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01 INT. De Slegte, Oudegracht, Utrecht, Donderdagmiddag. 

 Irem, baas, vrouwelijke collega.  

Op een rustige namiddag, een woensdag, staat Irem alleen achter de 

balie achterin de winkel. Ze minimaliseert het programma waarop ze 

boeken op kan zoeken en opent Firefox om haar bankrekening te 

checken. De studiefinanciëring, lening en haar loon zijn net binnen. 

Saldo totaal: 1200 euro.  

Als haar baas aan komt lopen, klikt ze het internetscherm snel weg.  

BAAS 

Nou jongens, het zit er weer op! 

IREM  

U sluit de kassa af?  

Ze haalt haar telefoon en een boek onder de balie vandaan terwijl 

haar baas achter de balie komt staan.  

BAAS 

Ja, doe ik. Alles goed gegaan?  

IREM 

Ja hoor, prima.  

Ze stapt achter de balie vandaan. De baas gaat met de computer aan 

de slag.  

BAAS 

Mooi zo... Tot volgende week.  

IREM 

Doeg!  

Samen met een collega, een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als 

Irem, loopt ze naar de personeelsruimte; achter een deur achterin de 

winkel. 
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02 EXT. Op straat, Utrecht, Donderdagmiddag. 

 Irem, vrouwelijke collega, mensenmassa.  

Irem en haar collega lopen de personeelsuitgang van de Slegte uit. 

COLLEGA 

Nog spannende plannen dit weekend?  

IREM 

Ja, ik vertrek morgen met mijn zusje naar Disney. 

COLLEGA 

Leuk! Hoelang blijven jullie? 

IREM 

Tot zondag als het goed is.  

COLLEGA 

Hoe is het nou eigenlijk afgelopen met Erik? 

IREM 

(lachend) Slecht, natuurlijk...  

COLLEGA  

Ga anders even mee eten, kun je me bijpraten.  

IREM 

Nee sorry, ik moet nog naar het noorden vanavond... 

COLLEGA 

O, je haalt d’r vanavond nog op.  

IREM  

Ja; we vertrekken van daaruit morgen. Ik rij.  

Ze komen aan op een kruising.  

IREM 

Ik moet die kant op. (knikt naar links) 

COLLEGA 

Ik ga rechtdoor. Tot volgende week?  

IREM 

Tot volgende week!  
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03 INT. Thuis; op een kleine boerderij, Donderdagavond. 

 Irem, Jess, stiefmoeder, vader.  

Het is inmiddels avond en donker. Irem komt binnen door de 

achterdeur en staat dus meteen in de woonkamer.  

IREM  

Hallooooo!  

Het enige geluid is de televisie, waarop SpangaS bezig is. Jess zit 

op de bank te kijken en kijkt even op als Irem binnenkomt.  

Irem loopt naar haar toe. 

IREM 

Hee lief zussie... kus? 

Jess geeft Irem gauw een kus en kijkt dan geconcentreerd weer naar 

de televisie.  

Irem loopt naar de keuken, waar haar stiefmoeder staat te koken. Ze 

ziet er gespannen en moe uit.  

IREM 

Hee...  

STIEFMOEDER 

Hee meisje.  

Ze geeft ook haar stiefmoeder een kus en trekt haar jas uit.  

IREM 

Wat maak je?  

STIEFMOEDER 

Hollandse pot.  

Irem hangt haar jas over een stoel, gaat naast haar stiefmoeder 

staan en kijkt in de pan.  

IREM 

Bonen, aardappels, vlees... Zal pap wel lekker vinden.  

STIEFMOEDER 

(klein weemoedig lachje) Laten we het hopen. 

IREM 

(... zwijgt, voelt al aan dat het weer mis is) 

Ik dek de tafel wel...  

Irem trekt een kastje open en pakt borden terwijl haar vader 

binnenkomt. Grote man, boze blik. Geeft Irem met een korte ‘Hee’ een 

aaitje over d’r wang en gaat aan tafel zitten. Negeert zijn vrouw. 

Irem zet de borden op tafel.  
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04 INT. Nacht, op de logeerkamer, Donderdagnacht. 

 Irem, Jess.  

Irem ligt te lezen, zacht op de achtergrond de schreeuwende stemmen 

van stiefmoeder en vader. Dan: een harde brul van stiefmoeder.  

Jess komt binnen, Irem kijkt op van haar boek.  

JESS  

Mag ik hier... 

Irem knikt al voordat ze de zin afgemaakt heeft. 

IREM  

Kom maar... 

Irem legt haar boek weg en slaat het dekbed open. Jess doet gauw de 

deur dicht en kruipt in bed. Irem slaat de deken om haar heen en 

trekt haar kleine lijfje tegen zich aan.  

IREM  

Kon je niet slapen... 

Jess schudt haar hoofd, legt haar hoofdje op Irem’s schouder. Irem 

aait zachtjes over d’r haar.  

IREM  

Gaat dit altijd zo...? 

Jess knikt zonder haar hoofd op te tillen. Irem zucht, drukt ’n kus 

op Jess’ hoofd. Staart met een grote frons naar niks en denkt terug 

aan haar eigen jeugd. 
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05 INT. Flashback Irem. 

 Irem, moeder Irem.  

Flashback naar Irem’s jeugd. We zien de kleine Irem ’s ochtends. Ze 

eet een boterham met vruchtenhagel en kijkt naar een kinderprogramma 

op tv. Het is kwart voor tien op de klok, die aan de muur boven de 

tv hangt. Irem heeft haar jas en tas al naast zich gelegd. Haar 

moeder is in de keuken bezig.  

IREM  

Maaaaaaaam? 

MOEDER IREM  

Heel even nog! 

IREM 

Hoelang dan? 

MOEDER IREM 

Tien minuutjes, nog heeeeeel even. 

Irem kijkt op de klok.  

Twee uur later. Irem zit nog steeds op de bank, haar gezicht 

inmiddels minder vrolijk. De aftiteling van de Disney-film ‘Alice in 

Wonderland’ rolt over het scherm. Haar moeder zit in een stoel, een 

mand opgevouwen was naast zich. Moeder kijkt even naar Irem.  

MOEDER IREM 

Hang je je jas even terug op de kapstok? Dan zet ik je tasje weg en 

dan gaan we samen iets leuks doen. Goed? 

Irem knikt stilletjes. Pakt haar jas en loopt de kamer uit.  

Moeder pakt Irem’s groene Jungle Book-tas en ritst hem open terwijl 

ze naar de keuken loopt. Ze legt een pakje drinken en een portie 

Samson en Gert-koekjes op het aanrecht en hangt de tas op een haak 

naast de deur naar de achtertuin. Ze checkt de tas nog even... en 

haalt er een tekening uit waar ‘Voor papa’ op staat. Ze bergt de 

tekening gauw op in een hoog keukenkastje.  
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06 EXT. Op het erf, bij de auto, Vrijdagochtend. 

 Irem, Jess, stiefmoeder, vader.  

Irem ramt achterklep van de auto dicht.  

JESS 

Ooooo Roosje! Even Roosje halen! 

Jess rent weer naar het huis. Irem blijft bij de auto. Gaat even op 

de bestuurdersstoel zitten, haar voeten nog buiten de deur. Ze 

checkt haar rugtas. Paspoorten, autopapieren, Disney-reservering, 

portemonnee, een leesboek... ze is niks vergeten.  

Jess komt weer naar buiten, met een Doornroosje-knuffel en haar 

ouders dit keer. Irem stapt de auto weer uit en glimlacht naar Jess. 

IREM  

Nou, zullen we? 

JESS 

Ja! 

Stiefmoeder vindt het duidelijk moeilijk om d’r kind uit handen te 

geven.  

IREM 

Geef mama maar een dikke knuffel... 

Jess knuffelt d’r moeder; Irem geeft d’r vader een wangkus.  

VADER 

Doen jullie voorzichtig? 

Ze wisselen; Jess geeft d’r vader een knuffel, Irem haar stiefmoeder 

drie wangkussen. Irem lacht naar stiefmoeder.  

IREM 

Ik zal d’r proberen levend te houden. 

Stiefmoeder lacht even.  

STIEFMOEDER 

Dat is je geraden... 

Irem glimlacht geruststellend.  

IREM 

Komt wel goed. 

Stiefmoeder knikt.  

Irem en Jess stappen de auto in, Irem’s raampje nog even open.  
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STIEFMOEDER 

Nou, doe voorzichtig... en tot zondag hè.  

Irem glimlacht, Jess zwaait blij.  

JESS 

Tot zondag! 

Irem start de auto.  

IREM 

Doeg! 

STIEFMOEDER 

Veel plezier! 

Irem en Jess rijden weg.  
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07 EXT. In de inmiddels rijdende auto, Vrijdagochtend. 

 Irem, Jess.  

Irem zet de radio aan.  

IREM  

Radio of cd? 

JESS 

Cd! 

IREM 

Kijk maar in het kastje... 

Jess kijkt in het handschoenenkastje, waar een mapje met cd’s ligt 

en Jess’ favoriete snoep; winegums.  

JESS 

OH! 

Irem moet lachen. Jess scheurt de verpakking open en steekt een 

snoepje in d’r mond. Ze zoekt even in de zak en biedt Irem dan een 

rode aan.  

JESS 

Die toch? 

IREM 

Ja, dankjewel! 

Ze neemt het snoep aan en stopt het in d’r mond. Jess bladert tien 

seconden in de map en heeft dan de goede cd al gevonden. Ze stopt 

hem meteen in de speler. 

IREM 

Ojee... 

Jess grijnst.  

JESS  

Barbie! 

Irem moet lachen.  

IREM  

Ik doe Ken wel! 

De cd begint te spelen; het nummer ‘Barbie girl’ van Aqua start. 

Vrolijk deuntje, Jess zit met de muziek mee te wippen op d’r stoel. 

Irem zet de radio harder.  
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Jess kent precies de Barbie-tekst, in half verzonnen Engels althans. 

Irem zingt lomp mee met de harde rauwe mannenstem, waardoor Jess 

hard begint te lachen.  
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08 EXT. Tankstation langs de snelweg, Vrijdagmiddag. 

 Irem, Jess, omstanders.  

Middag. Irem heeft net getankt en pakt haar portemonnee uit haar 

tas. Ze kijkt naar Jess, die in slaap gevallen is op haar stoel. Ze 

ademt eens goed uit en doet de auto op slot. Loopt naar het 

gebouwtje om af te rekenen en kijkt een beetje nerveus om zich heen 

of er geen duistere figuren rondlopen.  

In de rij voor de kassa gaat ze op haar tenen staan om de auto even 

te kunnen zien.  

Ze rekent gauw af en snelwandelt weer naar de auto.  

Ploft weer op de bestuurdersstoel. Met Jess is natuurlijk niks aan 

de hand.  

Zucht diep, zit zich even een paar seconden af te vragen of dit wel 

zo’n goed idee was.  

Start dan de auto weer en rijdt de weg weer op.  



Copyright Patricia Pos - www.patriciapos.com 

 

09 EXT. In auto, op weg langs Disney, Vrijdagmiddag. 

 Irem, Jess, omstanders.  

Op een weg naar de parkeerplaats. In de verte is al het enorme roze 

kasteel te zien. Irem wijst ernaar.  

IREM 

Kijk, daar... 

JESS 

Ohhh! Gaan we daar eerst heen? Zit daar Doornroosje in? 

Ze rijden langs een bord waar op staat; ‘Disneyland, The happiest 

place on earth’. Ze staart er even naar. Richt zich dan weer op 

Jess.  

IREM 

Ik weet het niet, ik denk het! 

JESS 

Gaan we eerst Doornroosje zoeken? 

Irem knikt, concentreert zich dan weer beter op de weg omdat Disney-

personeel mensen aan staat te wijzen waar ze moeten parkeren.  
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10 EXT. In Disneyland, wandelend en op bankje, Vrijdag(na)middag. 

 Irem, Jess, omstanders.  

Irem en Jess lopen op één van de brede parkpaden. Irem schrikt van 

haar broekzak, die begint te trillen. 

IREM 

Bwaaa! 

Haar hand vliegt meteen naar haar telefoon. Ze vist hem uit haar 

broekzak en kijkt wat de vibreer-oorzaak is.  

IREM  

Je moeder vraagt of we goed aangekomen zijn... even terugsmsen? 

JESS  

Ja! 

Irem kijkt rond en ziet even verderop een bankje.  

IREM 

Kom, we gaan even zitten... 

Irem en Jess gaan op het bankje zitten. Jess maakt van de 

gelegenheid gebruik om Irem’s tas te plunderen. Ze haalt er een 

zakje chips uit. Irem tikt de eerste zin van het sms’je naar 

stiefmoeder.  

IREM 

Oké, ‘Hee, we leven nog!’ heb ik nu. En dan? 

JESS 

We hebben Doornroosje gezien? 

Irem tikt het in.  

IREM  

We hebben Doornroosje gezien... en gaan morgen naar de parade? 

JESS 

Ja. 

IREM 

En gaan morgen... naar de parade... 

JESS 

En nog een keer naar Doornroosje. 

Irem lacht. 

IREM 

Oja? ... nog een keer naar Doornroosje... 
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JESS 

Ja. Tot zondag! 

Irem kijkt even naar d’r en doet alsof ze het intikt.  

IREM  

Tot... zondag... 

Maar tikt: ‘Groetjes!’ en verzendt het bericht.  
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11 EXT. De olifantjes-attractie, Zaterdag. 

 Irem, Jess, Perfecte Man, Vrouw en twee Dochters.  

Irem staat bij het hek naast de Dumbo-olifantjes-attractie. Jess 

staat bijna vooraan in de rij.  

Er is net een ronde voorbij; een lading kinderen stapt net uit de 

attractie en loopt naar de uitgang. Twee blonde meisjes rennen ook 

naar buiten. Irem kijkt ernaar.  

Het hek bij de ingang gaat open en de volgende groep kinderen, 

waaronder Jess, rent op de attractie af. Irem kijkt even naar Jess, 

dan weer naar de twee meisjes. Ze rennen naar hun ouders; twee 

jonge, knappe mensen. Ze zien er blij uit. Moeder trekt het staartje 

van een van de meisjes voorzichtig weer recht, vader haalt een 

rietje uit de verpakking voor het andere meisje, dat met een pakje 

drinken geduldig staat te wachten. ‘Zo kan het dus ook’, denkt Irem. 

Er klinkt een belletje; de olifantjes komen in beweging. Jess zit 

met een grijns van oor tot oor in één van de Dumbo’s en zwaait blij 

naar Irem. Irem zwaait met een lach terug.  
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12 INT. Avond in hotelkamer, Zaterdag. 

 Irem, Jess.  

Irem en Jess zitten samen onderuit op het tweepersoonsbed; allebei 

een pizza op schoot. Ze kijken televisie; vooral Jess is volledig in 

het tv-programma verdiept. Irem’s telefoon piept; sms. Ze pakt haar 

telefoon van het nachtkastje en bekijkt de sms. Weer een bericht van 

de stiefmoeder.  

Irem zucht en drukt het smsje weg. Het is niet zo zeer dat ze de 

smsjes irritant vindt, meer dat ze er een schuldgevoel van krijgt. 

Ze drukt haar telefoon uit en gooit hem lomp in de la van haar 

nachtkastje.  

Het is reclame op tv, dus er komt weer beweging in Jess.  

JESS 

Gaan we morgen al naar huis? 

Irem knikt.  

IREM 

Morgenavond. 

Irem glimlacht dan en kijkt naar Jess.   

IREM 

Of zullen we nog even blijven? 
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13 EXT. Korte tussenscène op parkeerplaats, Zondagochtend. 

 Irem, Jess, omstanders.  

Irem en Jess lopen met hun spullen het hotel uit en gooien hun 

tassen in de achterbak. Irem laadt nog gauw een extra shirt en trui 

voor Jess in haar rugzak. Ze checkt haar portemonnee en ziet dat ze 

nog een paar tientjes heeft.  
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14 EXT. Overdag, in een rij, Zondagmiddag. 

 Irem, Jess, omstanders.  

Irem en Jess staan in de rij voor de attractie ‘Het Piratenschip van 

Kapitein Haak’ als Irem een plek ziet waar ze zich zouden kunnen 

verstoppen. Het is een verlaten hoekje, overdekt en vrij afgelegen 

van de attractie-medewerkers. Ze loert ernaar. De rij komt in 

beweging en Jess trekt Irem mee verder.  
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15 EXT. Verstoppen bij attractie, Zondagavond laat. 

 Irem, Jess.  

Irem tilt Jess over een hekje en klimt er zelf ook overheen. Ze pakt 

Jess’ hand.  

IREM 

(fluisterend) Kom, gauw! 

Ze rennen samen naar het overdekte gedeelte van de wachtrij.  

IREM  

Wacht even... 

Irem kijkt om het hoekje of er echt niemand meer is; de ruimte is 

leeg.  

JESS 

Moeten we hier slapen? 

IREM 

Ja... kom maar. 

Samen lopen ze de ruimte in. Irem trekt Jess aan haar hand mee naar 

de hoek die ze eerder die dag gezien had.  

IREM 

Oke... het is een beetje donker... maar hier is hout, voel je? Dat 

is minder koud dan stenen. 

JESS 

Is er geen bed? 

IREM 

Nee joh, dit is toch een avontuur! Op avontuur zijn er nooit bedden! 

Jess zwijgt. Irem zet haar tas op de grond, pakt een kleine zaklamp 

en klikt hem aan.  

IREM  

Kijk, licht... 

Ze haalt een vest uit haar tas. 

IREM 

Jouw deken... 

Ze biedt hem aan Jess aan. Jess is even afgeleid, kijkt een beetje 

beteuterd en angstig, maar pakt dan toch de trui aan. Irem trekt een 

fleecevest aan en spreidt een handdoek op de houten vloer. 

IREM  

Zo, en dan is je tas je kussen. Kom! 
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Irem trekt Jess’ rugzak van d’r rug en legt hem op het hoofdeinde 

van het geïmproviseerde bed. Naast het ‘bed’ gaat ze zitten, met 

haar rug tegen de muur geleund.  

IREM 

Hee, Jess, kom op... 

JESS 

Ik moet plassen. 

IREM 

..... je bent net nog geweest. 

JESS 

Ik moet nog een keer. 

Irem zucht even. 

IREM 

Oké... je kunt wel hiernaast, in de bosjes. 

JESS 

Ik wil niet in de bosjes. 

IREM 

Je kan alléén in de bosjes. 

JESS 

Roosje ligt nog in de auto. 

IREM 

Die had je toch meegenomen? 

JESS 

Ik dacht dat we naar de auto gingen. 

IREM 

Als we naar de auto gaan, kunnen we niet meer terug! 

Jess zwijgt, op het randje van huilen.  

IREM 

Je neemt Roosje toch altijd mee? Ze staat zelfs op de foto in die 

waterattractie! Jezes... 

Jess duwt haar kaken op elkaar, nerveus en bang, het vest wat Irem 

eerder gaf tegen zich aan gedrukt. Irem zucht... zwijgt een paar 

seconden... kijkt dan weer naar de bijna huilende Jess.  

IREM 

Hee... kom nou maar... gebruik mij maar als kussen. 
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Irem legt de tas aan de kant en gaat vlak langs de handdoek liggen, 

steekt een arm uit naar Jess. Jess kruipt bij d’r. Irem slaat het 

vest om Jess heen.  

IREM  

Zal ik de lamp aan laten? 

Jess knikt.  
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16 INT. Irem frist zich op in het toilet van een restaurant, 

Maandagochtend. 

 Irem, Jess, Perfecte Vrouw, andere toiletbezoeksters.  

Irem staat Jess d’r haar te vlechten bij een wasbak. De Perfecte 

Vrouw komt net van toilet af en wast haar handen. Ze kijkt 

‘onopvallend’ naar Irem en Jess; kent ze ergens van, maar weet niet 

wáárvan. Irem en Jess merken haar niet op. De vrouw loopt dan het 

toilet uit.  
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17 INT. Confrontatie Irem en Vrouw bij speeltuin naast restaurant, 

Maandagochtend. 

 Irem, Jess, Perfecte Vrouw, Perfecte kinderen, omstanders.  

Irem zit op een bankje naast het restaurant, bij een speeltuin. Jess 

speelt met een dozijn andere kinderen op één van de klimrekken.  

De Perfecte Vrouw komt naast Irem zitten.  

PERFECTE VROUW 

(glimlachend)  

Hallo 

IREM 

Hallo. 

Ze kijken beiden naar de spelende kinderen. Zwijgen een seconde of 

tien.  

PERFECTE VROUW 

Hee, ken ik jullie niet van het hotel? Sequoia Lodge? 

Irem kijkt naar de vrouw, een beetje verbaasd. 

IREM 

Ja... ja, dat kan wel ja. 

PERFECTE VROUW 

Ik kwam net de sleutel inleveren toen je uitcheckte, gisteren. 

Irem probeert niet geschrokken te kijken, knikt enkel even en kijkt 

weer naar de spelende kinderen.  

PERFECTE VROUW 

Gaat het wel goed...? 

Irem staart in de richting van de spelende kinderen. Haalt even diep 

adem. 

IREM  

Jawel... het komt wel goed. 

PERFECTE VROUW 

Als ik ergens mee kan helpen... 

Het is weer even stil. Irem frunnikt met d’r handen; ongemakkelijk, 

beetje nerveus, tikt met haar voet op de grond.  

IREM 

We kunnen niet terug. 

Perfecte vrouw kijkt naar Irem, maar Irem nog steeds naar speeltuin.  
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PERFECTE VROUW 

Waarom niet... 

Irem haalt d’r schouders op.  

IREM 

Haar ouders... ’t gaat mis met ze. Ruzie,  

onze vader die geen vader is... 

Perfecte Vrouw volgt het niet meer helemaal, Irem kijkt even naar 

d’r, verklaart: 

IREM 

We zijn halfzusjes. 

Perfecte vrouw knikt, snapt nu hoe die familieband zit.  

PERFECTE VROUW 

Maar ruzie gaat meestal toch gewoon weer over... 

Irem lacht even. 

IREM 

Bij jou thuis misschien. 

Perfecte Vrouw fronst.  

PERFECTE VROUW 

Hoe bedoel je... 

Irem haalt schouders op.  

IREM 

Jullie zien er niet uit als mensen die elkaar wekelijks met kopjes 

bekogelen. 

Perfecte Vrouw lacht even.  

PERFECTE VROUW 

Zijn we ook niet. 

IREM 

Dat bedoel ik... 

Beiden kijken weer even naar spelende kinders.  

PERFECTE VROUW 

Ja, we zien er mooi uit... 

Irem kijkt naar d’r, voelt een ‘maar’ aankomen.  

PERFECTE VROUW 

Mijn man is vorig jaar op zijn motor tegen een boom gereden. 
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Irem natuurlijk verbaasd. 

PERFECTE VROUW 

Erik ken ik nu vier maanden. 

Allebei even stil; vrouw om de nare herinnering weer weg te duwen, 

Irem omdat ze te verbaasd is om een reactie te bedenken.   

PERFECTE VROUW 

Dus jullie hebben een moeilijke vader... 

Irem knikt. 

PERFECTE VROUW 

Lastig... 

Irem knikt weer. Ziet ook de twee dochters van Perfecte Vrouw 

rondklimmen.  

PERFECTE VROUW 

Mijn man was ook niet de beste vader. Wist niet zo goed wat hij met 

ze aanmoest... hij probeerde het wel, maar ik weet niet... (denkt 

even)  

Ik denk dat hij vanzelf beter geworden was. Daar geloofde ik in. En 

ach, nu kan ik dat blíjven geloven hè... Nu hij dood is, kan ik een 

prachtige toekomst voor hem dromen; hij kan hem toch niet meer 

onwaar maken. 

Perfecte Vrouw kijkt naar Irem. 

PERFECTE VROUW 

Toen Anne, mijn oudste, een keer kwijt was... hij was zó in paniek. 

We waren in de stad met ze, hij dacht dat ze met mij meegelopen 

was... anderhalf uur heeft-ie gezocht. Uiteindelijk stond ze voor 

het raam van een fietsenwinkel, heel rustig, alsof er niks gebeurd 

was. Maar ik heb hem nog nooit zo gezien. (paar seconden stil) 

Ga terug. Wat het ook is... alles valt goed te maken. Hij kan nog 

beter worden. Hij heeft de kans nog. 

Perfecte Vrouw staart nog paar seconden naar Irem, die naar d’r 

knieën staart.  

Perfecte Vrouw duwt een briefje van vijftig in Irem d’r hand. 

PERFECTE VROUW 

Ga terug... 

Irem blijft naar knieën staren. Perfecte Vrouw staat op en loopt 

weg.  
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Irem kijkt paar seconden later op, als ze zeker weet dat Vrouw weg 

is. Kijkt naar Jess, die nog braaf speelt in de speeltuin. Stopt het 

briefje van vijftig in haar broekzak.  
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18 EXT. Irem en Jess praten, aan een tafeltje op een terras, 

Maandagmiddag. 

 Irem, Jess, omstanders.  

Irem en Jess zitten aan een tafeltje, op plastic stoelen. Jess eet 

een broodje. 

JESS 

Welke dag is het vandaag? 

IREM 

... hoezo? 

JESS 

Op dinsdag moet ik naar jazzballet. 

Irem trekt een wenkbrauw op.  

IREM 

Jazzballet? 

Jess knikt blij.  

IREM 

Ik wist niet dat je daarop zat... 

JESS 

Samen met Linda, uit m’n klas. 

IREM 

Oké... 

JESS 

Papa brengt altijd. 

Irem kijkt naar d’r, nu nog verbaasder. 

IREM 

Elke week...? 

Jess knikt.  

JESS 

Papa brengt naar de hobby’s. Ook bij de wedstrijden. 

IREM 

Heb je al wedstrijden gedanst? 

JESS 

Ja, dan gaan we naar McDonalds. 

Irem slikt even, Jess hapt in d’r broodje en kijkt vrolijk rond.  
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IREM 

Dus papa is wel lief voor jou... 

Jess knikt.  

JESS 

Beetje gek is-ie ook. 

IREM 

Oja? 

JESS 

Ja, met grapjes enzo. 

Jess lacht om de herinnering. Irem glimlacht ook, maar lauwtjes. 

Even stil.  

IREM 

Het is maandag vandaag... 

Jess kijkt beetje geschrokken, bezorgd dat ze d’r jazzballet mist. 

Irem glimlacht naar d’r, oprechter nu.  

IREM 

Zullen we vanavond maar naar huis dan... 
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19 EXT. Autorit naar Nederland, Maandagavond, laat.  

 Irem, Jess.  

Irem en Jess rijden over de snelweg de nacht door. Jess ligt in haar 

stoel te slapen, herenigd met knuffel Roosje. Irem kijkt even naar 

d’r, let dan weer op de weg. Denkt na.  
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20 INT. Flashforward Jess. 

 Jess, moeder Jess, vader.  

(Slaat terug op scène 5: Flashback Irem. Heeft zelfde structuur, 

maar andere uitkomst) 

Flashforward naar Jess’ toekomst. We zien Jess ’s ochtends. Ze zit 

aan de keukentafel en eet een boterham met hagelslag. Het is kwart 

voor tien op de klok, die bij de achterdeur hangt. Haar moeder 

schenkt nog wat melk in haar glas en pakt haar tas in.  

Jess kijkt op de klok. De bel gaat en ze springt meteen op en rent 

naar de voordeur. Ze doet open. Een lachende vader staat voor de 

deur.  
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21 EXT. Op het erf; weer thuis, Dinsdagochtend.  

 Irem, Jess, vader, moeder Jess.  

Irem parkeert de auto aan de zijkant van het huis en kijkt naar 

Jess. Jess propt gauw haar knuffel en een Disneyland-folder in haar 

tas. 

IREM 

Hee, Jess...? 

JESS 

Ja? 

Irem blijft naar d’r kijken tot ze stilzit en terugkijkt. Dat duurt 

niet lang.  

IREM 

Als het even niet gaat thuis hè... zoals vorige week... 

Jess knikt braaf. 

IREM 

Je mag altijd... bellen hè. Of als je echt even weg wilt, dan vraag 

ik wel aan mama of je mag komen logeren... 

Jess knikt, hand al op de deur, wil naar buiten. Irem lacht om d’r. 

Door het raam van Jess kun je zien dat de ouders samen naar buiten 

komen, vader een arm om moeder heen.  

IREM 

Ongeduldige tut... 

Ze drukt op ’n knopje op haar eigen deur; het kinderslot gaat open. 

Jess klimt gauw de auto uit en rent naar d’r ouders. Irem kijkt 

glimlachend toe. 


