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Olivia een nieuw, jong hot sterretje in opkomst. Het enige dat ze nu nog nodig 

heeft, is het script dat haar zal redden uit de hel van tweederangs films. James 

denkt dat hij de ideale greep heeft gedaan - een script dat een verzengende 

liefdesgeschiedenis combineert met het zwarte web van terrorisme en heel 

grote explosies - als hij Amy er maar van kan overtuigen dat hij het perfecte 

product in handen heeft. 
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Een kantoor. JAMES, een filmproducent en OLIVIA, een actrice. 

 

James  Dus er is een mes. 

 

En je spert je ogen wijd open als je het mes ziet. 

 

En hij heeft het van onder zijn … het mes komt uit … hij draagt een, een … 

lang gewaad. 

 

Het is een lange kerel, een lange, donkere kerel en - 

 

En nu gebruikt hij het mes, hij gebruikt het mes en hij snijdt de plastic 

verpakking van zijn croissant open en hij stopt de croissant in zijn mond en hij 

stopt het mes in zo'n netje voor zich. 

 

Nu wil je om hulp gaan roepen - je staat op het punt te roepen: 

'Hij heeft een mes. Die lange donkere kerel heeft een mes.' 

 

Maar iets - een beslissing, een klein maar belangrijk ogenblik, je roept niet. Je 

kijkt het gangpad af naar de gebruinde en blonde en, eerlijk gezegd, verwijfde 

steward en je roept niet. 

 

Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Nou … 

 

Laten we haar eens gaan ontdekken, hè? Laten we Amy eens gaan ontdekken, 

stukje bij beetje. 

 

'Neem me niet kwalijk', zeg je tegen de donkere kerel, 'dat is mijn zitplaats.' Je 

zit al sinds je kind was altijd aan het raam en hij staat op om je door te laten en 

je maakt het bagagevak boven je hoofd open - jouw bagage is Gucci, Gucci is 

in, het wordt fantastisch, je maakt het bagagevak open en … 

 

Daar ligt een matje. Een kleine oosterse mat, heel netjes opgerold. 

 

Camera blijft op je gezicht gericht. Verrassing, vage onrust misschien, ik wil 

dat je dat … speelt. 

 

'Is dit van u?' 
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'Ja.' 

 

'Doet u aan yoga?' 

 

'Nee. dat is mijn gebedsmat. Ik bid.' 

 

'O.' 

 

En je gaat zitten en je … je kijkt uit het raampje en je … bent bang … je zit in 

een, een vliegtuig dat opstijgt, naast een lange donkere kerel wiens gebedsmat 

boven je ligt en wiens mes in het netje voor je zit. 

 

'Dames en heren. Mag ik u eraan herinneren al uw elektrische apparaten uit te 

schakelen?' 

 

En je grijpt in je tas en je haalt je mobieltje eruit en staat op het punt je mobiele 

telefoon uit te schakelen en nu zien we - in close-up - je kijkt naar je mobieltje 

en er gebeurt iets met je, een emotionele snaar wordt geraakt en we zien - ah! 

Amy is gewond, ze heeft een wond opgelopen en het heeft iets te maken met 

het mobieltje, iets met het … dat is voor de verhaallijn en het wekt empathie. 

 

Ik weet dat je van haar gaat houden. Ik hoop dat je van haar gaat houden. Ze is 

driedimensionaal. En ik zou je dolgraag weer driedimensionaal willen zien 

spelen na die laatste drie, vier … 

 

En nu draait die kerel zich om, hij draait, die lange donkere kerel, hij draait 

zich om en plotseling ligt zijn hoofd op de schouder van je blazer - het is een 

Versace, Versace is in, het is een Versace blazer - zijn donkere hoofd ligt op de 

fantastische schouder van je fantastische Versace blazer en hij valt in slaap. 

En jij kijkt naar, je kijkt naar hem … Je … Hij ruikt zo anders. 

 

En weet je wat je wilt doen? Weet je wat je wilt doen? Nou, ik zal het … 

 

Je wilt … je wilt eigenlijk … je wilt het mes pakken … het mes pakken, je wilt 

het mes vastpakken, oké, en het mes uit dat netje trekken en je wilt het gewicht 

van het lemmet in je hand voelen en dan wil je het in hem steken, erin en eruit 
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en erin en … en erin en eruit en erin eruit totdat er bloed is, er spuit bloed uit 

die donkere gestalte en het bloed spuit over je heen en je bent meer bloed dan 

gezicht en je wilt roepen: 

 

'Dit is voor de Twin Towers. Dit is voor de beschaving. Dit is voor ons 

allemaal, klootzak.' 

 

Dat zeg je niet. Dat doe je niet. Dat is een monologue intérieur. Kun je zoiets 

spelen? Ik wil dat je dat met je ogen speelt. Kun je dat met je …? Ja, natuurlijk 

kun je dat, natuurlijk kun je dat. Ik ben dol op je werk. 

 

'Dit is voor ons allemaal, klootzak.' 

 

Zie je? Zie je? Amy is gewond. Ze is … de wond voor ieder van ons, voor 

iedereen is de wond anders. Dat klinkt klassiek, maar het komt van mij, het is 

mijn opdracht aan de schrijvers … laat me de wond zien … en … alsjeblieft … 

ik zal je Amy's wond laten zien als je - Ja? Ja? Ja? 

 

Het is heerlijk hier met jou in deze kamer te zijn. 

 

Dus Amy raakt het mes niet aan, ze blijft van het mes af, het mes wordt niet 

aangeraakt en het vliegtuig landt en de donkere kerel stopt het mes onder zijn 

lange gewaad en hij haalt zijn gebedsmat uit het bagagevak en dat zou … ze 

zouden elkaar nooit meer moeten ontmoeten maar … dit is de wereld van het 

hart, dit is het witte doek, de droom, dit is movie-land, dus, dus, dus … 

 

Het is een regenachtige nacht, het stormt op Heathrow, een gebroken hak van 

je Jimmy Choo en er is maar één taxi en die is voor hem, en opeens zegt hij: 

 

'Alstublieft - stap in.' 

 

Angst maar ook ergens opwinding. Het avontuur is begonnen. Bij een vreemde 

in de auto stappen. 

 

En je stapt angstig en opgewonden in en daar is de gebedsmat en daar ligt het 

mes op de zitting tussen hem en jou, en jij zegt: 
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'Welke kant gaat u op?' 

 

'Ik weet niet. Welke kant gaat u op?' 

 

'Ik - ik - ik - ' 

 

'Neemt u me mee naar huis?' 

 

Hem mee naar huis nemen? Hem mee naar huis nemen? Ga je hem mee naar 

huis nemen? 

 

Shot van jouw gezicht. Shot van het mes. Shot van de gebedsmat. Shot van zijn 

- en hij is prachtig uitgelicht nu, oké? Iets in de belichting - voor de eerste keer 

ziet hij er knap uit. 

 

En jij, en jij, en jij - jij speelt de, haar brandend verlangen. En ik weet dat je dat 

… 

 

Je verlangt naar seks en hij is knap en je negeert de gebedsmat en het mes en je 

zegt tegen de taxichauffeur, 

 

'De Docklands, alstublieft.' 

 

En hij zegt, 

 

'Docklands, tuurlijk schat.' 

 

En bij Trafalgar Square slaan jullie af naar Oost. 

 

Je woont in een abattoir, het is een voormalig abattoir dat nu verbouwd is en 

waarin je een supercool loftachtig appartement hebt en het voelt goed om weer 

thuis te zijn en vreemd en opwindend om die donkere kerel je wereld binnen te 

laten, maar je doet de deur open en je laat hem binnen en hij legt het mes en de 

gebedsmat op je vloer en je biedt hem wijn aan, maar hij drinkt niet, maar jij 

drinkt wel - 

 

'Ik ben Amy. Ik open callcenter na callcenter, ik reis in steeds kleiner wordende 

cirkels rond en rond en rond om onze krimpende wereldbol.' 
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En je bent zenuwachtig en je drinkt bijna een hele fles leeg en je werpt af en 

toe een blik op het mes en de gebedsmat en nu heb je de hele fles op en je bent 

… 

 

Een man, een lange, donkere man in je appartement. 

 

Je verlangen naar seks is zo … het doet pijn, het doet pijn … het is ontwaakt en 

jij - je bent verbaasd van jezelf - maar je wilt hem, je wilt hem, je wilt die 

donkere kerel en je, en je dringt jezelf aan hem op. 

 

Mohammed. 

 

Maar hij is bang. Hij is nog maagd en hij weet niets van die wereld van 

brandend verlangen en hij is bang. 

 

'Amy, ik ben bang.' 

 

'Mohammed, niet bang zijn. Niet … Ssst. Ssst. Ssst.' 

 

En je neemt hem mee naar het bed en het is heel mooi - en je hebt een body-

double, Beate is je body-double - en je neemt het mee naar het bed en je laat 

het gewaad van zijn lichaam glijden en eindelijk kan je hevige verlangen 

worden, hm, ... worden bevredigd. 

 

En hij is langzaam en onzeker en onhandig in het begin, maar dan als jullie 

samen bewegen, lichaam en hart en … als jullie de muziek vinden van jullie … 

en nu begin je te komen en te komen en te komen en te komen en te komen en 

het is het orgasme van je leven. 

 

Hij zingt. 

 

Jezelf zo, jezelf zo, jij - Amy - met je wond, jezelf zo één te voelen met die 

donkere kerel is zo … vreemd. Dat moeten we … dat moeten we in je gezicht 

zien. Kun je dat spelen? Kun je …? Natuurlijk. Ik ben dol op je werk. Ik ben er 

dol op. Ik heb je die overgangen uit de mouw zien schudden. Haat. Liefde. 

Klik. Macht. Onderwerping. Klik. Ik heb je dat zien doen met een klotenscript 
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en een cast die ik nog niet in een minisoap zou willen hebben. Je bent geweldig 

en dit is gewe - dit wordt geweldig, met de goede soundscape eronder. 

 

Maar dan - later op die nacht - later op die nacht en misschien val je in slaap 

maar je wordt wakker, je wordt wakker - met een schok - hm - en je strekt je 

arm uit - je strekt je arm uit - je strekt je arm uit en - je ligt - zoals zo vaak 

eerder, je ligt alleen in bed. 

 

Is hij -? Is hij weg? Heeft hij je genomen en is toen weggegaan? 

 

Je ogen wennen aan de duisternis. Nee. Hij is niet weg. Hij is niet … Daar ligt 

de gebedsmat en daar ligt het mes precies waar hij ze op je vloer heeft 

achtergelaten, dus hij is niet weg, hij is gewoon, hij is … 

 

En dan zie je hem. Je ziet zijn donkere gestalte. Je ziet de donkere gestalte 

bewegen door je ongelooflijk coole loftachtige appartement  - dat ooit een 

abattoir was - en je ziet hem en hij kijkt rond en hij kijkt naar je witte spullen 

en hij kijkt naar je zwarte spullen en naar je chromen spullen en je 

strandspullen en je plasmascherm en je bluetooth en je fitnessapparaten en je 

weet, je weet, je weet wat hij aan het doen is en je schiet met je naakte - Beata's 

naakte lichaam - uit bed en de woorden borrelen gewoon uit je op, ze borrelen 

gewoon uit je binnenste op en je schreeuwt: 

 

'Hou op me te veroordelen. Hou godverdomme op me te veroordelen. Dus mijn 

leven is waardeloos. Dus ik heb het druk maar het betekent niets. Dus alles wat 

ik om me heen heb verzameld, is rommel en heeft geen waarde. Dus ik heb 

nooit in iets geloofd. Dus ik ben helemaal alleen en laat het eerste het beste 

menselijk wezen dat ook maar een beetje belangstelling toont, in me - ' 

 

'Dus, dus, dus, dus - ' 

 

(We hebben een toneelauteur aan dit stukje laten werken.) 

 

'En jij, hoe staat het met jou? Van wie krijg jij je bevelen? Van de Imam? De 

Dictator? Allah? O, doe je ogen open, doe je ogen open. Wat zou je graag met 
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me willen doen, hè? Als je de kans kreeg. Me bedekken? Me stenigen? Dat zou 

je graag willen, hè.' 

 

Dat houdt hem tegen. Dat houdt hem meteen tegen en hij staat stil en hij 

luistert naar je. 

 

'Hoe kun je, hoe durf jij je superieur te voelen aan mij? Ik ben vrijheid, ik ben 

vooruitgang, ik ben democratie - en jij bent angst en duisternis en kwaad en ik 

haat je.' 

 

Zijn sperma loopt nog langs je been naar beneden. Maar dat is voor jou privé. 

Dat filmen we niet. 

 

En nu pak je, de tranen staan in je ogen, je pakt, de tranen wellen op en nu - je 

wond - het lijkt impulsief, in een tel, een seconde, je pakt je mobieltje en je 

zoekt een bericht terug, een bericht uit het verleden, een bericht uit - de tijd 

toen de wond begon, toen al die pijn begon pijn te doen. 

 

En je - bericht wordt afgespeeld en je legt het daar midden op de vloer bij de 

gebedsmat en bij het mes, je legt je mobieltje neer en je staat daar naakt en 

Mohammed staat naakt - net als Eva, net als Eva - en jullie luisteren naar: 

 

'O mijn God, o mijn God, o mijn God, o mijn God, o mijn God …' (Er kan een 

soundscape onder.) 

 

'O mijn God, Amy, iets heeft de toren geraakt. Ze hebben … de andere toren 

staat in brand.' 

 

'En - Amy, schat, ik denk dat ze ons ook geraakt hebben. Ik denk dat ze onze 

toren geraakt hebben, schat. We staan in brand. Shit. We staan in brand. En ik 

moet gaan springen, lief en ik - ik wil dat je weet, Amy, dat van je hou, ik hou 

zo zielsveel - aaaaah.' 

 

En het bericht is afgelopen en Amy valt, valt op de vloer en snikt. Waarvan ik 

denk dat je dat kunt, ik weet dat je dat kunt … 
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Ik krijg een hoop scripts. Dat is mijn baan. Ik krijg … er bestaan 

honderdduizenden verhalen en die liggen op mijn bureau en meestal zijn het, 

zijn het, zijn het … 

 

Zieleroerselen. 

 

Maar niemand begrijpt wat er aan ten grondslag ligt, de waarheid, de wond. 

 

Hij zingt. 

 

Maar dit script, dit verhaal, ik - ik werd er door geraakt, ik werd er door 

ontroerd. Toen ik - ik heb op de vloer in mijn kantoor liggen huilen toen ik dit 

script las, begrijp je? Begrijp je dat? 

 

En ik wil … 

 

Er zijn machten boven mij. Er is een Hogere Macht. Ik kan het groene licht niet 

geven. En ik ben naar de Macht gegaan en ik zei: 'Dit is het, dit is het … Ik wil 

dit script verfilmen, ik heb gehuild als een vrouw bij dit script en nu moet ik dit 

verhaal vertellen, ' en de Macht zei tegen me: 'Zorg dat je er een beroemde 

naam aan verbindt.' 

 

En dus - dus ik - dus ik - geen gelul - ik dacht aan jou. Voor Amy. Jij bent mijn 

eerste, jij bent mijn enige keus voor Amy - Want net zoals zij ben jij … ik weet 

dat je pijn hebt, ik weet het … het is aanwezig, daar op het scherm is jouw 

rauwe wond voor mij, voor ons allemaal te zien, daarom … 

 

Fascineer jij me en wind je me op. 

Dus laten we … een film maken. 

 

Het bericht is afgelopen. Het bericht uit het verleden, het bericht uit de Towers, 

en Amy valt op de vloer van haar fantastische appartement en ze snikt en nu 

roept ze, ze roept heel hard: 

 

'Troy is dood. Ik zie Troy nooit meer terug. Troy is in de Twin Towers 

gestorven en ik zie Troy nooit meer terug.' 

 


