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1. INT. APP DAVID - AVOND

IN BEELD: “Vrijdag, 19:34”. Terwijl deze tijd op het scherm staat 
switcht-ie naar 19:35.

Verder geen credits, geen gedoe: we komen direct op een 
stadsappartement, opgeruimd en volwassen. Aan tafel zitten drie 
vrienden: DAVID, zijn zusje KIKI en zijn beste vriend PIP.

Op tafel witte wijn in mooie glazen en wat brood met smeersels. 
Kiki zit met haar telefoon en kijkt amper op of om.

DAVID
Ok, dus die gast. 

PIP
Right. Dus ik was ‘m aan het uitzoeken 
op Facebook, weet je wel? Serieus, 
kankergeile foto’s. En helemaal foto’s 
van fucking Radiohead platen die hij 
had gekocht. Op vinyl, niet op CD. En 
helemaal explosie van tattoo’s en 
petjes en goeie bandjes.

DAVID
(bevestigend)

De vader, de zoon en de heilige geest.

PIP
I know, right? Relationship status: 
single. Interested in: men. Dus ik 
dacht: score. Helemaal top. En oh my 
god. Toen... scrollde ik zo verder... 
naar z’n Likes!? En toen was het meteen 
klaar.

DAVID
Wat, wat had-ie geliked dan?

PIP
Mari van d’r Ven. Ik bedoel, wie liket 
er nou Mari van d’r Ven? Dat is alsof 
je SBS6 liket. Of de provincie 
Overijssel. Wat een afknapper.

DAVID
Heb je ‘m nog toegevoegd?

PIP
Nee, natuurlijk niet. Als ik dat soort 
dingen zie: red flag. Shut it down.

DAVID
Ik heb dat met chicks die zwart-wit 
foto’s als profielfoto hebben.
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PIP & KIKI
(tegelijkertijd)

Ja, of kinderfoto’s.

Vooral Pip grinnikt om het feit dat ze het tegelijkertijd zeiden. 
Op Kiki maken dat soort dingen namelijk geen indruk.

DAVID
Ja, toch? Ik bedoel: dan zet je jezelf 
toch op voor falen? Zoals ik het zie: 
zorg gewoon dat je in het echt leuker 
bent dan op je Facebook profielfoto.

PIP
Ja maar, dat is niet hoe onze generatie 
werkt.

DAVID
Oh, wat, jij bent zeker zo iemand die 
foto’s untagt op Facebook als ze niet 
vleiend zijn?

PIP
Eh... obviously?

DAVID
Dude!

PIP
Wat. Wat is daar mis mee?

KIKI
Hij Photoshopt zelfs z’n profielfoto’s.

DAVID
Niet! Pip!

PIP
Wat is daar mis mee?

DAVID
Dude. Er is echt geen enkele gast die 
jou op Facebook opzoekt en dan denkt: 
oh, hij is op deze foto veel leuker dan 
gisteren op dat feestje, nu wil ik WEL 
z’n nummer. Dat slaat echt helemaal 
nergens op.

PIP
Oh, dus je gaat er gewoon vanuit dat ik 
iemand z’n nummer niet krijg op een 
feestje.

DAVID
Dat zei ik helemaal niet.
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PIP
Maar ik geef mezelf geen digitale 
nosejob ofzo, gewoon een pukkeltje hier 
of daar. Waarom de hel niet.

DAVID
Kansloos, echt. En je hebt het ook 
helemaal niet nodig. Gewoon zo, een 
foto, op Facebook. Niks mis mee.

Pip ontvangt het semi-compliment een beetje awkwardly.

KIKI
(tegen David)

Gelukkig heb jij zelf wel een hele 
goede profielfoto.

PIP
Ja, effe serieus Daaf. Zeg je wat over 
mij. Eén of ander paard met hoorns? 
Ofzo? Zelfs mijn opa van 93 heeft geen 
dier als profielfoto.

DAVID
Eh... Een gnoe... is hoe het heet... En 
dat zijn prachtige beesten. We hebben 
in het Westen echt een gemis aan 
exotische flora en fauna. 

PIP
(sarcastisch)

Oh, kijk naar mij, ik ben zo werelds na 
mijn drie weken in Zanzibar. In een 
hotel. Met WiFi. (spreek uit waaifaai)

DAVID
Oh. Mijn. God. Pretentieuze douchebag 
ook. Zeg gewoon wiefie.

PIP
Wat. Nee. Het is waaifaai.

DAVID
Het is wiefie. Iedereen zegt toch 
gewoon wiefie.

PIP
Je zegt toch ook geen ‘hiefie’, je zegt 
toch ook ‘haaifaai’.

DAVID
Wanneer is de laatste keer dat jij het 
woord ‘haaifaai’ gebruikt hebt? En je 
hebt sowieso ongelijk, want de gnoe 
komt helemaal niet voor in Zanzibar.
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PIP
Ha, ik was allang weer vergeten dat we 
het over Zanzibar hadden.

KIKI
De Negerkust.

DAVID
(tegen Kiki)

Wat?

PIP
(tegen David)

Sorry, maar hoe maken jij of je ouders 
je niet constant zorgen om haar?

 KIKI
Wat. Dat is wat het betekent. Zanzibar. 
Negerkust. De Kust van Negers.

PIP
Het klinkt alsof je zegt “de kut van 
negers”.

KIKI
Da’s racistisch.

DAVID
(tegen Kiki)

Maar hoe weet jij dit?

PIP
En wat ben je aan het doen?

KIKI
Wikipedia. 

(en dan, tegen Pip)
Oh, en Candy Crush.

DAVID
(voelt zich bewezen)

Ah, dus je hebt het opgezocht, 
Zanzibar.

PIP
Candy Crush. Serieus.

KIKI
(tegen Pip)

Ik ben er niet trots op.

PIP
Anyway, Daaf, als jij een gnoe wil als 
profielfoto moet je dat lekker doen 
hoor.
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KIKI
Ja, zwart-wit kan zijn kop toch niet 
redden.

Pip lacht en doet een high-five met Kiki, maar die wordt niet 
beantwoord. Pip houdt z’n hand nog even in de lucht, en mompelt:

PIP
Ok.

DAVID
Oh, kijk jullie twee ineens tegen mij. 
Dacht dat jullie ruzie hadden?

KIKI
Ugh.

PIP
Wij hebben altijd ruzie.

De deurbel gaat, en de groep is even stil. Dan doen ze meteen 
allemaal hun hand op hun hoofd (niet haals), maar Kiki is als 
laatst.

PIP
(tegen Kiki, pesterig)

Oh, jammer voor je.

KIKI
Ugh, sterf.

Kiki doet haar iPhone dicht, legt ‘m op tafel. Ze staat op en loopt 
naar de voordeur. We volgen Kiki naar...

2. INT. APP DAVID - GANG - CONTINU

... de intercom. Ze drukt op een knopje.

KIKI
Bonjour?

ESMEE (O.S.)
(door intercom)

Oh, hai. Esmee hier.

DAVID
Is dat ‘r?

PIP
Mega laat, zoals gewoonlijk.

Kiki houdt het knopje gewoon ingedrukt en doet niks.

ESMEE (O.S.)
(door intercom)

Eh, hallo?
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KIKI
Bonjour?

ESMEE (O.S.)
(door intercom)

Hoi. Ik ben Esmee... Eh, ik kom voor 
eh... Is Pip hier?

KIKI
Quoi? Je ne comprend pas, l’éléphant 
mange la tomate pourrie?

PIP
(roepend)

Kiek, lief doen.

KIKI
Ugh. Fine.

(door intercom)
Kom binnen.

Kiki drukt op het ‘deur open’ knopje, en loopt weg van de intercom.

CUT TO:

CREDITS

3. INT. APP DAVID - GANG - EVEN LATER

Esmee is binnengekomen.

PIP (O.S.)
Ja hoor, daar is ze.

ESMEE
Oh, Pippi Langkous! Ben zo blij om je 
te zien.

Esmee en Pip omhelzen elkaar als oude vrienden en doen een 
vluchtige kus op elkaar’s wang.

ESMEE
Hm, wat ruik je lekker.

Het is duidelijk dat Pip Esmee’s compliment veel minder self-
conscious aanneemt dan dat van David.

PIP
Oh, thanks. Het is One Million. Ik 
weet, luchtje voor zestienjarige 
tjappies uit Spijkenisse maar het is 
warm, het is fruitig.

ESMEE
Helemaal jou dus.
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PIP
Zie je? Jij snapt mij. Deze losers 
hier, echt...

Pip leidt haar verder de kamer in...

INT. APP DAVID — WOONKAMER — CONTINU

Dan komen Esmee’s ogen op die van David, en David’s op die van 
haar. Ze herkennen elkaar. Meteen. Maar weten niet zo goed wat ze 
ermee aanmoeten. Dan steekt David zijn hand uit.

DAVID
Hoi. David.

Esmee kijkt even schuin naar Pip, maar schudt toch zijn hand.

ESMEE
Eh, Esmee.

DAVID
Mijn zusje, Kiki.

Dan draait Esmee zich naar Kiki en strekt haar hand.

ESMEE
(tegen Kiki)

Hoi, ik ben Esmee, een oude vriendin 
van Pip.

KIKI
Hai.

PIP
Schat, ga lekker zitten. Ga ik voor jou 
een wijntje inschenken.

ESMEE
Lekker.

Pip staat op en loopt naar de keuken om wijn in te schenken voor 
Esmee. Esmee gaat zitten op de stoel, nog een beetje awkward. David 
en Esmee stelen een blik van elkaar. We zien de ongemakkelijkheid 
groeien in hun ogen. Maar Kiki zit alweer in d’r telefoon.

ESMEE
Dus dit is wat jullie doen, elke 
vrijdag?

PIP
Sinds 2012. 
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DAVID
Het is begonnen als drie keer toeval 
achter elkaar, en toen dachten we: hè, 
eigenlijk wel leuk. Onze eigen 
traditie.

KIKI
Ik ben hier onder dwang, hoor.

Terwijl Pip de wijn inschenkt vallen Pip’s ogen op het fornuis.

PIP
Hee, Daaf?

DAVID
Wat?

PIP
Wat is dit?

DAVID
Wat?

PIP
In de pan.

DAVID
Paella.

Pip kijkt met een frons nog ‘es extra naar de pan.

PIP
Paella die eerst is doorgekauwd door 
een koe met mond en klauwzeer, of...?

DAVID
Hee, ga jij anders koken volgende keer?

PIP
Haha, koken. Ik?

(tegen Esmee)
Zie je? Ze kennen me niet.

DAVID
Ik ken je goed genoeg om te weten dat 
je dat mond en klauwzeer grapje echt al 
tien minuten aan het bedenken was.

ESMEE
Uh-oh, ze hebben je door, Pip.

Pip komt terug met een glas wijn en geeft ‘m aan Esmee.
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PIP
Doe jij maar drinken en niet meer 
praten. Je bent wel laat trouwens. Wat 
dat betreft ben je niks veranderd.

ESMEE
Ik snapte niks van de metro, die is zo 
veranderd sinds vroeger —

KIKI
(mompelend)

— al 100 jaar exact hetzelfe, maar ok —

ESMEE
— en er was op Beurs zo’n gast van 
Oxfam die maar bleef praten.

PIP
Oh nee.

ESMEE
Wat?

PIP
Oh Es, je hebt toch geen geld gegeven 
aan het goede doel, hè?

ESMEE
Tuurlijk wel. Vijf euro.

DAVID
Weet je wat je ook kan doen? Vijf euro 
vastbinden aan een blinde postduif. Heb 
je even veel kans dat het goed terecht 
komt.

Pip lacht echt bizar hard om David’s grapje.

KNIP NAAR:

4. ESTABLISHING SHOT: DAVID’S APPARTEMENT AT NIGHT I

IN BEELD: Vrijdag, 20:09

5. INT. APP. DAVID - EVEN LATER

David komt uit de keuken met de twee laatste borden paëlla en zet 
ze op tafel. Pip komt erachter aan met een glas wijn voor zichzelf 
en één voor Esmee.

PIP
Hier, schat.

Esmee neemt meteen een grote slok wijn.
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PIP
Lukt het?

ESMEE
Och, wat is het heerlijk om gewoon wijn 
te drinken zonder een bob te regelen of 
na te denken hoe je thuis komt.

PIP
Daar drinken we op.

ESMEE
Nee maar echt ook. Vorige week nog was 
ik bij een vriendin in Hummelo, en 
ehm... nou ja, ik kwam haar tegen bij 
de C1000. En ehm... dus ik was met de 
auto. Bij haar. En eh... wacht, wat was 
ik aan het vertellen?

(denkt even)
Oh ja. Dus ik was dronken maar met m’n 
auto. En toen moest ik naar huis 
fietsen. Met haar fiets, want die van 
mij stond dus nog thuis. Anyway. 55 
minuten!

PIP
Jezus.

KIKI
(tegen Esmee)

Wow, ben je een schrijfster ofzo?

DAVID
Wacht, waar woonde ze?

ESMEE
Hummelo.

PIP
Is dat serieus een plaats in Nederland?

ESMEE
Ja, vlakbij waar ik woonde.

DAVID
Als in, welkom in de Gemeente Hummelo?

ESMEE
Oh nee, het is tegenwoordig gemeente 
Bronckhorst.

PIP
(totaal niet volgend)

Oh ja.

! GASTEN - 1.01 — “Alles op Tafel” - SHOOTING DRAFT - 18 MEI 14     10



ESMEE
Ja, is samengegaan met Steenderen en 
Zelhem en Keppel... eh, Hengelo...

Esmee pakt d’r iPhone en zoekt iets op.

PIP
(grinnikend in 
ongeloof)

Wat?

DAVID
Ik ken alleen Hengelo van de borden.

ESMEE
Dat is de stad, dit is het dorp.

PIP
(tegen David, wijzend 
naar Esmee)

Ze heeft het nog steeds over Nederland, 
toch.

ESMEE
(kijkt op haar iPhone)

Ja. Hier. Gemeente Bronckhorst.

(en dan, geschokeerd:)
37.000 inwoners!

PIP
Wat!?

DAVID
Ja, dat is de fout die we maken, Pippi. 
Wij wonen helemaal niet in Nederland. 
Hier: Zelhem, Keppel, Hummelo, Hengelo 
het dorp niet de stad. Dat is 
Nederland.

ESMEE
Yep. Wonen meer mensen buiten de 
Randstad dan erin, hoor. Wij kiezen 
uiteindelijk The Voice of Holland.

PIP
Schat. Nu ben je terugverhuisd naar 
Rotterdam. Nu is niet ‘wij’ meer hè, nu 
is het gewoon weer ‘hun’.

Esmee heft haar glas als een instemming.

PIP (CONT’D)
Op Esmee’s terugkeer naar Rotterdam, 
wat blijkbaar niet in Nederland ligt 
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zoals Keppel, of whatever. Moge ze nog 
heel lang kruipend naar huis kunnen 
gaan.

DAVID
Proost. Eet smakelijk iedereen.

De groep begint met eten.

DAVID (CONT’D)
Hoe lang heb je in Gelderland gewoond?

ESMEE
Eh, vijf jaar en een beetje.

KIKI
Waarom ben je daar naar toe verhuisd?

ESMEE
Paul wilde graag terug naar z’n 
hometown. Voor Belle.

KIKI
Blonde labrador.

ESMEE
Nee, mijn dochtertje. Wel blond, 
trouwens. Ze is nu 5.

Esmee pakt haar iPhone weer, en zoekt een foto.

DAVID
Is het lekker, doorgekauwd en al?

PIP
Hee lekkerder dan de paella die ik uit 
m’n fornuis zou toveren.

DAVID
Oh, dus je hebt wel een fornuis?

Esmee heeft de foto gevonden en laat ‘m aan de groep zien. Pip en 
David reageren met een welgemeende “Awh”, Kiki gromt alleen een 
beetje.

PIP
Jezus, die is groot geworden.

ESMEE
Echt hè?

Pip kijkt veelbetekend naar David, maar die snapt het niet.

DAVID
Wat?
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PIP
Kom op. Daaf. “Jezus, die is groot 
geworden”, “Nou, dat zei je moeder 
vannacht ook”. We hebben dit geoefend.

DAVID
Argh, volgende keer. Volgende keer.

KIKI
Je zou mij geen duizend euro per maand 
kunnen betalen om in Gelderland te 
wonen.

DAVID
Kan me niet voorstellen dat je daar 
meer over klaagt dan over hier wonen.

ESMEE
Njah, weet je, het is gewoon net iets 
anders van een ritme daar. Iets 
normaler, iets dorpser. Rommelmarktjes, 
buren die suiker lenen, dat soort 
dingen. Paul zweerde erbij, echt. Maar 
ik weet niet. Ik wil daar pas weer 
wonen als ik veertig ben.

KIKI
Over hoeveel maanden is dat?

DAVID
Serieus, doe nou ‘es gewoon normaal 
tegen mensen.

KIKI
Wat, ze weet dat het allemaal grapjes 
zijn.

(tegen Esmee)
Je weet dat het allemaal grapjes zijn, 
toch?

ESMEE
Nu wel!

(gaat verder)
Maar goed, het is echt niet verkeerd 
hoor. En het is ook niet alsof mensen 
daar langzamer evolueren dan de rest 
ofzo.

PIP
Niet zoals Limburg.

! GASTEN - 1.01 — “Alles op Tafel” - SHOOTING DRAFT - 18 MEI 14     13



ESMEE
Uggh, Limburg.

PIP
Echt he. Weet je? Soms krijg ik ‘t 
gewoon soort van benauwd van dat het 
eigenlijk zo dicht bij Rotterdam ligt. 

ESMEE
Alsof het dan over kan waaien ofzo.

PIP
Ieuw, ja.

ESMEE
Ik bedoel, jij praat al zo fucking gay, 
moet je voorstellen dat je ook nog 
omhoog gaat aan ‘t end van elke zin.

Esmee en Pip lachen om elkaar en ze delen een momentje. Het is 
meteen duidelijk dat ze dit soort één-tweetjes continu doen.

DAVID
Jullie twee... zijn echt erg. Wat is er 
nou weer mis met Limburg?

PIP
Ieuw, wat is er niet mis met Limburg?

ESMEE
Ze moeten gewoon zo Maastricht pakken, 
want dat is wel te doen, en dan hop - 
optillen en neerpleuren in de Randstad.

DAVID
In de plaats van...?

ESMEE
Wee’kveel. Eén van die nutteloze steden 
zoals Zoetermeer.

PIP
Alphen.

ESMEE
Gouda.

DAVID
Serieus. Zijn er plekken die wel goed 
bevonden worden door Meneer Karels and 
Mevrouw van Doeven?

PIP
(vluchtig)

Hee, hoe weet je haar achternaam?
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David en Esmee stelen heel snel een blik van elkaar. De spanning 
bouwt heel even op. Esmee breekt ‘m direct.

ESMEE
New York is ok!

DAVID
In Nederland.

ESMEE
Oh..

PIP
De Afsluitdijk is best wel cool?

ESMEE
Oh, over de Afsluitdijk gesproken: 
Terschelling is ok.

PIP
Ja, voor max. vier dagen met heel veel 
drank. Weet je nog dat we met Joeri en 
die chick die die had...

ESMEE
Oeh, ja.

PIP
Oh, hoe heette ze nou.

ESMEE
Anne-Marijke!

PIP
Jaaa Anne-Marijke! Oh, zij was ZO raar 
met d’r wenkbrauwpercing en die witte 
sokken. Och.

ESMEE
Zij was pot, toch?

PIP
Hallo. Wenkbrauwpiercing.

Pip en Esmee grinniken samen om hun hilarische herinnering. David 
en Kiki kunnen er natuurlijk helemaal niks mee.

KIKI
(gaat rechtop zitten)

Ok, ik vind het lang duren. Verhalen 
over Pip toen-ie nog jong, dom en 
hetero was, kom maar op.

PIP
Eh, ik was nooit hetero.
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KIKI
(sarcastisch)

Wat een verrassing.

ESMEE
Mijn god, dan moet ik echt nadenken. 
Hoe lang kennen wij elkaar al?

PIP
Eh, tien? Elf jaar?

ESMEE
Wanneer begon je met studeren?

PIP
Weet ik veel. 2000-nogiets.

ESMEE
Wanneer kwam je met Kenny terug uit New 
York?

DAVID
Wat, wie is Kenny?

PIP
Daar gaan we niet over te hebben.

KIKI
Okay, wel dus.

ESMEE
Kenny was Pip’s heel serieuze vriendje. 
Soulmate, eigenlijk.

PIP
(kijkt op z’n horloge)

Oh, moet je kijken hoe laat. Moet je 
niet terug naar huis alweer? Naar 
Keppel?

ESMEE
Dieren.

PIP
Gelderland.

DAVID
Dude, waarom heb je ons nooit over hem 
verteld?

PIP
Waarschijnlijk dezelfde reden waarom ik 
het er nu niet over wil hebben.

KIKI
Jij? Had een vriendje?
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ESMEE
Hm-hm! Onafscheidelijk die twee.

DAVID
Maar sliep-ie dan ook in je bed enzo?

PIP
Tuurlijk.

DAVID
Wat, tuurlijk? Ik mag nooit in je bed 
crashen want dat vind je ‘een invasie’.

Pip lult snel over David heen.

PIP
Kenny was Kenny, en toen was Kenny niet 
meer. Einde verhaal.

ESMEE
Nee, het was niet heel hilarisch toen 
jullie uit elkaar gingen. Maar goed, 
het verleden is het verleden, toch?

Pip knikt, maar onovertuigend. Esmee laat deze woorden even 
inzinken bij David die ze betekenisvol aankijkt.

KIKI
Waar is Kenny dan?

ESMEE
Kenny is in New York, denk ik, nog 
steeds toch?

DAVID
Oh, kwam-ie uit New York?

PIP
Nee, hij is daar naartoe verhuisd. 
Zonder mij.

(beat)
En ik wist zo zeker dat-ie na drie 
weken zou bellen, dat-ie dakloos was, 
of ik geld naar ‘m wilde overmaken 
ofzo. Maar... zes jaar later. Nog niks 
gehoord.

Pip is er een beetje stil over, en het maakt de groep stil voor 
eventjes.

ESMEE
Dus ja, ik ken Pip al heel lang. Ik 
denk dat ik zeg maar z’n oudste 
vriendin ben.
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KIKI
(gevoelloos)

Oh mijn god, mag ik je handtekening?

KNIP NAAR:

6. ESTABLISHING SHOT: DAVID’S APPARTEMENT AT NIGHT II

In beeld: “Vrijdag, 20:09”. Switcht naar “Vrijdag, 21:10”

7. INT. APP. DAVID - EVEN LATER

Het is even later. De borden staan leeg op de tafel. Esmee tikt de 
laatste slok wijn nog achterover. David en Esmee zijn verwikkeld in 
een debat, Pip en Kiki zitten er een beetje bij.

DAVID
Maar je moet nagaan wat het risico is 
van niks doen.

ESMEE
Het risico van niks doen is dat er geen 
onschuldige mensen dood gaan door 
oorlog.

DAVID
(grinnikend)

Oh mijn god, kun je nog naiever zijn?

ESMEE
Waren er massavernietigingswapens?

DAVID
Dat is in retrospect.

ESMEE
Nee, nee. Ja of nee? Waren er 
massavernietigingswapens?

DAVID
Nee.

ESMEE
Dan was het toch kansloos?

DAVID
Dat wisten ze toch niet van tevoren? 
Wat nou als ze er wel waren geweest en 
wij niet waren gaan kijken —

ESMEE
Oh, ‘wij’ ook?

DAVID
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— hoeveel onschuldige mensen waren er 
dan dood gegaan, vijf jaar later? Tien 
jaar later?

ESMEE
Wat nou als heksen wel magische 
krachten hadden en we hadden ze niet 
verbrand?

DAVID
In die tijdsgeest en die situatie ook 
een heel logische gedachte.

ESMEE
Oh. Mijn. God.

KIKI
Ugh, who cares. Pip?

Kiki pakt een pakje sigaretten uit haar tas en staat op. Ze wenkt 
naar Pip om mee te komen.

PIP
Nee, sorry, ik probeer te minderen.

DAVID
Goed bezig Pippi! Kun je geen kanker 
krijgen, en mij helpen in deze 
discussie.

PIP
Oh mijn god.

Pip staat ook op en loopt achter Kiki aan richting het balkon.

Pip en Kiki doen een stap naar buiten, maar wij blijven bij Esmee 
en David. Esmee neemt een slokje van d’r wijn, en er is een 
ongemakkelijke stilte. Dan gaat de schuifdeur dicht, en beginnen ze 
meteen fluisterend te ruzieën.

ESMEE
Serieus?

DAVID
Es.

ESMEE
“Hoi ik ben David”?

DAVID
Wat had ik dan moeten zeggen?

ESMEE
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Weet ik veel? “Leuk om je weer te 
zien?” Deed je dat nou voor Kiki of 
voor Pip?

(en dan bij het zien 
van David’s reactie)

Of voor allebei!?

DAVID
(kijkt naar het 
balkon)

Niet hier, kom.

Esmee en David staan allebei op. Hij gebaart haar om mee te komen 
naar...

INT. APP. DAVID - GANG

... de gang, en Esmee volgt hem.

ESMEE
Waarom doen we zo ingewikkeld? Waarom 
mogen ze dit niet weten?

DAVID
Wat, ga jij dit aan Pip vertellen? Daar 
kan die vast heel goed mee omgaan.

ESMEE
Maar hoe had je dan bedacht?

DAVID
Hoe bedoel je, bedacht?

ESMEE
Je wist toch dat ik zou komen?

DAVID
Nee, natuurlijk niet. Pippi zei wel dat 
er een oude vriendin van ‘m kwam eten 
uit Gelderland, maar wist ik veel dat 
jij dat was. Ik dacht dat jij en Pip 
niet echt contact meer hadden.

ESMEE
Het is effe geleden, ja. Old times, 
right? Net als wij.

DAVID
Maar jij wist wel dat ik hier was?

ESMEE
Nee, nou ja, weet ik veel. Hij had het 
wel steeds over David dit, David dat, 
maar wist ik veel dat jullie elkaar 
kenden.
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David neemt een sipje van z’n wijn, en we zien zijn hersens kraken 
om dit allemaal te verwerken. Dan komt er een subtiele 
verdrietigheid over hem heen.

DAVID
Luister. Es. Ik wist niet dat je 
zwanger was en...

ESMEE
Dit hoeft echt niet...

DAVID
En ik wilde je nog bellen, en ik had je 
echt wel opgezocht op Facebook, maar 
toen hadden we nog Hyves, en... 

ESMEE
Het is ok. Het is allemaal goed. 

Dan neemt David weer een kleine pauze.

DAVID
Je bent fucking ontslagen. Door mij.

ESMEE
Niet door jou. En uiteindelijk bleek 
het heel goed uit te komen, kon ik 
eindelijk iets doen wat ik echt wilde: 
een familie starten.

DAVID
Oké? Volgens mij had je daar helemaal 
geen zin in, toen.

ESMEE
Ah joh, toen was ik jong. Jonge vrouwen 
doen altijd een beetje nonchalant over 
moeder worden. Voor het geval dat het 
niet lukt.

David neemt nog een slokje van z’n wijn.

ESMEE (CONT’D)
Is alles uiteindelijk wel goedgekomen 
met die keelontsteking?

DAVID
(grinnikend)

Ja, zou wat zijn, na zes jaar.

Esmee en David delen een korte stilte, en onderzoeken elkaar een 
beetje met hun ogen.
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KNIP NAAR:

EXT. APP. DAVID - BALKON - CONTINU

Pip en Kiki staan een sigaretje te roken.

KIKI
Ze is zo... normaal.

PIP
Hoe bedoel je, normaal.

KIKI
Als in... dat Coldplay d’r favoriete 
band is.

Pip lacht om haar grapje, en de oude vrienden delen een chille 
stilte. Het is duidelijk dat Kiki op haar gemak is bij Pip.

KIKI
Hoe ken je haar?

PIP
Ik kwam elke vrijdagnacht 
knetterdronken in de Witte Aap. En elke 
vrijdagavond stond zij daar, helemaal 
los te gaan. Schept een band.

KIKI
Zij en losgaan?

PIP
Hm-hm! Dat was voor Paul, voor de baby,  
voor Gelderland.

(neemt een trekje)
Vind je d’r echt zo stom?

KIKI
Ugh. Nee joh. Da’s gewoon hoe ik ben 
soms.

Pip glimlacht een beetje naar Kiki.

PIP
Ik ga volgende week weer op date met 
die gast. Die Bram.

KIKI
Dacht dat je hem niet leuk vond.

PIP
Neuh, het is een schatje.

KIKI
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Heb je ‘m al gepijpt?

PIP
Nou, ik had ‘m laatst uitgenodigd bij 
mij thuis, op een zaterdag, op 9 uur ‘s 
avonds, om een film te kijken.

KIKI
Hoeveel heb je van die film gezien?

PIP
Twee en half uur. En daarna ging-ie 
naar huis. Kreeg ik een knuffel.

KIKI
Oh.

PIP
Whatever. En met jou?

KIKI
Wat?

PIP
Week’veel. Jongens? Pijpen?

Kiki ontwijkt een antwoord door via de balkondeur naar binnen te 
kijken.

KIKI
Daaf en die vriendin van jou zijn niet 
meer aan tafel.

(even overdenkend:)
Zouden ze aan het neuken zijn?

PIP
Dat zou snel zijn. Alhoewel, niet een 
record voor haar.

KIKI
Seriously, stille wateren.

Pip geeft geen antwoord, maar hij geeft een blik als “Het zou je 
verbazen”.

TERUG NAAR:

INT. APP. DAVID - KEUKEN - CONTINU

Esmee en David staan nog steeds op dezelfde plek.

DAVID
Maar wij zijn goed?

ESMEE
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Wij zijn goed. En je vindt het ok als 
ik hier elke vrijdag kom?

DAVID
Hee, zolang jij het trekt.

ESMEE
Komt wel goed, denk. Pip en ik zijn 
vroeger bij raardere eetgroepjes 
geweest, hoor.

Ze grinnikt een beetje bij de herinneringen.

ESMEE (CONT’D)
Nu nog effe uitzoeken hoe we het gaan 
vertellen.

DAVID
Gaan vertellen?

ESMEE
Wat, we kunnen hier toch niet elke 
vrijdagavond zitten en zoiets geheim 
houden?

DAVID
Tuurlijk wel. Ik heb ze ook niet 
verteld dat Mariska zwanger is.

ESMEE
Wie is Mariska?

DAVID
M’n ex.

ESMEE
Die is zwanger?

DAVID
Ja.

ESMEE
Als in zwanger zwanger? Van jou?

DAVID
Ja.

Esmee schudt haar hoofd en gooit d’r handen in de lucht.

ESMEE
Sorry hoor, maar jullie zijn toch 
vrienden? 

DAVID
Wat heeft dat er nou mee te maken?
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Kijk, Kiki boeit het allemaal toch 
niks, maar Pippi heeft al moeite genoeg 
met z’n eigen imperfecties, laat staan 
die van andere mensen.

ESMEE
Perfect is-ie zeker niet. Met z’n 
fucking drugs.

DAVID
Oh, dat doet-ie niet meer.

ESMEE
Eh. Jawel.

DAVID
Nee, niet. Dan zou die dat wel zeggen.

ESMEE
Oh ja, want dingen zeggen is jullie 
specialiteit. Luister, ik ken Pip al 
heel lang. Heel lang. En ik weet 
wanneer-ie weer in z’n spiraaltje zit 
en wanneer niet.

Esmee neemt de laatste slok van d’r wijn en wil ‘m neerzetten maar 
ze struikelt een beetje. Ze is duidelijk aangeschoten, en lijkt 
even dingen te overdenken. Dan begint ze zachtjes te lachen.

DAVID
Wat is er?

ESMEE
Nee, maar effe serieus. Kiki en Pip 
weten niet dat je vader wordt, jij en 
Kiki weten niet dat Pip weer aan de 
drugs zit, Pip en Kiki weten niet dat 
wij elkaar kennen, jij en Kiki weten 
niet wie Kenny is of waarom Pip al zo 
lang single is...

(gooit haar handen in 
de lucht)

En daar gaan we dan elke vrijdagavond 
leuk omheen dansen?

DAVID
Wat? We hebben het toch gewoon 
gezellig?

ESMEE
Is dat wat vriendschap is voor jou? 
Gewoon gezellig?
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DAVID
Is dat niet het belangrijkst?

We zoomen langzaam in op Esmee’s gezicht, ze heeft er duideijk 
moeite mee. David spot dit, en legt verder uit:

DAVID
Luister, ik snap wat je bedoelt, maar 
het is echt beter om niks te zeggen nu. 
Ok? Niet nu.

ESMEE
Ok.

DAVID
(indringender)

Ok?

ESMEE
Ok.

David knikt en loopt de woonkamer uit, terug naar de eetkamer. We 
blijven achter bij Esmee, en zoomen steeds verder in op haar 
gezicht. Langzaam dichterbij, en we zien haar twijfelen. We faden 
langzaam naar zwart, alsof dit het einde is van de aflevering.

Maar dan:

ESMEE
(grinnikend)

Nope.

Weer in vol beeld zien we Esmee, ze stormt de woonkamer uit en 
loopt vastberaden, met flinke stappen, naar de eetkamer. David 
staat daar de tafel af te ruimen, maar stopt als hij haar aan ziet 
komen.

ESMEE
Hee, Kwik en Kwek, binnen komen!

Pip en Kiki doen de deur open en komen een beetje verbrouwereerd 
terug de eetkamer in.

PIP
Waarom zei je niet gewoon Knabbel en 
Babbel? Nu mis je er één.

KIKI
Peppie en Kokkie.

ESMEE
I don’t care. Ik vind het 
onbegrijpelijk maar dan ook on-
begrijpelijk hoe weinig jullie van 
elkaar weten. Da’s echt bizar. En nou 
weet ik dat ik nieuw ben hier, ofzo, 
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maar ik kan hier niet elke vrijdagavond 
zitten en kijken hoe iedereen om elkaar 
heen praat! God, jullie horen echt in 
een reclamefolder. Drie random mensen 
om een IKEA tafel die niks met elkaar 
bespreken.

PIP
Schat, gaat het wel?

ESMEE
Nee, ja, ik heb misschien een of vier 
wijntjes teveel op, en nee, dat is niet 
zo veel wijntjes, maar ik woon al vijf 
jaar in dat Gelderland, ok?, tegen m’n 
zin in, en daar is niemand leuk genoeg 
om wijntjes mee te drinken dus ik heb 
een lage tolerantie, ok!?

En nu ben ik terug naar Rotterdam 
verhuisd. Man meegesleurd. Kind 
meegesleurd. Omdat ik m’n leven te 
leiden zoals ik dat wil, en heel 
belangrijk daarin is pure openheid. Dus 
Pip. David en ik kenden elkaar al.

DAVID
(geschrokken)

Eh, Es?

ESMEE
Ja, en weet je hoe? Weet je nog dat ik 
ontslagen werd? Dat kwam niet omdat ik 
een fout had gemaakt met de dosering 
van ritalin, want hallo, welke mongool 
zou dat ooit doen. Het is omdat ik seks 
had gehad met een patient in m’n tweede 
week, op de onderzoekstafel, tijdens de 
lunch. En nou, wat een toeval.

(wijst naar David)
De patient in kwestie.

Pip en Kiki’s verschrikte ogen keren zich meteen naar David. We 
zien hem een seconde ongemakkelijk staan.

PIP
Wat?

ESMEE
Ja. Je beste vriendje David is 
klaargekomen in mij, en ik hoefde 
gelukkig geen morning after pill te 
nemen want ik was al zwanger. Oh ja, ik 
was ook al zwanger van Belle.
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PIP
(tegen Esmee)

Waarom heb je dat nooit verteld?

ESMEE
Wee’kveel. Omdat wij toen geen dingen 
meer tegen elkaar vertelden ofzo, en 
omdat ik ging verhuizen, werd allemaal 
een veel te groot drama anders. De 
echte vraag is, waarom heeft hij je het 
niet verteld.

PIP
Ja, inderdaad.

Pip keert zich naar David, en we zien in close-up dat David schrikt 
van alle aandacht. Dan neemt-ie een besluit om de conversatie om te 
gooien.

DAVID
Mariska is zwanger.

PIP
Wat, met een baby?

DAVID
Nee, met een draak zoals Khaleesi. Ja 
met een baby.

PIP
Dat is compleet niet hoe het werkt, 
maar ok. En jij bent de vader?

DAVID
Yup.

PIP
En dat wilde je aan niemand vertellen?

DAVID
Ik heb het aan Kiki verteld.

PIP
Waarom aan haar?

DAVID
Dude, jij zou helemaal “Huuuuu!” en ik 
dacht dat zij gewoon zou zeggen “Ugh, 
whatever”, en dat had ik nodig. Ik 
dacht eigenlijk wel dat zij je 
ingelicht had, want zij kan tóch geen 
geheimen bewaren.
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De hele groep keert zich nu naar Kiki, duidelijk dat het een soort 
opbiechtrondje aan het worden is. Kiki kijkt hun schrikachtig aan, 
en ook zij besluit om het allemaal een wending te geven.

KIKI
Ik denk dat ik biseksueel ben.

PIP/ESMEE/DAVID
(tegelijkertijd, 
mompelend)

Ja, dat denken we allemaal. / Dat is 
geen verrassing. / Was dat een geheim?

Kiki kijkt de groep even in ongeloof aan.

KIKI
Oh. Awesome.

PIP
Kiek.

KIKI
Nee, weet je. Misschien is het wel m’n 
eigen schuld, ofzo. Maar ik dacht 
tenminste dat jij of all people me wel 
zou willen helpen.

De groep keert zich nu naar Pip.

PIP
Wat?

ESMEE
Als je we toch allemaal aan het 
opbiechten zijn...

PIP
Wat? Ik ben een open boek. Ik vertel 
jullie alles. Wat zou ik in godsnaam 
nog met jullie moeten delen?

ESMEE
Misschien dat je weer aan de drugs zit.

PIP
Dat is niet zo.

Dan komt Kiki op een idee.

KIKI
Misschien dat je verliefd bent op 
David?

PIP
(ongemakkelijk)

Ik ben niet verliefd op David.
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(tegen David)
Ik bedoel, no offense.

KIKI
Dus jij gaat me vertellen dat je nooit 
onder de douche met je lul van 12 
centimeter in je hand aan hem denkt. 
Of-ie een grote pik heeft?

PIP
Ja, maar ja dat is niet eerlijk.

DAVID
Oh mijn god.

PIP
Nee, luister. Het gaat niet om hem per 
sé, dat gaat erom dat-ie een pik heeft 
en pikken zijn geil. Ik heb wel ‘es aan 
al m’n mannelijke vrienden gedacht, 
onder de douche, met m’n pik van zeker 
17 centimeter in m’n hand. Betekent 
niks.

ESMEE
Nou, een grote heeft-ie zeker.

DAVID
Esmee, effe serieus.

ESMEE
Wat? Dat was een grapje. Valt namelijk 
ook wel mee.

DAVID
Oh mijn god.

De groep staat even in stilte om de tafel. Ze kijken elkaar steeds 
maar eventjes aan, ongemakkelijk door alle geheimen die nu ineens 
op tafel zijn gesmeten.

Esmee loopt nonchalant naar de tafel en pakt de fles witte wijn.

ESMEE
Nou. Dat lucht op, toch?

(schenkt haar wijn in)
Zo zie je maar weer, ik ben het levende 
bewijs, soms is alles wat je nodig hebt 
een beetje wijn, een beetje 
nuchterheid. Een beetje... Gelderland. 

(heft haar glas)
Dus dank je wel, Gelderland. Wie had 
ooit gedacht dat ik dat zou zeggen.
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(neemt een grote slok)
Ik ga plassen.

Esmee strompelt de gang in, en de groep blijft staan en volgt haar 
met hun ogen, in complete stilte.

We blijven als laatste even hangen op Pip.

PIP
(opgewekt)

Ik vind d’r leuk.

SMASH CUT naar zwart.

EINDE/CREDITS.
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