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TELEVISIESPOT

Opent met LOGO BUMA.

MOEDER ligt op ziekenhuisbed. Naast haar zit haar ZOON.

ZOON

Wat zijn je kansen ma? Wat zeiden

de doktoren?

MOEDER

Het is goed. Het is niet

kwaadaardig. ’k ga het halen.

ZOON

Ik weet niet of we dit nog kunnen

betalen.

MOEDER

Dat begrijp ik.

Moeder kijkt naar stekker en stopcontact achter zich, zoon

geeft haar een kus het voorhoofd. Zoon trekt de stekker er

resoluut uit, sluit de stoffen afscheiding achter zich en

kijkt in de camera. Een BUMA WERKJAS wordt (o.s.) toegegooid

die hij opvangt. Stoer onverschillig vangt hij het, trekt

het aan.

ZOON

Durf jij het aan? Meld je aan bij

de BUMA.

CUT TO: Logo BUMA / Bel voor een baan / 0909-BUMA / Of kijk

voor meer informatie op www.bumawijzer.nl

Logo Filmband

INT.BADKAMER.DAG

KAREL, in WIT T-SHIRT doet zijn haar in de spiegel. Hierover

horen we zijn gedachten.

KAREL (V.O.)

Krachtens artikel 24, lid 2, van de

Wet tot oplossing van de ontstane

problemen als het gevolg van het

surplus aan personen

geboren...Krachtens artikel

24...lid 2 1945 en 1955...oplossing

van de ontstane pro..van de wet tot

oploss../Krachtens artikel 24, lid

2, van de Wet tot oplossing van de

(MORE)

(CONTINUED)
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KAREL (V.O.) (cont’d)
ontstane problemen als het

g..geboren tussen 1945 en

55..omvangrijke aantal als vanwege

de beleidskeuzes..Krachtens artikel

24, lid 2...als vanwege de

beleidskeuzes die hun democratisch

gekozen vertegenwoordigers in hun

naam hebben gedaan.

INT.VOOR RAAM WOONKAMER.DAG

Karel kijkt door het raam naar buiten. Kijkt (o.s.) naar de

telefoon in zijn hand.

INT/EXT.AUTO.DAG

Bert zit achter het stuur van een GRIJZE AUTO die een

woonwijk binnenrijdt. We zien hem enkel door het raam vanaf

een vastgeklonken perspectief vanaf het midden van de

motorkap. Hij parkeert de auto.

INT.VOOR RAAM WOOMKAMER.DAG

Karel loopt van het raam weg.

INT/EXT.AUTO.DAG

Karel stapt de auto binnen. Ze rijden. De autoradio klinkt

op de achtergrond.

KAREL

Bert

RADIO

Veel commotie naar aanleiding van

de spoedzitting in de Tweede Kamer.

De vraag of het kabinet zou vallen

wordt tot nu toe simpelweg

weggewuifd. We weten heel erg goed

wat er speelt momenteel en hebben

alle vertrouwen in de halfjaar

cijfers die deze week worden

gepresenteerd, aldus de minister.

Verdere prognoses van deze cijfers

worden nog niet gemaakt. Het is

voor het eerst dat deze cijfers

niet van te voren uitlekken. Of de

cijfers daadwerkelijk zo

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

RADIO (cont’d)
rooskleurig zijn wordt betwijfeld.

De uitbreiding waar eerder vandaag

over wordt gesproken wordt dan ook

zeer in twijfel getrokken.

De auto rijdt een tunnel in; wit licht van de

tunnelverlichting weerkaats pulserend op de in donker

gehulde wagen.

Hierover de titel en openingscredits.

FADE TO BLACK

Op zwarte achtergrond in witte letters: "Als men het oude

niet afbreekt, kan men niets nieuws opbouwen"

Een seconde later eronder: Mao Tse-Toeng

Liftmuziek start, gaat door in volgende shot.

INT.LIFT.DAG

Liftmuziek. Karel en Bert staan in smalle metaalkleurige

lift. Elektronisch display geeft aan dat ze omhoog gaan, tot

aan de 7e verdieping. Bert kijkt op zijn POLSHORLOGE.

INT.RECEPTIE.DAG

Achter een smalle receptiebalie zit ANNA te werken. Karel

stapt haar blikveld binnen. Ze kijkt op.

KAREL

Morgen Anna.

Anna kijkt naar Bert, die weer op zijn horloge kijkt. Hij

pakt een PEN uit een PENNENHOUDER en zet een krabbel op een

opengeslagen MAP met PRESENTIELIJST. Karel blijft Anna

aankijken, Anna blijft zijn blik ontwijken door naar Bert te

kijken. Een telefoon (o.s.) gaat af.

KAREL

ooit zegt íe wat tegen je hoor. En

pas dan maar op.

Ongemakkelijke blikken worden uitgewisseld. Bert loopt

achter Karel langs weg van de balie. Karel volgt hem.

KAREL

Joe.
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INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

We zien HANDEN over een TOETSENBORD, al typend.

BERT’S BEELDSCHERM P.O.V. - BERT

Bert kijkt naar afwisselend naar zijn handen en naar het

beeldscherm.

KAREL’S BEELDSCHERM P.O.V. - KAREL

Bert kijkt naar afwisselend naar zijn handen en naar het

beeldscherm.

BACK TO SCENE

Karel en Bert zitten exact tegenover elkaar aan twee

identieke bureaus. Op beiden bureaus staan gespiegeld aan

elkaar: EEN COMPUTER met erop een BEELDSCHERM, een

TOETSENBORD, MUIS, en bij ieder ook één opengeslagen

DOSSIER. Achter hen een DEUR.

Bert en Karel werken. Geluid van tikken en muisgeklik.

KAREL’S BEELDSCHERM P.O.V. - KAREL

Karel kijkt over de rand van zijn beeldscherm heen.

BERT’S BEELDSCHERM P.O.V. - BERT

Bert kijkt eerst afwisselend naar zijn handen en naar het

beeldscherm, daarna boven zijn beeldscherm.

KAREL’S BEELDSCHERM P.O.V. - KAREL

KAREL

Koffie?

BERT’S BEELDSCHERM P.O.V. - BERT

Bert knikt.

INT.NAAST KOFFIEZETAPPARAAT.DAG

Een leeg PLASTIC BEKERTJE staat onderaan een groot

KOFFIEZETAPPARAAT. Het geluid van een knop die wordt

ingedrukt, waarna koffie in het bekertje stroomt.

Koffie wordt vastgehouden door Karel. Bert laat er een

ZOETJE in vallen. Karel geeft de koffie aan Bert en pakt

daarna een PLASTIC LEPELTJE, dat hij ook aan Bert geeft.
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Karel graait een MUNTSTUK uit zijn broekzak en laat het geld

in de gleuf van het koffiezetapparaat vallen.

INT/EXT.AUTO.DAG

EXT MOTORKAP P.O.V. - INT BERT en KAREL

Bert achter het stuur, Karel naast hem.

RADIO

Niet doorschuiven maar aanpakken.

De premier wil graag premier

blijven. De volgende keer wil hij

nog meer bezuinigen dan nu.

De economische crisis die heel diep

gaat in dit land zorgt ervoor dat

de overheid veel meer moet

investeren in oplossingen. Hierdoor

lopen de kosten natuurlijk alleen

maar meer op en lijkt er geen einde

te komen aan deze vreselijke

crisis.

BACK TO SCENE (INT)

KAREL

Nou dat.ehh..was helemaal niks.

Karel zoekt oogcontact met Bert. Bert houdt ogen op de weg.

KAREL

Moet toch klikken he? Klik is wel

belangrijk toch?

BERT

Ja.

KAREL

Als het niet klikt dan ga je dingen

ook niet doen toch?

EXT MOTORKAP P.O.V. - INT BERT en KAREL

Bert achter het stuur, Karel naast hem.

KAREL

Vriend van mij doet het altijd,

maakt hem niks uit. Klik of niet

dat ehh...

BACK TO SCENE

Karel zoekt oogcontact met Bert. Bert houdt ogen op de weg.

(CONTINUED)
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RADIO

Gaan we nu eerst even terug naar de

beursvloer, momenteel staat de AEX

op een dieptepunt en dat komt

vooral door de banken die het zwaar

hebben. Toch lijken er wel kleine

lichtpuntjes aan de horizon maar

dit heeft alles te maken met de

eerste halfjaar cijfers van de veel

besproken omstreden nieuwe wet.

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat

vooral op het gebied van sociale

zekerheid er moet worden...

EXT.VOOR WONING MVR.SPIERING.DAG

Dienstauto staat stil voor de DEUR van een RIJTJESHUIS. Bert

stapt uit met LEDEREN WERKTAS in zijn hand. Hij doet de deur

van de auto dicht, loopt eromheen. Karel, reeds uitgestapt,

loopt samen met hem naar de voordeur. Ze bellen aan.

INT.WOONKAMER MVR.SPIERING.DAG

Bert en Karel zitten naast elkaar achter een SALONTAFEL.

Door het raam achter hen zien we hun auto geparkeerd staan.

Bert roert in een kopje, Karel’s kopje staat voor hem op

tafel. Een derde kopje tegenover hen.

BERT en KAREL’s P.O.V. - MVR SPIERING

We zien een lege stoel, en er enkele meters achter MEVROUW

SPIERING. Ze komt tegemoet gelopen met een fotolijstje in

haar handen.

MEVROUW SPIERING

Kijk.

Ze houdt de foto rechtop; erop is een jong blond meisje te

zien.

MEVROUW SPIERING

Dit is nou Eva’tje.

mevrouw Spiering gaat zitten, kijkt zelf naar de foto.

MEVROUW SPIERING

Ze wordt al zo groot.

MEVROUW SPIERING’S P.O.V. - BERT EN KAREL

(CONTINUED)
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MEVROUW SPIERING

Er schuilt echt een zangeresje in

dat meiske.

Karel kijkt naar Bert, Bert blijft recht voor zich uit

kijken.

BACK TO SCENE

MEVROUW SPIERING

Let op mijn woorden ze wordt heel

groot.

Karel gebaart.

KAREL

Mag ik ahem...

Mevrouw Spiering geeft Karel het fotolijstje.

MEVROUW SPIERING

Ja natuurlijk.

KAREL

Och kijk nou. Aw lief. Hou oud is

ze nu?

MEVROUW SPIERING

Volgende maand wordt ze al zestien.

KAREL

Een echte puber dus?

Bert zet hard zijn kopje op tafel.

BERT

Mevrouw Spiering? U weet waarom wij

hier zijn?

Mevrouw Spiering kijkt nerveus naar Bert.

BERT

Ik zal even de formulieren erbij

halen.

Bert haalt papieren uit zijn tas.

BERT

U moet weten dat u de afgelopen 20

jaar de maatschappij hele veel geld

heeft gekost.

(CONTINUED)
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MEVROUW SPIERING

Misschien nog een kopje koffie?

KAREL

Ik denk dat Eva een hele goeie

zangeres wordt.

BERT

Ik zie hier dat middels uw

uittreding u ruimte maakt voor vijf

personen tussen de zestien en

eenentwintig jaar die daardoor weer

aan hun toekomst kunnen werken. Zo

ook uw kleindochter Eva. Dus. Goed,

dan gaan we nu over tot protocol.

Mijn collega hier zal het formele

gedeelte voor zijn rekening nemen

waarna ik u dan de pil zal geven.

Karel?

Bert geeft het papieren dossier aan Karel.

KAREL

Ja.

Karel gaat staan, trekt zijn jasje recht en plaatst beide

handen achter zijn rug.

KAREL

Krachtens artikel 24, lid 2, van de

Wet tot oplossing van de ontstane

problemen als het gevolg van het

surplus aan personen geboren tussen

1945 en 1955...verklaar ik hierbij

dat mevrouw Spiering vanwege haar

positie op de daartoe opgestelde

lijst, in aanmerking komt voor

uittreding. Ik stel hierbij vast

dat mevrouw Spiering geen

zwaarwegende bezwaren heeft

aangevoerd, en dat dientengevolge

kan worden aangenomen dat zij van

mening is dat zij middels deze

uittreding een bijdrage levert aan

de problemen die zijn veroorzaakt

door haar leeftijdsgenoten; dit

vanwege hun omvangrijke aantal, als

vanwege de beleidskeuzes die hun

democratisch vertegenwoordigers in

hun naam hebben gedaan.

Uitgeleiding zal plaatsvinden

middels de zogeheten BUB, de

Babyboom Uitgeleide Pil.

(CONTINUED)
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Bert staat op en gaat naast mevrouw Spiering staan. Karel

haalt DRIE TE ONDERTEKENEN DOCUMENTEN uit de lederen tas en

legt deze voor haar neer.

KAREL

Als u dan even hier, hier en hier

zou willen tekenen.

Karel biedt haar een pen aan. Mevrouw Spiering houdt voor

Karel een ZAKHORLOGE omhoog.

MEVROUW SPIERING

Wilt u dit dan aan Eva geven?

Karel pakt het horloge aan met zijn ene hand en geeft de pen

af met zijn andere. Bert kijkt naar deze handeling. Karel

stopt het horloge in de zak van zijn jas terwijl mevrouw

Spiering haar handtekeningen zet.

KAREL

Goed, dan zal mijn collega u nu de

pil geven die u dan zelf kunt

toedienen. Daarna zullen wij de

ruimte verlaten om u de nodige

privacy te verschaffen.

Bert haalt een dikke goudkleurige PIL uit een klein plastic

ZAKJE.

BERT

Mevrouw Spiering, bent u er klaar

voor?

Bert houdt de pil voor haar gezicht waarna haar ogen vochtig

worden. Bert duwt zachtjes de pil in haar handpalm en sluit

haar vingers eromheen. Ze zoekt oogcontact met Karel, die

haar blik beantwoord door weg te kijken.

Ze stopt de pil in haar mond en met zichtbare moeite vanwege

de omvang slikt ze hem uiteindelijk door. Bert kijkt op zijn

horloge. De mannen lopen de kamer uit. Ze pakt het

fotolijstje, kijkt er kort naar en grijpt dan licht kokkend

naar haar keel.

EXT.VOOR VOORDEUR MEVROUW SPIERING.DAG

Een bruine antiek ogende voordeur gaat open, Karel en Bert

stappen door de deuropening naar buiten. Karel verkleumt

zich door zijn schouders op te trekken en de handen diep in

zijn jaszakken te stoppen. Achter hen sluit Bert de deur tot

een kier. De twee staan naast elkaar, wachtend en turend.

(CONTINUED)
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Karel pakt het zakhorloge uit zijn jaszak en kijkt ernaar.

Hij houdt hem omhoog en laat het aan het koordje voor zich

uit wiebelen. Bert pakt het van hem af en stopt het in zijn

eigen broekzak. Ze staan weer stilzwijgend en afwachtend

enkele seconden te staren totdat Bert zegt:

BERT

Het is tijd.

Karel loopt terug de voordeur door het huis in. Bert volgt

hem.

INT.WOONKAMER MVR.SPIERING.DAG

Mevrouw Spiering zit onderuitgezakt met ogen dicht in

dezelfde stoel als waar we haar achter lieten.Bert en Karel

komen de kamer binnen.

Bert controleert haar hartslag door zijn hand op haar pols

te houden.

Karel controleert haar ademhaling.

KAREL

Hoe laat is het?

Bert kijkt op zijn horloge.

BERT

Elf vijfenvijftig.

Karel leest van wit papier informatie af.

KAREL

(bellend)

Goedemiddag. Dossiernummer 53287154

is uitgeleid op maandagochtend...

Karel overhandigt Bert het formulier aan Karel, over het

hoofd van mevrouw Spiering.

KAREL

om elf uur vijfenvijftig. Ik vraag

het vervolgteam om dit verder af te

handelen.

Bert zet zijn aktetas op de tafel, stopt de papieren er

terug in.

KAREL

Eh ja zullen we?

(CONTINUED)
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BERT

Ja.

Bert staat nog even stil voordat hij achter karel aan de

kamer uitloopt.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

KAREL’S BEELDSCHERM P.O.V. - KAREL

Karels ogen schieten heen en weer van de rechter- naar

linkerbovenhoek op het geluid van muisgeklik.

INT.GANG NAAR KANTOREN.DAG

LEIDING-BERT komt door de gang tegemoet gelopen met een

STAPEL DOSSIERS onder zijn arm. Hij opent een DEUR links van

hem aan het einde van de gang.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

Bert en Karel zitten tegenover elkaar, werkend. Bert met de

handen op het toetsenbord, Karel schrijft iets in een

dossier. Leiding-Bert komt binnen.

LEIDING BERT

Hoe gaat het jongens?

KAREL

Prima. Ik heb net de dossiers van

vori...

LEIDING BERT

(onderbreekt)

Zouden jullie deze nog even dubbel

kunnen checken? Ik wil graag een

extra controlepunt tussen het

tussenarchief en het eindarchief.

Een vinkje in de rechterbovenhoek

dan weet ik dat ze gedaan zijn.

Leiding Bert legt de stapel dossiers op Karels bureau.

LEIDING BERT

Toppers. Werkse!

En verlaat het kantoor.
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INT.KANTINE.DAG

Bert en Karel zitten naast elkaar aan een LANGE TAFEL in de

KANTINE. Bert opent een bakje FRUITSALADE en ruikt er aan.

Karel haalt een ELASTIEKJE van een BOTERHAMZAKJE met erin

twee WITTE BOLLETJES. Hij pakt er een uit.

KAREL

Smakelijk.

Beiden eten.

KAREL

Rauwkost. Rauwe...Rouwe Kost.

Vreemd.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

BERT’S BEELDSCHERM P.O.V. - BERT

KAREL’S BEELDSCHERM P.O.V. - KAREL

BACK TO SCENE

Karel staat op uit zijn stoel met een dossier in zijn hand.

Uit de kast achter hem haalt hij een KARTONNEN OPBERGDOOS.

Hij zet deze op zijn bureau en doet het dossier erin.

KAREL

Ik breng deze nog even naar het

eindarchief.

Bert kijkt hem enkel aan.

INT.EINDARCHIEF.DAG

Karel opent een van de PADEN van het eindarchief door op een

knop links ervan te drukken. Twee archiefhelften openen zich

en tonen aan weerszijden meterslang rijen met

kartongekleurde opbergdozen. Karel loopt het gangpad in,

plaatst de doos ertussen en beplakt hem met een RONDE RODE

STICKER. Hij kijkt nog even langs de wanden van beide paden

en loopt er vervolgens weer uit. Met een druk op een knop

(o.s.) en een piepje sluiten de archiefhelften zich.
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INT.RECEPTIE.DAG

ANNA zit achter haar balie te werken. Bert en Karel melden

zich, Bert kijkt erbij eerst op zijn horloge en tekent zich

dan uit op de presentielijst.

KAREL

Ik check je morgen Anna.

ANNA

Ik check jou ook Karel.

Karel en Anna glimlachen ongemakkelijk naar elkaar.

ANNA

En een fijne avond Bert.

Bert glimlacht vertrouwd naar haar en gebaart Karel met hem

mee te gaan.

KAREL

(zacht)

Joe.

Anna kijkt de mannen kort na.

INT/EXT.AUTO.DAG

Bert rijdt, Karel zit naast hem.

RADIO

op de beurs heeft vooral de KAPA

Bank het zwaar want die zagen het

aandeel zakken vandaag met maar

liefst 15 procent. Maar er is geen

reden tot zorgen althans dat zegt

de minister van Financiën. Volgens

de minister is de bank gezond en

zal deze week vanwege de cijfers

die worden gepubliceerd omtrent

nieuwe wet positievere

ontwikkelingen worden verwacht.

Bert parkeert.

KAREL

Dankjewel. Tot morgen.

BERT

(zacht)

’t morgen

(CONTINUED)
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KAREL

Joe.

Karel stapt uit.

CUT TO BLACK:

In witte letters: "EEN STERFGEVAL IS EEN TRAGEDIE, HONDERD

STERFGEVALLEN IS EEN STATISTIEK."

Na enkel seconden eronder: ’Jozef Stalin’

INT.BADKAMER.DAG

Karel in wit T-shirt voor de badkamerspiegel, zijn haar op

orde brengend.

CUT TO:

Karel poets zijn tanden voor de badkamerspiegel, we horen

zijn gedachten.

KAREL (V.O.)

Krachtens artikel 24, lid 2, van de

Wet tot oplossing van de ontstane

/ problemen als gevolg van het /

daartoe opgestelde lijst, in

aanmerking komt voor uittreding.

INT.VOOR RAAM WOOMKAMER.DAG

Karel kijkt uit raam naar buiten.

INT/EXT.AUTO.DAG

Karel stapt bij bert in de auto, wrijft zijn handen snel

over elkaar en blaast erbij.

RADIO

Ook de Nedelandse Bank zegt dat het

vooral niet nodig is om zorgen te

gaan maken. Afgelopen week liep de

spanning hoog op doordat er 3

maanden geleden een rapport op

tafel kwam waaruit voortkwam dat de

werkloosheid veel hoger lijkt dan

gedacht. De babyboomers zijn in

deze situatie nog steeds de...

(CONTINUED)
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KAREL

Pfff. Frisjes.

BERT

Ja, drie graden.

Bert rijdt weg, Karel doet zijn gordel om.

INT.RECEPTIE.DAG

Bert en Karel komen binnen bij de receptie waar Anna zit.

KAREL

Morgen Anna.

ANNA

Hai Karel.

Anna wendt haar blik tot Bert die zich op dat moment

intekent op de presentielijst.

ANNA

(dwingend chagrijnig)

Goeiemorgen Bert.

Bert kijkt chagrijnig terug.

Karel vouwt van een blanco PAPIERTJE een vliegtuigje en

gooit het tegen haar borsten. Anna glimlacht flauwtjes,

waarna Karel Bert volgt.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

KAREL’S BEELDSCHERM P.O.V. - KAREL, RUG VAN BERT

Karel’s blik schiet heen en weer over het beeldscherm.

KAREL

Het is zo irritant dat ik steeds

loop te klooien met die

geboortedata.

BERT

Leg je ze wel op volgorde dan?

KAREL

Nee. Waarom?

Bert draait zich om en kijkt over Karel’s rug mee op zijn

beeldscherm.

(CONTINUED)
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BERT

Als je ze op volgorde legt van

geboortedatum dan hoef je de datum

maar één keer in te vullen in dat

scherm.

KAREL

Oh.

BERT

En vergeet niet op opslaan te

drukken in plaats van verdergaan.

Dan neem je de datum automatisch

over.

KAREL

Da’s handig. Dat wist ik niet.

Leiding Bert komt het kantoor binnen met een dossier in zijn

handen.

LEIDING BERT

Morgen deze morgen.

BERT

Morgen.

Leiding bert loopt op het bureau af, Bert gaat zitten.

LEIDING BERT

Ik krijg dit net binnen van het

ministerie. Een spoedje. Graag

vandaag. Ik weet dat het niet fijn

is voor jullie maar meneer Bruins

heeft zichzelf opgegeven voor

uittreding.

KAREL

Zichzelf opgegeven voor uittreding?

Wie doet nou zoiets?

LEIDING BERT

Meneer Bruins dus. Graag vandaag.

Top. Dankjulliewel.

Leiding Bert geeft het dossier aan Karel en loopt weg.

LEIDING BERT

Jullie zijn super.
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INT/EXT.AUTO.DAG

Bert en Karel in de auto.

RADIO

Opnieuw onrust op de beursvloer.

Door het uitlekken van het rapport

van een week geleden staat het

kabinet op wankelen. De premier die

vorige week nog alles probeerde te

sussen...

EXT.VOOR VOORDEUR MENEER BRUINS.DAG

Karel en Bert bellen aan.

INT.SLAAPKAMER MENEER BRUINS.DAG

Meneer Bruins ligt met een JONGE VROUW in bed. Ze heeft haar

armen om hem heengeslagen. Op het geluid van de deurbel

opent hij zijn ogen.

EXT.VOOR VOORDEUR MENEER BRUINS.DAG

Karel en Bert bellen nogmaals aan.

INT.SLAAPKAMER MENEER BRUINS.DAG

Mijnheer Bruins staat op uit zijn bed, loopt naar het raam

en opent de luxaflex.

EXT.VOOR VOORDEUR MENEER BRUINS.DAG

Het RAAM boven de voordeur gaat open, mijnheer Bruins leunt

naar buiten.

MENEER BRUINS

Ja wat moet je?

Karel houdt zijn werkpasje omhoog.

KAREL

We zijn van de BUMA.

MENEER BRUINS

Geef me een paar tellen.

Hij sluit het raam.



18.

INT.SLAAPKAMER MENEER BRUINS.DAG

Meneer Bruins trekt een OCHTENDJAS jas aan terwijl hij terug

naar zijn bed loopt waar de jonge vrouw nog slaapt. Hij

drukt zijn gezicht in haar nek.

JONGE VROUW

Wie zijn dat?

MENEER BRUINS

’t is de BUMA.

JONGE VROUW

Eindelijk geld voor je verzamel

cd’s?

MENEER BRUINS

Die andere BUMA.

Ze gaat rechtop zitten, slaat haar handen om zijn gezicht.

JONGE VROUW

Hoezo? Maar waarom?...

Huilend klampt ze hem vast aan zijn ochtendjas. Hij duwt

haar handen zachtjes van zich af en verlaat de kamer.

INT.GANG EN TRAP IN HUIS VAN MENEER BRUINS.DAG

Meneer Bruins trekt de deur van zijn slaapkamer dicht, het

huilen dempt. Hij loopt een TRAP af naar de voordeur en

opent deze. Karel en Bert staan voor hem.

BERT

Mijnheer Bruins. Wilt u zich niet

aankleden?

MENEER BRUINS

Nee het is goed zo. Komt u verder.

Karen Bert stappen naar binnen. Nog bij de deur kijkt Karel

naar boven, daar waar het gedempte huilen vandaan komt.

INT.WERKKAMER MENEER BRUINS.DAG

Meneer Bruins zit achter een LUXE BUREAU. Achter hem grote

ramen die uitzicht geven op een groen landschap; ramen die

vergezeld worden door een grote STERRENKIJKER, waar Karel

naast staat terwijl hij naar buiten kijkt. Bert zit al

tegenover het bureau.

(CONTINUED)
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KAREL

Zo. U woont niet verkeerd.

MENEER BRUINS

Dank u.

Karel kijkt naar een FOTO VAN DE JONGE VROUW op het bureau.

KAREL

Is dat uw dochter?

MENEER BRUINS

Dat is m’n vrouw.

Karel gaat zitten.

KAREL

Meneer Bruins mag ik u misschien

een onbeleefde vraag stellen?

Waarom kiest u op dit moment in uw

leven voor vrijwillige uittreding?

BERT

Excuses mijn collega hier...

KAREL

(onderbreekt)

Hoezo? Dat is toch gewoon een

legitieme vraag?

MENEER BRUINS

Ik heb Kanker.

KAREL

Dat spijt me vreselijk. Hoe lang

bent u al opgegeven?

BERT

Karel, zullen we doorgaan met het

protocol?

MENEER BRUINS

Als ik nu met chemo zou beginnen

heb ik tien procent kans om het te

halen.

KAREL

En u wil dat niet proberen?

BERT

Karel zo kan ’ie wel weer.

(CONTINUED)
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KAREL

Nee nee nee mijnheer Bruins waarom

gaat u er niet voor. Waarom gaat u

niet voor die tien procent? Straks

bent u dat ene kleine wonder die

het wél haalt en u heeft zoveel om

voor te vechten.

MENEER BRUINS

Denkt u dat dit makkelijk is? Ik

heb er bewust voor gekozen om mijn

vrouw die ellende te besparen.

Continu ziekenhuis. Uitzichtloos

lijden. Haaruitval. iemand de

longen uit z’n lijf zien kotsen. nu

geef ik ’r een kans in die

klotemaatschappij.

BERT

Karel, zullen we nu maar weer

verdergaan met het protocol.

Bert geeft Karel een dossier, Karel staat op.

KAREL

Krachtens artikel 24, lid 2, van de

Wet tot oplossing van de ontstane

problemen als het gevolg van het

surplus aan personen geboren tussen

1945 en 1955 verklaar ik hierbij

dat meneer Bruins vanwege zijn

positie op de daartoe opgestelde

lijst, in aanmerking komt voor

uittreding. Ik stel hierbij vast

dat meneer Bruins geen zwaarwegende

bezwaren heeft aangevoerd, en dat

dientengevolge kan worden

aangenomen dat hij van mening is

dat hij middels deze uittreding een

bijdrage levert aan de problemen

die zijn veroorzaakt door zijn

leeftijdsgenoten; dit vanwege hun

omvangrijke aantal, als vanwege de

beleidskeuzes die hun democratisch

vertegenwoordigers in hun naam

hebben gedaan.

MENEER BRUINS

’t is goed.

Karel legt de drie te onderteken formulieren voor hem neer.

(CONTINUED)
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KAREL

Als u dan even hier, hier en hier

zou willen tekenen.

Meneer Bruins pakt een pen aan van Karel. Bert staat al

naast hem met zijn handen over elkaar gevouwen terwijl de

man de formulieren tekent. Karel pakt de formulieren weer

terug.

KAREL

Goed, dan ehh...deze is voor

burgerzaken. Dit is ehm onroerend

goed en deze is dan voor uw

nabestaanden.

BERT

Mijn vrouw dus. Kunt u dat geven?

KAREL

Ja uiteraard.

BERT

Sorry. U dient er zelf voor zorg te

dragen dat deze kopie in handen

komt van de door u gekozen

verantwoordelijke.

MENEER BRUINS

Ik ben dood.

BERT

Sorry. Protocol.

KAREL

Wacht. vergeef me mijn collega. Ik

hmm...hij is nogal van ’t protocol.

Ik zal ervoor zorgen dat uw vrouw

dit krijgt.

Bert haalt de pil uit het plastic zakje.

MENEER BRUINS

Is dat pijnloos?

KAREL

Nou een paar krampjes hooguit...nee

mijn collega gaat u nu de pil

geven, die kunt u zelf toedienen.

Daarna zullen wij de ruimte

verlaten om u de nodige privacy te

verschaffen.

(CONTINUED)
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BERT

Meneer Bruins, bent u er klaar

voor?

Bert overhandigt de pil. Meneer Bruinst kijkt er kort naar,

stopt hem in zijn mond en slikt hem samen met een slok WATER

UIT EEN GLAS door. Bert en Karel verlaten de ruimte. We zien

meneer Bruins afwachtend zitten.

EXT.VOOR VOORDEUR MENEER BRUINS.DAG

Bert en Karel stappen naar buiten en blijven voor de deur

wachten.

BERT

Ik ben er niet van gediend dat je

mij kleineert als we aan het werk

zijn.

KAREL

Ja het spijt me vreselijk ik ehh

ik...het spijt me.

Bert kijkt op zijn polshorloge.

BERT

Het is tijd.

De twee stappen terug naar binnen.

INT.WERKKAMER MENEER BRUINS.DAG

Bert en Karel staan naast het levenloze lichaam van Meneer

Bruins. Karel belt.

KAREL

(aan de telefoon)

Dossiernummer 5318445 is uitgeleid

op dinsdagochtend om elf uur

vijftien. Ik vraag het vervolgteam

om dit verder af te maken.

Hij stopt de telefoon in zijn zak en overhandigt Bert het

dossier. Bert kijkt streng, waarop Karel het ’FORMULIER TVB

NABESTAANDEN’ eruit pakt, op het bureau neerlegt en de foto

van de jonge vrouw erbovenop legt.



23.

INT/EXT.AUTO.DAG

Bert aan het stuur, Karel naast hem. Ze rijden. Karel wil

bijna iets zeggen, opent zijn mond ervoor.

RADIO

De premier zegt als we nu iedereen

gewoon zijn werk laten doen dan

zullen de banken omvallen en

bedrijven zullen moeten gaan

saneren, alleen al vanwege het feit

dat de economie maar blijft

inzakken. Daardoor zullen er nog

meer maatregelen moeten worden

genomen en is...

INT.RECEPTIE.DAG

Anna aan het werk. Bert en Karel komen binnen, op haar

afgelopen. Bert zet zijn koffer de balie.

ANNA

Oh ehh Karel, nu ik jou toch zie.

Hoe zit jij woensdag?

KAREL

Woensdag? Avond?

ANNA

Nee joh nee ben je gek..ehh.Leiding

Bert wilde een afspraak met jou

inplannen voor in de ochtend via de

Outlook.

KAREL

Oh maar ik ben in de ochtend altijd

gewoon op mijn plek hoor dus..

ANNA

Ja nee dat weet ik wel maar hij

wilde graag voor de zekerheid een

afspraak inplannen via de Outlook

agenda. Zodat je dat dan even weet.

KAREL

Ja natuurlijk. Ja geen probleem.

ANNA

Nou werkse he.

(CONTINUED)
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KAREL

werkse.

Karel loopt verder.

INT.LIFT.DAG

Bert en Karel in de lift omhoog. Karel gniffelt.

BERT

Hmm?

KAREL

Was een goeie he?

BERT

Wat?

KAREL

Ik wist heus wel dat het niet over

woensdagavond ging.

BERT

oh

KAREL

Zag je d’r kijken? Ik dacht ik gooi

’m er toch even in.

De liftdeur gaat open op de tiende verdieping, ze stappen

eruit.

INT.NAAST KOFFIEZETAPPARAAT.DAG

Bert roert in een KOM GELE SOEP, karel in een KOM RODE SOEP.

KAREL

Altijd hetzelfde?

BERT

Ja. Tuurlijk.

KAREL

Je moet ’t eens proberen hoor.

BERT

Wat?

KAREL

Chinese tomaat.

(CONTINUED)
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BERT

oh.

Karel wil een slok nemen, voordat zijn lippen het glas

raken:

BERT

Zeg ehm..ik breng de dossiers

vandaag wel even naar beneden ok?

KAREL

Ok maar dat doe ik toch altijd? Dat

kan ik toch prima doen?

BERT

Ja...ik doe het wel even.

KAREL

Dat vind ik echt geen probleem

als..

BERT

(onderbreekt)

Ik doe het. Is goed?

KAREL

Ja nou ja maar ik doe het toch

altijd?

BERT

Weet ik. Maar nu doe ik het.

KAREL

ok.

BERT

ok.

Ze roeren in hun kopjes soep.

KAREL

Fijn.

BERT

Wat is fijn?

KAREL

Dat je het doet.

BERT

Ja.



26.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

Karel zit alleen. Leiding Bert komt binnen.

LEIDING BERT

Is Bert er niet?

Karel werkt door. Leiding Bert gaat op zijn bureau zitten en

kijkt hem indringen aan. Karel stopt met typen.

LEIDING BERT

Heeft Anna jou net iets

doorgegeven?

KAREL

Ja.

LEIDING BERT

Wat?

KAREL

Hoe bedoel je ’wat’?

LEIDING BERT

Wat heeft ze je doorgegeven?

KAREL

Gewoon die afspraak.

LEIDING BERT

Ja ja. Ik wilde alleen even checken

of ze het goed heeft doorgegeven.

KAREL

Oh nou ehh...Jij wilde met mij een

afspraak plannen.

LEIDING BERT

Ja...en?

KAREL

Voor woensdagochtend?

LEIDING BERT

En?

KAREL

Dat was ’t.

LEIDING BERT

Zei ze er niet bij dat het via

Outlook was?

(CONTINUED)
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KAREL

Ja via Outlook ja.

LEIDING BERT

Dat zei ze er ook bij?

KAREL

Ja zo zei ze het.

LEIDING BERT

Top. Dan val ik je verder er niet

meer mee lastig.

Leiding Bert staat op, loopt weg. Bij de deuropening draait

hij zich om naar Karel.

LEIDING BERT

Oh ik zag trouwens dat je nog niet

bevestigd had voor de invite. Ik

zag dat je status nog niet op

attending stond. Zo heet dat, hip

gezegd. Doe je dat nog even.

KAREL

Ja natuurlijk als ik dit dossier

heb afgewerkt.

LEIDING BERT

Je bent een topper.

Leiding Bert verlaat de kamer, sluit de deur achter zich.

INT.EINDARCHIEF.DAG

Bert in een van de gangpaden van het archief en duwt een

doos met dossiers tussen de rest, waarna hij er een rode

sticker op plakt. Hij draait zich om, aarzelt, draait zich

weer terug terwijl hij langs de wand met dozen staart. Hij

loopt verder de gang in en trekt een van de dozen

eruit. Hij opent hem, trekt er een blauw dossier uit en

slaat het voor zich open. Karel komt aanlopen en stopt

wanneer hij Bert ziet.

KAREL

Ik heb al afgesloten.

Bert doet snel het dossier terug in de map.

KAREL

Is er iets?

(CONTINUED)
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BERT

Nee nee nee. Kom, we gaan.

Bert loopt de gang uit, langs Karel. Karel volgt hem.

INT.RECEPTIE.DAG

Anna zit achter de balie. Bert en Karel lopen langs haar.

KAREL

Fijne avond Anna.

ANNA

Fijne avond Karel. En jij ook Bert.

KAREL

Ik had je wel te pakken he? Met m’n

woensdagavond?

ANNA

Nou fijne avond heren.

KAREL

Joe.

INT/EXT.AUTO.DAG 32:59

Bert en Karel, rijdend.

RADIO

Veel commotie naar aanleiding van

de spoedzitting in de Tweede Kamer.

De vraag of het kabinet zou vallen

wordt tot nu toe simpelweg

weggewuifd. We weten heel erg goed

wat er speelt momenteel en hebben

alle vertrouwen in de halfjaar

cijfers die deze week worden

gepresenteerd, aldus de minister.

Verdere prognoses van deze cijfers

worden nog niet gemaakt. Het is

voor het eerst dat deze cijfers

niet van te voren uitlekken. Of de

cijfers daadwerkelijk zo

rooskleurig zijn wordt betwijfeld.

De uitbreiding waar eerder vandaag

over wordt gesproken wordt dan ook

zeer in twijfel getrokken.

(CONTINUED)
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KAREL

Ja hier, we zijn er.

Bert parkeert, Karel stapt uit.

KAREL

Tot morgen.

BERT

Tot morgen.

KAREL

Joe.

CUT TO BACK:

In witte letters: "DE BREDE MASSA VAN EEN VOLK VALT

MAKKELIJKER AAN EEN GROTE LEUGEN TEN OFFER DAN AAN EEN

KLEINE."

Enkele seconde later eronder: Adolf Hitler

INT.BADKAMER.DAG

Karel voor spiegel. Spuit HAARSPRAY over zijn haren.

INT.VOOR RAAM WOOMKAMER.DAG

Karel opent gordijn, kijkt naar buiten.

INT/EXT.AUTO.DAG

Karel en Bert in auto, rijdend.

RADIO

Een belangrijke dag vandaag voor de

politiek in Nederland. Er wordt met

veel argwaan...

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

Karel en Bert stappen kantoor binnen. Karel ziet een STAPEL

DOSSIERS op zijn bureau liggen.

KAREL

Dit meen je niet.

Hij maait de stapel omver met zijn arm, de dossiers liggen

verspreid over zijn bureau. Leiding Bert komt binnen.

(CONTINUED)
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LEIDING BERT

He Karel. Ik vind het helemaal niet

erg dat je bureau er zo uitziet

maar ik kan me voorstellen dat

sommige van je collega’s

er misschien wél moeite mee

hebben. Maar ik dus niet. Maar voor

mezelf, als ik jou was dan zou ik

zo niet kunn...

KAREL

Ik gooi echt net die stapel pas

om..ik ik.

LEIDING BERT

He he he, je bent mooi zoals je

bent. Verander jezelf nooit.

KAREL

Ok dankjewel.

LEIDING BERT

Een opgeruimd hart is ene opgeruimd

hoofd.

Leiding Bert plaats zachtjes zijn hand op Karels wang, die

er licht van terugdeinst. Leiding Bert loopt terug naar de

deur, draait zich om.

LEIDING BERT

Oh...en ik zie jou zo Karel.

KAREL

Ja dat staat in m’n Outlook.

LEIDING BERT

Inderdaad. Topper!

INT.NAAST KOFFIEZETAPPARAAT.DAG

Bert en Karel drinken koffie bij het apparaat.

KAREL

Hoe laat is het?

Bert kijkt op zijn horloge. Karel kijkt met hem mee.

KAREL

Moet nu naar Leiding Bert.

(CONTINUED)
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BERT

Ja.

KAREL

Zie je zo.

Karel loopt weg.

INT. KANTOOR LEIDING BERT.DAG

Karel komt binnen op het KANTOOR VAN LEIDING BERT, die op

dat moment naar buiten staart door het raam.

LEIDING BERT

Goedemorgen Karel. Allereerst wil

ik je feliciteren met het feit dat

je vandaag precies één maand in

dienst bent. Chapeau.

KAREL

Nou dankjewel.

LEIDING BERT

Verder alles goed? Werk nog leuk?

KAREL

Ja prima nou ja...het is wel heel

veel administratie nu.

LEIDING BERT

Slaap je goed?

KAREL

Ja. Hoezo? Is er iets?

LEIDING BERT

Nee nee nee, standaard procedure.

Ik moet het vragen.

KAREL

Nou ja het is wel aanpoten maar ach

dat ’comes with the job’.

LEIDING BERT

Hoe is de samenwerking met Bert?

KAREL

Ok. Hij is een beetje stug. Erg

secuur. Volgt alles precies zo op.

(CONTINUED)
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LEIDING BERT

Niet gemerkt?

KAREL

Nee. Hoezo? Is er iets?

LEIDING BERT

Nee hoor. Ik wil je alleen vragen

hem een beetje in de gaten te

houden ok? Ik wil je niet ongerust

maken maar Bert heeft er een aantal

maandjes meer opzitten dan jij.

KAREL

Ok.

LEIDING BERT

Top! Dat was het dan.

KAREL

Goed...ehh trouwens iets wat me

altijd al dwars zit: waarom heten

alle mannen hier eigenlijk Bert of

Karel. Ik begrijp dat we vanwege

dit werk niet onze eigen namen

kunnen gebruiken...

Leiding Bert staart Karel aan.

KAREL

Ok. Joe.

Karel verlaat het kantoor, wanneer hij de deur achter zich

dichttrekt zien we erop geplakt een FLYER waarop de

’Vrijmibo’ wordt aangekondigd.

INT.EINDARCHIEF.DAG

Bert leest een opengeslagen dossier in het eindarchief.

Karel bekijkt hem van een afstand.

KAREL

Ik dacht al dat je hier zou zijn.

Bert schrikt, doet snel het dossier terug in de doos.

KAREL

We moeten MEVROUW LELIEVELD ophalen

anders lopen we achter op schema.

Bert schuift de doos terug in de wand.



33.

INT.WOONKAMER MEVROUW LELIEVELD.DAG

Mevrouw Lelieveld zit aan de kop van een OVALE TAFEL, naast

haar zit Bert met leren aktetas op zijn schoot. Aan de

andere kant staat karel. Hij legt de formulieren voor haar

neer. Achter hen staat een PARKIETENOOI MET PARKIET.

KAREL

Als u dan eventjes hier, hier en

hier zou willen tekenen.

Karel overhandigt haar de pen, Bert komt ook naast haar

staan. De parkiet ’tjilpt’. Mevrouw Lelieveld neemt de pen

niet aan en schuift het middelste formulier voor zich uit.

BERT

Mevrouw Lelieveld. U weet dat u dit

doet voor de nieuwe generatie?

Denkt u eens aan al die gezinnen

die dit zo nodig hebben.

Karel houdt de pen voor haar gezicht.

KAREL

Als u dit zou willen tekenen dan...

Ze duwt de pen van zich af.

BERT

Mevrouw Lelieveld. Heeft u

kinderen? Kleinkinderen?

Ze knikt flauwtjes.

BERT

Kun u zich indenken dat middels uw

uittreding zij een fantastische

toekomst tegemoet gaan?

Ze haalt haat schouders op.

MEVROUW LELIEVELD

En Henkie dan?

Karel kijkt naar de parkiet.

KAREL

Hoe bedoelt u?

MEVROUW LELIEVELD

Ik wil graag dat Henkie met me

meegaat.

(CONTINUED)
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KAREL

Ja uiteraard. ehm wij als

ehmm..Bert?

BERT

Geen probleem. Nadat wij u hebben

uitgeleid zal ik met alle liefde

zorgen dat Henkie met u mee zal

gaan.

MEVROUW LELIEVELD

Dankuwel.

Karel houdt de pen weer voor haar omhoog.

KAREL

Als u dan even alstublieft

hier..tekenen.

Ze pakt de pen van Karel aan, kijkt hem snikkend aan en

tekent de formulieren.

KAREL

Goed. Mijn collega zal u nu de pil

geven die u zelf kunt toedienen.

Daarna zullen wij de ruimte

verlaten om u de nodige privacy met

Henkie te verschaffen.

BERT

Mevrouw Lelieveld, bent u er klaar

voor?

Bert stopt haar een pil toe, sluit haar hand eromheen. Ze

begint te huilen. terwijl ze de pil inslikt kijkt ze beide

mannen aan. Henkie ’Tjilpt’, Bert kijkt op zijn horloge. Ze

verlaten de ruimte.

EXT.VOOR VOORDEUR MEVROUW LELIEVELD.DAG

Bert en Karel staan voor de voordeur.

KAREL

Wat doen we nou met die vogel?

BERT

Tja.



35.

INT/EXT.AUTO.DAG - 41:30

Bert zit achter het stuur, naast hem op de bijrijdersstoel

staat de kooi met parkiet. Op de achterbank in het midden

zit Karel.

RADIO

De spanning is te snijden in het

rechtse kamp van de Tweede Kamer,

vandaag zal er duidelijkheid komen

over het effect van de nieuwe

maatregel die nu een half jaar van

kracht is. De veelbesproken wet...

INT.RECEPTIE.DAG

Bert en karel komen binnen bij Anna. Karel draait de

parkietenkooi en zet hem voor Anna neer.

ANNA

Aw wat een lieverd.

KAREL

Mooi is íe he?

ANNA

Is het ene mannetje of een

vrouwtje?

Karel kijkt onderzoekend naar de parkiet.

KAREL

Ehmm...Ik heb eigenlijk geen idee.

BERT

Nou z’n naam is Henkie dus ik heb

zo’n vermoeden.

KAREL

Oh ja natuurlijk ja...Een mannetje

dus.

Ze lopen verder.

KAREL

Dag Anna.

ANNA

Dag Henkie.

Henkie ’Tjilpt’



36.

INT.KANTINE.DAG

Bert en Karel schuiven aan bij de lange tafel met hun eten.

Voor hen ligt de ’vrijmibo-flyer’. Karel pakt hem.

KAREL

Vrijdagmiddagborrel. Misschien wel

leuk.

BERT

Misschien wel niet.

Karel legt de flyer weer neer en begint te eten.

KAREL

Zag je dat?

BERT

Wat?

KAREL

Hoe Anna naar me keek?

BERT

De parkiet staat bij ons op het

bureau. Dan weet je dat.

INT.EINDARCHIEF.DAG

Karel loopt met een doos dossiers een van de gangen in. Hij

schuift de loos in een leeg vak, plakt er een rode sticker

op. Vervolgens loopt hij door naar het dossier dat hij Bert

zag pakken en trekt het er uit. Hij opent hem half, doet hem

vervolgens weer dicht en stopt de doos weer terug in de

wand.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

Bert zit dicht op de kooi met parkiet.

BERT

Ja ja.

We zien Karel aankomen door het raam en toekijken.

BERT

Wat is er dan? Heb je honger? heb

je zulke mooie veren Henkie?

Ja...het is goed.

Karel komt het kantoor binnen.

(CONTINUED)
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BERT

Ja ja...je bent zo mooi he? het is

goed he...

KAREL

Het is tijd. Zullen we gaan.

Bert drukt zijn computer uit, volgt karel naar buiten.

INT/EXT.AUTO.DAG - 44:31

Bert en Karel, rijdend.

RADIO

Fascinerende ontwikkelingen in de

Tweede Kamer na het niet openbaar

maken van de halfjaar cijfers.

Volgens de premier is het

geheimhouden van de cijfers van

essentieel belang voor een nieuwe

gezonde economische groei. De

oppositie vindt dat de premier per

direct moet opstappen maar daar wil

de meerderheid van de zittende

regering niks van weten. De premier

komt later vanavond met een

verklaring maar zegt dat het er

hoopvol uitziet. De cijfers zouden

dusdanige invloed hebben dat er

eerst extra maatregelen moeten

worden genomen in het systeem. Het

is van essentieel belang dat dit zo

snel mogelijk...

Bert parkeert, Karel stapt uit.

KAREL

Tot morgen.

Wanneer Karel de deur al dichtgeslagen heeft:

BERT

(zacht)

Tot morgen.

CUT TO BLACK:

In witte letters: "DE REVOLUTIE WORDT UITGEVOERD DOOR MIDDEL

VAN EEN IEMANDS GEDACHTE..."

Enkele seconden later eronder: Kim Jong II
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INT.VOOR RAAM WOOMKAMER.DAG

Karel met open overhemd en warrig haar rukt het gordijn

open, kijkt naar buiten en knoopt haastig zijn overhemd

dicht, trekt zijn werkjas aan en snelt weer weg.

INT/EXT.AUTO.DAG - 45:30

Karel stapt in.

RADIO

Verbaasd is er gereageerd op de

acties van de premier die tot diep

in de nacht in spoedvergaderingen

heeft gezeten met diverse

instanties. Langzaamaan begint het

geduld op te raken aan de kant van

de oppositie. Dit was merkbaar aan

de appel die vanochtend richting

minister van Financiën vloog.

KAREL

Sorry Sorry ik ehm...Het spijt me

ik heb me verslapen. Gebeurt echt

nooit ik...

BERT

(zacht)

Is goed.

Ze rijden weg.

INT.RECEPTIE.DAG

Bert en Karel langs Anna. Bert kijkt op zijn horloge.

BERT

Zo. net op tijd.

Bert tekent zich in. Karel komt voor haar staan, zijn haar

in de war, jasje open en overhemd gekreukt.

ANNA

Jezus Karel wat zie je eruit.

KAREL

ohh emm...dit is mijn ’just out of

bed’ look.

(CONTINUED)
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ANNA

Ok heren om negen uur is er ene

spoedoverleg in de vergaderruimte.

KAREL

Spoedoverleg?

ANNA

Ja. Spoedoverleg.

Bert loopt verder, Karel volgt.

INT.VERGADERRUIMTE.DAG

Bert en Karel zitten aan de linkerhelft aan een bureau in de

vergaderruimte. Recht van ze zitten MARK EN ERIK op

eenzelfde manier opgesteld. Leiding bert komt binnen.

LEIDING BERT

Een hele goedemorgen. En dank

jullie wel dat jullie hier allemaal

willen zijn. Zoals jullie weten

heeft Anna jullie, Karel en Bert,

uitgenodigd voor dit spoedoverleg

waarin ik graag de stand van zaken

met jullie wil doornemen. Het grote

nieuws: ik wil graag twee nieuwe

medewerkers introduceren, Mark en

Erik.

KAREL

Wat? Mark en Erik?

LEIDING BERT

Ja. Problemen mee?

KAREL

Nou eh...

LEIDING BERT

(onderbreekt)

Zoals jullie weten wordt door een

aantal zaken de werkdruk op het

kernteam, Karel en Bert, wat te

hoog. Extra administratie,

controle. Dus vandaar deze

uitbreiding. Ok jongens? Jullie

mogen wat zeggen.

MARK

Ik heb er superveel zin...

(CONTINUED)
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LEIDING BERT

(onderbreekt)

Jullie kantoor zit recht tegenover

het kantoor van Karel en Bert en

zij zullen jullie af en toe een

handje helpen. Huphup.

EXT.VOOR WONING MVR DE JONG.DAG

De grijze auto komt voor de deur aangereden en tot

stilstand.

EXT.VOOR VOORDEUR MVR DE JONG. DAG

Bert belt aan, Karel verkleumt zich. Bert belt nogmaals aan.

Karel bukt zich naar de brievenbus.

KAREL

(door brievenbus)

Hallo mevrouw de Jong? Mevrouw de

Jong!?

Karel gebaart met duim dat hij om zal lopen.

EXT.AAN ZIJDE ACHTERTUIN MVR DE JONG. DAG

Karel loopt door een poortje naar de achtertuin. Stopt bij

een gat in de heg, waar hij doorheen kijkt en mevrouw de

Jong gehurkt zit met HARK in haar hand en TUINHANDSCHOENEN

aan, wroetend in de aarde.

KAREL

Mevrouw de Jong? Mevrouw de Jong!?

We zijn van de BUMA.

Ze kijkt voor zich.

MEVROUW DE JONG

Afdeling uitgeleiding?

KAREL

Ja u staat voor vandaag op onze

lijst.

Ze staat op, trekt haar handschoenen uit.

MEVROUW DE JONG

Momentje.

Ze rent het huis in. Karel klautert door het gat heen.

(CONTINUED)
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KAREL

Wegloper!

INT.GANG NAAR VOORDEUR MVR DE JONG.DAG

Mevrouw de Jong rent naar haar voordeur, opent hem. Daar

staat Karel. Hij houdt zijn aktetas omhoog en geeft haar er

een klap mee.

INT.WOONKAMER MVR DE JONG.DAG

Mevrouw de jong zit bewusteloos in een STOEL, Karel staat

naast haar en geeft haar zacht duwtjes. Erachter aan de

KEUKENTAFEL zit Bert met formulieren voor zich en een pen in

de hand. Ze komt langzaam bij zinnen, merkt dat ze is

vastgebonden en begint hard te schreeuwen.

KAREL

Stop Stop..sjjjt

Karel rent de keuken in, komt terug met een prop papier dat

hij vervolgens in haar mond duwt. De prop blijkt te klein en

wordt uitgespuwd, waarna ze verder schreeuwt.

KAREL

Nee mevrouw de jong. Stop! Bert?

Bert kijkt om zich heen, vragend. karel loopt naar hem toe,

pakt een aantal formulieren van tafel en maakt er een

grotere prop van. Hij doet de prop in haar mond.

KAREL

Ok stop! Zo’n hekel aan weglopers.

Ze zorgen alleen maar voor meer

administratie. Als je even mee wilt

werken, alstublieft!

Bert staat op en komt naast haar staan.

BERT

Mevrouw de Jong, mijn collega hier

zal nu verdergaan met het protocol.

U dient goed te luisteren en mee te

werken. Akkoord?

KAREL

Ok..ja? Krachtens artikel 24, lid

2, van de Wet tot oplossing van de

ontstane problemen als het gevolg

van het surplus aan personen

geboren tussen 1945 en 1955

(MORE)
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KAREL (cont’d)
verklaar ik hierbij dat mevrouw de

Jong vanwege haar positie op de

daartoe opgestelde lijst, in

aanmerking komt voor uittreding. Ik

stel hierbij vast dat mevrouw de

Jong geen zwaarwegende bezwaren

heeft aangevoerd, en dat

dientengevolge kan worden

aangenomen dat zij van mening is

dat zij middels haat uittreding een

bijdrage levert aan de problemen

die zijn veroorzaakt door haar

leeftijdsgenoten; dit vanwege hun

omvangrijke aantal, als vanwege de

beleidskeuzes die hun democratisch

vertegenwoordigers in hun naam

hebben gedaan. Ok. Mevrouw de Jong

mijn collega moet u de pil geven.

Ik moet allen het papier uit uw

mond halen dus kunt u alstublieft

kalm blijven?

Ze knikt. Karel neemt het papier uit haar mond.

MEVROUW DE JONG

Nee! Wurgen. Ik wil graag dat

jullie schoften mij wurgen. Ik wil

dat jullie voelen hoe het is om

iemands leven af te nemen. Kom maar

op! Durven jullie niet he? Mag

natuurlijk alleen maar klinisch en

afstandelijk.

BERT

Mevrouw de Jong u bent het de

nieuwe generatie van...

Ze schreeuwt, harder nu.

KAREL

Stop met schreeuwen! Mevrouw de

Jong alstublieft. Mevrouw de

Jo...Mevrouw de Jong!!!

Karel geeft haar een harde stoot met zijn vuist, waarna ze

direct bewusteloos raakt. Bert gaat achter haar staan, houdt

haar hoofd omhoog en doet de pil in haar mond. Hij wrijft

over haar keel. Karel staat wankel en staart voor zich uit.

Bert laat haar hoofd weer zakken en voelt met zijn vingers

aan haar nek. Hij kijkt op zijn horloge.

(CONTINUED)
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BERT

Elf vierendertig.

Bert loopt terug naar de keukentafel en gaat weer zitten.

INT/EXT.AUTO.DAG - 52:18

Bert en Karel rijdend.

RADIO

Eindelijk meer duidelijkheid over

de geheimzinnige situaties in en

rondom Den Haag. De cijfers komen

net vers van de pers en spreken

boekdelen. De premier voelde zich

verantwoordelijk om de plannen

direct voort te zetten en

uitbreiding van het nieuwe

wetssysteem was volgens hem van

cruciaal belang om deze vreselijke

crisis een halt toe te roepen. De

cijfers zouden dusdanige invloed

hebben dat er eerst extra

maatregelen moeten worden genomen

in het systeem. Het is van

essentieel belang dat dit zo snel

mogelijk gebeurd.

Karels telefoon gaat af (o.s.). Hij neemt hem op.

KAREL

(aan telefoon)

Ja...wat?...ehh ok...ja.

Hij hangt op.

BERT

Wat is er?

KAREL

We moeten naar de Zaalstraat nu.

EXT.VOOR FLAT ZAALSTRAAT.DAG

Tussen een KLEINE MENIGTE staan Mark en Erik. Iedereen kijkt

omhoog naar dak van de FLAT ertegenover.

MARK

Meneer Wigter! Denk alsjeblieft

effe na, blijf staan!

(CONTINUED)
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MARK

Niet doen!

Bert en Karel komen aangereden, al toeterend. De menigte

wijkt uiteen.

OMSTANDER

Nee blijf staan! Niet doen!! Meneer

Wigter!!!

Bovenaan de flat zien we meneer Wigter met gespreide armen.

MENEER WIGTER

Naar achteren! Ik doe het!!!

OMSTANDER

Nee niet doen!

De auto parkeert, Bert en Karel stappen uit.

KAREL

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

MARK

We verloren de controle en toen is

’ie ineens naar boven gerend.

BERT

Meneer Wigter, mijn naam is Bert.

Ik ben hier om u te helpen.

MENEER WIGTER

Ik doe het hoor!

Karel rent naar de ingang van de flat.

BERT

Karel? Karel!!

MENEER WIGTER

Bent u ook van de BUMA!?

BERT

Dat klopt ja.

MENEER WIGTER

Weg! Jullie zijn allemaal

hetzelfde.

CUT TO: int.trappenhuis flat.dag

Karel rent de trappen omhoog.

BACK TO SCENE:

(CONTINUED)
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BERT

Ik begrijp dat u dat zegt maar ik

wik toch even graag dat u naar me

luistert.

CUT TO: int.trappenhuis flat.dag

Karel rent de trappen omhoog.

CUT TO: EXT.OP FLATGEBOUW.DAG

MENEER WIGTER

Ik ben klaar met jullie!

CUT TO: int.trappenhuis flat.dag

Karel rent de trappen omhoog, opent de deur naar het dak.

EXT.OP FLATGEBOUW.DAG

MENEER WIGTER

Ik ga springen!

Karel rent op hem af en stopt enkele meters achter hem.

Meneer Wigter draait zich naar hem toe.

MENEER WIGTER

Bent u ook van de BUMA?

KAREL

Ik kom íets dichterbij dan...

MENEER WIGTER

Nou!?

KAREL

Ja. Ja ik ben van de BUMA.

MENEER WIGTER

Ga weg dan.

Hij stapt iets dichter naar de rand toe, kijkt naar beneden.

KAREL

Meneer wilt u alstublieft naar mij

luisteren.

MENEER WIGTER

Kom je ook met die onpersoonlijke

praatjes? Met ’Denkt u aan de

kansen voor de nieuwe generatie.’

Of ’Weet u wat u de maatschappij

(MORE)
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MENEER WIGTER (cont’d)
heeft gekost?’ Of ’Denkt u eens aan

de jongeren zonder toekomst.’

KAREL

Wilt u alstublieft niet springen.

MENEER WIGTER

Hoezo niet? Wat maak ’t uit?

KAREL

Denkt u aan al die mensen die daar

beneden staan.

MENEER WIGTER

Als ik toch dood moet dan bepaal ik

zelf wel hoe.

KAREL

Heeft u kinderen.

Meneer Wigter knikt.

KAREL

Denkt u eens aan dat uw kinderen

daar beneden zouden staan. En dat

zij u zagen springen. Dat zou u

niet willen.

Mijnheer Wigter knikt nee.

KAREL

Komt u alstublieft van die rand

vandaan? Dan gaan we eerst rustig

met elkaar praten ok?

MENEER WIGTER

Ik wil niet dood.

KAREL

Dat begrijp ik. Kom.

MENEER WIGTER

Kunt u mij beloven dat ik niet die

pil hoef te slikken? Nou?!

Karel schudt nee. Meneer Wigter duwt hem weg en springt.

karel kijkt over de rand naar beneden, loopt struikelend en

kokkend terug naar de deur van de trap. We zien het lichaam

van meneer Wigter beneden op de straatstenen, bloed rondom

zijn hoofd. Mark laat zijn dossier vallen en rent weg van de

menigte. Bert en Mark kijken omhoog.
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INT/EXT.AUTO.DAG 56:44

Bert en Karel voor in, Mark op de achterbank. Ze rijden.

RADIO

Zou het dan eindelijk er op gaan

lijken dat er een uitweg komt voor

de financiële crisis.

INT.KANTOOR MARK.DAG

Mark zit achter zijn computer. Karel komt binnen en smijt

ene dossier op zijn bureau.

MARKS BEELDSCHERM P.O.V. - MARK

Mark ramt op het toetsenbord, gefrustreerd. Karel komt

achter hem staan.

KAREL

Geboortedata?

MARK

Ja.

Karel wijst in het beeldscherm. Op de achtergrond horen we

Henkie tjilpen.

KAREL

Goed, als je eerst hier op opslaan

drukt en dan pas op verdergaan dan

slaat íe de geboortedatum

automatisch op...En Henkie kan je

alsjeblieft even je klep houden ik

probeer hier iets uit te

leggen!...Goed, gaat het je lukken

zo denk je?

MARK

Komt Erik nog terug denk je?

KAREL

Ik denk dat Erik niet meer terug

komt.

Karel verlaat de ruimte en smijt hard de deur achter zich

dicht.
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INT.NAAST KOFFIEZETAPPARAAT.DAG

Bert en Karel staan beiden met een kop rode soep. Tussen hen

in staat Mark met een kom gele soep. Allen roeren ze er met

een plastic lepeltje in.

BERT

Chinese tomaat.

MARK

Wat?

BERT

Chinese tomaat. Is lekker. Moet je

ook proberen.

Mark zet zijn soep neer, loopt weg.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

Bert en Karel aan het werk. Leiding Bert komt binnen met een

opgerolde flyer in zijn handen.

LEIDING BERT

Jongens, goed. Dat was helaas geen

succes. Maar geen paniek we gaan

het na dit weekend opnieuw proberen

met twee anderen.

KAREL

Prima.

LEIDING BERT

Jullie zijn kanjers.

Bert opent de flyer.

LEIDING BERT

Oh en komen jullie morgenmiddag

naar de vrijmibo? Anna heeft zo

haar best gedaan op ’t flyertje. En

jullie kunnen wel een bitterbal

gebruiken na vandaag. Denk je ook

niet?

BERT

Nou is misschien wel leuk.

Leiding Bert verlaat de ruimte. Bert pakt een kartonnen doos

en doet er een dossier in.

(CONTINUED)
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BERT

Ik breng dit wel even naar het

archief.

INT.EINDARCHIEF.DAG

Bert loopt door een van de gangen in het eindarchief, stopt

de doos in de wand en doet er een rode sticker op. Hij pakt

daarna een andere doos en opent deze. Hij bladert erin.

Karel komt op hem af, kijkt met hem mee. Bert doet het

dossier weer terug in de doos en de doos terug in de wand.

KAREL

We gaan.

Ze verlaten het archief.

INT.RECEPTIE.DAG

Bert en Karel komen langs Anna. Bert kijkt op zijn horloge,

pakt ene pen en tekent zich uit.

ANNA

Fijne avond.

BERT

Jij ook.

Karel kijkt nog even naar haar, volgt dan Bert naar buiten.

INT/EXT.AUTO.DAG

Bert en karel al rijdend.

RADIO

De dag bleek rooskleurig te

beginnen na het publiceren van de

half jaar cijfers. Echter door de

doortastendheid van de minister

president liep het vandaag niet

helemaal zoals gehoopt. Om de

werkdruk bij de verschillende

instanties wat te verlagen leek de

premier na de nachtelijke

vergaderingen een zeer sterke

indruk achter te laten. De vraag of

het kabinet nu nog steeds op

wankelen staat blijft volgens

deskundigen nog steeds rondbazuinen

in de Tweede Kamer.

(CONTINUED)
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Bert parkeert.

KAREL

Ik neem aan dat je alles van

vandaag moet rapporteren.

BERT

Tot morgen.

KAREL

Tot morgen.

Karel stapt uit.

CUT TO BLACK:

In witte letters: "WIE BEN JE EN WAT BEN JE? IK MOET HET

WETEN"

Enkele seconden daarna eronder: Saddam Hussein

INT.VOOR RAAM WOOMKAMER.DAG

Karel opent zijn gordijn. Zijn haar slordig, zijn jasje

open. Hij pakt zijn telefoon en kijkt er op.

INT/EXT.AUTO.DAG

Karel en Bert rijdend.

RADIO

De economische crisis die heel diep

gaat in dit land zorgt ervoor dat

de overheid veel meer moet

investeren in oplossingen.

INT.RECEPTIE.DAG

De mannen lopen langs Anna.

ANNA

Goeiemorgen.

KAREL

Morgen.

Bert kijkt op zijn horloge.

(CONTINUED)
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ANNA

Aan de late kant?

BERT

Vijf minuutjes maar.

INT.KANTOOR KAREL EN BERT.DAG

Bert praat tegen Henkie, Karel zit achter zijn pc te werken.

BERT

Ja...ja.

Leiding Bert komt binnen met een dossier in zijn handen.

LEIDING BERT

Morgen deze morgen. Laatste dagje

van de week jongens, nog even

volhouden.

BERT

Goedemorgen Leiding Bert.

LEIDING BERT

Goedemorgen Karel. Goed geslapen?

KAREL

Redelijk.

LEIDING BERT

Sorry voor de overlast maar ik heb

vandaag weer een spoedje.

Leiding Bert wil het dossier aan Karel even, maar Bert pakt

het voor hem aan.

BERT

Die pak ik wel.

LEIDING BERT

Ok, goed. Dat was het dan weer.

Jullie zijn...zet ’m op vandaag.

INT.NAAST KOFFIEZETAPPARAAT.DAG

Bert en Karel roeren in hun koffie. Bert heeft een dossier

onder zijn armen geklemd. Karel maakt een gebaar iets te

zeggen, maar loopt daarna weg.
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INT.WOONKAMER MENEER TADE.DAG

In een ruime woonkamer zit meneer THALEn in het midden van

een brede bank. Naast hem staat een FLES EN GLAS WITTE WIJN.

Tegenover hem staan Bert en Karel. Karels armen hangen slap

langs zijn lichaam. Bert kijkt in een dossier.

BERT

Ik zie dat middels uw uittreding u

plaats maakt voor vijf personen

tussen de zestien en eenentwintig

jaar die daarna weer aan hun

toekomst kunnen bouwen.

MENEER THALEN

Ja Ja. Moeten ze vooral doen. Kom

maar op met je protocol.

BERT

Zo ook uw kleinkinderen.

MENEER THALEN

’K heb geen kleinkinderen. Je had

onderzoek moeten doen. He Bert,

Bert kut. Kutbert, pik. Lul. Stuk

stront dat je d’r bent. Als je

iemand wil afmaken moet je wel z’n

achtergrond weten toch he kutlul.

Jezus christus.

BERT

Goed. Dan gaan we nu over op...

MENEER THALEN

Ik heb geen kleinkinderen! Bert.

BERT

op het protocol. Mijn collega hier

zal het formele deel voor zijn

rekening nemen waarna ik u de pil

ga geven.

MENEER THALEN

Die vaatdoek?

BERT

Karel?

Ze stappen op hem af. Meneer Thalen houdt zijn handen omhoog

en pakt vervolgens zijn glas. Hij zet het aan zijn lippen.

(CONTINUED)
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MENEER THALEN

Wacht even.

Hij neemt een slok en zet het glas weer neer.

MENEER THALEN

Ok.

KAREL

Krachtens artikel 24, lid 2, van de

Wet tot oplossing van de ontstane

problemen als het gevolg van het

surplus aan personen geboren tussen

1945 en 1955...verklaar ik hierbij

dat meneer Thalen vanwege zijn

positie op de daartoe opgestelde

lijst, in aanmerking komt voor

uittreding.

MENEER THALEN

Jezus. Wacht even, neem me niet

kwalijk. Is dit de rolverdeling?

Hij lult en jij geeft straks die

pil?

KAREL

Ik stel hierbij v...

MENEER THALEN

Hoor je wel wat je zegt? Je hebt

het gewoon uit je hoofd geleerd.

Meneer Thalen kijkt naar Karel zijn naamplaatje.

MENEER THALEN

Karel. Karel kutlul. Weet je wel

wat je zegt? Weet je wel waar dit

over gaat.

KAREL

Ik stel hierbij vast dat meneer

Tale geen zwaarwegende bezwaren

heeft aangevoerd en dat hij hierbij

van mening is dat hij middels zijn

uittreding...

MENEER THALEN

Blah blah

KAREL

middels deze uittreding een

bijdrage levert aan de problemen

die zijn veroorzaakt door zijn

(MORE)
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KAREL (cont’d)
leeftijdsgenoten; dit vanwege hun

omvangrijke aantal, als vanwege de

beleidskeuzes die hun democratisch

vertegenwoordigers in hun naam

hebben gedaan.

MENEER THALEN

Wil je dit wel? He pik! Volgens mij

wil ’ie helemaal niet.

BERT

Meneer Tale.

MENEER THALEN

Hij wil dit helemaal niet joh. Is

dat jouw vriend? Is dat je collega?

Hoe lang werken jullie samen? Je

kent ’m helemaal niet. He pik!

Volgens mij wil je dit niet, je wil

dit helemaal niet.

KAREL

Dit vanwege hun omvangrijke

aantal...

MENEER THALEN

Ho ho ik vraag je wat.

KAREL

Dit vanwege hun omvangrijke aantal,

als vanwege de beleidskeuzes die

hun democratisch vertegenwoordigers

in hun naam hebben...

MENEER THALEN

He lul. Weet je moeder wel dat je

hier bent? Joh hee. He! ’k zie je

zo staan. Snotkoker in je korte

broek. He, zak!

KAREL

Dit vanwege hun omvangrijke...

MENEER THALEN

Zak! Weet je moeder wel dat je hier

bent? Hoe is het met je moeder?

Blehhh, blehh.

Bert overhandigt Karel het dossier. Karel reikt er een

papier uit aan, met pen.

(CONTINUED)
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KAREL

Als u even hier zou willen tekenen.

MENEER THALEN

En denk je dat ik mijn eigen

doodvonnis zou te...

KAREL

Als u even hier zou willen tekenen.

MENEER THALEN

Karelkut.

KAREL

Als u dan even hier zou willen

tekenen.

MENEER THALEN

Jajaja.

Hij pakt formulier en pen aan.

MENEER THALE

Ah ja sorry wacht even. Help me

even overeind ik heb een stijve

nek.

Karel helpt hem staande. Meneer Thalen klopt bemoedigende

Karels wang.

MENEER THALEN

Het is goed joh.

Hij bekijkt de formulieren.

MENEER THALEN

Hartstikke goed. Krachtens...twee.

Midden in het mompelend lezen geeft meneer Thalen karel een

kopstoot die erdoor achteruit achterover valt. Bert wordt

door hem weggeduwd en valt tegen de vlakte. Karel staat

tegenover meneer Thalen.

MENEER THALEN

Ja wat moet je nou man? Wat moet je

nou pik.

Bert krabbelt overeind.

MENEER THALEN

He wat wil je kutlul?

(CONTINUED)



CONTINUED: 56.

Karel stompt hem in zijn maag. Wanneer hij overeind komt

volgt een vuistslag in het gezicht. En nog een. Meneer

Thalen wankelt, wil uithalen maar mist. Karel legt zijn hand

op zijn wang, drukt met zijn duim in zijn oogkas en met een

vinger in zijn mond.

MENEER THALEN

He mafkees.

Karel duwt hem terug op de bank. Karel kijkt naar de fles.

BERT

Karel? Karel!? Doe het niet Karel.

Karel pakt de fles en slaat herhaaldelijk op het hoofd an

mijnheer Thalen, al schreeuwend. Bert pakt uiteindelijk de

fles uit zijn handen. Karel rent weg.

MONTAGE KAREL RENNEND

Wie zien enkel het gezicht van Karel terwijl hij rent vanaf

het huis van meneer Thalen naar het kantoor van de BUMA.

Hier doorheen versneden korte shots van uitgeleide

slachtoffers, een manisch lachende Bert staand in het

archief. Anna.

Karel in het archief, trekt een doos uit de wand, rent ermee

weg.

Karel panisch drukkend op liftknop. Karel in lift. Karel uit

lift.

Hij rent de gang door richting zijn eigen kantoor. Aan het

uiteinde ervan treft hij Anna.

ANNA

Jezus Karel wat zie je er uit.

KAREL

Vind je me leuk?

ANNA

Sorry?

KAREL

Vind je me leuk?

ANNA

Je bent m’n type niet.

Naast Anna staat nu ook Leiding Bert.

(CONTINUED)
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KAREL

Ahh. Daar hebben we onze sergeant.

Kom je weer met...weet je wel wat

je doet? Ja jawel je komt weer met

een spoedje. Heb je enig idee

hoeveel we nog moeten doen?...Je

hebt geen idee. Je hebt geen idee

wat ik voel ok! Heb je Mark en Erik

gezien? Nee je weet helemaal

niks...een halve dag, ze waren hier

een halve dag en weg! Omdat ze het

niet aan konden.

Karel wendt zich tot Anna.

KAREL

Ik kan toch alles voor je doen? Ik

weet dat ik niet perfect ben maar

ik koken en ik kan lief voor je

zijn...ik weet ik vermoord mensen

maar luister nou...

ANNA

Karel ik ben getrouwd.

Karel draait zich om, rent terug de gang door. Daar staat

hij tegenover Bert.

KAREL

Hoe heet jij? Zeg me dan hoe je

heet. Ik wil weten hoe je heet. Het

is het enige wat ik wil weten

gewoon...hoe je heet. Kan je niks

zeggen? Kan je weer niks zeggen?

Kom op zegt het. Zeg het, zeg het.

Zeg het.

BERT

Waar ben je mee bezig?

KAREL

Zeg het dan.

BERT

Waar ben je mee bezig.

Karel pakt pil uit zijn broekzak.

BERT

Waar ben je mee bezig. Je waagt het

niet. Karel je waagt...
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KAREL

Zeg me dan, zeg je naam.

BERT

Karel, Karel!

Karel doet de pil in zijn mond, slikt hem door.

KAREL

Twee minuten.

Bert kijkt op zijn horloge.

KAREL

Zee het maar.

BERT

Felix.

KAREL

(wijzend naar dossier)

Felix, wie is dit?

BERT

M’n vader.

KAREL

Je vader? Je had het me kunnen

zeggen. Je had me kunnen

vertrouwen. Je had het gewoon

kunnen zeggen.

BERT

Zo werkt het niet.

Bert kijkt op zijn horloge.

BERT

Het is tijd.

KAREL

Dag Felix.

BERT

Dag Karel.

KAREL

Ik heet Frank.

BERT

Dag Frank.

(CONTINUED)
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Karel hurkt neer, legt het dossier op de grond en gaat er

met zijn hoofd op liggen. Bert blijft alleen snikkend achter

en draait zich vervolgens om en loopt weg.

FADE TO WHITE

1st credits

CUT TO:

EINDE BUMASPOT

Zoon trekt de stekker er resoluut uit, sluit de stoffen

afscheiding achter zich en kijkt in de camera. Een BUMA

WERKJAS wordt (o.s.) toegegooid die hij opvangt. Stoer

onverschillig vangt hij het, trekt het aan.

ZOON

Durf jij het aan? Meld je aan bij

de BUMA.

CUT TO: Logo BUMA / Bel voor een baan / 0909-BUMA / Of kijk

voor meer informatie op www.bumawijzer.nl

EINDE


