ACTE II
15. Ouverture en Sextet
Laurina
Onder de indruk
Wat stelt dit voor…
Emilia
Onder de indruk
Dit geloof ik niet…
Bettina
Onder de indruk
Zijn dat zijn sporen…?!
Fernando
Of dat zijn sporen zijn,
wat dacht je dan?!
Die van een everzwijn?!
Nou verre van!
Sempronio
Wáát?!
Ik ben sprakeloos,
helemaal sprakeloos,
al deze sporen, het zijn stuk voor stuk kado’s!
Ik heb geen tekst meer,
ik sta perplex!

1

Annibale
Ik beken, hoe zeg je dat,
dat ik zo mijn twijfels had.
Dit is geen kinderspel,
dit overtuigt wel,
ik was geloof ik, iets te snel.
Sempronio
Jij, ik vergeef het je,
was niet de enige.
Het wezen leeft!
Vrouwentrio
Niet heel rustgevend,
het wezen leeft.
Best angstaanjagend,
ik voel m’n maag.
Annibale
Kijkt naar afdrukken
Als dit z’n zolen zijn…
Die aan je vislijn …
Toch niet echt fijn…
Tutti

Sempronio Fernando
Hoera voor het wezen!
Lang zal het leven,
hiep hiep hoera!
Vrouwentrio
Niet heel rustgevend…
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Die zijn op dreef.
M’n benen beven,
dus ga maar na.
Annibale
Lang zal het leven,
het wezen leeft,
hiep hiep hoera,
in de gloria!
Annibale
Hahahahahahahaha!
Sempronio
In de gloria!
Annibale
Hahahahahahahaha!
Fernando
Tegen de vrouwen
Kom, niet zo bang!
Laurina
Wie, wat, wij?! Welnee!
Emilia
We gaan het vangen!
Sempronio
Bekijkt met Fernando de resultaten
Zeg, beste paard van stal,
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heb jij je data al?
Als je dat optelt kom je vast op een getal.
Fernando
In het kwadraat, hè!
Sempronio
Da’s flink aan de maat.
Bettina
Klopt dat met wat u dacht?
Sempronio
Dit had ik niet verwacht.
Bettina
Met wat u had voorspeld?
Sempronio
Dit overtreft dat wel.
Maak een tabel.
Annibale
Hulde Sempronio,
u nam een risico.
U trok uw eigen plan,
dat op uw leeftijd, man!
U hebt stroom tegen, maar waagt en wint,
u peddelt dwars ertegenin!
Sempronio
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Niet overdrijven,
ik blijf bescheiden.
Fernando
Wie houdt me tegen,
ik móet bewegen.
Hup falderie, faldera, falderie, faldera,
nu allemaal!
Hup falderie, faldera, falderie, faldera,
ons doel behaald!
Laurina
Wat bent u inspirerend,
u wordt nu door mij geëerd!

Valt op haar knieën neer
Sempronio
Heel lief bedacht, maar dank je wel,
alleen ambitie telt.
Bettina
Maar zou… het niet terecht zijn,
om te checken of ze echt zijn?
Laurina
Wat zeg je daar voor dommigs?!
Emilia
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Verf jij het lekker blond.
Sempronio
Bettina, jij hebt prachtig haar,
maar wat zeg je daar?
Ben jij een beetje raar?!
Laurina
Hoe kom je, je haar is prachtig,
op zo een kulgedachte?
Emilia
Bettien, je bent niet blind, toch?!
Kom op, dit ziet een kind nog!
Sempronio
Niet blind, toch?
Emilia
Ik ben niet goed onderlegd,
Sempronio
Niet echt

Emilia
maar zie wel, dit is echt!
Sempronio
Dat zeg ik.
Emilia heeft jouw kennis niet,
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Fernando
maar weet wel wat ze ziet…
Annibale
Terwijl hij Bettina opvangt, die in elkaar klapt
Voor alle knappe koppen:
soms wordt er iets geopperd,
dat klopt of niet kan kloppen,
genóeg nu, en nou stóp!
Sempronio
Op mij en op mijn eerherstel!
Fernando
Op u en op uw eerherstel!
Sempronio
Een hoogvlieger ben ik sowieso,
lang leve ik, Sempronio!
Fernando
Proost! Op een hoog IQ!
Lang leve u,
lang leve u!
Vrouwentrio
Proost, op uw eerherstel,
u bent een held,
u bent de beste,
een rolmodel!
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Annibale
Op uw eerherstel,
u bent de beste!
Lees de tabellen,
de cijfers tellen!
Sempronio
Proost, op mijn eerherstel!
Tutti
Ik/ U bent de beste,
lees de tabellen,
elk cijfer telt!
Ik ben/U bent een rolmodel en een held,
ik ben/u bent een held!
Sempronio
(Gesproken)
Ik weet niet of iemand van jullie ooit in de omstandigheid is
geweest om aan het hoofd te staan van een crew die je volledig
ondersteunt?
Nee, niet?
Ik kan jullie zeggen dat dat voelt alsof je wordt opgetild. Alsof je
wordt gedragen naar een plek in de volle zon, met als enige
opdracht om te stralen!
Er is er één in de groep, die het verdient om in ieder geval een
beetje in de búúrt te komen van die ervaring, zonder wie onze
hele Op Drift Expeditie een slap aftreksel zou zijn geworden van
wat we nu neerzetten, en dat is uiteraard…………
Iedereen kijkt afwachtingsvol
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…. onze eigen, onvervangbare: Emilia!

16. Aria Emilia
Nee, even geen applaus graag,
het is echt te gering wat ik bijdraag.
U (Sempronio) heeft uw idealen,
wat ik doe is enkel betalen.
Praktisch misschien,
maar geen verdienste.
Ik, en dat zit me heel hoog,
ben alleen maar vermogend!
Ik post af en toe iets op YouTube,
en ik heb weet ik veel hoeveel volgers,
soms blog ik of ik vlog.
Hé, ik word influencer,
dan influens ik mensen!
Neem onze expeditie,
dat wordt dan mijn ambitie.
Weet wat een groot effect het heeft,
als ik deze boel een platform geef!
Ik trek die bende vlot,
wat stoffig is wordt hot!
Ik voel die kracht, pats boem,
dat wat je passie noemt!
Mijn hemel, wat een nonsens,
alles klinkt gezwollen,
veel geschreeuw en weinig wol.
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Schamper
Levensvuurtje, als er iets niet brandt,
veel blabla, veel buitenkant.
Weelde staat me tegen,
gunsten die ik kreeg,
leeg, hier blijft het leeg…
Ik, als hoofdsponsor op missie,
maar geen mens die ziet wat ik zie, nee…
Oh, m’n hart lijkt van plastic,
dat ben ik,
misses plastic,
dat ben ik…

Fernando’ s kling
Een vlog wordt niks op missie,
met geen 4G, geen Wifi.
Dat is een kleine domper,
maar ‘Emilia on Mission’, dat komt er!
Ik brei dat rond, het wordt bijzonder!

17. Vissenlied Tutti
Wij staren naar haakjes, wij staren naar aas,
wij staren in water, wij staren maar,
naar haakjes, wij staren wat glazig naar aas,
wij staren in water, wij staren maar,
wij staren in water wat glazig naar aas,
wij staren in water, wij staren maar…
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Emilia
(Gesproken)
Ik wil nog even terug naar het moment dat we allemaal hebben
staan blèren dat we áf wilden van Fernando als instructeur Vis.
Even snel een rondje; ik wil een ja, als je dat nu nog steeds vindt,
en anders een nee.
Er komen uitsluitend ja’s

18. Duet Fernando Bettina
Fernando
Bekijkt de vangst
Hoezo, ik zou een instructeur van niks zijn?!
Hij bijt niet!
Valt hem niks te verwijten?!
Men zoekt een zondebok, en dat moet ík zijn?!
Verdikke!
Dat hoef ik niet te pikken!
Bettina
Fernando, zou ik…
Fernando
… ónzin, dat ik zou moeten boeten,
dat doe ik niet, de groeten!
Een monster dat niet hapt,
en men betwist opeens mijn leiderschap?!
Bettina
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Zou ik iets mogen zeggen…?
Fernando
De schuld bij mij te leggen!
Bettina
Jij door het slijk, je stond te kijk, het spijt mij…
Een dolk in je rug,
ik neem het terug,
ik neem mijn ‘ja’ terug!
Fernando
Wat koop ik voor spijt?
Wat denk jij, meid,
ben ik het maar weer kwijt?!
Bij de zoolafdrukken, data erbij
Schrijf onder kopje: SPOREN…
Bettina
Aarzelend
Fernando, moet je horen,
ik ben niet uit op ruzie…
Fernando
Reusachtig, is mijn conclusie,
zoals ik het nu zie.
Bettina
Heb jij ze ook van héél dichtbij bekeken?
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Fernando
Jazeker!
Bettina
Je kan ze tamponeren …
Fernando
Bettina, alsjeblieft, ze tamponeren?!
Beweer jij… ?!
Jij blijft maar suggereren!
Bettina
Als ik er wat aan peuter,
dan lijkt er wat gefröbeld,
wat bij elkaar gekleuterd...
Fernando
Genoeg, dit kan niet kloppen,
jij houdt erover op,
Bettina stop!
Bettina
Ze kunnen ook gemáákt zijn!
Fernando
Door wie, een zwakke schakel?
Die zou dan van het pad zijn afgeraakt…
Bettina
Fernando, ik…
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Fernando
… wie zoiets flikt,
dat is wel even slikken …
Bettina
Fernando wil jij mijn vertrouweling zijn,
ik draag een groot geheim...
en waar ik over loog,
dat zit me torenhoog...
Fernando
Achteloos terwijl hij wegloopt. (Gesproken)
Oh…?!
Bettina blijft in verwarring achter

19. Aria Laurina
Lag jouw vraag, ja Annibale, eerst nog loodzwaar op mijn maag:
Gewichtig
‘Waar maak ik Laurien voor wakker?’
Eitjes pellen,
nee, dat telt vast niet,
oppervlakkig, veel te ondiep!
Zo'n simpel leven,
als dát me drijft?!
Wat dan wél, die vraag wordt nijpend,
waar ik warm voor ben te krijgen,
ik begin ‘m al te knijpen …
Heb ik er maar mee te dealen;
ben ik geen complexe ziel?!
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Het is wennen,
niet te weten wie je bent.
Mijn mooiste dromen gaan over kazen,
zacht en romig.
Van kruiden plukken,
word ik gelukkig,
van broodjes smeren…
Moet er weer méér!
Of niet…?!
Hoef maar om mij heen te kijken,
niet benijdenswaardig, lijkt me.
Oh, Fernando kan goed tellen,
maar hij is niet van gunst, gezellig!
Het woord AIO klinkt gewichtig,
maar zij kijkt alleen maar schichtig,
die neemt het leven niet echt licht.
En Emilia noem ik Emieldraháháháma.
Al die hooggestemde doelen!
Maar je comfortabel voelen?!
Ach, Sempronio is geschift,
maar die is prettig op drift.
Dus waarvoor ik wakker word …?!
Is een eitje op een bord!

20. Sextet
Ontspannen aan tafel
Sempronio
Bij het zien van het ontbijt
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Mijn respect, Laurien, wordt almaar groter,
neem zo’n eitje, zacht als boter
Fernando
Ik gedij bij goed ontbijten.
Annibale Fernando
Met een kakelvers gebakken eitje!
Emilia Bettina
Eensgezind, gelijkgestemd,
aan de zelfgemaakte pruimenjam!
Laurina Annibale
Wat het vissen níet teweegbrengt,
lukt croissantjes in een oogwenk.
Al die versgeperste smoothies,
al dat healthy superfood,
en geserveerd op dit trendy serviesgoed,
hoe kan het anders, dan dat dat ons goed doet…?
Sempronio
Fijn dat de kou weer uit de lucht is,
het vertrouwen weer terug is.
Fernando
Oeps! Wat smoothie op mijn goeie broek!
Emilia Bettina
Willen allebei opstaan
Zal ik eventjes een doekje..?
16

Laurina Annibale
Dames wacht, wees niet zo snel,
deze man die kan dat zelf.
Fernando
Wat doet die grote spons daar?
Sempronio
Die wou ik daar bewaren.
En waarom die controle?
Fernando
Leg die eens op de zolen!
Emilia Laurina Bettina
Wááááát! Ik geloof m’n ogen niet!
Annibale Fernando
Jij loog, of niet?!
Sempronio
Hoe bedoel je?
Annibale Fernando
Jij flest de boel!
Sempronio
Wat bedóel je?!
Annibale Fernando
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Jij sponsde zolen op het dek,
bezopen, knettergek!
Emilia Laurina Bettina
Ja, is dat zo, Sempronio?!
Sempronio
Zo’n beetje, ja, maar weet je,
we hadden al zo lang niet beet,
ik wist niet wat ik deed…
Emilia Laurina Bettina
Veel erger dít, dan plagiaat,
verraad, jij pleegt verraad!
Annibale Fernando
Ontrouw aan heel de wetenschap!
Wie is daar niet op afgeknapt?
Dat wezen, pure nonsens,
dat heb jij zitten sponsen!
Ga door, maar zonder ons.
Emilia Laurina Bettina
Veel erger dít, dan plagiaat,
verraad, jij pleegt verraad!
Emilia Laurina Bettina Annibale Fernando
Jij hebt geen scrupules.
kan het ridiculer;
wij zijn bedonderd
met een grote spons,
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een grote spons!
Jij bent het zelf, een monster!
Ga door, maar zonder ons!

21. Aria Sempronio
Aangeslagen, in de war
Nee, niet weggaan,
kom weer aan tafel.
Kalm wat babbelen,
wat koetjes en wat kalfjes.
Eitje, appeltje,
dát wil ik, snap je?
Samen met jullie aan tafel zitten,
dat wil ik, niks meer dan dit …
Traag vervaagden al mijn grenzen,
door één diepgevoelde wens.
Wordt een mens een minder mens,
als die wens, koste wat kost, een keer vervuld moet,
en je ondoordachte dingen doet?
Heel mijn lange leven hoop je op iets,
en dan loopt het uit op niets…
Fernando staat op
Nee, niet doen, jij bent onmisbaar!
Fernando aarzelt maar blijft staan
Geen gekladder meer, dat is echt klaar!
Bettina staat op
Nee, Bettina, niet jij ook nog,
geen gelieg meer, geen bedrog,
ik beloof het, toe, blijf nou toch!
Wat denk jij nu, Annibale,
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komt het zo tot een finale?
Mijn bewijsdrang, mijn ondergang …
Hoe ik snoeihard onderuitga,
basta, hie(hie)r ko(ho)mt ni(hi)ks mee(hee)r na.
Mijn bewijsdrang,
domme drang,
het wordt mijn ondergang.

22. Aria Bettina
Ach, het leven is maken van fouten,
lieve mensen, we worden gelouterd.
Foute paden, die worden bewandeld,
ook door ons, wij zijn echt niet veel anders.
Weg die schaamte, en weg rode kleur,
ons kent ons, nu bent u aan de beurt.
Iedereen kan een beetje verdwalen,
ik heb ook zo mijn eigen verhalen,
of noem het m'n zonden, soms lik je een wond.
Een probleem, nee,
niets menselijks is ons vreemd,
één zo’n misser, hoe erg is het, u heeft zich vergist.
Ieder mens heeft zijn eigen geheimen,
luister goed, dan vertel ik het mijne:
in het echt ben ik wel een student,
maar dan één met geen greintje talent.
Dus op missie, dat zat er niet in,
maar Bettina, dat was m’n vriendin.
Ik wou in plaats van haar gaan,
moest wat verdonkeremanen;
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dat briefje dat zij mee mocht,
volledig met uw zegen,
dat heeft zij nooit gekregen.
U had, dat werkte prima,
geen voorstelling bij Bettina,
of een vaag beeld misschien.
Leugens, dit was een stevige,
u blijkt niet de enige...
En dat lucht op, hè,
dat is wel top, hè?
Ik schaam me, Bettina,
terecht dat ik voor schut sta!
Stel dat het nu hier ophoudt,
stopt dan ook het vertrouwen,
stopt dat na elke fout?
Wat doen we met bezinnen,
met weer opnieuw beginnen?
Wat doen we met compassie, coulance?
Krijg je een nieuwe kans?

23. Sextet
Tutti
Is dit écht waar?!
Onvoorstelbaar!
Was dat monster al vergeten,
wordt ons schip opengereten!
Wij staan samen op een vaartuig, toch?!
Is dit wáár, en geen gezichtsbedrog,
waanzin, helemaal mesjogge!
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Annibale Fernando Sempronio
Als we uit balans gaan raken …
Emilia Laurina Bettina
… ááááh, dan gaan we water maken!
Annibale Fernando Sempronio
Zonder reddingsvest met fluitje …
Emilia Laurina Bettina
… samen in hetzelfde schuitje…
Annibale Fernando Sempronio
Als de boel begint te zinken …
Tutti
... help, dan zullen we verdrinken!
Alles trilt, mijn hele lichaam,
dit kan enkel nog maar misgaan!
Tutti
Mayday, mayday,
is er ook een plan B?!

24. Sextet
Laurina
Oef, wat was dat?
Verrassend,
ik ben behoorlijk nat gespat.
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Emilia
Oef, wat was dat?
Verrassend,
en wat een wildebras,
ik denk wel dat dit het was.
Bettina
Oef, wat was dat?
Verrassend,
het heeft ons goed beetgehad.
Annibale
Oef, wat was dat?
Verrassend.
het water weer spiegelglad.
Fernando
Oef, wat was dat?
Verrassend,
is dit hier z’n habitat?
Sempronio.
Oef, wat was dat?
Verrassend,
misschien toch proficiat?
Tutti
Nieuwe plannen,
herkansen,
me dunkt dat er nog iets kan.
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