
Beatrijs Vanderbilt 
 

Door: Aron Verbogt 
2050600 

 

Beatrijs Vanderbilt 
 
Blond, kort haar, blauwe ogen (groot). 
Kraaienpootjes. 
43 jaar 
Amerikaans-Nederlands 
Geeft om uiterlijk, draag veel make-up. 
Zakelijk, heeft een theateropleiding gedaan. 
Ze heeft geen kinderen, dat wilt ze ook niet. 
Ze heeft soms een man, maar alleen als ze er trek in heeft. 
Ze heeft een aantal kennissen waar ze regelmatig mee om gaat. 
Dit zijn vrouwen van haar statuur, ze zitten dan samen en roddelen over van alles en nog wat. 
Ze is rijk, ze heeft films en toneel gedaan en wordt door de media gezien als een prettige vrouw. 
Haar rijkdom definieert haar cultuur, ze woont in een landhuis en heeft rijke mensen in haar sociale kring. Ze is gezond, maar wordt later zichtbaar ziek. 
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Vader is Nederlands & een bekende filmproducent 
Moeder is Amerikaans & een bekende jazz-zangeres. 
Ze heeft een broer,Frank, deze is muzikant. 
 
pros: 
Ze kan hard werken, hard aanpakken, ze kan poeslief zijn maar ook hondsbrutaal. 
Ze is Charismatisch, het volk en de media volgen haar graag. 
Ze is sterk van geest. Kan door de zure appel heen bijten. 
Ze is actrice en kan dit inzetten voor haar persoonlijk leven. 
Ze weet altijd de nieuwste trends en weetjes. 
 
cons: 
Ze schuilt achter een masker, ze is verbitterd. 
Ze kan wraakzuchtig zijn en daar ver in doordraven. 
Haar wil is wet. 
Ze is bijzonder manipulatief. 
Passief-Agressief 
Ze is eenzaam en onbegrepen. 
 

Crisissituatie slecht: 
Ze wordt ziek maar wilt dit niet vertellen. 
Haar familie voelt het wel aan, daardoor gaat ze zich verbitterd afzetten tegen hen op een passief-agressieve manier. Ze zal het probleem zoeken in de mensen om haar heen. 
 
Crisissituatie goed: 
Ze kan mensen met zich mee krijgen en in het middelpunt zeggen wat ze gezegd wil hebben. 
Ze kan altijd lachen, ook al heeft ze pijn ze kan steun blijven geven, ze is sterk. 

Innermost self conflicts: 
Mind: Ik ben trots, ik wil me niet laten kennen 
Body: Ik heb kanker, ik ben ziek. 
Emotions: Ik ben verdrietig 
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Personal conflicts: 
Family: Mijn broer is er niet wanneer ik hem nodig heb 
Friends: Mijn vrienden zeuren maar door over mijn gezondheid  Maar ik vind dat het prima gaat. 
Lovers: Marijn blijft zorgzaam om wie ik ben, niet om m’n status of ziekte. 

Extra-personal Conflicts: 
Individuals in society: Zien mijn als een voorbeeldvrouw, ik moet mijn status behouden. 
Social institutions: Het ziekenhuis confronteert mij met mijn ziekte 
Physcial environment: Ik kan niet ziek voor de dag komen. Het moet onzichtbaar blijven. 
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Marijn van Steen- goeierik/helper 

Donker haar, bruin groene ogen 
41 jaar 
Hollands 
Zorgdragend 
Hij is chefkok van een restaurant. 
Houdt van eenvoudigere dingen van het leven. 
Geniet heel erg van klussen, tuinieren, koken. 
Houdt heel erg van kunst. Bezoekt redelijk wat musea. Filmfestivals en concerten. 
Heeft een zus (WIE) die zijn tegenpool is, die is liever lui dan moe. Zij is sterk religeus (alternatief). 
 
pros 
Werkt hard, maar kan ook stilstaan om te genieten 
is zorgzaam naar mensen toe 
Kan knopen door hakken maar is liever aanhoudend. 
Geeft niet snel op 

Cons: 
Ziet soms niet wat er voor z’n neus ligt. 
Vat kleinere nuances in intonatie bijv. niet goed op 
Is niet sterk vatbaar voor non-verbale communicatie 
Is soms zo aanhoudend dat hij zichzelf voorbij schiet 
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Kanker : een levend voorwerp slecht, later misschien toch goed. 

Kanker is een ziekte die in iemand groeit als een gezwel. 
Hij heeft zijn eigen redenen om aanwezig te zijn.  
Vaak omdat hij een bepaald idee heeft over hoe iemand zijn/haar leven moet beteren. 
Hij wijd zijn hele leven aan dat ene ding dat die ene persoon moet veranderen aan zichzelf. 
Kanker is een doortastend persoon, zo erg dat hij meedogenloos kan zijn. 
Hij kan de persoon als het hem niet zint dood maken van binnenuit. 
Zijn missie is Beatrijs van een koud persoon, iemand die alles voor lief neemt. Terug te brengen naar de essentie van het leven. Om haar weer te laten begrijpen waar het leven wel 
om gaat. 
Volgens Kanker gaat het leven over samen sterk staan en zo gelukkig worden. 

Pros: 
Vastberaden 
Idealistisch 
Gericht op het verbeteren van de mens waar hij in leeft 

Cons: 
Dodelijk 
Afschrikwekkend 
Zal sterven nadat zijn missie is volbracht 
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Kanker zal vooral hardop denken in het verhaal. Maar in de vorm dat hij praat tegen Beatrijs. 
Spreken doet hij d.m.v. manipulatie van de gezondheid. Hij kan heel doelbewust kiezen om Beatrijs een pijnlijke aanval te geven o.i.d 
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Story telling: 
 
Hoofdpersoon is Beatrijs de slechterik. 

Ze komt in conflict met: 
1. Ze komt erachter dat ze kanker heeft, maar wilt er niet voor uitkomen. 
2. Haar vrienden zet haar onder druk, ze willen verhaal. 
3. Haar vrienden verlaten haar, zelfs haar broer kan niet klaar staan. 
4. Doodconfrontatie 
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Ze voelt zich niet goed en haar broer zegt dat ze echt naar de dokter moet gaan. 
Ze laat zich overhalen en ze gaat. Waarna ze worstelt met het idee dat ze misschien kanker kan hebben. Ze moet een onderzoek afwachten. 
Intussen verbergt ze het, ze verbloemd het tegenover haar broer, die als enige weet dat ze naar de dokter is geweest.  
Ze ontmoet Marijn bij de opening van het restaurant waar hij in werkt. Ze houdt zich groot want ze vind hem wel aardig.  
Ze heeft momenten dat haar pijn en vermoeidheid heel erg heftig opspeelt. Het valt haar vrienden op maar ze reageert dan snauwend en zelfs boos. Er is niks mis met haar. 
Het nieuws over deze actie komt bij de familie die verhaal wilt komen halen. Iedereen behalve haar broer probeert het op de 1 of andere manier om te zien wat er mis is mar 
Beatrijs. Behalve Marijn. Hij blijft aan haar zijde staan en neemt het dag voor dag. Het is deels ook dat Marijn het eigenlijk niet zo goed door heeft. Hij kent haar niet van voordat ze 
ziek werd. 
Beatrijs komt op het punt dat ze verloren is. Ze wilt haar broer bellen maar die is onbereikbaar. 
Ze besluit naar een concert van hem te gaan om hem achteraf te spreken maar hij blijft onbereikbaar voor haar. 
Kan dit nog goed komen? Overwint ze kanker en geeft ze hem wat hij wilt? Of zal ze sterven met Marijn aan haar zijde? 

Hoe helpt Marijn haar? 
Wat is het verlangen van Bea? 
 
Hoofdpersoon: Beatrijs Vanderbilt  
is verwikkeld in een dramatische situatie: Ze voelt zich ziek 
door verlangen naar: Haar drukke leven vol aandacht voor haar ego 
wordt ze daarbij tegengewerkt door personage: kanker 
en beland in crisis: ze zakt in elkaar in een publieke ruimt 
Wordt geholpen door kracht of personage: Marijn. 
En bereikt uiteindelijk: inzicht in haar nieuwe leven met marijn. 
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Plotlines: 
Beatrijs: 
Hoofdpersoon: Beatrijs Vanderbilt  
is verwikkeld in een dramatische situatie: Ze voelt zich ziek 
door verlangen naar: Haar drukke leven vol aandacht voor haar ego 
wordt ze daarbij tegengewerkt door personage: kanker 
en belandt in crisis: ze zakt in elkaar in een publieke ruimt 
Wordt geholpen door kracht of personage: Marijn. 
En bereikt uiteindelijk: inzicht in haar nieuwe leven met Marijn. 

Kanker: 
Kanker is verwikkeld in een dramatische situatie: hij moet actief worden 
door verlangen naar: balans 
wordt hij daarbij tegengewerkt door personage: Beatrijs 
en belandt in crisis: het mogelijk nemen van haar leven 
wordt geholpen door de kracht of personage: Beatrijs (met weer hulp van Marijn) 
en bereikt uiteindelijk: zelfmoord en balans 
 
Marijn: 
Marijn van Steen 
is verwikkeld in een dramatische situatie: hij is eenzaam 
door verlangen naar: Liefde 
wordt ze daarbij tegengewerkt door personage: Beatrijs 
en belandt in crisis: de twijfel om haar los te laten 
wordt geholpen door kracht of personage: Aanhoudendheid 
en bereikt uiteindelijk: Beatrijs haar hart (figuurlijk) 
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HET VERHAAL VAN DE HELD – SCHEMA MET SAMENHANG 12 STAPPEN EN GREIMAS1
 

 
“Volgens schrijver Campbell2 tonen sprookjes, mythes en religies opvallend veel gelijkenissen, en ook films hebben vaak dezelfde structuur.” 3
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Tarot4 afbeeldingen; grote arcana, 
het (oer)verhaal van de held; Een 
cyclus. 

Elementen het verhaal van de held, 
gebaseerd op Carl Gustav Jung’s5 

archetypische held. 

12 stappen van de monomythe 
gebaseerd op Campbell 

Actantieel Schema van 
Greimas6

 

Voorbeelden uit Rango 
Rango – geregisseerd door Gore 
Verbinski; Universal Pictures 
2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intro held; 
(kind/dwaas) 
de onbevangen held. 
Staat aan het begin van het verhaal, 
soms de onschuld ook. 
De held heeft nog geen flauw idee wat 
hem te wachten staat. 

1 - Gewone leven/wereld; 
Schets van de uitgangsituatie. 
Beatrijs zit prestigieus thee te 
drinken met haar vriendinnen, ze 
schept zoasl gewoonlijk op over 
haar ‘perfecte leven’ 

Subject; uit wiens perspectief 
wordt het verhaal verteld? 
Kanker. (als 3e persoon) 
Introduceerd Beatrijs. (niet 
zichzelf) 

Rango introduceert 
zichzelf in zijn Make Belief 
World. 
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Talenten 
Aangeboren talenten en 
karaktereigenschappen. 
Wie is onze held? 
Welke aangeboren kwaliteiten? 
Welke zwaktes? 
Man/vrouw, leeftijd, 
overige eigenschappen? 

Beatrijs  
Zakelijk, trots, beroemd, rijk. 
Ze kan hard werken, ze kan 
poeslief zijn maar ook 
hondsbrutaal. 
Ze voelt zich onbegrepen, is 
wraakzuchtig en manipulatief. 
vrouw,43jr. Amerikaans-NLs 

 ‘I am the hero’ in een 
doos, zijn wereld en 
waarden en fantasie. 

 

 
1 Dit schema geeft verbanden aan, de volgorde waarin je de verschillende elementen tegenkomt zijn niet altijd zo lineair als ze hier staan. 
2 Joseph Campbell (1904-1987) 
3 André Waardenburg – NRC Next donderdag 23 februari 2012 pagina 26-27 
4 Afbeeldingen van Rider-Waite Tarot 
5 Carl Gustav Jung (1875 –1961) 
6   A.J. Greimas (1917-1992) 
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 Aardse ouders; 
Cultuur en achtergrond. 
Waar komt onze held vandaan? 
In welke cultuur hoort hij/zij thuis? 
Wat zijn de heersende normen en 
waarden? 
Welke principes meegekregen in 
opvoeding? 
Welke geografie? 

Amerikaans-Nederlands 
Media en showbizz, ze is 
actrice. 
Rijkdom geeft status. Hoe meer 
hoe beter.  
Leven in rijkdom, het voor lief 
nemen. 

 ‘Where I come from?’ 
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 Hemels ouders; 
Idealen en overtuigingen, grote 
voorbeelden. 
Op wie wil de held lijken? 
Wat zijn zijn/haar idealen? 
Op wie wil de held indruk maken? 
Van wie waardering krijgen? 

Op de grootste en bekendste 
actrice ooit. 
Ze wilt hoog gehouden 
worden, zoekt bevestiging voor 
behaalde resultaten. 
Indruk maken op haar 
vrienden. Maar waardering van 
haar broer. 

 De scene in de kroeg waar 
hij opschept over zijn 
heldendaden, zo wil hij 
graag zijn! 

  De beslissing / het vertrek; 
Het begin van het avontuur. 
Verstoring van de balans, nieuwe impuls, 
gewild of ongewild moet de held op reis, 
een letterlijke reis of een innerlijke 
metaforische reis, vaak een combinatie 
van beiden. 
Waar kiest de held voor, goed of kwaad? 
Volgens sommige theorieën het 
belangrijkste moment uit alle verhalen. 

2 - Roep van het avontuur; 
De impuls die het verhaal in 
beweging zet. 
Beatrijs wordt ziek, ze krijgt 
kanker.  

 De doos valt uit de auto 
kapot op de weg, Rango 
moet op weg. 
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De Kracht; 
Ontmoeting , vrienden, hulpbronnen. 
Soms ook het leren kennen van de eigen 
verborgen krachten. 
Wie zijn de helpers? 
Wat zijn de hulpbronnen? 
Wie zijn ware vrienden en wie niet? 

6 - Ontmoeting van vijanden en 
vrienden; 
Introductie van belangrijkste 
‘bijrollen’ waarde of 
hoofdpersonage beter 
uitgediept wordt. 
Marijn van Steen. Maar 
ook Frank Vanderbilt 
(broer) 

Helper: personage, idee, 
eigenschap, object, enzovoort. 
Marijn van Steen, een chefkok 
in een nieuw restaurant van 
hoge prestige. 

Ontmoeting Beans 
(meisje lizzard) 
Kleine meisje “you are a 
stranger’ (a stranger 
comes to town) 
“Now we ride.” 
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De ware naam; 
Initiatie 
Vele oude culturen kennen een 
overgangsrite naar volwassenheid. Een 
moment van afzondering en beproeving. 
Denk aan indianen culturen, maar ook aan 
de westerse ridders. De ware naam heeft 
vaak ook magische krachten, het maakt de 
held tot held. 
Zelfkennis. 

3 - Niet beantwoorden of 
weigeren van de oproep; 
Aanscherpen focus , 
voedingsbodem voor de 
roeping, het doel. 
Beatrijs is koppig, negeert 
haar ziekte en reageert 
het af op haar omgeving. 

 Who are you? 
Flesje Rango. 
“My name is Rango!” 
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De roeping; 
Het doel van de held, het levensdoel. De 
held is niet zomaar toevallig op een 
bepaalde plaats op een bepaalde tijd, 
hij/zij heeft een missie te vervullen wat al 
de ontberingen die hij/zij nog mee zal 
maken zin zal geven. Vaak ontmoet de 
held zijn/haar mentor die hem hierop wijst 
en daadwerkelijk op pad stuurt. Drijfveer. 
De roeping zet de dingen in beweging. 

4 - Ontmoeting met de mentor; 
Bron van wijsheid, 
richtingaanwijzer, leerschool. 
Marijn zijn doortastendheid 
en eeuwige zachtaardigheid. 
 

Doel; wat moet er bereikt 
worden door de 
hoofdrolspeler? 
Acceptatie, 
vande ziekte. 
Maar ook 
realisatie van 
wat ze kwijt kan 
raken. 

De ontmoeting met de 
mentor (armadillo), 
mentor praat over 
queeste en metaforen. 
Het water komt niet, “you 
folks have a water 
problem, my mission is…” 
“ you’re gonna bring that 
water back.” 
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  De rijping; 

Eerste beproeving. 
Hier wordt de held getest op zijn integriteit 
en krachten. De normen en waarden die 
hij/zij had, houden die stand of moeten die 
worden bijgesteld? De aangeboren 
talenten, zijn die voldoende? 

5 - Eerste drempel nemen; 
Het verhaal zet zich 
onherroepelijk in beweging. 

 Eerste ontmoeting met de 
Havik 
“Where are your friends 
now?” 
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 Stagnatie; 
Crisis: Begin van de echte moeilijkheden. 
Hierbij lijkt de beproeving kinderspel, de 
missie komt in gevaar, lijkt vast te lopen, 
problemen stapelen zich op? 
Is de held in staat de missie te vervullen? Is 
het niet te hoog gegrepen? 

  Intro Jenkins Brothers 
Havik is terug 
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 De afdaling in de onderwereld; de gids; 
Crisis; Er is geen weg meer terug. Hier is de 
held gedwongen de moeilijkheden onder 
ogen te zien en moet of hij/zij wil of niet de 
missie voortzetten, gelukkig is dit ook het 
moment dat echte vrienden hun waarde 
bewijzen en verborgen krachten naar 
boven komen. 

7 – Nadering van de binnenste 
grot; 
Voorbereiding op de grote 
confrontatie. 

 Ze gaan ondergronds en 
komen langs het oog. 

 
Na de ‘ride’ lijkt alles 
verloren, de helden 
komen verslagen terug 
“we got a problem.” 
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 Ontmoeting met de schaduw; 
Crisis: Het absolute dieptepunt. 
De held moet de confrontatie met 
zijn/haar ergste angsten. Vaak wordt deze 
geprojecteerd op de ultieme vijand, wat 
symbool staat voor de eigen slechte 
eigenschappen. Meestal staat de held er 
op dit moment helemaal alleen voor, 
alleen hij/zij lijkt in staat de missie (en 
zichzelf) te redden. 

8 – De beproeving; 
De confrontatie, keerpunt . 

Tegenstander; de vijand als 
personage, deel van 
hoofdpersoon zelf, 
natuurkracht, etc. 

“You are the devil” 
Rango is ontmaskerd en 
loopt het dorp uit 
“Who am I?” 
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  Dramatische bevrijding; 

Keerpunt, inzicht. 
Vaak lukt het de held niet zichzelf te 
bevrijden. Een invloed van buitenaf zoals 
een plotseling inzicht of een plotselinge 
gebeurtenis, bliksem en donder. 
Op het moment dat alles verloren lijkt 
wordt de oplossing duidelijk. 

 Macht; die beslist wie het 
object van waarde (het doel) 
uiteindelijk krijgt/bereikt 

Rango valt voor dood neer 
en ontmoet de Spirit of 
the West. 
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  De bron en onzekere terugreis; 

De ware kennis. 
Hier heeft de held nieuw inzicht gekregen 
in zijn/haar wereld, een herijking van 
normen en waarden en een voorzichtig 
begin met het toepassen daarvan. Dit gaat 
niet altijd vanzelf, vaak biedt de vijand nog 
tegenstand. 

9 – Beloning; 
De waarheid ontdekken, illusies 
doorprikken, het stelen van het 
elixir volgens Campbell 

 “ Than be a hero!” 
“No man can walk out of 
his own story.” 
“ I am going back.” 
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  De zon; 

De vreugdevolle terugkeer. 
De held heeft de moeilijkheden 
overwonnen en zegeviert. Het geluk lacht 
hem toe. 

10 - Weg terug; 
Het overwinnen van de laatste 
tegenstand op weg naar nieuw 
evenwicht. 
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  Wederopstanding; 

Herboren. 
Na alle beproevingen is de held een nieuw 
mens/personage geworden. Zijn/haar 
krachten hebben zich geopenbaard, 
normen en waarden zijn bijgesteld. Soms 
moet de held tijdens de nachtreis letterlijk 
sterven en weer opstaan, meestal is het 
een metaforisch sterven. 

11 - Wederopstanding gevaar; 
Transformatie, de overgang van 
gevaar naar de ‘gewone’ 
wereld. 

    
     

 
    

    

  De wereld; 
Het einde en het nieuwe begin. 
De cyclus is doorlopen, de missie 
volbracht. De wereld van de held is weer in 
evenwicht, totdat… de volgende cyclus 
begint. (sequel) 

12 - Terugkeer met het elixir; 
Nieuw evenwicht, vragen zijn 
beantwoord, beloftes ingelost, 
de vijand overwonnen. 

   
      

     

 
 
 

Bronnen 
The Hero with the Thousand Faces - Joseph Campbell; New World Library, third revised edition 2008 
De Tarot, het Grote Levensavontuur - Hajo Banzhaf; Uitgeverij Schors 1998 
Jung On Mythology - C.G. Jung & Robert A.Segal; Princeton University Press 1998 
Storytelling in 12 stappen - Mieke Bouma; Uitgeverij Augustus 2010 
Rango – geregisseerd door Gore Verbinski; Universal Pictures 2011 
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Acte 1:  Sterallures   

“Je zult tot inkeer komen” 

Beatrijs zit in de voorkamer van haar villa koffie te drinken met drie vriendinnen. 
‘Hoor ze nou opscheppen: “Ik was laatst nog bij de première daarvan.”  De première. Alsof ze het 
heeft over een dagje aan zee. “Ik vind een heropening van een schamel restaurant niet voldoende 
om mijn agent te bellen hoor.” voegt ze daar nog eens aan toe.’ Haar drie vriendinnen kijken haar 
aan, één legt haar kopje neer op de glazen tafel versierd met bladgoud. ’Maar Beatrijs,’ zegt ze met 
een strenge toon. ‘Dit is wel een driesterrenrestaurant. Het zou juist heel goed zijn voor je om daarbij 
aanwezig te zijn. Het is goed voor je image als er een keer andere mensen zijn dan bekende acteurs 
en muzikanten.’ Zegt ze terwijl ze haar recht aankijkt. 
Beatrijs kijkt op, ze kijkt ook even naar haar andere vriendinnen die er een instemmend knikje aan 
toevoegen. ‘Ik zal eens…’ Ze slikt haar zin in, ik onderbreek haar. Haar vriendinnen kijken haar vol 
verontwaardiging na, nadat ze om excuses had gevraagd om de kamer te verlaten.  Ze kijkt naar 
zichzelf in de spiegel. “Vind je het nu nog fijn om naar jezelf te kijken?” Zeg ik hardop, maar ze 
beantwoordt mij niet. 
          Haar vriendinnen roepen aan de deur, ‘Beatrijs? Gaat het wel?’ Ze gaat zeggen dat het goed 
met haar gaat. ‘Het gaat wel hoor!’ Ze doet de deur open en vertelt haar vriendinnen dat ze even 
moet rusten. Ze kijken haar even aan, draaien zich om in stilte en lopen naar de deur. Meteen grijpt 
ze naar de telefoon wanneer ze door het raam naar buiten kijkt en haar vriendinnen ziet lopen. ‘Ik 
moet Frank bellen’, hoor ik haar denken. ‘Hij gaat over.’ 
Frank neemt op. Hij begroet haar met een rustige toon. ‘Frank?’ zegt Beatrijs met een dringende 
stem. ‘Ja?’ reageert hij rustig, bijna nonchalant. ‘Frank ik kreeg het net benauwd, ik weet niet wat ik 
moet doen.’ 
 

Acte 2: Monsters & Röntgenfoto’s 

Daar zit ze dan, in de wachtkamer. Ze is geïrriteerd, ze voelt zich niet thuis tussen de andere mensen 
die wachten op consult. “Wie denkt ze dat ze is? Ze is ziek, net als deze mensen.” 
‘Beatrijs’ zegt de dokter met opgewekte toon. Beatrijs staat op en  samen lopen ze zijn kantoor 
binnen. ‘Wat ongelukkig dat ik je nu op deze manier zie, wat is er precies aan de hand?’ Beatrijs legt 
uit wat er gebeurde thuis.   
          De dokter tikt nog even zijn laatste zin af en vraagt haar te gaan staan.  
Hij pakt zijn stethoscoop en controleert haar ademhaling. Het is stil in de ruimte en Beatrijs krijgt het 
benauwd. ‘Weet u wat er mis met me is, dokter?’ Vraagt ze met een lichte trilling in haar stem. 
De dokter blijft nog even stil. ‘Ik wil even wat monsters afnemen, ik kan het niet met zekerheid 
zeggen.’ “De dokter zegt haar vaarwel wanneer hij klaar is met examineren. ‘Ik laat zo snel mogelijk 
van me horen.’ Zegt hij wanneer hij de deur van zijn kantoor open doet. En kijk nou naar haar, ze 
lacht niet eens, ze kijkt niet eens even op. “ 
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Acte 3: Frank, steun en toeverlaat 
Beatrijs komt thuis en ziet meteen een uitnodiging op de deurmat liggen. Met een diepe zucht pakt 
ze het op en legt het op de tafel. Ze laat zichzelf vallen op de bank. ‘Wat moet ik doen?’ hoor ik haar 
denken. Ze kijkt naar de uitnodiging, ik vind dat ze daar heen moet gaan. De telefoon gaat. Het is 
Frank. ‘Hoe gaat het met je?’ vraagt hij. Beatrijs vertelt dat het wel gaat met haar. Ze wilt niet zeggen 
wat er precies is. ‘De dokter weet het ook niet precies.’ Zegt ze. ‘Misschien moet je er gewoon even 
tussenuit gaan.’ Antwoordt Frank. ‘Ik heb hier wel een uitnodiging voor een opening van een 
restaurant, niet echt groots.’  ’Ik denk dat het een goed idee is om daarnaartoe te gaan.’ Zegt hij 
opgewekt ‘Misschien is het een keer goed om niet naar iets groots te gaan.’ Voegt hij er aan toe. ‘Ga 
je met me mee?’ vraagt Beatrijs. ‘Dat is goed, dan zie ik je daar oké?’  Ze hangt op en haalt even diep 
adem. “Goed zo, haal maar even adem.” 

Acte 3: De Opening  
De auto stopt voor het restaurant, meteen draait de pers zich naar haar toe wanneer ze uitstapt. 
Ik vind het niet erg dat ze deze aandacht krijgt, maar kijk hoe ze het voor lief neemt. Met een  
sierlijke zwaai doet ze haar handtas om. Ze loopt naar de deur toe welke op het punt staat geopend 
te worden. De eigenaar staat daar met een aantal van zijn koks en de burgemeester. 
Beatrijs staat naast één van haar vriendinnen. ‘Gaat alles wel goed met je?’ fluistert ze naar haar. ‘Ja 
alles gaat prima!’ snauwt ze terug met fluisterende toon. Beatrijs blijft met haar aandacht bij de 
opening. Ze ziet daar één van de koks opkijken naar haar. Hij heeft donkere krullen en donkere ogen 
die fonkelen in het zonlicht. Ze kijkt snel weg. 
         Wanneer ze naar binnen mogen gaan komen haar andere vriendinnen ook naar haar toe.  
‘Ben blij je te zien Beatrijs.’ Zegt de ene. ‘Ja dank je.’ Zegt ze kortaf. ‘Ik spreek jullie zo wel, ik wil even 
de eigenaar feliciteren.’ Voegt ze er aan toe wanneer ze snel weg loopt. Ze loopt naar de eigenaar die 
met andere genodigden aan het praten is. Hij herkent Beatrijs meteen. ‘Beatrijs!’ roept hij wanneer 
hij naar haar toe stapt om haar 3 kussen te geven. ‘Wat een eer om je te mogen ontvangen in mijn 
nieuwe restaurant.’ Zegt hij met een glimlach. ‘Hij kijkt me aan’ hoor ik haar denken. Een glimlach 
komt haar tegemoet en een hand strekt zich uit. Met enige twijfel legt ze haar hand in het zijne. 
‘Marijn’ zegt hij met een zachte stem. ‘Beatrijs, dit is Marijn. Eén van mijn koks.’ de eigenaar 
ontbreekt het moment dat even voor eeuwig leek te duren. ‘Fijn je te ontmoeten.’ Voegt Marijn er 
aan toe. ‘Is hij Frans? Nee, hij heeft geen accent’ Beatrijs is zo diep in gedachten afgedwaald dat ze 
bijna vergeet zijn hand los te laten. 
           ‘Ik heb gehoord dat je een actrice bent?’ Marijn is opzoek naar een gesprek. 
‘Ja dat klopt, mijn vader is filmproducent en mijn moeder jazz-zangeres dus het zit een beetje in de 
familie’ zegt Beatrijs met een rap tempo.  ‘Oh, en zing je zelf ook?’ haakt Marijn meteen daarop  in. 
‘Ik kan wel een beetje zingen, maar niet zo goed als mijn moeder of mijn broer hoor.’  Waarop Marijn 
antwoord: ’Frank heet hij toch? Ik sprak hem net nog.’ ‘Oh is Frank hier? Waar is hij?’ 
Marijn blijft heel even stil en kijkt haar aan. Ik hoor haar denken: ”Hij heeft een beetje groen in zijn 
ogen.” ‘Hij stond net nog aan de bar te praten met iemand.’ Beatrijs draait meteen haar hoofd rond 
om te kijken of ze hem ziet. Ze wilt meteen naar de bar toelopen maar ik vind niet dat ze hem 
zomaar mag laten stikken. Beatrijs zet een eerste stap maar stopt even om adem te halen. Ze 
bedenkt dat ze helemaal niks gezegd heeft en draait zich om.  
‘Marijn?’ Marijn kijkt haar aan. ‘Laten we een keer samen eten, het lijkt me leuk om wat meer te 
weten te komen over je.’ Het rolde in één keer van haar tong. Marijn kijkt haar verbaasd aan en laat 
dan een glimlach los. ‘Maar natuurlijk!’  
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Acte4 : Met rust 
Onder het genot van een subtiel glas whisky wordt er met veel aandacht naar hem geluisterd door 
twee dames. Ze vragen hem naar zijn ervaringen toen hij op tournee was. ‘Frank is echt een mensen-
magneet’ zegt Beatrijs tegen haarzelf in gedachte. Ze loopt naar hem toe maar valt hem niet in de 
rede. ‘Zusje!’ roept hij naar haar en geeft haar zonder enige twijfel een knuffel. ‘Frank, wat doe je? 
We zijn in het publiek nu?’ zegt ze zacht tegen hem. ‘Dames, dit is Beatrijs. Maar jullie kennen haar 
natuurlijk al van haar acteerwerk.’ Zegt Frank met enige trots in zijn stem. Zou dat niet zijn eerste 
whisky zijn vraagt ze zich af. ‘En natuurlijk omdat mijn broertje een rockster is.’ Ze maakt even een 
gitaar beweging.’  ‘Aangenaam kennis te maken.’ Zeggen de twee dames om de beurt. ‘ Beatrijs 
glimlacht even en vraagt aan ze of ze Frank even mag lenen.  
    ‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Frank met een dringende toon. ‘Ik weet het niet Frank, ik krijg soms 
maar slecht adem.’  
Frank: “Heb je al iets gehoord van de dokter?”  
Beatrijs: “Nee nog niet, hij zou zo snel mogelijk bellen.” 
Frank: “Ik ben er voor je, dat weet je.” 
Beatrijs:”Bedankt, maar je kent me. Ik vraag niet snel om hulp.” 
Frank: ”Als je het maar doet.” 
Ze kijken elkaar even aan en glimlachen naar elkaar. ‘Oké terug naar m’n feestje.’ Zegt Frank met een 
verblijde toon. Beatrijs draait zich om en haar vriendinnen komen naar haar toe. ‘Beatrijs.’ zegt één 
van haar vriendinnen terwijl de anderen achter haar staan. ‘We zagen wat er gebeurde bij de chef-
kok, wat is er aan de hand? Ben je al naar een dokter geweest?’ 
‘Laat me met rust!’ roept ze. Een aantal van de gasten draaien zich even naar haar toe. Ze pauzeert 
even totdat ze weer naar elkaar kijken. ‘Het gaat prima met mij, dat zie je toch?!’ snauwt ze. 
‘Maar Beatrijs, we zijn gewoon bezorgd om je.’ Gaat haar vriendin door. ‘Ik zei laat me met rust!’ 
snauwt ze nog een keer en ze draait zich meteen om en begeeft zich richting de deur. 

 
 
Acte 5 : Dagdromen in de keuken 
Met opgeheven hoofd ziet Marijn Beatrijs in haar auto stappen. Hij vraagt zich af wat er mogelijk met 
haar aan de hand kan zijn. Hij loopt naar buiten en ziet de auto in de verte verdwijnen. ‘Enfin.’ Zegt 
hij tegen zichzelf. ‘Ik spreek haar misschien snel weer.’ 
Marijn loopt naar binnen naar de gasten, maar hij blijft aan haar denken. ‘Misschien is Frank er nog’ 
denkt hij hardop. Hij kijkt door het restaurant, maar hij ziet hem niet. De meeste gasten zijn dan ook 
al weg. Hij loopt naar de keuken en dan gaat zijn telefoon ineens af, het is een onbekend nummer. 
Marijn: ”Hallo, met Marijn van Steen.” 
Beatrijs: ”Hey, Marijn. Je spreekt met Beatrijs.” 
Marijn: “Hallo, Beatrijs.” 
Beatrijs: ”Even over die lunch, kan je volgende week dinsdag? 
Marijn: ”Oh, ja hoor. Dat moet wel gaan lukken.” 
Beatrijs: “Top, haal me op om 1 uur?” 
Beatrijs geeft Marijn haar adres dat hij vlug op een kladblokje schrijft. 
Wanneer Marijn ophangt zakken zijn schouders in en laat hij een zucht los. ‘Volgende week dinsdag.’ 
Zegt hij tegen zichzelf. 
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Acte6 : De dokter onthult mij 
De telefoon gaat. ‘Zou het Frank zijn? Of misschien Marijn?’ Beatrijs vliegt naar de voorkamer waar 
de telefoon rinkelt. ‘Met Beatrijs Vanderbilt spreekt u.’ zegt ze met enige allure.  
‘Oh goedemorgen dokter.’ 
‘Of ik langs kan komen? Heeft u de uitslagen?’ 
‘Is het erg?’ 
Beatrijs hangt op pakt haar jas en vertrekt meteen naar de dokterspraktijk. 
        Ik kan haar horen denken, ze hoopt dat er niets aan de hand zal zijn maar toch is ze zenuwachtig. 
Het zal niet lang duren of ze weet wie ik ben. Ik zal m’n werk snel moeten doen. 
‘Beatrijs.’ Zegt de dokter met dezelfde opgewekte toon als de vorige keer. 
‘Ik heb wat minder goed nieuws.’ valt hij met de deur in huis. 
‘Uit de foto’s die we hebben genomen en het onderzoek van de vorige keer hebben we een tumor in 
uw linker long geconstateerd.’ Zegt de dokter met een serieuze toon. Hij klinkt niet meer zo 
opgewekt als eerst. Beatrijs blijft doodstil. 
‘Het goede nieuws is dat dit in het verleden prima te genezen was.’ We hebben geen kwaadaardige 
cellen in uw bloed of elders gevonden, maar het is goed om in het ziekenhuis u nog extra te laten 
testen.’ Vult hij aan. 
           De dokter gaat over tot het regelen van de afspraken. Eindelijk heb ik haar waar ik haar hebben 
wil. Ze weet dat ik haar leven kan wegnemen, maar ze weet ook dat ze haar leven kan verdienen als 
ze ervoor vecht. Ik zal tot het uiterste gaan Beatrijs. Want hoe je nu geleefd hebt kan niet langer. 
 
Acte7 : Japans of Frans? 
‘Wat ga je doen nu je weet wie ik ben?’ zeg ik hardop. 
Beatrijs ploft neer op de bank. Ze kan wel janken, maar bedwingt haar emotie. ‘Ik zal Frank moeten 
bellen.’ Ze pakt haar telefoon op. ‘Hij gaat over.’ 
‘Kom op broertje.’ Zegt ze hardop, maar hij neemt niet op. ‘Je weet dat je dit gevecht persoonlijk aan 
moet gaan Beatrijs, je moet zelf veranderen. Anderen kunnen dat niet voor je doen.’ Beatrijs voelt 
zich weer akelig worden en snakt naar adem. Ze valt met één knie op de grond en grijpt naar de 
onderkant van haar borstkas. Dan gaat ook nog eens de telefoon. Beatrijs probeert zich te 
vermannen en rechtop te zitten. Ze laat even een pijnkreet los en pakt daarna de telefoon op. 
‘Beatrijs?’ klinkt een stem aan de andere kant. 
‘Ja?’ antwoordt ze terug. 
‘Zeg Beatrijs, ik vroeg me af waar je meer van hield. Een Japans visrestaurant of misschien een Frans 
restaurant.’  
‘Marijn, ben jij dit?’ vraagt Beatrijs. Marijn geeft een instemmend antwoord. 
Beatrijs:”Marijn wil je alsjeblieft even langskomen?” 
Marijn: “Gaat het wel?” 
Beatrijs: “Niet echt, ik leg je het wel uit als je er bent.” 

Ze hangt haar telefoon op en neemt diep adem. ‘Ik kan dit niet aan denk ik’ zegt ze hardop. 
“Nee Beatrijs, ik ben hier omdat je het wel aan zou kunnen.” 
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Acte8 : Een abrupt einde 

‘Natuurlijk, Frank heeft een concert deze avond.’ Zegt Beatrijs hardop waneer ze naar de deur loopt 
om hem open te doen. 
‘Beatrijs, ik ben zo snel als ik kon hierheen gekomen.’ Zegt hij op een zorgzame manier. 
Ze gaan samen zitten over op de bank. Beatrijs vertelt Marijn over mij. Ze vinden het beide vreselijk 
dat ik er ben. Ik zal niet doen alsof ik warm welkom verwacht had, maar het verbaast me hoeveel 
deze mensen niet inzien. 
‘Ik zou eigenlijk Frank bellen maar hij heeft een concert. Net nu ik hem nodig heb.’ Zegt Beatrijs. Ik 
luister weer naar het gesprek dat Beatrijs en Marijn voeren. 
‘Waarom ga je niet naar dat concert?’ vraag Marijn. ‘Ik wil je er wel naartoe brengen.’  
Beatrijs twijfelt even. ‘Kom op.’ Marijn is haar aan het overtuigen. ‘Ze hebben er vast ook VIP ruimtes 
voor je, of een backstage.’ 
‘Oké.’ Beatrijs stemt in. En ze gaan naar het concert dat zich in dezelfde stad afspeelt. 
 Ze komen niet backstage maar zien Frank vanuit het publiek spelen. Ze is me aan het 
vergeten. Beatrijs snakt weer naar adem. Ze wordt draaierig, de lichten worden diffuus. Ze kijkt naar 
Frank maar die ziet haar niet. Het wordt zwart en haar lichaam wordt slap. 

 
Acte9 : Ben ik in de hemel?  

Beatrijs: ”Ik zie mezelf liggen, Marijn ving me op en heeft me naar de EHBO weten te krijgen. “ 
“Het is zo licht hier en ik voel me licht.” 
“Wacht, ik wil hier helemaal niet zijn!” 
Dan klinkt er een stem: “Niet bang zijn Beatrijs.” 
En dan ziet ze twee films voor zich afspelen. Het zijn films van haar verleden. 
Ze kijkt naar links en ziet haar met haar broertje lachen terwijl ze lucht gitaar speelt voor twee dames 
waar hij mee aan het praten was. Rechts ziet ze dezelfde scene maar dan dat ze hem afsnauwt 
omdat hij weer aandacht bij de vrouwen zoekt.  
‘Wie ben je Beatrijs?’ de stem wordt luider. 
 ‘Ben je de persoon die mensen samen brengt? En ze een lach kunt geven?’ 
‘Of ben je iemand die anderen kan afsnauwen omdat je toch genoeg mensen om je heen hebt?’ 
Beatrijs is stil. 
‘Je kunt hier niet blijven, je tijd is nog niet gekomen.’ 

Ze ziet Marijn en Frank boven haar hangen. 
‘Ze komt bij!’ hoort ze iemand roepen. ‘Blijf maar liggen.’ Klinkt een rustgevende stem. 
Ze denkt diep na over wat ze zojuist had gezien en gehoord. ‘Misschien heb ik wat dingen teveel voor 
lief genomen. M’n leven, de mensen om me heen.’ ‘M’n vriendinnen die alleen maar het beste met 
me voor hebben gehad.’  Hoor ik haar denken en ik weet dat ze het meent. 
‘Dit is het. Ik zal mezelf ongedaan moeten maken. Want dat is mijn taak. Te laten sterven, of sterven. 
Maar je bent tot inkeer gekomen.’  

“Vaarwel.” 

 


