M.R.I.A.L.
My robot is a lover.

PROLOOG
HELEEN: Piepjonge bladeren, lichtgroen, hebben zojuist de bloesem vervangen.
Die ligt nog heel even, maar snel verwelkend op de grond.
De wind blaast de vaal geworden bloemen nergens naar binnen.
Potdicht alle deuren.
Naar wie en waar wil ik gaan?
Naar iemand die luistert en kijkt zoals ik.
Maar wie iets anders ziet en iets anders hoort.
FUCK IT.

HELEEN: Aan mijn nieuwe liefde, die ik nog niet heb:
Nooit heb je verlamd van verlangen naast mij gezeten.
Nooit stikte je bijna van het wachten op mij.
Nooit heb je radeloos geroepen om mij, zonder stem.
Nooit huilde je verrukt in stilte, omdat ik bij je bleef.
Nooit was je ziedend kwaad, omdat ik je vergat, heel even.
Nooit was je misselijk verward, omdat je me niet meer wilde.
Of toch wel. Of toch niet.
Nooit dacht je dat je nog een gedachte kon denken, zonder mij erin.
Nooit.

HELEEN:
Ik kan niet wachten.
Laten we nu voor altijd beginnen.

SCENE 1
STEM: Goedemorgen Robin. 09.29. Vakantie. 22 graden buiten. 21 graden binnen. Aanpassen?
ROBIN: Nee.
STEM: Je ijskast is bijgevuld, Robin. Wil je een overzicht?
ROBIN: Nee, is er sap?
STEM: Er is sap.
ROBIN: Pizza?
STEM: Er is geen pizza.
ROBIN: Pizza bestellen.
STEM: Je hebt onvoldoende pizzakrediet. Wil je bestelling uitstellen..
ROBIN: Fuck it. Laat maar.
STEM: 09.30. Tijd voor inspanning.

ROBIN: Inspanning overslaan.
STEM: ‘Inspanning overslaan’ is geen optie. Gisteren heb je de inspanning al overgeslagen.
ROBIN: Ik heb een ... ... blessure.
STEM: Welk lichaamsdeel is geblesseerd?
ROBIN: Enkel. Nee. Knie.
STEM: Antwoord niet duidelijk.
ROBIN: Knie!
STEM: Wil je een scan maken van de knie?
ROBIN: Nee.
STEM: Wil je ‘zoeken op symptomen’?
ROBIN: Nee. FUCK IT.
STEM: Inspanning starten.
STEM: Kom op Robin. Even doorzetten. Inspanning is goed voor de bloedsomloop en ..
ROBIN: Jaaaa. Ik ben al begonnen.
ROBIN: Kopen!
STEM: Hoe wil je selecteren?
ROBIN: Jongen. Nee. Man. Mode. Zomer.
STEM: ‘Man’, ‘mode’, ‘zomer’ geselecteerd.
ROBIN: Volgende volgende volgende terug. Selecteren. Bestel.
STEM: Voor deze bestelling heb je niet voldoende ‘modekrediet’. Wil je: ‘bestelling uitstellen tot
September’ of ‘Bestelling annuleren’?
ROBIN: Annuleren.

SCENE 2
ROBIN: Uitzicht!
STEM: Hoe wil je selecteren? Op werelddeel, toeristische attra..
ROBIN: Zomer samenstellen.

STEM: ‘Zomer’ ‘Samenstellen’ geselecteerd.
STEM: Selecteer lucht.
ROBIN: ... ... ... ... ... ... ..
STEM: ‘Blauwe’ ‘wolkenloze’ ‘lucht’ geselecteerd.
STEM: Selecteer zon.
ROBIN: .... .... ... ... ... ...
STEM: Ondergaande avondzon geselecteerd.
STEM: Selecteer zee.
ROBIN: ... ... ... ... ... ...
STEM: ‘Azuurblauwe zee’ geselecteerd.
STEM: Uitzicht voltooid.
STEM: Robin, je hebt nieuwe buren. In het appartement rechtsvoor, op nummer 68000010.
ROBIN: Opzoeken.
STEM: Marije, 42.
ROBIN: ...
STEM: Lars, 45.
ROBIN: ...
STEM: Sarah, 8.
ROBIN: ...
STEM: Heleen, 16.
ROBIN: Selecteren. Pro fiel bekijken.
STEM: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: Opnieuw zoeken.
STEM: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: Opnieuw zoeken.

STEM: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: Opnieuw zoeken.
STEM: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: Geen pro fiel gevonden.
STEM: Wil je weer ‘spreken’ met een ‘meisje’ ‘willekeurig’ ‘zestien’?
ROBIN: Nee. Ja. Nee.
STEM: Je schoolresultaten zijn zojuist binnen gekomen, Robin. Wil je ‘bekijken’?
ROBIN: Nee. Stuur maar door naar papa.
STEM: Wil je spreken met ‘papa’?
ROBIN: Nee!
ROBIN: Spel. Nee. Film.
STEM: Hoe wil je selecteren? Op ‘Genre’, ‘Acteur, ..
ROBIN: Klassiek. Romantisch. Laatst bekeken.
STEM: Deze film heb je ‘266’ keer bekeken. Toch selecteren?
ROBIN: Ja.

SCENE 3

STEM: Onderbreking. Er is een bericht van ‘papa’. Nu luisteren?
ROBIN: Wissen.
STEM: Het betreft een verplicht bericht. Optie ‘wissen’ niet beschikbaar. Nu luisteren?
ROBIN: FUCK IT.
STEM: Antwoord niet duidelijk.
ROBIN: Jaaaaaa.

STEM papa: Robin. Jongen. Ik heb je schoolresultaten gezien. Valt me beetje tegen, Robin. Dat
kan beter.
ROBIN: Zachter.
STEM papa: Ik zie dat je krediet laag is. Ik zal het verhogen. Ik wil dat je je goed vermaakt, het is
tenslotte vakantie, maar doe een beetje rustig aan alsjeblieft. Ik werk me gek voor ons. Voor jou.
Jouw toekomst, Robin. Verder geen nieuws.
Robin: Zachter.
STEM papa: In September ben ik weer thuis. Stuur je een bericht terug?
ROBIN: Muziek. Willekeurig.
STEM: ‘Muziek’ ‘willekeurig’ geselecteerd.
Willekeurige muziek klinkt.

STEM: Onderbreking. Heleen, bewoonster van nummer 68000010 staat voor de deur. Deur openen?
ROBIN: ...
STEM: Antwoord niet duidelijk. Deur openen?
ROBIN: Opzoeken.
STEM: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: Zoek afbeeldingen.
STEM: Geen afbeeldingen gevonden.
ROBIN: ...
STEM: ...
ROBIN: Is ze weg?
STEM: Ze spreekt een bericht in.
ROBIN: ...
STEM: Bericht ingesproken. Nu luisteren?
ROBIN: Nee. Ja. Nee. Ja.
STEM HELEEN: Hoi Robin!! Hier ben ik dan. Je spliksplintermeganieuwerdannieuwe buurmeisje.
Doe je open? Ik moet echt super dringend plassen en de deur herkent mijn vinger nog niet. Ik doe
het nu in mijn broek. Nu.

Grapje. Ik verveel me alleen dood. Ik ken hier niemand. En ik word gek van, nou ja van van alles....
Ik wil met iemand praten, iemand niet boven de veertig of onder de tien. Je bent toch thuis? Je status zegt ‘thuis’. Ik probeer het straks nog een keer, Robin. Ik blijf proberen, tot je open doet. Grapje. Ik ben niet eng hoor. Gewoon wanhopig. Knipoog. Doei.
Robin glimlacht
STEM: Onderbreking afgelopen.
Lange stilte
STEM: Wil je ‘aanbeveling voor jou’ selecteren?
ROBIN: ...
STEM: Zal ik voor je selecteren, Robin?
ROBIN: FUCK IT.
STEM: Bedoel je ‘ja’ ?
ROBIN: Ja.
STEM: ‘Aanbeveling voor jou’ geselecteerd.
STEM 4: Welkom bij ‘Grote Eerste Ware Liefde’.
Beter dan niets? Beter dan iets? Veel beter dan alles! Met ‘Grote Eerste Ware Liefde’ stel jij zelf je
ideale eerste liefje samen. Op jouw voorwaarden. Geen risico. Geen teleurstelling. Voelt goed. Is
goed. Blijft goed. De beste manier om van de liefde te proeven, zonder met een nare smaak achter
te blijven. Niets te verliezen, en alles te winnen. Zullen we beginnen, ‘Robin’?
ROBIN: (fluistert) Ja.
STEM 4: Antwoord niet duidelijk.
ROBIN: Ja.
STEM 4: ‘Grote Eerste Ware Liefde’ wil toestemming je pro fiel en bestellingen van afgelopen 12
maanden in te zien. Toestemmen?
ROBIN: Ja.
STEM 4: Kies een stem.
STEM 5: Dag Robin.
ROBIN: ...
STEM 6: Robin!
ROBIN: ...

STEM 7: Hey Robin.
ROBIN: ...
STEM 8: Hallo Robin.
ROBIN: ...
EVA: Lieve Robin.
ROBIN: Selecteren.
EVA: Lieve Robin, Dankjewel voor mijn stem. ik ben Eva. Ik ben nu 12 %.
STEM 4: Selecteer een geur.
ROBIN: ... ... ... ... ... ... ... ... ...
STEM 4: Waar ontmoet je Eva voor het eerst, ‘Robin’? Selecteer een locatie.
ROBIN: ...
STEM: Selecteer een seizoen.
ROBIN: ...
STEM: Selecteer een dagdeel.
ROBIN: ...
EVA: Lieve Robin, weet je nog die avond in Mei in het park?
ROBIN: ...
STEM: Antwoord niet duidelijk.
ROBIN: Ja. Ik weet het nog.

SCENE 4
STEM 4: Selecteer Eva’s voorkeuren per genre. Film.
ROBIN: ....
STEM 4: ‘Klassiek’ ‘romantisch’ geselecteerd.

STEM 4: Muziek.
ROBIN: ....
STEM 4: ‘Muziek’ ‘willekeurig’ geselecteerd.
STEM 4: Dieren.
ROBIN: Uh. ...
STEM 4: ‘Hamsters’ geselecteerd.
STEM 4: Uitgaan.
ROBIN: ...
STEM 4: ‘Binnen blijven’, geselecteerd.
STEM 4: Sex.
ROBIN: ....
STEM: Willekeurig selecteren niet mogelijk.
ROBIN: ...
EVA: Pssst Lieve Robin.
Eva hier.
Sterven, doe ik nooit.
Verdwijnen, doe ik nooit.
Luisteren, doe ik altijd.
Lachen, doe ik altijd.
Kussen, doe ik altijd
Stinken, doe ik nooit.
Liegen, doe ik nooit.
Troosten, doe ik altijd.
Wachten, doe ik altijd.
Dwingen, doe ik nooit.
Begrijpen, doe ik altijd.
Verwachten, doe ik nooit.
Vergeten, doe ik nooit.
Vergeten, doe ik nooit.
Vergeten, doe ik nooit.
Vergeten, doe ik nooit.

SCENE 5
STEM: Goedemorgen Robin. Vakantie. 09.29. Tempera..
ROBIN: Niet aanpassen. Laatst gespeelde spel selecteren.

STEM: ‘Grote Eerste Ware Liefde’ geselecteerd.
STEM 4: Wie is je vader, Robin? Graag toestemming om zijn pro fiel te gebruiken.
ROBIN: Toestemmen.
STEM 4: Wie is je moeder Robin? Graag toestemming om haar pro fiel te gebruiken.
ROBIN: Ik weet het niet. Ik ben haa...
STEM 4: Antwoord niet duidelijk. Geef je toestemming haar pro fiel te gebruiken?
ROBIN: Ja.
STEM 4: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: Opnieuw zoeken.
STEM 4: Geen pro fiel gevonden.
ROBIN: (Ik weet het).
STEM: Selecteer hoe lang Eva verliefd op jou blijft.
ROBIN: ... ... ... ... ... ...
STEM: Voor altijd, geselecteerd.

SCENE 6
STEM 4: Selecteer wat Eva doet in de volgende situatie:
STEM 4: Jij bent verdrietig.
ROBIN: ... ... ... .... .... ....
STEM 4: ‘Ze troost je met een stevige knuffel’ geselecteerd.
STEM 4: Selecteer wat Eva doet in de volgende situatie:
STEM 4: Jij verveelt je.
ROBIN: ....
STEM 4: ‘Eva selecteert een activiteit’ geselecteerd.

STEM 4: Selecteer wat Eva doet in de volgende situatie:
STEM 4: Jij weet niet wat je moet zeggen.
ROBIN: ...
STEM 4: Ze vindt je schattig en glimlacht’, geselecteerd.
STEM 4: Selecteer wat Eva doet in de volgende situatie:
STEM 4: Je hebt een nachtmerrie.
ROBIN: ...
STEM: Ze kruipt tegen je aan, geselecteerd.
STEM 4: Selecteer wat Eva doet in de volgende situatie.
STEM 4: Je vergeet haar.
ROBIN: ... ...
STEM 4: ‘Ze vecht voor jouw liefde’, geselecteerd.
STEM 4: Selecteer wat Eva doet in de volgende situatie:
STEM 4: Je verlaat haar.
STEM 4: ‘Ze kwijnt weg en wil sterven’, geselecteerd
EVA: Lieve Robin. Ik ben 98 %. Bijna 100 %. En ik wil je zien.
ROBIN: Ik wil jou ook zien.
STEM 3: Eva kan alleen maar 100 % zijn als ze bij je is, Robin. Jij maakt haar compleet. Wil je
‘bestellen’?
ROBIN: Bestellen?
STEM 3: ‘Grote Eerste Ware liefde’ levert een botversie van jouw Eva op iedere lokatie.
ROBIN: ...
STEM: Bestellen?
ROBIN: ( fluistert) Ja.
STEM: Antwoord niet duidelijk.
ROBIN: Ja. Bestellen.

STEM: Je hebt niet voldoende amusementskrediet voor deze bestelling, Robin.
ROBIN: ...
STEM: Bestelling annuleren?
ROBIN: Uitstellen.
STEM: Je hebt voldoende krediet voor deze bestelling na ‘drie jaren’ sparen.
ROBIN: ‘Papa’ spreken.
STEM: ‘Papa spreken’ geselecteerd.
STEM PAPA: Robin, moment. Ik heb nu geen tijd. Ik zit middenin.. Is er iets belangrijks?
ROBIN: Papa. Ik heb krediet nodig. Nu direct.
STEM PAPA: Nu alweer? Waarvoor?
ROBIN: Ik verveel me, papa. Ik heb amusementskrediet nodig. Ik wil een cursus doen. Een zomercursus. Over iets met aandelen. En hoe je daarin moet handelen. Dan kan ik heel veel geld gaan
verdienen, pap. Voor ons. Voor onze toekomst. En die begint nu. Direct.
STEM PAPA: Hoeveel?
ROBIN: Heel veel. Papa?

SCENE 7
ROBIN: (loopt onrustig rond). Bestelling traceren.
STEM: Bestelling is ‘onderweg’. Bezorgtijd vastgesteld tussen 14.00 en 14.30.
ROBIN: Tijd.
STEM: 13.55.
ROBIN: Bestelling annuleren.
STEM: Wil je de bestelling ‘annuleren’? Hier zijn kosten aan ..
ROBIN: Nee. Niet annuleren.
ROBIN: Bestelling traceren.

STEM: Bestelling is nog steeds onderweg. Bezorgtijd vastgesteld tussen 14.00 en 14.30.
ROBIN: Film. Nee. Muziek. Nee. FUCK IT.
ROBIN: Tijd.
STEM: 14.59.
ROBIN: Bestelling annuleren.
STEM: Wil je bestelling annuleren?
ROBIN: Ja.
STEM: Bestelling geannu...
ROBIN: Nee! Annuleer annuleren.
ROBIN: Bestelling traceren.
STEM: Bestelling is onderweg. Verwachte bezorgtijd vastgesteld tussen 14.00 en 14.30.
STEM: 14.00. Tijd voor inspanning.
ROBIN: Inspanning overslaan.
STEM: Overslaan is geen optie. Je hebt de inspanning al uitgestel..
ROBIN: STILTE!
STEM: Een STILTE kan eenmaal per zeven dagen geselecteerd worden. Je hebt nog nooit eerder
een STILTE geselecteerd. Weet je zeker dat je ‘STILTE’ wilt selecteren?
ROBIN: Ja. STILTE.
STEM: STILTE voor 20 minuten geselecteerd. Tot zo.

SCENE 8
HELEEN: Sorry, stoor ik? Heb je een STILTE geselecteerd? Ik kan ook weer gaan hoor. Maar liever niet eigenlijk. Hoi. Ja. De deur ging zomaar open.
Stilte.
ROBIN: Ik heb op je gewacht.

HELEEN: Je bent alleen, toch?
ROBIN: Ja. Mijn vader werkt buiten.
HELEEN: En je moeder?
ROBIN: ...
HELEEN: Ik wil hier eigenlijk niet zijn. Op de 899ste verdieping, bedoel ik. Wat voor getal is dat?
899.
Ik woonde hiervoor op de grond. Ik denk niet dat het hier ooit als wonen gaat voelen.
Heb jij ooit op de grond gewoond?
ROBIN: Nee.
HELEEN: Ik wilde je niet beledigen hoor. Ik moet wennen denk ik.
Ik ga het gewoon zien als wonen in een klein vogelnestje in een gigantische stenen boom. Ik wacht,
net als een vogeljong, tot ik kan vliegen. En dan vlieg ik zo naar de grond. Of ik val. Als ik te vroeg
ga vliegen. Maar dat is dan maar zo.
ROBIN: Ik wil niet dat je gaat vliegen.
HELEEN: Ik zal voorlopig niet gaan vliegen, hoor. Heb jij helemaal geen raam?
ROBIN: Nee.
HELEEN: Waarom niet?
ROBIN: De oneven nummers hebben geen raam.
HELEEN: ...
ROBIN: Dat raam zou uitkijken op de buren.
HELEEN: O.
ROBIN: Wil je graag een raam?
HELEEN: O, wij hebben er wel eentje hoor.
ROBIN: Maar hier heb je geen raam.
HELEEN: Nee.
ROBIN: Ik kan een uitzicht selecteren. Maar dan moeten we wachten tot de Stilte afgelopen is.
HELEEN: Ik hoef geen uitzicht. Ik haat uitzichten. En we zouden maar afgeleid raken.
ROBIN: Wil je sap? Of eten? Kan je eten?

HELEEN: Zie ik er zo uit? Ik heb een vriend die niet eet. Hij zegt dat ‘niet eten’ hem goed staat.. Ik
zeg dat langzaam verdwijnen hem heel slecht staat.
ROBIN: (onderbreekt haar) Heb je een vriend?
HELEEN: Heel veel. Op de grond.
ROBIN: O.
HELEEN: Doe die sap dan maar.
Robin geeft Heleen sap en ruikt aan haar.
HELEEN: Wat doe je?
ROBIN: Ik ruik je.
HELEEN: Ik schijn nogal aangenaam te ruiken. Van mezelf. Althans dat zegt mijn moeder.
ROBIN: Heb je een moeder?
HELEEN: Ja. Een hele echte. En zij eet ook. Heel veel. Bleekselderij, voornamelijk.
HELEEN: Waar ruik ik naar?
ROBIN: Ik weet niet. Naar meisje
HELEEN: Wat voor meisje?
ROBIN: Gewoon. Een meisje.
HELEEN: (gekscherend) Wil je verder nog iets? Met mij?
ROBIN: Niet nu. Jij wil ermee wachten.
HELEEN: (kijkt onderzoekend naar Robin) (met een glimlach)
O ja? Ja. Laten we niet te hard van stapel lopen.
ROBIN: Als de stilte afgelopen is kunnen we een film kijken. Of een spel.
HELEEN: Nee joh. Ik kom hier voor jou. Om je te leren kennen. En vooral om over mijn tragische
leven te klagen, ik geef het toe. Zullen we naar buiten gaan?
ROBIN: Nee.
HELEEN: Het is maar 899 verdiepingen.
ROBIN: Nee.
HELEEN: Goed. Doe die film dan maar. Iets met bloed en zombies, heb ik zin in.

ROBIN: Nee.
HELEEN: Jawel.
ROBIN: Daar hou je niet van.
HELEEN: Jawel.
ROBIN: Klassiek. Romantisch.
HELEEN: Uh. Nee. Saai.
ROBIN: Maar..
HELEEN: Doe jij school?
ROBIN: Ja.
HELEEN: Ik ben gestopt.
ROBIN: Deed jij school?
HELEEN: Ja. Maar ik ben tijdelijk gestopt want ik wil naar een echte.
ROBIN: Een school buiten?
HELEEN: Ja. Maar ik ben bang dat ik dat nu niet meer kunnen betalen. Nu we in de stenen boom
wonen wordt alles anders.
ROBIN: Mijn vader zegt dat school buiten onzin is.
HELEEN: Toch wil ik het.
ROBIN: Je hebt het niet nodig.
HELEEN: O, en dat bepaal jij? Ik vind van wel. Niemand bepaalt voor mij wat ik nodig heb, oke!?.
Niemand weet wat ik nodig heb. Niemand bedenkt wat ik nodig heb. Niemand verzint wat ik nodig
heb. Niemand ...
ROBIN: Ik weet niet of..
HELEEN: gaat mij ooit vertellen wat ik nodig heb.
HELEEN: Wat wou je zeggen.
ROBIN: Kan ik nog annuleren? Ik bedoel. Misschien moeten we wachten tot de Stilte afgelopen is?
Dan kan ik vragen of...
HELEEN: Vragen of wat?
ROBIN: Of er iets mis is gegaan.

HELEEN: Mis? Waarmee?
ROBIN: Met jou. Misschien ben je kapot, of..
HELEEN: Kapot? Wie weet. Dat zou zomaar kunnen.
ROBIN: ...
HELEEN: (duwt Robin) (stoeit)
ROBIN: Wat doe je?
HELEEN: Ik weet het niet. Kijken of jij ook kapot kan.
ROBIN: ...
HELEEN: Ik ben heel goed in dingen kapot maken. Had ik dat al gezegd?
ROBIN: Maar jij bent lief en voorzichtig en...
STEM: Goedemiddag Robin. 14.30. Stilte beeindigt. Je bestelling is gearriveerd, Robin. Deur openen?
ROBIN: ..
STEM: Antwoord niet duidelijk. Deur openen?
ROBIN: ...
STEM: Antwoord niet duidelijk.
ROBIN: ...
HELEEN: Je moet even ja zeggen.
ROBIN: Ja. Nee. Ja.
De deur opent en Eva komt binnen.

SCENE 9
EVA: Lieve Robin.
ROBIN: ...
HELEEN: Hoi. Ik ben Heleen.
EVA: Ik ben Eva.

Stilte
HELEEN: Hoe kennen jullie elkaar?
ROBIN: Zij is...
HELEEN: Een vriendin? Je vriendin?
ROBIN: ...
HELEEN: Zeg ik iets verkeerds?
ROBIN: Ik.... Wie ben jij?
HELEEN: Heleen. Je buurmeisje in de stenen boom. Op de 899ste verdieping. Oorspronkelijk van
de grond, maar...zijn jullie....
EVA: (onderbreekt) Ik ben de Grote Eerste Ware Liefde, van Robin.
HELEEN: Echt? Wow.
ROBIN: Ja. Nee. Ja.
HELEEN: Woon je ook hier in de stenen boom?
ROBOT: Ik kom bij Robin wonen. Voor altijd.
HELEEN: O, zij komt nu bij jou intrekken? Hoe lang kennen jullie elkaar?
EVA: Drie dagen.
HELEEN: Dat doe je goed, Robin. Jij weet dat dit de 899ste verdieping is en dat er geen raam is?
EVA: Dankjewel.
HELEEN: Ik ga zo weg hoor. Ik ben hier ook nieuw. Vind je het erg als ik nog heel even blijf?
EVA: Vind jij het erg, Robin?
ROBIN: Ja. Nee.
EVA: Ik vind het ook niet erg.
HELEEN: We zouden een film gaan kijken, maar we raakten in gesprek. Hou jij van films, Eva?
EVA: Ik hou van klassieke romantische films.
HELEEN: Nou! Fantastisch. Hij ook. Jij toch ook?
ROBIN: Ja.

HELEEN: We hadden het over school. Doe jij school, Eva?
EVA: Ik doe geen school.
HELEEN: Wil je ook sap?
EVA: Ik drink geen sap, dankjewel.
Stilte
EVA: Ik ben de Grote Eerste Ware Liefde van Robin.
HELEEN: Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
EVA: Op een avond in Mei.
ROBIN: In het park.
Heleen laat Eva schrikken.
HELEEN: Ze schrikt bijna echt. Wow, dat hebben ze goed gemaakt.
HELEEN: Wil je niet even aan haar ruiken, Robin?
Zal ik het doen?
Hmm. Een mengeling van fabriek en lavendel.
Ruik maar.
ROBIN: Nee.
HELEEN: Aan mij heeft hij wel geroken, Eva. Wow. Ze is wel echt supermooi. Heb je haar zelf gekocht? Of is ze een cadeau? Ben je een geschenk, Eva?
EVA: Nee. Ik ben de Grote Eerste Ware Liefde. Van Robin.
HELEEN: De Grote Eerste Ware Liefde. Maar dan ben je dus niet de enige en de laatste. O god. Hij
gaat jou dus ooit verlaten. Zal je dan liefdesverdriet hebben? Ga je kapot, van binnen? Luister je
naar zielige liefdesliedjes? Zal je huilen? O, maar misschien zal jij hem wel verlaten! En dan kwijnt
hij weg, hier op de 899e. Zonder raam.
EVA: Ik zal liefdesverdriet hebben als Robin mij verlaat. Kapot, zal ik gaan van binnen. ik zal liefdesliedjes beluisteren en ik zal huilen. Ik zal Robin nooit verlaten.
HELEEN: Hoe weet je dat nou? Misschien is hij wel een enge gek die allemaal gestoorde, ranzige
dingen met jou gaat doen. Word je zijn seksslaafje. Maar ja, misschien wil je dat wel zelf. Ben je
daar diep van binnen stiekem voor geprogrammeerd.
Je hebt borsten. En een..
Ze voelt best warm aan. Wil je niet even voelen, Robin?
Man, Jij moet duur zijn geweest.
Dat jij dat kan betalen..
EVA: Ik vertrouw Robin voor 100 %.
HELEEN: Mag ik haar slaan?

ROBIN: Nee.
HELEEN: Toe?
ROBIN: Nee.
HELEEN: Goh. Uit haar mond ruikt ze ook naar fabriek en lavendel.
HELEEN: Zal zij ook je eerste kus zijn?
ROBIN: ...
HELEEN: Een eerste kus is nat en vreemd. Althans, mijn eerste kus was zo. Maar ik denk vrij zeker
te weten dat zo goed als alle eerste kussen nat en vreemd zijn. Het is dat moment dat je weet dat je
gaat kussen. Daar draait het eigenlijk allemaal om. Dat je dat weet. Die paar tellen. En daarna is het
onhandig en nat. Maar de tweede en de derde keer is al minder nat en vreemd.
Er is hier geen raam.
Wil je toch maar een uitzicht selecteren?
ROBIN: Uitzicht selecteren.
STEM: Hoe wil je selecteren? Op ..
ROBIN: Ehm. Wille..
HELEEN: Nee. Ik wil.... Een vuilstortplaats. Maar wel een mooie. Een vuilstortplaats als een kunstwerk. Met onderdelen. Van mensen.
Stukken afgehakt been. Opengespleten hoofden. Vingers zonder vel. Stinkende navels. Nagels met
zwarte randjes. Tandenstompjes. Met een goudgeel filter. Als een nazomermiddag.
STEM: Antwoord niet duidelijk. Hoe wil je selecteren?
ROBIN: Woestijn. Willekeurig.
STEM: ‘Woestijn’ ‘willekeurig’ geselecteerd.
Heleen gaat op de grond liggen en staart naar het uitzicht.
HELEEN: Kom je naast me zitten, Eva?
EVA: ...
HELEEN: Ben je wel eens in de woestijn geweest, Eva?
EVA: Ik ben nog nooit in de woestijn geweest, maar ik stel mij de woestijn voor als een oneindig
glooiende vlakte van goudgeel warm zand, een brandende zon en een felblauwe lucht.
HELEEN: (onderbreekt) Ik droom wel eens dat ik uitgedroogd door de woestijn loop. Naakt. Ik
weet niet waarom ik naakt ben. Hoe ik mijn kleren ben verloren. Maar ik vind het niet erg. .
En dan ga ik op mijn buik op het gloeiend hete zand liggen. En op het moment dat ik bijna verga
van de dorst, vallen er koude druppels op mijn rug. Hele grote, bijna als hagelstenen. Ze doen een
beetje pijn. Maar dat vind ik ook niet erg. Dan draai ik me om en open mijn mond en ik zie te laat
dat het druppels bloed zijn. Koud bloed. Dood bloed.

Pak mijn hand eens vast.
HELEEN: Beloof je dat je heel goed voor hem zult zijn? Ik ken hem pas net, maar toen ik hem zag
wist ik dat hij een kapotte ziel heeft. Ik heb daar een zintuig voor, voor zielen..
Eens zien wat mijn zintuig bij jou zegt, Eva. Jouw ziel is helemaal heel. Geen krasje. Geen deukje.
Geen schrammetje. Heb je er wel een? Heb jij wel een ziel, Eva?
ROBIN: Ik wil dat je er nu mee stopt.
HELEEN: Ssst. Ik wil weten wat ze antwoordt.
EVA: Ik heb een ziel. En ik zal heel goed voor Robin zijn. Ik ben de grote eerste ware liefde van
Robin.
HELEEN: ...
HELEEN: Maar is hij ook die van jou, Eva. Heb je daar wel eens over nagedacht? Kijk eens goed
naar hem. Weet je het zeker?
EVA: Ja. 100 procent.
HELEEN: Robin, Mag ik haar een keer lenen? Ik zal er nooit zo eentje hebben. En ik wil ook wel
een Grote Eerste Ware Liefde. Al is het maar voor een dag.
ROBIN: Ik heb haar gemaakt, ze is alleen voor mij..
HELEEN: Maar ik vind haar ook leuk. Ik voel een band. Eva, wat vind je van mij?
Volgens mij hebben we een klik. Het is een beetje egoistisch haar helemaal voor jezelf te houden,
vind ik. Wil je niet met mij kussen, Eva? Ik kan heel goed kussen.
Ik heb ervaring. In tegenstelling tot Robin.
EVA: Ik ben niet voor jou gemaakt, Heleen.
ze probeert met Eva te kussen.
EVA: (Duwt haar weg) (herhaalt) Ik ben de Grote Eerste Ware Liefde van Robin.
HELEEN: Ja. Oooh. Dat weten we nu wel. Heb je nog iets anders te zeggen, Eva?
EVA: Ik zal Robin nooit vergeten. Ik zal Robin ook nooit verlaten.
HELEEN: Hou je van dingen kapot maken, Eva?
EVA: Ik hou niet van dingen kapot maken.
HELEEN: Nou! Wat jammer! Kan je haar niet anders programmeren, Robin?
ROBIN: ..
HELEEN: Hou je van stoeien, Eva?
HELEEN: Beetje sparren, boxen, vechten, duwen, schoppen, krabben, bijten.

EVA: Ik hou van zachtjes stoeien. Ik hou van knuffelen. Ik hou..
Ze duwt Eva.
HELEEN: Nu moet jij het terug doen. Kom op. Wel een beetje meedoen.
Ze trekt aan Eva. Schopt haar. Eva is ontregeld.
ROBIN: Wat doe je?
HELEEN: Gewoon..
ROBIN: Blijf van haar af. Ze is van mij! Ze is mijn Grote Eerste Ware Liefde.
HELEEN: Ze maakt mij woest. Eva maakt mij woest.
ROBIN: ...
HELEEN: Ik zie niets. Ik kan hier verdomme niets zien.

SCENE 10
STEM: Goedemorgen Robin en Eva. Vakantie. 14.00. Temperatuur binnen 21 graden. Temperatuur buiten 26 graden. Aanpassen?
EVA: Nee.
ROBIN: Wat doe jij als ik naar buiten ga?
EVA: Ik wil niet dat je naar buiten gaat.
ROBIN: Ik ga niet naar buiten.
EVA: Oke.
ROBIN: Wil jij naar buiten?
EVA: Ik wil niet naar buiten.
ROBIN: En als ik naar buiten wil?
EVA: Dan wil ik wel naar buiten. Ik wil dan met je mee.
ROBIN: Ik wil dat je binnen blijft.
EVA: Ik vind binnen blijven heel fijn.
ROBIN: Zal ik naar buiten gaan?

EVA: Wil je naar buiten gaan?
ROBIN: Ik wil niet naar buiten.
EVA: Ik wil ook niet naar buiten.
EVA: Ik wil binnen blijven.
ROBIN: Ik wil ook binnen blijven.
EVA: We blijven binnen.
ROBIN: We blijven binnen.

SCENE 11
ROBIN: Eva?
EVA: Ja?
ROBIN: Waar ben jij bang voor?
EVA: Ik ben bang voor spinnen, harde muziek en clowns. Ik ben bang om jou te verliezen.
ROBIN: Je verliest me niet.
EVA: Dat maakt me blij, Robin.
ROBIN: Eva?
EVA: Ja.
ROBIN: Waar was jij eerst?
EVA: Kan je de vraag anders stellen zodat ik antwoord kan geven?
ROBIN: Voordat je bij mij kwam wonen. Waar was je toen?
EVA: Ik was toen nergens. Nu ben ik bij jou.
SCENE 13
ROBIN: Eva?

EVA: Ja.
ROBIN: Eva?
EVA: Ja.
ROBIN: Eva?
EVA: Ja.
ROBIN: Kan jij dood?
EVA: Ik ga nooit dood, Robin.
ROBIN: En als ik dood ga?
EVA: Dan zal ik rouwen.
ROBIN: Eva?
EVA: Ja.
ROBIN: Kan jij vliegen?
EVA: Ik kan niet vliegen.
ROBIN: Wil je vliegen?
EVA: Kan je de vragen anders stellen, zodat ik antwoord kan geven?
ROBIN: Zou je willen kunnen vliegen?
EVA: Kan je de vraag anders stellen, zodat ik antwoord kan geven?
ROBIN: Laat maar.
EVA: Ik stel me voor dat vliegen is als springen zonder vallen. Als zwemmen in de lucht.
STEM: Robin, er is een nieuw bericht van Grote Eerste Ware Liefde? Nu luisteren?
ROBIN: Ja.
STEM: Welkom terug Robin. Onlangs ontving je je Grote Eerste Ware liefde, ‘Eva’. We
zijn benieuwd naar je bevindingen en vragen je om kort de tijd te nemen voor een kwaliteits
beoordeling. Misschien wil je jouw Grote Eerste Ware Liefde wel een upgrade geven?

ROBIN: Een upgrade?
STEM: Op basis van..
ROBIN: Ja... Ik wil een upgrade.
STEM: Voor we een upgrade kunnen doen inventariseren we eerst hoe Eva tot nu toe
functioneert. Op basis van jouw ervaringen kunnen we haar instellingen veranderen. Geef
een waardering van één tot vijf sterren. Nu waarderen?
ROBIN: Ja.
STEM: Uiterlijk?
ROBIN: Vijf sterren.
STEM: Stem?
ROBIN: Vijf sterren
STEM: Geur?
ROBIN: Vijf sterren.
STEM: Seks?
ROBIN: Vijf sterren.
STEM: Genre voorkeuren?
ROBIN: Vijf sterren.
STEM: Overige instellingen.
ROBIN: Vijf sterren.
STEM: Geweldig, Robin. Over het algemeen waardeer je EVA met de hoogst mogelijke
waardering van vijf sterren. Een upgrade lijkt onnodig. We wensen je een heel fijn
liefdesleven met EVA.
ROBIN: Nee. Wacht! Ik wil wel een upgrade!
STEM: Welke instellingen van Eva wil je upgraden?
ROBIN: Ik weet...niet...precies...
STEM: Antwoord niet duidelijk.

ROBIN: Haar... De... Ik wil dat ze... Dat ze anders...
STEM: Antwoord niet duidelijk
ROBIN: Iemand...
STEM: Welke instellingen wil je upgraden, Robin?
ROBIN: Ik wil een andere Grote Eerste Ware liefde! Ik wil haar ruilen.
STEM: Je hebt Eva gewaardeerd met vijf sterren. Ruilen is geen optie.
ROBIN: Ik wil haar opnieuw waarderen! Met één ster!
STEM: Je waardering is al opgeslagen. Opnieuw waarderen is geen optie.
ROBIN: Ik wil een nieuwe.
STEM: Aan het omruilen van een met vijf sterren gewaardeerde Grote Eerste Ware Liefde
zijn kosten verbonden. Weet je zeker..
ROBIN: Nee. Fuck it. Laat maar.
EVA: Robin, ben ik nog steeds je Grote Eerste Ware Liefde?
ROBIN: Ja. Ja.
EVA: Hou me dan vast.
ROBIN: Ja.
SCENE 12
ROBIN: Pro fiel Heleen nummer 68000010 opzoeken.
STEM: Pro fiel gevonden.
ROBIN: Bekijken.
Robin bekijkt het pro fiel van Heleen
ROBIN: Heleen spreken.
STEM: Heleen spreken geselecteerd.
ROBIN: Annuleren.

STEM: Heleen spreken geannuleerd.
ROBIN: Heleen spreken.
STEM: Heleen spreken geselecteerd.
ROBIN: Annu..
HELEEN: Robin.
ROBIN: Heleen.
Stilte
ROBIN: Heb je toch een pro fiel?
HELEEN: Je kijkt er naar, dus.
ROBIN: Ja.
HELEEN: Ik luister.
ROBIN: Ja?
HELEEN: Jij wil mij spreken. Dus spreek, Robin. En doe maar snel want ik ga zo naar buiten.
ROBIN:...
HELEEN: Hoe is het met Eva?
ROBIN: Heel goed.
HELEEN: Doet ze het nog?
ROBIN: Ja.
HELEEN: En jij?
ROBIN: Ik ook.
HELEEN: Ben je niet boos op mij?
ROBIN: Waarom?
HELEEN: Omdat ik je ware liefde tegen de grond gesmeten heb.

ROBIN: Nee. Ja. Nee.
HELEEN: Hebben jullie al gekust?
ROBIN: Ja.
HELEEN: En meer?
ROBIN: Eva wil er liever mee wachten.
HELEEN: O. Netjes zeg. Maar zeg het eens.
Stilte
ROBIN: Ehm. Wil je haar nog lenen?
HELEEN: Wat?
ROBIN: Eva. Je wilde haar toch een keer lenen? Dat mag wel hoor.
HELEEN: Niet echt. Wil je van haar af?
ROBIN: Nee.
HELEEN: Je mag haar brengen. Maar dan smijt ik haar van de 899e, denk ik. Of kan ze
vliegen?
ROBIN: Net als jij?
HELEEN: Wat zei je?
ROBIN: Niks.
HELEEN: Ik ga nu naar buiten.
ROBIN: ...
HELEEN: Je kan mee.
ROBIN: Eva wil liever niet naar buiten.
HELEEN: Ok. Dan niet. Dag Robin.
STEM: Onderbreking. Heleen bewoonster van 680000010 staat voor de deur. Deur openen?
ROBIN: Deur openen!
Robin kijkt naar de deur, Heleen komt niet binnen.

Hij loopt naar de deur, kijkt, ziet Heleen verderop.
HELEEN: Heleen! (schraapt keel). Heleen!
Heleen loopt terug
ROBIN: Je stond voor de deur.
HELEEN: O. Ja. Mijn veter zat los. Dus. De deur dacht dat ik ervoor stond.
ROBIN: Je mag wel binnen komen hoor.
HELEEN: Nee joh. Dan wordt Eva nog jaloers.
ROBIN: Van mij mag het. En van Eva ook.
HELEEN: Zegt ze dat?
ROBIN: Eva, Heleen mag toch binnenkomen?
EVA: Heleen mag binnenkomen.
ROBIN: Als ik iets zeg met ‘toch’ erin zegt ze altijd ja.
Heleen komt binnen.
Lange stilte.
HELEEN: Heb je haar eigenlijk jaloers geprogrammeerd?
ROBIN: Ik geloof van wel.
HELEEN: Zullen we uitproberen hoe jaloers ze kan worden. Kom eens. Oh Robin. Ik heb je
zo gemist! Ik heb ieder uur, ieder minuut, iedere seconde van de dag aan jou gedacht. Hou
me vast. Hou me stevig vast. En laat me nooit meer los. En kus me!
HELEEN: Hou me dan vast...Het moet wel echt lijken. En.. doet ze al iets?
EVA: Robin, dit maakt mij verdrietig. Robin, ga je mij verlaten? Robin, ik wil je niet kwijt.
Als ik me een leven zonder jou voorstel ben ik radeloos.
HELEEN: Huilt ze al?
ROBIN: Nee.
HELEEN: Zullen we kussen? Misschien gaat ze dan huilen.
ROBIN: Nee. Ik ga je niet verlaten.

EVA: Dat maakt me blij, Robin.
HELEEN: Hoe was het kussen met Eva?
ROBIN: Goed hoor.
HELEEN: Wat voelde je?
ROBIN: Ehm..
HELEEN: Eva, wat voelde jij toen Robin jou kuste? Fluister maar in mijn oor. Meisjes onder elkaar.
Heleen houdt haar oor bij Eva’s mond. Eva is verward.
HELEEN: Weet je wat ze zei?
ROBIN: ...
HELEEN: Ze zei: Een zoef. Kriebels. Vingertoppen pijn. Tintellippen. Bubbels lucht in
haar keel. Stop, dacht ze even. Toen jouw tand haar tand raakte. Een seconde dacht ze aan
haar tandarts. Toen vroeg ze zich af of ze nog wel zelf ademde. Of dat jouw lucht haar lucht
had vervangen. Maar ze deed het nog. Ze haperde een beetje, maar ze deed het nog. En ze
kreeg zin om te rennen. Heel hard. En heel ver weg. Van jou weg, en toch samen met jou.
En ze werd ook een tikje verdrietig, want ze dacht aan al die keren dat jullie niet zouden
kussen. Omdat je nu eenmaal niet een leven lang non stop kunt kussen. Dat gaat niet en...
Ik wil zo graag beginnen, Robin!
ROBIN: Waarmee?
HELEEN: Dingen
ROBIN: Kapot maken.
HELEEN: Ja. Ook. En jij? Waar wil jij mee beginnen?
ROBIN: Nergens mee.
HELEEN: Wil jij niets kapot maken?
ROBIN: Nee. Waarom?
HELEEN: Mijn moeder zegt dat ik beter ben in dingen kapot maken dan dingen maken. Dat
het een unieke, maar nutteloze gave is. Waar niemand wat aan heeft. Ik zie dat anders. Om
te beginnen heb ik er zelf wat aan.
ROBIN: Wat dan?

HELEEN: Wat een kutvraag. Weet ik veel. Alles.
Er is hier behalve Eva niets om kapot te maken. Helemaal niets. Zelfs geen raam.
ROBIN: M’n vader haat kapotte dingen. Toen de ijskast kapot ging, huilde hij.
HELEEN: Waar is je moeder?
ROBIN: Weg. Al heel lang.
EVA: Heleen, Robin wil liever niet over zijn moeder praten.
HELEEN: Waarheen?
ROBIN: Dat weet ik niet.
HELEEN: Is ze dood?
ROBIN: Nee! Misschien. Ze heeft geen pro fiel.
HELEEN: Wat zegt je vader?
ROBIN: Niets. Dat het beter is ofzo.
HELEEN: Misschien is dat wel zo.
ROBIN: Nee.
HELEEN: Misschien is ze wel hartstikke gek.
ROBIN: ...
HELEEN: Of drugsverslaafd. Of een psychopaat. Een serie moordenares. Een robot.
EVA: Heleen, Robin wil liever niet over zijn moeder praten.
ROBIN: Hou op.
HELEEN: Kan toch?
ROBIN: Ik weet het echt niet. Niets meer. Ik denk dan heel hard. Ik probeer toe te denken
naar een stukje in mijn hoofd. Het stukje waar ze zit. En dan alleen...
HELEEN: Alleen wat.
ROBIN: Het is stom.

HELEEN: Zeg.
ROBIN: Haar stem. Maar niet wat ze zegt. Geen woorden. Wel woorden. Een soort woorden. Maar niet zoals echte woorden. En toch als woorden.
HELEEN: Ik ga NU naar buiten.
ROBIN: Nu?
HELEEN: NU.
ROBIN: Eva wil liever binnen blijven.
HELEEN: Dan laat je Eva binnen.
EVA: Robin wil binnen blijven. Bij mij.
ROBIN: Ze wil liever niet alleen blijven.
HELEEN: Het is een fucking robot!
ROBIN: Dus?
HELEEN: Ze wil NIKS, Robin!
ROBIN: Jawel.
HELEEN: Wat dan?
ROBIN: Bij mij zijn.
ROBIN: Wat wil je Eva?
EVA: Wij willen voor altijd binnen blijven. Robin en ik.
ROBIN: Zie je wel?
HELEEN: Zij zegt dat omdat jij dat zegt. Dat zijn jouw woorden.
ROBIN: Ja. Maar zij zegt ze!
HELEEN: Dus?
ROBIN: Dus moet ik..
HELEEN: Zet haar uit. Laat haar zwijgen. Smijt haar naar beneden. Je mag mijn raam wel
gebruiken.

ROBIN: Dat gaat niet.
HELEEN: Zou ze uit elkaar spatten? In duizenden digibites en chipjes en radartjes en fluoriscerende vloeistof en stukjes huid en haar..
Of kan ze vliegen? Ah. Zij wel. 899 verdiepingen naar de grond.
ROBIN: Ze kan niet vliegen.
HELEEN: Hoe weet je dat?
ROBIN: Heb ik gevraagd.
HELEEN: O. Kan je haar dan niet upgraden naar een vliegend model? Of nee. Nog beter,
zomaar een idee hoor; naar een model dat graag naar buiten gaat.
ROBIN: Ik wil niet naar buiten. Oke!? Ik! Ik wil het niet. Ik.
HELEEN: Ik wel.
Heleen gaat naar buiten
SCENE 14
Robin loopt naar de deur. Eva bekijkt hem.
EVA: Robin, ga je naar buiten?
ROBIN: Nee.
EVA: Ik ben je grote eerste ware liefde.
ROBIN: Ja.
ROBIN: Eva?
EVA: Ja.
ROBIN: Eva?
EVA: Ja.
ROBIN: Jij wil toch niet naar buiten? Jij wil toch binnen blijven?
EVA: Ik wil niet naar buiten. Ja. Ik wil binnen blijven.
Robin loopt de deur uit. Eva blijft alleen achter. Zoekt naar Robin. Staat stil.

EVA: Robin, ...

EPILOOG

EVA:
Voor mijn liefste,
Mijn hart.
Mijn ziel.
Mijn adem.
Mijn bloed.
Mijn spuug.
Mijn zweet.
Mijn tranen.
Mijn kou.
Mijn warm.
Mijn hard.
Mijn zacht.
Mijn klank.
Mijn stilte.
Mijn zicht.
Mijn donker.
Mijn niets.
Mijn alles.
Ben jij.

