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Intro 
 
EXT. Binnenstad van Den Bosch – Terras – Avond 
 
Lola (18) en haar vrienden zitten op het terras te borrelen. 
Ze hebben plezier en lachen veel. Je hoort ze lachen en praten 
met elkaar. Ondertussen klinkt er een intro lied. Na een 
tijdje rekenen ze af en gaat iedereen op weg naar huis. 
 
 
EXT. Binnenstad van Den Bosch – Avond 
 
Je ziet Lola door verschillende straten lopen op weg naar 
huis. Het is donker en er is bijna niemand meer te bekennen. 
Op de achtergrond hoor je nog enig verkeer. Dan klinkt de 
voice over stem van Lola 
 
LOLA 
Ik ben Lola. Elke donderdagavond terras ik met mijn vrienden. 
Daarna loop ik de eenzaamheid weer tegemoet.  
 
 
INT. Huis van Lola – Emmaplein 139 / Berenklauw 31 – Nacht  
 
Terwijl de voice over van Lola klinkt zie je haar het huis 
binnenlopen. Ze loopt door de donkere gang de donkere 
woonkamer in, richting haar kamer. Hier kleed Lola haar uit en 
gaat in bed liggen. Wanneer ze haar ogen dicht doet en je 
denkt dat ze gaat slapen doet ze haar ogen weer open. 
 
LOLA 
Wanneer ik thuiskom weet ik dat iedereen slaapt. Maar ik niet. 
Ik slaap niet. Nooit. 
 
 
INT. Slaapkamer van Lola – Berenklauw 31 – Nacht 
 
Na de titel van de film ingeleid te hebben zie je Lola haar 
laptop pakken en Netflix openen. Ze kijkt de laatste 
aflevering Riverdale en beseft zich dat ze nu alle series 
gezien heeft. Ze kijkt voor zich uit en weet niet wat ze nu 
moet doen. Ze kleed zich weer aan en loopt naar buiten. 
Terwijl deze actie plaatsvindt hoor je de voice over van Lola. 
 
 
LOLA 
Insomnia, ook wel slapeloosheid. Dat is waar ik aan lijd. 
Dokters kunnen de oorzaak niet vinden en weten ook niet hoe ze 
het op moeten lossen. Daarom Netflix ik elke nacht. Ik heb dus 
ook alle series al gezien.  
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EXT. Havensingel / Tramkade / Citadel – Nacht 
 
Lola loopt zonder doel steeds verder van huis. Via de 
Havensingel loopt ze richting het Citadel. Ze weet niet wat ze 
moet doen en loopt steeds meer richting duisternis en 
eenzaamheid. Na een tijdje komt ze een bankje tegen waar ze op 
uitrust en een sigaret opsteekt. Tijdens deze beschreven actie 
klinkt de voice over van Lola. 
 
LOLA 
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben radeloos. Ik loop steeds 
verder van huis en weet dat ik steeds verder weg loop van mijn 
problemen. Ik heb geen doel. Ik weet niet of ik nog naar huis 
ga.  
 
 
EXT. Bankje bij Citadel – Nacht 
 
Lola zit nog steeds op het bankje en kijkt voor zich uit. Haar 
hoofd is leeg en denkt nergens meer aan. Er komt een man (45) 
naar haar toegelopen wie stinkt naar alcohol.  
 
MAN 
Dat is mijn bankje! Hup! Weg! 
 
Lola negeert hem en kijkt zielloos voor zich uit. 
 
MAN 
Hallo? Hoor je me niet? Opzouten! 
 
Lola geeft geen kik. De man komt dichterbij. 
 
MAN 
He! Dit is de laatste keer dat ik het zeg! Oprotten! Anders 
doe ik je wat! 
 
Lola haalt haar neus op en kijkt vervreemd omdat ze de 
alcohollucht sterk ruikt. 
 
MAN 
Je vindt jezelf heel wat he? Vieze slet! 
 
Hier is Lola niet van gediend. Ze pikt het niet als iemand 
haar uitscheldt.  
LOLA 
Pardon? Dat jij geen huis of familie hebt betekent niet dat je 
mij lastig moet vallen! Ga lekker ergens in de goot liggen! 
 
MAN 
Nu is het genoeg! 
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De man komt op Lola af en trekt haar van het bankje af. Lola 
valt half op de grond en schrikt. Haar ogen vol tranen rent 
Lola weg. Op weg naar huis. 
 
 
EXT. Galerij gebouw Emmaplein – Nacht / Schemering  
 
Lola loopt nog vol in shock over de galerij van het 
appartementencomplex. Het begint al licht te worden. Ze kijkt 
nog even snel hoe de stad langzaam ontwaakt. 
 
 
INT. Slaapkamer van Lola - Berenklauw 31- Nacht / Schemering 
 
Wanneer ze haar huis binnenkomt gaat Lola meteen naar haar 
slaapkamer en gaat in bed liggen. Wachtend op het ontbijt. 
Tijdens de twee laatst beschreven acties klinkt de voice over 
van Lola. 
 
LOLA 
Dit was een nacht zoals ik ‘m nog nooit beleefd heb. Ik zal 
dit niet snel vergeten. Hoe die dronken dakloze tegen mij deed 
was niet normaal. Toch ben ik nieuwsgierig naar hem geworden. 
Maar dat zijn zaken voor later.  
 
 
INT. Woonkamer – Emmaplein 139 – Ochtend 
 
Lola zit aan de ontbijttafel tegenover haar moeder. Ze staart 
naar haar nog volle kom cornflakes en roert met de lepel 
doelloos door de kom heen. Ze toont geen emotie.  
 
MOEDER VAN LOLA 
Lola, wat is er?  
 
Lola reageert niet en staart wederom naar de cornflakes. 
 
MOEDER VAN LOLA 
Waar was je vannacht? Ik hoorde je weggaan. Ik wil niet dat je 
in de nacht wegaat. 
 
Lola reageert niet 
 
MOEDER VAN LOLA 
Lola, kom op! Ik ben hier helemaal klaar mee! Wat is er aan de 
hand?! Waarom moet het elke keer zo gaan?! 
 
Na een duidelijke zucht van ergernis staat Lola op, pakt haar 
tas en gaat naar school.  
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INT. Slaapkamer van Lola – Berenklauw 31 – Nacht 
 
De volgende nacht ligt Lola zich te vervelen in bed. Ze denkt 
na over de nacht hiervoor. Ze vond het eng maar toch ook 
spannend. Ze besluit om weer naar het bankje van gister toe te 
gaan. Ze pakt haar jas en gaat naar buiten. Ze neemt ook de 
boterhammen mee die nog in haar tas zaten. 
 
 
EXT. Havensingel / Citadel – Den Bosch – Nacht 
 
Lola loopt precies dezelfde route als ze vorige nacht heeft 
gedaan. Je ziet haar langs verschillende locaties lopen zoals 
de scene van de nacht ervoor. Na een tijdje ziet ze in de 
verte het bankje. De man van de vorige nacht zit erop met een 
plastic zak vol bier. Lola stopt even, en loopt daarna verder 
richting het bankje. 3 meter voor het bankje stopt ze en kijkt 
naar de man zonder iets te zeggen. De man krijgt door dat Lola 
naar hem kijkt.  
 
MAN 
Jij weer? Oprotten! Dit is geen plek voor meisjes zoals jij. 
Moet jij niet in bed liggen? 
 
Lola negeert dit. Ze loopt naar het bankje toe En gaat naast 
hem zitten. Op de rugleuning van het bankje. Lola steekt een 
sigaret op en staart voor haar uit. De man kijkt haar aan maar 
zegt niks. Na 5 seconden begint de man met praten. 
 
MAN 
Lust je bier? 
 
Lola zegt niks. De man pakt een blik bier uit zijn tas, maakt 
hem open en geeft het aan Lola. Lola pakt het bier en neemt 
een flinke slok. De man kijkt haar verbaasd aan. Lola blijft 
grote slokken nemen tot het blik op is. Ze gooit het op de 
grond. 
 
LOLA 
Sigaret? 
 
De man pakt de sigaret aan, samen met de aansteker. 
 
MAN 
Waarom ben je hier? Hoor je niet te slapen? Je zal morgen wel 
weer naar school moeten.  
 
Lola zucht en staat op. Ze loopt 3 meter weg van het bankje. 
Staat stil, pakt de boterhammen uit haar tas en legt ze naast 
de man neer. Ze draait zich om en loopt weg. 
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MAN 
Hé! August, aangenaam. 
 
 
EXT. Citadel – Den Bosch – Nacht 
 
De volgende nacht zie je Lola aankomen bij het bankje. August 
zit precies op dezelfde plek als de nacht ervoor. Lola gaat 
wederom naast hem zitten op de rugleuning. Ze steekt een 
sigaret op en geeft de rest van het pakje aan August.  
 
LOLA 
Lola.  
 
August pakt een blik bier en geeft het aan Lola. 
 
AUGUST 
Hier. En drink het minder snel op dan gister. Je moet ervan 
genieten.  
 
Lola opent het blik en neemt een grote slok. 
 
AUGUST 
Waarom ben je hier weer? Waarom blijf je terugkomen elke 
nacht? 
 
Lola kijkt voor haar uit en negeert zijn vraag.  
 
AUGUST 
Hé, als je niet praat kan je oprotten! 
 
Lola reageert weer niet. Ze laat geen emotie zien. August 
kijkt Lola diep in haar ogen aan. Lola kijkt arrogant terug. 
Ze zucht. 
 
LOLA 
Ik slaap niet. 
 
AUGUST 
Dat zie ik. 
 
LOLA 
Ik slaap nooit. Daarom ben ik hier. 
 
August kijk haar vragend aan zonder iets te zeggen. 
 
LOLA 
Ik heb idiopatische insomnia. Een ernstige vorm van 
slapeloosheid waarvan de oorzaak niet bekend is. Twee dagen 
terug heb ik de laatste aflevering op Netflix gekeken. En nu 
verveel ik me elke nacht. 
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Terwijl Lola doorpraat hoor je haar dialoog langzaam uitfaden. 
August kijkt haar begripvol aan. De dialoog van Lola fade weer 
in. 
 
LOLA 
En nu zit ik hier. Naast een zwerver. Wat doe jij hier? Moet 
je niet bij een gezin zijn in een warm huis? 
 
August kijkt de duisternis in en neemt een flinke slok bier. 
Daarna een hijs van zijn sigaret. 
 
AUGUST 
Je kunt beter gaan. 
 
Lola kijkt August vragend en arrogant aan. Ze staat op en 
loopt richting huis. 
 
 
 
INT. Woonkamer – Emmaplein 139 – Ochtend 
 
Lola staart naar een legen kom voor zich, waar normaal de 
cornflakes in zitten. Ze vraagt zich af waarom August dakloos 
is. Ondertussen hoor je de moeder van Lola praten. Je hoort 
niet duidelijk wat ze zegt.  
 
 
MOEDER VAN LOLA 
 
Hallo? Lola? Hoor je me wel? Waarom zaten er twee pakjes 
sigaretten in je jaszak gister? 
 
Lola kijkt haar moeder aan met een arrogante blik. Zonder iets 
te zeggen staat ze op, pakt haar tas en loopt richting de 
voordeur. 
 
 
 
EXT. Citadel – Den Bosch – Nacht 
 
Lola loopt richting het bankje, wat in de verte al te zien is. 
August zit er al. Wanneer Lola bij het bankje aankomt geeft ze 
August de boterhammen van school en een deken. Ze zeggen niks 
tegen elkaar. Lola gaat op de rugleuning zitten. August geeft 
haar een blik bier. 
 
LOLA 
Ik haat mijn moeder. 
 
AUGUST 
Hoezo? Heb respect voor je moeder! 
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LOLA 
Je weet niet hoe ze is. Ze is kut en schijt irritant. Ze was 
aan het zeiken dat ik twee pakjes sigaretten bij me had. 
 
August begint te lachen. 
 
AUGUST 
Hahaha. Lola, ze is gewoon bezorgd. Dat soort dingen zegt ze 
omdat ze om je geeft. Zal jij het leuk vinden als jouw dochter 
later met twee pakjes sigaretten thuiskomt? 
 
Lola zegt niks. Ze staart voor zich uit. 
 
LOLA 
Laat maar. Ik vertel wel niks tegen je. 
 
AUGUST 
Wat verwacht je dan? Dat ik alles ga zeggen wat jij graag 
willen horen. 
 
Lola zucht. Voor 6 seconden is het stil.  
 
LOLA 
En wat is jouw verhaal? Ga je me dat nog vertellen? 
 
AUGUST 
Mijn verhaal? Waarom wil je die horen? Niemand interesseert 
zich in mij. 
 
LOLA 
Ik wel. Anders vraag ik het toch niet? 
 
August zucht. 
 
AUGUST 
Oké dan. 
 
August neemt twee flinke slokken bier.  
 
AUGUST 
Ik ben niet altijd dakloos geweest. Ooit woonde ik met mijn 
gezin aan de rand van Den Bosch. Prima leven. Ik had een vrouw 
en twee kinderen. Ik werkte bij een softwarebedrijf.  
 
Ondertussen zie je Lola vragend naar August kijken. August 
neemt een hijs van zijn sigaret. 
 
AUGUST 
Op een dag kwam ik twee uur eerder thuis van werk dan normaal. 
Ik kwam bij mijn huis en zag een auto staan die ik herkende. 
Het was de auto van mijn beste vriend. Ik vroeg me af wat hij 
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hier deed. Toen ik binnenkwam hoorde ik het gekreun van mijn 
vrouw. 
 
Terwijl August dit vertelt, zie je wat hij beschrijft. 
 
AUGUST 
Ik ging naar boven, richting onze slaapkamer. Ik deed de deur 
open en zag precies wat ik al had verwacht. Mijn beste vriend, 
in mijn bed met mijn vrouw. Ik liet de tas vallen die ik nog 
vasthad. Ik ben weg gegaan en ergens anders gaan wonen.  
 
Lola laat meer emotie zien. Ze krijgt medelijden met August. 
 
AUGUST 
Elke dag ben ik meer alcohol gaan drinken. Ook overdag dronk 
ik. Ik kwam vaak niet opdagen bij werk en werd uiteindelijk 
ontslagen. Zo ging het van kwaad tot erger. En nu zit ik hier. 
Naast een meisje wie nooit slaapt. 
 
Lola kijkt naar August hoe hij voor zich uitstaart. 
 
LOLA 
Dankjewel. 
 
AUGUST 
Waarvoor? 
 
LOLA 
Dat je me dit verteld hebt.  
 
AUGUST 
Ach, wat moet ik anders doen in deze saaie nacht.  
 
Lola moet lachen. Terwijl ze praten hoor je hun dialoog 
langzaam wegfaden.  
 
 
 
EXT. Citadel – Den Bosch – Nacht 
 
In deze scene zie je dat Lola elke nacht naar August gaat. Het 
is een compilatie van verschillende nachten en gesprekken. 
Hier wordt duidelijk dat Lola en August elkaar steeds beter 
gaan begrijpen en niet meer zonder elkaar kunnen.  
 
 
INT. Slaapkamer Lola – Berenklauw 31 – Ochtend 
De vorige scene zal overlopen in deze scene. Na de compilatie 
wordt Lola wakker. Ze doet langzaam haar ogen open. Haar ogen 
worden steeds groter als ze bezeft dat ze geslapen heeft. 
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LOLA 
Holy shit.  
 
Lola draait zich verward om. Ze staart naar haar kussen. Dit 
kan ze niet beseffen. 
 
LOLA 
Ik heb geslapen. Ik heb geslapen! 
 
 
INT. Woonkamer – Emmaplein 139 – Nacht 
 
Lola doet haar jas aan en pakt haar tas. Ze loopt richting de 
voordeur.  
 
 
EXT. Havensingel – Den Bosch – Nacht 
 
Lola loopt sneller dan normaal Met een brede glimlach loopt ze 
langs het water, richting August.  
 
 
EXT. Citadel – Den Bosch – Nacht 
 
Lola ziet in de verte het bankje al. 
 
LOLA 
August! August! Ik heb geslapen! 
 
Lola stopt met lopen. Ze staart naar het bankje. Ze ziet dat 
August er niet is. Ze gaat op de rugleuning van het bankje 
zitten en steekt een sigaret op. Ze staart voor zich uit. 
 
Fade 
 
Lola kijkt naar links, en naar rechts. Dan klinkt de voice-
over van Lola. 
	
LOLA 
Ik heb nog vier uur zitten wachten. Maar August kwam niet die 
nacht. De nacht erna kwam hij ook niet. Wekenlang ben ik elke 
nacht naar het bankje gegaan om te kijken of August er was. Ik 
zal nooit weten.  
 
 
INT. Jeroen Bosch Ziekenhuis – Den Bosch – Middag 
 
Lola zit met haar moeder bij de arts die haar behandelt. De 
arts gaat zitten. En praat. Wat hij precies zeg hoor je niet. 
Want dan klinkt de voice-over van Lola. 
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LOLA 
De artsen snappen eindelijke waarom ik niet sliep. Omdat ik 
elke nacht naar mijn laptop staarde maakte ik geen melatonine 
aan. Hierdoor sliep ik niet. Omdat ik de eerste paar dagen 
bang was dat ik niet kon slapen, sliep ik ook niet. Daarnaast 
zat ik veel te veel in over mijn problemen. Omdat ik wekenlang 
elke nacht naar August ging om mijn hart te luchten, en dus 
ook niet naar mijn laptop staarde, kon ik uiteindelijk slapen. 
Maar over één vraag zal ik elke nacht inzitten: waar is 
August? 
 

 

END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


