DE PERENBOOM
Zwarte Komedie
Tekst: Ewoud Butter
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In het kort:
Drie zussen en een broer aan het sterfbed van hun vader. Het was geen
optie elkaar nog langer te ontlopen. Ze willen het gezellig houden, maar dat
blijkt knap lastig, omdat ze alle vier met hun eigen zorgen en verlangens
worstelen. Valt er nog iets te delen, behalve de zorg voor vader? En er
moet toch iemand op tijd z'n billen wassen?
De Perenboom is een zwarte komedie over Ikeakasten, wekkers, twitter,
vrieskisten en aurareading.
Rolverdeling
(3 vrouwen, 1 heer plus 1 vader op sterfbed zonder tekst)
Joke heeft vier kinderen, die allemaal al de deur uit zijn. Ze is getrouwd met
Henk en uit principe huisvrouw, omdat ze er altijd wilde zijn voor Henk, de
kinderen en haar (schoon)ouders. De laatste tijd bekruipt haar steeds vaker
het gevoel dat ze iets heeft gemist en meer voor zichzelf zou moeten
kiezen.
Als Rita ergens binnenkomt, vult ze de ruimte. Ze heeft drie kinderen van
drie verschillende vaders. Deze mannen begrepen haar allemaal niet en
konden haar niet de vrijheid geven die ze nodig had. Ze vindt zichzelf een
“gek mens” en dat vinden veel anderen ook. Rita ontvangt een uitkering en
beunt wat bij in het alternatieve therapie circuit. Momenteel doet ze veel
met kristallen.
Mike is een volkszanger met een bescheiden eigen repertoire.
Hij is recht door zee, een beetje bot en houdt van opvallende auto’s,
telefoons en blingbling. Hij is getrouwd met Christella die met een
succesvolle beautysalon voor het geld zorgt. Mike verdiende altijd wat met
handel (dameslingerie, horloges, porno artikelen, witgoed), maar heeft net
een carriereswitch gemaakt en is uitvaartondernemer geworden.
Joan (eigenlijk Jantien, maar zo wil ze sinds haar 15ee niet meer genoemd
worden) heeft de hoogste opleiding genoten en voelt zich ver verheven
boven de rest van het gezin. Ze doceert en heeft een baan in de
kunstwereld. Daarnaast is ze dol op social media, in het bijzonder twitter.
Vader ligt op sterven. Hij kreunt zo nu en dan en zegt soms ‘mama’.
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SCENE 1
Achter in een sober ingerichte woonkamer staat een scherm waarachter
vaag de contouren zichtbaar zijn van een oudere man die in een bed ligt. In
de woonkamer een paar meubels: stoelen en een tafel. Er staat een grote
schaal met gekleurde snoepjes (pillen).
Joke ligt vermoeid op een bank in de woonkamer .
Beamer/scherm: TWITTER JOAN
Altijd ruzie met mannen die mij de weg willen wijzen.
#TomTom.
De wekker gaat (totdat Joke deze uitdrukt)
JOKE

Jahaa, ik kom al.

Ze drukt de wekker uit, pakt een glas drank en een pilletje uit de schaal. Ze
loopt richting het scherm.
JOKE

Zo, een glaasje water en een pilletje. En dan krijg je
straks na je middagslaapje nog een glaasje water en 2
pilletjes. Gezellig. Dan zijn de anderen er ook.

Wanneer ze bij het bed (achter het scherm) komt, laat ze een kleine,
ingehouden gil horen.
JOKE

Ach pappa, gatver! He bah. Ach nee. Wat een ellende.
Hier was ik al bang voor. Echt. Ik kan dit helemaal niet,
dit is niets voor mij, ik ben altijd al onhandig geweest
met slangetjes.

Beamer/scherm:
TWITTER JOAN
Lol RT@annefreak wat is die
TOMTOM nou voor een vent. Hij leidt niet, hij misleidt.
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JOKE

(belt met haar gsm) Ja, mevrouw Van Zutphen, u spreekt
met mevrouw Vleuten-De Bok, u weet wel de dochter
van meneer De Bok. Het slangetje is weer losgeschoten
hoor.......Nee, dat gele ....Ja, volgens mij is het wel lang
genoeg, maar ik ben natuurlijk geen..... nee.... nee.....
nee......

Beamer: Beeld van dochter van Joke
Stem van dochter via skype:
‘Mamma, mamma.’
JOKE

Ja, lieverd. Even wachten. (tegen Van Zutphen) Nee, ik
had het tegen m’n dochter. Wacht, even kijken..... nee,
ook geen ringetje nee.... Wat? ......( tegen haar vader)
Mevrouw van Zutphen vraagt het even na bij een
collega.

Telefoon (gaat drie keer over )
JOKE:

Oh God, ook dat nog. Nou die laat ik even lopen hoor.
Spreek maar in na de piep. )

Voicemail Joke:

Hallo, u heeft het nummer gedraaid van mijn vader,
Hendrik de Bok. Ik ben Joke van Vleuten- de Bok, zijn
oudste dochter. Mijn vader is op dit moment niet in staat
de telefoon op te nemen. Spreek uw boodschap in na de
piep, dan wordt u terug gebeld door mij of door iemand
anders.

Pieieieieiep.
Mike spreekt in:

Hoi Joke, met Mike. Ik ben ietsje later omdat Wendy
vandaag moest afzwemmen voor haar B-diploma.
Christella wilde dat ik daar nog even bij was. Maar dat
wilde ik zelf natuurlijk ook. Maar de vlag kan uit: ze is
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geslaagd hoor en deze trotse vader zit nu in de auto. Tot
zo!
Beamer:

TWITTER JOAN
Vandaag familiereünie. Soort
familieopstelling, maar dan echt. Reünie is niet leuk, nu
helemaal niet: pa gaat dood.

Beamer: beeld dochter
Skype: ‘Mamma, mamma. Is opa al dood?’
JOKE

Nee, opa is nog niet dood. Ja, mevrouw Van Zutphen, ik
ben er nog. …..Hoe? Met duct-tape? Wat is dat?......Ik
weet niet of m’n vader dat in huis heeft hoor, kan het
ook met gewoon plakband?

Dochter: ‘Maar wanneer gaat opa dan dood?’
….Nu je mond houden. Ga maar naar pappa… Nee, u
niet. Nou, ik zal wel kijken wat ik kan doen….Ja, dank u
wel hoor….dag. (in zichzelf) Misschien weet Mike wel
wat Ducktape is. Ik pak nu wel een plakbandje. (Ze loopt
met vieze lakens weg)
Rita, flamboyant gekleed (hippiestijl), komt op en loopt richting Joke. Joke
laat de lakens vallen en strekt haar armen naar Rita uit.
RITA

Dag Joke, wat heerlijk om je te zien!

JOKE

Hoi Rita.

Ze omhelzen elkaar en kussen in de lucht. Rita zet een paar stappen terug.
RITA

Laat me naar je kijken. Ja, ik kan nu wel goed zien dat je
een stuk ouder bent geworden.

JOKE

Nou…..
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RITA

Nee, echt. (troostend) Je gaat steeds meer op mamma
lijken. Je aura is ook wat flets. Niet meer die heldere
kleuren die je vroeger had.

JOKE

Misschien omdat ik zo moe ben.

RITA

Zou kunnen, zou kunnen…..

JOKE

Het zorgen voor vader is echt ontzettend….Oh, wacht de
wekker (ze zet de wekker) …is voor pa’s pillen…

RITA

En gaat thuis ook alles goed? Met de kinderen en met…?

JOKE

Met Henk? Ja, met Henk en de kinderen gaat het goed.
Henk gaat gewoon z’n gangetje, en de kinderen doen het
goed op school., maar ze vinden het nu wel moeilijk dat
ze me zo weinig zien….

RITA

(verveelde gaap) Ach kind nee, het leven gaat niet over
rozen. Ik weet het.

JOKE

Het leven is een pijpkaneel….. ieder zuigt eraan en krijgt
zijn deel….

RITA

Precies! Het lot, of jij zal dat vast God noemen, heeft
voor ons allemaal iets in petto. Zo hebben we allemaal
een taak, een opdracht in ons leven.

JOKE

Nou dat weet ik niet hoor.

RITA

Die van jou zal meer op het vlak van de zorg voor de
ander liggen, dat kun jij ook zoooooo goed, terwijl mijn
taak in het leven juist op persoonlijke ontwikkeling en
spirituele groei ligt. Ik hoop dat ik op het eind van m’n
leven verlicht zal zijn.

JOKE

Verlicht?
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RITA

Ja, het is echt een loodzware taak. Loodzwaar, echt
waar. Steeds maar weer mediteren en studeren. Maar, ik
kan dat, Ik ben al over de helft. Ik ben al een beetje
verlicht zou je kunnen zeggen.
Als een sfeerlampje. Ha, ha, ha!

JOKE

Maar jij moet toch ook voor je kinderen zorgen?

Rita gaat rondlopen en bekijkt enkele voorwerpen in de kamer aandachtig.
RITA

Natuurlijk! Maar dat doe ik er gewoon bij joh.

JOKE

Jij hebt natuurlijk wel de hulp van drie verschillende
vaders.

RITA

Nou, hulp, hulp, hulp. Dat is een groot woord voor wat
die kerels doen. Ze hebben bovendien zelf ieder de zorg
voor één kind en ik voor drie.

JOKE

Toch fijn dat je nog contact met ze hebt.

RITA

Dat is een kwestie van afspraken maken. Gewoon als
volwassenen onder elkaar. Het is hun zaad tenslotte.

JOKE

Wie zaait, zal oogsten. Haha.

RITA

Euh, ja, zo kan je het ook zeggen.

Beamer:

TWITTER-JOAN
vader.

Dankje! RT @annegien Sterkte met je

JOKE

Vinden de kinderen dat niet moeilijk?

RITA

Welnee. Waarom? Ze vinden het heerlijk. Heerlijk! En ze
zijn zo zelfstandig. Ja, daar heb ik wel voor gezorgd. Dat
past bij mij. Je doet in het leven wat bij je past. Jij houdt
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je kinderen liever klein, ik laat die van mij groeien en
bloeien.
JOKE

Nou, die van mij groeien ook als kool hoor en…

RITA

Natuurlijk, natuurlijk. Stel je voor dat ze niet zouden
groeien. Ha,ha,ha. Ik bedoel meer de manier waarop.
Maar zonder waarde-oordeel hoor. Ieder het zijne. Ik
respecteer de manier waarop jij het doet. Enorm. Echt
geweldig zoals jij het doet (korte stilte). En ik vind het
ook ontzettend leuk om je weer te zien.

JOKE

Ja, gezellig.

RITA

(ze kijkt naar de lakens). Is dat van pappa?

JOKE

Ja.

RITA

Ik zou dat niet kunnen. Ik vond de poepluiers van m’n
eigen kinderen al vies.

JOKE

(pakt de lakens weer op) Ik breng ze even weg.

RITA

Dan straal ik ondertussen even in op pa. Kan ik bij
hem…?

JOKE

Hij slaapt. Doe maar niet.

RITA

Maakt niet uit. Ik doe het wel voor het scherm. Mijn
stralen gaan daar toch dwars doorheen.

Joke loopt weg. Rita staat voor het scherm en beweegt haar armen met
geopende handen traag en geconcentreerd. Zodra Joke uit beeld is, pakt ze
stickers uit haar zak en gaat ze stickeren op een paar meubels.
Beamer: TWITTER JOAN Ik ben er. Wish me luck.
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Herrie achter de schermen. Joan laat wat vallen.
Rita gaat weer snel stralen. Joan komt op en staart naar Rita. Rita voelt dat
er naar haar gekeken wordt, kijkt vluchtig naar Joan en gebaart dat ze nog
even moet wachten/ stil moet zijn. Rita gaat verder met stralen, Joan kijkt
even naar Rita, dan naar haar mobiel en typt….
Beamer: TWITTER JOAN Mijn zus R heeft een bijzondere verzameling
stoornissen.
Rita is klaar. Ze draait zich om naar Joan en spreidt haar armen.
RITA

Joan, lieverd, wat geweldig om je weer te zien.

Rita slaat haar handen af (wappert heftig met haar handen), loopt naar
Joan en omhelst haar. Ze zoenen in de lucht.
RITA

Sorry lieverd, ik was net pappa aan het instralen.

JOAN

Oh, natuurlijk. Geeft niets hoor. Kan ik naar hem toe….

RITA

Hij slaapt.

JOAN

Oh. Hoe gaat het? (kijkend naar vader)

RITA

(denkt dat de vraag aan haar gericht is). Heerlijk! Dankje.
Het gaat heel goed met me. Met m’n gezondheid, met
de kinderen, met m’n persoonlijke groei, met m’n
praktijk voor healing en spiritualiteit. Alles gaat fijn.

JOAN

Fijn.

RITA

En met jou? Ook alles…

JOAN

Fijn? ja, heel fijn.

RITA

Fijn. Met je werk….
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JOAN

Gaat heel fijn. Ik ben klaar met m’n promotieonderzoek.

Joke gooit ondertussen nieuwe lakens over het bed van vader.
RITA

Mooi. En verder?

JOAN

Na m’n promotie ga ik naar het buitenland. Ik heb dat
fellowship gekregen.

RITA

Ooooooh….met een fellow wat leuk..

JOAN

Nee, niet met iemand anders. Ik ga alleen. Naar het
buitenland.

RITA

Oh, heerlijk. Ik zou ook wel weer eens naar India willen.
En naar Tibet en Nepal. Enne (ondeugend knipogend)…..
hoe is het verder met je?

JOAN

Verder ben ik nog steeds actief lid van de stichting
Skepsis.

RITA

Oh, ja, dat is die stichting…

JOAN

…(dreunt op) die onderzoek doet naar
pseudowetenschappeljke theorieën, dubieuze
therapieën en paranormale overtuigingen…

RITA

Oh, ja. Ja, ja. Leuk, interessant. Maar ik bedoel, hoe is
het verder met je…met de liefde bedoel ik….heb je al
verkering?

JOAN

Verkering?

RITA

Nou?
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JOAN

Nee, ik heb nog niet de ware gevonden.

RITA

Ach, de ware. Dat is ook zo betrekkelijk. Die ben ik al zo
vaak tegengekomen. Maar je neukt toch wel?

JOAN

Sorry…

RITA

Niet dus. Dat dacht ik al, want ik zie geen greintje seks in
je aura. Het is één witgele dorre vlakte daaronder. (wijst
naar Joan). Zie hier: een mooie vrouw, in de bloei van
haar leven, een prachtig lijf, maar ze gebruikt alleen haar
hoofd. Doodzonde.

JOAN

Nou, ik….

RITA

Ik heb wel een middeltje voor je en een boekje over
tantrische seks. Als je daar eenmaal aan geproefd
hebt…..

wekker af (totdat Joke hem uitzet)
JOKE

Joan, lieverd! Wat fijn om je te zien.

Joke en Joan omhelzen elkaar hartelijk. Rita gaat even kort nog wat
nastralen.
JOAN

Sorry dat ik zo laat ben.

JOKE

Valt wel mee hoor. Mike is er ook nog niet. Maar gezellig
dat jullie er zijn!

JOAN

Hoe is het met je Joke? Je ziet er een beetje moe uit.

RITA

(tegen Joke) Zie je lieverd, ik zei het toch. Jaaaaaren
ouder. Ik heb daar nog wel een middeltje voor hoor. Het
helpt bij mij ook.
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JOKE

(negeert Rita) Ach, iedere morgen nieuwe zorgen. Het is
zwaar om een huishouden thuis te combineren

JOAN

….met de zorg voor een stervende vader. (tegen Joke)
Hoe lang denk je dat het nog duurt?

JOKE

….voordat hij? Geen idee. De dokter weet het ook niet.
Het kan een kwestie van dagen zijn, maar het kan ook
nog maanden duren…

JOAN

Vanwege m’n werk.

RITA

Ze gaat op wereldreis.

JOKE

Oh, wat fijn voor je.

JOAN

Nee, ik moet voor m’n werk naar het buitenland. Maar
liever niet als vader nog leeft. Ik bedoel. Het zou
natuurlijk mooi zijn als hij nog net m’n promotie mee zou
maken, maar daarna ….

JOKE

(streng) De mens wikt, maar God beschikt.

RITA

Volgens mij maakt hij niet zoveel bewust meer mee. Z’n
aura is bijna doorzichtig….

JOAN

Alle aura’s zijn doorzichtig, Rita.

JOKE

Ik zou het in ieder geval fijn vinden wanneer we de zorg
de komende tijd een beetje zouden kunnen delen.

Mike, een vrolijke man, halverwege de 30, komt enthousiast binnen met
een bos bloemen.
MIKE

Goedemiddag!

J, J en R

Mike!
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MIKE

(hij zingt twee regels van een lied.) Als ik m’n ouderlijk
huis binnenloop, dan krijg ik een gevoel van…..Wat
geweldig om jullie te zien lieve zussen. Er gaat toch niets
boven familie.

RITA

Hoi Mike, wat ontzettend…

JOKE

….gezellig…..

JOAN

…dat je er bent!

MIKE

Ik vind het ook heel fijn om bij jullie te zijn!

RITA

Alles goed met je?

MIKE

Uitstekend!

JOAN

En met Christella en de kinderen?

MIKE

Uitstekend!

JOAN

En met je werk?

MIKE

Uitstekend! En hoe gaat het met jullie?

JOKE

Nou….

Ze lachen en omhelzen elkaar. Mike geeft Joke de bloemen.
MiKE

Hier meid voor jou. Voor alle zorgen.

JOKE

Oh dankjewel.

JOAN

Lief van je Mike.

RITA

(tegen Joke) Ja, ik had er natuurlijk ook aan gedacht om
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iets mee te nemen. Ik had ook een hele mooie bos
gekocht,
JOAN

Ja hoor….

RITA

Nee, echt. Maar toen ik ze mee wilde nemen, vond ik
toch dat er een verkeerde energie van uit ging. Dus toen
heb ik ze weg gegooid.

JOKE

Nou maakt niet uit. Ik vind het gezellig dat jullie er zijn!
Allemaal een kopje koffie?

R, Joan en M

Ja, lekker.

MIKE

Ik lust eigenlijk wel een biertje.

JOKE

Koffie Mike. Nog steeds allemaal zwart?

R, Joan en M

Ja, lekker.

Joke loopt weg om koffie te halen en neemt wat spullen mee.
JOKE

Nooit met lege handen naar de keuken.

MIKE

Ik zal even naar pa….

JOAN en RITA

Hij slaapt…

MIKE

Ziet er niet zo goed uit.

RITA

Wie?

JOAN

Ja, wie denk je? Joke natuurlijk.

RITA

Er hangt ook helemaal een verkeerde energie hier.
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JOAN

Ze heeft onze steun nodig.

RITA

Ik zal wat stenen voor haar meenemen en een piramide
voor de energiehuishouding.

JOAN

Nou, daar zal ze reuze blij mee zijn.

Joan en Rita kijken naar Mike. Mike kijkt op zijn horloge.
MIKE

Oepsie, ik moet Christella nog bellen dat ik veilig ben
aangekomen. Wacht even.

Mike pakt zijn telefoon en belt Christella.
MIKE

Hai Chrissie, met Mikey…..sorry, sorry, ik kon niet
meteen bellen….nee, het ging allemaal goed …ja, ze zijn
er …...ja, zal ik doen….nee, ik beloof het , nu echt ….oh,
ja, wanneer Frans langs komt, zeg dan dat hij de hele
handel van me over mag nemen, als hij er nog 10% bij
doet…..nee, Frans betaalt nu wel…..maar goed, ik ga je
nu hangen….nee, ha,ha, niet letterlijk….. dag
lievepiefje….. ja, ik ook van jou…..heeeel veeeel
…..kusje….. daaaag….. nee, jij eerst…..ik was de vorige
keer al eerst…..ok…..ik tel tot drie…één, twee,
drie…..doei!
Jullie krijgen allemaal de groetjes van Christella.

Joke komt binnen.
JOKE

Gaat het wel goed met de zaak Mike?

MIKE

Prima, prima. Uitstekend hoor. Maar ik ga stoppen met
de handel in auto-onderdelen.

RITA

Vanwege het milieu zeker. Het is ook zo….
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MIKE

Welnee.

JOKE

De crisis?

MIKE

Nee, ook niet, daar heb ik helemaal geen last van. Er is
juist meer vraag naar onderdelen

JOAN

Natuurlijk, dat is toch logisch.

MIKE

Nee, ik wil gewoon wat anders. Ik ben wat meer een
mensenmens, ik wil wat socialers, ….

RITA

Oh, wat goed, dat kan ik me ook zooo goed voorstellen.

JOKE

Wat ga je doen? Verpleging?

RITA

Yogaleraar?

JOKE

Thuiszorg, onderwijs?

MIKE

Nee. Ik begin een uitvaartbedrijf.

J,J, R

Oh!

MIKE

Je, het is nu misschien een wat lullig moment om het
jullie te vertellen, maar de uitvaart is echt een bloeiende
business met blijvende toekomst.

JOKE

Nou sorry, ik….

JOAN

Mike heeft gelijk: je hoeft maar naar de
bevolkingspiramide te kijken en je ziet dat de
uitvaartbranche de komende jaren een hoop klanten kan
verwachten.

MIKE

Precies, de vergrijzing geeft kleuren aan het hele
uitvaartgebeuren.
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Joan lacht
RITA

Als je maar niet zo’n saaie kraai wordt.

MIKE

Nee, dat is het juist. Ik wil een modern uitvaartbedrijf,
passend bij deze tijd. [hij spreekt wervend als in
reclamespot] Ik ben klantgericht, bied zorg op maat en
service naar de klant toe. Ook op zijn laatste dag moet
de klant koning zijn. Alles kan. U vraagt, wij draaien. Van
cake tot Indische rijsttafel. Begraven, cremeren. Uw as
verstrooien waar u maar wilt. Een crematie op zee, of
juist in een zweefvliegtuig. Digitaal begraven, voor of na
het heengaan, met BN’ers, zonder BN’ers,
videoregistratie, livestreaming. Alles kan, alles mag.

RITA

Je gaat natuurlijk ook maar één keer in je leven dood.

MIKE

Nee! Niet ‘dood’. Gebruik nooit, maar dan ook nooit het
woord ‘dood’. Dat woord geeft mensen hele nare
associaties. Het is in commercieel opzicht het slechtste
woord dat er bestaat. Het slaat dood, maakt mensen
machteloos, het is de dood in de pot. Heel simpel. Dood
is zo dood. …..(met nadruk, armgebaren en duidelijk
trots op zijn vondst:)…Je gaat heen.

RITA

Oh…interessant. Mooi!

JOAN

Wanneer begin je met je bedrijf?

MIKE

Over een maand. Dus het zou mooi zijn als pappa mijn
eerste klant….

Stilte.
RITA

Hoe is het met Ajax, Mike?
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JOAN

Mike is voor fc Volendam.

RITA

Oh ja. Die zijn niet zo goed geloof ik. Toch?

MIKE

Voor een kleine plaats zijn ze hartstikke goed.

JOKE

Wie het kleine niet eert……

RITA

Dat vind ik zo grappig. Soms besef je dat gewoon niet he.
Hoe klein Volendam eigenlijk is. En er komt zo veel
vandaan. Fc Volendam, Jan Smit,

JOKE

BZN, The Cats,…

JOAN

Het hemeltje….

JOKE

Paling, Piet Veerman

JOAN

Katholieken, inteelt…

RITA

Nick en Simon, de 3 J’s

JOAN

PVV-stemmers.

MIKE

(geïrriteerd) Is er iets mis met PVV-stemmers?

JOAN

Oh, nee. Nee hoor. Het is niet mijn partij, maar ik….Ja,
nee… En ik ben heel erg voor de vrijheid van
meningsuiting.

RITA

Ja, ik ook.

JOKE

Ik ook hoor Mike.

RITA

Maar Mike, stem jij dan op ….?

18

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

MIKE

Nee, Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg helemaal niet tegen
wie ik stem, misschien stem ik wel niet…..Goh, ik zou
best wel een biertje lusten.
(stilte)

JOKE

He, gezellig.

RITA

Zullen we zo een ouderwets spelletje ploepen?

JOKE

Nou, ik……

JOAN

Volgens mij wil Joke het over pappa hebben.

JOKE

Ja, dankje. Ik zou het graag over pappa hebben..….

JOAN

Je bedoelt: ‘de zorg voor pappa’.

JOKE

Ja, ik bedoel, ik begrijp dat jullie het ook erg druk
hebben….

M, R

Ja, ja , ja, ja.

JOKE

…..en ik wil helemaal niet veel beslag op jullie tijd leggen,
maar ik ben bang dat ik het niet lang meer aan kan…

RITA

Ach lieverd!

JOAN

….laat haar uitpraten…..

JOKE

….ik bedoel. Ik slaap haast niet meer…..

RITA

Oh, maar daar heb ik een heel goed middeltje voor
hoor…..

JOAN

Rita!
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JOKE

Ik tril de hele tijd, ik moet om de haverklap huilen….

Ringtone Mike. Mike kijkt naar zijn telefoon en lijkt op te nemen, maar
drukt de telefoon uit als hij de blikken van zijn zussen ziet.
JOKE

Ik heb het er ook erg moeilijk mee dat ik de kinderen
haast niet zie. En de kinderen vinden het zelf ook…
En voor Henk is het ook heel moeilijk. Henk zei laatst nog
tegen me….

RITA

Zeg lieverd, je kiest toch wel voor jezelf en niet voor
Henk he…

JOAN

We weten allemaal wat jij van Henk vindt Rita….

JOKE

(fel tegen Rita) Henk is een schat. Je zou willen dat je een
man als Henk had.

RITA

Sorry hoor, ik wilde je alleen maar een hart onder de
riem steken…

Weer ringtone Mike. Mike kijkt en lijkt nu wel op te willen nemen.
JOAN

Mike!
Mike twijfelt even.

JOAN

Mike, dat kun je niet maken.

Mike twijfelt nog even. Joan gaat Mike tijdens het gesprek zeer nadrukkelijk
aankijken. De anderen volgen haar.
MIKE

(mompelt) Sorry, het moet. Ik heb deze man al de hele
dag proberen te bereiken. (neemt op) Hey matti! Alles
goed?.....mooi, mooi….Uitstekend! Ja, lekker hoor,
…..met de vrouwtjes ook….jaaa, laat Mike maar

20

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

schuiven….. nee, prima….(Mike ziet zijn zussen
nadrukkelijk kijken). Zeg, waar ik je voor belde: zou jij
een bod willen doen op die spullen die ik op marktplaats
heb gezet….precies…10% boven de vraagprijs….nee, daar
gaan ze wel over heen, maak je geen zorgen…. Komt
goed….en dan is 5% voor jou. Goed?....Okay! Dag
gozer…..Ik ga je spreken…..
(hij hangt op en kijkt rond alsof er niets gebeurd is).
Zo, dat is een pak van m’n hart. (tegen Joke) Mensen
waar je op kunt bouwen zijn een zeldzaamheid
tegenwoordig. Koffie is ook goed hoor.
Waar hadden we het ook alweer over?
Stilte.
JOAN

We hadden het over de zorg voor pappa. Joke kan het
niet alleen, we moeten allemaal helpen.
Weer stilte.

VADER

Ali-jo-toso (of zoiets).

Kinderen lopen naar vader. Donker.
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Scene 2
Beamer: TWITTER JOAN Pa leeft nog, maar verder is het hier een dooie
boel.
Mike en Joan komen terug. Ze gaan zitten.
MIKE

Nou, dat euh…ik bedoel….

JOAN

Ziet er niet best uit.

MIKE

Nee, ik denk nog een paar weken, misschien maanden…

JOAN

…en dan is ie dood….

MIKE

(Mike gilt). Nee! Geen dood!

JOAN

Oh ja, sorry, sorry!

MIKE

(tegen Joan) Kan gebeuren…

Joke en Rita komen op. Zij voeren bijna tegelijkertijd met Mike en Joan een
dialoog.
RITA

Doe je dat vaak? Bidden?

JOKE

Wat?

RITA

Of je vaak bidt?

JOKE

(zacht) Voor m’n kinderen en nu voor pa.

RITA

Niemand hoort je.

JOKE

(harder) Bidden is de ontmoetingsruimte van God
binnengaan.
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RITA

(tegen Joke) Voor mij is bidden een gesprek met mezelf.

JOAN

Dat wordt toch lastig straks …. Als je in de
uitvaartbranche werkt….. en een bepaald woord niet
kunt uitspreken.

MIKE

Ach, er zijn genoeg alternatieven. Overlijden.

JOAN

Sterven.

MIKE

De pijp uitgaan.

JOKE

Het leven laten.

JOAN

Verscheiden.

MIKE

Verscheiden? Is dat ook….

JOAN

Ja, ja,…Heengaan...

MIKE

Dat is een interessante: laat mij u leiden bij het
verscheiden.

JOAN

Of met een lange ij: maak van uw verscheiden geen
lijden. (Ze lachen).

JOKE

Dat is geen bidden…zoals jij het doet.

RITA

Nee?

JOKE

Bidden doe je voor een ander of een betere wereld. Jij
bidt voor jezelf.

MIKE

Ik heb er nog één.

JOAN

Ja?
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MIKE

Mijn grootje kon niet tegen een stootje. Nadat ze zich
verslikte in een nootje, legde ze het loodje.

JOAN

Zelf verzonnen?

MIKE

Yes!

JOAN

Is wel aardig, maar het slaat nergens op.

RITA

(luchtig) Onze vader, die in de hemel zijt

JOKE

(serieus) Uw naam worde geheiligd.

RITA

Uw Rijk kome.

JOKE

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

RITA

Geef ons heden ons dagelijks brood

JOKE

En vergeef ons onze schulden

RITA

….zoals wij ook onze schuldenaars vergeven.

JOAN:

Naar de eeuwige jachtvelden gaan.

RITA:

Amen.

MIKE

Inslapen.

JOAN

He, nee, dat zeg je wanneer je poes een spuitje krijgt.

MIKE

Kassie weilen.

RITA

Zou pappa nog een mis in de kerk willen?

JOKE

Ja, dat denk ik wel. En ook de laatste sacrementen.
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RITA

Voordat hij….

JOKE:

Het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt.

JOAN

Gaat hemelen.

RITA

Dood gaat.

Mike gilt ’ nee, heen gaan’ en praat meteen door….
MIKE

Het moet iets groots en meeslepends worden. Iets waar
de mensen nog jaren over napraten. Een nieuw
hoofdstuk in de Nederlandse uitvaartgeschiedenis. Een
mijlpaal in het afscheidswezen, een historische laatste
eer. Iets dat past bij pappa…..

RITA

Een saaie, knorrige, gierige man….

MIKE

Maar ook een man die van muziek hield, een man
die…die…die

JOAN

Marxist was…

JOKE

Godvrezend was…..

MIKE

Precies en daarom moeten we een bijzondere
voorganger hebben, zoals …….Arie Boomsma

JOAN

Arie Boomsma?

RITA

(lacht) Ohhhh….Joan! Arie Boomsma….maar, dat is toch
een homo? Niet dat ik iets tegen homo’s heb hoor. Ik
ben er gek op. Mijn beste vrienden zijn homo.

JOAN

Nee!
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JOKE

Maar hij is toch helemaal geen voorganger of pastoor?

MIKE

Hij zat bij de EO en bij de KRO, dan weet je voldoende
van God.

RITA

(tegen Joan) Je bloost!

MIKE

Ik ga het regelen: Arie Boomsma als ceremoniemeester.
Komt voor elkaar. Misschien moeten we dan met papa’s
sterven wel rekening houden met de agenda van Arie.

JOKE

Stop!

VADER

‘Mamma! Mamma!’

RITA

Mamma? Roept hij nou om mamma?

JOKE

(in paniek) Geen woord over mamma! Horen jullie?
Geen woord!

JOAN

Nee, geen woord over mamma.

JOKE

(zingt en loopt naar vader) Slaap kindje slaap,

JOAN, R &M

(zingen mee) daarbuiten loopt een schaap, (Mike zingt
te hard mee, de rest reageert met psssttt) een schaap
met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo zoetjes, slaap
kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap.

Alle 3 lopen ze richting vader en kijkt achter het scherm.
Donker.
Joan, Rita en Mike zijn af.
Beamer: TWITTER JOAN M’n vader telt af en wij ook.
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Decorwissel van A ! B
Scene 3
Joke staat aan het bed van haar vader.
JOKE

Vader, pa, …vader.. ik wou u nog wat zeggen, nu het nog
kan. Ik wil u zeggen dat ik u zo dankbaar ben voor alles
wat u voor ons hebt gedaan. U was onze rots in de
branding. U zorgde voor het eten en betaalde onze
studie. Nou ja, voor een deel dan.
Het is…… fijn dat ik nu voor u kan zorgen. Tsja, wie zou
het anders moeten doen?
Ik ben uw oudste dochter, dat ben ik altijd geweest. Ze
zeggen: een zoon heb je voor even, een dochter voor
het leven. Nou ja, dat klopt eigenlijk ook niet altijd.
Hoe zag u mij eigenlijk? Niet. Daar heeft u nooit iets over
gezegd.
Het enige wat u zei was: “Joke, van jou zijn er 13 in een
dozijn!”
U was soms een beetje zuinig….Een man van weinig
woorden.
(half huilend) U had best wel eens dankjewel mogen
zeggen. Als we de boel aan kant hadden. Tegen mamma
ook. Het zijn maar drie lettergrepen. Dankjewel. Dat is
toch niet zo heel veel?

Beamer met beeld dochter
Skype: ‘Mamma!’
JOKE

(geïrriteerd) Wat is er nu weer?

Dochter van Joke via de skype:’ Praat je tegen opa?
JOKE

‘Zit jij te luisteren?’
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Dochter van Joke via de skype: Is hij al in de hemel?
JOKE

Nee schat, hij is nog hier. Nog steeds.

Dochter:

Hoe ziet hij er dan uit?

JOKE

Gewoon als opa, maar dan heel mager en een beetje
geel.

Dochter

Kijkt hij boos?

JOKE

Een beetje.

Wekker gaat af.
JOKE

Oeps. De pillen.

DONKER
Decorwisseling B ! A
Scene 4
Joke, Rita en Mike staan te bellen op verschillende plaatsen in de ruimte.
JOKE

Ik begrijp het Henk. Nee lieverd, het is voor jou ook niet
gemakkelijk. Dat begrijp ik. Voor mij ook niet hoor.

RITA

Het is ook moeilijk Rama, lieverd.

JOKE

Het leven is lijden.

MIKE

Jaa, Chrissiepissie, het is even doorbijten nu, maar dat
kun jij als de beste.
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RITA

Maar je moet het allemaal zien als een uitdaging. Zo
heeft Osho het ons ook geleerd.

JOKE

En het voordeel is wel dat je nu een veel betere band
met je kinderen hebt gekregen.

RITA

Jij hebt teveel last van je ego. Je bent een zaadje, een
klein zaadje, maar je kunt wel uitgroeien tot een
goddelijke boom.

MIKE

Ik had het echt niet verwacht dat Frans niet zou betalen.
Echt niet duifje.

JOKE

Hoezo ontslagen? Maar dat kan toch niet Henk, dat kan
toch niet

RITA

Jij wilt alleen de lusten, niet de lasten. Dat moet je
beseffen, Rama.

MIKE

En op die vertraging had ik ook niet gerekend. Soms zit
het mee en soms zit het tegen.

JOKE

Maar je kunt toch niet iemand ontslaan omdat hij vaak
ziek is? En zo vaak ben je toch ook niet…..?

RITA

Je moet mijn kinderen juist zien als een geschenk, als
een bron van liefde. Jij kreeg ze in je schoot geworpen.

JOKE

Nee, een oppas is veel te duur. En mijn familie heeft
geen tijd en jouw familie kan het niet.

RITA

Liefde begint met acceptatie.

MIKE

We zullen het even zuinig aan moeten doen.

JOKE

We zullen moeten bezuinigen.
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MIKE

Schuld? Maar lievepiefje, ik ben een ondernemer, zie
het als een investering.

JOKE

Mijn schuld?

RITA

De enige die hier een schuld heeft ben jij Rama. Ik heb je
10.000 euro geleend en nooit terug gekregen.

JOKE

Ik kon toch niet anders? Wie had er anders voor m’n
vader moeten zorgen?

RITA

Naar fluiten? Het is m’n hele alimentatie.

MIKE

Het komt allemaal goed.

JOKE

Ik jou ook. Ik heb jou ook nodig.

RITA

Ik heb het geld hard nodig. En m’n kinderen ook.

JOKE

Het is over na de begrafenis.

RITA

Blijf in ieder geval bij me tot na de begrafenis.

MIKE

En van die begrafenis maken we een financiële klapper.

JOKE

Dag lieverd.

MIKE

Ik ook van jou! Heeeeeeeeeel veeeeel!

RITA

Rama, kun je me alsjeblieft antwoord geven? Rama?
Rama?

Donker
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Scene 4b
Joan komt op
JOAN

Ik heb net pappa’s administratie bestudeerd.

MIKE

Ah, het testament!

RITA

Nou, ik ben benieuwd.

JOKE

Dat geld kunnen wij thuis goed gebruiken.

RITA

Anders ik wel.

MIKE

Reken je niet rijk. Zoveel had pappa niet. En als we het
ook nog door vier moeten delen.

RITA

Ja, nu we het toch over verdelen hebben…

JOKE

Jij bent al aan het stickeren geweest.

JOAN

Stickeren?

JOKE

Ze heeft op alles wat ze wil hebben een rood stickertje
geplakt.

JOAN

Echt?

RITA

Oh….had je het al gezien?

JOKE

Ik ben niet blind.

RITA

Ja, ik dacht: dat is handig, dan weten jullie vast wat ik wil
hebben. Dat scheelt dan een hoop gedoe enzo…… Dan
kunnen we erover praten.
(stilte).
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Ik vind het zo gênant, familieruzies over een erfenis.
Jullie toch ook?
(stilte)
En dit is een heel handige methode. Ik heb voor jullie
ook stickers. Kijk! In allemaal leuke kleurtjes.
…… (stilte)
JOAN

Er is helemaal geen erfenis.

RITA

Wel waar.

JOKE

We hebben het huis, de auto, nou ja, die is niet veel
waard, de meubels….

RITA

(tegen Joan) Je liegt!

JOKE

De beeldjes, het Perzische tapijt, het Delftsblauw….

RITA

(tegen Joan) Ik heb je wel door. Jij wilt natuurlijk alles
zelf hebben.

MIKE

En dan natuurlijk nog de postzegelverzameling,

JOKE

alle lp’s van Doris Day, …..

RITA

Ik vind dat zo doorzichtig. Doen alsof er niets is en dan
zelf alles inpikken. Bah.

MIKE

De Oosteuropese munten natuurlijk, maar die zijn vast
niet zoveel meer waard,

RITA

Ik had gehoopt dat we het een beetje beschaafd zouden
kunnen houden. Maar dit pik ik niet Joke.

JOAN

Ik had verwacht dat jij niet zoveel belang zou hechten
aan het materiële Rita….
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RITA

Dat doe ik ook niet. Ik geef he-le-maal niets om materie.
Niets!

JOKE

De schilderijen van die Spaanse schilder waar ik de naam
altijd van vergeet, zijn verzameling eerste drukken
waaronder Das Kapital…

RITA

En om geld geef ik ook niets, ik heb heel veel weg
gegeven, maar ik moet wel m’n kinderen te eten geven…
en dat kost dus geld.

JOKE

Z’n pakken, als we ze naar de stomerij brengen, leveren
misschien ook wel wat op, de sieraden, de beeldjes….

JOAN

Hij heeft heel veel verzameld.

JOKE

Wie wat bewaart, die heeft wat

JOAN

En wie teveel uitgeeft, maakt schulden.

RITA

Schulden?

JOKE

Nee!

JOAN

Ja, enorme schulden.

JOKE

Hoe weet jij dat?

JOAN

(wijst op de ordner)

JOKE

Maar dat kan toch niet?

MIKE

Gokken?

JOKE

Vader?

RITA

De staatsloterij?
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JOKE

Krasloten?

MIKE

Fruitautomaten ?

JOAN

pokeren!

RITA

Pokeren? Pa?

JOKE

Nee! Echt?

MIKE

(lacht) Pokerpa. Pa Poker.

RITA

Wie niet waagt, …Wat is de uitdrukking ook al weer
Joke?

JOKE

wie niet wint.

RITA

Precies.

JOKE

Maar, ik heb helemaal geen zin hier grapjes over te
maken. Beseffen jullie wel wat dit betekent? Het
betekent dat wij allemaal geen erfenis zullen krijgen.
Niets, helemaal niets.

RITA

We kunnen toch wel de spulletjes meenemen? Die
kandelaar bijvoorbeeld, die past volgens de feng shui
perfect bij mijn schoorsteenmantel. Het zal meer
harmonie in mijn huis brengen. Dat is ook fijn voor de
kinderen. En de fruitschaal…

JOAN

Ja mag alle erfstukken hebben Rita, maar dan erf je ook
vaders schuld.

RITA

Is dat zo?
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JOKE

Ja.

JOAN

(leest voor) “Het weigeren van de schuld kan alleen als
men ook de nalatenschap niet accepteert.” Aldus de
notaris.

RITA

Oh, nou…euh… dan…Maar, alleen die kandelaar….Dat
merkt toch niemand?

JOKE

Ik wel.

RITA

(doet Joke op zeurderig toontje na) Ik wel.

JOAN

En dan nog iets: vader is niet voldoende verzekerd. Hij
heeft geen uitvaartverzekering.

RITA

Dus dan moeten we de uitvaart zelf betalen.

JOAN

Al snel een dikke duizend euro de man. Toch Mike?

MIKE

Een gemiddelde begrafenis kost, inclusief kist,
grafrechten, grafsteen, advertentie, rouwkaartjes,
rouwauto, volgauto, huur aula, 100 personen cake en
grafrechten…… minstens 10.000 euro.

RITA

Wat? Tienduizend? Dat is tweeenhalfduizend per
persoon. Daar kan ik 4 maanden van naar India.

MIKE

We kunnen pa ook cremeren in een spaanplatenkist.
Geen advertentie, geen bedankkaartjes….. dat wordt
dan 6000 euro.

JOKE

Nog altijd 1500 euro per persoon….dan zal ik de
kinderen van voetbal moeten halen….

RITA

Kun jij niks voor ons regelen Mike? Misschien zwart…. of
zo?
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MIKE

Misschien….misschien. Er zijn veel vaste kosten bij.
Advertenties, grafrechten, personeel….daar kan ik
weinig van afhalen. Maar van een paar andere kosten
misschien wel….. Ik heb alleen een ander probleem.

JOAN

Wat?

MIKE

Ik krijg pas over twee maanden m’n vergunning.

JOAN

Goed, dat zou betekenen dat pa minstens nog twee
maanden moet blijven leven.

MIKE

En als hij eerder overlijdt, moet hij in de diepvries….‘

RITA

Daar hebben wij geen plaats voor hoor. Ik vind het
bovendien een nare gedachte dat ik pa zou zien,
wanneer ik een ingevroren soepje zou pakken. Dan zou
ik geen hap meer door m’n keel krijgen.

JOAN

(bits) Ik alleen heb een piepklein diepvriesje voor een
kantenklaarmaaltijd. Maar ik ben best bereid daar een
hand in te doen.

JOKE

Hou hier over op.

MIKE

En onze diepvries zit nog halfvol met moedermelk voor
Vicky en pens voor Bobby. Daar kan ook niks meer bij.
Vader invriezen is dus geen optie, of hij moet bij buren
of vrienden in de diepvries.

JOKE

Stop hierover. Ik vind het allemaal erg ongepast. Je gaat
dat toch niet aan je buren vragen.

MIKE

Jouw buren hebben toch een snackbar?
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JOAN

Goed, stoppen nu. Dan moeten we dus nog even voor
hem zorgen. En Joke, we zullen je allemaal
helpen….toch?
(stilte) Rita en Mike knikken…

RITA

Goh dat pappa pokerde….. net als Ad Visser.

MIKE

Ad Visser?

JOKE

Van Top-pop!

RITA

En van tantrische seks.

JOKE

Tantrische…???

RITA

Sekssssssssssssssssss!

JOKE

Oh ja…..

RITA

Ach, jij weet helemaal niet wat dat is! Zou best goed zijn
hoor, voor je relatie met euh….

JOKE

Geen kwaad woord over Henk!

JOAN

Je zou willen dat je een man had als Henk…

JOKE

Precies.

MIKE

Hanky panky, sperma tanky!

JOKE

Doe niet zo plat.

Ringtone Mike totdat hij opneemt . De anderen lopen demonstratief weg.

37

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

(telefoongesprek Mike)
MIKE

Met Mike! Yes, with Mike de Bok. That’s right, I am an
undertaker. That’s right: I do business in funerals and
cremations. Very modern, oh yes. You ask, we dry, you
know! Euh…? I mean….we do what you want. We are
client orientated. Youre wife? No, not now. I have not
the right papers. But I think in two months we can put
youre wife under the ground. No problem! Together? If
you want. (tegen Joan) hoe zeg je dat…cases, kisten in
that size. But we can arrange. Of course. Your last will is
my command. (lacht) Ha, ha. Yes, that’s me. Always full
of jokes. I say always: A day with no laughing is a day
with no living. Okay. Just give me a call before you die.
Okay?
Very good. At your service! (Mike salueert)

Wekker
Shit, welke pillen moet hij nu weer hebben?
Donker
Beamer: TWITTER JOAN Met m’n zus op m’n vader passen. Gezellig! Not!
Scene 5
JOKE

He, gezellig.

JOAN

Ja, goed om even bij je te kunnen zijn.

JOKE

Vroeger vond je dat ook fijn. Je kroop altijd bij me in
bed.
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JOAN

Daar kan ik me niets meer van herinneren.

JOKE

Dan droeg je een badstoffen pyjama, die vond je lekker
zacht en dan had je een klein knuffelaapje bij je.

JOAN

Slingertje!

JOKE

Precies, maar slingeren kon hij al snel niet meer. Het
beestje had geen armen meer. Die had je eraf
getrokken. Je stopte het beestje altijd tussen je dijen. Je
stopte eigenlijk altijd alles tussen je dijen.

JOAN

Nog steeds slaap ik het liefste met mijn handen tussen
m’n dijen. Daar zou Freud heel wat van vinden.

JOKE

En je was toen al heel slim. Je kon als kind al vragen
stellen waarop zelfs pappa geen antwoord had.

JOAN

Ja, ik was me er al vrij jong van bewust van het feit dat ik
hoog begaafd was. En ook dat ik daardoor in ons gezin in
een isolement verkeerde.

JOKE

En je had een heel herkenbaar luchtje. Een combinatie
van…..nou sorry, het klinkt niet zo aardig, maar je rook
eigenlijk vooral naar plas, naar urine

JOAN

Oh…..Jij rook altijd naar mamma.

JOKE

Oh…

JOAN

En nog steeds eigenlijk. Vooral als je naar de wc geweest
bent. Zo’n zware vrouwenlucht. Net als mamma.
Eigenlijk lijk je in heel veel opzichten op mamma.
Dat zie je wel vaker bij oudste dochters. Die spiegelen
zich aan hun moeder. Ze leven vooral om hun moeder
gelukkig te maken. Bij alles wat ze doen, of wat ze
kopen, vragen ze zich af: wat zou mamma er van
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vinden?
JOKE

Ja, dat heb ik inderdaad wel een beetje. Mamma staat
bij wijze van spreken nog altijd naast me in het pashokje.

JOAN

Van alle kinderen is het jou eigenlijk het minste gelukt
om een eigen identiteit te ontwikkelen.

JOKE

Nou…..

JOAN

Vertel me dan wie je bent.

JOKE

Ik ben Joke, een vrouw van 50, oudste dochter van
Hendrik en Annie. Ik ben getrouwd met Henk, ik heb
vier kinderen en ben huisvrouw. We wonen in
Purmerend en ik ben actief voor de kerk.

JOAN

Je definieert jezelf alleen maar in relatie tot anderen: je
bent dochter van je ouders, partner van Henk, moeder
van je kinderen en actief voor de kerkgemeenschap. Jij
bent er voor anderen, Joke, je bent er niet voor jezelf.
Net als mamma leef jij van de zorg voor anderen, cijfer
je jezelf weg en durf je nooit ruzie te maken. Omdat je
bang bent. Bang voor jezelf, voor anderen, voor het
leven. Je hebt een hele zwakke identiteit.

VADER

Buinbabouter

JOKE

Zei hij nou tuinkabouter?

JOAN

Ja, zoiets hoorde ik ook.

JOKE

Daar moeten we tijdens zijn afscheid wel aandacht aan
besteden.

JOAN

Waaraan? tuinkabouters?
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JOKE

Aan z’n liefde voor tuinieren. Eigenlijk zouden we hem in
de tuin moeten begraven.

JOAN

Onder de perenboom.

Donker.
Decorwissel A ! B
Scene 6
Joan zit aan het bed van haar vader, met haar mobiel in de hand. Vader is
tijdens deze monoloog opvallend onrustig.
Joan typt. Dan verschijnt op de beamer:
Beamer: TWITTER JOAN Ik ga m’n vader eens flink de waarheid zeggen.
JOAN

Dag vader. Ik val maar meteen met de deur in huis: ik
ben boos op je. Al jaren. Ik heb het mamma nooit
verteld. Zij zou het toch nooit gesnapt hebben. Jij
misschien wel, maar ik weet niet of je het zou willen
snappen.

Beamer:

TWEET ANNEGIEN @Joan Zet hem op. Geef hem ervan
langs. Nu kan het nog.

JOAN:

Het is nooit echt iets geweest hè, tussen ons. Dat lag
niet aan mij, maar aan jou. Jij bent namelijk geen
makkelijke man…. Jij was altijd alleen maar met je eigen
zaken bezig.
Je had trots op me kunnen zijn. Ik was slim, slimmer dan
jij. En ik werk ook nog hard. Ik heb nu al meer in m’n
leven bereikt dan jij. Met intelligentie en werklust kun je
ver komen pappa.
Wat is jou gelukt in je leven pap? Wat laat je de wereld
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na? Ja, dat weten we nu: een enorme schuld. Maar de
lasten van die schuld zul jij nooit dragen.
(stilte. Joan kijkt naar haar mobiel en tikt)
Beamer:

TWITTER JOAN
gesprek ;)

JOAN

Beamer:

@annegien We hebben een goed

Je hebt mamma tekort gedaan pappa. Je doet Joke
tekort. Ons allemaal eigenlijk. We hadden je erkenning
nodig, maar je zag ons niet staan. Ja…
Nou…..
[stilte]
TWEET ANNEGIEN @Joan Verklaar hem dan nu je liefde.
Laatste kans.

Vader kreunt.
Pap, ik wil je nog zeggen dat ik…..Je moet liefde kunnen
geven en ontvangen, toch? Dat kon jij niet. Helemaal
niet. En ik….
Ik…weet je…..jij en ik,…. wij samen…..
Aaaaaahhh. Wat is dit moeilijk! Kon ik je maar twitteren.
Had je maar facebook in de hemel of snapchat of
whatsapp. Zou wel handig zijn: een appje naar de hemel.
Jezus! Ik heb altijd gedacht dat afscheid nemen van jou
makkelijk zou zijn…
Telefoon
Voicemail Joke:

Hallo, u heeft het nummer gedraaid van mijn vader,
Hendrik de Bok. Ik ben Joke van Vleuten- de Bok. Mijn
vader is op dit moment niet in staat de telefoon op te
nemen. Spreek uw boodschap in na de piep, dan wordt u
terug gebeld door mij of door iemand anders.
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Pieieieieiep.
bericht RITA:

Hoi Joke, lieverd, met mij. Gaat alles goed? (hoest
aanstellerig) Nou met mij, zoals je hoort, gaat het niet zo
goed. Ik ben echt vreselijk ziek. Heel naar. ( hoest
opnieuw). Hoesten, verkouden, misselijk en vreselijke
koorts. Zo hoog dat ik mezelf niet durf te temperaturen.
En ik heb ook niemand die voor me wil zorgen.
Je begrijpt dat ik heel graag op pappa had willen passen,
echt dolgraag, vooral ook om jou te helpen natuurlijk,
maar het lijkt me nu niet verantwoord.
Ik weet niet wat ik heb. Misschien wel een dodelijk virus,
dan kan ik jullie ook nog aansteken. Mijn God, ik moet er
niet aan denken dat ik eerder ga dan pa. Stel je voor! Dat
lijkt me voor jullie ook een vreselijke gedachte.
Goed….deze week zit het er niet in en zoals ik me nu
voel (hoest) en volgende week misschien ook niet. Ik hou
je op de hoogte. (weer vrolijk) Doeidoei!

JOAN

Trut.

Donker
Scene 7
Beamer:
RITA

TWITTER JOAN Heerlijk: een weekendje vrij. Geen werk en ik
hoef ook niet naar m’n vader. #chillen
Man, man, wat lig je erbij...ik vind het zo erg om je zo te
zien. De overblijfselen van een mensenleven, als de
aangekoekte restjes in een ovenschaal. Ik weet niet wat
ik het ergste vind, dat je dood gaat, heen gaat bedoel ik
of dat ik straks luiers moet verschonen, terwijl buiten de
zon schijnt. Eigenlijk weet ik het wel. We zijn natuurlijk
nooit heel close geweest, dat liet je ook niet toe en toen
met mama... Mijn vader gaat dood en ik voel niks
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wezenlijks. Ben ik zo verlicht dat ik erdoor verblind
word?
De wekker ( tot Rita hem uit zet)
Rita pakt een paar pillen uit de schaal en geeft die aan vader.
Moet dat nou? Tot in lengte van dagen verzorgd
worden? Dit is toch geen leven? Voor jou niet en voor
ons ook niet. Als je een dier was geweest, had je al lang
een spuitje gehad. Zoals Joke daarmee omgaat.. je kunt
er bewondering voor hebben, maar ik vind het
masochistisch hoor. Knettergek eigenlijk.
Ringtone Rita (tot Rita hem op neemt)
RITA

Met Rita.

JOKE

Hoi, met mij

RITA

Joke! Nou zeg, wat een toeval. Ik had het net over je.

JOKE

Niets negatiefs toch hoop ik?

RITA

Welnee kind, ik zou niet durven. Nee, ik prees je omdat
je zo ontzettend goed kan zorgen. Je doet het wat
anders dan ik. Maar zonder waarde-oordeel hoor. Nee,
je doet het zo goed. Zo goed. Maar, waarom bel je
eigenlijk?

JOKE

Oh, alleen maar om te vragen of het goed met je ging en
of je de pillen niet wil vergeten.

RITA

Ach kind, natuurlijk niet. Het is een fantastisch systeem
met die wekkers. Heel ingenieus bedacht. Ik heb ze al
lang gegeven hoor. Alle tien.
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JOKE

Tien? Toch niet allemaal tegelijk?
(Rita reageert niet)
Dat overleeft ie niet hoor.

RITA

Euh…Nee, nee….nee, natuurlijk niet. Stel je voor. Nee, ik
doe alles precies zoals jij mij had voorgeschreven.

JOKE

Weet je het zeker?

RITA

ja, ja. Maak je maar geen zorgen. Ik heb alles onder
controle. Komt allemaal goed.

JOKE

Nou fijn dat je het in ieder geval wil doen. Het is goed
om een keer thuis met de kinderen te zijn.

RITA

Natuurlijk lieverd, geniet er maar van. Nou, ik ga weer
snel naar vader. Dag!

JOKE

Dag!

RITA

(sprint richting vader) Pappa!

Ringtone Joan (totdat ze hem opneemt)
JOAN

Hoi Joke!

JOKE

Oh, ja, hoi. Je kan natuurlijk zien wie er belt?

JOAN

Wat is er?

JOKE

Ik maak me zorgen over pappa.

JOAN

Hoezo? Rita is er toch?

JOKE

Daarom juist. Rita heeft hem in één keer alle pillen
gegeven.

45

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

JOAN

Alle 10? Weet je het zeker?

JOKE

Nee, niet zeker, maar ik ken Rita goed genoeg.

JOAN

Dat is dan moord.

JOKE

Nou, dat kun je toch niet…

JOAN

Natuurlijk wel! Als ze teveel pillen heeft gegeven ,is ze
verdachte. Voor je het weet zit ze dan in de gevangenis.
Rita maakt ook nog kans op TBS! Vreselijk toch?

JOKE

Kun jij niet even gaan kijken? Ik kan moeilijk met de
kinderen…

JOAN

Nee, sorry. Ik moet zo college geven. Bovendien, kan ik
dan straks ook nog van moord verdacht worden. Daar
heb ik geen zin in

JOKE

Nou dan bel ik Mike wel…

JOAN

Dat heeft geen zin. Mike is er niet. Hij is inspiratie op aan
het doen op de internationale uitvaartbeurs in Venlo.
Wacht maar af.

JOKE

Okay.

JOAN

Dag!

RITA

Pap. Pappa. Kun je me niet even een teken van leven
geven? Een beetje ademhalen of met je hart kloppen of
zo?
Pap! Pap, ik hou van je, hoor je me?
(stilte)
Nou, we zien elkaar natuurlijk weer in een volgend
leven, dat moet haast wel. Het is niet af namelijk, dit.

46

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Ewoud Butter
info@ewoudbutter.nl
www.ewoudbutter.nl
gedownload op 26 juni 2019

Toch? Nee. Anders had ik het geweten, ik voel die
dingen toch aan? Ik ben zo verschrikkelijk spiritueel.
Soms ben ik bang dat ik teveel voel en dat ik daardoor
afstomp. Dat zeggen de kinderen tenminste, maar dat
zijn natuurlijk ook pubers. Zoooo heerlijk dat ze zo in dat
pubergevoel mee kunnen doen, echt fijn. Dat was in
mijn tijd natuurlijk anders. Stiekem puberen. Daar heb jij
niets van gemerkt? Dacht je nou echt dat ik toen naar je
luisterde?
(stilte)
Nou, ik vind dit wel een heel bijzondere spirituele
ervaring hoor. Ik voel je energie. Het goddelijke licht. In
me en om me heen. Heel bijzonder….Ik beschouw het
als een geschenk dat ik dit mee mag maken. Het is ook
een ervaring waar ik nog wat mee kan. Ik kan er
bijvoorbeeld een leuke workshop van maken……(stilte)
Sorry pap, ik denk teveel aan mezelf…ik had dit met veel
meer aandacht moeten doen…ik heb niet voor niets die
mindfulnesstraining gedaan….misschien had ik net
moeten stralen, misschien had je dan nog….
(stilte)
Pap, ik ben bang…..
VADER

Mama!!!

RITA

(verheugd) Oh pappa…..(zingt) slaap kindje slaap, daar
buiten loopt een schaap, een schaap met witte voetjes,
die drinkt zijn melk zo zoetjes, slaap kindje slaap….
(pakt ondertussen haar telefoon)…..(opgetogen) Hoi
Joke, nou pappa leeft nog steeds hoor. Hij riep net om
mamma en ik heb slaap kindje slaap gezongen. Net als
jij. Ik zong het precies als jij. Ik dacht dat wil je vast wel
even weten.
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Donker.
Decorwissel B ! C
Scene 8
Mike staat bij bed vader. De zussen zitten bij elkaar.
MIKE

Hey ouwe, hoe is het met je? Alles goed?
Nou ja, stomme vraag.
Ben je bang? ……‘Ik ben nooit bang’ zei je vroeger. En ik
mocht ook nooit bang zijn. Dan werd je boos. (imiteert
vader) ‘Je bent toch geen mietje he? Er zijn hier al
genoeg wijven in huis.’

JOKE

Het huwelijk is de hoeksteen van de samenleving.

JOAN

Hou toch op met dat geleuter.

MIKE

Pa, ik moet je wat vertellen……

JOAN

In jouw geval is het huwelijk geen hoeksteen, maar een
molensteen

MIKE

Weet je pa, ik ben eigenlijk…….ha, ha…..je bent nu bang
dat ik je ga vertellen dat ik homo ben he. ….Ha, ha. ….ik
zag het wel: je werd lijkbleek! Grapje!

JOAN

Slechte grap Mike. Homo. Hij zou het vreselijk vinden.

MIKE

Nee, hoor. Ik ben een gezonde Hollandse jongen. Gek op
alle vrouwtjes in Volendam, ha, ha, vooral op Christella
dan.

RITA

“We leven nog” zei hij vroeger.
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Ik vond dat altijd zo vervelend. Zo negatief. Nu kan het
wel.
MIKE

Pa, luister: ik begin een uitvaartbedrijf: Achter de
Horizon Uitvaartzorg. En ons motto is: laat ons leiden bij
uw verscheiden.
Dus, ik, je eigen zoon, gaat jou begraven of cremeren.
Dat lijkt me een fijne gedachte. Zeg maar hoe je het wilt.
We werken namelijk klantgericht. De klant is koning.

RITA

Hij was een despoot. En de despoot gaat dood. Neeeee,
niet dood, niet dood. Hij gaat heen. Maar waarheen?

MIKE

De vraag aan jou is dus: heb je nog wensen? Zijn er nog
mensen die we wel of juist niet uit moeten nodigen?

JOAN

Ach ja. Wie moeten we uitnodigen? ‘De anderen’, daar
ging het in dit gezin altijd over: de familie, de buren. We
leerden niet ons eigen leven te leiden, maar het leven
van anderen. He Joke?.

MIKE

Wil je een advertentie in de krant? Een speech? Een
liveshow van een artiest met een liedje?

JOAN

Zelfs tot na onze dood, euh heengaan, sorry Mike,
blijven we voor anderen een show opvoeren.

RITA

En daarna? Is het stil en donker? Koud? Warm? Of juist
paradijselijk? Licht en kleurig?

MIKE

Het is maar goed dat je geen wensen hebt. We hebben
toch geen geld. De vraag is dus nu: hoe komen we aan
geld?

JOKE

Ik kan moeilijk afscheid nemen, moeilijk dingen
veranderen. Terwijl ik zoveel dingen anders had willen
doen.
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MIKE

Ik zou hier nu met de pet rond kunnen gaan, maar dat is
gênant.

De wekker gaat af. (duurt even voordat Joke hem uit zet)
In eerste instantie reageert niemand. Iedereen kijkt naar Joke, maar die
twijfelt.
MIKE en RITA

Joke!

JOKE zet de wakker af, maar gaat niet naar vader om pillen te geven.
Ze gaat weer zitten.
MIKE

We kunnen je heengaan ook subsidiëren. Als we het nou
combineren met een toneelstuk. Dan richten we het
uitvaartcentrum in als theater en vragen we subsidie.

JOAN

Ik zie de recensie al voor me: Alleen spel dode vader was
overtuigend.

JOKE

Ik had heel graag actrice willen worden. In het theater,
samen met Leopold Witte, of in de film, …..ook met
Leopold Witte. Samen spelen.

MIKE

Een andere mogelijkheid is een milieusubsidie. Dan gaan
we je klimaatneutraal cremeren. Met een roetfilter op je
kist. Of door klimaatcompensatie. Dan planten we na
iedere crematie een boom.

RITA

Zou het er schoon zijn? Hoe zou het voelen? Kun je
eigenlijk nog wel voelen of zien of horen na je
heengaan?
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JOKE

Ik had graag naar de toneelschool gewild. Dat had ook
gekund: ik heb auditie gedaan, maar ik mocht niet van
vader. Dat vond hij te duur.

JOAN

De meeste mensen doen niet het werk dat ze zouden
willen doen. Ze werken wel hard. Meestal voor anderen.
Ik heb nog nooit van iemand gehoord die op zijn
sterfbed zei: had ik maar harder gewerkt.

RITA

Of ruiken? Kun je ruiken aan de andere zijde?

JOAN

Na de dood ruik je alleen nog maar aura’s Rita…… Niets
dus!

De wekker (duurt weer even voordat Joke de wekker uit zet)
MIKE, RITA en JOAN

Joke! Joke de wekker!

Joke loopt naar de wekker en zet hem weer uit.
MIKE

We kunnen toegangskosten vragen. Dat heb ik op Bali
gezien: Tomorrow, big cremation. 10 dollar. Dat is de
toekomst. Binnen 20 jaar betaal je bij ons ook. Dan krijg
je een uitvaart met schnabbelende BN’ers.

JOKE

Als ik naar de toneelschool was gegaan, had ik een BN’er
kunnen zijn.

RITA

Het stinkt hier. Heeft er misschien iemand een scheet
gelaten? (ze kijkt naar vader). Mijn God, ik hoop niet dat
die stank lang blijft hangen.

(Rita gaat wierook aansteken).
MIKE

Goed. We hadden het dus over sponsoring. De Hema
zou bijvoorbeeld kunnen sponsoren, met een rookworst.
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Daar hield je wel van he pa? Een worst na afloop in
plaats van een cakeje.
JOAN

Of Mac Donalds: een happy meal voor een happy end.

JOKE

Het lijkt me wel gezellig om een tijd met een groep
acteurs intensief aan een stuk te werken.

MIKE

Logische sponsors zijn de verzekeraars.
Uitvaartverzekeringen, ziektekostenverzekeringen.

RITA

Weten jullie waar het woord wierook vandaan komt?
Van de woorden wien en rook en wien is oud
Nederlands voor gewijd, of heilig. Wierook betekent dus
gewoon heilige rook.

JOAN

Misschien een sigarettenfabrikant.

JOKE

Wanneer ik actrice was geworden, was ik waarschijnlijk
nooit in Purmerend gaan wonen.

RITA

Duivelsdrek…..dat helpt bij zuivering….

JOKE

Dan had ik in een villa op het Gooi gewoond. Dan was ik
één van de Gooische vrouwen geweest.

MIKE

We kunnen je kist ook laten sponsoren. Door een
houthandel. Of we gaan je in iets anders begraven dan
een kist. In doeken bijvoorbeeld.

JOKE

Dan had ik geen treurige feestjes gehad in het buurthuis,
maar ging ik alleen maar naar jetset-parties. en
premières met rode lopers.

MIKE

Of in een kast.

JOAN

Een Billy.
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MIKE

Wat?

JOAN

Eindelijk iemand die er naar me luistert: een Billy zei ik.

MIKE

Ja, pap. Een Billy. Ik heb er wel één. Niet met boeken,
maar met alleenstaande sokken. Ik gooi ze altijd als
echtpaar in de wasmand en dan komen ze er steeds
weer single uit…..

JOAN

Ik zou dus nooit als alleenstaande oude sok willen
eindigen.

JOKE

Misschien was ik ook wel nooit getrouwd geweest met
Henk. Dan woonde ik samen met…. met Leopold Witte …

MIKE

En dan laten we Ikea sponsoren. Met Zweedse
gehaktballetjes. Misschien kunnen ze ook wel
doodskisten in het assortiment opnemen.

JOAN

Ik leef maar één keer. Dat betekent dat ik vooral dingen
moet doen die IK leuk vind.

JOKE

Dan hadden we een kleine Leopold en misschien nog
een kleine jongen…

MIKE

Ik ga het ze voorstellen pap: doodskisten. Naar mij
vernoemd.

De wekker gaat weer.
MIKE, JOAN en RITA

Joke, Joke!

Joke twijfelt, loopt naar de wekker en zet hem uit.
MIKE

Dat wordt dan de Maikeu …..of de Meukeu, dat klinkt
Zweedser.
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RITA

Adderwortel helpt. Het is goed voor helderziendheid of
zelfinzicht....

JOAN

Zeg Eucalypta..…

RITA

Ik heb heel veel zelfinzicht. Ik ben eigenlijk al een beetje
verlicht.

MIKE

de Meukeu….nu met 10% korting met de Ikea family
card.

JOKE

Als ik voor mezelf gekozen had, had ik een ander leven
gehad. Nu heb ik de dromen van anderen geleefd. Niet
m’n eigen dromen.

RITA

Maar wat ik niet goed kan is voelen. Ik voel meestal
niets. Ik hoef ook nooit te huilen. Alleen wanneer ik
mezelf zielig vind. Maar niet om anderen. Dat kan ik
niet. Dat is toch armoedig.

JOAN

Geen geld hebben dat is armoedig.

MIKE

En moet er natuurlijk een Ikea handleiding komen voor
die kast…..euh kist.

JOAN

En daarom heb ik er voor gezorgd dat ik rijk word.
Ontzettend rijk.

MIKE

Je kunt ook twee mensen samen cremeren: één
ceremonie voor meerdere mensen tegelijk.
Kwantumkorting.

(Joan belt).
JOAN

Hey Annegien! Dag lieverd. Prima. Ja, ben bij mijn vader
nu….. Nog steeds ja, maar niet lang meer.
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RITA

Ik hoop dat ik wel wat voel als vader heen gaat.

MIKE

Geen volgauto’s, maar Engelse dubbeldeckers: één
familie met hun kist beneden, de andere familie boven
….

De wekker gaat weer.
MIKE, JOAN en RITA

Joke, Joke!

Joke twijfelt, loopt naar de wekker en zet hem uit.
JOKE

Kiezen is de helft verliezen.

RITA

Ik hoop dat ik bij zijn dood kan huilen. De komende tijd
maar geen mascara dragen.

JOKE:

Maar als jij zelf niet kiest, kiezen anderen wel voor jou.

JOAN

Ik kies voor mezelf. Voor ons.

MIKE

Wat vind je ervan pa? Ben je niet trots op me?

Beamer: skype; beeld van dochter
Dochter van Joke via skype: Mamma. Is opa al dood?
JOKE

Nee!

MIKE

Nee…..niet dood! Gebruik dat woord niet. Niet dood!
Niet dood gaan.
Heen gaan. Op reis. He pa?

JOAN

Als vader sterft, hebben wij geld genoeg.
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JOKE

En nu moet ik voor mezelf gaan zorgen. Joke, stel niet uit
tot morgen, waar je vandaag nog voor kunt zorgen.

RITA

Vanaf nu wil ik voelen. Heel veel voelen. En geven.
Vooral liefde.

JOAN

Hij heeft alles bij mij geleend. Veel geld, omdat de
banken hem niets meer wilden lenen. Ik heb gezegd: je
mag van me lenen, maar dan wel tegen 10% rente.

RITA

Dit zou eigenlijk een huis van liefde moeten zijn.

JOAN

Ik ben de belangrijkste schuldeiser Annegien. Ik kan alles
opeisen. Alles. Het huis, de auto, de spullen, de lp’s van
Doris Day, de verzameling Oosteuropese munten. Alles is
voor mij. Die lening is de beste investering die ik ooit heb
gedaan.
Dus, als hij dood gaat……

MIKE

Nee, niet dood!

Einde.

De Perenboom ging werd 8 juli 2011 voor het eerst gespeeld in het
Amsterdamse Pleintheater door toneelgroep De Spelers. Met dank aan
Benjamin Gijzel, Carlijn van Aalst, Danielle Kretz, Elrick Mulder, Raimond
Reijmers en Wiep Scheper voor spel, regie en suggesties.
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