich ook gewoon voor jullie karretje spannen? Hebben
we de hele angel uit het spel gehaald?
Het gaat opeens niet meer om elkaar verslaan en daardoor winnen?
Ik zal het doorgeven aan de voetballers.
Niks meer trainen, niet meer nodig om doelpunten te maken, nee, je
spreekt gewoon met elkaar af dat je achterhaalt waar de sleutel is van de
kast waar de Europa Cup wordt bewaard.
Wat is dit, zijn jullie ook door een virus aangetast?

Drevel Ziggoerat laat het doek voor zijn kamer weer zakken.
HAARVAT Is er een tweede?
BRUIGMAN Het biologisch substraat meent dat het beide partijen zelf aanstuurt.
Dat het tegen zichzelf speelt.
KOZIJN
Maar toen ze aangesloten werd op de Grondvoeler,
merkte ze dat een andere kracht in het spel aan het werk is.
DREVEL
op via catwalk Ik kan er via een overrule-programma altijd bij.
Ik hou er niet van als iemand mijn spel verkracht.
BRUIGMAN Hoe bedoelt u, ‘mijn spel’?
Ik ben trouwens Bruigman Beenlam, aangenaam.
DREVEL
Nee, je bent niet langer Beenlam, je bent Bruigman Huppelkutje.
Je bent Fred Astaire. Je bent Rudolph Valentino.
Muziek. Bruigman begint te dansen - eerst aangenaam verrast dat hij beide benen weer kan
gebruiken - dan enigszins zorgelijk. Met een gebaar laat Drevel hem stilstaan.
DREVEL
Nou, hier ben ik.
Hier sta ik on screen, met publiek erbij.
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Hier schud ik de hand van Haarvat Lijnzaag (jaagt Haarvat weg), en van
Kozijn Bruistabloo (jaagt Kozijn weg, Bruigman gaat uit eigen beweging).
Kom maar tevoorschijn, schatje.
Schatje?
Ik heb je genoeg water gegeven, toch?
Je hebt het echt niet doorgehad, hè?
Je dacht ook dat ik niets door zou hebben.
Dat ik rustig zou toekijken hoe je mijn spel naar de gallemiezen helpt.
Met je Romeo en Julia-scènetjes.
“Naar de hel met je strategie” ja ja.
En je vindt dit zeker een zwaktebod, dat ik hier zo verschijn?
Nou, misschien.
Wie weet.
Maar ik moet nog zien wat jij nog in de wedstrijd kan zetten.
Linksom of rechtsom.
LINUS

DREVEL

op Was daar nou...
Ik dacht even dat er sprake was...
Was daar de Lotus even in beeld, klopt dat?
Oja. Ja hoor.
Dan krijgen we nu zeker een scène met die twee elfjes,
en dat moet dan als strekking hebben: liefde overwint alles.
Hou alsjeblieft op zeg.
Liefde overwint helemaal niet alles.
Als mensen niet te vreten hebben dan verraden ze degenen die ze het
meest liefhebben.
Ja, hoor je me, Linus Trekwand?
Want dat hele liefhebben is dan verdampt.
Is niks meer.
Sowieso gaat het alleen maar om het begin, het gaat om het vinden van
een geschikt stuk vlees waarmee je je kunt voortplanten.
En de rest is verveling, kleine ergernissen en soms de niet eens zo
onwelkome afleiding van een groot verraad.

Nimbelijn verschijnt door een luik in de catwalk.
NIMBELIJN Linus!
Ik heb ‘t gevonden!
Die aanvechting moest niet in mijn gemoedsoverloop,
die zat goed waar die zat!
Alleen, ik had...
DREVEL
Stil! sluit luik
Ik wil 't niet horen!
Waarom jullie eraan begonnen zijn is helemaal een raadsel.
roept in luik Je hoeft je niet voort te planten hoor!
Ik maak zo een paar nieuwe!
Jij! Had jij het niet over 'het spel spelen op eigen kracht'?
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Schatje, dat was toch wel een zeldzame vorm van ironie!
Schatje?
Schatje, kom nou maar tevoorschijn.
Ik heb genoten van je fantasie, echt.
Leef verschijnt, losgekoppeld en afgeschminkt; is ze het zelf of een virtuele
verschijningsvorm?
LEEF
DREVEL
LEEF
DREVEL
LEEF

DREVEL
LEEF
DREVEL

Ben je het echt?
Dag Leef. Ach wat is echt.
Je bent er in ieder geval.
Je kon niet wegblijven.
Hoe bedoel je?
Je kon niet wegblijven.
Je moest ingrijpen.
Heb ik een open zenuw geraakt?
Je spel, je spel.
Ja, mijn spel, ja.
Is het soms verboden ergens om te geven!?
Nee. stilte
Je wist dat ik daar 'nee' op zou zeggen.
Precies.

Voorzichtig komt Stuurt op.
Jij geeft ook om mijn spel, jij geeft heel veel om mijn spel.
Jij geeft...
LEEF

STUURT
DREVEL
LEEF
DREVEL

LEEF

DREVEL
LEEF

Alles?
Je wilde 'alles' zeggen, hè?
Nee, niet alles, blijkbaar
Niet alles.
Er was een hoekje, een klein hoekje.
Was dat vanwege de slangetjes?
Vanwege het groen?
Hebben zij je gezien?
Ja, hoe is het mogelijk, hè?
Ja, Stuurt, dat was vanwege het 'groen'. Stuurt af
En nu?
Zijn we nu klaar?
Ben je nu los?
Bijna.
Lul.
Je weet zelf dat je de zaak stil gelegd hebt door hier te verschijnen.
Je bedoelt dat je het spel nu weer verder wilt spelen?
Maar het spel spelen is iets anders dan het naar de klote helpen.
Wie weet eigenlijk wat het spel is dat we spelen?
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DREVEL

LEEF

DREVEL

Hè? Wie bepaalt dat?
Je hebt je anders vol overgave in mijn spel gestort.
Je was er niet van weg te slaan.
Je bent je eigen gevangene.
Goed.
Voorstel: zullen we het hen laten uitvechten?
Zonder bemoeienis?
Geen bemoeienis?
Goed, als jij dat kan...

SCENE 18
LINUS
op Ja wacht even! Hebben wij hier ook nog wat over te zeggen?
NIMBELIJN op Ja precies!
Linus, Nimbelijn, Bruigman en Haarvat pakken Drevel en Leef beet en zetten hen aan de rand
van de tent, op de catwalk. Bruigman en Haarvat bewaken ze, ieder aan een kant, terwijl
Linus en Nimbelijn uiterst langzaam op elkaar toe beginnen te lopen, in de hoek die de
catwalk nu eenmaal vormt. Vlak achter Nimbelijn gaat opeens een luik open in de catwalk,
en Thema verschijnt.
THEMA

Nimbelijn!
Vraag dringt en rolt - ziedaar - van mijn tong:
wat is volgens jou het thema van dit geheel?
NIMBELIJN Thema.
Jij bent de enige Thema die ik ken.
THEMA
Vooruit! Je weet wel beter.
NIMBELIJN Je wilt zeker dat ik ‘liefde’ zeg, of ‘verraad’,
en dan kan jij daar weer tegen in gaan.
LINUS
Waarom geef je haar geen antwoord?
NIMBELIJN Er is geen thema. Thema af
Er is alleen dit moment.
En dit.
En dit.
Dus als jij vraagt: wat is het thema?
dan zeg ik: Interessanter is de vraag,
waarom jij daarnet al die vragen stelde.
Op dit moment gaan Linus en Nimbelijn allebei over in jabbertalk, waarbij ze elkaar niet
lijken te begrijpen. Ze argumenteren, ergeren zich, gebaren, reageren heftig op elkaar.
Terwijl ze hiermee doorgaan komt Weldra op. Ze loopt naar Nimbelijn en legt een vinger op
haar lippen. Ze loopt naar Linus en legt een vinger op zijn lippen. Muziek. Dan neemt ze Linus
bij de hand en voert hem langzaam naar de hoek van de catwalk. Ze loopt naar Nimbelijn,
maakt haar kleding open en onthult een grote afbeelding van een Lotus. Ze neemt haar bij de
hand en voert haar ook naar de hoek. Ze kust Linus en dan Nimbelijn. Als Linus en Nimbelijn
elkaar kussen sterft het licht langzaam weg.
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EINDE
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