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PERSONEN:
Lilian Verhagen
Fred - haar butler
Nellie - haar huishoudster
Sjaak - haar tuinman
Elvira Boskoop-Verhagen - haar nicht
Geert Boskoop - man van Elvira
Fransisca Boskoop - dochter van Geert en Elvira
Lorette Alderwege - vriendin van Lilian
J.J.J. Verbree - begrafenisondernemer
Barbara Berkenrode - buurvrouw van Lilian
De rol van J.J.J.Verbree zou ook door een vrouw gespeeld kunnen
worden.

DECOR:
Het geheel speelt zich af in de salon van het huis. Vanuit de zaal
gezien is rechts een deur, die naar alle vertrekken leidt, links een deur
of opening, die naar de gang en dus voordeur leidt, achterin iets uit
het midden zit de tuindeur.
De aankleding van de salon is geheel naar eigen keuze, er staat
echter wel een bankstel met salontafel en linksvoor staat op een klein
tafeltje een telefoon.
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EERSTE BEDRIJF
Zaterdag tegen het middaguur.
Als het doek opgaat, zien we Lilian op de bank zitten lezen in een
boek. Na even komt Nellie op, zij draagt een witte bloes en een wit
schortje over haar zwarte rok en heeft een brief in haar hand.
NELLIE: (loopt naar Lilian toe) Alstublieft, mevrouw. Een brief voor u.
LILIAN: Van wie, Nellie?
NELLIE: Dat weet ik niet. Ik ga niet in uw post snuffelen, mevrouw.
Maar, ik wil hem wel open maken, hoor. (wil brief gaan openen)
LILIAN: (iets nors) Nee. Ben je nu helemaal gek geworden! Daar heb
ik jou niet voor nodig! Of denk je soms dat ik gehandicapt ben?
NELLIE: Dat wil ik niet zeggen, mevrouw.
LILIAN: Dat is je geraden ook. Waar ben je trouwens mee bezig? De
post hoort Fred te bezorgen, niet jij.
NELLIE: Ik was in de gang aan het stofzuigen, mevrouw. En toen viel
de brief in de bus. Nou, toen dacht ik, dan zal ik hem meteen maar
even bezorgen.
LILIAN: Je had hem aan Fred moeten geven.
NELLIE: (verontwaardigt, wil brief uit handen van Lilian trekken) Nou,
dan doe ik dat toch alsnog!
LILIAN (kan brief net op tijd wegtrekken) Nog nijdig ook?! Ga jij liever
door met je werk en vraag Fred even hier te komen.
NELLIE: (argwanend) Waar heeft u Fred voor nodig?
LILIAN: Nou ja! Moet ik jou daar voor verantwoording afleggen, zeg!
Vraag Fred hier te komen en ga dan direct weer aan het werk.
NELLIE: (hevig verontwaardigt, maar laat dat toch niet merken aan
Lilian) Zeker, mevrouw. Natuurlijk, mevrouw. Tot uw dienst,
mevrouw.
LILIAN: Wacht even!
NELLIE: Ik wacht.
LILIAN: Ik heb de afgelopen tijd bemerkt dat jij je nogal inlaat met
Fred. Erger nog, je flirt met hem
NELLIE: (iets nerveus) Hoe komt u daar bij? Ik?
LILIAN: Ja, jij! Dat wil ik absoluut niet hebben. Ten eerste wil ik niet
dat het personeel een verhouding met elkaar heeft en ten tweede
is Fred geen partij voor jou.
NELLIE: (nogal scherp) Voor wie dan wel?
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LILIAN: (iets geschrokken) Eh…Voor niemand. (als Nellie haar nogal
uitdagend uitkijkt) Ja, wat sta je daar nog? Ga aan je werk en denk
er aan wat ik heb gezegd, laat Fred met rust.
NELLIE: Poeh! Ik kan ze wel beter krijgen. (gaat met opgeheven
hoofd door gangdeur af)
LILIAN: Wat een brutaal nest! Ik zal straks aan Fred vragen of hij haar
wil aanpakken. (maakt brief nu open) Ik snap nog steeds niet,
waarom hij haar heeft aanbevolen. (leest nu, na even verbaast)
Een nicht? Heb ik een nicht?…Ik zou nog familie hebben?…. (leest
weer verder) Ik ben de dochter van uw broer….Uw broer waar u al
meer dan vijftig jaar geen contact mee heeft gehad…(kijkt op van
brief) Dat lag niet aan mij! Hij heeft zichzelf afgezonderd…(leest
weer) Toen mijn vader vorig jaar overleed, lazen we in zijn papieren
dat hij nog een zuster zou hebben en dat zou u dus zijn. Via
verschillende instanties zijn we achter uw adres gekomen en willen
graag met u in contact komen…(kijkt weer op van brief, denkt even
na)…Wat een verrassing! Zo heb je niets en zo blijk je nog familie
te hebben! Een dochter van mijn broer! (dan grijpt ze met een
pijnlijk gezicht naar haar nek) Au! Ouderdom komt met gebreken
zeggen ze, nou dat gaat voor mij zeker op. Zijn het mijn benen niet,
dan is het mijn hoofd en anders mijn nek en schouders wel weer.
(wrijft even over haar nek, glimlacht dan) Maar wat heb ik eigenlijk
ook te klagen. Zeventig jaar en smoorverliefd! (schudt weer
glimlachend haar hoofd) Hoe is het mogelijk, wat mij op mijn leeftijd
allemaal overkomt! Mijn hele leven vrijgezelle gebleven en op mijn
zeventigste ben ik verliefd geworden. Op mijn butler nog wel!
(giechelt nu als een jong meisje) En hij op mij! (even stilte, dan met
een zucht) Jammer dat ik het tegen niemand kan zeggen. Zelfs het
overige personeel weet het niet. Ze zouden mij voor gek verklaren
….en hem misschien nog meer… maar ja, hij is dan ook een stuk
jonger dan ik. (grijpt dan weer naar haar nek) Au! Ja, ik kan
natuurlijk niet alles meer met hem… (giechelt weer) Nou ja…niet
alles? (ze leest de brief verder, even later gaat de deur open en
komt Fred binnen via gangdeur, hij draagt een zwarte broek en
jasje, wit overhemd en zwart strikje en zwarte schoenen)
FRED: Nellie zei, dat u mij verwachtte?
LILIAN: Inderdaad, Fred. (trekt weer pijnlijk gezicht)
FRED: (bezorgt) Weer pijn in uw nek en schouders, mevrouw?
LILIAN: Fred toch! Je hoeft toch alleen maar mevrouw tegen mij te
zeggen als er iemand bij is.
FRED: Ik vergeet het af en toe nog wel eens, mevr….eh…Lilian.
LILIAN: (glimlachend) Ik begrijp het wel, hoor. Het is ook best moeilijk
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voor jou. (ondeugend) Als je maar niet vergeet dat we iets heel
moois met elkaar hebben, Fred!
FRED: Hoe zou ik kunnen, lieve Lilian. (kust haar in de nek)
LILIAN: (weer giechelend) Oh, Fred. (grijpt dan weer naar haar nek)
Au!
FRED: Zal ik je nek en schouders even masseren?
LILIAN: Oh, graag, Fred. (Fred begint te masseren, na even zien we
Lilian verheerlijkend kijken, Fred daarentegen trekt een gezicht van
afschuw) Heerlijk, Fred. Dat doe je fantastisch. Ik voel de pijn
gewoon wegstromen. Waar heb je dat geleerd?
FRED: (nonchalant) Oh, gewoon een gave van me.
LILIAN: (giechelend) Eén van je vele gave, Fred. (Fred gaat door met
masseren, maar duidelijk met tegenzin) Je had veel meer kunnen
worden dan een gewone butler.
FRED: Pardon? Wat is er mis aan een gewone butler? Ben ik
plotseling niet meer dan een gewone butler?
LILIAN: (snel) Oh, zo bedoel ik het toch niet, Fred. Maar je hebt het
in je om meer te zijn. Aan de andere kant…als je mijn butler niet
was geweest, dan had ik je nooit ontmoet en daar moet ik niet aan
denken. (op dat moment komt Sjaak via de tuindeuren naar binnen,
hij is niet erg snugger, heeft een hengel en visnet in zijn hand en
draagt een regenpak met laarzen, of een waadpak, tevens heeft hij
een viskoffertje in zijn hand)
SJAAK: Ga je nou nog mee, Fred?
FRED: Sjaak! Je komt met deze troep toch zo de kamer niet in!
SJAAK: Waarom niet? Wat mankeert er dan aan?
LILIAN: Ach, laat maar, Fred. (tot Sjaak) Ga je vissen, man?
SJAAK: Ja, samen met Fred. (gaat op stoel zitten, rommelt in zijn
koffertje)
FRED: Met mij?
SJAAK: Ja, dat had je mij beloofd.
FRED: Je hebt gelijk, Sjaak. (tot Lilian) Vind je…eh…vindt u het erg
mevrouw, dat ik vanmiddag met Sjaak ga vissen?
LILIAN: Nee hoor…(schrikt dan op) Nou…eigenlijk wel!
FRED: Hoe dat zo?
LILIAN: Ik heb iets heel belangrijks met jou te bespreken.
FRED: Daar weet ik niets van.
LILIAN: Nee, dat kan ook niet. Ik weet het zelf nog maar een paar
minuten. Het spijt me echt Fred, maar ik heb je nu nodig.
SJAAK: (teleurgesteld) Gaan we nou niet, Fred? Ik heb er zo naar
uitgekeken om met jou te vissen.
FRED: Ja, dat weet ik. (tot Lilian) Kunt u het niet met Nellie
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bespreken?
LILIAN: (fel) Liever niet! Daar moeten we ook nog eens over praten.
Haar houding staat mij totaal niet aan, Fred.
FRED: (schrikt iets op) Heeft ze iets verkeerds gedaan?
LILIAN: Je kunt beter vragen, of ze nog iets goeds doet. Maar dat niet
alleen…Ik weet niet of je het zelf hebt opgemerkt, maar ze is wel
heel erg opvallend in jouw buurt.
FRED: (iets geschrokken) In mijn buurt?…Wat bedoelt u daar mee?
LILIAN: Dat ze druk bezig is jou in te palmen.
FRED: Mij?! Hoe komt u daar nu bij? Nooit iets van gemerkt.
Trouwens…ze maakt toch geen schijn van kans. (geeft haar
ongezien voor Sjaak een knipoog, maar Sjaal kijkt hoogst
verwonderd)
LILIAN: (gevleid) Nou ja…daar ben ik ook niet bang voor, hoor.
(beseft dat Sjaak er bij staat) Maar dat nu even terzijde, Fred. Het
gesprek wat ik met jou wil hebben, gaat over familie van mij.
(flemend) En met wie kan ik daar nu beter over praten, dan met
jou?
FRED: (verbaast) Familie? Sinds wanneer heb jij familie, Lilian?
SJAAK: Hè! Sinds wanneer mag jij Lilian en jij zeggen tegen mevrouw
Verhagen?
FRED: Eh…Foutje. Natuurlijk mag ik dat niet zeggen. (tot Lilian)
Familie?
LILIAN: Ik dacht ook geen familie meer te bezitten, Fred. Maar het
schijnt dat ik nog een nichtje heb, de dochter van mijn overleden
broer. Hier…(loopt naar salontafel en pakt de brief) Ik heb net deze
brief ontvangen. Lees hem maar. (overhandigt brief aan Fred, die
de brief leest en ondertussen vragen stelt)
FRED: (iets nors) En die komt in eens opdagen? Zo maar, uit het
niets?
LILIAN: Nou, ze schrijft in haar brief, dat ze er ontzettend veel moeite
voor heeft moeten doen om mij te vinden. Ik had namelijk geen
enkel contact meer met mijn broer, moet je weten.
FRED: Nou, dat ze er zo veel moeite voor heeft gedaan, zal wel met
iets anders te maken hebben, denk ik zo.
LILIAN: Wat bedoel je?
FRED: Het is nogal interessant een tante op te zoeken die er
financieel warmpjes bij zit, een kast van een huis bezit en al op
hoge leeftijd is.
LILIAN: Wat zeg je?! (Sjaak is nu bezig een blikje uit zijn koffer te
halen, waarin verse wormen zitten)
FRED: (snel) Nou ja…je weet gerust wat ik bedoel, Lilian.
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SJAAK: Foutje!
FRED: Waar heb jij het nu weer over?
SJAAK: Je zegt weer niet mevrouw tegen mevrouw.
FRED: Ach, man! Ga vissen. Ik heb geen tijd voor jou.
SJAAK: Dan niet! Maar je krijgt ook geen visje van me, als ik wat
gevangen heb. Kijk eens, mevrouw. Ik heb heerlijke verse wormen.
(houdt deze onder Lilians neus)
LILIAN: Jakkes! Sjaak! Ga weg met die dingen!
FRED: Stop die wormen onmiddellijk weg! Idioot!
SJAAK: Ze zijn vers, hoor! (als Fred hem woedend aankijkt, draait hij
zich om en loopt verontwaardigd weg via tuindeur)
LILIAN: Dat was niet leuk van je, Fred.
FRED: Dat ik Sjaak wegstuur? Je wilt toch dat ik hier blijf om over je
nicht te spreken?
LILIAN: Nee, dat je zo lelijk over mijn nicht denkt. Je kent haar niet
eens.
FRED: Jij dan wel, Lilian? Deze brief is het eerste contact wat je met
haar hebt. Vind je het dan niet vreemd dat ze zo maar uit de lucht
komt vallen? Die is op jouw centen uit!
LILIAN: Nou ja…Je moet niet meteen het slechtste van een mens
denken, Fred. Lees jij die brief nu maar eens goed door en zeg me
hoe we haar volgende week het beste kunnen ontvangen. We
moeten een goede indruk maken op mijn nicht.
FRED: Volgende week al? Heb je haar dan al gebeld dat ze hier kan
komen?
LILIAN: Nou nee…dat schrijft ze zelf dat ze komt.
FRED: Oh! Dat regelt ze zelf! Die laat er geen gras over groeien, die
is er als de kippen bij.
LILIAN: Laten we dat nu maar even afwachten, hè? Oh ja…Alleen
nog één ding, Fred.
FRED: En dat is?
LILIAN: Ik hoop niet dat je het erg vindt, maar…nou ja…ik wil bij die
kennismaking met haar nog niet vertellen dat ik met jou…nou
ja…dat ik met jou verkeer. Dat snap je toch hopelijk wel, hè?
FRED: (zucht) Ik snap het. Ik raak helemaal uit beeld.
LILIAN: Nee, Fred! Echt niet. Later vertel ik het heus wel. Het is nog
iets te vroeg, om ze dat te vertellen.
FRED: Te vroeg? Straks is het misschien wel te laat! (schrikt van
eigen woorden) Eh…Je zei, ze dat te vertellen? Komen er dan nog
meer?
LILIAN: Ja, ze komt met haar man en dochter. (staat op) Nog bedankt
voor je massage, lieverd. (kust Fred op wang) Ik zie je straks weer,
9

als je de brief hebt gelezen. (gaat door rechterdeur af)
FRED: (trekt weer vies gezicht, “veegt” kus van zijn wang. Dan na
even, onthutst) Een nicht! Ze heeft nog een nicht! Dag erfenis!
Sloof ik mij daar voor uit? Masseer ik haar daarvoor! Doe ik
daarvoor mijn uiterste best om haar te laten denken dat ik
stapelgek op haar ben. En uitgerekend nu dat gelukt is en zij
werkelijk smoorverliefd op mij is, duikt er een nicht op! Mijn God!
Een nicht! (denkt even na) Hier moet ik iets aan doen! Dit laat ik zo
maar niet lopen. Dan kennen ze Fred nog niet….. Volgende week
dus…(leest brief en staat even in gedachten verzonken) Dit kan
niet waar zijn! (tijdens deze zin komt Nellie binnen via gangdeur)
NELLIE: Wat kan niet waar zijn? (kijkt Fred even aan, die met zijn rug
naar haar toe staat, dan spottend) Ach, ik heb het door. Heeft de
freule het uitgemaakt met de butler?
FRED: (schrikt nu op) Wat zeg je, Nellie?
NELLIE: Of de verkering uit is met je geliefde!
FRED: Alsjeblieft zeg! Ik ben nu echt niet in voor een grap. (zucht)
Het loopt helemaal fout, Nellie.
NELLIE: Hoe dat zo? Wat gaat er fout? (ziet nu dat Fred een brief in
zijn hand heeft) Is dat die brief, die ik net aan haar heb gegeven?
FRED: Ja. Een brief waaruit blijkt dat ze nog een nicht schijnt te
hebben.
NELLIE: Wie heeft een nicht?
FRED: Lilian Verhagen heeft een nicht.
NELLIE: Nou? Leuk toch voor haar. Wat is daar mis mee? (grijnst) Of
ben je soms bang dat ze jou aan haar nicht voorstelt als haar
geliefde? Om te brullen!
FRED: (nijdig) Ja, zeker om te brullen! Wat denk je dat er gebeurt
met die erfenis? Daar kan ik dan mooi naar fluiten, hè?
NELLIE: Waarom? (even stilte) Ze heeft toch een testament
gemaakt, waarin staat dat jij alles erft na haar overlijden?
FRED: Ja, maar dat testament wordt overruled door het testament
welke haar vader heeft opgemaakt. In het testament van haar
vader staat uitdrukkelijk dat alles in de familie moet blijven, tenzij
er geen familie meer is. Dan kan Lilian zelf bepalen aan wie zij het
geeft.
NELLIE: Shit! Dan had je dus evengoed niets gekregen!
FRED: Juist wel, sufferd!
NELLIE: Ho! Wil je mij geen sufferd vinden?
FRED: Sorry! Zo bedoel ik het niet, lieverd. (omhelst haar en geeft
haar een kus) Je weet toch, dat er maar één is waar ik van hou…En
dat ben jij!
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NELLIE: Nou, veel kan ik er niet meer van merken. Je bent constant
met Lilian Verhagen bezig!
FRED: (snel) Stil! Moet ze dat ook nog horen? Luister nou. Ik
bedoelde alleen te zeggen, dat als Lilian geen familie meer heeft,
het testament dat ze zelf heeft opgesteld met de notaris, wel telt.
En daarin staat dat ik de enige erfgenaam ben. (somber) Let wel!
Als er géén familie zou zijn!!
NELLIE: Lieve Hemel! Daar moet je iets aan doen, Fred!
FRED: Wat? Die nicht haar strot omdraaien, of zo?
NELLIE: Zou een oplossing zijn.
FRED: Doe niet zo idioot! We moeten iets bedenken om die nicht hier
buiten de deur te houden. Maar veel tijd hebben we niet, volgende
week staat die nicht al voor de deur.
NELLIE: (nu boos) Dus al die tijd dat ik hier gedwongen ben de
huishoudster uit te hangen, mevrouw haar bevelen op te volgen,
zodat jij vrij spel had om met haar te rotzooien, is allemaal voor
niets geweest?!
FRED: Schreeuw niet zo! Ik heb niets anders gedaan dan haar af en
toe te masseren en een enkel kusje in haar nek gegeven.
NELLIE: Ja, dat zal wel!
FRED: Dacht jij nu werkelijk, dat ik er ook maar één moment over zou
nadenken om met haar het bed te delen? (trekt vies gezicht) De
gedachte al!
NELLIE: Voor geld doe jij alles! (dan ook somber) Nou, dan is nu dus
over en sluiten.
FRED: Wat bedoel je?
NELLIE: Nou, dan het geen enkel zin heeft verder te gaan met deze
schijnvertoning. Ik was het toch al meer dan zat, te moeten
afwachten totdat het licht bij de oude dame zou uitgaan. Ze kan wel
honderd worden. Moet ik hier nog ruim vijfentwintig jaar voor
huishoudster spelen en in dit achterlijke pakje rondlopen.
FRED: Dat wordt ze niet. Volgens haar huisarts zit er niet meer in dan
nog een paar jaar. Nou, dat heb ik er best voorover, als je weet wat
er binnen te halen valt. En dan nog wat. Jij mag wel eens beter uit
gaan kijken. Ze begint iets te vermoeden.
NELLIE: (met sarcastisch lachje) Ja, volgens mij is ze als de dood,
dat ik jou van haar afpak. (dan fel) Eigenlijk zou ik dat moet zijn!
FRED: Schei toch uit! (door de tuindeur komt Sjaak weer binnen)
SJAAK: Ga je nu echt niet mee, Fred? Ik vind er alleen niets aan.
FRED: Ik heb wel iets anders aan mijn kop, man!
SJAAK: (loopt naar voren en bekijkt Freds hoofd) Wat heb je dan aan
je kop? Ik zie niets. (tot Nellie) Zie jij wat?
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NELLIE: Zorgen, Sjaak. Hij heeft zorgen aan zijn kop.
SJAAK: Oh, en dat kun je van buiten
niet zien, hè? (slaat Fred op de schouder) Kan ik je ergens mee
helpen?
FRED: (schamper) Jij!
SJAAK: Ja, ik. Ik kan best wel wat, hoor. Ik ben net zo goed als jij, ik
zou je broer wel kunnen zijn.
FRED: Mijn broer! Ik zou me doodschamen!
SJAAK: (beetje verslagen) Oh…
NELLIE: Nou ja, Fred! Ga je niet een beetje te ver? Je hoeft je
frustraties niet op Sjaak af te wenden, hè?
FRED: Sorry, Sjaak. Zo bedoel ik het niet. Maar ik was er even niet
met mijn gedachten bij.
SJAAK: Oh, dat heb ik ook wel eens, hoor. Dan zit ik met mijn
gedachten ergens anders. (grijnst) Dan fantaseer ik dat ik met
mevrouw Verhagen getrouwd ben en dat alles van mij wordt als ze
dood gaat.
NELLIE: (na even) Wat zei jij, Sjaak?
SJAAK: Dat ik alles krijg, als ze dood is. Slechte gedachten van mij,
hè?
NELLIE: Nee, dat bedoel ik niet. Jij met mevrouw Verhagen
getrouwd? (tot Fred) Hij brengt mij op een pracht idee. (dan weer
tot Sjaak) Je bent fantastisch, Sjaak!
SJAAK: Hè? Fred schaamt zich voor mij en voor jou ben ik ineens
fantastisch?
NELLIE: Jij wordt niet Lilian haar man, maar jij wordt haar broer,
Sjaak!
SJAAK: Wie word ik? (lacht onnozel) Word ik mevrouw Verhagen
haar broer! Jij bent stom, zeg. Ik ben mevrouw Verhagen haar
tuinman.
NELLIE: Dat weet jij en dat weet ik, maar dat weet die nicht van Lilian
niet.
SJAAK: Welke nicht?
NELLIE: Dat leg ik je nog uit, Sjaak. Maar zeer binnenkort ben jij Lilian
Verhagen haar broer. (tot Fred) Wat vind je er van?
FRED: (grijzend) Ik vat hem! Een perfect idee van je, Nellie.
SJAAK: De broer van mevrouw Verhagen! Dan mag ik dus ook Lilian
zeggen, hè? Ik ga meteen naar haar toe! (roept nu heel hard
richting rechterdeur, loopt naar deur) Lilian!!!
FRED: (geschrokken) Houd je mond, man! (trekt Sjaak bij deur terug)
Ben je nu helemaal gek geworden? Straks hoort ze je.
SJAAK: Mag ze dan niet weten, dat ik haar broer ben?
12

Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

