HET KLOKHUIS

ZAADVEREDELING

FRANK & STIJN

INT. TORENKAMER IN GOTHIC-STIJL — NACHT
KSSHHT! Door een getralied raam weerkaatst een
bliksemflits. Een gebochelde KNECHT met een glazen
weckfles komt binnen.
KNECHT STIJN
Meester Frank, ik heb het! Het brein
van een professor!
MEESTER FRANK
Eindelijk! Nu is hij compleet!
Hij neemt de weckfles met het brein over en loopt naar
een tafel, waarop een kolos van een man met banden ligt
vastgebonden.
MEESTER FRANK (CONT.)
De benen van een sprinter, de armen
van een bokser en dan nu het brein
van een professor! Hier ligt de
snelste, sterkste en slimste mens ter
wereld, geschapen door mij, MEESTER
FRANK!
KNECHT STIJN
En zijn knechtje Stijn.
MEESTER FRANK (VERVOLGT)
NIEMAND KAN TEGEN HEM OP!
KNECHT STIJN
Wij dus ook niet.
Meester Frank was al voorovergebogen om het brein te
implanteren, maar komt weer half overeind.
MEESTER FRANK
Dat hoeft ook niet, want ik ben zijn
meester. Mij zal hij gehoorzamen.
KNECHT STIJN
Tuurlijk, tuurlijk! (stilte) ... tot
hij zijn benen ziet.
MEESTER FRANK
Hoezo?! Het zijn prachtige benen! Van
een echte hardloper!
KNECHT STIJN
Dat was eigenlijk de bedoeling, ja...
maar die ging iets te snel voor mij.
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MEESTER FRANK
Wiens benen zijn dit dan?
KNECHT STIJN
Uhh... van een pizzabakker in de
Leidsestraat. Kijk maar, je kunt de
olijven nog ruiken.
Hij besnuift het been. Stilte.
MEESTER FRANK
Een pizzabakker... (herstelt zich)
Nou ja, dan nog blijft hij DE
STERKSTE EN SLIMSTE MENS OP AARDE!
KNECHT STIJN
ZEKER WETEN! ABSOLUUT DE SLIMSTE!
Even blijft het stil.
MEESTER FRANK
En de sterkste! Want hij heeft de
armen van een bokser.
KNECHT STIJN
Ja, ja... dat was ik wel van plan,
maar ik kon 'm echt niet aan.
MEESTER FRANK
Waar komen die armen dan vandaan?
KNECHT STIJN
Uhm... uit een sigarenzaak op de
Nieuwmarkt.
MEESTER FRANK
Dit zijn de armen van een
sigarenboer?!
KNECHT STIJN
Boerin. De haartjes heb ik erop
getekend.
Stilte.
MEESTER FRANK
(herstelt zich)
Nou ja, dan is hij nog steeds de
aller...
Hij valt stil en bekijkt het brein in zijn handen.
MEESTER FRANK (CONT.)
Zeg eens eerlijk, als ik deze hersens
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inplant, kan hij dan meer dan twee
woorden achter elkaar zeggen?
KNECHT STIJN
Het zou me verbazen... Ik heb nog
nooit een pony horen praten.
MEESTER FRANK
De benen van een pizzabakker, de
armen van een sigarenboerin en de
hersens van een pony! Dit is... dit
is... een MONSTER!
Ontgoocheld verlaat hij de torenkamer. Knecht Stijn
kijkt hem na en ook het hoofd van het 'monster' komt
overeind.
MONSTER
Vindt ie het niks?
KNECHT STIJN
Nee, vooral die pony, geloof ik. We
moeten iets anders proberen.
MONSTER
De handen van een garnalenpelster
misschien.
KNECHT STIJN
Ja! Leuk! En de knieën van een
stratenmaker!
MONSTER
Hi-hi-hi! Of de kop van een duitse
dog!
etc.
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