
En 
zachtjes 
viel nog 
steeds de 
regen ... 
. 
 
 We zijn op de linkeroever van het IJ. 

Of ergens in de velden rond Den Bosch. 
Een enorm geluid, van een auto die frontaal tegen een muur gaat. 
(Dat is geen knal. Een knal krijg je bij een champagnefles die word geopend, 
of iemand met een bommengordel die zichzelf tot ontploffing brengt, de 
‘pang’ van een geweer knalt, vuurwerk enz. Maar een auto die ergens 
tegenaan rijdt knalt niet. Men zegt wel ‘ik ben ergens tegenaan geknald met 
de auto.’maar dat klopt niet. Als een auto botst geeft dat een geluid dat 
doffer is dan en knal en dat vol scherpe kantjes zit van metaal dat met een 



korte beweging wordt ingedrukt. Klik dit maar’s aan:  
http://www.a1freesoundeffects.com/freesounds5/carcrash.wav
Is op zich niet bruikbaar maar je hoort wel dat het geen knal is.)  
Dan: 
Op een open plek. Staat een auto loodrecht op zijn neus. Voorkant ingedrukt, 
motor tot halverwege in het wegdek verzonken.   
Het is een vreemde auto. Model niet thuis te brengen. Iets tweedehands uit 
2027. En een soort van helemaal opgebrand of zo. Alle lakwerk is weg, hij 
glanst grijs, dof. 
De radio in de auto staat aan;’Absynthe Minded, Acquired taste’  
Binnen in de auto; met hun mond vol airbag zitten Betto en Jina. 
Het publiek komt toegestroomd. 
  

Betto 
 

(Rustig leuterend. Hij is dat kennelijk gewend) 
Probeer in eerste instantie even niks te zeggen O.K.. 
Ik weet het.  
Dit is niet goed.  
Deee ... omstandigheden waarin wij ons nu bevinden, za’k maar zeggen ....  
die zijn  niet goed. En dat komt door mij.  
Ik zit aan het stuur, het stuur zit aan de auto en de auto heeft zich ergens in 
geboord en dat is niet de bedoeling van auto’s, daar hebben we boren voor ... 
daar ga ik ook niet over discussiëren. De auto zelf en het stuur zijn dode 
dingen. Die reageren domweg op wat er met hen wordt gedaan. Ik zelf 
daarentegen, ik leef. Ik ben dus degene die dàt heeft gedaan waarop het stuur 
en de auto hebben  gereageerd ... . 
Ja!? ... 
Mooi .... !  
Dat is dan opgelost.  
De schuldvraag bedoel ik.  
... 
Voor het verwerkingsproces is het nog te vroeg.   
Kan pas als alles weer rustig is. Op het slagveld zelf worden geen wonden 
gelikt. Pas als iedereen weer thuis is en de dode begraven zijn .... 
Laat maar. 
(zet de radio af. Lange tijd stil) 
Sorry O.K.? 
Jina!? 
Ik zeg sorry. 
Zeg ’s iets Jina. 
Waarom zeg je niks? 
   

Jina Omdat je me dat vroeg.  
Je vroeg het me.  
Niks zeggen. 
 

Betto Ik zei ‘even’ en ‘in eerste instantie’ en ‘probeer’. 
‘probeer’ ‘in eerste instantie’ ‘even’ ‘niks te zeggen’. Dat heb ik gezegd. 
‘Even’ en ‘in eerste instantie’ zijn al lang voorbij. En ‘probeer’ houdt in dat 
je mag mislukken.  
Als ik had willen zeggen ‘Hou je bek’ dan had ik gezegd, ‘Hou je bek.’  

http://www.a1freesoundeffects.com/freesounds5/carcrash.wav


‘Hou je waffel’, ‘Hou je smerige kuttekop dicht’, ‘Je verrekte keleresmoel’ 
dat had ik allemaal kunnen zeggen. Maar heb ik dat gedaan? Nee ik heb dat 
niet gedaan. En waarom niet? Omdat dat niet was wat ik wilde zeggen ... . Ik 
wilde zeggen : probeer in eerste instantie even niks te zeggen O.K. dat wilde 
ik zeggen en dat heb ik ook gezegd.  
En jij gaat dan meteen zitten zwijgen als een graf.  
’s Zo vals. 
 

Jina Je praat weer te veel Betto. 
 

Betto Ik ben geschrokken, ja?  
Sorry. 
 

Jina En je vraagt niet eens of ik wat heb. 
 

Betto Huh!? 
 

Jina Of alles goed met me is. 
 

Betto Is alles goed met je? 
 

Jina Ik weet het niet. 
 

Betto Wat wil je dààr nou mee zeggen? 
 

Jina Alles doet pijn. 
 

Betto Kan je je vingers bewegen? 
 

Jina Hm? 
 

Betto Je vingers? 
 

Jina Ik geloof het wel. 
 

Betto En je tenen? 
 

Jina Jaja.... 
Tenen zijn O.K.. 
 

Betto Bij mij doet ook alles pijn. Ik denk dat het normaal is.  Zo’n airbag is als een 
schietstoel. De meeste mensen denken dat dat leuk is. Maar dat is niet leuk. 
Schietstoelen zijn niet leuk.  Zo’n piloot wordt met een enorme kracht uit dat 
vliegtuig geslingerd; die wordt echt afgeschoten, en dat lichaam krijgt een 
rotklap en dan breken ze meestal, een rib of d’r is een wervel die barst of 
verschuift ... Die komen altijd bewusteloos neer die gasten. In vijandelijk 
gebied ... Kan je je iets rottigers voorstellen dan bewusteloos neerkomen in 
vijandelijk gebied!? Je bent alleen niet dood. Dat is alles.  
Zo’n airbag ook. Dat blaast zich kort en agressief op. Er zijn gevallen bekend 
van mensen die tijdens een ongeluk een snoepje naar hun mond aan het 



brengen waren en die sloegen zich toen, door de kracht waarmee die airbag 
zich opblaast, met dat snoepje een paar voortanden uit.   
Als zo’n voortand dan in je luchtpijp komt te zitten ben je d’r aan voor je het 
weet, weet je. 
 

Jina Ik heb op dit moment geen last van voortanden in mijn luchtpijp. 
 

Betto Sorry.  
Sorry. O.K.!? 
 

Jina Waar zijn we trouwens. 
 

Betto Dat wil ik, geloof ik, nog even niet weten. 
 

Jina En de verzekering, is die in orde? 
 

Betto Nop! 
 

Jina Betto! 
 

Betto Ik ben daar geweest vorige week. 
Ik had genoeg geld bij. 
Maar ze wilden het niet. 
We kwamen niet aan de quota, zeiden ze.  
Door die vorige twee schadegevallen in combinatie met onze leeftijd en ons 
gezamelijk inkomen hadden we niet voldoende punten .... 
Einde verhaal! 
Ze wilden dat geld niet eens .... 
 

Jina Ik heb een auto nodig voor m’n werk. 
 

Betto Ja. Ja. Ja. 
 

Jina. Straks moet ik m’n baan opzeggen. 
 

Betto Over zeventien maanden kan het weer. 
Ze weten dat we nog een heel leven kunnen afbetalen. 
Wat ga je doen? 
 

Jina Ik wil er uit. 
 

Betto Blijf nou nog even zitten! 
 

Jina Nee. Ik heb het gehàd hier. Ik stik, ik krijg geen lucht. 
 

Betto Ontspan je. 
Daarbuiten zijn alleen maar problemen Jina. 
Moeten we van alles gaan oplossen. 
Laten we nog even ... zoals nu. 
Dit moment .... vasthouden, zeg maar 



 
Jina Jongen ... 

Ik hoor gesijpel! 
Die auto kan elk moment ontploffen. 
Als dat benzine is ... 
 

Betto Denk je? 
Denk je dat we d’r zo makkelijk van af komen? 
 

Jina (deur langs de bestuurderskant valt open, Jina kruipt er uit. Ze gaat gekleed 
in een mengsel van Kant, vilt en plastic. Ze heeft een snee in haar knie. 
Bloedt nogal. Ze kijkt naar de auto, ze kijkt naar haar knie, ze kijkt naar de 
mensen) 
Ik rijd nooit meer met jou mee. 
  

Betto Je mag ook zelf sturen in het vervolg. 
 

Jina En ik weet niet waar we zijn. 
Ik erken hier niks. 
Wat is dit!? 
(ze haalt een sigaret uit haar tasje en steekt die aan) 
(terwijl ze nog steeds naar de mensen kijkt en de omgeving tracht in te 
schatten) 
 

Betto Djiezes Jina ga niet zo opgefokt staan doen daarbuiten. 
Als jij niet wil blijven zitten, O.K. 
Maar ik heb nog geen zin om uit te stappen. 
 

Jina Je ontloopt je verantwoordelijkheden. 
Zoals altijd. 
 

Betto Dat is een gemene opmerking volgens mij. 
 

Jina (terwijl ze naar het publiek staart) 
Ja. 
 

Betto Als ik de schroevendraaier pak en ik steek die airbag lek kan ik op gps 
dingetje precies zien waar we zitten. 
Maar ik wacht liever op de hulpdiensten. 
 

Jina (terwijl zij naar het publiek staart) 
Betto. 
 

Betto Wat? 
 

Jina (terwijl zij naar het publiek staart) 
Er zijn hier mensen. 
 

Betto Jina er zitten op dit moment met zeven punt acht miljard geïncarneerde 
zielen op onze planeet ... logisch dat, als je ergens bent, dat daar dan mensen 



zijn. 
 

Jina (terwijl zij naar het publiek staart) 
Maar .... zij kijken naar ons. 
 

Betto Dit is ook een ongeluk Jina. Een ongeluk! 
Mensen komen altijd toestromen als er ongelukken zijn. 
Om te kijken! 
Ik hoor dus niks abnormaals of verontrustends in wat je zegt. 
   

Jina (terwijl zij naar het publiek staart) 
Ze hebben stoeltje meegebracht,  
sommigen zitten welwillend te glimlachen. 
 

Betto Ik kom. 
(Betto stapt uit. Kijkt naar het publiek en lispelt)  
What the fuck. 
.... 
Wij zaten toch op die snelweg! 
Wat is dit nou weer!? 
Ik wordt hier helemaal gék van! 
 

Jina Dat was ik nou ook aan het denken. 
 

Betto Ik moest toch uitwijken voor die spookrijder? Op die motor...? Zonder helm 
kwam die met een groene motor op ons af , toch?... . Zijn we over kop 
gegaan en verder ....  verder is het blanco  
(gaat in de auto kijken over de airbags heen, Jina staat ondertussen met een 
zakdoekje haar knie te deppen) 
gps dingetje doet het niet meer. 
Na jah. Ze komen ons wel halen. 
 

Jina Is ie stuk? 
 

Betto Hij kan geen satelliet vinden zegt hij. 
 

Jina (tegen het publiek / zonder veel  overtuiging) 
Scheer je weg 
... 
 

Betto Wacht even Jien ... sorry 
(nu ook tegen het publiek)O.K. .... hmmm... Wie zijn jullie? 
Of nee hoe stond dat ook weer in dat handboek over geweldloze 
communicatie 
 

Jina D’r stond geloof ik: ‘Wie denken jullie wel dat jullie zijn? Huh!?’ en dan 
moest zo je met je handen op je heupen gaan staan en je neus 45° de lucht in. 
En dan met een beetje een lage stem : ‘Wie denken jullie wel dat jullie zijn.’ 
 

Betto Djiezes Jina doe nou niet vervelend  ... 



 
Jina Vervelend! 

Jij begint weer over handboeken! 
Als ik zeg : ‘Ik wil bij je weg ‘ dan zeg jij ook ‘Wacht effe hoor! Waar is 
m’n handboek.... ‘ 
 

Betto (tegen het publiek) 
Hei hallo zeg,  
Kan iemand van jullie mij uitleggen eh .... Waar zijn we hier enne  ... wie 
jullie? ... mmm .... Jullie zitten er nogal intrigerend bij moe’k zeggen 
waarom zitten jullie hier zoals  jullie hier zitten en zo .... . 
 
(Improviseren met het publiek) 
  

Publ. (iemand zegt : ‘Wij zijn een theaterpubliek en we zitten naar een voorstelling 
te kijken of iets dergelijks) 
 

Betto Juist. 
 

Jina Hier wil ik even helemaal niks mee te maken hebben ... . 
(Loopt weg langs de waterkant gaat op de kade zitten met haar voeten over 
de rand) 
 

Betto (tegen het pubiek) 
Ze is een beetje .... 
... 
We komen net van de abortuskliniek O.K. 
 

Jina SHAT AP! 
SHAT THE FACK AP! 
(gaat weer rechtstaan, loopt op Betto af en gaat ‘m slaan met haar tasje of 
ze gaat van waar ze staat naar hem gooien met van alles wat er ligt, 
steentjes, stukken hout, een leeg melkpak enz;  terwijl ze vechtend tegen de 
tranen roept) 
Lul!  
Ik lig nog helemaal open van onder en jij gaat je d’r al een beetje interessant 
over staan maken tegen wildvreemden.  
(Betto doet geen moeite om de steentje of de klappen te ontwijken) 
Jij bent alleen maar met jezelf bezig. 
Net als iedereen.  
 

Betto (reikt haar een tissuetje aan. Zij kijkt niet naar ’m. Haalt zelf uit haar tasje 
iets zakdoekachtig en snuit haar neus ) 
Sorry O.K.. 
(stapt voorzichtig op haar toe) 
Mag ik dichter komen? 
 

Jina En doe niet zo kloteonderdanig! 
Wat hèb ik daar nou aan. Een vent die de ene fout na de andere maakt, 
zonder verzekering rondrijden, overal tegen aan botsen, dingen zeggen die 



ongepast zijn en het enige dat ie de hele tijd kan zeggen is : (doet hem na) 
Sorry O.K. Sorry O.K. Sorry O.K.  
Wat hèb ik daar nou aan!? 
 

Betto O.K. Sorry. 
 

Jina Jij bent gewoon zielig. 
   

Betto Eh ... Ik ga nog even met die mensen praten, ja? 
Volgens mij zijn we ook weer in een andere tijd geschoten. 
  

Jina Kan me niet schelen wat je doet als je maar zorgt dat we terug geraken.  
Ik heb thuis een kat die zit te verhongeren . 
 

Betto (Tegen het publiek) 
Jow ! Eh ....  
Ik ben Betto .... enne ... 
n’jah doet er eigenlijk niet toe ... 
(tegen één iemand uit het publiek)  
Kan jij me misschien zeggen welk nummer het is? 
 

Publ.  Nummer? 
 

Betto Van de dag? 
Waar we zitten. In de tijd, zeg maar. 
 

Publ. (iemand uit het publiek zegt de datum) 
 

Betto En waar zitten we hier qua plek? Dat is een stad daar of zo? Welke? 
 

Publ. (iemand zegt Amsterdam of Den Bosch of whatever...) 
 

Betto Juist. 
(loopt naar Jina) 
Hei! Moet je horen. 
het is hier juli / augustus 2007. 
En we zitten in Amsterdam. 
Dat is Nederland. 
 

Jina Ik weet waar Amsterdam ligt. 
 

Betto Jina ... (zucht) 
Mag ik wat zeggen? 
 

Jina Kan ik je tegenhouden? 
 

Betto Als ik wist wat nu het juiste was om te doen ... 
Dan zou ik dat doen. 
Maar ik weet het niet.  
En jij weet het ook niet. 



... 
Ik weet alleen dat ruzie maken niet het juiste is om te doen. 
Nu niet en nooit niet. 
(gaat in de auto zitten rommelen) 
 

Jina (lange tijd stil ... zit berouwvol over het water heen te turen) 
Als we terug zijn dan eh ... 
Ik ben ...  
ik ga mee naar zo’n wedstrijd ... 
Hoe heet dat? ... Trackball! 
Ik ben niet zo ... weet je, zoals ik doe ... 
Ik ben eigenlijk een hele leuke... juffrouw. 
(Betto heeft een mobieltje of iets dergelijks uit het handschoenvak 
gefrummeld) 
Tenminste dat zou ik willen zijn, 
Liefst van al. 
Iemand die zonder verpinken mee naar het trackball gaat snap je 
Alleen ... dat lukt me nog niet. 
 

Betto Niks doet het nog! 
(gooit woedend het apparaatje over de dijk of in het water) 
 

Jina Ze vinden ons wel. 
Maak je niet druk. Iedereen is volop aan het zoeken. 
Ze staan hier zo. 
 

Betto 
 

Dit ligt niet aan ons hoor! 
Wij horen gewoon naast de snelweg te liggen nu. 
 

Jina Heb je gehoord wat ik heb gezegd? 
Ooit wordt ik zo iemand ... 
Iemand die alles is wat ze van plan is te zijn, 
Die al haar intenties realiseert, vind je dat niet geweldig? 
 

Betto Ik snap het niet. 
(heeft weer een ander apparaatje opgediept, soort scannertje. Houdt dat bij 
de middenhandsbeentjes van zijn rechter hand) 
 

Jina Je luistert niet. 
Hij hoort niet wat ik zeg. 
Het is ook gelul. 
 

Betto (komt met het scannertje naar Jina) 
Mag ik bij jou ’s proberen? 
 

Jina Eerst zoenen. 
 

Betto Hm!? 
 

Jina (Zoent hem. Hij laat haar maar een beetje begaan 



Dan duwt zij hem van zich af) 
Dit is heul agressief weet je dat, wat je nu doet. 
 

Betto Jina : Kijk! 
(toont haar het scherm van het scannertje) 
Leeg. Ja!? 
(houdt het scannertje bij haar middenhandsbeentjes ) 
Niks! 
(houdt het bij de binnenkant van haar pols) 
Niks! 
We zitten uit het systeem. O.K. !? 
D’r komen geen hulpdiensten. 
We zitten, we zitten .... 
(tegen het publiek plots weer) 
Kunnen jullie ons verstaan? Verstaan jullie wat wij zeggen? 
 

Publ. Bevestigt 
 

Betto Fuck! 
Zie je! We zijn Nedertalig ... we zijn al de hele tijd Nedertalig met elkaar aan 
het praten ... of hoe het ook heet wat ze hier spreken. 
We liggen uit het systeem. 
  

Jina (afwezig) 
De radio deed het toch nog. 
 

Betto (vliegt naar de auto zet de radio weer aan) 
Opnieuw Absynthe Minded 
Hij probeert de zender te veranderen ... telkens begint hetzelfde nummer 
weer ... uiteindelijk laat hij het lopen.) 
Dat is alleen zijn korte termijngeheugen. 
Herhaalt alleen het laatste nummer. 
 

Jina Da’s dan een beetje zoals jij als je dronken bent .... 
 

Betto Technisch gezien is dit niet mogelijk weet je; wat er nu gebeurd 
 

Jina Ze hebben vast Back ups. 
 

Betto Back ups waarvan!? 
Trouwens ...  
(Tegen het publiek) Jullie zien ons. Ja!? We zijn zichtbaar hè! 
(mensen knikken)  
Welke kleur heeft mijn shirt. 
(mensen zeggen een kleur, allemaal min of meer dezelfde kleur mag ik hopen 
....) 
(doelend op het publiek) Zij horen ons niet te zien! 
Als dit een andere tijd is dan ... dan horen zij ons niet te zien ... 
  

Jina Dan zijn ze virtueel! 



Wat leuk! 
Dit is een nieuwe scenery 
Ik vind ze schattig.  
 

Betto Virtueel hm? 
 

Jina De mensen van 2007. 
Ik vind dat ze die schattig hebben gemaakt. 
 

Betto Sla me. 
 

Jina (Staat recht, geeft hem een geweldige vuistslag, hij kwakt achterwaarts neer 
en blijft voor dood liggen) 
Je hebt er om gevraagd. 
(Terwijl ze haar vingerkootjes kraakt; kijkend naar het publiek) 
Nog iemand? 
(terwijl ze het publiek dwingend aankijkt) 
Dan verwacht ik een verklaring. 
Wat is dit.  
Waar zijn we? 
Ik was niet eens geboren in 2007. 
Laat maar. 
... 
(lacherig) Ik erken jullie tiepjes wel van op ouwe filmpjes en zo.  
... 
Of ben ik dood? Is dat het? 
Zijn we dood? 
Zit er naar elk leven op aarde een zootje ongeregeld op klapstoeltjes te kijken 
en is dat het eerste wat je te zien krijgt als je pas gestorven bent? 
 

Betto (terwijl hij blijft liggen zoals hij ligt, hij heeft al wel zijn ogen een tijdje weer 
open, knippert er mee, kijkt rond ...) 
D’r is niks verandert. 
Ik ben nog steeds hier. 
(staat recht) 
En ik ben nergens anders geweest ondertussen. 
 

Jina Deze weten ook nergens van.  
Ze denken dat dit een toneelvoorstelling is. 
‘Lokatievoorstelling’ hoor ik ze de hele tijd denken ‘lokatievoorstelling’. 
Whatever that may be. 
 

Betto (grinikend) 
Misschien moeten we gewoon hier blijven. 
Dit is het. 
Nieuw begin, nieuwe start. .... . 
 

Jina Wacht! Wacht! Wacht! Wacht! 
 

Betto We zijn verdwenen, Jina. 



Zoals al die anderen. 
We zitten d’r niet meer in. 
We zijn d’r niet meer bij. 
 

Jina Heb jij dit georganiseerd? 
 

Betto Hm!? 
 

Jina Is dit een of andere frats die jij met je computervriendjes in mekaar hebt 
gestoken ... omdat je me niet kwijt wil . 
 

Betto Doe normaal. 
Wij krijgen nog geen koffielepel verplaatst 
 

Jina Als je maar weet dat het niet werkt. 
 

Betto Trouwens, wie zegt dat ik jou niet kwijt wil ?! 
Denk je nou dat ik achterlijk ben? 
Denk je dat ik het alleen maar leuk vind bij jou, dat ik het ook niet net zo 
goed spuugzat ben, 
Dat over- over- overvolle  leven van jou waar ik een beetje naast mag 
huppelen! 
Denk jij nou werkelijk dat ik zo kapot ben van het feit dat je altijd! ALTIJD! 
In orde bent met alles; met je boeiende baan en je cursussen en sporten en 
fitten en al die spetterende feestjes waarop je niet mag ontbreken ...  
Ik kàn je niet eens kwijt geraken. 
Ik ben je al kwijt. 
Al jàren 
Ik weet zelfs niet meer of ik je ooit heb gehàd. 
 

Jina Ben je klaar? 
 

Betto Nee! 
 

Jina Jij beseft gewoon niet hoe gauw je niet meer meetelt... . 
 

Betto Meetelt waarmee!? 
 

Jina Alles! De samenleving! De hele wereld. 
D’r hoeft maar ‘dit’ te gebeuren en je hoort er niet meer bij. Je wordt met de 
nek aangekeken.  Vind je geen fatsoenlijke baan meer. Kan je je rekeningen 
niet meer betalen. Moet je verhuizen naar ergens van waar je qua mobiliteit 
niet meer bereikbaar bent. Zit je de rest van je leven thuis met een 
internetjob; ben je telefonisch aanmaner, zit je volle nachten met mensen uit 
Utar Pradesh te bellen dat ze hun rekeningen nog niet betaald hebben. 
Probeer dan nog maar’s terug te komen, meneertje Spuugzat 
 

Betto Die wereld waar jij het over hebt, die bestaat niet eens! 
Ja in de hoofden van sommige mensen. 
 



Jina Moet je Annie maar’s bellen. 
 

Betto Ik zei : in de hoofden van ‘sommige’ mensen.  
En Annie is definatly een ‘sommige’ mens. 
 

Jina Je kàn Annie zelfs niet meer bellen.  
Ze hebben alles afgesloten. 
 

Betto Jina d’r zijn bepaalde krachten in de samenleving die er belang bij hebben 
dat jij gelooft dat een wereld zoals die in de media en de reclames word 
geschetst dat die ergens bestaat. 
Maar die bestaat niet! 
Kijk naar mij. 
Die bestaat niet! 
Je gaat ‘m nergens vinden.  
Alleen hier en daar wat scherven, in een dancing als je geslikt hebt of op 
vakantie of of of terwijl je met je zonnebril en in je lievelingsjurk een 
biefstuk zit te eten ergens, kan je ineens het gevoel krijgen dat je in je eigen 
film zit en dat gevoel geeft je een kick. En dat noem jij de wereld! Die film 
waarin jijzelf de hele tijd de hoofdrol mag spelen.....  
 

Jina Alsof jij dat niet hebt? 
Wie wilde d’r spiegels in de slaapkamer en waarom? 
 

Betto (vechtend tegen een lach) Dat was voor m’n ongesubsidieerde onderzoek 
 

Jina Niet! 
Je vind het gewoon lekker om te loeren. 
 

Betto Tuurlijk heb ik dat ook.  
Eigen film en zo. Maar juist daarom, wéét ik, dat het flauwe kul is.  
Maar jij niet. Jij gaat er helemaal voor.  Jij méént het. 
Ik wéét, dat het overgrote deel mijn leven geen film is. Meestal ben ik 
gewoon moe of ik heb zweetvoeten of ik zit gewoon nikserig te niksen met 
niks ... allemaal dingen die ze in een film nooit doen. Of toch nooit zo lang. 
Een shot duurt gemiddeld 3, 47  seconden .... 
 

Jina En wat jij dan doet, is dat zo bijzonder? 
Dat ongesubsidieert onderzoek, dat trouwens niet ongesubsidieerd is want ik 
subsidieer dat .... met mijn te volle leven ... Ja!? 
Jij zoekt antwoorden op vragen die niemand zich stelt! Dat realiseer je je 
toch?  
Jij probeert achter dingen komen die niemand wil weten. 
 

Betto Kon je van Einstein ook zeggen. 
 

Jina Jij bent Einstein niet. 
 

Betto Nee; ik ben een nerd. Weet ik.  
Het enige waar ik een beetje goed in ben is neuken ... 



(samen)  
En dan nog .... 
 

Jina En dan nog .... 
 

 (beiden grinniken) 
 

Betto Weet je wat het ergste is? 
 

Jina Zeg het maar. 
 

Betto Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen.  
Ik wil je niet kwetsen. 
Mijn vader was bediende bij die verzekeringmaatschappij, dat weet je hè, 
afdeling fraudeonderzoek, 
En ze krijgen na een brandje een schadeclaim binnen van één van de buren. 
Een hele waslijst van dingen met hitteschade, een tafel en een antieke kast, 
een paar zetels ... hadden allemaal bij die buurman buiten op het balkon 
gestaan en roet en water  d’r overheen, de lijm was gebarsten... - mijn vader 
die kende toch die man. Ze kwamen uit het zelfde dorp. - En mijn vader 
kwam er achter dat diezelfde man diezelfde meubels al ’s had vergoed 
gekregen voor waterschade na een wolkbreuk anderhalf jaar daarvoor. Toen 
was die kelder ondergelopen. Die man had die dingen na dat brandje bij de 
buren naar zijn balkon gesleept en er weer een verzekeringagent bijgeroepen 
... Mijn vader kon dat bewijzen en die claim ging niet door. Maar die man is 
ons daarna zo gaan pesten met dreigmail en hondenpoep in  de brievenbus, 
suiker in de benzinetank, - gaat je auto van stuk ja? Komt je hele motor 
onder de karamel te zitten vanbinnen  - dat mijn vader uiteindelijk dat bedrag 
van die claim uit zijn eigen zak is gaan betalen. Om van dat gepest af te zijn. 
En mijn vader vertelde toen dat die man uit één van de achterlijkste gezinnen 
van dat dorp kwam. Vijf kinderen. Moeder dronk, vader werkloos. Leefden 
van een uitkering en kindergeld. En die man had zich uit dat milieu 
losgewerkt. Z’n best gedaan op school. Ergens een baan op een kantoor 
gekregen, een net pak, las Franse kranten, begreep de beursberichten en was 
er daardoor van doordrongen dat hij heel erg slim was, heel verstandig, dat 
hij precies wist hoe het er aan toe ging in de wereld en hoe je je daarin moest 
handhaven. En dat, zei mijn vader toen, die overtuiging dat je slim bent, dat 
zie je alleen bij domme mensen. Die domheid van zijn milieu is hij nooit 
ontstegen. 
  

Jina En waarom vertel je dit? 
 

Betto (oprecht, vriendelijk, niet gemeen, echt omdat hij dat soms denkt en hij denkt 
dat zij geholpen is door dat te zeggen) 
Omdat .... 
Ik soms het gevoel heb dat jij daar ook aanleg voor .... 
 

Jina Ik kom niet uit een achterlijk gezin in een dorp. 
 

Betto Je ouders hadden een winkel in beddengoed 



En jij bent er trots op dat je niet bent zoals je ouders. 
 

Jina Terecht! 
 

Betto En je gelooft dat de wereld is en alleen is zoals jij hem ziet. Dat die alleen 
maar bestaat uit carrière en de juiste vrienden hebben, het juiste eten perfect 
kunnen klaarmaken op het ogenblik dat die juiste vrienden op bezoek zijn ...  
 

Jina Als je d’r bij wil horen, 
Is dàt de wereld. Ja. 
 

Betto Maar d’r zijn miljarden mensen op aarde die daar niet bij horen! 
 

Jina Dat moeten die miljarden mensen zelf weten . 
 

Betto Jij denkt dat je gelijk hebt, omdat je met zo velen bent. 
 

Jina Jij zou alles afschaffen  
Kranten, weekbladen, televisie ....  
 

Betto Televisie is de grootste misdaad van de 20 ste eeuw. 
Daar beginnen ze zachtjesaan achter te komen. 
Gerenommeerde denkers,  
Vergeet Hitler, vergeet Stalin,  Mao en Pol Pot. Vergeet ze! 
 

Jina (grinnikend) 
Pol wie? 
 

Betto Dat doet er niet toe, maar hun misdaden zijn duidelijk, gekend, 
gedocumenteerd; maar de verwoestende werking die de televisie op het 
menselijk bewustzijn... . Wat zit je nou te grijnzen? 
 

Jina Jij zegt : Pol Pot (komt niet meer bij van het lachen) 
 

Betto Kom nou Jina ... zeg. 
 

Jina Maar ik zie dan iemand ... Zo iemand met een hoedje en een stofjas die een 
kraam heeft op de markt, met bh’s en zo.... één of andere schlemiel die Pol 
heet en die op lesbiennes valt en die daarom geen meisje kan krijgen want de 
lesbiennes vallen niet op hem.  
Laat maar. 
(zucht) 
(nu is het haar beurt om dit met de beste bedoelingen te zeggen. Dit is niet 
gemeen bedoeld. Zij denkt dit echt soms) 
Weet je wat het is éh .... eu ... Betto; 
Jij denkt dat het komt door mijn ouders dat ik doe wat ik doe en dat ik ben 
zoals ik ben ja ...? 
En ik zie altijd nog .... dat beeld voor me, dat filmpje van toen we bij die 
dokter waren, bij die mensen van de inseminatie!?  ... Die hadden toch dat 
filmpje van die zaadjes ...  zonder staartje of met een gebroken staartje en 



daar gingen ze dan ontzetten mee te keer maar ze geraakten niet aan de 
overkant van het scherm bij die dokter, die zaadjes weet je nog ... ze 
draaiden de hele tijd van die rondjes; zaadjes met softenonstaartjes?  Maar 
die lui van de inseminatie zeiden dat het kon, dus we hebben dat er toch mee 
geprobeerd en dan kregen we dat dat ... wat ze hebben moeten weghalen ... 
Dat klompje cellen toch.... Nou ja O.K.,  d’r zat een mondje tussen de 
schouderblaadjes ....  
Maar als ik jou dan zo hoor praten hè Betto over de wereld waarin ik leef en 
die er niet is en zo, dan zie ik die zaadjes voor me, met dat gebroken staartje. 
Want hier (wijzend op haar hoofd) draai jij ook in cirkeltjes weet je dat. Je 
zit alleen maar te zeggen wat niet waar is, wat er niet is, wat wat wat niet 
werkt, wat fout is , slecht ... Zie je!? Dus hier (weer tikt ze tegen haar 
voorhoofd) geraak jij ook niet aan de overkant van het scherm. 
Want wat is er dan wèl Betto,  
Je kan toch niet beweren dat er helemaal niks is!  
Nergens! Overal! Niks! 
 

Betto Dat kan ik wel beweren. 
 

Jina Wat? 
 

Betto Dat er niks is. 
 

Jina Zie je, en daarom moeten wij uit elkaar. 
 

Betto Wat heeft dat er nou mee te maken? 
 

Jina Ik wil gewoon niet dat mijn kind opgroeit bij een man die nergens in 
geloofd. 
 

Betto Zie! 
Je prààt niet met me. 
Ik weet ook dat wat ik zeg van de pot gerukt is maar dat is nou net de 
bedoeling! 
Als ik iemand tegenkom die iets beweert dat ik absurd vind dan vraag ik : 
Leg dat ‘s uit 
Dan wil ik weten waarom hij dat zegt ... 
Ik kan uitleggen wat ik bedoel. En grote geesten, Niels Bohr, Stephen 
Hawkins, Eisenberger, Rabindranath Patel ... de Dalai Lama zelfs, zij zullen 
allemaal beamen dat er meer ‘niets’ is dan ‘iets’. Ik kan dat uitleggen. 
Maar voor jou ben ik gek. 
Dat is een uitgemaakte zaak. 
Het interesseert je niet wat ik bedoel en hoe ik het bedoel. 
En dàt gevoel, Jina ... dat ik gek ben; heb ik al altijd bij jou gehad. 
Altijd! 
(draait zich om loopt weg.) 
 

Jina (gaat uit het handschoenvak van de auto een rolletje snoep halen) 
(tegen het publiek) 
Dat van die zaadjes dat heeft iedereen hoor ... Hij niet alleen. 



De impotentie is vrijwel 100%. 
Ze denken dat het aan de inentingen ligt, tegen kinderziektes; 
Er leeft ondertussen niemand meer die ooit mazelen heeft gehad of de bof of 
rode hond, 
Manipulaties denken ze ook ... Genetisch. Ze hebben maïs ontwikkeld met 
extra veel zetmeel. 
Voor de verpakkingsindustrie. Bio afbreekbaar. 
Maar d’r zou iets inzitten wat je sperma kapot maakt. 
N’ja ze weten niet hoe ’t komt. 
Dat is altijd zo geweest toch? 
Als alles goed gaat heeft niemand daar een verklaring voor.  
Dan vind iedereen dat normaal.  
Terwijl dat eigenlijk niet normaal is!  
Dat je hart klopt bijvoorbeeld.  
en dat het slijmvlies op de binnenwand van je maag om de vier minuten 
wordt vervangen.  
Dat is toch niet normaal! 
Het is pas wanneer dat allemaal niet meer gebeurd dat we een verklaring 
gaan zoeken. 
Pas als dat hart stil staat, of je hebt een zweer in je maag ...  
dan pas gaan we dat verklaren.  
Bij toneel toch ook! 
Jullie zijn voor toneel eh!? 
Kijk als toneel nou slecht is, gaat iedereen elkaar lopen zeggen waar dat aan 
ligt. 
Maar bij een schitterende voorstelling gaat niemand uitleggen hoe dat komt. 
Waarom!?  
Omdat het de bedoeling was een schitterende voorstelling te maken ... 
Alsof het niet altijd onze bedoeling is om schitterende dingen te doen. 
(stilte, zij doet een dansje op een innerlijke melodie) 
... . 
Hi  
uit watermonsters die ze bij de monding van de Po hebben genomen blijkt 
dat er in de Po vlakte alleen al meer coke wordt gesnoven dan ze dachten dat 
er überhaupt in heel Europa binnenkwam ... Die risottoboeren weet je wel. 
En die modelui in Milaan. Dat komt dan allemaal via de urine van die gasten 
in het afvalwater terecht, gaan wij dan later weer van drinken ... iedereen 
voortdurend stoned. En je heb het niet eens door. ’s Al van bij je geboorte 
zo. Niemand weet nog wat het is om een beetje gewoon in je hoofd te zijn. 
Sereen of zo. 
Ik krijg soms dingen binnen ... 
Ideeen... gevoelens ook ... 
Nah! 
Kunnen onmogelijk van mij komen. 
 
Zachtjes viel de regen 
De modder was ons huis 
De angst, de dief die onze slaap kwam roven 
En er was niemand  
Die iets van wat er om ons heen gebeurde  



Kon geloven. 
 
De vriend waarmee ik sigaretten deelde  
We hoorden hem gillen,  
dagen lang. 
De stilte die daarna met mijn gedachte speelde  
Maakte me nog eens zo bang. 
 
Toen dan nadien, 
de granaten weer hun fluitend liedje zongen 
En ik neerviel naast zijn lijk,  
zijn blik, onmogelijke verwrongen 
De darmen die hij niet terug in zijn buik had kunnen proppen .... 
De vingers, afgekloven tot op het bot in een poging om de pijn te stoppen 
En achter het gebarsten borstbeen,  de sponzige longen.  
... 
 
Iedereen zag het,  
niemand kon er tegen 
en zachtjes .... 
zachtjes viel nog steeds de regen. 
 
‘s ’n gedicht. Hebben ze gevonden in de bevroren vuisten van een Duits lijk.  
Eerste wereldoorlog. 
En dat komt allemaal zo maar in mijn hoofd op. Ik heb dat nooit ergens 
gelezen of zo.  
Ik sta hier en ik weet dat ineens. 
Zo maar. 
Ik weet alleen niet hoe. 
 
Daarom. 
Het is heel belangrijk dat je d’r een beetje coherente gedachten op nahoudt 
omtrent hoe de wereld in mekaar zit, en dat je die gedachten deelt met een zo 
groot mogelijk aantal mensen. Gedachten waar je naar probeert te leven. 
... 
Wat zit er hier allemaal in het water? 
Kikkers? 
... 
Je kan ook zaad kopen, weet je. Goed sperma. 
Dat gaan ze halen in het oerwoud ... dat zijn  gespecialiseerde teams en die 
gaan op zoek naar van die kerels met een stok door hun neus, weet je wel. 
Aboriginals of zo. En die vangen ze dan, stoppen ze een vinger in die aars 
om bij die prostaat te kunnen, krijgen die een erectie, worden die gemolken... 
. En dat is goed sperma. 
Maarre...  
Annie heeft zo ‘n kind. Enneeee ... .   
Die kinderen hebben zo’n sterke wil. Die pikken helemaal niks van wat er 
met ze gedaan wordt qua opvang en zo. Annie kon geen opvang meer voor 
‘m vinden en toen is het met haar ook achteruit beginnen gaan. 
... 



Die lui die dat doen hebben wel handschoenen aan hoor. 
Latex handschoenen... . 
Anders komt er kak van die aboriginal onder je vingernagels te zitten  
en dat moeten we niet hebben; snap je. 
 

Betto (komt in een bootje keihard voorbijgevaren) 
(In Den Bosch is dat een brommer) 
(roept), 
Zit er politie achter mij aan? 
 

Jina Wat zeg je? 
 

Betto Politie!? 
 

Jina Als ik nou zeg dat ik mezelf soms zou ‘uit’ willen kunnen zetten, 
Dat ik de hele tijd moe ben, 
Of ten minste dat gevoel .... 
Maar als ik ga liggen kan ik niet slapen. 
Is dat normaal? 
Hebben jullie ... 
Of is dat gewoon ‘leven’? 
hadden jullie dat in 2007 ook al? 
(lacht) 
Ik vind dit absurd weet je ... 
Ik denk : zo dadelijk komt er weer één of andere switch en dan zit ik 
opnieuw tot over mijn lippen in mijn eigen leven. 
... 
Ik weet er eigenlijk helemaal niks van ... 2007!  
Ik was twee toen. 
Dat met die torens in New York is al gebeurd hè? 
En het middenrijk was dat er al? Het HCEB? 
Het Hindu-Chinees economisch blok? 
Zegt je niks? 
Ga maar Sanskriet leren dan. 
(zegt iets in het Hindi. Hetzelfde in het Mandarijns) 
Weet je wat ik nu gezegd heb? 
‘Goeiedag ik ben Jina en ik kom uit Genua.’ 
(zegt weer iets ) 
Ik ben tweeëntwintig jaren oud en pelopotiste van beroep. 
(zegt weer iets) 
Wij weten zeker te beschikken over ... ehmm intelligence hoe zeg je dat? 
Informatie, kennis en vaardigheden waar uw bedrijf voordeel kan van 
hebben .... 
(zegt weer iets) 
.... 
 

Betto Ze zijn hier volkomen achterlijk. 
Ik vaar te hard, te luid, niet aangevraagde route, geen vertrektoestemming, ik 
spring gewoon in een bootje, ik smeer ‘m en niks of  niemand reageert! 
Ik weet niet wat ik moet doen hoor om aandacht te trekken. 



 
Jina Ik vind dat we uit elkaar moeten gaan. 

 
Betto  We zullen daar naar toe moeten ... (wijst naar de overkant van het water, 

naar de skyline van Amsterdam) 
... Daar is vast politie; we geven ons aan, laten ons doorverwijzen de hele 
procedure ... 
D’r zitten ongetwijfeld terugzend punten in deze periode ... 
Die zitten d’r in elke periode.  
(wijzend op het publiek) 
Van deze lui moeten we niks verwachten. 
Die zitten muurvast in hun eigen vibes. 
Je kan doen wat je wil; kijk maar (doet iets raars) voor hun hoort het 
allemaal bij (spreekt debiel) ‘de lokaatsievoo’stelling wa’ se na’ sitte te 
kijke’  
 

Jina Ik zeg dat ik vind dat we uit elkaar ... 
 

Betto Ik heb je gehoord. 
 

Jina Waarom zeg je daar dan niks op? 
 

Betto Wat moet ik daarop zeggen? 
 

Jina Ik weet niet. 
Ja leuk Jina! Spannend zeg! ’s Weer effe geleden. 
 

Betto Ik vind dat niet spannend. 
 

Jina Dat is geen reden om het niet te doen. 
 

Betto Weet ik. 
 

Jina Of ik vraag een overplaatsing aan 
Zoeken ze altijd mensen voor. 
Ga in een andere stad wonen. Bangalore 
Bel ik Mikram Mustaqueem ... 
 

Betto Ik kan mij het leven haast niet voorstellen zonder jou ... 
 

Jina Dat moeten we niet doen geloof ik. 
 

Betto Wat? 
 

Jina Sentimenteel. 
... 
 

Betto (tegen publiek)  
ehmmm. 
Het spijt me van daarnet, ja? 



Ik ben een beetje ... 
(gaat een jasje uit de auto halen) 
 

Jina We zitten in een verschillend project Betto .... 
 

Betto Maar we kunnen toch ... 
 

Jina We hebben een tegengestelde scoop. 
 

Betto We kunnen toch .... tegenstellingen zijn er toch om overbrugd te worden. 
We hebben altijd over de dingen kunnen praten ... 
Als je genoeg stappen terug zet kom je altijd wel op iets waar je het over 
eens bent. En van daaruit kan je weer gaan kijken waar de voorstellingen uit 
elkaar lopen ... 
 

Jena Ik ben zo moe Betto, van altijd maar ‘genoeg stappen terug’ te moeten 
zetten. 
 

Betto Respect voor een andere zienswijze  
Dat is altijd onze sterke kant geweest ... 
Vind je dat dan niet belangrijk om ‘je kind mee te geven’ zoals jij dat 
uitdrukt. 
 

Jina Maar .... 
Ik wil met iemand leven die me dom weg begrijpt. O.K.? 
Aan wie ik niet altijd alles moet uitleggen 
En die dan mijn ‘standpunt gaat respecteren.’ 
 

Betto ... 
O.K. 
 

Jina Ik ga een telefooncel zoeken. 
(wandelt weg) 
 

Betto  (pakt ook een vouwstoeltje.) 
Weet je waar jullie voor moeten oppass....  
(kijkt peinzend het publiek in ....) 
(tegen zichzelf) 
N’ja  .... jullie zijn waarschijnlijk virtueel, en dan maakt het geen moer uit 
wat ik zeg. Alhoewel ... Als alles wordt opgenomen, kan het nadien tegen 
mij worden gebruikt ....  
(Zet zich. Tegen publiek) 
Weet je wat straks in 2027 het probleem zal zijn ...?  
en wat zich waarschijnlijk nu al in een prematuur aan het ontwikkelen is...? 
(uit het wrak van de auto komt een gil!) 
(Betto loopt naar de auto toe. Er omheen. Weer een gil. Hij doet de 
achterportieren open. Kijkt naar binnen. Niks. Uiteindelijk de koffer, daar 
valt een figuur uit die meteen wegspringt en het op een hollen zet.) 
Roept: Hei! Kom terug. Idioot! 
Dit is niet wat je denkt.  



(Figuur aarzelt, draait zich om, kijkt naar Betto, eerst bezorgd, dan breekt er 
een glimlacht door op zijn gelaat, hij draait zich weer om en holt verder uit 
het zicht) 
(Roept)  Binnen de week ben je dood weet je ... 
(In zichzelf) Nu jah! 
Komt wel terug. 
(tegen publiek)  ’s ’n HDS’er. 
Moet iets aan dat slot van die kofferbak gaan doen. 
Shit!  
Daar kunnen ze ons ook nog voor pakken. 
Kofferbak hangt vol DNA van die kerel. 
Krijg je d’r van z’n leven niet meer uit. 
Weet je waar jullie voor moeten oppassen. 
Wat de problemen zijn waar wij onszelf muurvast in hebben gedraaid? 
Niet het klimaat of zo hoor. Mijn vader vertelde altijd dat jullie je daar 
zorgen over maakten. Als je je ergens zorgen over maakt gebeurd het niet. 
Toen mijn grootvader twintig was maakte ze zich zorgen over 
atoombommen. Dat er zo veel bommen op de wereld waren dat de wereld x 
– aantal keer kon vernietigd worden. En daar kwam mijn opa dan voor op 
straat, met m’n oma. Maar d’r is toen niks gebeurd. Niet één zo’n bom is 
ontploft naar het schijnt! En de milleniumbug! Was ook zoiets toch!? 
Dat van die opwarming ook! 
Iedereen maakt zich daar zorgen over en goed d’r komt wel een periode van 
wat meer natuurrampen en extra droogte maarree ...uiteindelijk stabiliseert 
de planeet zich opnieuw .... . 
Nee problemen die d’r aankomen heb je meestal niet voorzien. Zoals nine 
eleven. Dat was er ineens. Moslimterrorrisme. Alsof je als mensheid per 
ongeluk ergens bent ingetrapt. Dat je niet meer kwijt geraakt.  ... Of Nazies! 
Dat had ook niemand in de gaten. En weet je waarom dat gebeurd? Omdat 
niemand het zich voor kan stellen. Toen de concentratiekampen werden 
bevrijd wisten die geallieerden niet wat ze zàgen! Omdat niemand zich dat 
had kunnen voorstellen. Kindermisbruik ook. Is jarenlang op grote schaal 
gepleegd. De gemiddelde burger kon zich dat niet voorstellen. Toen de eerste 
kinderen daar op volwassen leeftijd mee naar buiten kwamen werden ze 
uitgescholden! Voor perverten. Het is pas toen ze werkelijk kinderen in 
kelders zijn gaan ontdekken dat men die verhalen is beginnen geloven.  
De werkelijke rampen die ons overkomen hebben we ons meestal niet 
kunnen voorstellen. 
... 
Weet je waar wij mee zitten!? 2027? 
Chips! 
... 
Je kan geen rol wc papier meer kopen of d’r zit microchip in. Met alle 
gegevens van die rol d’r op, waar die is geproduceerd, om hoe laat, waar de 
grondstoffen vandaan komen enz. Een dingetje niet groter dan  zandkorrel en 
dat zit in een druppeltje geïoniseerde lijm ergens in het product. Die ionen 
werken als antenne 
En dat zit overal in ... . Repen, meubels, vlees; noem maar op.  
Ik ben ook gechipt. Paspoort, betaalkaart, gezondheidsgegevens zit allemaal 
hier. (wijst op het plekje tussen duimwortel en het middenhandsbeentje van 



de wijsvinger) Gaan we iets kopen. Rijden we met een karretje vol 
boodschappen door een elektronische poort. Knetter, knetter. Klaar! Alles 
geregistreerd en betaald.  
En altijd ging het om ons gemak weet je... dan zeiden ze  ‘Je hoeft nooit 
meer ergens aan te schuiven!’ of onze veiligheid, ‘als je dan gekidnapt wordt 
als kind dan kunnen we je vanuit de ruimte volgen.’ Gezondheid. ‘ Als je een 
ongeluk hebt krijgen die ambulanciers meteen je gegevens door: bloeddruk, 
ECC, suikerspiegel...  De hele zooi! Nog voor ze vertrekken ... . of als je een 
infarct krijgt gaat er via die chip meteen ergens een alarm af. ... enz. enz.    
Ik weet het jullie denken nu ‘Klinkt toch goed.’ 
Maar wat als je niet gekidnapt wordt als kind? En je krijgt geen infarct krijgt. 
Of een ongeluk. Houden ze je ook in de gaten. 
Al die gegevens worden voortdurend opgeslagen en geanalyseert. Je 
koopgedrag, waar je naartoe surft op internet, inhoud van mailtjes die je 
schrijft, met wie je belt wanneer en waarover. Post met brieven bestaat niet 
meer. Auto’s staan rechtstreeks in verbinding met satellieten op een paar 
honderd kilometer hier boven. Alle auto’s. Allemaal gechipt. Geen politie 
meer. De politie, dat zijn een hoop schimmen achter schermen in een hoge 
gekoelde wolkenkrabber zonder ramen, eigendom van de 
telefoonmaatschappij. Dat is de politie van tegenwoordig. Elke overtreding 
wordt machinaal vastgesteld, bon komt volautomatisch bij je in de bus. 
Betaal je niet doet je auto het niet meer. Probeer je die chip eruit te halen? 
Auto doet het niet meer. Snij ik die chip uit mijn hand. Wordt mijn rekening 
geblokkeerd. 
Begin je het plaatje voor je te zien!?  
Soms worden er mensen willekeurig uit hun leven geplukt en geconfronteerd 
met de analyse van hun gedrag dat ergens in een computer of waar dan ook 
de code ‘HSD’ kreeg. Dat betekent crimineel.  En dan verdwijnen ze voor 
jaren in een strafinrichting. In het begin werden er nog ekskuses geuit, en 
schadevergoedingen uitbetaald aan de vele mensen die ten onrechte hadden 
vastgezeten en helemaal gebroken terugkwamen...  ‘Kwam door de systemen 
die nog niet helemaal op punt stonden’ werd er dan gezegd  en van de 
gewone burger werd geduld en begrip gevraagd want er zaten terroristen 
overal. Wie niks verkeerd deed had niks te vrezen blablabla ... Maar 
ondertussen ken ik haast niemand meer die niet heeft vastgezeten of beboet 
is om uitermate onduidelijke of belachelijke redenen. En niemand weet wie 
of wat erachter zit. Politici verdwijnen net zo goed als industriëlen of 
kunstenaars, mensen van het koningshuis. De leiding van dit alles heeft geen 
gezicht. Het is een principe. ‘Economische groei komt iedereen ten goede.’ 
Dat  principe heeft de leiding. En een principe is ongrijpbaar. 
Onbeschuldigbaar. 
Ook al is het niet waar. Want als kloof arm er rijk, waar Jina zo bang voor is, 
verbreedt, heb je nog altijd economische groei. 
Jahaaa! 
Tekenen dat het die kant op gaat moeten nu al te zien zijn  ...  
Maar of er wat aan te doen is ... !? 
Ik zou tips kunnen geven. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat je leert aan 
te schuiven aan een kassa in een supermarkt. Dat je leert dat niet erg te 
vinden. Wachten en geduld hebben. Ik weet, het is uiterst moeilijk.  Je 
bewustzijn is er aan gewend geraakt voortdurend geëntertaind te worden 



door filmpjes en liedjes .... want dat heb je al wel hè? Van die kleine 
toestelletjes of telefoontjes waarmee je overal film en tv te kan kijken. ... 
Leer ze afzetten! ’s Belangrijk.  
Leer jezelf prettig te voelen in je bewustzijn terwijl d’r niks anders 
binnenkomt dan wat er is, het beeld van de omgeving op je netvlies, de wind 
en de zon op je vel, de koelte van de lucht in het puntje van je neus .... dat 
soort dingen .... 
 

Jina (met één hand in haar jaszak) 
(Met een schamper lachje) 
Heeft hij het weer over zijn chips? 
 

Betto We hebben een HSD’er. 
 

Jina Waar? 
 

Betto Kwam uit de koffer gevallen daarnet. 
 

Jina En toen? 
 

Betto Is gaan lopen. Die kant op. 
 

Jina Die moeten we hebben! 
Dat is ons retourtje. 
 

Betto Ga ‘m halen dan! 
D’r ligt touw in de achterbak. 
 

Jina ... 
Ik krijg die systemen hier niet aan de praat. 
D’r staat daar wel een telefoon ginder maarre ... 
 

Betto We zullen naar de overkant moeten. 
Daar hebben we die stad 
 

Jina Maar als ze dan komen!? 
 

Betto ‘k Weet het. 
 

Jina ... 
Is er nog zo’n stoeltje? 
 

Betto (geeft haar zijn stoeltje) 
(ziet het doek om Jina’s hand) 
Wat heb je? 
 

Jina Ik heb ze d’r uitgesneden. 
 

Betto Jina. 
 



Jina Dan komen ze misschien. 
 

Betto Dat denk ik niet.  
Die dingen halen hun energie uit de bewegingen van je hand. 
Als je ze d’r uit haalt geven ze geen signaal meer. 
 

Jina Daarom.... 
Ik denk : als bij hun het signaal wegvalt dan komen ze. 
 

Betto Wat heb d’r mee gedaan? 
Toch niet weggegooid? 
Dat is eigendom van de overheid. Is dokken hoor als je ze kwijt bent. 
 

Jina In m’n zakdoek. 
 

Betto Mag ‘k ’s kijken? 
(krijgt een bloederig zakdoek, doet ‘m open kijkt er gefascineerd in, gaat dan 
naar het publiek, laat de mensen kijken)  
Zie je. Dit bedoelde ik daarnet.Niet groter dan een rijstkorrel. 
Geef maar’s door. 
En die ene is voor medische dingen, die andere voor bankzaken ...  en die 
derde ...  Jina weet jij het? Waar is die voor? 
 

Jina Seks. 
 

Betto Wat zeg je. 
 

Jina Jij begin je hier aardig thuis te voelen, merk ik. 
 

Betto Ja.  
We kunne ook gewoon blijven wat mij betreft. 
 

Jina Je moet die mensen met rust laten. 
 

Betto Ik sta gewoon een beetje te praten. 
 

Jina Je staat ze op te ruien. 
 

Betto Kom op Jina zeg .... 
Zien zij d’r nou uit alsof ze zodadelijk de wereldgeschiedenis van richting 
gaan doen veranderen? 
 

Jina Het verboden. Betto. 
Dat mag niet wat je doet. 
Je màg niet in andere tijden de locals dingen vertellen die ze nog niet kunnen 
weten.  
Dat is vervuiling! 
Tijdspollutie. 
  

Betto Volgens mij zijn ze virtueel. 



Trouwens  
Jij stond toch ook met ze te praten. 
 

Jina Met ze te pràten ja. 
Jij maakt ze bang. 
Je staat ze op te ruien tegen de toekomst. 
(tegen publiek) 
Luister niet naar hem. Ik kom in de moeilijkheden. 
In onze tijd is het technisch mogelijk om in het verleden te reizen. 
Zelfs per ongeluk kan je d’r zelfs in terecht komen zoals blijkt. 
En zoals elke nieuwe mogelijkheid wordt die begeleid door een hele reeks 
wetten en bepalingen ... dat kennen jullie ook al.  Euthanasie, abortus .... 
Strikt genomen mogen we zelfs niet met jullie praten. 
   

Betto Bèbèbèbèbèbèbèb. 
 

Jina Wat. 
 

Betto Jij kan altijd zo meisjesachtig wijsneuzerig weten hoe het hoort. 
 

Jina Nou zeg. 
 

Betto Ja! Nou zeg. Nou zeg. 
Als je op die toon begint .... 
Dan doe je de gruwelijkste dingen. 
Vorig jaar ook, had ik je aan de telefoon, ik zat toen die twee maanden in 
Spanje voor die klus met die gezonken blaaf, (quasi verschrikt tegen publiek) 
Oeps mogen jullie ook weer niet weten hoor! Top secret! ‘gezonken blaaf ’ 
Zo classified als wat! (weer tegen Jina) En toen belde je ‘jaa ik wil even op 
mezelf zijn, ik ga wat spullen bij je weghalen, dat je niet schrikt als je terug 
komt.... .’ Op dat zelfde toontje van ik doe alles keurig zoals het hoort en 
maak nooit fouten .... 
 

Jina Dat is ook zo. Daar heb ik mijn baan aan te danken. En mijn salaris. 
 

Betto Je bent gewoon alles komen weghalen toen. Oorbellen, leesboek, 
inlegkruisjes. En mijn spullen komen terugbrengen. Tandenborstel, 
oordoppen, sloffen.  
Weet je hoe dat is, iemand die zo maar zonder boe of bah uit een relatie 
stapt. Hoe dat voelt om thuis te komen en overal al die lege plekken te zien. 
Ik wist nog precies waar alles gelegen had. Hoe dat voelt hier (wijst op zijn 
plexus) Om je zo weggegooid ... Wat had ik jou toen misdaan? Zo doe je 
tegen iemand waar niet mee te praten valt, iemand die je slaat en verkracht 
terwijl die dronken is. Het ergste wat ik ooit heb gedaan is boos geworden en 
in de logeerkamer gaan liggen. .... 
 

Jina Had ik niet moeten bellen dan. 
 

Betto Zelfs al kan je niet vertellen wat er op dat moment met je aan de hand is, dan 
nog kan je een berichtje achterlaten. ‘Het spijt me, ik weet dat wat ik doe 



vervelend is maar ik kan het niet uitleggen en ik kan het ook niet niet doen’ 
of zoiets. Dan is het nog niet leuk maar dan krijg ik tenminste het signaal dat 
ik niet een meubel ben of zo,  een ouwe stoel die naar de zolder wordt 
gedragen. 
‘... ik kom wat spullen halen, dat je niet schrikt’  
Het voelde als een beul weet je, die vriendelijk komt zeggen : ‘Ik ga 
zodadelijk met een gloeiende tang je tepels uitdraaien, ja? Dat je niet schrikt 
... .’ 
 

Jina Heb jij iets gezegd toen je in de logeerkamer ging liggen? 
 

Betto Ik wilde je niet wakker maken. 
 

Jina Ik wàs wakker! 
 

Betto Hoe kon ik dat weten.  
 

Jina Jij stelt het voor alsof dat boos wakker worden en zonder boe of ba in de 
logeerkamer gaan liggen niet erg is en je spullen komen halen wel. 
 

Betto Ik was in slaap gevallen en weer wakker geworden. 
Ik herinnerde mij ... wat je die ochtend had gezegd en midden in de nacht 
werd ik daar boos om. 
  

Jina Wat had ik dan gezegd? 
 

Betto ... 
Dat weet ik niet meer. 
 

Jina Zo belangrijk was het dus. 
 

Betto ... 
 

Jina Waarom zeg je nou niks? 
 

Betto Omdat .... 
Ik geloof dat het ging over die inentingen. 
 

Jina Tegen de schapenhoest!? 
 

Betto Ja. 
 

Jina Dat was toch ook flauwe kul. 
 

Betto Nou ja ... 
Ik vond ... 
en ik vind nog steeds ... 
het de moeite waard om ’s te kijken wat het oplevert als je d’r van uitgaat dat 
het geen flauwe kul is. ... 
 



Jina We gaan d’r niet opnieuw over beginnen. 
 

Betto Nee, nee, nee.... 
Daar gaan we het niet opnieuw over hebben ... 
Alleen over het basisidee: Bepaalde denkpistes zijn dus verboden!? 
Jij vind dat er dingen zijn die je niet in overweging moet nemen. 
 

Jina Tuurlijk! 
We gaan toch niet elk belachelijk idee met bakken overheidsgeld laten 
onderzoeken ... 
 

Betto In overweging nemen! 
Dat kost niks. 
In overweging nemen! 
 

Jina O.K. 
(tegen het publiek) 
D’r was schapenhoest overgewaaid, via een partij ingevroren lamskoteletjes 
uit Zuid-Amerika. Dat virus was dodelijk voor de mens. Overheid stelt gratis 
een vaccin ter beschikking. Iedereen laat zich inenten. Einde verhaal!  
Nou gaat hij daar van maken .... 
 

Betto Dat mag jij allemaal niet vertellen. 
Dat is tijdsvervuiling.  
Strafbaar. 
 

Jina Hij maakt daar dan van dat dat vaccin ....  
   

Betto Hoeveel mensen zijn er aan de schapenhoest gestorven? 
 

Jina ... dat dat geen vaccin was maar suikerwater waarin nanochips zaten 
opgelost. 
 

Betto Drie! 
Twee Italianen en een Deen. 
Da’s alles. 
 

Jina En dat ze die gebruiken om bepaalde gevoelens bij de massa op te wekken, 
depressie, agressie, seksualiteit, geboortecontrole  ....   
 

Betto Vorige eeuw in Vietnam waren de Amerikanen al aan het experimenteren 
met een Rambochip. Die de aanmaak van adrenaline stimuleert. 
Timothy Mc Veigh van die ontploffing in Oklahoma  april 95, die had er zo 
eentje ingepland gekregen! 
Maar daar heb jij zelfs nog nooit van gehoord. 
Van Oklahoma. 
  

Jina Ben je klaar!? 
 

Betto Ik wil niet opnieuw ruzie maken. 



 
Jina Ik geloof niet dat je kan samen leven met iemand die de 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen emoties weigert te nemen.  
Mensen die lopen mekkeren ‘Het is mijn verleden!’ of ‘Het zijn m’n genen!’, 
straks geef je me een klap en dan zeg je ‘zie je dat heb je met die nanochips 
...’  
 

Betto .... 
En ik geloof niet dat ik kan samenleven met iemand die niet naar zijn eigen 
binnenste durft te kijken. Want dàt was het! Ik hoor het je nog roepen: ‘Ik 
heb geen zin om voortdurend naar mijn eigen binnenste te moeten kijken ...’ 
Daar ging het over. Dat was het. Omdat ik had gezegd : hou je binnenste in 
de gaten, dan zal je het zien! Van die nanochips. 
(Jina’s aandacht wordt gewekt door iets buiten het speelvlak)  
Op het ogenblik zelf dacht ik : ‘O.K. dan niet.’ Maar dan ’s nachts werd ik 
wakker en toen hoorde ik je dat opnieuw zeggen en toen realiseerde ik mij 
ineens; maar dan hebben we een probleem, Jina... Een heul groot probleem. 
... 
 

Jina Hebben we koekjes bij? 
 

Betto Hm!? 
 

Jina Die HSD’r staat daar. 
Volgens mij heeft hij honger. 
 

Betto (tegen het publiek) 
Heeft er iemand koekjes bij? 
 

Jina  (heeft al een rolletje met snoepje weer uit haar tas) 
(Gooit een snoepje naar de HSD’r) 
Kom! 
(de HSD’r komt aarzelend uit zijn schuilplek. Zij gooit weer een snoepje) 
Kom! 
(HSD’r komt naderbij, ziet er uit als een asielzoeker, glimlacht aarzelend) 
Kom! 
(Hij kijkt niet de snoepjes niet die er gegooid worden. Trapt erop) 
 

Betto 
 

D’r klopt iets niet Jina. 
Dat is die spookrijder volgens mij ... 
van op die groene motor ... . 
 

Jina Jij ziet werkelijk overàl spoken 
 

 De HSD’r haalt een grote gun uit zijn jas en schiet Betto morsdood. 
 

Jina (volkomen verbijsterd) 
Huh!? 
Wat doe je? 
Is dit virtueel? 



(zij springt recht zet het op een lopen en wordt door de HSD’r in de rug 
geschoten) 
 

 (Dan steekt HSD’r zijn wapen weg, gaat naar het publiek en deel briefjes uit 
waarop staat : 
 
                               B dank voor te kijke  
                                 nar de OkasIEvo’stelli n... 
 
(daarna gaat hij van bij zijn schuilplaats twee jerrycans halen, hij gebaart 
het publiek dat ze weg moeten gaan, sleept de lijken van Jina en Betto naar 
elkaar toe en begint ze te overgieten met de inhoud van de jerrycans) 
(Dan gaat hij weer neer het publiek, sleurt de mensen uit hun vouwstoeltjes 
en duwt ze weg.)  
 
Wanneer de mensen ver genoeg verwijdert zijn zien we een groot vuur 
oplaaien, waarin Jina, Betto en het wrak worden verteerd. 
 
De HSD’r verdwijnt met het bootje van Betto over het water de nacht in ....  
Of 
De HSD’r verdwijnt met de brommer van Betto in het landschap. 
 
 
 
                                             
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          DOEK! (nou ja)
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