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Episode 172 
 
Vorige aflevering bij 'Hand aufs Herz'  
   
Ben: "Ja. Ik ben daarstraks naar de politie geweest. Maak je geen zorgen, ik heb jou niet vermeld."  
Sophie: "En Ronnie?"  
Ben: "Wel, wat denk je zelf? Die klootzak heeft me helemaal naar beneden gehaald. Ik kon er niet 
meer tegen."  
Sophie: "Ja, ik begrijp het. Het zou voor hem beter zijn als hij zichzelf ook aangeeft, niet?"  
Ben: "Ja, natuurlijk. Maar je hebt hem gehoord. Hij is het niet van plan."  
-  
Ronnie: "Hej, nogmaals, Sophie en ik hadden niets te maken met die race!"  
Agent: "Wat zeg jij daarvan?"  
Sophie (aarzelend): "Dat klopt. Ik was bij Ronnie de avond van het ongeluk."  
   
(intro)  
   
(in Raum Zeit Records)  
   
Ronnie: "Ja, wij waren samen. De hele avond, bij mij thuis."  
Ben: "Dat doet het hem helemaal! Daarnet wou je nog dat hij zou bekennen!"  
Ronnie: "Hej, snap je het niet? Er is niks om te bekennen! Tenzij elkaar betasten op de sofa illegaal 
is!"  
Ben: "Wat stuk zijn jullie aan het opvoeren? Je weet alletwee dat dit gewoon bullshit is!"  
Ronnie: "Hej, gast, het is de waarheid!"  
Agent: "Goed, dan komen jullie met me mee naar het politiebureau en dan wordt het officieel 
vastgelegd."  
Sophie: "Maar we hebben u alles al verteld!"  
Ben: "Maar niet de waarheid!"  
Ronnie: "Djeezes, hou je mond!"  
Frank: "Excuseer, meneer..?"  
Agent: "Mnr. Sorge."  
Frank: "Mnr. Sorge, ik kan u verzekeren dat mijn broer en zijn vriendin later naar  het bureau zullen 
komen om hun verklaring af te leggen. Maar we kunnen beter wachten tot ze allemaal wat 
gekalmeerd zijn. Alstublieft."  
Agent: "Dan zie ik jullie morgen ten laatste op het bureau."  
Frank: "Ok, en nu even ter zake komen. Wat is er hier aan de hand?"  
   
  
(Saal 1)  
   
Helena: "Mag ik erbij komen zitten?"  
Stefan: "Natuurlijk! Ik had niet verwacht dat je mijn gezelschap zou komen opzoeken nadat je kamp 
een complete flop bleek te zijn."  
Helena: "Dat lijkt jou in elk geval te plezieren."  
Stefan: "Je houdt er niet van om ongelijk te krijgen, ofwel?"  
Helena: "Natuurlijk niet."  
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Stefan: "Zie je, ik ook niet."  
Helena: "Ok dan, je hebt gelijk!"  
Stefan: "Helena? Zoveel zelfkritiek had ik van jou niet verwacht."  
Helena: "Zie je, je weet niet veel over me."  
Stefan: "Martinin dry?"  
Stefan (tegen de ober): "Maar er maar twee van."  
Stefan: "Dat weet ik dan wel weer van je!"  
Helena: "Eigenlijk ging ik jou op een drankje trakteren! Als boetedoening voor mijn hardnekkigheid."  
Stefan: "Hoe kan ik daaraan weerstaan?"  
Helena: "In alle eerlijkheid: ik liet me gaan met dat kamp. Je daagde me uit. Maar ik had je zoon er 
niet in mogen betrekken."  
Stefan: "Maak je geen zorgen! Ben heeft de trip goed doorstaan!"  
Helena: "Echt?"  
Stefan: "Ja, op deze moment gaat hij door een moeilijke tijd, maar hij groeit met zijn taken."  
   
   
(in Raum Zeit Records)  
   
Ronnie (kijkt naar Sophie): "Zo is het gebeurd, of niet soms?"  
Ben (kwaad): "Ts, ik hoef hier niet naar te luisteren!"  
(Ben wilt Raum Zeit Records verlaten)  
Frank: "Ben, vertel me eerst eens wat voor een race dit was?"  
Ben: "Vraag het aan je broer, hij was er ook!"  
Ronnie: "Ik weet niet wat je van me wilt. Sinds je weet dat we familie zijn ben je gewoon helemaal uit 
je dak gegaan. Hij heeft een clanprobleem ofzoiets."  
Ben (geïrriteerd): "Ik wil vertrekken nu."  
Frank (krachtig): "Wat soort race was het?"  
Ben: "Het was de tweede race. Het ging over mijn mustang, ik wou hem terug. Dat is waarom we een 
rematch hielden. We hadden een porsche gestolen en gingen ervoor."  
Ronnie (onderbreekt Bens bekentenis): "Tuurlijk, het wordt maar beter en beter... Ga toch gewoon 
weg!"  
Ben (gaat duidelijk door): "We reden op de snelweg. Plots was er een bus die onze richting  uitkwam. 
De bus probeerde te stoppen, maar ze verloor de controle en kwam toen pas tot stilstand. Wij reden 
weg in onze auto's kort nadat Götting op de bus inreed. We zijn beide schuldig aan de dood van 
Alexandra Lohmann en Julian Götting. En aan het feit dat Timo in een rolstoel zit." (kwaad tegen 
Ronnie:) "Maar jij geeft er geen zak om!"  
Ronnie: "Ben is gewoon gestoord. Hij is aan het trippen ofzo!"  
Frank (tegen Ben): "Weet je, dat zijn zware beschuldigingen."  
Ben: "Nee, geen beschuldigingen! De waarheid! Maar niemand lijkt er hier ook maar in 
geïnteresseerd te zijn!"  
(Ben staat op het punt te vertrekken, maar stopt dan en zegt tegen Sophie:) "En jij, vraag me nooit 
nog om een gunst!"  
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(Michaels flat: Bea en Michael kijken tv. Bea biedt Michael wat chips aan, maar hij weigert)  
   
Michael: "Dank je!"  
Bea: "Is alles goed? Die film is dom. Hoe gaat het eigenlijk met je?"  
Michael: "Vanwege het ongeluk bedoel je? Hmm, alles is goed."  
Bea: "Goed, dan zal ik stoppen met me zorgen te maken."  
(de bel gaat)  
Michael: "Wacht, ik ga wel."  
Michael (verrast): "Meneer Bergmann!"  
Ben: "Ik moet met Bea spreken!"  
Bea: "Ben, wat doe jij hier?"  
Ben: "Ik ben naar de politie geweest. Ik.. Oh fuck, ik moest met iemand praten. Het spijt me, ik ga 
wel."  
Michael: "Ah, wacht, het lijkt dringend. Ik moest eigenlijk nog iets vragen aan mijn broer, dus 
waarom doe ik dat niet in 1 keer in levende lijve."  
Michael (tegen Bea): "Ik zie je later."  
   
   
(Raum Zeit Records)  
   
Sophie: "Misschien had ik dat niet moeten zeggen."  
Ronnie: "Niets van. Je hebt juist gehandeld. Je was cool, blijf zo, ik vind het leuk."  
Frank: "Welk deel van 'stuur je vriendin naar huis, wij moeten praten' heb je niet begrepen?"  
Ronnie: "Het einde. We hebben al gepraat! Ik weet niet waarom Ben problemen maakt. Misschien is 
hij jaloers omdat roodkapje mij heeft gekozen!"  
Sophie: "Ik moet gaan. We zien elkaar morgen?"  
Ronnie: "Zeker en vast. We hebben een date op het politiebureau."  
Frank: "Marie, sorry, het is niets persoonlijks."  
Sophie: "Sophie."  
(Sophie vertrekt)  
Frank: "Je wilt niet praten? Ok, je moet alleen maar luisteren! Want ik geloof die 'ik ben onschuldig' 
act van je niet! Snelle auto's.. Illegale races.. Dat klinkt precies zoals mijn kleine broer Ronnie Peters. 
Ik bedoel je bent je rijbewijs niet zomaar kwijtgeraakt omdat je te hard aan het rijden was!"  
Ronnie: "Ja, het is al goed. Maar ik heb helemaal niks te maken met dat horrorverhaal van die zak! 
Hoe vaak moet ik het nog zeggen?"  
Frank: "Ok, Ronnie, luister! Als ik erachter kom dat je liegt, dan is het voorbij. Dan vlieg je op straat!"  
   
   
(Chulos)  
   
Sebastian (tegen zijn werknemer): "En vergeet de kassa niet op slot te doen!"  
Michael: "Ben je klaar?"  
Sebastian: "Jep! Zelfs al was dit nogal onverwacht. Ik dacht dat je een gezellige avond met Bea wou?"  
Michael: "Er kwam iets tussen."  
Sebastian: "Dat heb je al gezegd over de telefoon. Meer details alsjeblieft?"  
Michael: "Bergmann kwam opdagen. De kleine. Hij leek nogal overstuur, had iemand nodig om mee 
te praten.. hm."  
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Sebastian: "Ben? Overstuur? Praten? Met Bea? En jij reageerde op een manier als 'natuurlijk, ik wil 
niet storen, veel plezier!'?"  
Michael: "God, hij is haar student en zij is zijn begeleidster."  
Sebastian: "Interessante verandering van mening. Is er ook een reden voor?"  
Michael: "Ik heb er met haar over gepraat. We hebben het uitgepraat."  
Sebastian: "Hallo? Ben je het al vergeten? Die kerel werkt als een rode lap voor jou!"  
Michael: "Hij is haar student! Kan het zijn dat jij iets aan het projecteren bent op mijn situatie ofzo?"  
Sebastian: "Verander nu niet van onderwerp!"  
Michael: "Je bent jaloers! Jij bent jaloers op de baas van je vriendin! En nu projecteer je dat op mijn 
situatie!"  
Sebastian: "Nee, dat ben ik niet! Maar.. willen we het nu over onze vriendinnen hebben of willen we 
gewoon een leuke avond samen?"  
Michael: "We willen gaan eten nu. Ik heb honger. Kom op!"  
Sebastian: "Ja, ik ook."  
   
   
(Michaels flat)  
   
Ben: "Hij heeft gewoon rechtuit gelogen tegen de politie!"  
Bea: "Hij weet dat hij fout zat."  
Ben: "Dat betwijfel ik bij Ronnie."  
Bea: "HIJ moet ermee omgaan. Elke dag wanneer hij in de spiegel kijkt. Het was zijn beslissing. Maar 
jij hebt de waarheid vertelt. Het was het enige juiste om te doen. Wat zeiden de agenten?"  
Ben: "Mijn rijbewijs werd afgenomen natuurlijk. En ze klagen me aan voor vluchtmisdrijf, onvrijwillige 
doodslag en geweldpleging. Het telt allemaal bij elkaar op. Waarschijnlijk heb ik geluk dat ik nog niet 
ben opgesloten."  
Bea: "Maar het feit dat je jezelf hebt aangegeven gaat in je voordeel pleiten in de rechtbank. 
Trouwens, het was niet allemaal jouw schuld!"  
Ben: "Maakt dat uit? Als Ronnie blijft zeggen dat hij er niks mee te maken heeft, ben ik de enige die 
alle schuld krijgt."  
Bea: "Je hebt het moeilijkste deel al achter de rug."  
Ben: "Denk je? Ik heb Timo nog niet bezocht sinds hij verlamd is. Bea, we waren vrienden. Ik moet 
hem gaan vertellen dat het mijn schuld is dat hij kreupel is. Maar ik heb geen idee hoe ik dat moet 
doen."  
   
   
(Saal 1)  
   
Sebastian (tegen Michael): ".. is zijn eigen gewicht in goud waard en die Frank Peters is wel ok."  
(beide zien Helena en Stefan samen zitten)  
Sebastian: "En aanschouw dat nu een keer."  
Michael (extra luid zodat Helena hem kan horen): "Ja, hij is wel ok. Als hij niet zo slim zou zijn en er 
niet zo goed uit zou zien, hm?"  
Sebastian: "Ja, dat zou ik liever hebben gehad."  
Michael: "Wat voor soort DJ plan is het dat mnr. Peters gepland heeft?"  
(Michael kijkt jaloers naar Helena)  
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Sebastian: "Niet enkel DJs, ook bands, bekende, onbekende.. Iedereen die onder contract staat bij 
Raum Zeit."  
(Michael kijkt nog steeds naar Helena en Stefan)  
Stefan: "Maar ik sta erop om voor de maaltijd te betalen. Jij hebt al genoeg betaald met dat kamp."  
Helena: "Dat is precies waarom ik wil betalen en ik sta erop dat je stopt met erover door te blijven 
gaan."  
   
   
(Michaels flat)  
   
Ben: "Ik ben echt blij dat jij nog steeds tegen me praat! Ik was echt bang dat je me zou haten. DAT 
zou de zwaarste straf zijn geweest."  
(beide zijn stil)  
Ben: "Uhm, ja, het is laat. Een beetje slaap zal me vast goed doen."  
Bea: "Ben! Ik zal er altijd zijn voor je."  
Ben: "Uhm, je hoeft me geen uitgeleide te doen. Dank je!"  
   
   
(Saal 1)  
   
Helena: "Werknemers die jou elke stap laten leiden. Dat moet plezierig zijn voor een machtzoeker als 
jezelf!"  
Stefan: "Nee, ik hou meer van bekwame mensen!"  
Helena: "Ik weet wat je bedoelt."  
Stefan: "Hoe gaat het met je ex-man."  
Helena: "Ik denk dat alles wel goed gaat met hem. Waarom?"  
Stefan: "Hij kan zijn ogen niet van je afhouden."  
Helena: "Echt? Hij kijkt waarschijnlijk gewoon naar de serveerster."  
   
   
Sebastian: "Eerst was ik voorzichtig vanwege die exclusieve regel. Maar het is geldig voor beide zijdes 
en staat in het contract. Als je het van die kant bekijkt... Ben je eigenlijk wel aan het luisteren?"  
Michael: "Ja, exclusieve regel.. zoiets.."  
Sebastian: "Ja, exclusiviteit, iets dat ik van jou vandaag duidelijk niet krijg."  
Michael: "Wat is er? Natuurlijk luister ik naar je."  
Sebastian: "Je kijkt al de hele tijd naar Helena."  
Michael: "Wat moet ze met hem, van alle mensen?"  
Sebastian: "Haha, ach zo.. Blijkbaar gaat je nieuwe tolerantie nog niet op voor de gehele Bergmann 
clan."  
Michael: "Mja, wat moet ik dan denken van Bergmann senior. Ik kan hem niet uitstaan. Een absolute 
machtzoeker."  
Sebastian: "Net zoals Helena. Ik denk dat ze perfect bij elkaar passen. Maak je geen zorgen over je 
ex-vrouw! Wees in de plaats daarvan blij dat je van haar af bent! Anders ga ik nog denken dat je nog 
een oogje hebt op haar!"  
Michael: "Thah, doe niet idioot! Daarvoor bestaat er geen gevaar! Schol!"  
   
 
   



 

6 
 

(in het ziekenhuis)  
   
Ben: "Hej!"  
Timo: "Hej!"  
Ben: "Hoe gaat het met je?"  
Timo: "Achja, wat kan ik zeggen?"  
Ben: "Vergeet het, dat was een slechte vraag."  
Timo: "Maar het is leuk om je hier te hebben, eerlijk waar! Ik heb gehoord dat je het nogal druk had 
en hej, ik ben ook geen fan van ziekenhuizen. En dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen. Wat ik 
probeer te zeggen is dat ik niet kwaad op je ben omdat je niet eerder bent langsgekomen."  
Ben: "Timo, ik moet je iets vertellen. Ik heb een zware fout begaan."  
Timo: "Als dit om Luzi gaat.. Het doet er niet toe."  
Ben: "Het gaat niet om Luzi. Ik had het je al veel eerder moeten vertellen."  
   
   
(op school)  
   
Michael: "Sebastian heeft een deal met Miriams nieuwe baas. Daar ging het eigenlijk de hele tijd 
over."  
Bea: "Waw, die Frank Peters lijkt het wel te hebben. Eerst Luzi, dan Miriam.. en nu ook nog jouw 
broer!"  
Michael: "En jij? Hoe ging het met Ben? Hij leek zware problemen te hebben."  
Bea: "Ja, dat klopt. Maar je moet beloven dat je er met niemand over zal praten."  
Michael: "Over wat niet?"  
   
   
(in het ziekenhuis)  
   
Ben: "Ik ben verantwoordelijk voor het ongeluk. Ik was aan het racen. Plots verscheen de bus. Ze 
verloor de controle. Maar er gebeurde niets. "  
   
   
(op school)  
   
Michael: "Het was Ben? Het.. Het was BEN? Dat kan niet!"  
   
   
(in het ziekenhuis)  
   
Ben: "Ronnie stond erop, hij overtuigde me. Toen zijn we gevlucht. Dat de bus gecrasht was, dat jij 
erin zat.. Dat ben ik allemaal pas de volgende dag op school te weten gekomen. Het spijt me."  
   
   
(op school)  
   
Bea: "Hij heeft zichzelf aangegeven. Hij weet wat hij gedaan heeft."  
   



 

7 
 

Michael (ironisch): "Dat doet deugd! Dan weet hij vast en zeker ook dat hij twee mensen heeft 
vermoordt! En dat Timo vanaf nu in een rolstoel zit!"  
Bea: "Ja! En hij zal er zijn hele leven mee moeten leven."  
Michael (ironisch): "Ocharme hij! Bea, nu is het echt genoeg! Wanneer ga je eindelijk stoppen met 
excuses te verzinnen voor alles wat Ben Bergmann doet?"  
   
   
(in het ziekenhuis)  
   
Ben: "Jullie hadden allemaal dood kunnen zijn."  
Timo (ironisch): "Wel, dan heb ik veel geluk gehad."  
Ben: "Dat bedoelde ik niet."  
Timo: "Ja, ik weet het. Waarschijnlijk zou ik nu uit het lint moeten gaan en als een gek achter je 
aankomen. Maar dat kan wel eens moeilijk worden.. Sinds ik hier lig heb ik aan dingen gedacht zoals: 
'Wat als het ongeluk nooit gebeurd was?' 'Wat als ik nog met Luzi samen was?' 'Wat als ik gewoon 
was blijven liggen?' Een paar dagen geleden zou ik blij zijn geweest om iemand te hebben op wie ik 
de schuld kan steken. Maar uiteindelijk maakt het allemaal niets uit. Het verandert niets."  
   
   
(op school in de wc)  
   
Ronnie: "Hej schat, goed geslapen?"  
(Sophie schudt haar hoofd)  
Ronnie: "Ik ook niet. Ik moest de hele tijd aan je denken. Je was zo cool gisteren. En ik wil je ervoor 
bedanken!"  
(Hij toont haar een ketting waar 'Sophie' op staat en doet hem rond haar nek)  
Ronnie: "Als we elkaar steunen kan niemand ons kwaad doen. Gaan we naar de politie na het derde 
uur?"  
Sophie: "Natuurlijk!"  
Ronnie: "We zullen zeggen dat we een film aan het kijken waren. Jij mag zelfs kiezen dewelke! Dat is 
een goed idee!"  
   
   
Michael: "Dank je. Sorry dat ik zo uitvloog tegen je, het ging niet over Ben. Ik hou van je!"  
Bea: "Ik snap het."  
Michael: "Mja, dank je om me erover te vertellen. En dank je voor je vertrouwen.. Je moet gaan."  
(wanneer Bea vertrekt ziet Michael Helena en Stefan aankomen op school in Stefans auto)  
Helena: "Dank je dat je er tijd voor wilde maken. Als ik had moeten wachten tot de weghulp zou 
opdagen.."  
Stefan: "Ik ben altijd blij als je me belt, zelfs al is het enkel voor een lift."  
Ronnie (roepend): "Ben je nu blij?"  
Ben: "Met wat?"  
Ronnie: "Met iedereen in de problemen werken! Of ben jij 1 van die types die denken dat de wereld 
een betere plek zal worden wanneer we elkaar allemaal graag zien en altijd de waarheid vertellen?"  
Ben: "Hou je mond, Ronnie! Als je er niet tegen kan dat de politie nu de waarheid kent, dan is dat 
jouw probleem."  
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Ronnie: "Goed gebruld, leeuw! Maar weet je wat ik maar niet begrijp? Voor wie doe je dit allemaal, 
hé? Voor Timo? Voor Lohmann? Of voor Götting?"  
Ben: "Ik weet dat ik er niks meer aan kan veranderen."  
Ronnie: "Precies! Je helpt enkel jezelf met die stomme bekentenis! Je doet je voor als de messias, 
maar de waarheid is dat je een egoïstische rotzak bent die te zwak is om het alleen te dragen!"  
Ben: "Weet je wat? Je doet me niets meer."  
   
   
Michael: "Hej! Ik moet als vervanger opdraven voor mvr. Rasper en dat moet door jou getekend 
worden. En heb je van je avond genoten gisteren? Of moet ik nacht zeggen? Hoelang is het al gaande 
tussen jou en Stefan Bergmann? Je hebt er mij nog niets van verteld."  
Helena: "Stoort het je?"  
Michael: "Wel, laten we zeggen dat ik het wat goedkoop vind. Twee mannen op 24 uur."  
Helena: "Wil je weten wie van de twee het beste was?"  
Michael: "Nee, liefst niet."  
Helena: "Jij! Daar zit gewoon meer gevoel achter."  
Michael: "Je bent walgelijk."  
Helena: "En jij bent jaloers."  
Michael: "Nee, ik ben niet jaloers."  
Helena: "Michael, maak jezelf niets wijs! Je geeft nog meer om me dan je zelf wilt toegeven. Je hebt 
nog steeds gevoelens voor me."  
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