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1. Ext. Strand – Dag 

BORIS (7 jaar) en zijn MOEDER zijn op het strand. BORIS bouwt een 

zandkasteel dicht bij het water. Naast BORIS staat zijn 

speelgoedauto met laadbak. We zien dat de auto door een hoge golf in 

de branding wordt meegesleurd. BORIS ziet het niet. 

2. Ext. Strand/Duinen/Strandjuttershut – Namiddag 

Het is koud geworden. BORIS heeft een trui aan. Hij zoekt zijn 

speelgoedauto. MOEDER staat verderop handdoeken op te vouwen en de 

strandtas in te pakken. In de verte ziet BORIS iemand de duinen 

inlopen met heel veel spullen. Het is een STRANDJUTTER. BORIS rent 

achter hem aan. De STRANDJUTTER is met zijn spullen op weg naar zijn 

strandjuttershut. Als BORIS hem heeft ingehaald staat de jutter al 

bij zijn deur.  

BORIS 

Geef het terug! Het is mijn mooiste!  

3. Int. Strandjuttershut – Namiddag 

BORIS kijkt rond in de hut van de STRANDJUTTER. 

STRANDJUTTER 

Zie je wel? Ik heb hem niet. 

BORIS ziet de spulletjes die door de STRANDJUTTER zelf gemaakt zijn. 

Een handgemaakt zeilbootje van wrakhout heeft een ereplek gekregen. 

Hij staat tussen andere handgemaakte voertuigjes op een verhoging. 

De STRANDJUTTER ziet BORIS kijken.  

STRANDJUTTER 

Dat is míjn mooiste.  

De jutter draait zich om om thee te zetten. BORIS stopt stiekem het 

bootje onder zijn trui. 

4. Ext./Int. Bushalte strand/Bus – Namiddag 

BORIS wordt door zijn MOEDER ruw de bus in gesleurd. BORIS kijkt 

MOEDER niet aan. Hij heeft het bootje nog onder zijn trui. De bus 

stopt bij een tussenhalte. 

MOEDER 

Kijk BORIS! 

MOEDER wijst een gevangenis aan, te herkennen aan de spijlen voor de 

ruiten. BORIS zakt ver onderuit in zijn stoel als hij de gevangenis 

ziet. 
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5. Int. Thuis – Dag 

BORIS zit voor de televisie op de grond met het wrakhouten bootje te 

spelen. MOEDER zet het regionale nieuws aan. Daarop is te zien dat 

de strandjuttershut wordt geruimd. BORIS en zijn MOEDER kijken naar 

de beelden. Er is binnenin de hut gefilmd. BORIS herkent het. Hij 

ziet de lege plek waar het bootje hoort te staan. MOEDER schudt 

afkeurend met haar hoofd. BORIS schuift het bootje achter zijn rug. 

MOEDER weet niet dat BORIS iets gestolen heeft. 

6. Int. Thuis – Dag 

Door de open tuindeur zien we dat MOEDER aan het tuinieren is. BORIS 

glipt zonder dat ze het merkt de voordeur uit.  

7. Int. Bus – Dag 

BORIS zit in de bus met het bootje onder zijn trui. Hij bukt als hij 

langs de halte met de gevangenis komt.  

8. Ext. Strandjuttershut – Dag 

De strandjuttershut is afgezet. BORIS gaat een rood en wit lint 

onderdoor. Hij probeert de deur open te doen, maar die is verzegeld. 

Hij bonst hard op de deur en schreeuwt: 

BORIS 

Hallooo! 

Héééé! 

Niemand doet open. BORIS laat zijn ogen verslagen over het grote 

strand heen glijden. Er is niemand anders op het strand. Daar is het 

weer te koud voor. 

9. Int. Thuis:slaapkamer/beneden – Dag 

BORIS haalt oud en versleten speelgoed onder zijn bed vandaan. Hij 

stopt alles in een grote vuilniszak. Het rent met de vuilniszak naar 

beneden. Gaat de voordeur uit en trekt hem achter zich dicht. We 

zien MOEDER door de open tuindeur. Ze hoort de voordeur dichtvallen 

en kijkt op van haar tuinwerk. 

10. Ext. Strand – Dag 

(Sequentie) 

BORIS verspreidt zijn oude speelgoed over het strand. Hij gaat op 

een zandhoop zitten wachten en wipt ongeduldig met zijn voet op en 

neer. 

BORIS maakt zijn oude speelgoed stuk. Hij breekt het plastic van 

autootjes. Trekt de wielen eraf. Hij scheurt zijn knuffels aan 

flarden en haalt het witte vulsel eruit. Hij kan het speelgoed nu 
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over een nog groter gebied verspreiden. Hij legt van alle kanten 

sporen aan die stuk voor stuk naar hem leiden. 

BORIS begint zijn eigen speelgoed in de vuilniszak te verzamelen en 

roept: 

BORIS 

Kijk! Zo! 

Hij trekt de mast van het wrakhouten bootje eraf. Hij ziet dat er 

een POLITIEAGENT op hem afkomt. Hij stopt het bootje onder zijn trui 

en zet het op een lopen. De agent rent achter hem aan. 

11. Int. Politiebureau – Dag 

BORIS zit op een kantoor in het politiebureau. Het kapotte bootje 

staat op zijn schoot.  

BORIS 

Weg? 

POLITIEAGENT 

Hij mocht daar helemaal niet zijn.  

Strandjutten betekent stelen,  

wist je dat?  

Alles wat op het strand aanspoelt  

is eigendom van de staat. 

BORIS 

Hij heeft mijn auto gestolen. 

POLITIEAGENT 

Dat dingetje van jou,  

dat komt vanzelf weer boven water. 

De POLITIEAGENT geeft BORIS een knipoog en lacht om zijn eigen 

“boven water.” 

BORIS 

Wat is de staat? 

De POLITIEAGENT denkt na. 

POLITIEAGENT 

Het land, het gezag…  

Ik. 

BORIS steekt het bootje uit naar de POLITIEAGENT. Die moet hard 

lachen. 
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12. Ext. Politiebureau – Dag 

BORIS en zijn MOEDER komen het politiebureau uit. MOEDER sleept 

BORIS ruw mee aan zijn hand. In zijn vrije hand omklemt hij het 

bootje. De mast is gerepareerd met plakband. BORIS kijkt een laatste 

keer om naar het politiebureau. Achter één van de ramen wordt een 

luxaflex omhoog getrokken. BORIS ziet zijn verloren speelgoedauto in 

de vensterbank staan. Hij stampt kwaad met zijn voeten op de grond. 

13. Int. Thuis – Ochtend 

We zien hoe BORIS ijverig de strandtas van zijn MOEDER inpakt met 

zonnebrand, koekjes en rieten matjes. Hij vouwt twee badlakens op en 

propt die bovenin. Dan keert hij zich hoopvol naar zijn MOEDER, die 

van een afstand heeft staan toekijken. 

MOEDER 

Je loopt niet weer weg.  

Begrepen? 

14. Int. Bus – Dag 

We zien BORIS en zijn MOEDER weer in de bus zitten. BORIS heeft het 

bootje van wrakhout op zijn schoot. De bus stopt bij de halte met de 

gevangenis. BORIS glipt zonder dat zijn MOEDER het merkt de bus uit. 

De bus komt weer in beweging. MOEDER kijkt uit het raam en ziet 

BORIS de straat naar de gevangenis oversteken.  

15. Ext. Gevangenis – Dag 

MOEDER heeft een halte verder een bus teruggenomen. We zien haar bij 

de gevangenis weer uitstappen. BORIS komt op haar toegelopen. Hij 

heeft het bootje niet meer bij zich. MOEDER houdt de bus – richting 

huis – staande tot BORIS is ingestapt. Ze is heel erg boos.  

16. Ext. Gevangenis – Dag 

Voor de ingang van de gevangenis staat op de grond het kleine bootje 

van wrakhout. 

 

 

 

 

 

 

 


