Mama en kinderen maken theaterstuk over
de dood van papa

< Het is spelen of ten onder gaan >
Op 22 september vorig jaar stierf Roel Verniers (37) aan kanker. Op 22 september dit jaar gaan zijn
kinderen Anaïs (9), Wolf (6) en zijn vrouw Clara Van Den Broek (37) in première met een muzikale
theatervoorstelling over het leven na papa’s dood. De drie overblijvers schrijven momenteel samen
aan het verhaal: drie mieren dobberen na de zondvloed op een vlot van wrakhout rond op de
eindeloze oceaan. <<Of ze uiteindelijk land in zicht zullen krijgen, weten we nog niet.>> De repetities
starten in de zomervakantie, met mama als regisseur en co-acteur. <<De kinderen waren meteen
enthousiast. Voor mij is het eerder: spelen of ten onder gaan.>>
Op vakantie in Spanje twee zomers geleden voelde Roel – auteur, recensent, cultuurmens – zich wat
grieperig. Not. Het bleek slokdarmkanker, van het onbescheiden type dat maar één jaar laat tussen
diagnose en graf. <<Eind juni vorig jaar hoopten we nog dat Roel het zou halen, na een zware
operatie>>, vertelt zijn vrouw en actrice Clara, <<maar begin augustus bleek het uitgezaaid. ‘Denk
niet in jaren, maar in maanden’, zeiden de dokters. Dan hoop je dus op 11 maanden. Dat is geen jaar.
(stil) Het werden zes wéken.>>
Grote jeugdliefde
160 dagen na de tsunami zitten de drie achterblijvers thuis op de blauwe zetel waarop papa zijn
ziektedagen doorbracht. Hun eigen blauwe vlotje. De kinderen hangen aan mama’s lippen als ze over
hun theaterplannen vertelt. <<Het stond vast dat de kinderen en ik sámen iets moesten doen om dit
te verwerken. In de krokusvakantie logeerden de kinderen voor het eerst vier dagen bij hun oma’s. In
mijn eentje, zonder dagelijkse routine, lukte niks me nog, niet eens opstaan. Tot dan was ik een brok
graniet. Koud, hard, ondoordringbaar. Zonder kinderen viel ik als verbrokkelde krijtsteen uiteen. Het
zijn de kinderen die me rechthouden al vind ik niet dat dat hun taak is in het leven. Ze moeten vrij
hun weg kunnen gaan. Met de tijd.>> Clara is theateractrice en medeoprichtster van het Antwerps
theatercollectief SKaGeN. Na Roels dood wilde ze gewoon stoppen met spelen. <<Na dat vechten
was ik leeg. En hoe kan een alleenstaande moeder ’s avonds op scène staan en wekenlang op
tournee vertrekken? Maar op de begrafenis kwam de directrice van jeugdtheater BRONKS naar me
toe. ‘Jeugdtheater kan je toch overdag spelen, Clara? Als je wil, mag je voor ons een voorstelling
maken.’ Na een tijdje begon het te dagen. Misschien kon ik werk en kinderen wel combineren? Zo
konden we het trauma met zijn drieën samen verwerken, zonder opvangprobleem. De kinderen
waren meteen laaiend enthousiast natuurlijk. Wat mij betreft, zie ik het vooral als gespartel om mijn
hoofd boven water te houden. Roel is mijn grote jeugdliefde. Hij was 18, ik 17. Ik heb de wereld
nooit gezien zonder hem. Toen hij wegviel, viel de hele wereld weg.>>

Papa-mier
Al schrijft mama tekst en scenografie uit, Anaïs en Wolf bedenken mee de verhaallijnen voor hun
toneelvoorstelling voor kinderen van 8 jaar. Het wordt een dierenparabel: 4 gelukkige mieren
woonden in de woestijn, in hun zelfgebouwde huis, op de Zilverberg. Alle dagen feest, eten van
zilveren bestek. Tot het begon te regenen en bleef regenen. De woestijn veranderde in een oceaan.
De weggespoelde mieren telden aan het wateroppervlak snel alle pootjes: 18, geen 24. Papa-mier
bleek verdronken. Op hun zelfgebouwde vlot moeten drie overblijvers het nu zien te redden in een
totaal veranderde wereld. Zonder land in zicht. Zonder oriëntatie van de sterren, want de hemel is
bewolkt. Het enige wat ze nog kunnen doen is dromen van vroeger. En wachten, maar waarop? In
hun woonkamer in de Antwerpse Zurenborgwijk liggen tientallen boeken over de mythische
zondvloed op stapeltjes, van de bijbel tot de modernen. <<Veel boeken zijn onbruikbaar, omdat ze
vertrekken vanuit de Straf van God. Al komt die gedachte automatisch op – ‘Wat hebben wij in
godsnaam misdaan om dit te verdienen?’ – toch geloven wij niet in bestraffing. We praten daarover,
ja. De natuur is blind. Die kanker is toevallig bij Roel beginnen groeien en blijven groeien en heeft
alles meegenomen.>> De 9-jarige Anaïs corrigeert stilletjes: <<Alles behalve de herinneringen, hé
mam?>> Samen met haar broer schudt ze er onmiddellijk een hele reeks uit haar mouw. <<Als papa
’s avonds thuiskwam, zwierde hij me altijd in het rond. Zo sterk was hij. Misschien moeten we dat
ook vertellen?>>
Hard werk
De regisseuse ‘slash’ mama wil Anaïs en Wolf het memoriseren van grote happen tekst besparen.
<<Ze kunnen het verhaal beter spontaan navertellen. En ik laat ze niet alleen, ik sta mee op het
podium.>> De Amsterdamse band ‘The Ambush Party’ verzorgt de muziek, maar op het voortoneel
staan slechts drie microfoons. Eén voor Wolfje en zijn cello, één voor Anaïs en haar piano en één
voor mama. Al tien concertoptredens tussen september en december liggen vast. <<Ik heb nog nooit
kinderen geregisseerd, nee, laat staan mijn eigen kinderen. Geen idee of dat nadelen heeft.>> De
romaniste lach voor het eerst. <<Waarschijnlijk krijg je het wel sneller op je zenuwen van je eigen
kinderen? Repeteren is hard werk. Ik weet niet of ze dat al ten volle beseffen. We gaan op voorhand
wellicht enkele publieke lezingen doen, om aan het publiek te wennen.>> Maar van nervositeit is
geen sprake. <<Toen ik 3 jaar was>>, vertelt Wolf gretig, <<heb ik in de opera al ’s het zoontje van
‘mevrouw Butterfly’ gespeeld.>> En Anaïs gaf ook al piano- en balletoptredens.
Frivoliteit
In dit gezin geloven ze niet in een leven na de dood. <<Maar als Roel ons nu bezig zou zien, zou hij blij
zijn. (Denkt na)Weet je, ik ben soms zo verschrikkelijk kwáád. Wat een onnozel tijdverlies is dit, zeg,
dat hele idiote verwerkingsproces! We hadden moeten léven nu. Die boosheid vreet energie.
Hondsmoe word je ervan. Soms kan ik het nog altijd niet geloven: heuh is Roel echt wég? Hebben de
kinderen dan geen vader meer?>> En toch moet de voorstelling vrolijkheid ademen, zoals Roel zelf.
<<Papa bleef altijd grapjes maken, tot hij niet meer kon spreken>>, vertellen de kinderen. Dat was de
dag voor zijn dood. Clara: <<Niemand heeft er wat aan als onze voorstelling te persoonlijk, te melig
of te triestig wordt. Het gaat over miéren, zo blijft het universeel. Het is een voorstelling over leven
na een enorme tegenslag. Over léven dus. Er moet frivoliteit en hoop inzitten.>>

Al is het hard labeur, hoop in het verhaal schrijven. <<Ik zit ’s nachts danig te huilen achter de
computer. Herinneringen ophalen is moeilijk. Vooruitkijken gaat ook niet, zonder Roel. Niet
achteruit, niet vooruit, ik zit gevangen in het ‘nu’, maar die tekst dwingt me. Ik geloof dat dat goed
doet. Ik hoop dat de theatervoorstelling ons alle drie een beetje heling zal brengen, maar ik zie het
ook als een bewijs dat wij nog bestáán. Als achterblijver voel je je mee vernietigd, met één been mee
in dat graf. Al kost het grote inspanning, zo’n voorstelling realiseren is toch een kleine overwinning
op de dood. Je moet iets doén om je eigen bestaan weer op te bouwen. Anders voel je je niet meer
dan een dier in levensgevaar. Alleen bezig met overleven en niet met leven en zo is het leven niet
bedoeld.>>
Verjaardag
‘Sommige dingen (vallen in het water)’ is de titel. Een verwijzing naar de dichtbundel ‘Sommige
Dingen’ die Roel schreef voor de geboorte van zijn eerste kind Anaïs. Zijn weduwe zet er nu fijntjes
en hartverscheurend simpel ‘(vallen in het water)’ achter. Dat de première precies samenvalt met de
eerste verjaardag van papa’s overlijden, is een speling van het lot. <<Om te verhinderen dat de
kinderen de tekst zouden verliezen, moesten we zo snel mogelijk na de zomervakantie in première
gaan. De eerste vrije datum bleek… 22 september. De meeste mensen willen alleen maar wegkruipen
op zo’n verjaardag, hoor ik. Wij gokken er maar op dat het ons juist kracht geeft. (Zelfs de jonge jack
russell zit even stil) We doen het voor papa.>> Drie knikjes in de blauwe zetel.
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