


JE RIJDT NIET MET EEN COUPÉ ALS JE 
IETS DEFTIGS IN DE ZIN HEBT 

Zeer kort blijspel in zes bedrijfjes 



Dramatis personae 

Dimitri 
Katy 
Els 

Soraya 
Erwin 



1 
 

Dimitri zuchtte diep, zonder veel geluid te maken. 
Vanuit een ooghoek loerde hij naar haar, met z’n wijsvinger 
rondjes draaiend op de touchpad van zijn laptop.  

Zij droeg een donkerblauwe pantalon, witte sneakers 
en een wit truitje met lange mouwen en een hoge hals.  

Zedig, dacht Dimitri, tenzij je het anders wil zien. En 
God weet dat een man het anders ziet. Het begint met een 
glimlach en een knipoog en het eindigt ergens tegen de 
muur in een steeg. Of in de kuipzetels van zijn foefelbak. 
Paardenstaart in de vuist, kaken op elkaar, niet morsen 
schat ik moet nog terug naar kantoor. Hm-hm.  

Ooit moest het gebeuren. Zou het gebeuren. Hij kon er 
zich niets bij voorstellen. Nu ja, eigenlijk álles, veel te veel, 
tot in de kleinste details, in geuren en kleuren en met klank 
erbij.  
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Ze kwam naar hem toe. Dimitri richtte zijn blik op zijn 
laptopscherm, snel een excelfile openklikkend. Hij fronste 
zijn wenkbrauwen, alsof hij een moeilijkheid waarnam, een 
wanbetaler of een stockbreuk.  

‘Wil je een eindje gaan rijden?’ vroeg ze. ‘Heb je tijd? Ik 
heb tijd.’  

‘Heel zeker’, zei Dimitri, verrast opkijkend alsof hij uit 
een diepe concentratie werd gewekt. Hij lachte. ‘Nu?’ 

‘Nú,’ zei ze.  
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Ik wil je aan iemand voorstellen,’ zei ze.  

‘Oh?’ antwoordde Dimitri. ‘Hier de volgende naar links. 
Wel op tijd snelheid minderen, het is een rare bocht.’  

‘Aan wie?’ vroeg hij na de rare bocht.  

‘Erwin,’ zei ze. ‘Hij pikt me zaterdag op. Ik zou willen dat 
je met hem kennismaakt.’  

‘Erwin,’ zei Dimitri. ‘Valt er iets te weten over Erwin, op 
voorhand?’  
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‘Els’, zei Dimitri, ‘ik weet het niet.’  

‘Ze is achttien,’ zei Els. ‘Je kunt ze niet opsluiten. Je mag 
al blij zijn dat ze hem komt voorstellen.’ 

‘Hij is zesentwintig,’ zei Dimitri.  

‘Jij bent wel négen jaar ouder,’ zei Els. ‘Ik was ook nog 
maar negentien. Ik heb je daar nooit over horen klagen.’  

‘Wat zoekt zo’n vent van zesentwintig bij een 
tienermeisje?’ vroeg Dimitri. ‘Dat rijmt toch niet? Waar 
praten ze dan over? Dat kan voor zo’n kerel toch maar over 
één ding gaan? Dat weet je goed.’  

‘Ging het voor jou ook maar over één ding?’ vroeg Els.  

‘Bij ons was het liefde,’ zei Dimitri. ‘Dat is anders.’  

‘Hoe was de rijles?’ vroeg Els.  

‘Het schakelen blijft moeizaam,’ zei Dimitri. ‘En ze kan 
zich niet concentreren. Het zou me verbazen als ze slaagt.’  

‘Gelukkig heeft Erwin een rijbewijs,’ zei Els.  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Helemaal ontspannen was het nooit. Hij sloot zijn ogen 
om alles beter te kunnen voelen en om zijn verbeelding de 
vrije loop te laten, maar besefte dan dat hij alert moest zijn. 
Hij spiedde om zich heen. Uit de raampjes, in de 
achteruitkijkspiegel. Volk kwam hier zelden, maar je zult het 
maar hebben. Iemand die je kent.  

‘Je bent stil,’ zei Soraya, in het spiegeltje in de 
opengeklapte zonneklep haar lippen stiftend.  

‘Ik heb geen zin in je vakantie,’ zei Dimitri, zijn hemd 
fatsoenerend. ‘Ik kan geen twee weken zonder jou.’  

‘Vast en zeker wel,’ zei Soraya lachend.  

‘En dan alleen, in Griekenland,’ zei Dimitri. ‘Ik kan zó 
zien wat dat wordt. Een meisje zoals jij…’. 

‘Ik ga niet alleen,’ zei Soraya. ‘Ik ga met een vriendin.’  

‘Nog erger,’ zei Dimitri. ‘Kun je elkaar ophitsen.’  

‘Doe niet onnozel,’ zei Soraya. ‘Wij gaan gewoon wat 
zon pakken.’  



‘En als de zon weg is?’ vroeg Dimitri. ‘’s Avonds?’  

‘Zeg, je méént het, of wat?’ vroeg Soraya, plots op hoge 
poten. ‘En wat zijn wij hier aan het doen, mijnheer Van de 
Velde?’  

‘Dit is liéfde,’ zei Dimitri. ‘Dat is iets anders. Ik hou van 
jou.’  
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‘Ik vertrouw hem voor geen haar,’ zei Dimitri.  

‘Hij was best vriendelijk,’ zei Els. ‘Ik zie er geen kwaad in. 
Beetje zenuwachtig.’  

‘Ik zie dat aan de ogen,’ zei Dimitri, in één teug zijn glas 
rode wijn leegdrinkend. ‘Er zit iets in, in die blik. Iets 
spottends. Iets uitdagends. Ze doen zich schuw en beleefd 
voor, en tegelijk kijken ze naar u van: ouwe, ge wéét wat ik 
straks met uw bloem ga doen.’  

‘Dimitri!’ riep Els verontwaardigd.  

‘En dan die auto,’ zei Dimitri. ‘Je rijdt niet met een coupé 
als je iets deftigs in de zin hebt. Dat is om indruk te maken, 
om ze te lokken. Een foefelbak.’  

‘Een wát?’ vroeg Els.  

‘Komaan, zeg!’ zei Dimitri kwaad.  

‘En uw Carrera, wat is dat dan?’ zei Els. ‘Is dat dan ook 
een foefelbak?’  



‘Ik ben een autoliefhebber,’ zei Dimitri, zijn sleutels uit 
de lade nemend.  

‘Dat is iets anders.’  

Einde 
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