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Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit: 
Verkeerd verbonden, geschreven door Annemarie Bon.
Illustraties: Eric Heuvel. Uitgeverij de Inktvis.
 
In het boek staan nog veel meer moppen, verhalen en telefoongesprekken om 
samen te lezen. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via 
www.inktvis.nl
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Wij zijn hier allen bijeen om kennis te nemen van de laatste wil 
van Jan-Willem de Gaai, vastgelegd in zijn testament, en 
vervolgens de erfenis af te wikkelen. 

Snif, ik mis opa zo!

Mijn vader was jouw opa helemaal niet!

Ik noemde hem altijd opa en hij mij kleinzoon, omdat er..., nou 
ja, omdat er verder niemand op bezoek kwam.

Laten we maar snel beginnen. Mijn vader was een rijk man, 
maar zuinig dat hij altijd was. Sjonge, als er iemand op zijn 
centen zat. Kan hij eindelijk eens goed doen.

Notaris

Daniël

Gerrie

Daniël

W.A.

NotarisDaniël,
buurjongen van

overledene

W.A.,
zoon van 

overledene

Gerrie,
dochter van
overledene

Zoon W.A. en dochter Gerrie zijn samen met buurjongen Daniël bij de notaris 

voor de afwikkeling van de erfenis van Jan-Willem de Gaai. 

Moge hij rusten in vrede.

De erfenis
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Ik ben blij dat we hier bij een notaris zijn. Als jij de erfenis had 
moeten verdelen, was er voor mij weinig overgebleven, vrees 
ik. Als er iemand hebberig is in deze familie, ben jij het wel.

Als jij niet hebberig bent, kunnen we hier ook meteen regelen 
dat jij afziet van jouw deel en dat aan mij schenkt. Geen enkel 
probleem, hoor.

Zie je wel. Ik zie de dollartekens in je ogen.

Het testament van uw vader is vrij eenvoudig. Aangezien uw 
moeder reeds vele jaren geleden is overleden, kan de erfenis 
tussen de beide kinderen worden verdeeld. 

Opa miste oma nog altijd. Maar als we samen schaakten of een 
wandeling door de tuin maakten, vergat hij haar even. 

De verdeling is voor elk vijftig procent.

Dat is mooi. Nog mooier was geweest als ik 95 procent had 
gekregen en mijn zuster vijf procent, maar hier kan ik mee 
akkoord gaan.

Je lokt gewoon een ruzie uit, hè? 

U kunt de erfenis zuiver aanvaarden. U kunt ook onder voor-
behoud aanvaarden. Wanneer de schulden groter blijken te zijn 
dan het vermogen, kunt u alsnog van de erfenis afzien. 

Gerrie

W.A.

Gerrie

Notaris

Daniël

Notaris 

W.A.

Gerrie

Notaris



5

Ik moet dan wel een extra akte maken. Dat kost u 
minimaal 1000 euro.

Laat me niet lachen. Schulden! Weet u wel hoe rijk mijn vader 
was en hoe groot het landgoed is? 

Ik weet wel hoe groot het landgoed is. We deden ongeveer drie 
kwartier over een rondje om de tuin. Nu liep opa op het laatst 
niet meer zo snel en we stonden af en toe natuurlijk stil om te 
genieten. Ik denk dat de omtrek iets van twee kilometer is.

Wat doet deze buurjongen hier eigenlijk? Wat heeft die met de 
erfenis te maken?

Uw vader heeft voor hem ook iets nagelaten. 

Dat kan nooit veel zijn, als wij al elk de helft van het vermogen 
erven.

Wat mag dat dan wel zijn?

De vissenkom met de goudvis. Uw vader schrijft in zijn testa-
ment: ‘Voor Daniël laat ik mijn goudvis in zijn kom na. Dan weet 
ik zeker dat hij in goede handen is. Mijn eigen zoon en dochter 
zouden hem rustig door de wc spoelen.’

Snap je waarom ik nooit op bezoek kwam?

W.A.

Daniël

W.A.

Notaris 

W.A.

Gerrie

Notaris

W.A. Gerrie 
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Maar goed, als iedereen akkoord gaat, kunt u hierbij deze 
verklaring tekenen. Ik raad u aan alles even rustig door 
te nemen.

Dit zijn toch standaard-verklaringen?

Dat klopt. Voor jou, Daniël, heb ik deze verklaring. Als jij en de 
beide kinderen van wijlen Jan-Willem de Gaai dit willen onder-
tekenen? 

Moet ik hier mijn handtekening zetten?

Nou, dan is hiermee alles rond. Zal ik u als oudste zoon de 
hypotheek-akte van het landgoed geven?

Hypotheek?

Het landgoed is al generaties lang in bezit van onze familie. 
Hoezo hypotheek?

Uw vader heeft onlangs een lening ter waarde van het landgoed 
afgesloten, omdat hij geld nodig had.

Zeg dat het niet waar is! 

Maar hij heeft toch zeker wel voldoende geld op de bank staan?

Ik moet u beiden helaas teleurstellen.

Notaris

W.A.

Notaris

Daniël

Notaris 

W.A.

Gerrie

Notaris

W.A.

Gerrie

Notaris
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AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik zal de vissenkom voor jou, Daniël, uit de kluis halen.

Uit de kluis? Is die goudvis soms van massief 24-karaats goud?

Nee, hoor. Kijkt u maar. Dit visje spartelt vrolijk rond en is 
levensecht.

Dank u wel! Zo blijf ik altijd aan opa denken. Ik zal heel goed 
voor deze goudvis zorgen. Hé, heeft opa nieuwe stenen in de 
kom gedaan?

Nieuwe stenen?

Mag ik je een goede raad geven? Vervang de stenen in deze 
kom en bewaar ze op een heel veilige plek.

AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Dat zijn echte edelstenen! Wat een ramp! Het zijn saffieren, 
robijnen, smaragden, diamanten… Daar gaat onze erfenis.

W.A. Gerrie 

Notaris

W.A.

Notaris

Daniël

W.A.

Notaris

W.A. Gerrie 




