
Scène uit de voorstelling 

 

FOSTER: Aanmelden of ophalen? 

PAUL wordt terug de kliniek in gebracht. FOSTER zet het alarm af. 

EMMA: Is hij oké? 

FOSTER: Kom je je aanmelden? 

FOSTER zoekt een andere radiozender. Koormuziek klinkt. 

EMMA: Ik zou 

FOSTER: als je je sigaret even buiten wilt oproken dan meld ik je aan als je  

EMMA: oh, sorry. 

FOSTER: Heb je iemand meegenomen? 

EMMA schudt haar hoofd. Het woord ‘EXIT’ licht op boven de voordeur. EMMA kijkt  

ernaar. 

EMMA: Eigenlijk, sorry. Ik denk. Ja. Ik ga heel eventjes naar buiten. 

EMMA raapt al haar bezittingen bij elkaar. 

FOSTER: Je kunt je tassen wel hier laten. 

EMMA: Ja, nee, 

maar ik ga alleen 

heel eventjes kort 

FOSTER: waarom melden we je niet eerst aan en / dan kun je 

EMMA: moet er veel gebeuren? 

FOSTER houdt een clipboard omhoog. 

FOSTER: Gewoon een paar vragen. 

EMMA: Zoals 

FOSTER: zoals hoe heet je? 

, 

De vragen worden wel moeilijker, dus misschien wil je 

EMMA: Ik zou graag 

FOSTER: anoniem 

. 

EMMA: Ja, zoiets wel ja. 



FOSTER: Het hele privacy beleid staat op de achterkant van het formulier, het is belangrijk  

dat je dat ook leest en ondertekent. Maar je herstel hangt af van je totale eerlijkheid tijdens  

je aanwezigheid hier. Begrijp je dat? 

, 

Dus welke naam zal ik op het formulier invullen? 

, 

EMMA: Nina. 

FOSTER: Goed. Aangenaam, 

Nina. 

De formulieren spreken allemaal wel voor zich. Ik heb een flink aantal handtekeningen  

nodig. En je telefoon en als je een laptop hebt, een iPad, of andere elektronische apparaten,  

zul je die moeten / inleveren. 

EMMA: Ik heb mijn telefoon nodig. 

FOSTER: Ja, nee. Dat is beleid. Ongeveer hetzelfde als het rookbeleid. 

EMMA kijkt naar de sigaret in haar hand. 

EMMA: Ik dacht dat ik die had uitgemaakt. 

FOSTER: Had je niet. 

EMMA: Juist. Sorry. 

, 

Wat het is, dit is mijn laatste sigaret en als deze op is, 

dan ben ik  

FOSTER neemt de sigaret uit haar handen en laat hem vallen 

in een koffiekopje. 

FOSTER: wij passen goed op al je apparaten en zodra je je / behandeling hier hebt afgerond 

EMMA: ik wacht nog op een, iets, ik heb mijn telefoon nodig omdat er een, iets / is en 

FOSTER: zo 

Nina, wanneer heb je voor het laatst gebruikt? 

, 

EMMA: Ik 

FOSTER: pittig, ik weet het, maar 

EMMA: eh 



FOSTER: langer dan een week geleden of korter? 

Het EXIT bordje knippert. 

, 

In de laatste 72 uur? 

De laatste 24?  

, 

Ben je nu high? 

, 

 

EMMA bestudeert hem. Het lijkt alsof FOSTER een andere persoon is dan een tel  

geleden. EMMA weet het niet zeker, zijn kleren en bandana zijn hetzelfde. 

Kun je vertellen wat je hebt genomen? 

EMMA: Ik had gewoon iets nodig om me hierheen te krijgen. 

FOSTER: Het is belangrijk dat je nauwkeurig bent zodat we weten hoe we je behandeling moeten 

vormgeven. Liegen gaat je niet helpen. Je krijgt een volledig medisch onderzoek, je hele geschiedenis 

wordt in kaart gebracht, dus je kunt net zo goed meteen eerlijk zijn. 

EMMA: Ik heb wat gedronken en wat weed gerookt. 

FOSTER: Wat voor alcohol heb je gedronken en hoeveel? 

EMMA: Een beetje wijn. Rode wijn. Rioja. Best een dure ook. 

FOSTER: Oké 

. 

EMMA: En gin. Ik was nerveus omdat ik hierheen ging dus ik wilde de scherpe randjes er  

vanaf halen. 

FOSTER: Nina, ik verwijt je niets, ik moet gewoon zo / nauwkeurig 

mogelijk 

EMMA: Ik heb een paar bètablokkers genomen en ook een paar ibuprofen. 

FOSTER schrijft dit allemaal op. EMMA probeert te lezen wat er wordt  

opgeschreven. 

FOSTER: Juist. 

EMMA: En een beetje speed om me weer recht te trekken. Om vooruit te komen. 

FOSTER: En hoe lang geleden heb je de speed genomen? 

, 



EMMA: Oh, weet ik niet. 

Ze bijt op haar lippen.  

Eeuwen geleden. 

, 

FOSTER: Is dat alles van de laatste 24 uur? 

, 

Nina? 

EMMA: Ongeveer een halve gram coke nog 

. 

En een multivitamine. 

FOSTER: Nog iets op recept? 

, 

EMMA: Tegen paniekaanvallen. Valium. Benzo’s en Ativan. 

FOSTER: En je rookt. 

EMMA: Net mee gestopt. 

FOSTER: Juist. 

EMMA: Is dat belangrijk? 

FOSTER: Het is een checklist, ik probeer gewoon 

EMMA: je bingokaartje in te vullen. 

FOSTER: Juist.  

(Hij lacht niet.)  

Dat is grappig. 

, 

Hoe ben je hier vandaag gekomen, Nina? 

EMMA: Gereden. 

FOSTER kijkt naar EMMA. 

,, 

Dat gaat prima. Ik kan super goed rijden. 

En het gaat goed eigenlijk. In het geheel. Het is geen probleem, mijn gebruik niet. Ik moet  

gewoon even nagekeken worden. Ik heb het niet helemaal meer onder controle. Ik had wat  

gedoe op mijn werk erdoor en een paar black-outs en ik denk dat ik geprobeerd heb  



zelfmoord te plegen dus ik ben gewoon een beetje 

FOSTER: black-outs? 

EMMA: Ja. 

FOSTER maakt aantekeningen. Hij schrijft door zonder op te kijken.  

, 

Ik ben best gezond eigenlijk. Ik weet dat je nu een andere indruk krijgt. Ik ga naar de  

sportschool ook. Af en toe. 

FOSTER lijkt weer iemand anders te zijn, misschien een vrouw. 

FOSTER: Is er een contactpersoon, een partner of 

EMMA: nee. 

FOSTER: Een familielid of 

, 

we nemen geen contact op, uitsluitend bij noodgevallen. 

, 

Collega? 

EMMA: Moeder. 

Mijn moeder. 

De lichten knipperen weer. Alleen EMMA lijkt dit te merken. 

, 

FOSTER: Zet haar contactgegevens ook even op het formulier. Dan kun je zo door naar je  

medisch onderzoek. 

FOSTER geeft EMMA het formulier. 

EMMA: Je belt haar alleen / in geval van 

FOSTER: alleen bij noodgevallen.  

EMMA kijkt naar het formulier. FOSTER neemt haar tassen. 

Ik zal ze laten weten dat je zover bent. 

, 

FOSTER houdt even in bij de deur en kijkt naar EMMA. 

Niet weggaan. 

, 

FOSTER verlaat de ruimte. 



EMMA overweegt het formulier verder in te vullen, maar doet het niet. 

Ze zucht. 

Ze praat in zichzelf. 

EMMA:  

Wie je ook bent, ik heb altijd vertrouwd op de goedheid van vreemden. 

EMMA kijkt naar de deur, naar de wereld daarbuiten. Het EXIT bordje lijkt  

onmogelijk groot te zijn gegroeid 

 

 


