
Voor Ons



ROOD GORDIJN

Een telefoon gaat af, het scherm leest: ’Mijn liefde’. Door

te schuiven neemt de speler de telefoon op.

Credits over voiceover en donkerrood gordijn.

V: Ik kan het niet.M: Het spijt me zo vreselijk dat ik je

dit aan doe. V:Ik wil naar huis.M: Kom maar naar huis

dan.V:Komt het wel goed? M:Ik hoop dat ze me snel afmaken

als ze me pakken.V: Ik wil je niet kwijtraken. M:Ik jou ook

nietV: Voor ons?M:Voor ons.Het gordijn opent....

’MONEY FOR LOVE’

[GAME] STRAAT.AVOND SCHULD: -15.000

Uitzicht op drukke, smalle steeg. Er lopen allerlei soorten

mensen langs: stelletjes, toeristen, dronken jongeren.

Tegenover is een seksbioscoop en snackbar, waar ook mensen

in- en uitkomen.Af en toe kijkt iemand naar binnen (naar de

speler). Wanneer de speler op het raam tikt, kan de

interesse gewekt worden van een van de voorbijgangers.

Wanneer er duidelijke reactie is, kan de speler hem proberen

’binnen te halen’. Afhankelijk van de dienst en soort klant

verdient de speler daarna wat geld. Dit geld wordt in

mindering gebracht op de schuld. Wanneer de speler bepaalde

ingeloste schuldbedragen gehaald heeft, gaat het verhaal

verder. Verteld middels telefoongesprekken, soms omdat de

speler zelf belt, soms wanneer er gebeld wordt.

-14.000

SPELER

Ik heb de eerste duizend

overgemaakt.

MAN

Je hebt geen idee hoe dankbaar ik

je ben. Ik hou zoveel van je. Hoe

gaat het met je.

SPELER

Ik moest heel erg huilen bij de

eerste klant. Ik dacht dat hij boos

zou worden, maar hij bleek heel

aardig.

VRIEND

Je hebt hem toch niet verteld

waarom je dit doet toch?

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

SPELER

Nee...alleen dat ik net was

begonnen...maar hoezo vraag je dat?

VRIEND

Gewoon...omdat ik me schaam.

SPELER

Vind je het niet erg dat ik met

andere mannen seks heb?

VRIEND (GEËMOTIONEERD)

Ik ga er kapot aan.

SPELER

Als ze allemaal zo zijn, denk ik

wel dat ik snel kan stoppen.

VRIEND

Ik hou van jou, weet je dat wel?

SPELER

Ik hou van jou

Het spel gaat door. Meerdere mannen komen binnen en gaan

tevreden naar buiten. De schuld slinkt.

-10.000

Ze wordt gebeld, haar telefoon toont dat het haar vriend is.

SPELER

Hoi, ik mis je.

ONBEKEND

En hij mist jou vast ook.

SPELER

Wie is dit?

ONBEKEND

Je zou me kunnen zien als je

werkgever.

SPELER

Waar is hij!? Hoe komen jullie aan

zijn telefoon? Hebben jullie hem?

Laat hem met rust!

ONBEKEND

Rustig lieverd. Hij is ongedeerd.

Of nou ja..hij leeft.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

SPELER

Ik wil hem spreken.

ONBEKEND

Hij moet wel van jou houden hoor.

Het koste wat klappen en een

vingerkootje voordat hij wilde

vertellen hoe hij dacht het geld

bij elkaar te krijgen.

SPELER

Ik hou ook van hem. Spaar hem

alsjeblieft. Het gaat goed. Het

geld zal over een paar weken

afgelost zijn.

ONBEKEND

Dat zie ik...dat je van hem houdt.

Je lichaam verkopen om hem te

redden... ik word er haast

emotioneel van. Jullie zullen vast

het een en ander te bespreken

hebben wanneer dit achter de rug

is.

SPELER

Laten jullie hem wel gaan?

ONBEKEND

Je hebt een maand om de overige

13.000 op te hoesten.

De schuld wordt verhoogd naar 13.000.

SPELER

13.000?

ONBEKEND

De nieuwe rente lieverd. Had hij je

dat nog niet verteld? och och...ik

hoop niet dat hij nog meer dingen

achterhoudt voor je. Ja, 13.000.

Dus...open die gordijnen en ga

’stralend’ op je kruk zitten. Je

kan het. Doe je best. Alles voor de

liefde toch?



4.

-13.000

Het spel gaat door. Meer mannen zijn nodig om op schema te

blijven en haar vriend te redden. Zwaardere eisen in de vorm

van vernederende diensten, meer mannen per uur zijn nodig.

’Upgrades’, zoals een borstvergroting, duurdere lingerie

moeten aangeschaft worden. Wanneer de speler op -8.000 zit,

belt haar vriend.

-8.000

SPELER

Wie is dit? Hebben jullie hem nog?

Ik ben er bijna!?

VRIEND

Ik ben het.

SPELER

Schatje, ben je het echt!? Waar ben

je? Hebben ze je vrijgelaten? Ik

ben zo blij je stem te horen.

VRIEND

Ze hebben me losgelaten, maar ik

ben meteen ondergedoken bij een

vriend. Ik had verzorging nodig.

Lag bijna in een coma.

SPELER

Bij wie? Waar ben je? Ik wil je

zien.

VRIEND

Ik jou ook lieverd.Maar het is te

gevaarlijk.

SPELER

Het maakt me niet meer uit. Zeg me

waar je zit, dan kom ik naar je

toe. Dan vluchten we naar het

buitenland. Samen.

VRIEND

Dat zou ik zo graag willen...maar

je weet niet waartoe deze mensen in

staat zijn. Dit zijn geen mensen

waar je voor vlucht. Ze zullen ons

de wereld over jagen. We zouden

nooit meer veilig over straat

kunnen. Nu weten ze nog niet wie je

bent, jij bent nog veilig. Ik zou

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

VRIEND (cont’d)
mezelf nooit kunnen vergeven als ze

jou iets aandoen.

SPELER

Ik kan niet meer.

VRIEND

Het spijt me.

SPELER

Kunnen we elkaar echt niet zien?

Heel even maar? Ik mis je.

VRIEND

Ik mis jou ook. Het risico is te

groot. Ik wil je niet voorgoed

missen. Dat wil jij toch ook niet?

SPELER

Nee...dat wil ik ook niet.

Het spel gaat verder. De handelingen worden harder en eisen

haar tol op lichaam en geest. Wanneer de volledige schuld is

afgelost is ze gebroken, maar ook opgelucht.

0.0000

Ze pakt haar telefoon en belt haar vriend. Een kiestoon gaat

over, maar er wordt niet opgenomen. Ze ijsbeert voor haar

raam, een man kijkt naar binnen en ze wuift hem weg. Ze belt

weer, en weer geeft hij geen gehoor. Ze gaat op haar kruk

zitten en speelt nerveus met haar mobiel. De avond gaat over

in de nacht terwijl ze blijft proberen hem te bereiken. Voor

haar raam lopen potentiele klanten langs. Een groepje mannen

maakt obscene gebaren voor haar raam. Ze kijkt hen aan. De

telefoon valt uit haar handen, op de grond. Ze slaat haar

handen voor haar gezicht en begint schokkend te huilen. De

jongens schrikken hiervan en lopen snel door. Ze slaat een

lange jas om zichzelf en stapt naar buiten.

EINDCREDITS EN MUZIEK START:

De straatkant waaraan ze werkt blijkt vol te zitten met

andere meisjes achter ramen -meisjes die sprekend op haar

lijken. Sommigen kijken lokkend en sensueel naar buiten,

anderen staren naar hun telefoon en een enkeling probeert

iemand tevergeefs te bellen. De camera volgt haar kort, maar

blijft na enkele meters stationair, wel op haar gericht en

zo lang mogelijk tot ze aan het einde van de lange straat

niets meer is dan een puntje in de verte.



6.

HET SCHERM LEEST:

Gefeliciteerd, je hebt het spel volledig uitgespeeld zonder

gebruik te maken van de volgende ontsnappingen:

-Gebruik je telefoon om 112 te bellen

-Neem het allereerste telefoontje van je vriend niet op. Na

tien keer over laten gaan geeft hij op en stopt het spel.

-Lok een politieagent en schrijf ’help’ op het raam.

of...

-Zet het spel uit.

Omdat je van geen van deze mogelijkheden gebruik hebt

gemaakt is het je gelukt de ’schuld’ volledig af te lossen

in 1 uur en 43 minuten waarin je 76 mannen hebt

binnengelaten.

Deel je score op Facebook.

Rogier Kahlmann played ‘Money For Love’ and raised the debt

of his within 1 hour and 43 minutes in.

END


