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SCENE EEN 

 

(Feestzaal in een café. De Jongste en de Oudste Dochter bij het taarten-buffet. 

 Ze halen de kaarsen uit het gebak. Een routineus gebeuren.) 

 

JONGSTE DOCHTER 

Verkalkt 

Totaal verkalkt, die banketbakker 

Alsof we niet uitdrukkelijk hadden gezegd 

Géén  levenslichten 

Sinds mensenheugnis wensen wij 

Géén  levenslichten op de taarten 

En nu vieren we al de vijfentwintigste sterfdag 

En hij steekt ze er steeds nog in 

En ieder jaar worden het er meer 

Dat is toch om te 

Om te weet-ik-wat is dat toch 

Ja, ergert jou dat dan helemaal niet 

OUDSTE DOCHTER 

Toch wel 

JONGSTE DOCHTER 

Hoezo, toch wel 

OUDSTE DOCHTER 

Toch wel, zeker wel 

JONGSTE DOCHTER 

Wat ik op jouw sterfdag doe, weet ik 

Niets, ik laat niets merken 

Ik ben de rust zelve 

En als iemand mij vraagt, waarom ik zo rustig ben 

Zeg ik onbewogen, mijn zuster is gestorven 

En ik bid tot Onze Lieve Heer 

Dat hij een engelengeduld moge bezitten 

Wanneer Hij haar hart ondervraagt 

Omdat, ze heeft het ingeslikt 
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Zeg ik, zo, en dan 

Neem ik er eentje 

Om te kalmeren 

Ja, denk je, dat dat jou dan niet zou ergeren 

OUDSTE DOCHTER 

Toch wel 

Zeker wel 

JONGSTE DOCHTER 

Jij hebt iets van grootvader 

Misschien die vijfentwintig jaren dood zijn 

Misschien zijn manier, om in zich naar binnen te sterven 

O lieve hemel, daar komt het bezoek 

(De Gelukwenster komt op, maar niet in één keer. Ze wordt stukje bij beetje zichtbaar. Wat 

minstens vijf minuten duurt. Een toneeleeuwigheid. De Jongste en Oudste Dochter zetten 

haast achter hun werk.) 

JONGSTE DOCHTER 

Ik zeg je één ding 

Deze keer houd jij je met haar bezig 

Ik houd me deze keer niet met haar bezig 

Alleen al die enorme massa's taart 

Die je samen met haar naar binnen moet proppen 

Opdat ze haar mond houdt, ik kan dat niet langer 

Ik moet ook een keer aan mezelf denken 

Ik heb ook een lijn, waaraan ik moet denken 

Het is niet eerlijk, dat ik me altijd opoffer 

En jouw figuur er ongeschonden vanaf komt 

Vandaag wordt er geruild 

Vandaag neem jij mijn plaats in 

Of je wilt of niet 

OUDSTE DOCHTER 

Ja 

JONGSTE DOCHTER 

Hier 

De likeur-crèmetaart heeft ze het liefst 
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Of rum-nogataart met wijnschuim 

Eigenlijk is alles 

Wat naar sterke drank smaakt 

Tot haar lievelingsgerecht te rekenen 

Terwijl ze zo goed als helemaal niets drinkt 

Maar het sap uit de taartbodems zuigt 

Vooral als ze met kirsch zijn doordrenkt 

Zoals deze hier of die 

Al eens geproefd 

O jee, ik merk het al 

Ik ben niet van steen 

Ik hoef er maar naar te kijken 

Naar die glimlachende taarten en taartjes 

En ik neem toe als een wassende maan 

Binnenkort kan ik mijn voetjes niet meer zien 

Kijk niet zo kindermeidenstreng 

Ach gottegod 

Hoe ze me toelachen 

Omdat ik namelijk een zoetekauw ben 

En niets heb meegekregen 

Van de zuurheid in jullie gezichten 

En van het nee-zeggen van jullie mondhoeken 

Die langs jullie hele lichaam naar beneden vallen 

En van de afgunst van jullie schrale harten 

En trouwens, als ik mij aan jullie erger 

Krijg ik altijd bijzonder veel last 

Van mijn beminnelijke snoeplust 

Nog één lik 

Om wille van de symmetrie 

Dan is het afgelopen 

(De Gelukwenster geeft het enige meters voor het taarten-buffet op.) 

GELUKWENSTER 

Hier ben ik 

Wat een hitte 
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Ik moet helaas meteen weer weg 

De tijd dringt, hooguit een kwartiertje 

Ik wil alleen heel even naar het kerkhof 

Niet waar, wie rust roest 

Mag ik gaan zitten, een momentje 

Om het kort te maken 

Tijd is geld, en ik verdoe geen tijd 

Hartelijke gelukwensen 

Ik feliciteer u heel hartelijk 

JONGSTE DOCHTER 

Niet mij 

Neemt u mij niet kwalijk 

Niet mij 

Mijn grootmoeder moet u feliciteren 

GELUKWENSTER 

En ik dacht al, nee 

Wat ziet ze er weer jong uit - 

Als u mij alstublieft naar mijn plaats wilt brengen 

Ober, er is haast bij 

JONGSTE DOCHTER 

Het is ook haar grootmoeder 

Pardon, mag ik u voorstellen 

Mijn oudste zuster 

Kort van stof zoals altijd 

Ze bedoelt het niet zo 

GELUKWENSTER 

Ik hoop dat ik niet blijf plakken 

Als je eenmaal begint te praten, weet je nooit 

Ik moet vandaag nog naar het kerkhof, verse bloemen 

Anders draait hij zich om in zijn graf 

JONGSTE DOCHTER 

Haastige spoed is zelden goed 
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GELUKWENSTER 

Jaja 

Zoals het spreekwoord al zegt 

JONGSTE DOCHTER 

Nu gaan we eerst een beetje uitblazen 

En dan gaan we taart eten met Grootmama 

Dat zal ze leuk vinden 

GELUKWENSTER 

Dat moet een zware slag voor haar zijn geweest 

Dat de Heer onze chef tot zich heeft genomen 

Heel zijn leven met het kantoor getrouwd 

En dan zo vroeg gestorven 

Ze heeft echt helemaal niets aan hem gehad 

JONGSTE DOCHTER 

Vijfentwintig jaar geleden al 

Zijn vijfentwintigste sterfdag 

GELUKWENSTER 

Alsof het gisteren gebeurd is 

JONGSTE DOCHTER 

Ach God, een verlies is het wel 

GELUKWENSTER 

Ik zie hem voor me 

Alsof het gisteren gebeurd is 

Hij was toch helemaal doorzichtig op het eind 

Helemaal vergeestelijkt, huid en botten 

De chef, toen hij stierf 

JONGSTE DOCHTER 

Zeker is hij bij ons vandaag 

Ook al ziet hij nu van boven toe 

Maar hij heeft ons tijdens zijn leven al 

Altijd van boven bezien 

GELUKWENSTER 

Van boven, niet waar 

Ik hoor nog zijn stem 



lisa engel - moedersnacht 7 

Hoe hij van boven op mij neer dicteert 

Wij schreven alle brieven in duet 

Ik denk, u brengt het onder woorden - heeft hij altijd gezegd 

En ik heb zijn gedachten in woorden gevat 

Dan leer je iemand pas echt kennen 

Toen hij dan heenging 

Was ik helemaal met stomheid geslagen 

Wie houdt de toespraak 

Vroeger werd er toch altijd 

Een toespraak gehouden 

JONGSTE DOCHTER 

De mannen zijn allemaal gestorven 

En van ons vrouwen wil ze niets horen 

Grootmoeder houdt niet van gezwets 

GELUKWENSTER 

Dat is jammer 

Ik had toch zo graag 

De toespraak gehoord 

Omdat de toespraak vervalt 

Komen er ook geen mensen meer 

JONGSTE DOCHTER 

De overlevenden zijn allemaal bijeen 

Zeg jij toch ook eens wat 

OUDSTE DOCHTER 

Ja 

JONGSTE DOCHTER 

Het is onze hele familie 

Van moederskant 

GELUKWENSTER 

Vandaar 

Een sprekende gelijkenis 

Helemaal grootmoeder 

JONGSTE DOCHTER 

Ik ben de jongste 
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GELUKWENSTER 

Wat bent u groot geworden 

Of wordt u alleen maar niet 

Zo snel kleiner zoals wij 

Getrouwd 

JONGSTE DOCHTER 

Er zijn toch geen mannen meer 

GELUKWENSTER 

Erg genoeg 

De kaart alstublieft 

Ober 

JONGSTE DOCHTER 

Zij is de oudste dochter 

Ze maakt altijd een beetje een houterige indruk 

Ik moest haar soms bijten als kind 

Om te zien, of ze van vlees en bloed was 

Je zou gerust ook eens 

Wat kunnen zeggen 

OUDSTE DOCHTER 

Ja 

GELUKWENSTER 

Ook heel groot geworden 

Zeer verwonderlijk 

Hoe alles zich in zijn voordeel verandert 

Maar waar is nu 

Mevrouw uw Grootmoeder 

JONGSTE DOCHTER 

Komt u mee 

Ik laat u de taarten zien 

De taarten zijn bijzonder romig 

Dit jaar 

GELUKWENSTER 

Ja, dat is een troost 

De enige reële vreugde 
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U houdt mij toch zeker gezelschap 

Alleen is altijd zo gênant 

JONGSTE DOCHTER 

Natuurlijk - 

Jij zou ook wel eens 

Een beetje aan het gesprek kunnen deelnemen 

Zo meteen kan ik echt niet meer 

OUDSTE DOCHTER 

Bedoel je mij 

JONGSTE DOCHTER 

Wie anders 

OUDSTE DOCHTER 

Ik heb geen trek 

JONGSTE DOCHTER 

Jij maakt het je gemakkelijk 

Terwijl ik het leed van de mensen 

Mee in mij naar binnen vreet 

En steeds dikker word 

Om wille van jou 

GELUKWENSTER 

Ik wil gezelschap 

Ik bijt niet 

JONGSTE DOCHTER 

Ik kom al - 

Jij maakt het je gemakkelijk 

Gewoon de taarten links laten liggen 

(De Oudste Dochter gaat.) 

GELUKWENSTER 

Wat is er toch met die ober 

Wat een onvriendelijkheid 

Heb ik lang niet meegemaakt 

JONGSTE DOCHTER 

Hij bedoelt het niet zo 
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SCENE TWEE 

 

(De Gelukwenster, de Jongste Dochter en de taarten.) 

 

GELUKWENSTER 

Pas in gezelschap 

Ontvouwt een stuk taart 

Zijn hele aroma 

Leert de ervaring 

In je eentje eten is zoiets als in je eentje lachen 

Dan wil er geen echte vreugde ontstaan 

JONGSTE DOCHTER 

Ja, alleen vasten moet ieder voor zich 

GELUKWENSTER 

Dit is werkelijk prachtig om te zien 

Ach, als hij dat nog had kunnen meemaken 

Hij was altijd als een Spanjaard zo trots 

Op de vruchten van ons werk 

Je durft ze helemaal niet aan te snijden 

JONGSTE DOCHTER 

Wat mijn zuster nou toch uitspookt 

GELUKWENSTER 

Niet waar, je zou er alleen met grote ogen naar willen staan kijken 

Helaas heb ik daarvoor niet de nodige rust 

JONGSTE DOCHTER 

Ze zal toch niet zomaar weg zijn gegaan 

GELUKWENSTER 

Wie, alstublieft 

 


