EVA
BONHEUR

DOO R

JiER./\{AN HEI) ERMANS

tV' M~
Mà\TSCI-WJj

VmlaUUM

tSIAT~DUSt
~N t VISS~R
T~ÀQN~~M

tMCMXIXt

DRAMATIS
PERSONAE
JASPER, handelaar in instrumenten en opgezette dieren
MOP, zijn vrouw 0 0 0 0 0 0
MIEP, zijn dochter 0 El 0 1:1 0 0
EVA BONHEUR, inwonende buurvrouw 0 0 0
NANNING STORM, een musicus 0 0 0
MYPEL, effectenhandelaar
0
0
0
0
0
0
0
JOHANNES, bediende bij Jasper
EEN BEHANGER 0 0 0 0 0 0
EEN OVERBUURVROUW 0 0 0 0 0
HET SPEL 0
GESCHIEDT IN
EEN KLEINERE
UN IVERSITEITSSTAD - HEDEN

i

EVA BONHEUR

EERSTE BEDRIJF
(Het Tooneel is in twee afdeelingen gebouwd — een benedentooneel en een boventooneel, tezamen voorstellend
twee kamers van eenzelfde huis.
Het BENEDEN-GEDEELTE stelt voor de woonkamer
achter een magazijn, tevens als Jasper's werkkamer ingericht. In het midden van den glazen achterwand, waardoorheen men opgaande stellingen met doozen, instrumenten
en opgezette dieren ziet, is een glasdeur met ondergordijn.
Links van deze deur een piano met bloemvazen en Beethoven-buste, Er boven een kast met kevers. Rechts van deze
deur een rek met boeken . Er boven opgezette vogels, een
doos met vlinders, bibelots, enz. Bij het eerste plan, links,
een aangename wandbank met tafel en stoelen. Tweede
plan, links, deur naar de keuken. Eerste plan, rechts, een
door de avondzon beschenen venster met zonnescherm,
waarvoor een klein bureau-ministre met een verrekijker.
Tweede plan, rechts, een deur naar den tuin. Tusschen deze
tuindeur en het bureau-ministre een dwarsstaand boekenrek, geheel gevuld, dat de deur bijna dekt. Onmiddellijk
tegen dit rek aan, evenwijdig met het bureau-ministre, is
een tafel met papieren, een microscoop, een tuil bloemen
en preparaten zoodanig geplaatst, dat Jasper, aan den
arbeid, tusschen bureau en tafel in zit. Boven op het rek
staan schelpen, zeemeeuwen, een uil en een doodskop,
Avondzon tegen het scherm en door het venster,
Het BOVEN-GEDEELTE stelt voor een eenvoudige zitkamer, die twee derden van de tooneelbreedte inneemt.
Het resteerende derde bevat naar de zij van den toeschouwer een brok buitenmuur met raam en neergelaten
wit gordijn . In de zitkamer, met druk bloemetjesbehang,
in den achterwand in het midden een deur. Links daarvan
een orgel, rechts een buffetje . Midden rechterzijwand deur
naar de slaapkamer. Tweede plan, links, deur naar de
keuken. Midden voorgrond, ronde tafel, waarboven hanglamp; armstoel en gewone moderne stoelen . Bijbel op het
orgel. Spreuken: „Waar liefde woont gebiedt Den Heer
zijn zegen" en: „Niets zonder Gods Zegen" aan de wanden. Portret van een man met een verdord bloemtakje.
Pijpenrek met twee oud bruine pijpen. Eerste plan, links,
raam met bloemrek. Er voor, vogelstandaard met kanarie.
Op de tafel tafelkleed voor avondeten. Ook voor het raam
aan de zij van den toeschouwer is een bloemrek. Augustus.)
-
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EERSTE TOONEEL
JASPER MOP MIEP JOHANNES (in het benedengedeelte) EEF (later boven).
MOP. (komt uit de winkeldeur, vouwt gejaagd een krant
toe, aarzelt, wil Jasper, die met een pijp in den mond
bij het bureau-ministre zit te lezen, wat zeggen, durft
niet, gaat door de keukendeur af, Johannes klopt
aan de winkeldeur, opent haar, klopt nog eens aan
de binnenzij, zet een goudvisschenkom op de tafel
achter Jasper's rug, kucht om de aandacht te trekken, keert naar het magazijn terug. Uit het tuintje
klinkt Miep's zingende stem, dan buigt zij zich over
het kozijn),
MIEP. Dunnetjes! (legt eieren op het bureau-ministre) .
Drie eieren van negen kippen en één haan
Hè? .
Hè?. Wat, vader? (ziende dat Jasper niet luistert, lacht ze en verdwijnt, Jasper, die iets leest dat
hem bijzonder vermaakt, schiet in 'n stille lachbui,
Boven klopt Johannes aan de middendeur, legt een
krant op de ronde tafel, klopt nog eens aan de rechter
slaapkamerdeur, af, Eef opent de slaapkamerdeur,
loopt in 'r onderlijfje en met papil j otten in de haren
naar de middendeur, kijkt de trap af, ziet niemand,
ontdekt de krant) ,
EEF, (zoekend) .... Me bril! Waar is me bril? Nou
dan!.... Op me nachtkassíe.... (hooger van stem)
Op me nachtkassie! .... (af in slaapkamer),
MOP. (komt opnieuw uit de keukendeur, zet theeservies
op de linkertafel, kijkt nerveus naar Jasper's rug,
laat twee bordjes vallen .zonder dat hij het oplet, Ze
raapt de scherven op en verwijt) .... Jasper! Man,
leg nou in godsnaam je boek neer!... . (hij hoort
niets) Jasperlief, 't is over zeven ... .
JASPER. (zander op te kijken) .... Merkwaardig....
Haast niet te gelooven .... Wat zei je' Zei je
wat?
MOP. (zuchtend) .... Ika
Geen woord!
JASPER, 'n Prachtkerel .... Ideejen om te zoenen....
(leest verder) ,
MOP. (op de wandbank, kijkt gejaagd de krant in) .
EEF. (uit de slaapkamer boven, zoekt haar bril)
.

...

.
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Wel allemachtigste, niet op me nachtkassie en niet
op me bed! (neemt het tafellaken van de tafel, zoekt
op het tafelzeil, bukt onder de tafel, vindt de bril op
het kozijn, leest dadelijk gretig bij het raam)
Drie en der-6g! .... Allemachtigste! Vorige koers
vijftig .... Drie en dertig .... Vijftig ... . Drie en
dertig.... Drie en dertig.... Da's zeventien achteruit.... Zeventien! .... Daar staat me hart bij stil!
Allemachtigste!.... (laat krant en bril op den stoel
bij 't raam liggen, gaat haastig de slaapkamer in),
MOP. (smijt driftig de krant neer, wil iets dringends
zeggen) Jasper! .... (houdt zich in) .... Thee, Jasper? (uitvarend omdat hij niet luistert)
Jasper!
JASPER. Ja?
MOP. Toe, doe nou 'ns wat menschelijk! Ik neem al
zes aanloopen om je wat te zeggen!
JASPER, (verwonderd) Wat is 'r dan?
MOP. Ik vroeg of je 'n kop thee?
JASPER, (droog) Daarvoor neemt men na te zoute visch
geen zes aanloopes, Dat doet men, 'r Gaat in zoo'n
geval niets boven de daad, Heb je wat gebroken?
MOP, (hem de thee brengend) .... Ja,
JASPER , Merci, Eieren?
Heb jij die hier gedeponeerd?
MOP. Ik? nee, (hij drinkt van de thee, neemt het boek
weer op, glimlacht) .... Jasper, heb je 'n oogenblik
voor me, asj eblief !
JASPER, (lezend) Natuurlijk.
MOP, De krant is 'r.
JASPER. Lees die dan en permiteer dat ik lees....
MOP, (neemt hem het boek af) Da's toch afschuwelijk,
Jasper! Als jij 'n boek te pakken heb, bestaat niemand en niets meer voor je... .
JASPER. (goedig) Goed, Mopje, dan zal 'k m'n volste
aandacht bij je thee concentreeren. Heb je te lang
laten trekken, Of 't water kookte niet. Of 't was
stofthee. Aha, 'n stokje. Bezoek. 'ns Probeeren,
Vrouwelijk bezoek, (tot Miep in den tuin) Miep!
Miepje!
MIEP. (onzichtbaar) Joe?
JASPER, Wat voer je uit?
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MIEP, 'k Begiet de bloemen,
JASPER. We drinken thee.
MIEP. Dadelijk!
MOP, (die onrustig bij de middentafel is gaan zitten)
Jasper, 't is vreeselijk, vreeselijk!
JASPER. Wat?
MOP, De beurs,
JASPER, De beurs, de beurs?.... Wat voor beurs?
MOP. Die van vanmiddag,
JASPER. (niet begrijpend) .... Zou je 'r niet aan kunnen wennen, Mop, om je gedachten wat duidelijker
te formuleeren?
ze zijn ruim zeventien achteruit!
MOP. God, man
Zeventien! 'n Paniek zooals 'r in geen jaren geweest
is!
JASPER, 0, bedoel je die paar stukjes?
ik heb zoo iets verschrikMOP, (angstig) Jasperlief
kelijks gedaan!
Gestolen? Ingebroken?
JASPER, Verschrikkelijks'
Me bedrogen? (met pathos) Met wie? Z'n naam!
Z'n naam! En bij den Hemel ik scalpeer 'm, ik stoot
'm .m'n zwaard....
MIEP, (over het kozijn) Hahaha, wat is 'r.... Wat
doet-ie?
JASPER, Scheer je weg! Bij 'n treurspel tusschen vader
en moeder kijken geen kinders op 't schellinkje toe!. .
MOP. Miep, kind, laat ons even alleen....
JASPER. Weg ontaarde!... . (Miep trekt zich lachend
terug) ,
MOP. Jasper, op die manier kan ik niet met je praten r
(Eef loopt snel naar de middendeur, komt omlaag).
JASPER. Schrijf me dan.
MOP, Jasper, je werkt op m'n zenuwen.
JASPER. En die neurasthenische thee op de mijne!
MOP. Goed, dan krop ik 't alleen. (zet zich aan de linkertafel) ,
JASPER, (z'n pijp neerleggend, bezorgd) Tjonge .
Tjonge. . Is 't zóó ernstig?
MOP. Ontzetten d, Jasp. (,met gebaar omhoog) We
raken nooit meer van 'r af 'k Durf 'r niet onder de
oogen te komen....
EEF. (opgewonden binnen tredend) .... Zeventien! ... .
..
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(driftig tot Mop) .... En van de week
Zeventien!
zou 't af loopen .... Van de week zou alles terecht
komen. ... Van de week zou je aflossen op je woord
van eer .... Allemachtigste, geen cent worden ze
Nou, en jij?
waard! (tot Jasper) .... En jij
JASPER, Goeíen avond, beste, liefste Eef, zon van m'n
oogen, krekel, sylphide....
EEF. Doe me één genoegen, Jasper, en maak me niet
rebelsch!
JASPER. Ga zitten en drink 'n kop thee.
EEF, Speel je nou komedie of hoe heb ik 't met je? ... .
Heb je de krant gelezen?
JASPER, Nee,
(grijpt de krant van de linkerEEF. Nee? Nee! .
Wei
tafel! .... Asj eblief ! .... Waar staat 't?
allemachtigste heb 'k me bril. ... (loopt de kamer uit,
omhoog).
JASPER, (de krant opnemend) , Waar moet 'k kijken, in
't noorden of in 't zuiden?
MOP, Tweede kolom van onder, In 't donker zou 'k 't nag
vinden. . . . Dáár..
JASPER, Dus hoeveel zijn ze achteruit?
MOP, Dat heb je toch al gehoord? (Eef grist boven de
bril van den stoel, komt omlaag),
JASPER, Ik bedoel hoeveel geld verlies je t ij d e 1 ij k?
MOP, Tijdelijk? (op huilen af) .... De zwendel, ze boren
geen olie! 'r Zit heelemaal geen olie! .... We zijn
't alles kwijt....
JASPER, I n godsnaam,
MOP, Jasper -- begrijp je 't niet?
EEF, (met de bril op den neus bij de middentafel neerplonsend) .... Asj eblief ! .... Zeventien. . . . Zeventien op een dag! Van de week zouen ze olie vinden!
Van de week zonen ze op d'r ouwe koers, jawelda! .
Van vijftig op drie en dertig, drie en dertig, drie
en dertig! .... Da's 'n afgrond, 'n ruïne da's om
in te verdrinken! En hij
hij
drinkt thee. . . .
JASPER, Zou je meenen, sylphide, dat de ongezellige
historie 'r gezelliger door werd, als ik geen stokjes
slikte? Damesbezoek is 't uitgekomen, Mop?
EEF, Ik zeg je één ding ... .
JASPER, (droog) Eén, Hou je daarbij.
'

..

.

6

HEIJERMANS

me dank,
dank. Eerst
Eerst iemand
iemand villen
villen - en
EEF. (vinnig)
(vinnig) Da's
Da's me
EEF.
•'m
m dan treiteren!
treiteren I
MOP. (sussend)
(sussend) Vat
dat nou
nou zóó
zóó niet
niet op,
op, lieve
lieve beste
beste
MOP.
Vat dat
Eef
ben'r'rkapot
kapot van
van en
- en
weetwat
wat'n'ngroot
groot
Eef -ik ik
ben
je je
weet
kind Jasper
kind
Jasper is
is....
... .
EEF. Voor
Voor drie
drie maanden,
maanden, op
op 'n
'n Woensdagavond.
Woensdagavond ....
EEF.
JASPER
,. Dinsdag
Dinsdag ....
JASPER......
... .
EEF. Woensdag,
Woensdag, Dinsdag,
doet 't
't 'r'r toe!
toel - zijn
EEF,
Dinsdag, wat
wat doet
gekommen ....
jullie bij
bij me
me gekommen
... .
ik was
JASPER. Pardon,
Pardon, krekel
krekel:; jjulI
pluralis - ik
JASPER,
u 11 i ee is pluralis
'r
bij, niet
actief, met passief,
passief.
'r niet
niet bij,
niet actief,niet
I. ...
EEF.
Wel allemachtigste
EEF.Wel
allemachtigste!....
JASPER. Wees redelijk,
redelijk, krekel,
krekel, en
en herinner
herinner je
je dat
dat ik
ik
JASPER,
met 'n
'n helm,
helm,maar
maaroverigens
overigens zonder
zonder contanten
contanten
wel met
op
....
op de
de wereld
wereld kwam
kwam....
EEF. Ik
je ....
EEF,
Ik zeg
zeg je.
.. .
JASPER
Bedwing nog
nog één
éénseconde
secondejejetemperatemperaJASPER....
.... Bedwing
.. Mop
Mop was
was de
dekapitaalkrachtige
kapitaalkrachtige --- Mop
Mop
ment.
ment .....
kwam
de verleiding
verleiding achter
achter m'n
m'n rug
rug - Mop
Móp heeft
kwam in de
met spekuleeren 'r
'r vingers
vingers gebrand
gebrand - en ik,
ik, als toetoeschouwer
schouwer en leek, kan hoogstens 'n traan plengen, dat
vrouwen, in plaats
plaats jeje spaarduiten
spaarduiten in
in 'n
'n soliede
soliede
jullie vrouwen,
ouwe
te bewaren,
bewaren, jeje met
met zaken
zaken bemoeit,
bemoeit, waarwaarouwe sok te
van
zelfs de
degeniaalste
geniaalste gauwdief
gauwdief geen
geenverstand
verstand
van zelfs
Heb je
je mij in
in vertrouwen
vertrouwen genomen,
genomen, Mop?...
Mop? ..
heeft
heeft....
. , Heb
Heb ik ooit 'n hand uitgestoken om jouw coupon-Hebikot'nhadugseomjwcupnschaar
hanteeren? Liet
Liet ik je
je geen
geenvolkomen
volkomen vrijvrijschaar te hanteeren?
heid?
held?
MOP.
(timiede) Dat
zoo.
MOP, (timiede)
Dat is zoo,
EEF. Dat is zoo!
zoo! Dat
Dat is
is zoo!
zoo! 't't Was
Was jeje taak,
taak, jeje plicht
plicht
EEF.
geweest
om 't wel te
te doen!
doen! Nou
Nou pluk
pluk jeje de
de vruchten!
vruchten!
geweest om
JASPER.
Dierbare Eef,
de wereldwijze
wereldwijze vader
vader van
van
JASPER, Dierbare
Eef, toen de
't
schepsel daar,
daar, na
na 'n
'n gevecht
gevecht van
vanjaren
jareneindelijk
eindelijk
't schepsel
z'n plechtige
plechtige zegen
zegen gaf,
gaf, liep-ie
liep-ie zéér
zéér terecht
terecht - ik
z'n
ben
'n financier
financier geweest
geweest - naar 'n
'n notaris,
notaris, om
om
ben nooit 'n
de meest-praktische
meest-praktische maatregelen
maatregelen tegenover 'n
'n zwakzwakhoofdig en zwakbeenig
zwakbeenig schoonzoon
schoonzoon te nemen,
nemen. Ik
Ik kreeg
kreeg
economisch
zeggen en weiti
wÓ\i niets
niets te
te zeggen
zeggen
economischniets
niets te
te zeggen
hebben. Ergo
.....
hebben,
Ergo...
EEF. Kles
KIes maar!
maar! Met
Met kiessen
klessen krijg
krijg ik me geleende
geleende cencenEEF,
terug! En
En met
met lachen
lachen net
net zoo
zoo min!
min! Jij
Jij doet
doet as
as
ten terug!
de struisvogels.
struisvogels ....
..

..
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JASPER, Ik wou dat jij 't zelfde dee, hart! De struisvogel heeft in verhouding het grootste ei en de
kleinste tong.
EEF.... (tot Mop) .... Nou vraag ik je!
JASPER, 't Is zoo zalig niet te zien, als je niet wil
zien, hahaha t
EEF. Jij ben geen man en geen vader
JASPER, (glimlachend) Geen man en geen vader, Dixi.
EEF. Als 't huis instort, kijkt-ie nog door dat ding (bedoelt de microscoop) hoe 'n manke vloo 'r uitziet
en als z'n eenige dochter den godganschelijken dag
bij 't kippenhok scharrelt....
JASPER. (een ei opnemend) .... Mag ik je of freeren,
krekel?. Geklutst op je nuchtere maag witstekend, prima....
EEF. Dank je. Bonjour, (bij de deur.... ) Maar 'r komt
herrie!
JASPER, Nog meer?
EEF, Jij moest je schamen,
JASPER, Ik schaam me.
EEF, Jij knijpt je oogen bij alles dicht.
JASPER, Dicht?
EEF, Dicht!
JASPER, Goed ik zal dichten tot 'k onsterfelijk word!
MOP. Jasper!
EEF, Hij houdt zich buiten schot! Hij weet van niks, Hij
hoort niks, Hij ziet niks. De buren spreken 'r schande
van....
JASPER, Van wat?
EEF, Van dit, van dat, van alles,
JASPER. Dat 's menschelijk en getuigt van 'n breed
inzicht,
EEF. Bonj our,
JASPER, Pardon, bonsoir,
EEF, (terugkeerend) I k scharrel niet bij 't kippenhok,
JASPER, Wat wil ze toch met 'r kippenhok?
EEF. Ik haal niet zesmaal op een dag dezelfde eieren
uit 't hok,
JASPER. Dat's heel verstandig, Eef,
EEF, Maar mensch, snap je dan niet, wat ze bij de ren
zoekt?
JASPER, Of de haan hoffelijk voor de negen kippen is,
!
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EEF.
Jawelda! Of
Of er
er geen
geen„hij"
"hij" achter
achter de
deschutting
schutting
EEF. Jawelda!
scharrelt.
scharrelt,
MOP.
kom, Eef!
Eef!
MOP. Ach kom,
EEF.
Boekenlezen, dooie
uur in
in jeje bed
bed
EEF, Boekenlezen,
dooie dieren,
dieren, tot
tot elf uur
leggen -je achter
je achter
vrouwverschuilen,
verschuilen, en
enblindeblindeleggen
je je
vrouw
gevrij dat de
de heele
heele buurt
buurt oplet!
oplet!
mannetje spelen bij 'n gevrij
mannetje
Bonjour!
deur achter
achter zich
zich dicht,
dicht, keert
keert terug,
terug,
Bonjour! (trekt de deur
grijpt
nijdig haar
haar bril
bril en
en gaat
gaatomhoog)
omhoog)..
grijpt nijdig
JASPER. Ziezoo,
Ziezoo. Dat
Dat voorjaarsonweertje
voorjaarsonweertje hebben
hebben we
we
JASPER,
'n kop
kop thee,
thee, ouwe.
ouwe.
alweer
gehad. Nog 'n
alweer gehad,
dat laatste
laatstegehoord?
gehoord?
MOP.
(angstig) Heb
Heb je
je dat
MOP, (angstig)
JAS PER. Ja,
Ja. Ja,
Ja.
JASPER,
MOP.
Zou je
je Miep
Miep niet
nietbinnen
binnen roepen?
roepen?
MOP, Zou
JASPER. Denk 'r
'r niet
niet aan,
aan.
JASPER,
....
MOP. En
MOP,
Enals
alszeze....
JASPER.
Miep iets
vertellen heeft,
heeft, zal ze
ze_'t't wel
wel
JASPER, Als Miep
iets te vertellen
doen.
Geef nog
nog 'n
'n kop,
kop, en
enbewaar
bewaar jeje tranen
tranen voor
voor
doen. Geef
later.
de eerste
eerste plaats
plaats flatteeren
flaUeeren rooie
rooie oogen
oogen minminlater, In de
der
tweede
wasdedethee
theealalslap
slapgenoeg,
genoeg.
der -en en
in in
de de
tweede
was
't
Ongeluk met
die paar
paar stukjes
stukjes kom
kom jeje teteboven.
boven.
't Ongeluk
met die
(fluit
door 't't openstaande
openstaande venster),
venster).
(fluit door
MIEP.
(onzichtbaar) Ja?
MIEP, (onzichtbaar)
JASPER.
(terwijl Eef
Eef in
in de
debovenkamer
bovenkamer voor
voor 't'traam
raam
JASPER. (terwijl
staat 't
't op
op de
de klok
klok van
van de
de
de
krant leest)
Hoe laat staat
de krant
leest) Hoe
toren?
zeven.
MIEP.
MIEP, Bij zeven,
JASPER. Zijn
Zijn de kippen
kippen al
al op
op stok?
stok?
JASPER,
MIEP. (onzichtbaar)
(onzichtbaar) Net,
Net.
MIEP,
JASPER. En de
de haan?
haan?
JASPER,
MIEP.
'n vraag, hahaha!
hahaha! (de klok
klok in de
de benedenbenedenMIEP, Hè, wat 'n
kamer
zeven).
kamer slaat zeven),
JASPER. (meetellend)
(meetellend) Een,
Een. Twee,
Twee.Drie,
Drie.Vier,
Vier. Vijf,
Vijf.Zes,
Zes.
Zeven. Klopt,
Klopt. (Mop
(Mop begint
begint te snikken,
snikken. Hij
Hij gaat
gaat naar
naar
Zeven.
haar toe,
roe, legt
legt een
een hand
hand op
ophaar
haarschouder)
schouder) Mop,
Mop, hoe
hoe
haar
't met
met je?
je? 't'tKostelijk
Kostelijk leven
leven zit
zit aan
aa.n geen
geen
heb ik
heb
ik 't
Enmorgen
morgen krijg
krijg je
je 't toch
toch weer
weer
spaarpotje vast....
vast. ... En
dubbel
driedubbel terug
terug ....
dubbel of driedubbel
... •
MOP. (snikkend)
(snikkend) Nee!
Nee!
MOP,
JASPER. Dan
Dan niet.
niet.
JASPER,
MOP. Ik heb meer gewaagd,
gewaagd, veel, véél
véél meer,
meer, dan
dan 'k'k jou
jou
MOP,
heb
gezegd ....
heb gezegd.
JASPER. (zacht)
(zacht) Meer
Meer - dan
(zij knikt)
knikt) Goed,
Goed,
dan je had? (zij
9
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dan kom i k met m ij n kapitaal aan de be urt
op
straat sta je nog niet....
MOP. Ach, lieve Jasp, 't is me over 't hoofd gegroeid
'k heb 'r de laatste nachten niet van geslapen
(zij schrikt, omdat de klok in de bovenkamer langzaam-dreunend zeven slaat) .
JASPER, Waarom schrik je?
MOP, 'k Schrik bij elk geluld boven, als 'k 'r hoor loopen, als ze de trap afkomt, als ze de deur toeslaat .. ,
JASPER, (naast haar neerzittend) Je ben wat nerveus,
dat is alles....
MOP, (opnieuw snikkend) Ze krijgt meer dan 'k je heb
verteld... .
JASPER, (terwijl Eef boven de tafel dekt) .... Zoo,
(stilte) Hoe groot is de
de schuld?
MOP, (moeilijk) Negen
negen duizend....
JASPER, (nu toch schrikkend) Negen duizend, negen
duizend van háár geleend.... Heb je zoo grof
MOP. I k had geen surplus meer,
JASPER, En je zei me voor veertien dagen, dat 't niet
de moeite waard was!
MOP. 't Is de moeite waard g e w or de n! I k kon de
daling niet tegenhouen van honderd negentien op
negentig, tachtig, zeventig. . . . In v ij f maanden van
honderd-negentien op drie en dertig! En ze worden
n og lager!
JASPER, Je had 2 200
gekocht, It kan die be-

rekening niet volgen....
MOP, Twee duizend Pond! (jammerend) Twee duizend
Pond!
JASPER, (z'n manchet beschrijvend) Twee duizend maal
twaalf is
is.... (fluit het signaal) ,
MIEP, (onzichtbaar) Ja?
JASPER. Genie, hoeveel is twee duizend maal twaalf?
Daar heb ik geen hoofd voor!
MIEP, Vier en twintig duizend!
JASPER. (angstig fluitend of hij stoom uitlaat) .... Vier
en twintig duizend, Dan is 'r verloren.... (rekent
op z'n manchet) Driemaal vier is twaalf, driemaal
twee....
MOP, Toe Jasp, manchetten kosten zooveel van was-

schen. .
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kapitalen
JASPER, Dat spekuleert kapitalen
en
dat kijkt op 'n vuile manchet.... Driemaal twee is
zes....
MOP,.. Een en twintig duizend gulden....
JASPER. Dus.... (met gebaar naar de bovenwoning)
....Dus zij negen mille?
MOP. En wij twaalf duizend gulden,
JASPER, Wij?.... Jij,
MOP. Da's 't zelfde: jij, wij!
met je permissie, néé,
JASPER. 't Zelfde
MOP, Wat doet 't 'r toe! Lieve God, Jasp, trek niet
zulke gezichten! Ik heb 'n gevoel of 'k gek word!
JASPER. Gek? Hoho! Als iedereen gek wordt, die met
gokken aan de Beurs 't loodje legt, krijg je om de
zes heerenhuizen 'n krankzinnigengesticht met centrale verwarming en electrisch licht à discrétion! (Hij
schaterlacht, Eef, die omlaag is gekomen, duwt de
deur open, gaat de benedenkeuken in, keert met 'n
beugelflesch melk terug).
MOP, Zoek je wat, Eef?
EEF, (kort) Nee, ik zoek niet, Ik heb,
MOP, Wou je wat melk leenen?
EEF, (met bedoeling) Ja, 1 e ene n. Binnen de maand
terug! Binnen de maand, En met vijf procent rente,. .
Op me woord van eer! Leenen! (slaat de deur achter
zich dicht, gaat omhoog) .
MOP, Dat moet je j den heelen dag laten welgevallen!
(hij krijgt 'n stille proestbui) Jasper, vind je de
situatie zoo grappig?
JASPER, Onbetaalbaar, Minstens zoo onbetaalbaar als
jouw verlies, Je had bankier moeten worden. M'n
respect doe 't je niet na....
MOP. Jasper!
JASPER. De menschen zijn de zotste diertjes van 't
onvolprezen Heelal die zijn hors concours!....
Die....
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TWEEDE TOONEEL
DE VORIGEN MIDPEL
MIJPEL, Goeien avond, Stoor 'k 'n teet à teet? (hij is
"n oud heertje met lange, witte haren en 'n vergroeide
ruggegraat) .
MOP, (terwijl Jasper koeltjes z'n bureau ordent) Integendeel, Kom binnen, meneer Mijpel.
MIJPEL, Warrem, Overdrukkend, Binnen de vijf minuten hebben we onweer, 't Weerlicht al.... (Eef,
die in 't bovenkeukentje gescharreld heeft, zet 'n
ommeletpan op de gedekte tafel, snijdt brood in blokjes, schenkt zich 'n glas melk in) .... Ja, ik ben
zellef angeloopen.... (kijkt van Jasper, die opzettelijk neuriet naar Mop, die angstig voor zich uit
staart).. . Daar staat alles bij stil, Da's zoo lang ik
de Beurs ken nog nooit voorgekommen.... Bij God
niet.... (tot Jasper, die den winkel ingaat) .... Ik
jaag u niet weg?
JASPER, Wegjagen? Nee, Maar m'n vrouw weet waarom ik nooit, zelfs niet als 'k de contanten voor 't
grijpen had, 'n plezierreis naar Rusland of Japan zou
maken....
MIJPEL (niet begrijpend) Naar Rusland of Japan?
JASPER. Ik hou 'r niet van in 'n land rond te hinken,
waarvan 'k de taal niet versta, Dan loop je met je
mond vol tanden. Hoe moet je 't in China anleggen,
om 'n kadetje met Leidsche, of 'n glas spuitwater,
of 'n warme kruik, of 'n pakje lichte portorico, te
vragen? Met 'n Baedeker in je handen door 't Heelal
te marcheeren, of met 'n gids merci 'n gids
vertrouw 'k eerst dan, cher maître, als 'k sekuur
onderzocht heb, of z'n grootouders zich niet aan zonden hebben schuldig gemaakt, die tot in 't derde en
vierde geslacht gestraft worden. . Hou de thee
warm, Mop!
,
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DERDE TOONEL
MIJPEL . MOP boven EEF

MI JPEL, Hèhèhè ! Uw man heeft, geloof 'k, van die
typige manieren, om iemand 'r tusschen te nemen,
En dat zou je heel-aardig vinden, als-ie 'r de goeie
gelegenheid voor afwachtte, Vanavond, terwijl ik zoo
vriendelijk ben, om geen zwart op wit te geven, terwijl 'k persoonlijk anwip, om de Jobstijding liever
mondeling over te brengen dan 'r te schrijven, acht
'k zulke steken onder water, zacht gesproken, ongepast, buitengewoon ongepast!.... Ik laat me geen
rooie lap voorhouen ... .
MOP. U weet toch....
MIDPEL, Ik weet alles, (vinnig) 'r Moet surplus zijn
morgenochtend vóór twaalf uur, En anders... 't Spijt
me machtig....
MOP, Anders?
MI JPEL, Móét 'k executeeren .... (Weerlicht).
MOP, Hoeveel is 'r noodig?
MIDPEL, Twee,
MOP, Twee mille?
MIDPEL, Minstens, En vóór twaalven, Ik snij mezelf bij
zoo'n beurspaniek de keel niet af voor niemand.. .
(Donderslag. Hij schrikt, Boven doet Eef onrustig, Zij
laat 't raamgordijn zakken, en legt 'n servet over
mes en vork),
MOP, (na 'n stilte) U had me zoo angerajen ... .
MIJPEL. Wat geeft dat? Wie koopt daar wat voor?...
Ik ben geen orakel van
hoe hïette ze
van
van-weet-ik-veel! Mot ik winst garandeeren? Dan
Angeraj en! Anben ik 'r toch zelf 't eerste bij?
geraj en! ....Mot ik voor me pietsie provisie, voor
me achtste permille duizenden riskeeren? Nog niet
as u me zoon was! ... .
MOP, U zei....
MIDPEL, Doet u me een genoegen en haal u niet op wat
'k z e i! 'k Heb 'r geen stenographische anteekening
van gemaakt! Weet 'k veel wat 'k z e i ! .... Maar
nou z e g 'k, dat as 'r morgen.... (Donderslag, Eef
laat van schrik 'n stoel omvallen) , Wat was dat?.. .
.
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MOP. Boven,
MIJPEL .... Wat ik voor u gedaan heb, doet geen
tweede makelaar. . Ben 'k coulant geweest of
niet?... Had 'k al niet voor 'n maand kennen executeeren? (nijdigjes) Dat wordt op die manier
spekuleeren met andermans centen ... .
MOP, U was 'r zoo zeker van dat ze olie zouen boren.. .
MIJPEL. (met 'n gebaar van verveling) Ach!
MOP .... Dat 't 'n kwestie van weken zou zijn... •
MIJPEL, (dito) Ach!
MOP .... I k had 'r geen verstand van!
MIJPEL, Ik wel? Ben ik 'n kenner van tabak, van katoen, van mijnbouw, koper, tin, ijzer, schepen en
sporen, omdat 'k aandeelen an de beurs verhandel?
Hoe ken men zoo krom redeneeren?
MOP. Meneer Mijpel.
MIJPEL, (driftig) Meneer Mijpel, meneer Mijpel! Wat
doe 'k met natte oogen! Zaken zijn zaken! Zegt de
Bank, bij wie ik zelf beleen: ga zitten, en steek 'n
sigaar op, Mijpel, as 'k morgen op mijn beurt me neus
snuit en ze met dikke oogen ankijk? Da's bij God
waar, je mot je tienmaal bedenken eer je met particulieren wat doet! Heb-ie geklaagd toen je twaalf
honderd gulden t w a al f an Deli verdiende?
heb-ie gejammerd toen je van die transactie met
de Rockies bij de twee honderd gulden in één dag
schoon opstreek? Da's om de gift van te krijgen!, .
(Nieuwe donderslag) .
EEF. (die boven zenuwachtig. heen en weer gedribbeld
heeft, en uit angst voor 't onweer de trap af is gekomen, treedt vriendelijk-lachend binnen) .... 0,
neem me niet kwalijk, ik wist niet dat 'r bezoek was. .
MOP, (met zichtbaren tegenzin om voor te stellen)
. Meneer Mijpel -- mevrouw Eva Bonheur.
MIJPEL. Aangenaam,
EEF. (lief) Heel erg aangenaam .... Wat 'n raar weer
zoo ineens, hè? 't Is vandaag toch niet zoo warm
geweest, hè? Ik dacht werachentig dat 't insloeg .... (sterk weerlicht) .... Hè! .... Om blind
van te worden Een, twee, drie, vier.... Wat
gek nou toch, nou blijft de slag weg.... (donderslag)
Hè!... Zou je 't raam niet dicht doen, Marietje-lief?
...

...
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Je
mot bij
bij zoo'u
zoo'n weer
weer oppassen
oppassen da-je
da-je de
de bliksem
bliksem
Je mot
niet antrekt.
antrekt....
...
niet
MOP.
.... (bij
(bij 't raam)
'r u 'n plezier
MOP, Als 'k 'r
pleziermee
meedoe
doe....
raam
Miep!
spreek je
je toch?
toch?
Miep! Miep,
Miep, hoor
hoor je
je niet?
niet? Met
Met wie spreek
Miep?
MIEP.
(onzichtbaar) Met niemand!
niemand! Ik
Ik kom!
kom!
MIEP, (onzichtbaar)
EEF.
(terwijl Mop
Mop 't venster
sluit) Is
Is meneer
meneer geen
geen
EEF, (terwijl
venster sluit)
familievan
van....
familie
....
MIJPEL, Nee,
MIJPEL.
Nee.
EEF, 0, nee?
nee?
EEF.
MIJPEL, Nee,
MIJPEL.
Nee.
EEF.
.. , .
EEF, Ik
Ik dacht
dachttoch
toch....
MIJPEL. Dan
MIJPEL.
Dan dacht
dacht uu verkeerd,
verkeerd. 'k Heb
familie..
Heb geen famine
Geen kip, geen kraai. 'k Sta alleen op de wereld. Genkip,gra'Stlenopdwr,
EEF.
(zenuwschokkend achteruit
achteruit wijkend
wijkend bij
bij een
een nieuwe
nieuwe
EEF, (zenuwschokkend
weerlichting) Ik
Ik ook,
bevrind was met
met
weerlichting)
ook. As
As 'k niet zoo bevrind
meneer
mevrouw hier,
had 'k
'k anspraak
anspraak an
an nieniemeneer en
en mevrouw
hier, had
mand. (donderslag)
(donderslag) Hè!
Hè! 1-1è,
Hè, de
de koppies
koppies rammelen
rammelen
mand,
d'r van
.... Zou
Zou je
je 't licht niet opsteopsted'r
van op
op de
de schotels
schotels....
ken, Marietje-lief
Marietje-lief -— dan
dan zie
zie jeje 't zoo
zoo niet,
niet, hè?
hè?
ken,
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VIERDE TOONEEL
DE VORIGEN

MIEP

MIEP. Wat echt, Mop, eindelijk regen! En 'n prachtig
gezicht! 'k Zou zoo op 't dak kunnen kruipen om 't
weerlichten te zien! (ziet den vreemde) Is 'r iemand?
meneer MijMOP. (voorstellend) M'n dochter Miep
pel....
MIEP, Mijpel? Is dat
(Mop wenkt haar voorzichtig
te zijn) ,
MIJPEL, (zuur-zoet) Ja, die ben ik, En laat 'k de familie
niet verder ophouen, (tot Mop) 'k Heb me boodschap
gedaan, niewaar? Vóór morgenmiddag twaalf uur,
hoor, hoe 't giet ... .
MOP, U kan 'r toch niet door
Heb u 'n paraplure?
MIJPEL, Nee, dat niet. .
EEF, Blijf u dan nog wat, meneer.... (angstig) Miep,
sta niet zoo voor 't raam, Je ken d'r stekeblind van
worden. . Hè, wat 'n noodweer. . . . 't Hagelt,
Hè!
niet?
MIJPEL, Ben u d'r bang voor, mevrouw?
EEF, (met de vingers in de Doren) Ja, da's gek, niet?,_. .
As kind kroop me moeder in de kelder.... 'n Idee,
wat, hèhèhè ! .... Of je in 'n kelder niet net zoo
goed. ... (donder) .... Da's ingeslagen,.. Da's zeker
ingeslagen... . Da-we zoo dicht bij de gasfebriek wonen, hè? Ik denk altijd: nou most de bliksem is
in zoo'n ijzeren gashouer slaan. . Dan ging de halleve stad 'r an, .. Mijn man zaliger kon as d'r onweer
in de lucht zat zoo ziek as 'n hond zijn. ... Die voelde
't aaskommen.. Die kreeg dooie vingers van de zenuwe
(tot Miep, die de toetsen van de piano aanslaat)
.... In Godsnaam, Miep, schei uit!.... Dat doet men
niet,. . Da's 't ongeluk aasroepen, .. (vinnig tot Mop)
...Marie wil jij d'r asjeblief verbiej en!, .. Tjessus, wie
speelt 'r piano as de pannen van 't dak waaien!
MOP. Miep, kind ... .
EEF, (tot Mijpel) . . Is meneer 'n kennis van meneer hier?
MIJPEL, Nee, Ik ben meer 'n extra-goeie kennis van
mevrouw ... .
EEF. 0, ja?
')

...
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IJ F D E TOONEEL
T 0 0 NEE L
V
VIJFDE
DE
JASPER
DE VORIGEN
VORIGEN JASPER
'n kaartje
kaartje bij
bij kunnen
kunnen leglegJASPER.
zouen 'r'r 'n
JASPER, Aha,
Aha, we zouen
.... Wat
Wat 'n
'n gezelligheid....
gezelligheid....
gen
gen....
EEF.
. ..AsAs't onweert
t onweertmot
mot'k'kmensphen
mensfhen om
om me
me heen
heen
EEF....
zien
....(donderslag)
(donderslag) ....
....HèHè!.
Wat
orkaan...
zien....
! .......
Wat
'n'norkaan.
..
JASPER.
stikken! Heb
jij 'tft
JASPER, Mop,
Mop,da's
da's hier
hier om
om te
te stikken!
Heb jij
raam....
raam
.... ?
MOP, Eef vroeg
...
MOP.
vroeg me
me...
EEF.
(tot Jasper,
Jasper, die 'tft venster
venster wil
wil openen)
openen) Hè,
Hè, nee!
EEF, (tot
Doe mij 't plezier.... D'r leggen zoo'n boel blin-Doemij'tplzr. geno'blikende
dingen op je
je bureau!
bureau! (schrikt)
(schrikt) Wel
Wel allemachallemachkende dingen
tigste!
MOP.
'r? Wat
Wat gebeurt
gebeurt 'r?
'r?
MOP, Wat
Wat is 'r?
EEF. Allemachtigste,
Allemachtigste, 'k heb
heb vergeten
vergeten 't't raam
raam naast
naast me
me
EEF,
bed
dicht te
te doen! Me
Me dekens,
dekens, me
me nieuwe
nieuwe sprei
sprei bed dicht
me japon
japon op de
de stoel
stoel .... ! Ach,
Ach, ach,
ach, ach!
ach!
en
en me
JASPER. Hahaha!
Hahaha! Daar lamenteert ze bij,
bij, in plaats
plaats van
van
JASPER,
omhoog tete zweven,
zweven, en
de sponde
sponde te
te redden!
redden! Ja!
Ja!
omhoog
en de
Binnen!
(geheimzinnig) Meneer!
Meneer! (wenkt
(wenktJasper)
Jasper), .
JOHANNES. (geheimzinnig)
JASPER,
JASPER. Wat
Wat geef je
je voor
voor vrijmetselaarsteekens,
vrijmetselaarsteekens, roover?
roover?
JOHANNES. Bezoek,
Bezoek.
JAS PER. Bezoek!
Bezoek! Nog
Nog meer
meer bezoek?
bezoek? Wat
Wat heb
heb 'k'kvoorvoorJASPER.
Mop?
speld, Mop?
JOHANNES. 't't Jongemensch
Jongemensch van
van de
de achterzij,
achterzij.
JOHANNES,
JASPER. (schraapt
de keel)
keel) Hm!
Hm! Hm!
Hml
JASPER,
(schraaptzich
zich luid
luid de
Jongemensch van de
de achterzij,
achterzij, bij
bij dander
donder en
enweerweer't Jongemensch
licht? Hm!
Hm! Hm!
Hm! (kijkt
(kijkt Miep
Miep aan,
aan, die
die zich
zichonnoozel,
onnoozel,
licht?
ze niets
niets gehoord
gehoord heeft,
heeft, met de
de leege
leege kopjes
kopjes in
in de
de
of ze
keuken wegmaakt)
wegmaakt) Kan
Kan jij
jij 'm
'm niet
niet helpen?
helpen?
keuken
JOHANNES. (lachend)
(lachend) Ik,
Ik, nee,
nee.
JOHANNES,
kom 'k
'k met
metbekwamen
bekwamen spoed!
spoed! (tot
(tot Eef)
Eef)
Dan kom
JASPER. Dan
m'n hart,
hart, 'k
'k hoor
hoor 't't inregenen
inregenen met
metstralen.
stralen...
Zon van m'n
..
wordt 'n
'n wolkbreuk
wolkbreuk over
over jeje nieuwe
nieuwe sprei,
sprei, jeje dedeDat wordt
en jejejapon!
japon! Krekel,
Krekel, jejemaagdelijk
maagdelijkbed
beddrijft
drijftals
als
kens en
ark.van
bovenverdieping I (donder(donderde ark
van Noach
Noach door
door de bovenverdieping!
slag)
.... en stoot
stoot op
opdederotsen
!'otsenvan
vanhet
hetgebergte
gebergte
slag) ....en
Ararat. ....
... Ik
Ik zou
zou ....
(maakt een
een gebaar omhoog
omhoog te
te
Ararat
.... (maakt
stijgen,
stijgen, gaat dan
dan af
af in
inden
denwinkel)
winkel).,
I
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EEF, Marietje-lief, God zal je zegenen -- Hij maakt 'r
makkelijk gekheid mee, maar je weet hoe ik 't bij
zulk weer in me beenen heb.... God zal je zegenen,
'k heb voor jou toch ook wel is wat over,
MOP, (met duidelijke onrust dat ze de twee samen moet
laten) ....Staat de deur an?
EEF. ,Hè, wat 'n vraag, Marietje-lief, of 'k mijn deur
voor jullie op slot zal doen! En kijk-ie effen in de
keuken of 'k 't stel niet heb laten branden? (roept
haar na) En of Piet niet van de schrik in de zaadbak
is gekropen? Zal je?
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ZESDE TOONEEL
EEF

MIJPEL

EEF, (schrikt bij 'n nieuwe weerlichting, legt eenige
kranten over de stalen voorwerpen van 't bureau,
tracht 'n gesprek aan te knoopen met den ander, die
na 't binnenkomen van Jasper de avondkrant op heeft
genomen, en die op de wandbank zit te lezen) .... Ik
heb u hier toch nog nooit gezien?
MIDPEL, As 'k 'n parapluie mee had gebracht, was ik
al weg geweest.
EEF. Gos, 'k dacht dat u héél dik was.... U zat zoo
knus-knus toen 'k van boven kwam.... (Mop gaat
boven de slaapkamer binnen) ,
MIDPEL, Heel dik? Zonder te roddelen geloof 'k dat
h ij me met z'n oogen 't huis uitkijkt en dat z ij .
Ben u hier gelogeerd?
EEF, Nee, 'k woon op me eigen, een-hoog.
MIJPEL. (gebaar) Daar?
EEF, Ja, waar u me vriendin hoort loopen, (stilte)
u ook zoo'n halve geleerde in allemaal dooie dieren?
MIDPEL. (grinnekend) Nee, ik doe heelemaal ongeleerd
in dooie papieren,
EEF. In papieren?
MIDPEL, Van de beurs,
EEF, Petrolie?
MIDPEL, Vandaag in petrolie, morgen in rubber....
EEF, (bij weerlicht) Hè!. . (bijschuivend) Is u de
makelaar? (hij knikt, Boven gaat Mop de keuken
in) Heb u die twee duizend Pond? (hij knikt) ... Dan
zou ik u wel is willen spreken....
MIDPEL, Over?
EEF, Juist over.... Ik zit 'r in ... .
MIDPEL, .. Heb u bijgesprongen?
EEF. Met 'n kapitaal,
MIDPEL, Fluiten,
EEF, (vinnig) Fluiten?. . En ze zee....
MIDPEL, 'k Heb 'r bíjtij ds gewaarschuwd, Eigen hoofd
getoond, Komt niks van terecht....
EEF. (boven legt Mop 'n servet over de kanariekooi)
.... Wel allemachtigste! Jawelda, ik laat me daar
19
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oplichten!
advocaten ....
oplichten! Dan
Dan bennen
bennen d'r
d'r toch
toch nog
nog advocaten....
Daar komt
komt ze...
ze ...Fluiten!
Fluiten!J Jawelda!
Maar i kk niet!.
..
Daar
awel da ! Maar
niet!...
MIJPEL. (geeft
haar zijn
zijn kaartje)
kaartje) Asj
Asjeblief.
We zijn
zijn
MIDPEL,
(geeft haar
eblief, We
buren.
buren,
EEF. (lezend)
(lezend) Mijpel
Mijpel &
& Co,,
Co., in
in effecten.
effecten. Dank
Dank u.
u. Nee,
Nee,
EEF.
daar
'n stokkie
stokkie voor
voor steken.
steken.
daar zullen we 'n
zoo vrindelijk
vrindelijk zou
zou willen
willen wezen
wezen
MIJPEL. En
nou zoo
MIJPEL,
En as
as uu nou
me 'n parapluie
parapluie te leenen?
leenen? ....
me
EEF.
Een? Twee! (in
(indedewinkeldeur)
winkeldeur) Marie!
Mariel
Marie! Marie!
EEF, Een?
Breng je de groote parapluie voor me mee? Ja, in deBrengjdotpaluievrm?Ja,nde
gang! An
An jeje linkerhand
linkerhand bij
fonteintje! Heb-ie
Heb-ie 'r?
bij 't fonteintje!
'r?...
(terug)
Dus uu meent,..
meent. .. ?1
(terug) ...
...Dus
Kom uu liever
liever zelf
zelf bij
bij me
me
MIJPEL.
MIJPEL. (waarschuwend)
(waarschuwend)....
....Kom
an,
juffrouw .... ?
an, juffrouw
EEF. Mevrouw
Mevrouw Eva
Eva Bonheur,
Bonheur.
EEF,
MIJPEL.
Mevrouw Bonheur,
Bonheur. 't Was
Was me
me erg
ergaangenaam,
aangenaam.
MIJPEL, Mevrouw
(tot
.... Mevrouwwas
waszoo
zoobeleefd
beleefdme
me'n'nparapara(tot Mop)
Mop) ....Mevrouw
pluie te leenen,
leenen. En
En 't't stort
stort al
al niemeer
niemeer zoo,
zoo. Dames!...
Dames!. ..
(opnieuw
'r 'r
anan- morgen
morgen vóór
(opnieuwtottotMop)
Mop)Denk
Denk
twaalf
" Dames!
twaalf......
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ZEVENDE
TOONEEL
ZEVENDE TOONEEL

EEF
EEF

MOP
MOP

MOP, Nou
Nou mag
mag 't raam
MOP.
De
raam zeker
zekerweer
weeropen,
open,Eef?
Eef? ...
.... De
helder....
lucht wordt helder
....
lucht
EEF.
(humeurig) ....
Watvraag
vraagjejemijn
mijnvoor
voor alles
alles perperEEF. (humeurig)
....Wat
missie ! Je
Je doet toch
toch wat je
missie!
je zèlf wil!
wil!
MOP.
sprei waren
waren
MOP, D'r
D'r was
was niks
niks beschadigd.
beschadigd, Je
Je bed en de sprei
zoo
droog as
kurk. En Piet heb
heb 'k
Ik toegedekt.
toegedekt. (stilte.
(stilte.
zoo droog
as kurk,
Eef
verzit nijdig)
nijdig) 'k
'k Heb
Heb je
je toch
toch niet
niet te
te lang
lang alleen
alleen
Eel verzit
gelaten?
EEF'.Mensch,
Mensch,praat
praatniet
nietzooveel.
zooveel....
...
EEF.
MOP, Weet
Weet je
wie dat was?
MOP.
je wie
was?
EEF. Nee,
EEF.
Nee. 't't Interesseert
Interesseert me
me niet,
niet.
MOP. Hè,
Hè, blijf
blijf nou
nou zoo
zoo gezellig
gezellig as
as daarnet!
.... 'k'k Leg
MOP.
daarnet!. ...
je toch
tochniks
niksininde
deweg
weg....
....
EEF. (opvliegend)
(opvliegend) ....
Ik zeg
zeg je
je één
ding, dat
je
....Ik
één ding,
dat às
as je
me - nee 'k zeg je nog niks!.... (houdt zich metmen'kzgjois!.(hudtzcme
moeite in,
nijdig naar
naar de
de deur,
deur, smijt
smijt die
die achter
achter
moeite
in, gaat nijdig
zich dicht,
dicht, keert
Wat mot
mot die
die
zich
keert dadelijk
dadelijkterug)
terug)....
....Wat
snotneus
snotneus van hier-achter
hier-achter van
van Jasper'?....
Jasper? ... .
MOP,
ik dat weten?
weten?
MOP. Hoe kan
kan ik
de kwajongen
kwajongen van
van 't'tkippenhok.
kippenhok.
Da's de
EEF. Da's
MOP,
MaarEef.
Eef....
MOP. Maar
...
Maar Eef
Eef!! Maar
D'rgebeurt
gebeurt niks
niks van....
van ....
EEF. Maar
MaarEef!
Eef!....
.... D'r
I k laat me de kwajongen van 't kippenhok over deIklatmedwjongv'tkipehord
kommen, terwijl
terwijl i k krom
krom voor
voor jullie
jullie leg!
leg! ....
vloer kommen,
'n hoogen
hoogen hoed
hoed op
op en
enhandschoenen
handschoenen an,
an, jawel
jawelMet 'n
dal
....Dat
Datontbrak
ontbrak 'r'r an!
an! ....
Da's
lajenlichten en
en
da! ....
Da's
lajenlichten
flesschentrekken!
flesschentrekken!
MOP,
MOP. Zou
Zou jeje wat
wat zachter
zachter willen
willenspreken?
spreken?
EEF,
EEF. Zachter?
Zachter? ... Voor
Voor wie!
Voorwat?
wat? ... FluiFluiwiel....
.... Voor
ten! Ja,
Ja, ik
ik láát
láátdaar
daarfluiten!
fluiten! De
Deheele
heelebuurt
buurt haal
haal
ten!
'k bij
bij mekaar
mekaar as 't't noodíg
noodig is!
is! Mot
Mot jij
jijd'r
d'riemand
iemandzóó
zóó
'k
in laten
laten vliegen?....
vliegen? ...Mot
Motjeje'n'narme
armeweduwe
weduwe op
op
in
straat
straat helpen'
helpen? _ ... De
De jongen
jongen van
van de kippenren....
kippenren ....
Me met
met die
die kwaje
kwaje meid
meid over
overde
deschutting
schuttingstaan
staanuituitMe
lachen. Vrijen
Vrijen van
van mmij
centen!Jawel
Jawelda!
Prolachen.
ij nn centen!
da ! Probeer
.
beer 't't,......
...

.
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ACHTSTE
TOONEEL
ACHTSTE TOONEEL
DE
NANNING
DE VORIGEN
VORIGEN JASPER
JASPER NANNING
JASPER. Entrez,
Entrez. Dit
Dit isis het
hetberucht
berucht museum,
museum. M'n
M'n vrouw
vrouw
--- onze
onzezielsvriendin,
zielsvriendin, vrouwe
vrouwe Eva
EvaBonheur
Bonheur - meneer Nanning, Nanning
Nanning - excuseer,
naam heb
heb 'k
'k
excuseer, uw naam
niet goed
goed verstaan
verstaan....
niet
....
NANNING....
NANNING
.... Nanning
Nanning Storm....
Storm ....
JASPER.
zitten, meneer
meneer Storm,
Storm. Ga
Ga je
je weg,
weg, krekreJASPER, Ga
Ga zitten,
Merci.
Woujejejuist
juist verzoeken....
verzoeken .... (Eef
(Eef
kei?
kel? ...
Merci.
'k 'k
Wou
te groeten
groeten dedewinkeldeur
winkel deurachter
achter.
zich
slaat
zonder te
slaat zonder
. zich
dicht
- jijjijhoort
hoort 'r'r
dicht en
en gaat
gaat omhoog)
omhoog)Nee,
Nee,Mop
Mop
per se bij,
bij. Meneer
Meneer Storm
Storm wou
wouons
onsa all
spre11 eeb
b ee ii spreken.
Hij heeft
heeft 'n
'n speciale
speciale studie
studie van
van onze
onze levende
levende
ken, Hij
volière gemaakt - hij weet precies hoeveel eierenvolièregmakthjwpciesovlrn
onze
kippen in
den laatsten
laatsten tijd
tijd legden,
legden. (Eef
(Eef ververonze kippen
in den
dwijnt
de slaapkamer
slaapkamer boven).
dwijnt in de
NANNING. Vanmorgen
Vanmorgen twee - straks drie,
drie.
NANNING.
MOP.
onzeachterbuurman?
achterbuurman?
MOP. U isisonze
NANNING. Ja, mevrouw,
mevrouw. En omdat
omdat 't toeval
toeval 't't wou,.
wou ....
NANNING,
(Eef steekt de
de lamp
lamp op)
op).
(Eef
JASPER .... De
De schutting
schutting ....
JASPER....
... .
NANNING ... , 'n'n Niet
Niet tete hooge
hooge schutting....
schutting ....
NANNING....
JASPER....
JASPER. '" En
En 'n
'n kippenren....
kippenren ....
NANNING ....
Tweekippenrennen
kippenrennen - bij
bij mij
mij is 'r
'r ook
ook
NANNING.
.. . Twee
een ... .
een....
JASPER ..... Drommels,
Drommels, dat
dat wordt
wordt 'n
'n hoenderpark,
hoenderpark. Als
JASPER...
de zaak
zaakvoor
voorgezamenlijke
gezamenlijkerekening
rekening exploiteeren,
exploiteeren,
we de
bij dozijnen
dozijnen langs
langs de
dehuizen
huizen
kunnen we versche
versche eitjes
eitjes bij
laten
venten....
....
laten venten
MOP. (verwijtend)
(verwijtend) Jasper,
Jasper, je
je laat meneer
meneer niet
niet aan
aan 't't
MOP.
woord ....
... •
JASPER. Pardon,
Pardon. Ik
Ik zwijg
zwijg en
en neem
neem de
degepaste
gepastehouding
houding
JASPER,
aan. (een
(een stilte,
stilte. Miep
Miep komt
komt uit
uitde
dekeuken,
keuken,groet
groetstijfstijfaan,
M'n dochter...
dochter .....
jes, gaat
gaat het
het magazijn
magazijn in)
jes,
in) ....
....M'n
NANNING. Mevrouwen
- ikikheb
heb - en mismisNANNING.
Mevrouw enmeneer
meneer
nietheelemaal
heelemaal correct
correct - al 'n
'n poos
poos
schien was 't't niet
schien
aan - Miep....
Miep ....
kennis aan
JASPER.
JAS PER. Zoo....
Zoo .... en
enmag
mag'k,
'k,mede
medenamens
namensm'n
m'nvrouw,
vrouw,
vragen waar
waar die
diekennismaking
kennismaking begonnen
begonnen is?
is?
vragen
NANNING. (glimlachend
(glimlachend naar
naar de
de raamzij
raamzij wijzend)
wijzend) Daar,
Daar.
NANNING,
.
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JASPER, Overdag?
NANNING. (glimlachend) Ook 'sayonds,
JASPER, (ernstig) Zoo, zoo, Dat lijkt op huisvredebreuk,
meneer Storm,
NANNING, Nee, 'k ben op m'n woord achter de schutting gebleven,
JASPER, En daar kijk i k zelfs niet over heen, Ga 'ns
staan, meneer, (Nanning doet 't, Jasper plaatst zich
naast 'm, meet 'm met handgebaar) Ja, u is er achter
gebleven, Dank u, Ga zitten, En?
ik erken, dat is 't incorrecte
NANNING, We spraken
- door 'n gat dat ik met m'n mes in onze schutting, in 'n hoekje naast de ren had gepeuterd. . . .
U kunt u ervan overtuigen .
JASPER, Merci, De beschrijving is zoo duidelijk dat ik
u onvoorwaardelijk gelooven, Dus door
- dat w ij
die fameuze spreekbuis converseerden jullie bij dag
(ernstig) Hoe groot is dat gat in
en bij avond
onze schutting, meneer?
NANNING, (glimlachend de grootte met twee vingerspitsen aanduidend) Ik keek 'r met één oog door,
meneer,
JASPER, En zij?
NANNING, (vroolijk) Met 't andere ... .
JASPER, Dat moet héél gezellig geweest zijn, hahaha!
Eén oog, één ziel! (plotseling quasi-ernstig) Maar
jullie zijn toch niet zulke idioten, om ook 'savonds
ieder met één oog, wat?
NANNING, (verlegen-glimlachend) Nee, en nu ik hier
over u zit, moet 'k 't ijselijke biechten: ik klom op
't hondehok en uw dochter op
op de tuingieter.. .
JASPER. Mop, kan dat?
MOP. Man, hoe kan ik dat beoordeelen?
JASPER, Jij ben 'n vrouw met twéé beerven, (met z'n
kunstbeen spottend) I k zou het niet klaarspelen!
MOP, (glimlachend) De gieter had in de laatste weken
wel heel-erge deuken ... .
JASPER, Ik moet zeggen, 't is in orde! (schatert luidruchtig) U op 't hondehok en Miep op de gieter! En
zoo hebben jullie je gedeclareerd? (schatert opnieuw)
Die gymnastiektoer moeten -jullie nog 'ns doen, maar
met getuigen!
..

'
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NANNING, Met getuigen.... Daar wringt juist de
schoen
en 'k hoop dat u 'r niet boos om zal worden .... We hebben 'n paar maal
hoe voorzichtig
we 't ook deeën ... .
JASPER.... Op 't hondehok en de gieter, . .
NANNING .... De buren vergeten ... .
JASPER .... De b u r en vergeten? De buren! Maar
ben je buiten de maatschappelijke samenleving geboren, meneer Nanning Storm?
NANNING .... U is ook jong geweest, meneer ... .
JASPER, Mop, zijn wij ooit z o o jong geweest dat we
gaten in schuttingen boorden, over 'n schutting heen
onvertogen dingen uithaalden en 't k o s t el ij k s t
ding van de schepping, de b u r en verwaarloosden?
MOP, Dat herinner 'k me niet meer, Jasp .... (Eef die
'r japon op 'n stoel heeft uitgehangen, zit aan tafel
en slurpt 'n glas melk) ,
JASPER. Dat herinnert ze zich niet meer! Dat! Dat!...
(tot Nanning) .... En verder, meneer? Wie van de
buren heeft je schandelijke houding opgelet zoo
dicht bij 't ouderlijk dak?
NANNING, (glimlachend) 'k Woon hier te kort, om de
namen te kennen, en 'k heb ze niet geteld.... De
ouwe juffrouw van hierboven onderscheidde zich bijzonder, h e e 1 bijzonder .... Die ziet alles, meneer,
ook in 't donker -- die heeft kattenoogen ... .
JASPER, (lachend) Ja, de natuur heeft 'r uitstekend
bedeeld ... .
NANNING. Mevrouw en meneer, om de kleine, mindercorrecte historie ongedaan te maken, heb 'k de eer
om de hand van uw dochter Miep te vragen, Als 'r
van uw kant geen bezwaren zijn, kunnen we de
spreekbuis in de schutting weer netjes laten herstellen voor m ij n rekening en de evoluties op
hondehok en tuingieter, die lang niet makkelijk waren,
staken....
JASPER, Mop, wat is jouw opinie?
MOP. (onrustig, omdat Eef boven 'n psalm op 't orgel
inzet) Ja, Jasp-lief, ik zie meneer vanavond voor 't
eerst 'k zou met Miep moeten spreken - en
— en -- we weten niets van de positie van meneer,. .
NANNING, 'k Was in 't instrumentenmagazijn begon-
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nen uiteen te zetten, maar we werden gestoord....
'k Doe voor m'n vak als je 't 'n vak mag noemen
— 't zelfde wat uw bovenbuurvrouw op 't oogenblík
zoo buitengewoon-talentvol doet....
MOP, Organist?
NANNING, Musicus. 'k Ben violist
solo-violist
(spottend) en 'k heb als aanbeveling 'n heel pak
recensies meegebracht. Asjeblief, mevrouw,
JASPER. (schraapt zich de keel) Hm! Hm! Da's 'n
drama....
NANNING. 'n Drama?
JASPER. 'n Drama: h ij was muzikant en z ij had niks.
(hij en Nanning lachen smakelijk. Eef treedt met de
melkflesch binnen).
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NEGENDE TOONEEL
TOONEEL
DE VORIGEN
VORIGEN

EEF

'k dacht
dacht dat
dat mènéér
mènéér al
al weer
weer weg
weg was,
was.
EEF. 0, 'k
EEF,
JASPER.
geluk van
van m'n
m'n ziel, oase
oase van
van de
de bovenbovenJASPER, Nee,
Nee, geluk
verdieping,
blijft voorloopig.
voorloopig.
verdieping, meneer blijft
EEF. (zuur)
(zuur) Da's
Da's héél
héél plezierig,
plezierig.
EEF,
JASPER.
eer aan,
aan, liefste,
liefste, om
om de
de
JASPER, Meneer
Meneer doet
doet ons
ons de eer
hand van
van Miepje
Miepj e te vragen,
vragen, en
en isisdaarvoor
daarvoor tiré
tiré à
hand
quatre
te taxeeren
taxeeren schat
schat van
van
quatre épingles
épingles en
en met
met 'n niet te
In waarachtig
waarachtig noodweer
noodweer aan
aan komen
komen
recensies, door
door 'n
recensies,
zetten
zetten....
... .
EEF. 'k Feliciteer je.
je. (gaat
(gaat nijdig
nijdig met de
de melkflesch
melkflesch de
de
EEF,
in).,
keuken in)
JASPER. Da's
Da's jeje eerste
eerste gelukwensch,
gelukwensch, meneer
meneerStorm,
Storm.En
En
JASPER,
je hoeft
hoeft 'r
Ir niet
niet zoo
zoogebluft
gebluft na
natetekijken,
kijken.Mevrouw
Mevrouw
In vrouw
vrouw met
met'n'nhoogstaand
hoogstaandkarakter,
karakter,
Eva Bonheur is 'n
In
merkwaardige intelligentie,
intelligentie, 'n
enorm bevattings'n merkwaardige
'n enorm
vermogen, maar
toe aan
aan kleine,
kleine, impulvermogen,
maar zij
zij lijdt
lijdt af
af en toe
sieve stemmingen,
stemmingen. Je ben
ben met
met'n'nkilometervaart
kilometervaart i in
n
de gratie
of je
legt
'r met
smakvan
vannul-kommanul-kommagratie -of je
legt
'r met
'n'nsmak
zes uuit....
i t ....
zes
NANNING. Miep
op de
de hoogte
hoogte gegeNANNING,
Miep heeft
heeft me
me 'n
'n beetje
beetje op
bracht. ....
bracht...
MOP. (ongerust)
(ongerust) Van
Van wat?
wat?
MOP,
NANNING..... Van
Van de
deover-beminnelijke
over-beminnelijke eigenschappen
eigenschappen
NANNING,
van
mevrouw ....
van mevrouw
... .
EEF. (terug
(terug met
zoutpot) ....
Heb wat zout
zout van
van
EEF,
met een
een zoutpot)
.... 'k
'k Heb
je geleend,
Marie.
je
geleend, Marie,
MOP.
Da's goed,
goed, Eef,
Eef.
MOP, Da's
EEF. Je
Jekrij
gt 'tItmorgen
morgenterug,
terug, t ter
g.
EEF,
krijgt
e r uug.
JASPER.
Ga zitten,
zitten,cherubijn,
cherubijn.
JASPER, Ga
EEF.
Dank je.
je.
EEF. Dank
JASPER. We hebben
advies
noodig.
JASPER, Wejehebben
je advies
noodig,
EEF. Jawelda!
Jawelda!
EEF,
JASPER.
Meneer Nanning
Nanning Storm
Storm heeft
heeft geen
geen ouwers
ouwers
JASPER, Meneer
meer.
meer,
EEF. Nou
Nou en?
en?
EEF.
Nou en!
en! Wat
Wat ben
ben je
je inin'nInafgrijafgrijJASPER. Nou
JASPER,
Nou en?
en? Nou
selijk-weemoedige
toch zitzitselijk-weemoedigebui,
bui,krekel!
krekel! Maar
Maar ga
ga toch
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ga dan toch zitten!
ten
meneer Nanning
Storm, die zoo pas je muzikaal talent heeft bewonderd ... .
NANNING .... Op m'n woord, mevrouw ...
JASPER .... Is musicus,
EEF, I k vind 't best,
JASPER .... Hij heeft concerten in Duitschland
Oostenrijkk — Amerika waar nog meer
NANNING .... Overal zoo'n beetje ... .
JASPER .... En overal zoo'n beetje gegeven! .... Hij
balanceert op hondehokken ... .
EEF, I k vind a 11 e s best,
JASPER .... En heeft Miep's jawoord, niewaar?
NANNING .... Sinds daarstraks zeven uur,
JASPER .... Wat zullen we antwoorden, adoratie
wij drie?
EEF .... I k zeg niks, Ik lach niet over 'n schutting,
Ik zeg niks,
JASPER .... Da's voorwaar 'n stilte voor 'n storm
storm: Storm
excuseer de woordspeling, Storm,. .
Hahaha!, .. Dus, kinderen?
EEF, I k zeg enkel van een-honderd-negentien op drieen-dertig, drie-en-dertig
meer zeg ik niet!
NANNING. (bij een gebaar van verwondering) 119

--
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JASPER. ... (warm loopend) ....'k Zou je willen verzoeken, Eef .... (tot Nanning, glimlachend) 'n Bijzondere liefhebberij van mevrouw Bonheur; ze is tot
in 't dolle verliefd op algebra en wiskunde... . Ze
deelt en vermenigvuldigt als 'n wonderkind. . Maar
ga toch zitten, sylphi de !
EEF, Nee, 'k kan 't zoo wel af, As 'k vragen mag,
wat brengt meneer mee?
JASPER, Twaalf van alles en drie honderd een en
zeventig genummerde recensies ... .
EEF .... Re-wat?
JASPER.... Re-censies, Kritieken bij dozijnen,
al gaat 't mijn niet an -- ik bemoei me
EEF, En
nóóit met jullie zaken
waarvan
dat weet je
mot meneer met Miep leven?
NANNING. Van m'n viool,
EEF, Goeien avond, (af).
27
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JASPER, 'n Snoes, 'n zeldzame bezitting, niewaar?
NANNING. 'k Begrijp alleen niet sta me de opmerking toe — hoe u dat b ij zondere optreden duldt.. .
(Mop, die zich niet meer kan bedwingen, loopt bijna
huilend de keuken in) ,
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TIENDE TOONEEL

JASPER

NANNING

JASPER. (terwijl Eef boven kwaadaardig beg in t te eten)
.'k Denk, jonge man, dat 't onweer de vrouwen
wat nerveus heeft gemaakt.... Blijf nog even stoelvast. 'n Sigaar?
NANNING. Dank u, 'k Rook alleen sigaretten,
JASPER. Beste Storm, dat was 'n entree met hindernissen, De éérste barrière, In mijn jongen tijd moest
'k in galop over 'n half dozijn greppels en ventre à
terre over de -brandkast van mijn schoonvader springen, Ik dorst niet eens monde 1 í n g om de kleuterhand van m'n vrouw -- zoo'n handje! te vragen.
'k Was, jaja, als weesjongen in de zaak gekomen,
's Morgens acht uur liet de meid me door de achterdeur binnen, en dan poetste 'k eerst de schoenen van
meneer, mevrouw en de jonge juffrouw, en dan sleep
'k de messen op de keldertrap daar, achter de
keuken, Later werd 'k intern, omdat de ouwe heer 't
te kwaad met rhumatiek kreeg. Overdag, als 'k niets
te doen had, verslond 'k de wetenschappelijke bibliotheek en 's nachts smoor verliefd fabriceerde
'k gedichten per pond, Jij ook?
NANNING. (lachend) Ik ook.
JASPER. Maar de kleine hand vragen, vr a g e n, aan
meneer, meneer née .... Zóó als 'k over 'm
stond, was 'k weer de verlegen weesjongen, die z'n
schoenen gepoetst had. En de messen geslepen. En
de turven in den kelder gestapeld. En den hond uit
had gelaten, 't Duurde 'n half jaar, Toen had 'k 't
onverwacht geluk in 'n droombui, op 'n Meimorgen,
door 'n tram overreden te worden en dit welgevormd
been kwijt te raken, Resultaat prachtige verpleging
en d e groote verzoening, Maar om me goed te bewijzen wat 'n onderscheiding me te beurt viel, sloot
schoonpapa me op, ten overstaan van 'n voortreffelijk
notaris, in 'n vergulde kooi met 'n hangslot, en m'n
vrouw kreeg den sleutel tot 't uur van m'n dood of
van de scheiding-van-tafel-en-bed 'n methode,
Storm, die niet genoeg kan worden toegepast bij
...
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doordraaiers, menschen met 'n verleden en zwak- en
één-beenigen als ik, die met meer aandacht naar 't
avondhemeltje, 'n kom goudvisschen, 'n openbrekende
bloemknop, 'n (bedoelt een opgezetten ull) opgezetten tijdgenoot, 'n larf in 'n microscoop dan naar
't gros van de dierbare naasten kijken. Heb je naasten
lief, maar heb maling an ze. Díxi, Dus zij op den
gieter heeft ja gezegd? (Nanning knikt lachend) En
je verdient fatsoenlijk je brood -- en iets er op?
NANNING, 'k Heb niet veel op de wereld, maar 'k geloof 'n beetje talent.
JASPER, En je weet dat m'n vrouw en ik niet tot de
couponknippende keurbende behooren en dat we
sinds eenigen tijd zelfs de bovenverdieping verhuren?
NANNING. (glimlachend) Nou! Nou! Nou!
JASPER, En dat Mop (met gebaar naar de keukendeur)
-- de vrouw met den sleutel van het hangslot
meer schulden in den wijngaard des Heeren heeft,
dan het „vergeeft ons onze schulden" gedoogt?
NANNING, (glimlachend) Nou, dat zal zoo'n vaart niet
loopen. Ik ruil met u.
JASPER, Je ruilt met ons? Jongen, je stapt waarlijk te
lichtvaardig over de biecht van je schoonvader i n
s p e heen, (Eef begint boven nog eens 't orgel te
bespelen en zingt er een psalm bij) Aha! En je weet
dat we hoe zal 'k 't inkleeden? eenige „verplichting" aan die schoone alt-stem van een-hoog
hebben? Je ziet: 'k speel open kaart, Als man van
m'n dochter heb je 'r recht op te weten of 'r zich
hier onder 't linoleum 'n onderaardsch gewelf uit de
middeleeuwen met spelonken en valluiken of hierboven 'n luguber geheim met muzikale begaafdheid
en karakter, bevindt.
NANNING, Al zou 't hier spoken, ging 'k nog geen stap
achteruit.
JASPER, Hulde, Hulde, 'r Zit ras in je ... .
NANNING, (hem niet verstaand) Wat zegt u?
JASPER. (zeer luid) . ...'r Zit ras in je, Ja, daar moet
je aan wennen, aan dat volume. Nou is ze geweldig
uit den koers van 'r humeur geslagen, Als Eef 'r
orgel op d i t uur bespeelt en ze op d i t uur zin g t,
loopt de barometer angstwekkend achteruit, (zij luis-
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teren even glimlachend) Dat is de ouverture Eleonore
C ter eere van je engagement, Aha, stilte. Ze peinst.
En nu wil jij Miep zeker. . ? Wacht even. Je hoeft
'r niet voor op te staan . We hebben onze speciale
vrijmetselaarsteekens! (fluit het signaal, Onmiddellijk
vliegt de magazijndeur open) Zeg 'ns, genie, luister
jij aan deuren?
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ELFDE TOONEEL
DE
MIEP
DE VORIGEN
VORIGEN MIEP
MIEP. Natuurlijk,
Natuurlijk, pa,
pa.
MIEP.
Je hoeft
hoeft me
me niet
nietzoo
zoovroolijk
vroolijkteteantwoorden
antwoorden
JASPER. Je
JASPER,
me geen
geen judaskus!
judaskusl --- en
enals
alsjejeweer
weer
--- nee,
nee, geef
geef me
den
gieter vernielt,
vernielt, stuur
stuur 'k
'k je
je naar
naar een
eenklooster!
kloosterl
den gieter
Dezemeneer
meneer wil
wil met
met je
je
Nee, geen
geen omhelzingen!.
Nee,
omhelzingen!....
. Deze
trouwen! 'k
zeggen, 't is
is in
in orde,
orde.
trouwen!
'k Moet
Moet zeggen,
MIEP. Schatlief, 'k
Ik dorst
dorst niet,
niet.
MIEP,
me meneer
meneer onderonderJASPER. Hou
Hou jeje mond
mond - en laat
laat me
JASPER,
Zoo
makkelijk geven ouwers
ouwers geen
geen toestemtoestemvragen.
vragen, Z
o o makkelijk
ming.
ming, Stilte!
MIEP.
Maar schatlief
schatlief. ...
MIEP, Maar
JASPER.
(streng) Heeft
Heeftuuuw
uwmilitaire
militaireplichten
plichten vervuld,
vervuld,
JASPER, (streng)
Storm?
meneer Storm?
NANNING. Ja,
Ja, meneer,
meneer. Goddank.
Goddank.
NANNING,
JASPER.
Ingeënt? (Eef
(Eef begint
begint een
een brief
brief teteschrijven).
schrijven).
JASPER. Ingeënt?
MIEP.
pa.
MIEP. Toe, pa,
JASPER. Ik
Ik vraag:
vraag: ingeënt?
ingeënt?
JASPER,
NANNING. Tweemaal,
Tweemaal. Zeven
Zeven volwassen
volwassenkoepokken,
koepokken.
NANNING,
JASPER.
Kerkgenootschap?
JASPER, Kerkgenootschap?
NANNING. Geen,
Geen.
NANNING,
JASPER.
Eigendommen .... ?
JASPER, Eigendommen
woon op
op kamers,
kamers, maar
maar heb
heb 'n
'n viool,
viool.
NANNING. Ik woon
NANNING,
JAS
PER. Dat
Dat zou
zou 'k'kwat
watminder
minderhoogmoedig
hoogmoedigbeweren,
beweren,
JASPER,
meneer.
Zeven koepokken,
koepokken, geen
geenkerkgenootschap,
kerkgenootschap,
meneer, Zeven
Politieke
geen
eigendommen - —'t'tisis welletjes!....
geen eigendommen
welletjes!.... Politieke
overtuiging?
Vooruitstrevend.
NANNING. Vooruitstrevend.
JASPER.
Vooruitstrevend, zoo.
Hoe oud?
oud?
JASPER, Vooruitstrevend,
zoo, Hoe
NANNING.
Zeven en
en twintig.
twintig.
NANNING. Zeven
JAS PER. Dat
Dat isisbedenkelijk,
bedenkelijk. Vooruitstrevend
Vooruitstrevend op
op zeven
zeven
JASPER,
en twintig jarigen
jarigen leeftijd
leeftijd - liberaal
je veertigste
liberaal op je
- conservatief
dat jouw
jouw oudste
oudste dochdochconservatief tegen
tegen den
den tijd dat
ter zich
zich op
op haar
haar beurt
beurt over
over 'nInschutting
schutting verlooft
....
ter
verlooft....
MIEP. (lachend)
(lachend) Nanning
Nanning en
en ik
MIEP,
ík....
... .
JASPER.
Nanning en
jij? Jullie
zijn twee
twee
JASPER. Wat
Wat Nanning
en jij?
Jullie zijn
hebme
memet
metdedeeieren
eierenbedrogen!
bedrogenl
degenerees
degenerees....
... JeJeheb
Je heb.
heb ....
MIEP. Maar
Maar schatlief!
schatHef!
...
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JASPER. Hou je mond! (Miep kijkt gebluft naar Nanning. Jasper begint te schaterlachen, grijpt haar in
z n armen, pakt haar) Daar, inbrekers — en doe het
nou voortaan zènder tuingieter en hondehok .... 0,
durf je niet in mijn presentie?. ... De tuin is nog
vrij -- de facheux troisième blijft hier....
NANNING. Meneer, ik dank u wel..
MIEP. Pa, je ben 'n snoes. . . . (lachend met Nanning af
in den tuin, waaruit hun vroolijk gebabbel weerklinkt.
Jasper staat even in gedachten, gaat omhoog. Mop
keert in de benedenkamer terug, zet zich bedrukt aan
de tafel, neemt de krant op) .

3
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TWAALFDE
TOONEEL
TWAALFDE TOONEEL
JASPER

EEF

JASPER.
(binnentredend) Bezig 'n
'n billetdoux
billetdoux te
teschrijschrijJASPER, (binnentredend)
ven, krekel
krekel....
.... ??
ven,
EEF.
vloeiblad over
over den brief
brief leggend)
leggend) Wel
Wel allealleEEF. (een vloeiblad
machtigste!
stuipen op
me lijf!
lijf! Je
Je
machtigste!Je
Je jaagt
jaagt me
me de
de stuipen
op me
kan toch kloppen?
kan
kloppen?
zon en
en maan
maan
JASPER.
Pardon. (klopt)
(klopt) En
En veelgeliefde,
veelgeliefde, zon
JASPER, Pardon,
van
m'n hart
hart en
en m'n
m'n oogen,
oogen, zit
zitjejeinineenzaamheid
eenzaamheid
van m'n
bij je
bij
je pieterman?
pieterman?
EEF, Wat
EEF.
Wat mot je?
je?
JASPER.
hier huiselijk
huiselijk ingericht,
ingericht. Dag Piet,
Piet. Zit
Zit jij
jij
JASPER, Da's hier
opgesloten
'n servet,
servet,achtenswaardige
achtenswaardigetijtijdgeopgesloten onder 'n
dgezoo stout
stout voor
voor je?
je? Tout-è,
Tout-è,
noot? Ach, ach, is de
de vrouw
vrouw zoo
tout-è vrouw!
vrouw!
EEF. Heb-ie niks anders
anders an je
je hoofd?
hoofd?
EEF,
JASPER. Letterlijk
Letterlijk niets,
niets, sylphide,
sYlphide. Beeldig
Beeldiguitzicht
uitzicht van
JASPER,
'n
dezen kant.
kant. En
En je
je onderhoudt
onderhoudt je bloemetjes,
bloemetjes, dat
dat 't't 'n
naar te
te kijken,
kijken. Geef
Geef jejezezelederen
iederenmorgen
morgen
lust is 'r'r naar
lust
en lederen
iederen avond
avond water?
water?
EEF,
EEF. Nee,
Nee. Azijn,
Azijn.
JASPER.
JASPER. Ach nee,
nee.
EEF. Nou
Nou zou
zou ik wel
wel isis willen
willenweten
wetenwat
watjijjijhier
hierkomt
komt
EEF,
zoeken? Da's
net de
de eerste
eerste keer
keer zoolang
zoolang 'k
'k hier
hier
zoeken?
Da's net
woon.
JASPER. 'k
'k Loop
Loop wat
wat moeilijk
moeilijk trappen
trappen met
metm'n
m'nsurrosurroJASPER,
gaat-been, appendix
ziel, maar
maar 'k
'k wou
wou jeje
gaat-been,
appendix van
van m'n
m'n ziel,
en persoonlijk
persoonlijk officieel
officieel meedeelen,
meedeelen, dat
dat
toch nog even en
'r door
door is,
is.
't 'r
EEF. Wat?
Wat?
EEF,
JASPER. (met
(met bedoeling)
bedoeling) Dat,
Dat.
JASPER,
EEF,
EEF. Dus
Dus toch?
toch?
JASPER. Dus
Dus toch,
toch.
JASPER,
EEF,
EEF. 't
't Is
Is goeie,
goeie.
JASPER. (zit
(zit over
over haar)
haar) Je
Jewas
wasdaarstraks
daarstrakszoo
zoobeminbeminJASPER,
nelijk, cherubijn,
cherubijn, om
huiskamer 'n paar
paar toetoenelijk,
om in onze huiskamer
spelingen tete maken
komikikjejeheel
heel beleefd
beleefd
spelingen
maken- enennunukom
maar ook heel dringend verzoeken voor de eerstemarokheldingvz ordest
maanden de vormen
vormen 'n
'n tikje in
in acht
acht tetenemen,
nemen.
maanden
EEF,
EEF. Jawelda
Jawelda - weet je
je wat
wat hier
hier leit?
leit?
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JAS
PER. Dat
'k al,
al, toen
toen 'k'k binnen
binnen kwam:
kwam: 'n
'n billetbilletJASPER,
Dat zei 'k
doux.
doux,
EEF.
In Brief
Brief voor
voor me
me advocaat,
advocaat.
EEF, 'n
.....
JASPER.
JASPER. Sylphide
Sylphide...
EEF.
Schei uit met
met je
je sulfiede!
sulfiede!
EEF, Schei
Sylphide, 'k
'k heb
heb 'r
'r niets
niets tegen,
tegen, dat
dat je
je relarelaJASPER.
JASPER,.... Sylphide,
ties met
met 'n
'n advocaat
advocaat van
van goeie
goeie of
of kwaje
kwaje zaken
zaken aanaanties
knoopt - dat
datmoet
moet jeje voor
voor jezelf
- 'k
'k
knoopt
jezelfbeslissen
beslissen
jongemensch, de
de aanaanwaarschuw
dat jeje 't'tjongemensch,
waarschuw je alleen, dat
staande
e tinin't'tgeval
gevalbetrekt,
betrekt. Jij,
Jij, m'n
m'n
staande van
van Miep,
Miep,ni
niet
vrouwen
zijn, om
om 't zoo
zoo uit
uit te
tedrukken,
drukken, al
al 'n'n
vrouw en ik
ik zijn,
beetje versleten,
versleten. Laat
Laat die
die twee
twee jènge
jonge menschen,
menschen, in
in
beetje
- 'rIrbuiten,
buiten. (s(strekt
de
de mooiste
mooisteperiode
periodevan
vand'r
d'rleven
leven
....
trouwhartig de
je??....
...
trouwhartig
dehand
handover
overde
de tafel
tafel uit)
uit) Wil je
EEF. As 'k
'k me
me centen
centen terug
terug heb,
heb.
EEF,
JASPER. Vind
Vind je
je dat
dat nou
nouzelf
zelfrechtschapen?
rechtschapen?
JASPER.
EEF.
Rechtschapen? Nee,
mot jij
jij 't'twoord
woord„recht"rechtEEF, Rechtschapen?
Nee, nou mot
me
schapen"
mond nemen!
nemen! Mot
Mot ik de
de helft
helft van
van me
schapen" in jeje mond
levensverzekering,
stakker (met
(met gebaar
gebaar
levensverzekering, waarvoor
waarvoor die stakker
naar
portret) krom
krom het gelegen,
gelegen, in
in jullie
julliehanden
handen
naar het
het portret)
laten?
JASPER. Als
je m
m ij
ij had
had geraadpleegd,
geraadpleegd, had
't je
je
JASPER,
Als je
had ik
ik 't
afgeraden
afgeraden....
... .
EEF. Smoesjes!
Smoesies! Jij
weet niks,
niks, hoort
hoort niks,
niks, ruikt
ruikt niks,
niks,
EEF.
Jij weet
ziet
. ..IkIkben
ben't 'tzat,
zat.God
Godzal
zal'n'nweduwvrouw,
weduwvrouw,
ziet niks.
niks....
die
alleen op
op de
dewereld
wereldstaat,
staat,voor
voorzoo'n
zoo'nvriendvrienddie alleen
schap
....
schap bewaren!
bewaren!....
JASPER
.. " Ik
Ik vraag
vraag jeje ènkel
ènkel 'r
Ir die
die twee
twee jonge
jonge menJASPER....
schen
schen.....
EEF. Maling
Maling an,
an. Dat
Dat lacht
lacht iemand
iemand uit,
uit. Dat
Dat vrijt
vrijt halve
halve
en
heele nachten
....
en heele
nachten....
JAS
PER. 'k
matigen, Eef.
Eef.
JASPER.
'k Zou
Zou me
me iet
iets smatigen,
zien of
of d'r
d'r 'n
'n engageengageEEF.
EEF, Matigen!
Matigen! Nou
Nou wil
wil ik
i k wel
wel is zien
ment van komt
komt vóór
mèt
ment
vóór ik
ik me
me negen duizend gulden mèt
de
rente ....
de rente....
JAS
PER. 't
't Is
Is 'rIr van
vangekomen,
gekomen.
JASPER,
Is goeie,
goeie.
EEF. 't Is
EEF,
JASPER. Dus
Dus oorlog?
oorlog?
JASPER,
EEF. Ik
Ik antwoord
antwoord je
je niet eens,
eens.
EEF.
JAS PER. Krekel,
Krekel, bezin eer je
je begint!
begint! Als 't't hard
hard tegen
tegen
JASPER,
hard gaat,
ben je
je geen uur
uur zeker
zeker van
van je
je leven! Als
Als
hard
gaat, ben
met mijn
mijn . bokspoot
je benauwd
benauwd droomt,
droomt, zit
zit ik met
bokspoot op
op 't't
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hoofdeind van je bedje! (schaterlacht) Als je je
verslikt, duikel Ik met salto-mortales door je keelgat.
Als je niest en hoest, voer ik je bacteries ... .
EEF. Maling,
JASPER. Met pek en zwavel zal ik je middagtukje uitbranden.
EEF. Man, doe niet zoo idioot.
JASPER, Dus oorlog?
EEF. Kles maar,
JASPER. Eef, ik ben zoo bloeddorstig als 'n spin ... .
Wanneer jij 't geluk van de jongelui in den weg staat
-- 'k heb maar - één dochter! — scalpeer ik je, kruip
'k door 't sleutelgat, laat 'k (hij beweegt de tafel)
de tafel, de stoelen, 't orgel en je pieterman bij nacht
en ontij hier dansen.... Wapenstilstand? (steekt
haar opnieuw de hand toe) .
EEF, Ik denk 'r niet an. Me centen,
JASPER. Dus?
EEF, As je j dag maar onthoudt, (sluit den brief) . .
....Zoo nou n postzegel ... .
JASPER. Wil ik 'm voor je in de bus steken?
EEF. Jawelda.
JASPER. 0 nee, Da's waar. Je vertrouwt me natuurlijk
niet, Ik zou je billet-doux .... (fluit aan de trap)
Johannes! Ja, 'k ben hier, Mevrouw Eva Bonheur
heeft 'n boodschap voor je. (Johannes verschijnt
in de deuropening) ,
EEF. (met spichtige bedoeling) Ach, Johan, wil u zoo
beleefd zijn dezen brief even da del ij k te posten?
Wil u?
JASPER. Ga je gang maar, En dan kan je meteen naar
huis gaan.
JOHANNES. Anders niks? Anders geen boodschappen?
JASPER. Anders niets, Dank je wel,
JOHANNES, Dan wensch ik u 'n goeien avond — en
wel gefeliciteerd met de jongejuffrouw. (tot Eef) En
u ook gefeliciteerd, want u hoort tegenwoordig ook
tot de familie....
EEF. Dank je wel.
JOHANNES. Goeien avond.
JASPER. Dag Johannes,
EEF. En nou zou ik u erg-vriendelijk willen verzoeken
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me alleen
alleen te
laten. Ik
Ik ga
ga naar
naar bed
bed en
en heb
heb niet
niet de
de
me
te laten.
gewoonte
gaan met
met heeren
heeren op
opme
mekamer.
kamer.
gewoonte naar
naar bed te gaan
JASPER.
te rusten,
rusten, sylphide.
sylphide. Droom
Droom zacht.
zacht.
JASPER. Wel te
Zal jeje zoo
zoo bekomen,
bekomen, als
als jeje 't't meent!
meent! 's'sKijken
Kijken
EEF.
EEF. 't Zal
me advocaat
advocaat zegt....
zegt. . .. 'k
'k Heb
Heb zwart
zwart op
op wit....
wit ... .
wat me
Zwart op wit....
wit. .. ; Daar
Daar zal
zaljeje van
van opf
opfrisschen
rissclien...
... .. Zwartop
JASPER. Nacht,
....(ze
(zeblijft
blijftijzig
ijzigzitten
zittentot
tot
JASPER.
Nacht,liefste
liefsteEef
Eef....
hij
de deur
deur uit
uit is, doet
doet de
de deur
deur op
op slot,
slot, gaat
gaat in
de
hij de
in de
slaapkamer
te hebben
hebben uitgedraaid),
uitgedraaid).
slaapkamer na
na de lamp te
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DERTIENDE TOONEEL

JASPER

MOP

MOP. (die met de krant in haar handen en de oogen
gesloten achterover in den stoel ligt, schrikt) Hè!
JASPER, Schemer je nog? (buigt zich over haar en
neemt haar hoofd in zijn handen) Ik wensch je geluk
met ons kind, vrouw, (kust haar).
MOP. (terwijl in de slaapkamer boven, achter het neergelaten gordijn, de lamp opgestoken wordt en Eef's
schaduw zich voor een kleinen, staanden toiletspiegel
begint te bewegen) Dank je, man, Ging Johan daar
de deur uit?
JASPER, Ja. Met 'n brief.
MOP. 'n Brief?
JASPER. Voor 'r advocaat, Dat kan n prettige geschiedenis worden,
MOP, (zich bedwingend) 0, lieve God. .. .
JASPER, Schaam je j niet vanavond zoo te zitten!
(neemt haar hand), DOEK

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF
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E VA, BONHEUR

TWEEDE BEDRIJF
(Hetzelfde dekor van het eerste bedrijf. Late namiddag. De tafel is gedeeltelijk gedekt) .
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TOONEEL
EERSTE TOONEEL
MIEP JOHANNES
JOHANNES
MIEP

NANNING
later NANNING

MIEP. (luistert
(luistert aan
aan de
demagazijndeur,
magazijndeur, terwijl
terwijl Johannes
Johannes
MIEP.
de deur
deur van
van de
de bovenverdieping
bovenverdieping klopt) Klop
Klop wat
wat
aan de
Johannes!
harder, Johannes!
JOHANNES. (onzichtbaar)
(onzichtbaar) Ze
Ze isis d'r
d'r niet!
niet!
JOHANNES,
is! (hij
(hij klopt
klopt sterker,
sterker. Eef
Eef wipt
wipt uit
uit
MIEP. Klop dan
dan nog
nog is!
MIEP,
de buibuislaapkamertje in nachtjapon,
nachtjapon, luistert aan de
het slaapkamertje
tendeur, keert nijdig
nijdig in
in de
deslaapkamer
slaapkamerterug)
terug).,
tendeur,
JOHANNES. (strompelt
(strompelt de
trap af,
af, praat
praat in
in de
de benebeneJOHANNES,
de trap
denkamer) Nou
is me
me vingers
vingers kapot
kapot
denkamer)
Nou kan
kan je me
me nog is
is de
de deur
deur uitgeuitgelaten trommelen:
trommelen: .net
laten
netas
as 'k
'k zei,
zei, ze is
gaan.
MIEP. Begrijp
ziek, heeft
heeft ze
ze nienieMIEP,
Begrijp 'k
'k niet.
niet, Gister
Gister was
was ze ziek,
Heb jeje 'r
'r weg
wèg
mand willen
mand
willen zien,
zien, en
en nou
nou ineens
ineens....
.... Heb
gaan?
zien gaan?
JOHANNES. Mot
vertellen? As
As de
de
JOHANNES,
Mot 'k'k dat
dat nou
nou .nog
nog is vertellen?
magazijnschel
je niemand
.niemand hoort
hoort binnenmagazijnschel overgaat
overgaat en je
.. , .
kommen,
d'r riemand
kommen, dan
dan isis d'.
iemand.nanabuiten
buitengegaan
gegaan....
MIEP.
Goddank.
MIEP, Goddank.
JOHANNES.
Lijkt wel of
of jejebang
bang voor
voor d'r
d'rben,
ben.
JOHANNES, 't
't Lijkt
'r nooit
nooit meer
meer terugzag,
terugzag, dat..
dat ....
MIEP.
da'k 'r
MIEP, Bang? 'k Wou da'k
(houdt
Johan
- en
en waarwaar(houdtzich
zichin)
in)Ga
Gajejegang
gangmaar,
maar,
Johan
schuw
'r weer
weer is.
is ..... Ze
Ze heeft
heeft van
van die
die
schuw asjebHef
asjeblief as ze 'r
overvallen. (zij
(zij zet
zet zich
zich
hatelijke
hatelijke gewoonten,
gewoonten, om
om je
je te overvallen.
in
bedrukte houding
tabouret voor
voor de
de piano,
piano,
in bedrukte
houding op
op de tabouret
draait
langzaam om,
en zingt:)
zingt:)
draait zich
zich langzaam
om, speelt en
"Ils
s'en sont allés
allés dans
dans une
une barque
barque fragile,
fragile,
„Ils s'en
"Ils s'en sont allés au pays des exilés,
„Ils'enotaéupydsexil,
prit, quand
quand ils échangèrent
échangèrent
"Mais
„Mais Ie
le vent les prit,
[leurs
ames,
[leurs 'mes,
"Mais
tourbillon maudit.
„Mais Ie
le vent les prit dans son tourbillon
maudit..... "
(zij
draait zich
snikt het uit,
uit. Bij
Bij het
het
(zij draait
zich weer
weer om
om en
en snikt
hooren
hooren van
van de
de winkelschel
winkelschel schrikt
schrikt zij
zij en herstelt zich
snel).
snel) ,
NANNING.
(omhelst haar),
haar).
NANNING, Alleen? (omhelst
MIEP.
moeder zijn ergens heen,
heen.
MIEP, Vader
Vader en moeder
....??
NANNING.
NANNING. (met
(met gebaar
gebaar omhoog)
omhoog)En
En....
MIEP.
Ook uit,
uit.
MIEP, Ook
NANNING.
jij gehuild?
gehuild?
NANNING. Heb
Heb jij
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MIEP. Nee. Hoofdpijn,
NANNING. Miep, je heb iets. (zij schudt ontkennend
het hoofd) Waarom kijk je dan zoo bedrukt? Nee,
nee, nee, 'r is iets,
MIEP, (nerveus doorpratend) Dat verbeeld je j
.
Hoe kom je 'r op.... 'k Zou niet weten wat 'k zou
hebben.... 'k Ben met hoofdpijn opgestaan.... en
dan.... en dan.... (slaat plotseling onstuimig de
armen om zijn hals) ....O, liefste Nanning, 'k wou
dat je me morgen zei om met je naar Amerika, naar
't ander eind van de wereld... .
NANNING, Kindje, je doet zoo opgewonden.... Dan
hindert je tèch iets....
MIEP. Nee, nee, nee.... 'k Voel me niet goed.... De
zenuwen zitten me dwars.... 'k Heb niet geslapen,
was 'r om vijf uur al uit, ben weer naar bed gegaan
en weer opgestaan... Ach, lieve jongen, als je maar
zoo van me hield, zoo echt en zoo zeker.... Ik kan
niet meer buiten je .... Dat weet je .... Je mag me
alles, alles vragen.... 't Is me nooit te veel....
Nee, lach 'r niet om.... 'k Kan nou geen lachen van
je zien.... Toe, liefste, liefste Nan ... .
NANNING, (opgewekt) ....Ga nu 'ns rustig en gezellig
zitten.... Zoo.... En nu zonder uitvluchten: wat
is 'r?
MIEP. Niets, Nan... .
NANNING, (met gebaar omhoog) ....Nog altijd die
kwestie met
MIEP. Dat en dat en nog meer.... Soms kijk je zoo
vreemd .... Soms is 't net of 'r iets anders in je
oogen is....
NANNING. Dat verbeeld je je dan. Op m'n woord. En
als als je 't je niet verbeeldt misschien ben ik
gevoeliger dan jullie als je 'r niet boos om ben
over die speldeprikken van dat onhebbelijk creatuur,
dat hier bij tijden de lakens uitdeelt
speldeprikken, die ik niet versta
en waartegen 'k moeite heb
niet met grofheden los te komen!... Dat 's
Je vader lacht, je moeder doet angstig, jij zwijgt...
We zijn opgeruimd en plezierig onder mekaar en zoo
als tante Eef Godbewaar! Eva Bonheur 'n tip
van 'r neus laat zien, zit 't kleine en zure krakeel in
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al de hoeken van de kamer.... Wanneer ik dan op
mijn manier kijk, kan ik 't niet helpen.. . Ieder heeft
z'n eigen beetje karakter, en ik heb te veel van de
wereld gezien, om dat gekanker zonder meer te
accepteeren ... .
MIEP. Neem 'r zooals ze is
wij doen 't toch ook .
NANNING,. . Dat is 't 'm juist, Miep! Als 't je grootmoeder of 'n brok familie was, zou je consideratie
gebruiken en jullie consideratie snappen... . Maar
'n lastige, humeurige, chagrijnige juffrouw-op-kamers,
die alles naar háár hand wil zetten, die me met 'r
loerende oogies 't huis uitbonjourt, die controleert
hoeveel boter ik op m'n kadetje neem... .
MIEP, (lachend) .... En je plakkies kaas telt.
NANNING. .. . Zie je, nou lach je 'r zelf om, maar mij
prikkelt 't, mij beneemt 't m'n vrijheid, of 'k verplichting aan 'r heb.... Verplichting! Verplichting! Daar
heb je 't juiste woord, 't zelfde woord dat je vader
gebruikte op dien onweersavond, toen ik je hand
vroeg. Wat hebben jullie dan in Godsnaam voor v e rp l i c h t i n g aan dat produkt, dat ontzettende burgermenschj e, dat als 'n tyrannetje van boven naar
benee trippelt, niet aanklopt, de deuren achter zich
toeslaat en nog gisteravond, toen we even wouen
..

..

musiceeren omdat zij 't niet wou omdat mevrouw
't niet verkoos boven zoo'n beestengejank en gekerm uit 'r orgel haalde, of 't heele hondenasyl bij
'r losgebroken was. . . .
MIEP, (schaterlacht) Je heb 'r toch zelf om gelachen —
om die ziek e, die vreeselijk-zieke, die zich den heelen dag op had gesloten en ineens zoo'n buitengewoon-gezond teeken van leven gaf.
NANNING, Ik heb 'r om gelachen, maar toen 'k vannacht
op m'n kamer even op en neer liep, heb 'k me afgevraagd, waarom waarom enfin, je begrijpt me.. .
MIEP. . 'k Begrijp alleen, dat ik van je hou, en dat,
terwijl jij over zulke kinderachtigheden liep te denken, ik aan j óti dacht, maar op 'n heel andere manier:
ik dacht -- wat heerlijk dat-ie morgen bij ons eet,
omdat moeder jarig is -- en je heb me nog niet eens
gefeliciteerd ... .
NANNING. (haar kussend) Dat 's gauw genoeg Inge-
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haald en nog eens ingehaald. Ik hoop nou alleen één
ding, dat we vanmiddag onder mekaar blijven en
geen verjaarsdiner krijgen met de speciale saus van
dat zure mensch j e,
MIEP, Ze is gelukkig uitgegaan,
NANNING, Zeker?
MIEP, Stellig.
NANNING, (haar kussend) Dan feliciteer ik je nog 'ns.
MIEP, Nee, nou niet meer, 'k Dek verder af. (bukt achter
de piano en wikkelt een bouquet bloemen uit papier)
Die kan 'k nou met 'n gerust geweten op tafel legg en....
NANNING, Had je die verstopt?
hoe kom je daarop? 'n Verrassing
MIEP. Verstopt
voor Mop,
NANNING, (door de microscoop kijkend) 'n Levende
spin. . . . Lijkt op haar... . En weet j e op wie ze nog
meer lijkt , Ik heb 'ns als jonge muzikant, toen
'k nog de vervloekte ellende meemaakte van 't avond
aan avond meespelen in 'n tingel-tangel-orkest, en
me niet te wenden wist van de zorg, bij 'n hospita
gewoond, die me zoo kwelde, als 'k met m'n boekje
'n paar weken achter was, dat 'k soms met 't idee
rondliep haar of me zelf met rattekruid te voeren...
MIEP, Heb je 't in je jonge jaren zoo arm gehad, Nan?
NANNING. 't Is 'n hel geweest, niet om na te vertellen
en niet om aan terug te denken! 'k Heb in die dagen
(lacht bitter) 'n week gekend, dat 'k m'n viool had
beleend voor 'n schuld van nog geen twintig gulden,
die me op de hersens drukte. 't Artistenleven, de v í e
de B o h è m e, heel aardig, als je 'r van leest, maar
permiteer me 't woord 'n vervloeking als je 't
móét meemaken!. . 'k Zou nou niet meer tegen
armoe kennen,. . 'k Zou nou op m'n woord en zonder
de minste overdrijving 't water ingaan, als 'k nog
eens door wat ze „omstandigheden" noemen, 'n plaats
in 'n gewoon orkest tegen zooveel per avond moest
zoeken!
MIEP. Mij zou je voor alles krijgen --r wat doet 't gild
er toe!
NANNING. Je weet niet waarover je praat, beste meid..
'n Man met talent, die voor 'n krant broodwerk
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— 'n malsch kippetje, 'n smakelijke kalfsborst of
visch....

MIEP, Dat weet 'k niet,
NANNING, Je dekt
en je weet niet wat we eten?
Of is 't 'n précieus geheim? Miep, wat sta je, wat
kijk je, wat doe je?
MIEP, (zit even wezenloos neer) Nou heb 'k weer zoo'n
vreemde leegte in m'n hoofd, weer zoon gevoel of 'k
al m n gedachten kwijt ben....
NANNING, (ongerust) Je gaat te weinig uit, Mieplief,,
Je komt niet genoeg in de frissche lucht,
MIEP. Dat is 't niet. 'k Heb den heelen morgen in 't
tuintje gezeten,
NANNING, In 't tuintje! Wie schept 'r nou lucht bij 'n
door de wurmen kaalgevreten rhabarberplant, zes
potten geraniums en 'n kippenren?
MIEP, (bedwongen-triestig) Dat heb je voor 'n paar
weken niet gezegd, Nan,
NANNING, Kindlief, wat ben je zwaar op de hand!
Waar staat je wijn? Dan help ik je dekken, Je ben
in 'n bui om je minstens 'n uur te knuffelen....
MIEP, (hem afwerend) Nee, nou niet, Johan is in 't
magazijn en ze kunnen ieder oogenblik komen....
'k Ga even naar de overzij....
NANNING. Voor wat?
MIEP, Voor de wijn,
NANNING, Hebben jullie geen voorraad in huis?
MIEP. 'r Is hier geen kelder,
NANNING, Geen kelder, Dan gaan we samen, Jij koopt.
Ik
draag.
MIEP, Ach nee, dat is toch niks voor jou!
NANNING, Al wou je 'n heel anker inslaan, ik draag
tot 'k 'r bij neerval, (beiden af) ,
'
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TWEEDE TOONEEL
EEF alleen
EEF. (opent het neergelaten rolgordijn, schuift het raam
op en begiet de bloemen van het slaapkamerkozijn,
Dan, alles met een strak in plooien gehouden gelaat,
hangt zij aan de buitenlatten van het bloemenrek een
flanel, eenige zakdoeken, een hemd en een handdoek
op, een en ander pas gewasschen, Zij ziet een overbuurvrouw) Dag juffrouw.
DE STEM DER BUURVROUW. Dag mevrouw, Ziek geweest, da'k u gister den heelen dag niet gezien heb,
en dat u nou pas tevoorschijn komt?
EEF, 0, me lieve mensch, 'k heb 't zoo te pakken gehad!
'k Dacht dat 'k stierf,
DE STEM. Zoo ineens?
EEF, Ja, met recht zoo ineens, 't Werd me op me lijf
gegooid, of 'k vergift in had gekregen, 'k Heb as 'n
hond gelegen, zonder 'n woord anspraak... .
DE STEM, Hoe is 't mogelijk! Zijn ze dan zoo onvriendelijk voor u?
EEF, Onvriendelijk? Ze kennen me m'n graf inkijken.
DE STEM, Dan zou 'k andere kamers zoeken,
EEF, Jawelda. As 'k gek wor! 't Is ommers m ij n huis,
DE STEM, Uw huis?
EEF, Daar kan ik u 't fijne zoo niet van vertellen, maar
i k hoef zeker niet te verkassen, Jawelda! Dat most
'r bij kommen, Is dat uw hond?
DE STEM, 'n Lekkere smeerlap, vind u niet?
EEF, Ach, wat 'n smoel! Is-ie valsch?
DE STEM, Nou! En waaksch! As de meneer vanboven
's nachts thuis komt, gaat de kleine dief te keer of-ie
inbrekers hoort... .
EEF, 'n Wijfie?
DE STEM, Nee, 'n mannetje,
EEF, Jammer, 'k Zou daalijk een van z'n jongen nemen.
Ik zoek allang na 'n hond,
DE STEM, Voor de gezelligheid?
EEF, Voor de gezelligheid en nog wat, Nou leg 'k met
me papieren onder me kussen, Je ken nooit weten,
me lieve mensch. Mag-die 'n klontje? 'k Heb de
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thee bij me bed staan. Hou dan je bekkie open! ....
Jessis, wat vangt-ie handig!.... Stil is.... Ze kommen thuis.... Dag juffrouw.... Dag fijne smoel!...
'k La-me gordijn maar zakken. Da's vrijer voor u en
voor mijn.... Dag juffrouw... .
DE STEM. Dag mevrouw,
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DERDE TOONEEL

JASPER

MOP

JASPER, En nou 'n behoorlijk verjaarsgezicht! Je heb
'r op straat bijgeloopen of je ruzie met me had.
MOP, (hoed en mantel neerleggend) Jasperlief, je heb
toch zelf bij den advocaat gehoord hoe zwak we
staan.
Jij.
JASPER. We'
MOP. Ik ben in geen feeststemming .... En dat goeie
kind, dat de tafel zoo prettig gedekt heeft. . (luistert)
.Ik hoor 'r niet.
JASPER. Dan zal ze nog 'r bedje houen, of wéér 'r
bedje houen na de serenade op 't orgel .
MOP, Zal 'k even bij 'r aankloppen? We kunnen toch
niet zoo onhartelijk zijn. 'n Mensch blijft 'n mensch,. .
JASPER. Heeft ze gister geantwoord? Ze schijnt ineens
behoefte aan eenzaamheid en contemplatie te hebben
gekregen,
MOP, En als 't nou 'ns ernstig is! Tóén is ze toch goed
voor me geweest... .
JASPER. Mop, tegen die vrouw met 'r hardnekkigkwaadaardigen aard, kan jij niet op ... .
MOP. Man, redeneer toch niet zoo aan één kant....
Misschien is ze kwaadaardig
en misschien hebben
wij -- of ik
't 'r gemaakt. . Voor maanden
nooit vergeet 'k dien avond heb 'k boven bij 'r
zitten snikken en 'r hulp gevraagd, Ze hééft geholpen, genereus geholpen, en toen 'k 'r hartelijk zoende,
voelde 'k, dat ze van mij hield en ik van haar. 't Is
alles afschuwelijk tegengeloopen, Had 't zich geredresseerd, dan hadden we 'n goeie vriendin an 'r
gehopen, Hoeveel keer heeft ze zich in die dagen bij
me beklaagd, heusch waarachtig-eerlijk beklaagd, dat
ze na den dood van 'r man nergens meer 'n thuis
had gehad.... Nou is ze geprikkeld wees redelijk
de helft van 'r beetje vermogen....
JASPER .... Gedekt door jouw zwart-op-wit met vijf
procent rente, Nou, met dien advocaat van méér dan
kwaje zaken, heeft zij de gevoelsquaestie buitengesloten, Dupe kan ze gelukkig niet worden, Zij niet,. .
...

..

4
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Ja, ja, 'k denk dat 'k hier den langsten tijd in m'n
gezellig hoekje naar levende en doode tij dgenooten
heb gekeken....
MOP. 't Spijt me zoo vreeselijk voor 't kind en voor
jou....
JASPER. (glimlachend door de microscoop kijkend, en
pratend zonder op te zien) , .. Voor mij?... Waarom
voor mij? Heb je me na dat goddelijk ongeluk
met m'n been, dat jij lieve ziel als huwelijkscadeau mee heb gekregen ooit anders gekend, dan
'k hier voor je zit? Voor mij? Of 'k op 'n
dakkamer kom, of in 't Armhuls, of, voor wie weet
welk mal wettelijk misdrijf, in 'n gevangenis, zooals
die kleine kruisspin hier, niemand kan me beletten m'n
oogen dicht te doen en te droomen, of ze open te
doen -- overal wonderen te zien en wéér te droomen,
Nee, nou moet je één oogenblik hier komen .. , Prachtig! ... Om voor te knielen. . Zie je 'r? Meer
buigen ... .
MOP. 'k Zie 't witte kruis op 'r rug....
JASPER, Zie je de pareltjes goud op de bovenzij van
't kopborststuk?
MOP. Een, twee, drie, vier... .
JASPER,. . Vijf, zes, zeven, acht oogen, Ze is al begannen te spinnen in 't glazen huisje.... Je kunt de
zes spintepels makkelijk onderscheiden.... Je zou
zoo zweren dat de draad 'n kabel is, niet?
MOP, (zit bedrukt in den stoel voor de studeertafel)
Ja, ja....
JASPER,. . 'r Zijn over de twee duizend soorten van
enkel die schitterende dieren, Mop... . Als 'k deze
straks loslaat, zal ze i n September of October 'r honderd eitjes leggen en vóór den winter sterven. . Ze
verdwijnt in de Eeuwigheid, zoo goed als wij er in
verdwijnen,. . Ze leeft zooals wij dènken te leven,. .
En na jaren en jaren --- (met gebaar naar de microscoop) of maanden en maanden zal niemand meer
weten dat we er geweest zijn, Dat vergeten we in
onzen dommen, kleinen strijd van menschen tegen
menschen, Alleen i k vergeet 't niet. Er is geen deelbaar deel van den dag, lieve ziel, dat 'k niet met m' n
ééne been in aanbidding zit voor 't gróote Geheim,.
.

.

.
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Kan iemand, wie dan ook, me dat afnemen?....
MOP, Buk je even, Jasp,
JASPER. Me bukken? Waarvoor?
MOP, 'k Moet je wat aan je oor zeggen,
JASPER. 'n Geheim?
MOP. 'n Geheim. (hij bukt zich, Ze slaat de armen om
hem heen, kust hem) Je ben 'n schat.
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VIERDE TOONEEL
DE VORIGEN MIEP NANNING
NANNING. Oho,
JASPER. (lachend) Aha. Waarom oho?
NANNING. We storen 'n tête tête
U geeft ons
't goeie voorbeeld!.... Schoonmama, ik feliciteer u
van harte. (geeft haar een bundel bloemen) ....Mag
ik? (omhelst haar),
MOP. Dank je, jongen.... Maar Miep-kind, wat hebben
jullie je uitgesloofd!
MIEP. De flesch witte wijn is van mij — de flesch rooie
van Nan....
NANNING, (een taart uitpakkend) ....En die libertytaart, die bij den confiseur in de etalage stond, had
zoo'n aantrekkingskracht, dat we 'r mee mciésten
nemen....
MIEP. En dan wou Nan, met geweld — hij heeft vandaag
"n bui van verspilling — die prachtige tros druiven...
MOP. Maar Nanning.... Je bederft ons.... En nou is
't ergste dat het dessert beter is dan 't heele diner...
NANNING. Cela depend! . 'k Heb zoo'n vermoeden,
dat we iets buitengewoons.... Nou, Miep, verraad
je nog niet wat we eten?
MOP. Dood-eenvoudig: soep, gestoofde lapjes, sla, aardappelen m'aar 't zal je dubbel smaken, want Miep
heeft 't alles zelf gekookt.
NANNING. (schaterend) ....En ze wist 't niet! Maar
'k heb nog 'n entree. Asjeblief.
MOP. 'n Bus kreeft.... Maar Nanning.... Je brengt
op die manier je eigen eten mee!.... Hè, nee — dat
vind ik niet aardig.... Jij, Jasp?
JASPER.... Kinderen, wat kan ik daar voor bezwaar
tegen hebben.... Ik zit in 'n bui van welwillende
versteening.... Dat wordt 'n Lucullusmaaltijd....
MOP. Hoe krijg.'k die open?
JASPER. Dat wordt mijn afdeeling. Asjeblief. 'k Heb
'n pincet en 'n tang. Nee, kijk niet bezorgd: chemisch
gereinigd! Doen wij samen de keuken-besognes,
genie?
MIEP Zalig, snoes! 'k Zou met 'e kunnen dansen.
52

HEIJERMANS

JASPER, (zacht-glimlachend) Daar zou 'k liever 'n
ander cavalier voor uit kiezen, kind....
MIEP. 0, nee, schatlief, zoo bedoelde 'k 't niet. Zalig,
'n verjaarsdineetje -- enfin seuls -- eindelijk alleen,
zonder die.... 'k Wou dat ze nog minsten s 'n
paar maanden heerlijk-ziek bleef
MOP.... Miep!
MIEP.... Gut, dat denken we toch allemaal! En nag
zaliger: ze is uit.
MOP, Uit?
JASPER, Uit.
NANNING, (genoegelijk spellend) U , I , T
Uit,
MOP, Goddank,
MIEP, Zie je, nou zeg je 't zelf! Hahaha! Ga je mee
koken, schatlief?
JASPER, Met vuur. (bij de deur met de bus in de hand)
Stoven of bakken, Mop?
MOP. Nee, toe, Jasp, haal geen gekheid uit! (Jasper
en Miep schaterend af) .
...

.
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VIJFDE
TOONEEL
VIJFDE TOONEEL
MOP

NANNING

zoosmakelijk
smakelijk gelachen
gelachenwordt,.
wordt. ..
MOP. Prettig, hè, als
als 'r'r zoo
MOP,
.
NANNING. Wil
gelooven, schoonmama,
schoonmama, dat,
'k
NANNING,
Wil uu gelooven,
dat, toen 'k
Miep dee -- op
opstraat
straat
meneer --- vóór
vóór 'k
'k aanzoek
aanzoek om Miep
meneer
zoo
gebrekkig zag
loopen, en hij
hij altijd
altijd zoo
zoo ernstig
ernstig
zoo gebrekkig
zag loopen,
aan
werk was, als
als 'k
'k (met
(met glimlach)
glimlach) van
van 't't hondehondeaan 't werk
hok
dat 'k
'k 't'ttoen
toenvoor
vooronmogeonmogehok naar
naar binnen
binnen keek
keek --- dat
lijk hield, dat die sérieuze
sérieuze man
man ooit
ooit opgewekt
opgewekt kon
kon zijn,
zijn.
MOP.
heel erg
erg ververMOP, (bezig
(bezig met
met de
de tafel)
tafel) Dan
Dan heb
heb je
je je
j heel
gist, N
anning - ikik
keninindedeheele
heelestad,
stad,enenmisschien
misschien
gist,
Nanning
ken
op
de heele
heele wereld,
wereld, geen
geen tweede
tweede mensch
mensch met
met zoo'n
zoo'n
op de
altijd
humeur en met zoo'n
zoo'n te
te benijden,
benijden, niet
niet te
te
altijd egaal humeur
blijmoedigheid.
beschrijven blijmoedigheid,
NANNING.
dat met
met z'n
z'n been
been kort
kort geleden
geledengebeurd?
gebeurd?
NANNING. Is dat
flauw 'n
'n gesprek.
gesprek ....
Ik
herinner me flauw
Ik herinner
...
MOP. Voor ons
ons huwelijk,
huwelijk.
MOP,
huwelijk?
NANNING.
Vóór uw huwelijk?
NANNING, Vóór
MOP. Ja.
MOP,
NANNING.
heeft 'm
'm toch
toch ....
NANNING, En
En uu heeft
... .
MOP.
Natuurlijk.
MOP. Natuurlijk,
NANNING. Daar
Daar heb
heb 'k
'k alle
alleachting
achting en
enbewondering
bewondering
NANNING,
voor.
MOP.
zoo?
MOP. Hoe zoo?
NANNING. Wel,
en 'k
'k heb
heb ook
ook
NANNING,
Wel, 'k
'k zou
zou zoo
zoo meenen
meenen ..
. . en
jongelui gekend
gekend die.
die ....
Neem nu
nueens,
eens,godbeware,
godbeware,
jongelui
.. . Neem
't
voorbeeld, dat
dat ik
ik morgen
morgen of
of overmorgen
overmorgen ook
ook zoo
zoo
't voorbeeld,
overreden
zouMiep
Miepme
medan
dan toch
toch .... ?
overredenzou
zouworden
worden- zou
me haast
haast niet
niet voorstellen,
voorstellen.
Kan
Kan 'k me
jij Miep dan
dan niet
niet in
in zoo'n
zoo'n geval..
geval.. ..?? ,...
Moet
MOP.
MOP. Zou
Zou jij
..Moet
denken?
je daarover
daarover denken?
NANNING.
niet ....
Alsikikgeamputeerd
geamputeerd was
was
NANNING, 'k Weet 't't niet.
. . . Als
onderwerp uuniet
nietpijnlijk
pijnlijk .... ?
--- isis't'tonderwerp
MOP. Nee, jongen,
jongen.
MOP.
Als ik..
ik .... dan
dan zou
zou ik
ik me,
me, meen
meen 'k
'k - nee
NANNING .... Als
NANNING,.
zeker - retireeren ... .
.....
MOP.
MOP, En
Enals
als je
je meisje
meisjedan
danniet
nietwou
wou.
NANNING. Ja,
dan ....'k'kKan
Kanalleen
alleennog
nogeens
eenszeggen,
zeggen,
NANNING,
Ja, dan....
dat 'k
'k uu bewonder.
bewonder. Je doet
doet zoo iets - lijkt 't't mè
me uit (met aarzeling) uit meelij ....
uit(mearzlng) ij.
...
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MOP, Ik heb 't niet uit meelij gedaan, nee, In die dagen,
Nanning, dachten we dat-ie stierf, De dokter gaf geen
hoop meer. Hij was zoo vreeselijk verminkt, dat 'k
niet dorst toe te kijken, als de pleegzuster 't verband
vernieuwde, Wanneer je gelooft, dat je iemand, van
wíen je houdt, zoo jong en zoo onverwacht, verliest,
woel je op je knieën rond, om God te smeeken, dat
't niet zal gebeuren, bid je en huil j e om 'm te behouen, Hij bleef leven, Én ik heb toen ik schaam
gelukkig heel kort, Want,
geaarzeld
me 'r voor
toen-ie over me zat, met z'n beenstomp en z'n opgespelden broek, en van-af dat oogenblik, was-ie 'n
om
ander geworden, 'n onherkenbaar-andere, die
z'n eigen woorden, Nanning!
't zoo uit te drukken
— 't land van den dood had gezien, Ik werd voor
ik
lach me niet uit
den tweeden keer verliefd
om m'n misschien overdreven uitdrukking ik begon
'm pas te aanbidden, Met de kleinste gebaren van
'n kind dweep je als moeder als 'n man 'n groot,
echt, eerlijk kind w or d t en blijft, kun je 'm niet
genoeg vertroetelen, Op den dag dat we trouwden,
stond-ie 's morgens met z'n kunstbeen voor me en
met tranen in z'n oogen, Je kan nog terug, zei-ie. Ik
sloeg m'n armen om hem heen. Toen zei-ie en 'k vergeet dat nooit: „Vrouw, 'r is maar één mismaakt ding:
'n mismaakte ziel. . . . " 'n Half uur later waren we getrouwd. En je mag me gelooven, jongen: 'k heb hèm
alles te danken Alles!.... En wat ik in m'n leven
voor domme en onnadenkende dingen gedaan heb,
was om hem, zonder zorg, daar in dat hoekje van 't
huis van m'n vader, als mijn groot kind te laten
5 pe 1 e n.... Ja, zoo kinderachtig ben ik op mijn
beurt.... Jasp, Miep en ik zijn erg gelukkig met
elkaar -- heel erg....
NANNING, Moet u dat nou met tranen in uw stem zeggen op uw jaardag" Ik zal geen ongeluksaanbrenger zijn, mama....
MOP, Nee jij niet, Nan .... 'n Ander.... En nou ik je
toch vertel. ... (boven klinkt een slag) ,
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TOONEEL
ZESDE TOONEEL
DE VORIGEN
VORIGEN MIEP
MIEP JASPER
JASPER
DE
JASPER. Wat
dat? Is
Is hier
hier iets
iets gevallen"
gevallen? ...
JASPER,
Wat was dat?
MOP. (angstig) Nee. Bovert.
MOP,(angsti)Ne.Boyr'
JASPER. Boven?
Boven?
JASPER,
MIEP. Is 'r'r boven
boven .... 1?
MIEP,
NANNING. (met
(met nadruk)
nadruk) Boven.
Boven.
NANNING.
JASPER. (fluit
(fluit even
evenbedenkelijk).
bedenkelijk).
JASPER,
iets zwaars.
zwaars.
MOP. 't Was iets
MIEP. Hoe kan
kan dat?
dat?
MIEP.
NANNING. Dan
ze thuis.
thuis.
NANNING.
Dan is ze
JASPER. Dan is
is ze
zezeker
zekerthuis,
thuis.Jammer,
Jammer.
JASPER.
MIEP. Vreeselijk
Vreeselijk jammer,
jammer.
MIEP.
MOP. (angstig)
(angstig) Stil 'ns!
'ns! (zij
(zij luisteren
luisteren allen
allenmet
metomhoog
omhoog
MOP.
starende
hoofden).
starende hoofden).
JASPER. Nou
hier precies
precies als
als vier
vier jonge
jonge
JASPER.
Nou staan
staan we
we hier
't
nest
(rekt
zich
op
spreeuwen,
die
uit
gevallen
zijn
(rekt
zich
op
spreeuwen,
uit
weer in
in terug
terug
de teenen van
van den
den eenen voet)
voel) en
en die
die 'r'r weer
willen
....
willen....
MOP. Stil
....
MOP.
Stil dan
dan toch
toch-— ik
ik hoor
hoorwat
wat....
MIEP. (bedrukt)
(bedrukt) Ik
Ik ook
ook....
MIEP.
. . ..
Ik hoor,
hoor, ik
ik hoor,
hoor, wat
wat jij
jij niet
NANNING. (droog)
NANNING,
(droog)....
....Ik
hoort
wat hoor
hoor je
je dan?
dan?
hoort -— wat
JASPER.
Dat 's wel
merkwaardig: we
zijn zoo
zoo aan
aan 't
wel merkwaardig:
we zijn
JASPER. Dat
gespook
we spoken
spoken hooren
hooren als
als
gespook hierboven
hierboven gewend,
gewend, dat we
ze 'r
'r niet
niet zijn!
zijn! (er
(er klinkt
klinkt het
geluid van een
een electri
electrihet geluid
sche
schel.. Hij
Hij zwijgt
zwijgt nu
nu zelf
zelfverschrikt).
verschrikt).
sche schel
JOHANNES.
de achterdeur)
achterdeur) D'r
boven wat
wat gegeJOHANNES. (in
(in de
D'r is boven
vallen.
vallen,
MIEP.
(nerveus) Ja,
ja, ja!
ja!
MIEP, (nerveus)
Ja, ja, ja,
JOHANNES.
d'r schelt
schelt boven
boven iemand,
iemand.
JOHANNES. En d'r
MOP.
ja, ja,
ja, ja!
ja!
MOP. Ja,
Ja, ja,
JOHANNES.
En d'r
d'r isisniemand
niemandthuis
thuis.....
JOHANNES . En
...
MIEP.
schel klinkt
klinkt opnieuw).
opnieuw).
MIEP. Schaapskop!
Schaapskop! (de schel
JOHANNES. Daar
Daar heb-ie
heb-ie 't'tweer
weer. ....
...
MOP. (gejaagd)
(gejaagd) Stil dan
dan toch!
JASPER.
een stoel
stoel en
en krijgt
krijgt een
een stuiplach).
stuiplach).
JASPER, (zakt op een
)

-
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ZEVENDE TOONEEL
DE VORIGEN

EEF

EEF, (is uit de slaapkamer gekomen, ontsluit de voordeur, roept aan de trap) Komt 'r haast iemand?
Nou dan!
JOHANNES, (aan de trap) Wiedaar?
EEF, (terwijl de anderen in de benedenkamer mekaar
onthutst aankijken) Wiedaar! Wiedaar! Vent, ben je
gek? Wiedaar! Wiedaar! Dat vraagt wiedaar!
MOP, (Johannes opzij dringend) Gut, Eef, we dachten
allemaal dat je uit was gegaan!
EEF, Dach-ie dat? Dach-ie da'k uit ben gegaan, as 'k
eerst as 'n hond zoo ziek leg en dan haast hardstikken dood val?
MOP, Ik kom bij je. (af naar boven) ,
NANNING, (Miep zoekend, die bij Eels geluid in de
keuken verdwenen is) Is Miep geëclipseerd? Waar is
die zoo ineens
JASPER, (ingehouden-lachend) In 't achterhuis.... 'n
Slak, die je aanraakt, doet 't niet vlugger. . Ja,
nou mag jij 'r 'n handje helpen, Je hoeft enkel nog
maar mayonaise voor de kreeftensla te klutsen 't
geel van 'n ei.... 0, hij luistert al niet meer.... (hij
steekt een bloem in z'n knoopsgat, stopt een pijp,
kijkt door de microscoop, slaat een studieboek open
en maakt aanteekeningen),
MOP. (boven) .... Heb-ie je bezeerd, Eef
EEF. Wat vraag je nou ineens met 'n belangstelling van
lik-me-vessie As 'k op me hersens was gevallen
in plaats van op me knie en me dij, had je toch
(wrijft zich pijnlijk het scheenbeen)
ogotogot wat
'n lamlendige pijn!
had je toch in je handen gewreven. ... Maar geholpen had 't je niks
ogotogot,
waarom mot i k nou zoo'n smak doen!
niks, niemedal, 't staat in me testament beschreven
as je 't
maar weet!
ogotogot, 'k heb al z'n leven wat gebroken.... (grient) .... en dat in 't huis van me
vijanden, die me bloed kennen ruiken... .
MOP. Laat mij je even helpen, Eef
EEF. Jij me helpen!.... Blijf van me af!.... As jij d'r
?

...

.
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met je vingers ankomt, komt 'r 't kouwe vuur bij
MOP. Zal 'k om 'n dokter sturen?....
EEF... (grienend) , .. Sjees toch op!,.. Wie roept je?...
Heb ik je geroepen? 'n Dokter! . ... 'n Dokter!,. .
As 'k ziek wor, laat 'k me na 't Gasthuis dragen
ogotogot, dat 't net mijn mot gebeuren!
eerst
gloeiend vergif in me ingewanden
dan over dat
smerige zeil struikelen!
'n dokter!.... Eer ik hier
uitziek neem 'k liever op slag rattekruid in, dan
weet 'k wat 'k in me lijf heb!....
MOP. 'k Heb gister telkens an de kamerdeur geklopt,. .
Je had 'r op slot gedaan ... .
EEF, Ja, 'k zal 'r voor jullie open laten! Slaap jij met
je huisdeur wagenwijd open voor Jack de Ripper en
z'n maats? ogotogot, me knie voelt zoo dik as 'n
kinderhoofd! . .
MOP. Zal ik 'r 'n compres omleggen. ... Word nou toch
even redelijk, Eef
we zijn j e vijanden niet....
EEF, (vinnig) ....Wel allemachtigste!.... Iemand zoo
villen, dat 'r advocatenwerk van komt noem jij
dat geen vijanden?....
MOP... Ik had je gewillig en uit mezelf 't huis van m'n
vader
en niet voor m'n plezier, Eef, dat voel je
wel
als onderpand afgestaan, Jij heb 'r advocatenwerk van gemaakt
niet ik.
EEF, 't Huís afgestaan?
Had ik wat an dat vodje
papier?. ... Had je 't laten overschrijven op mijn
naam zooas 't behoorde?
MOP. Dat wou 'k nog uitstellen, Die dingen konden toch
nog terecht komen... . En in ieder geval: we zijn nou
toch bezig alles op zegel te brengen.... Je verliest
dus niets. . Is 'r dan nog één reden mekaar 't leven
te verzuren?,.. Toe, Eef, blijf niet zoo rancuneus....
Ik ben jarig vandaag,
EEF, Gefeliciteerd.
9
MOP. Mag ik je 'n zoen
EEF, Denk 'r niet an. Nog niet as je 'm in 'n bankie
van honderd pakt, Ik zoen geen menschen, met wie
'k in proces leg, Daar heit me advocaat me voor
gewaarschouwd .... Je zou je d'r later op beroepen,
MOP. Geef dan 'n hand, Eef.
EEF, Dank-ie,
...
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MOP, Toe, maak me verjaardag nou gezellig! En eet
benejen 'n stukje met ons,
EEF, Dank-ie,
MOP, We eten net waar jij zoo van houdt
soep....
EEF, (kwaadaardig) Dank-ie... .
MOP.... En gestoofde lapjes na met gebakken aardappelen ... .
EEF. (heftig) Dank-ie! Ik denk 'r niet an, Ik eet geen
soep met gebakken aardappelen, as m'n been in
tweeën leit!
MOP, Zal 'k Jasper roepen? Jasper weet zooveel als
'n dokter....
EEF, Ja, 'k laat Jasper daar an m'n been morrelen. .
MOP, 'k Heb zwachtels en zalf in onze huisapotheek,. .
EEF, Jawelda! 'k Heb 't door! Me flikvlooien en likken,
om me weer an 'n zoet lijntje te krijgen! Mensch, of
je nou de barmhartige Samaritaan met je Jasper en
je zwachtels en je smerige zalf en je gestoofde lappies
uithangt, zwart op wit blijft zwart op wit!
MOP, (geduldig) Goed, Eef, Nou inviteer 'k je nog 'ns
en als je niet benejen komt, dan stuur 'k je 'n kop
bouillon en 'n glas wijn boven .
EEF, (neemt met haar oogen een vernietigenden aanloop)
Wijn?
MOP, (zich angstig verontschuldigend) 'n Aardigheid van
Nanning ... .
EEF. (bezadigd) 't Is goeie. .
MOP, Wij hebben geen wijn in huis,
EEF, 't Is goeie,
..
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ACHTSTE TOONEEL
EEF MOP BEHANGER boven; JASPER benee
BEHANGER, . (opent de voordeur met een rol zeil op
den schouder) Is 't hier bij Beneur?
EEF, Dat ken je weer meenemen, hoor,. . Is 't Maandag
vandaag?
Donderdag,
BEHANGER, Maandag?
EEF, Je zou 't Maandag gebracht hebben Donderdag
neem 'k 't niemeer, Da's de put, dempen, as 't kalf
verdronken is, 'k Ben daar haast dood gevallen over
't ouwe zeil!
BEHANGER, 'k Ben tweemaal weggestuurd en gister
heb u niet open gedaan.
EEF. Ik zeg: neem maar weer mee,
BEHANGER, 't Is goeie,
EEF, 't Is goeie? 'k Zou nog brutale antwoorden geven,
De lef! 't Is goeie!
BEHANGER, (naar de trap) Mijn me zorg!
EEF, (hem naroepend) Behanger! (meer lief) U kan 'k
't niet kwalijk nemen, Da's natuurlijk die ongelukkige
baas van u.... Gaat u uw gang maar,
BEHANGER, As je dat nou daalijk zeit.
EEF. Begin u maar met de rand in me slaapkamer, waar
'k me nek heb gebroken,
BEHANGER, 't Is goeie.
EEF, En zeil u niet telkens „'t is goeie"
da's om de
pee in te krijgen.... (Behanger in slaapkamer).
MOP, Dat stukje zeil had je ons toch ook kunnen vragen,
EEF, Ik vraag niks; Ik onderhou m ij n huis.
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NEGENDE
TOONEEL
NEGENDE TOONEEL
JASPER
NANNING MIEP
MIEP MOP
MOPbeneden
beneden
JASPER NANNING
EEF
BEHANGER boven
boven
EEF BEHANGER
MIEP.
op de
de benedentafel
benedentafel de
desoepterrien
soepterrien heeft
heeft gegeMIEP, (die op
zet,
terwijl Nanning
Nanning de
dekreeften-mayonaise
kreeften-mayonaise achter
achter
zet, terwijl
haar
twee flesschen
flesschen wijn
wijnopen
open
haar aandroeg
aandroeg en
en Jasper de twee
getrokken
aan de
de trap)
trap) Moeder!
Moeder! Moeder!
Moeder!
getrokken heeft, roept aan
De soep staat op tafel!
Desopta fl!
'n vijfden
vijfden stoel
stoelbijzetten?
bijzetten?
MOP.
Zullen we 'n
MOP, Zullen
EEF. Ik dank
EEF.
dank u.
MOP. (zuchtend)
(zuchtend) Dan
Dan niet.
.niet. Dag
Dag Eef,
Eef. Als
Alsjeje wat
watnoodig
noodig
heb,
schel je
je wel.
wel....
(trap af).
af).
heb, schel
. .. (trap
EEF. (gaat
(gaat naar
naar het buffetje,
buffetje, neemt
neemt wat boter
boter op
op de
de
EEF.
punt
wrijft dat
dat op
op een
een vinger,
vinger, zet
zethaar
haar
punt van
van een mes, wrijft
stoel, stroopt
stroopt de
de kous
kous op
op en
en bebotert
bebotert haar
haar
voet op een stoel,
knie. Dan, terwijl beneden het
het gesprek
gesprek aan
aan den
dengang
gang
knie.
naar het
het midden
midden van
van het
hetvertrek,
vertrek,
is, ruimt
ruimt zij alles naar
om de randen
randen voor het zeil
zeil van
van den
denbehanger
behanger vrij
vrij tete
om
maken),
maken).
Mop) Naar
Naar je
je gezicht
oordeelen, lieve
lieve
JASPER. (tot
(tot Mop)
JASPER,
gezicht te oordeelen,
ouwe, was 't't gevalnogal
geval.nogalbedenkelijk,
bedenkelijk. 'n'nEnkelvoudige
Enkelvoudige
'n gecompliceerde
gecompliceerde breuk
breuk (met
(met gebaar
gebaar omhoog)
omhoog) van
van
of 'n
tra.nscendentale humeur
humeur .... ?
't transcendentale
MOP. Ze
Ze heeft
heeft denkelijk
denkelijk 'r
'r knie
knie wat
wat bezeerd,
bezeerd. (zit
(zitneer
neer
MOP,
aan de tafel
tafel en
en zucht)
zucht) Ach,
Ach, ach!
ach!
aan
toegedaan,
gedaan.
MIEP. Ik had
had geen
geen stap
stap naar
.naar 'r'r toe
MIEP.
MOP. (sussend
(sussend voor
voor Nanning)
Nanning) Nou,
Nou, nou!
nou!
MOP,
JASPER. Je
Je heb
heb 'r'r toch
toch niet
nietgeinviteerd?
geïnviteerd?
JASPER.
ze
MOP. Dat heb 'k
'k beleefdheidshalve wel gedaan,
gedaan, maar
maar ze
MOP,
.niet.
wou niet.
JASPER. Gelukkig,
Gelukkig.
MIEP. Zalig,
Zalig.
NANNING. Als 'k
'k ook
ook wat
watzeggen
zeggenmag:
mag: goddank.
goddank.
NANNING,
....
MOP. (vult
(vult de soepborden)
soepborden) Smakelijk
MOP,
Smakelijketen
eten....
JASPER. (die
(die de
de glazen
glazen met
met rooie
rooie wijn
wijn heeft
heeft gevuld)
gevuld)
JASPER,
kinderen, nog
eten. Eerst 'n
'n glas
glas van
van deze
deze
Nee, kinderen,
nog niet
niet eten,
delicate
delicate wijn
wijn op de
de gezondheid
gezondheid van
de jarige
jarige ....
van de
... .
zegen je,
je, vrouw
....
God zegen
vrouw....
MOP, Dank
Dank je,
je, man,
man.
NANNING....
Endat
datwe
wenog
nogdikwijls
dikwijls zoo
zoo in
invrede
vrede en
en
NANNING .... En
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intieme gezelligheid bij mekaar mogen zitten! Uw gezondheid, schoonmama ... .
MIEP. Met 'n zoen er bij, schattebout! (zij klinken),
JASPER, Smakelijk eten!.... 'n Soepje, om lyrisch te
bezingen.... Hulde, genie!
MIEP, Nou wou 'k nog één ding...
JASPER.... Toegestaan!
MIEP. . De deur op slot doen. . •
MOP. Waarvoor?
MIEP. Nou zoo maar....
JASPER. (lachend) ....Bang voor inbraak bij klaarlichten dag klaarlicht 'k wou er de lamp wel
bij aansteken.... Bij feest hoort licht.... Welnee,
Miep, we sluiten ons niet in, Dat zou te mal worden,. .
NANNING.... Zoo heb ik 't laatst gezeten, toen m'n
ouders nog leefden. . Dat wil zeggen, zonder dit
milieu, zonder bloemen en zonder wijn....
JASPER.... Je zult bij ons ook geen wijnkelder vinden
hoogstens 'n bonk van 'n kelder hier beneden met
'n paar vaten ingelegde groenten en met de rest van
mijn voorraad....
NANNING. 'n Kelder?
JASPER, Verwondert je dat zoo?
NANNING, Ik dacht dat u heelemaal geen kelder had,. .
JASPER, Wij geen kelder? Je kunt er 'n balmasqué in
geven, maar wijn proost, Mop! ho! Dat is op
den duur niet goed voor de jicht. 'k Zou 'r 't pootje
in m'n linkerbeen van krijgen. . Lach je niet? Is
de mop niet voorbeeldig?
NANNING, (iets geretireerd) .... Ik dacht. . Miep
had me gezegd.
JASPER, Wat dan?....
NANNING. Niets, Dat was niet aardig, Miep .
JASPER, Hoho! 'n Kwestietje?
MIEP, Welnee, vader
Nanning heeft me daarnet verkeerd begrepen.... Eet je niet, moeder?
MOP, Jawel. Maar ik begrijp niet wat ze boven uitvoert. .
JASPER. Let toch op je bord en kijk niet altijd naar
de balken boven je hoofd! Ik wil nog wel 'n bord
van dat levenselixer .... Kinderen wat zitten jullie
in de houding van 'n kleine brouille,. . Nooit aan toe..

..
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Huwelijk is
is niet
niet zoo
zoo kwaad,
kwaad, als
geven,
geven, jongens
jongens....
.... 't'tHuwelijk
Schopenhauer
....
Schopenhaueren
en andere
anderecynisten
cynisten't't beschrijven
beschrijven....
Je
moet mekaar
mekaar weten
vinden, en
en geen
geen seconde,
seconde,
Je moet
weten te vinden,
ik
geen seconde
seconde van
van jeje beetje
beetjebestaan
bestaanverwaarverwaarik zeg, geen
loozen
Hoejejej je
inspant,kom
komjejetijd
tijd tetekort
kort voor
voor
loozen....
.... Hoe
inspant,
de
.... Leef
Leef jeje goed,
goed, dan
dan leef
leef
de wonderen
wonderenom
om je
je heen
heen....
de eeuwigheid
eeuwigheid zelf
....
je 'n
ere eeuwigheid
'n groot
grootere
eeuwigheid dan de
zelf,.
Dlxi . .. (zij
Dixi.
stilte).
(zij lepelen
lepelen even in stilte),
EEF.
(tot den
den behanger,
behanger, die
z'n knieën
knieën in
in de
de huishuisEEF, (tot
die op z'n
kamer
kruipen) Nou begint
begint uu
kamer boven
boven begint
begint rond
rond te
te kruipen)
bij 't'traam,
raam, da'k
da'k me
mekanarie
kanarie
eerst
hier in
de hoek
hoek bij
eerst hier
in de
weer daalijk
terugkan
kanzetten
zetten....
....
weer
daalijk terug
BEHANGER.
oude zeil
zeil wegtrekkend)
wegtrekkend) Daar
Daar mag
mag
BEHANGER, (het
(het oude
wel
'n nieuwe
nieuwe plank
.... Je
Jekijkt
kijkt door
door die
die reet
reet
wel 'n
plankinin....
zoo bij
bij de
de menschén
menschenbene
benejen
....
j en in
in....
EEF.
(nieuwsgierig-bukkend) Ach
Ach nee....
nee ....
EEF, (nieuwsgierig-bukkend)
BEHANGER. (grinnekend) En ze eten d'rBEHANGER,niet
(grinnekend) Enkwaad
ze eten d'r niet kwaad
van - rooie
....
rooie en
en witte
wittewijn
wijn....
EEF. Suscht!
Suscht! Schiet nou maar
maar op! (zij
(zij blijft
blijft gebukt
gebukt zitzitEEF.
kijken, terwijl
terwijl de
debehanger
behanger voortwerkt),
voortwerkt) .
ten kijken,
NANNING. Schoonmama,
Schoonmama, wat
stil.
NANNING,
wat ben
ben je stil,
MOP,
MOP. Ik eet,
eet, jongen,
jongen.
MIEP. Was
nou heusch
heusch gevallen,
gevallen, of
had ze
ze met
met 'n'n
MIEP,
Was ze nou
of had
stoof
'n stoel komedie
komedie gespeeld?
gespeeld?
stoof of 'n
was gevallen,
gevallen.
MOP. Ze was
MOP.
't uu laten
laten zien?
zien?
MIEP. Heeft
MIEP.
Heeft ze 't
MOP. Nee, dat
dat mocht
mocht niet.
niet.
MOP.
MIEP. Dan geloof
gelqof 'k
'k 'r'r niks
niks van,
van.
MIEP.
NANNING. Ik
Klonk als
'n stoel,
stoel, die
die met
met
NANNING.
Ik ook
ook niet.
niet. 't
't Klonk
als 'n
bons neer werd
werd gesmakt,
gesmakt. Ik
Ik taxeer
taxeer die
dieschat-vanschat-van'n bons
een-hoog op 'n
'.0 serie
serie fortissimo-streekjes,
fortissimo-streekjes. (Eef
(Eef staat
staat
een-hoog
kwaadaardig op,
op, balt
balt de
devuisten)
vuisten).,
kwaadaardig
JASPER,
(Eef schelt
schelt - hij
JASPER. En
En op
op dito
dito pianissimo. . ... (Eef
fluit bedenkelijk
bedenkelijk - zij zwijgen
zwijgen even)
even) , ...
Laten bellen,
bellen.
.. Laten
permiteeren wij ons
ons uit
uit tetezijn,
zijn.
Nou permiteeren
MOP:
MOP. Jasp,
Jasp,dat
datkun
kunjeje toch
toch niet
niet doen,
doen. (Eef
(Eefbukt
buktopnieuw
opnieuw
bij de
de spleet)
spleet) Johan
Johan isisgaan
gaan schaften,
schaften.
bij
JAS PER. Heb
Heb jij
jij trek,
trek, Miep?
Miep?
JASPER,
MIEP. Jakkus,
Jakkus, vader,
vader, bederf
bederf m'n
m'n eten
eten niet,
niet.
MIEP,
JASPER. Wat
Wat zou
zou jij
jij 'r'rvan
vandenken,
denken,Nanning,
Nanning, om
omhier
hier
JASPER,
boven 'n
'n kleine
kleine beleefdheidsvisite
beleefdheidsvisite af te
te leggen?
leggen?
boven
NANNING. Schoonpapa,
Schoonpapa, heb ik
ik uu wat
watgedaan?
gedaan?
NANNING,
....
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MOP, Laat mij dan....
JASPER. Heb je 'r daarnet gevraagd of ze nog wat
noodig had?
MOP. Dat heb 'k . Wel driemaal.
JASPER. Dan is 't 'n kleine plagerij van 'r
en daar
geef je nou eens niet aan toe.
MIEP, Groot gelijk, schatlief. Ze behandelt moeder als
'n meid, aan wie je den dienst op heb gezegd, Als
ze 'r 'n flauw idee van had, dat we hier bij twee
flesschen wijn, kreeftenmayonaise, taart en druiven
zitten, kwam ze zelfs met 'n gebroken been en met 'n
lief gezicht naar benejen, om ons 't verjaarsdineetje
in te peperen.... (Eef staat snuivend op, komt de
trap af).
NANNING, Laten we in ieder geval ook even, maar heel
zachtjes op 'r gezondheid drinken....
EEF, (glimlachend binnenkomend) Dag Marie, Dag Jasper 'k heb me toch bedacht, en kon 't niet van me
verkrijgen, niet effen na benejen te kommen, om je
te feliciteeren. Nog veel j aren in gezondheid met je
man en je dochter en dat i k 'r getuige van mag
wezen....
MOP, Dank je wel, Eef,
JASPER. Da's heel erg hartelijk van je, sylphide,
MOP, Miep, kindlief, schuif 'n stoel voor tante Eef bij,
We zijn net aan de soep,
NANNING. Nee, Miep, dat is mijn speciale af deeling,
(neemt een stoel) Waar wil u zitten, mevrouw
Bonheur?
EEF. Da's nou 'n moeilijke keus, hè
naast wie zal 'k
nou....?
MOP, (angstig) Naast mij, als jarige. .. .
EEF. Nee, dat zallen we niet doen
dan zitten drie
meissies naast mekaar.... Zet u de stoel maar tusschen u en Jasper in, niewaar?
NANNING. Merci, voor de onderscheiding, mevrouw,
JASPER. (de bloem uit z n knoopsgat nemend) Asjeblief,
charmante krekel en liefde van m'n hart,
MOP, Nog 'n couvert, Miep, (Miep blijft even ingehouden-driftig zitten) Miep! (Miep gaat gehumeurd de
keuken in).
JASPER, Dus, je ben weer heelemaal hersteld, Eefje?
'
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EEF, Ja, ik heb bijgeteekend voor nog minstens dertig
jaar,
JASPER. Verstandig, hoor.... Gister dachten we dat
je 't te pakken had, maar je werd tegen den avond
ineens zoo muzikaal, dat 't gevaar wel geweken moest
zijn,
Je ken zoo, zonder dat je 't zelf
EEF, Niewaar'
weet....
NANNING .... En die val is ook goed afgeloopen... .
EEF. Ja, 't was goddank niet furtiesiema, maar hoe
zeg-ie dat ook weer
erg pianoma, hèhèhè! .... Hoe
komt 'n mensch an de uitdrukkinge! .... Wat kijken
jullie nou of 't spookt.... (tot Miep, die alles voor
haar gereed zet) ....Dank je wel, kind... .
MIEP, Wel bekome 't u. .. .
EEF, 't Zal jou ook net zoo bekommen .... (tot Mop, die
haar bord vult) .... Dank-ie, Marie .... Da's soep
da's soep om je vijanden mee uit d'r graf te helpen .... (zij eet, De anderen kijken toe en zwijgen)
.... Je mag d'r wel bij praten of slurp ik te
hard
JASPER. Is 'r iemand bij je boven?....
EEF, Ja
en j e raait nooit wie .... De meneer, bij
wie jij vandaag met Mop geweest ben ... .
JASPER. Je... .
MOP, Ach wel nee, Jasp. Da's de behanger, die nieuw
zeil legt. ... Eef, vertrouw je dien man zoo heel
alleen?
EEF. Waarom niet?
Hij mot niks van me hebben.. .
Vertrouwen doe 'k alleen geen mènsch van wie i k
wat mot hebben.... Allemachtigste, wat is die soep
heet. . . . Effen blazen. . Nou, nou
taart en druidruiven, wat betaal je daarvoor?
ven
MOP .... Dat weet 'k niet, Eef
die heeft Nanning
meegebracht....
EEF.. . En bloemen, en, en.... (bekijkt de kreeftensla)
.... Wat zit 'r onder die gele saus ... .
JASPER... Astacus fluviatilis nobilis, misschien Astacus
fluviatilis torrentium dat kan 'k niet met zekerheid zeggen.. . 't Kan ook 'n Palinurus vulgaris zijn,. .
'k Heb enkel de bus opengestoken en had nog geen
tijd voor 'n wetenschappelijk onderzoek ... .
.
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gewone
MOP. Hij
MOP,
Hij houdt
houdt je
je voor
voorde
degek,
gek,Eef....
Eef .... 't'tIsIsgewone
kreeft ... .
kreeft....
JASPER
Palinurus vulgaris
vulgaris ....
JASPER....
.... Palinurus
... .
EEF. ....
. .. En
Enwat
watbetaal
betaaljejevoor
voordie
diepallienares
pallienares vulvulEEF
gaares .... ?
MOP. Wat
Wat kost
kost de
de bus,
bus, Nanning?
Nanning?
MOP.
NANNING. (licht-geprikkeld)
(licht-geprikkeld) ....
Dat kan
kan mevrouw
mevrouw
NANNING.
.... Dat
.. Ik
Ik
Bonheur
informeeren.
Bonheur in
in den
den winkel
winkel van
van Post
Post inf
ormeeren.....
heb niet
niet de
de gewoonte
gewoonte naar
naar prijzen
prijzen te
te vragen,
vragen, als
als
heb
ben.....
ik ergens
ergens geïnviteerd
geïnviteerd ben
.. .
EEF.
sjongen, sjongen
sjongen - taart,
druiven, kreeft
kreeft - alletaart, druiven,
EEF. sJongen,
twee
maal
angedragen door
maal angedragen
doormeneer
meneerStorm....
Storm .... en twee
soorten
van meneer
meneer .... ?
soorten wijn....
wijn .... Ook van
Die is
is van
van mij
mij - en
voor de
MIEP.
(ingehouden) ....
MIEP, (ingehouden)
.... Die
en voor
gaat dat
dat niemand
niemand an!
anI
rest gaat
(zich een
een tweede
tweedeglas
glasvolschenkend)
volschenkend), .....Hèhèhè!,
HèhèhèL....
EEF. (zich
'k
Mot toch
toch weten
weten wie
wie 'k
'k d'r
d'r voor
voor danken
danken mot
mot ....
'k Mot
... .
Je gezondheid,
gezondheid, pallienaares
pallienaares die
die gaaris
gaaris ....
JASPER.
jouwe, krekel,
krekeL .... 'k
'k Had
Had 't'tme
meniet
nietkunnen
kunnen
JASPER, De jouwe,
droomen
zien na
na dien
dien
droomen jou
jou vandaag
vandaaghier
hieran
an tafel
tafel te zien
slagboven....
boven ....
oontzettenden
n t z e tt end e nslag
EEF. (hem
(hem aanstootend)
'k Heb
Heb met
met 'n
'n stoof
stoof of
of 'n
'n
EEF,
aanstootend)....
....'k
stoel
komedie gespeeld!....
Nou
stoel komedie
gespeeld! .... Is-ie
Is-ie goeie?
goeie? ....
....Nou
me staat,.
staat. ...
kijken ze me weer an
an of
of d'r 'n geest achter me
'n klopgeest.
Enkel
behanger,diediehalf
halfpondjes
klopgeest. ...
. Enkel
dede
behanger,
pondj es
in me
me nieuwe
nieuwe zeil....
(reikthaar
haarleege
leegebord
bordover)
over)
in
zeil.... (reikt
...
(Miep haalt
haalt in de
de keuken
keuken het
het eten
eten t?
.. AsjebHef..
Asjeblief, ... (Miep
Mop zet 't vuile vaatwerk op den dienbak) .... Ik Mopzet'vuilawrkopdenb).I
't isis maar
maar lekkertjes
lekkertjes met
met 'n
'n glaasie
glaasie wijn
wijn bij
bij je
je
zeg
zeg 't
middageten
Ach ja,
ja, heb
heb 'k
'k sinds
sinds 'k'kondertrouwd
ondertrouwd
middageten.....
. . . Ach
(neemt de flesch,
flesch, trach
trachtt .
ben nooit meer
meer 'geroken.
'geroken ....
ben
. . . (neemt
te lezen)
lezen),...
Allemachtigste, me
me oogen
oogenworworhet etiket te
. . Allemachtigste,
den
zoo slecht,
slecht, da'k
die koeie-letters
koeie-Ietters al
al niemeer
niemeer
den zoo
da'k die
lees
Me ....
Me
lees,.....
.... Me
.... Me
(met ironische
ironische beleefdheid)
beleefdheid) Médoc
MédocCantenac,
Cantenac,
NANNING. (met
mevrouw ....
mevrouw
... .
EEF. (terwijl
(terwijl Miep
Miep het
het eten
etenbinnen
binnenbrengt
brengt en
en Mop
EEF,
Mop bezig
bezig
.. Medok
, . Medokkantenek!
kantenek! (tot
(totJasper)
Jasper)
is te
te bedienen)
bedienen) ....
'k
Hèhèhè, pallienaares,
kantenek
- breekjenek
breekjenek ....
Hèhèhè,
pallienaares,
kantenek
.... 'k
(neemt
Geloof
d'r maar
maar wat
op smoezen
smoezen ....
Geloof dat
dat ze d'r
wat op
.... (neemt.
de
andere flesch,
flesch, kijkt
kijkt kippig)
En die?.
die? ..
de andere
kippig) ....
.... En
.. ;
NANNING. Liebfrauenmilch
Liebfrauenmilch 1904
... ..
NANNING,
1904...
.

. T .. .
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EEF, Liebvrouwenmilg
Liebvrouwenmilg
.... Milleg .... Milleg ....
EEF.
....
Melk....
JASPER,
JASPER. Melk ....
EEF.
........Hèhèhè!.
dat
EEF, Liebvrouwend'rmelk
Liebvrouwend'rmelk
Hèhèhè!....... As
As ze dat
nou
drinkt 'r
'r niemand
niemand
nou op
op z'n
z'n Hollandsch d'r opzetten drinkt
.... (wil
(wilzich
zichinschenken),
inschenken).
'n
'n spoog
spoogvan
van....
NANNING.
(haar beleefd
flesch afnemend)
afnemend) Pardon,
Pardon,
NANNING, (haar
beleefd de flesch
mevrouw,
bij de
de kreeft....
kreeft ... .
mevrouw, die
die drinken
drinken we
we bij
.... En
En mijn
mijn
EEF.
EEF, Gotogot,
Gotogot,wat
wat 'n
'n deftige
deftige bereddering
bereddering....
hoef
je niks
leeren, jongetje
jongetje....
Ik heb
heb meer
meer
hoef je
niks te
te leeren,
.... Ik
restantjes van
van fijne
as jij
jij ooit
ooit
restantjes
fijne flesschen
flesschen gedronken
gedronken as
in je
heele leven
leven gezien
gezien....
in
je heele
... .
NANNING.Dat
Datzal
zalwel
wel....
... .
NANNING.
EEF.
zeker ....I Iksjeneer
EEF, Dat
Dat zal
zal wel.
wel, Nee,
Nee, dat
dat zal
zal zeker....
k s j ener
me niet voor
me
voor wat ik
ik geweest
geweest ben,.
ben.... Tot
Tot me
me dertigste
dertigste
(neemthaar
haarbord
bordaan)
aan)Dank-ie,
Dank-ie,Marietje,
Madetje,
ben
. ..(neemt
ben 'k.
'k....
kind....
kind
.... Tot
Tot m'n
m'n dertigste
dertigste was
was 'k
'k eerste
eerste meid
meid bij
bij 'n
'n
rijkdom as
nooit weet
zal krijgen,
krijgen, al
aI strijk
strijk uu
rijkdom
as uu nooit
weet van zal
op je
je viool
. .. Elleke
Elleke dag
dag
op
viool tot
tot je
je d'r
d'r geel
geel van
van ziet.
ziet....
en weet-ik-veel
weet-ik-veelen
enliebvrouwend'r,
liebvrouwend'r...
medok kantenek en
..
. . . . hèhèhè ....
da's'n'nnaam
naamwaar
waar jeje 't'tzuur
zuur van
van
....hèhèhè
.... da's
krijgt! .. In
" de
In keuken
de keuken
snoeptenwewewat
watoverbleef
overbleef
krijgt'
snoepten
Zondags mochten
mochten we 'n
'n half
half fflesschie
Goeie
en 's's Zondags
lesschie,..... Goeie
menschen, hoor
.... InInd'r
d'rtestament
testament kreeg
kreeg ik
ik tweetweemenschen,
hoor....
duizend gulden....
Daarvan ben
ben 'k'kgetrouwd
getrouwd met
met
duizend
gulden.... Daarvan
Bonheur - God
Godzalzal'm'mbijbijzich
zichhouen
houen tot
tot ik
ik'r'rook
ook
Bonheur
kom - we benne
benne samen
samen - ach,
ach, ach,
ach, wat
wat 'n
'n voorvoorzichtige man
man heb
heb 'k
'k an
an 'm
'm verloren!
verloren! - we benne
benne zoo
zoo
zuinig
zuinig geweest
geweest as
as de
de pest....
pest ....
MOP,
MOP. Eet
Eet nou,
nou, Eef
Eef - je
je laat
laat alles
alleskoud
koudworden!
worden!
EEF... IkIkbewaar
bewaarme
mehonger
honger voor
voor de
depallienaares
pallienaares die
die
EEF...
gaaris ---- heb
- stopstopgaaris
heb 'k
'k 't.
't.goed
goedonthouen,
onthouen,Jasper?
Jasper?
vol met
met jejelappies,
lappies,
pen jullie
jullie jeje buiken
buiken maar
maar vol
pen
hèhèhè!
waren
zoo
hèhèhè! .. ....
" -we we
waren
zoozuinig
zuinig as....
as ... .
NANNING,
NANNING. (met
(met vollen
vollen mond)
mond) ....De
.. , .Depest....
pest. .. .
EEF....
Asde
de pest....
pest. ...
EEF .. " As
NANNING. Mevrouw
Mevrouw Bonheur,
Bonheur, as
zoo'n gezellig
gezellig
NANNING,
as jeje zoo'n
humeur houdt,
....
humeur
houdt, kom
kom ik
ik boven
boven bij
bij je
je op
op visite
visite....
EEF. (met
(met bedoeling)
bedoeling) ....
Jongen, heb
heb ik
ik uu wat
watgegeEEF,
.... Jongen,
daan? (zij
. " lacht
(zij lacht
kijken
deranderen)
anderen)We
We
daan'
bij bij
hethet
kijken
der
hebben me
me tweeduizend
tweeduizend gulden
guldengespaard
gespaarden
engespaard
gespaard
hebben
en d'r
d'r nooit
nooit 'n
'n pink
pink an
an uit
uit gestoken....
gestoken ....Nooit
Nooitsuiker
suiker
en
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in de thee,. . Hij nooit sigaren, enkel krultabak,.
Aardappelen met groentes en 'n kommetje vet. .
dan mot 'r wat wezen
Enne 's Zondags
da's
de dag des Heeren 'n mager lappie en is 'n toetje,. .
De krummels van 't brood werden nog bewaard,. .
'r Ging geen wasch de deur uit... . D'r kwam geen
schoonmaakster over de vloer... . De plee schrobde
'k met permissie zellef , .. En as anderen 's Zondags
uitgingen zat hij daar in z'n hemdsmouwen en ik
hier in me schoone j ekkie .... Zoo kom-le d'r ... .
Zoo kè-je op je ouwe dag rustigies .... (met langzaam-opwellende kwaadaardigheid) ....Ik heb in
mijn zitje nooit voor 'n tafel met Medok weet-ik-veel,
Vrouwenmelk, pallienaares met gele saus, taart,
druiven en blommen gezeten.... As 'k jarig was,
kreeg-ie suiker in z'n koffie en maakte 'k advocateborrel advocaat advocaat Mop advocaat
--- Jasper. .. .
JASPER, Ja, we verstaan je wel, liefde van m'n hart,. .
(de behanger klopt bij het gat en fluit) .... Wie fluit
daar?
EEF, Dat zal je slechte geweten zijn. . (ze schenkt
zich het restant der flesch roode wijn in) , .. 't Grondsop is voor de j e-weet-wel .... Een-honderd-negentien drie-en-dertig twintig drie. ... Nou
mot ik toch is effen gaan zien wat die vent boven
an het scharrelen is. . As je maar wacht met de
pallienaares. 'k Ben as 'n zwaluw zoo vlug terug
op me plaats... . (bij de deur) .... En je mag
terwijl wel effen over me konkelen.... (af naar
boven) ,
MIEP, Had 'k de deur nou maar op slot gedaan. . . .
JASPER, Had je niks geholpen, genie.... Ze was door
't sleutelgat gekropen .
NANNING, 'k Wil niet onbeleefd zijn, schoonpapa: als
'k m'ningeving volgde, liet 'k 'r alleen met de „pallienaares". ... (de vrouwen ruimen af voor 't volgende
gerecht) .... Mag 'k terwijl 'n cigaret of hindert
't u, mama
MOP, Jongen, j e vraagt dat toch nooit. . (hij presenteert een sigaret aan Jasper. Zij rooken en er is
even een stilte van gêne).
..
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EEF, (bij den behanger) ....Heb-ie anders niks uitgevoerd?
BEHANGER, Asj eblief , De voorrand leit al ... .
EEF, Nee, die open reet hoeft niet dicht.... Daar leg
'k 't kleed wel over, .. Eerst de plek bij 't buffet,. .
En doe d'r geen verrel j aar over....
BEHANGER, Je ziet toch....
EEF, Ja, 't is goeie.... (hij neemt het zeil mee bij den
buffethoek, Zij trekt quasi het kleed glad, loert en
luistert) ,
MIEP, Moeten we nou heusch op 'r wachten?
MOP, Je kan toch niet anders....
MIEP, De heele stemming is weg. Bah! Wat ellendig!
(af met den dienbak in de keuken),
JASPER. De stemming weg? ....Dan zullen we voor
'n nieuwe stemming zorgen, Wat doe jij, Nanning,
als je instrument valsch is?
NANNING, Dan stem ik zoolang tot.... Of als 'k in 'n
driftige bui ben, smijt 'k 't ding in 'n hoek.... Dat
moest u met die daar ook doen en niet zuinig!
JASPER, Jongen, dat zijn wat te radikale maatregelen.... En dat doe jij met 'n viool van Cremona ook
niet.
NANNING. Schoonpapa, als ik met Miep getrouwd ben,
en zoo heel lang wachten we niet meer dan zet dat
kreatuur geen stap meer in uw woning of Miep en
ik doen het niet meer....
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TIENDE
TOONEEL
TIENDE TOONEEL
DE VORIGEN

MIEP

MIEP. Asj
Asjeblief.
met 'n
'n
MIEP,
eblief,Schoone
Schooneborden.
borden,Wat
Watzit
zit jij
jij met
begrafenisgezicht f Nan?...
Toef jongen,
jongenf laten
laten we
we
begrafenisgezicht,
Nan? Toe,
voor
dien eenen
eenen keer
keer door
door den
den zuren
zuren appel
appel heenheenvoor dien
Zeg fNan,
bijten...
Ziezoo. Ik
Ik bedien,.
bedien.... Zeg,
Nanfdat
datkunnen
kunnen
bijten,. . Ziezoo,
wij
- jijjij's'sZondags
Zondags in
in
wij later
later ook
ookwel
wel 'ns
'nsprobeeren
probeeren
hemdsmouwen daar
'n schoon
schoon jek
jek hier
hier je hemdsmouwen
daar en
en ik in 'n
asjeblief
rug....
Diegraten
graten zijn
zijn
asjeblief 'n
'n stuk
stuk van
van den
den rug
.... Die
voor haar.
. .. (Eel
(Eefkomt
komt nij
nijdig
dig omlaag)
omlaag)....
.... En laat
voor
haar ....
'laat
'k
flesch wat
wat uit
uit 'r'r bereik
bereik zetten,
zetten. Ze
Zepimpelt
pimpelt
'k de volle flesch
...
te veel.
te
veel....
JAS PER. Miep,
Miepf niet
niet met
met kleinigheden
kleinigheden plagen!
plagen!
JASPER.
MIEP. Ze
Ze heeft
heeft de
de flesch
fleschrooie
rooie haast
haast alleen
alleenopgedronopgedronMIEP,
ken. Ze wordt
wordt te
te weelderig
weelderig ...
ken,
... ..
Daar is
is ze
zeweer!
weer! Had
Had
EEF.
(de trap
trap af
gekomen) ....
EEF, (de
af gekomen)
.... Daar
Beleefd isis
je nou
effen kennen
kennen wachten!
je
nou niet
niet effen
wachten! ....
.... Beleefd
dat! . . .. Jessis
wie rookt
rookt 'r'r zulke
zulkestinkende
stinkende sigasigaJessis,f wie
....
retten,
retten, terwijl
terwijl't'teten
etenop
op tafel
tafel staat
staat....
NANNING..... Dat
Dat heb
heb ik
ik ininRusland
Ruslandgeleerd,
geleerd fmevrouw
mevrouw
NANNING.
Bonheur.
.. Mag
Mag ik
ik uupresenteeren?
presenteeren ? Dáár
Dáár doen
doen de
de
Bonheur .....
dámes
....
dames't'took
ook....
EEF.
.... Ik
Ik hou
hou van
van HolHolEEF, We
We bennen
bennenniet
nietinin Rusland
Rusland....
landsche
beschaving en Hollandsche
Hollandsche manieren.
manieren ...
landsche beschaving
. , As
nou is
is ging
ging zitten
zittenprulmen?
pruimen?
íi k nou
NANNING. Waarom
Waarom nièt?
nièt?
NANNING,
EEF.
(ruilt de flesschen
flesschen om
om en
en schenkt
schenkt zich
zich een
een glas
glas
EEF. (ruilt
witte wijn
....Hoor-ie
Hoor-ie dat,
dat fMiep,
Miepf da's
da's jejevoorvoorwitte
wijn in)
in) ....
land
wat
Liebvrouwend'rmelk geel
geel
land....
.... --- wat
zietziet
die die
Liebvrouwend'rmelk
as saffraan!
saffraan! da's
- da's
'n paar
maandennadat
.nadat jeje jje
'n paar
maanden
boterbriefie
halen - Santjes! je
- je
voorboterbrief ieben
ben wezen halen
voorland as hij
hij geen
geen centen
centen mee
mee na
na huis
huis brengt
brengt van
van de
de
land
muziek
dan
steek-je
met
zijn
permissie'n'npruim
pruim
muziek-dan
steek-je
met
zijn
permissie
achter
plaats van
van 'n
'n boterham
boterham met
met 'n
'n
achter je kiezen
kiezen in
in plaats
toetje ....hèhèhè
hèhèhè!! ....
Verslikme
mehaast
haast van
van de
de
toetje....
.... 'k'kVerslik
(bekijkthet
hetbord
bordmet
metkreeft,
kreeft, dat
datMiep
Miep
lach.
lach . ..(bekijkt
nijdigjes
Jawelda!...
aannij
digj esvoor
voorhaar
haar neerzet)
neerzet) ,...
.. Jawel
da !, .. Je aanstaande
rug van
van de pallienaares
pallienaares en
wat gele
gele
staande de
de rug
en ik wat
'k Had
Had ze
ze eerst
eerst voor
voor
saus
paar graten....
saus met
met 'n
'n paar
graten .... 'k
me afgekloven,
afgekloven, om
.. 'k'k Heb
Heb
me
om me
me tanden
tandente
te sparen.
sparen .....
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je
....Geef
Geefme
medan
danheelemaal
heelemaal niks
niks..
snotje, hoor
hoor....
je in 't snotje,
Da'sfoenijkr.
Da's fassoenlijker ... .
MOP.
asjeblief. .. .
MOP. Eef, asjeblief
EEF.
fnabauwend) ....
Eef, Eef,
Eef, Eefl
EefL ... Zet
ik jou
jou
EEF, (nabauwend)
....Eef,
Zet ik
mijn
je me
me
mijn koffiedik
koffiedikvoor
vooren
en slurp
slurpikik de
de koffie?
koffie? As je
liever
- hè-je
hè-je boven
boven niet
nietstaan
staansoebatten,
soebatten,
liever niet
niet ziet —
of 'k benejen
kommen? -— zeg
zeg 't dan
rejaal
benejen wou
wou kommen?
dan rej
aal,t
waar je aanstaande schoonzoon, die zich hier 'n be- warjenstdchoz,ie r
bij bij
is....
As 't iemand
roerte
eten,
roertemot
mot
eten,
is As
iemand toekomt
toekomt —
as
iemand 'n
'n behoorlijke
behoorlijke portie
portie toekomt,
toekomt, ben ik
ik 't
as iemand
toch!.
...IkIklaat
laatme
meniet
nietaffronteeren
affronteeren met
met 'n paar
tochl....
leege bord
bord.. Ik
Ik ben
ben geen
geen poes,
poes. Zet
Zet 't
graten
graten op
op me leege
liever
.. " (een
(eenstilte,
stilte.Geklop
Geklop
liever voor
voor me
me op
op den
den grond
grond....
van den
van
den behanger),
behanger).
NANNING.
(ruilt bedaard
bedaard de
de borden
borden om)
om) Asjeblief,
Asjeblief,
NANNING, (ruilt
m e v rrou
o u w.
W. Ik
Ik dweep met
me
met graten,
graten.
EEF.
(de borden
borden terug-ruilend)
terug-ruil end) Dank
Dank uuwel,
wel,mmeneer.
EEF, (de
e n e e r.
Ik kom
kom niet op
op de
de bedeeling.
bedeeling.
Ik
Eefje, de
de wijn
wijnschijnt
schijnt 'n beetje koppig
koppig te
te zijn.
zijn.
JASPER. Eefje,
MOP. (pogend
(pogend te
sussen) Toe,
Toe, Eef
Eef —
- ik
ikben
benjarig!
jarig!
MOP,
te sussen)
EEF . Dat
zou 'k nou
nou nog is
is zeggen!
zeggen! De
Dejudasserij
judasserij ....
EEF.
Dat zou
Voor 'n
'.0 verreljaar
verreljaar likte je
je de
de vloer
vloerwaarop
waarop 'k liep —
nou graten!..
graten!.... Daar
nou
Daar laat
laat 'k me
me lappies
lappies voor
voor staan!.
..
staan!...
Jij most
most me
.... Je
Je weet
weet heel
Jij
me niet
niet laten
laten beleedigen
beleedigen....
goed ....
goed....
MOP. (haar
Ik laat
laat je
je niet
niet
MOP,
(haarsnel
snelininde
derede
redevallend)
vallend)....
.... Ik
beleedigen ....
EEF
EEF. Beleedigen
Beleedigen niet:
niet: beduvelen
beduvelen door
door je
je dochter,
dochter, jeje
schoonzoon! (ledigt
Ik ben
ben 't zat,
schoonzoon!
(ledigt nijdig
nijdig haar
haar glas)
glas) Ik
Vrouw op mijn
mijn leeftijd
leeftijd door
door 'n kwaje
verstaan!... 'n Vrouw
meid
en 'n
kwajongen....
meid en
'n kwajongen
....
JASPER. Eef,
Eef, nou
nou moet
moet ik
ik jejetoch
tochernstig
ernstigverzoeken
verzoeken
JASPER.
- of
of anders....
anders ... .
-EEF
Of anders?
anders? ... Maling
MalinJ! an
. " 'k Heb jou
jou zoo'n
zoo'n
EEF.. Of
anjel.
je!....
z 0 ek en.
villenenengraten
graten op
op
boel te
boel
te ver
verzoeke
n..... ..MeMe
villen
me bard
bord!! .... En
Ende
dekomedie
komedie spelen,
spelen, dat
dat jejeop
opzwart
zwart
hij alles
allesbetaald
betaaldheeft,
heeft,dedeblommen,
blommen,
zit en
en dat
dat hij
zaad zit
taart, de
de druiven,
druiven, de
de pallienaares,
pallienaares, de
deMedok
Medokkankande taart,
tenek, de
de Liebvrouwed'rmelk.
Liebvrouwed'rmelk. (zij
staat driftig
driftig op)
op)
tenek,
(zij staat
..,Straks
...Straks het-ie
het-ie 't't vleesch ook
ook meegebracht!
meegebracht! Zou
Zou me
me
.

.

niet dat
dát verwonderen!
verwonderen! ....
niet
..

JAS PER. (driftig)
(driftig) Eef!
Eef!
JASPER.
71
71

EVA BONHEUR
BONHEUR

EEF.
Eef! (Mop
(Mop bedoelend)
bedoelend) As ze
ze met
met me
me alleen
alleen
EEF, Eef,
Eef, Eef!
- en
en
is,
het ze
te veel
veel zorg,
zorg, om
is, het
ze te
omd'r
d'rrug
rugt~tekrabben
krabben
(hakkelt) ,...
Hè-je
en, en,.
en .... (hakkelt)
hier Medok kantenek, en, en,
..Hè-je
van hem
hem soms
soms ook
ook geleend?
geleend?
van
MOP.
(nerveus opstaand)
opstaand) Eef!
Eef!
MOF, (nerveus
Ja, of
of je
je nou
nou eeft,
eeft, maling
maling an,
an, hoor!
hoor! As hij
hij en
en zij
zij
EEF.
EEF, Ja,
getrouwd
stap meer
meer hier
hier in
in 't't
getrouwd bennen,
bennen,mag
magik
ik geen
geen stap
huis, ik,
ik! Da's
Da's om
om je
je te
te bedoen!
bedoen! Graten!
Graten! Graten!
Graten!
huis,
ik, ik!
Daar kom 'k voor met me kapotte been na benejen!Darkom'vetapbne]!
Asjeblief! (zij
(zij smijt
smijt Jasper's
Jasper's bloem
bloem op
op de
de tafel,
tafel, smakt
smakt
bij het
het bureau,
bureau. Een
Een pijnlijke
pijnlijke stilte),
stilte).
nijdig in
stoel bij
nijdig
in den stoel
NANNING. (doet
(doet een
een paar
paar driftige
driftige stappen
stappen naar
naar de
de
NANNING,
hij fel
fel wil
wil uitvallen,
uitvallen, houdt
houdt
zijde
van Eef,
Eef, gebaart
gebaart of
zijde van
of hij
zich met
met moeite
moeite in,
in, zegt
zegt stug
stug en
enkoel:)
koel:)Mevrouw,
Mevrouw,
zich
meneer .. " Goeien
Goeienmiddag,
middag. (af).
(af).
meneer....
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ELFDE TOONEEL
DE VORIGEN, zonder NANNING,
MIEP, (hartstochtelijk) Gelijk heeft-ie! 'k Heb op m'n
stoel zitten draaien! Da's 'n schandaal, dat u dat
mensch hier zoo laat optreden! En nou zeg ik één
ding: als die in de kamer komt, ga ik 'r uit! (af).
EEF, Ik zeg niks, (Mop staat even wezenloos, gaat Miep
achterna) , Daar zitten we met ons tweetjes, alleen bij
de pallienaares, de taart, de druiven en de Liebvrouwed'rmelk!
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TWAALFDE TOONEEL

JASPER

EEF

JASPER. (steekt bedaard in pijp op, schenkt twee
glazen in, zet het eene voor Eef op het schrijfbureau,
gaat weer zitten) Ja, daar zitten we, Eefje, met ons
tweeën in 't Heelal,
EEF, (kijkt hem eenigszins gebluft aan) Jij ben gek,
JASPER. Quod erat demonstrandum... .
EEF, Stapel, (een stilte) Mot je ze ook niet achterna?
JASPER. De kapitein, sylphide, blijft 't laatst op de
brug tot 't lekke schip heelemaal is gezonken, Je
gezondheid... .
EEF, (na een stilte verwoed opspringend) .... Bonjour!
En nou kom ik hier nooit meer, al sleep-ie je voor
me op je knieën....
JASPER, Op me knieën
't zal met m'n kunstbeen
moeilijk gaan, zon van het huis!
EEF, (kwaadaardig) ....Ik zeg niks meer! (af omhoog.
Hij staat op, kijkt in de deuropening of hij de vrouwen ziet, rookt dan weer zijn pijp. Zij snauwt den
behanger toe:) Hou op met je geklop, behanger! Hou
op! Me kop barst van de hoofdpijn!
BEHANGER. Midden in laten steken?
EEF. Dat hoor-ie toch?
BEHANGER, 't Is goeie.
EEF, Schei je haast uit met je „'t is goeie"? As j eblief
'n =H ie, Morgen tien uur de rest.
BEHANGER.... 't Is gg ... Ken ik me spullen laten
leggen?....
EEF. Ja, Schiet op,
BEHANGER, Je ken hier niet loopen met je bloote
voeten,. . D'r zwerven halfpondj es, .. Dag juffrouw...
EEF. Dag, (zij bukt weer bij de opening, loert, schrikt) ,
BEHANGER. Dat was 'n muis, D'r zatten d'r hoopen
onder 't ouwe zeil....
EEF, 'n Mills, Jessis! Daar spring ik 't water voor in, . .
BEHANGER, Dan neem - je 'n poes,
EEF. Ja, ja, 't is goeie!
BEHANGER, (grinnekend) ....Dag juffrouw,
EEF, Dag, dag, dag! Mot je honderd keer dag zeggen?.. .
(zij bukt opnieuw, Miep komt binnen bij Jasper) ,
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DE VORIGEN

MIEP

MIEP, (zit op de bank, begint te snikken),
JASPER, (rustig) Miep, m'n kind .... 'k Dacht dat jij
verstandiger was....
MIEP, Hij komt niet meer terug....
JASPER, En dan?
MIEP, (hartstochtelijk) ....Vadertje, vadertje — als-ie
niet terug komt, als-le niet
durf ik jou en moeder.. .
JASPER, Hij komt terug.... En als-íe 't niet doet, mag
ik je alleen gelukwenschen, m'n kind....
MIEP, Vadertje
ik kan je niet alles zeggen!
JASPER, Dat kun je m ij wèl .... m ij wel, Mieplief, . .
MIEP, 0 God, vadertje ik heb 'm zoo vertrouwd, zoo
schrikkelijk vertrouwd....
JASPER, Van 'n geheim tusschen vader en kind,
hoort nooit iemand wat.... Goed zoo.... Huil jij
maar uit.... 'r Zijn al zoo'n boel heele groote, heele
dikke waterlanders vergoten om heele kleine dingen.. . Huil jij maar uit... (hij staat op en schenkt
haar een glas water in) .
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VEERTIENDE TOONEEL

DE VORIGEN

MOP

MOP. (treedt kleintjes bij Eef binnen) Eef, nou kom ik.. .
EEF. (grijpt bij de eerste woorden den hamer, om zich
een houding te geven) .... Wel allemachtigste, ken
je niet kloppen! (slaat driftig een spijker in den
grond) .... Wat mot je? ....'k Ben bezig!
MOP, Ik wou....
EEF, (slaat zich op den vinger, schreeuwt het uit)
....Gotogot, ik sla me vinger stuk!.... Dat komt
van je smerige manier om binnen te sluipen!....
Gotogot, ik val flauw van de pijn!. . 0! .... 0! . .
Eerst me been, dan me duim!.... Vermoord wor 'k
hier! .... (grient) .... 0! .... 0! .... 'k Raak van me
stokkie! 0! 0! ....
MOP, (heeft gelijktij díg met Jasper benee 'n glas water
ingeschonken) Drink dan is ... .
JASPER, Hier, m'n kind .... (Boven en benee wordt
gedronken). D 0 E K,

EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.
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DERDE BEDRIJF
(Hetzelfde dekor van het eerste bedrijf, Avond. Beneden brandt de schemerlamp op 't schrijfbureau, Het
raamgordijn is gesloten, Boven, bij de vol-brandende
lamp, zitten Eef en Mijpel thee te drinken) ,
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EERSTE
TOONEEL
EERSTE TOONEEL
MIJPEL

EEF

'n koppie,
koppie, meneer
meneer Mijpel?
Mijpel?
EEF.
EEF. Nog 'n
MIJPEL.
(aanteekeningen makend
makend in
in zijn
Z1Jnnotitieboek)
notitieboek)
MIJPEL. (aanteekeningen
Een? Twee,
Een?
Twee.
EEF. Asjeblief.
EEF.
MIJPEL. (roerend,
proeft) Hoe
Hoe ken
MIJPEL.
(roerend, proeft)
ken men
men zich
zich telkens
telkens
weer vergissen?
vergissen? Proef 'k
'k scheef
scheef of
ofkrom:
krom: geen
geenkorrel
korrel
suiker....
suiker
....
EEF.
(lief glimlachend)
glimlachend) Hoe
Hoe isis 't'tmogelijk
mogelijk - hoe
kan
EEF, (lief
hoe kan
iemand
verzot zijn
zijn op
op zoet!
zoet! Mijn
Mijn man,
man, zaliger
zaliger
iemand zoo
zoo verzot
nagedachtenis....
... .
nagedachtenis
MIJPEL.
(zacht-grinnekend) IkIk ben
uw man
man zaliger
zaliger
MIJPEL, (zacht-grinnekend)
ben uw
nagedachtenisniet
niet....
....
nagedachtenis
EEF. (tot
(tot driemaal
driemaal toe
toe schijn-schepjes
schijn-schepjes in
in het
het kopje
kopje lepelepelend) As
As 't'tnou
nouniet
nietan
anuw
uwverhemelte
verhemelteblijft
blijftplakken
plakken
lend)
- hèhèhè
hèhèhèl! - as ik uu nou
nou niet
niet verwen,
verwen, weet
weet ik
ik niet
niet
bastaardsuiker is
wat bastaardsuiker
is ....
... .
MIJPEL. (opnieuw
(opnieuw roerend
proevend) Nou,
Nou, 'n
'n slorslorMIJPEL,
roerend en
en proevend)
dige hand het-u
het-u niet.
niet.
EEF. Mijn
Mijn man
man -- daar
daarhangen
hangen z'n
z'n pijpen
pijpen nog
nog --- met
die eene in z'n
z'n hand
hand is-ie
is-iegestorven
gestorven - in die
die stoel
stoeldien
daar - ach
ach ja,
ja, allemaal
allemaalherinneringen!
herinneringenl - mijn
goeie man
man het
het de
desuikerziekte
suikerziektegekregen
gekregen z zon
goeie
o n der
dat-ie ooit suiker in z'n thee of z'n koffie kreeg.
dat-ieosukrnz'hfoiekrg,
MIJPEL. Da's
niet
nana....
.... Nah
Nah ....
Zal
MIJPEL.
Da'sknap.
knap,Doe
Doeikik'm'm
niet
.... Zal
Zoo'n
'k 'n tienduizend
tienduizend dollar
'k
dollar voor
voor je
je noteeren?
noteeren?....
.... Zoo'n
heb 'k
'k nog
nog nooit
nooit gehad...
gehad. . ..
Staj ejeportie
portie voor
voor
tip heb
. 'k'kSta
de helft
helft van
van de
dewinst.
winst.
EEF,
EEF. Ik
Ik dank
dank u.
u.
MIJPEL. As
voor 'n'npaar
paarmaanden
maanden zoo'n
zoo'n kop
kop had
had
MIJPEL,
As uu voor
getoond, ha'k
ha'k gezegd;
gezegd: begrijp
begrijp 'k,
'k, begrijp
begrijp 'k'koverduboverdubgetoond,
bel. Tóén
Tóén was
was 't't nog
nog zoo-zoo
zoo-zoo of
of jeje niet
niet hing
hing an
an jeje
bel.
geleende geld.
geld. Maar
Maar vandaag,
vandaag, nou
nou je
je door
door me
me neef
neef
geleende
alles werom
werom het gekregen...
gekregen ..... IsIs't 't. huis
huis op
op jeje overoveralles
geschreven?.
geschreven? ....
EEF,
EEF. Met
Met duizend
duizend gulden
gulden toe.
toe....
Enwie
wie't'tweer
weeruit
uit
... En
Heb zeze
me vingers
vingers krijgt,
krijgt, mot
. .. 'k'k Heb
me
mot vroeg
vroegopstaan.
opstaan....
me daar
daar behandelen
behandelenasas
vanmorgen opgezegd,
opgezegd. 'k
'k Laat
Laat me
vanmorgen
oud vuil!
vuil! 'k
'k Laat
Laat me
mejudassen
judassendoor
door 'n
'n meissie
meissie van
van
oud
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nog
'n muzikant,
muzikant, nog
nog niet
niet droog
droog achachnog geen twintig en 'n
(fluisterend) ....
't Is
Is af.
af.
ter
. .. (fluisterend)
ter z'n
z'n ooren.
ooren....
....'t
MIDPEL, Wat?
MIJPEL.
EEF.
't Engagement,
Engagement. In
drie dagen
dagen is-ie over
over de
de
EEF. 't
In geen
geen drie
vloer geweest.
vloer
MIJPEL.
dat zoo?
zoo? . " UUkomt
komt toch
toch niet
niet
MIJPEL, Hoe
Hoe weet
weet u dat
meer bij
bij ze
meer
ze? ...
EEF. 't't Is
Is af.
af. Ik
Ikweet
weetme
meweetje
weetjeweetje,
weetje.
da's jammer.
Nou - da's
jammer.
MIJPEL.
MIJPEL, Nou
EEF.
(met lichte
lichte prikkelbaarheid)
prikkelbaarheid) Wat
.. .
EEF. (met
Watisis jammer?
jammer?....
angl!zet. .. .
MIJPEL.
de schroeven
schroeven niet
niet zoo angiozet....
MIJPEL, Ik
Ik had
had ze
ze de
... Hebben
Hebben me
me man
man en
{m ik
ik ons
ons
EEF.
allemachtigste!. ....
EEF. Wel
Wel allemachtigste!
we
de
aardappelen uit
uit de
de mond
mond gespaard,
gespaard, hebben
hebben we
de aardappelen
ons
ontzegd, om
om door
door 'n
'n man,
man, die
die niet
niet goed
goed bij
bij
ons alles ontzegd,
z'n hoofd
hoofd is,
die ze al
al z'n
z'n leven
leven 'n'n stuk
stuk van
van z'n
z'n
z'n
is, die
hersens
mee-geopereerd hebben,
z'n been
been
hersens mee-geopereerd
hebben, toen-ie
toen-ie z'n
kwijt
omdoor
door'n'nman
manenen'n'nvrouw,
vrouw,
kwijt most
mostwezen
wezen- om
waarvan 'k
jaar de van
van niet
niet eens
eens kende,
kende, an
an
waarvan
'k voor
voor 'n
'n jaar
de
bedelstaf te worden
worden gebracht....
gebracht. ... Jammer!
Jammer! Dat
Dat
de bedelstaf
mot uu nog
- wie
wie het
het ze geeksekuteerd,
geeksekuteerd,
mot
nogisiszeggen
zeggen
Die
niet meer
meer kon
kon dokken'
dokken? ... Jammer!. '"
toen ze niet
... Die
goeie....Had
Hadu dan
u dan
't christelijkvoorbeeld
voorbeeld gegeis goeie....
't christelijk
geven....
geven ....
MIJPEL. Narrigkat
Narrigkat! !....
Ik zal
zalme
menek
nekafsnij
afsnijjen
voor
MIJPEL,
.... Ik
j en voor
... .
'n pietsie
pietsie provisie
'n
provisie....
om 'n
'n nakenden
nakenden neet
neetvan
van'n'nmuzikant
muzikant warm
warm
EEF. En ik,
ik, om
EEF,
voeren?
te voeren?
MIJPEL,..
Kischt!
MIJPEL. .. Kischt!
EEF. (opspringend)
(opspringendj Mensch,
je in jeje hersens!
hersens!
EEF,
Mensch, slaat
slaat 't't je
'r?
Wat is 'r?
Wat
MIJPEL. (z'n
(z'n beenen
beenen op den
den sport
sport van
van zijn
zijn stoel
stoeltrektrekMIJPEL,
kend) Da's
Da's gek,
gek, maar
maar daar
daar krijg
krijg 'k
'k nou
nou altijd
altijd 'n
'n
kend)
rilling
rilling van
van over
over me
me rug....
rug ....
EEF. (op
(op haar
haar stoel
stoelklimmend
klimmend )'n
)'nMuis?
Muis?
EEF.
geen rat
rat is
is ....
MIJPEL. 'n
MIJPEL,
'n Muis.
Muis. Zoo
Zooeen.
een, As
As 't
't geen
... .
EEF,
EEF. 'n
'n Rat....
Rat. ... Wei
Wel allemachtigste....
allemachtigste .... Dan
Dan blijf
blijf 'k
'k
hier geen
geen uur
UUr langer
.. " (werpt
(werpthaar
haar slof
slof naar
naar de
de
hier
langer....
Ga je!
je! R.uk-ie
Ruk-ie uit,
uit, sallemander!
sallemander!
richting) Ga
MIJPEL. Kischt!
Kischt! Kischt!
van de
de tafel)
tafel)
MIJPEL,
Kischt! (smijt
(smijt een
een lepel van
Asch
j ewij ne ! .... Weg,
Weg, onder
onder 't't orgel.
...
Aschjewijne!
orgel....
EEF. (doodelijk-angstig)
(doodelijk-angstig) Ach,
Heer, dan
dan speel
speel 'k'k
EEF,
Ach, lieve
lieve Heer,
zing 'k
'k vanavond
vanavond niet.
... Da's
Da's 'n
'n bezoeking....
bezoeking ....
en zing
niet....
880
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Vanmorgen
... (kruipt
(kruipt angstig
angstig van
van haar
haar stoel) ..:
...wil
,wil
Vanmorgen...
ik
daar, van
van 't't buffet,
buffet, de
de broodbak
broodbak nemen
nemen --- en
en
ik daar,
schiet 'r
mouw, .... De
De zenuwen
zenuwen zatten
zatten
'r een haast in me mouw,
zoo op me
me maag,
maag, da'k
da'k nie-eens
nie-eens fatsoenlijk
fatsoenlijk heb
heb ontontzoo
.. " Gaat
Gaat uuweg?
weg?
beten
beten....
MIJPEL.
Nou, 'k zou haast
haast denken,
denken, da'k
da'k welletjes
welletjeslang
lang
MIJPEL. Nou,
op
visite ben
ben geweest....
geweest.... Kom
Kom niet
niet in
inme
mebuurt,
buurt,
op visite
frotter
" Je
Je mot
mot 'n
'n val
val met
met 'n'n reepie
reepie spek
spek
frotter haurik!
haurik!.. ....
..
klaar zetten..
klaar
zetten....
EEF. Mat
Mot 't spek
spek wezen?
wezen?
EEF.
ik spek?
spek? Vraag
Vraag 't't hem! Nou,
Nou,
MIJPEL. Weet ik veel! Eet
Eet ik
MIJPEL,
vijf
duizend dollar?
dollar?
vijf duizend
... 'k
'k Ben
EEF. Nee,
EEF.
Nee, meneer
meneerMijpel.
Mijpel,IkIkmàg
magdat
datniet.
niet....
'r pas uitgesprongen door die daar....
daar .... En
En ik
ik spring
spring'rpasuitgeondr
'r
weer in....
in ....
'r niet weer
MIJPEL.
.. Dan
Dan wensch
wensch ik je
je 'n
'n plezierigen
plezierigen avond.....
avond ... .
MIJPEL...
Nee, ik
ik'' vind
weg zellef
zellef weL.;.
Kischt!.
Nee,
vind den
den weg
wel.. . Kischt
! .. .
Kischt!. " 't't Was
Was toch
toch 'n
'n rat...
rat. ..Was
Wasmij
mijtetegroot,..
groot.. .
Kischt!...
(af)
(af),.
...
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TWEEDE TOONEEL
EEF
DEOVERBUURVROUW
OVERBUURVROUW
EEF DE
bij het orgel,
orgel, smijt
smijt er
er wat
wat boeken
boeken
EEF.
(bukt voorzichtig
voorzichtig bij
EEF, (bukt
onder,
pantoffel weer
weer aan,
aan, ruimt
ruimt de
de kopjes
kopjes
onder, trekt
trekt de pantoffel
op,
de slaapkamer
slaapkamer in,
in, schuift
schuift het raam
raam op)
Jufop, gaat de
op) Juffrouw!
na bed?
bed? .. .
frouw! Juffrouw!
Juffrouw! Gaat
Gaat u al na
Om acht
acht uur....
uur ....Koescht,
Koescht, niet
niet
DE STEM,
STEM. Na bed?.
bed? ...
... Om
blaffen
da's
mevrouwvan
vanhierover,
hierover,lekkere
lekkere
blaffen -da's
de de
mevrouw
hè?.. Koescht!
Koescht! Niet
Niet zoo
zoobrombromdief!...
Waaksch, hé?,..
chef!. .. Waaksch,
men
Nee,ikikklee
kleeme
meom
omvoor
voor'n'nboodschap,
boodschap.
men....
.... Nee,
lievemensch
muizen - zulleke
EEF.
- mensch - 'k
'k heb muizen
EEF, Ach, me lieve
... .
krengen
krengen van
van dieren
dieren....
STEM. Zulleke?
Zulleke? ... Dan
mot je
je ze
ze isisvan
vandichtebij
dichtebij
DE STEM,
Dan mot
.. Zulleke
Zulleke groote
groote benne
bekijken.
bekijken .....
benne ratten
ratten....
..
EEF. Ach,
- haal
haal
EEF,
Ach, me
me lieve
lieve mensch,
mensch,me
melieve
lievemensch
mensch
't
niet an!....
As 'k
'k enkel
enkel 'n
'n rat
rat in
in de
de verte
verte zie,
zie,
an!. . As
't niet
.. " HetHet uu geen
wor 'k
wor
'k stapel-krankzinnig
stapel-krankzinnig....
geen poes?
poes?.......
Weet
't Mag'n'npoes
poesofof'n'nkater
kater
Weet uu geen
geenpoes?
poes?...'t Mag
wezen ....
wezen....
DE STEM,
STEM. Hahaha!
Hahaha! Voor
dag of
of vier,
vier, vraagt
vraagt uu 'n
DE
Voor 'n
'n dag
hond, nou
poes. Je
Je krijgt
krijgt op
op zoo'n
zoo'n manier
manier 'n
'n
hond,
nou weer
weer 'n poes,
beestenasyl
kanarie?
beestenasyl- enenjejekanarie?
.... (in
(in de
de
EEF. Allemachtigste!.
" Ha'k
EEF,
Allemachtigste!. ....
Ha'k motten
mottenweten
weten....
benedenkamer
bij het
hel
benedenkamertreedt
treedtMiep
Miep binnen.
binnen.Zij
Zij zit
zit bij
bureau
Toen
bureau neer
neer en
en staart
staartin
in de
de schemerlamp)
schemerlamp)....
....Toen
me man
man nog
nog leefde,
leefde, heb
heb 'k
'k twintig
twintig jaar
jaar'n'nsoesterrijn
soesterrijn
me
bewoond, met
ondersteek voor
voor z'n
z'n werkplaats
werkplaats d'r
d'r
bewoond,
met 'n ondersteek
naast - en de
de wallekant
wallekant met
met de
de gracht
gracht zóó
zóó voor
voor 't't
grijpen - en nooit
nooit 'n
'n spinnekop,
spinnekop, nooit
nooit 'n'n pissebed,
pissebed,
enkel of-ie
of-ie zindelijk
zindelijk op
op
nooit
nooit 'n
'n muizekeutel.
muizekeutel ...
.... Da's enkel
je lijf
lijf en
ken 't'tgelooven
gelooven of
of
en jeje boeltje
boeltje ben....
ben .... UUken
niet, me
i k t 't
't of
of je
je
niet,
me lieve
lieve mensch,
mensch,'t'tongedierte
ongedierter uruikt
watopvastenijd'wlmzpensodai
op vasten tijd 'n dweil met zeep en soda en is wat
bleekpoeier gebruikt en of-ie
of-ie jeje Zaterdagavond
Zaterdagavond bebe- blekpoirgutn
geen
hoorlijk verschoont!
Maar
hierhier
- 'k
'k lieg
lieg 'r'r geen
hoorlijk
verschoont!
Maar
woord an
woord
an - loopen
dames - de dames!
dames! - al
loopen de dames
zij - en
as 'k
'k 'r
'r
op
d'r nuchtere
nuchtere maag
maag - in
in de
de kale
kale zij
op d'r
en as
zelf niet
niet de
de hand
hand an
an hieuw,
hieuw, krioelde
krioelde 't van
van de
de meemeeeters - u begrijp
begrijp me
zet allemaal
allemaal dooie
dooie
me weL..
wel,. . Dat zet
dooie vogels,
vogels, dooie
dooie vuiligheid
vuiligheid - je
je mot
mot
beesten
beesten op, dooie
.
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en dat steekt geen poot uit, om
't bij hem is zien!
de boel te redderen en stofvrij te maken! Jawelda,
as 'k van muizen geweten had, ha'k zoon stinkend
huis gekocht....
DE STEM, (verschrikt-aandachtig) Mevrouw, d'r is onraad .... D'r klimt iemand over de schutting ... .
EEF, Bij mijn in de tuin?
u weet wel.
DE STEM, 't Jonge mensch
EEF, Wacht 'r is effen.... Daar mot ik bij zijn.... Dag
juffrouw, ik kom strakkies nog wel terug, as u d'r
nog is.... (zij gaat haastig naar de andere kamer,
slaat een tip van het tapijt terug, loert door de opening in den vloer) ,
..
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DERDE TOONEEL
NANNING MIEP EEF boven
MIEP. (verschrikt) Wie daar?....
NANNING, (door de tuindeur)
MIEP. Jij?.
NANNING. 'k Heb telkens gekeken en geloerd of je
alleen was . . . . Nou treft 't net . . . .
MIEP. De entree van 't huis is anders daar, en ik blief
geen bezoek als vader en moeder 'r niet zijn....
NANNING.... Miep, asjeblief, sla niet dien overdreven
toon aan....
MIEP. Ik sla den toon aan, die me past.... Drie volle
dagen heb je ons huis niet weten te vinden — nou
convenieert mij je visite niet! . . . . Is je dat duidelijk?
NANNING. Volkomen, maar zoo, gaan wij niet van
elkaar af, Miep.... Zoo behandelt men iemand, die
je totaal onverschillig is, die je kwijt wil zijn....
MIEP. (hem driftig in de rede vallend) . . . . Dat is 't
toppunt! Kom jij hier met verwijten van onverschilligheid en kwijt-willen-zijn! Hoe durf je 'ti Heb je
je na moeders verjaardag, toen je bruut en onbeschoft van 't diner ben weggeloopen, nog vertoond?. .
NANNING. 'k Was op reis . . . .
MIEP. Dat is onwaar!
NANNING. I k heb niet de gewoonte onwaarheden te
zeggen,
MIEP. Dan schijn je 'r nu mee te beginnen,
NANNING. Ik was in Amsterdam.
MIEP. In je verbeelding.
NANNING. Dus ik lieg?
MIEP. Dat doe je. 'k Heb je eergister, gister en vandaag, 's morgens, 's middags en 's avonds op je
kamer gezien — in de achterkamer — in de voorkamer dorst je niet!
NANNING. Dat is dan m'n hospita geweest....
MIEP. Jij was 't.
NANNING, Je fantaseert!
MIEP, 'k Heb me, toen 'k me met jou verloofde, zooveel
en zooveel onzinnigs gefantaseerd, dat dat 'r dan nog
wel bij mag! Je schaduw op 't matte glas van de
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achterkamerdeur,toen
toende
dezon
zon scheen
scheen en
en toen
achterkamerdeur,
toen je
je de
de
lamp
gestoken, heb
heb 'k
'k herkend
herkend - en je weet
weet
lamp aan had gestoken,
!t
omheen te
draaien ....
hoeft 'r
'r niet
niet omheen
te draaien
... .
't wel - je hoeft
NANNING.
(zich een
een zekere
zekere houding
houding gevend)
gevend) Nonsens!
Nonsens!
NANNING. (zich
jij van
vanhier
hier
Gesteld
dat ik er
er geweest
geweest was,
was, hoe
hoe kan
kan jij
Gesteld dat
uit ....
MIEP.
Vanmorgen heb
tot
MIEP. Da's
Da's mijn
mijn zaak.
zaak, Vanmorgen
hebjeje van
van elf tot
boek.
twaalf
uur zitten lezen, eerst
eerst de
dekrant,
krant., toen
toen'n'nboek.
twaalf uur
Vanmiddag
brieven geschreven,
geschreven. Ik
Ik
Vanmiddag heb
heb je drie,
drie, vier brieven
.... Was
Was je
je
heb
heb je
je de
de enveloppes
enveloppeszien
ziendicht
dichtmaken
maken....
inAmsterda,ofwjhi?
in Amsterdam, of was je hier?
NANNING. (zit
(zit glimlachend
glimlachend neer
steekt 'n
'n sigaret
sigaret
NANNING.
neer en steekt
op)
'k Zal
Zal voor
voor 't't vervolg
vervolg 'n
'n gordijn
gordijn of
of 'n'n reisdeken
reisdeken
op) 'k
voor die
voor
die deur
deur hangen.
hangen.
MIEP.
was 'r!
'r! En
En gister
gister - heb
je gister
gister geen
geen
MIEP, Dus
Dus je was
heb je
uur achtereen heen en
en weer
weer geloopen
geloopenen
endedeeerre
eene
paar uur
de andere
andere opgestoken?
opgestoken?
cigaret
cigaret na de
had detective
detective moeten
moeten worden,
worden, maar
maar ook
ook
NANNING. Je had
NANNING.
.. , Dat
Dat
Sherlock
Sherlock Holrnes
Holmes vergist
vergistzich
zich 'n
'n enkelen
enkelen keer
keer...
heen en weer
weer loopen
loopen met
met al
al die
die cigarets,
cigarets, was
was beslist
beslist
heen
iets van
van m'n
m'n hospita.
hospita ....
MIEP. Hij
Amsterdam! Als
je 'r'r geweest
geweest was,
was,
MIEP.
Hij was
was in Amsterdam!
Als je
zou 'k
'k net
net zoo'n
zoo'n groote
groote minachting
minachting voor
VOor je
je gekregen
gekregen
zou
hebben! Geen brief,
brief, geen
geen briefkaart,
briefkaart, geen
geenboodschap,
boodschap,
hebben!
geen teeken
teeken van
van leven!
leven! En
En mag
mag 'k
'k jeje nou
nou nog
nog 'ns
'ns
geen
verzoeken heen
gaan. Ik
Ik ontvang
ontvang geen
geen bezoek,
bezoek, als
als
verzoeken
heen te gaan,
.. ,.Maar
Maarvoor
voor jejeheen
heen
vader en
vader
en moeder
moeder 'r'r niet
niet zijn
zijn....
gaat. ...
gaat....
NANNING. Ik
an ....
NANNING,
Ik denk
denk 'r
'r niet
niet an
... .
MIEP ....
Wou 'k
'k jejenog
nog zeggen,
zeggen, dat
dat 'k'kniets,
niets, niets
niets
MIEP
.... Wou
meer voor
zoolaag
laagtegenover
tegenover me
me
meer
voor je
je voel,
voel, dat
dat je
je je
j zoo
gedragen heb,
je niet meer
meer kan
kan luchten,
luchten, niet
niet
gedragen
heb, dat
dat ik je
meer
meer kan
kan zien!
zien!
NANNING. (rustig)
(rustig) Als dat
dat zoo
zoo is,
is, verklaar
verklaar me
me dan
dan 't't
NANNING.
waarom jeje drie
drie dagen
dagen lang elk
psychologisch raadsel, waarom
van m'n bewegingen met argusoogen
argusoogen heb
heb zitten
zittenofofheb
heb
omtetehooren,
hooren,
bespieden. 'k
'k Ben
Ben toch
toch benieuwd
benieuwd om
staan bespieden,
waar Sherlock
SherIock Holmes
Holrnes zich
zich geposteerd
geposteerd heeft.
heeft ....
waar
...
MIEP. Daar
.... 't
't Is
Is uit
uit
MIEP.
Daar zul
zul je
je lang
lang naar
naarkunnen
kunnenraden
raden....
ons!
tusschen ons!
NANNING. Ach
Ach kom!
kom! Praat
Praat geen
geen malligheid!
malligheid! Al wat
wat je
je
NANNING,
vertelt, je
je heele
heele doen,
doen, jejezenuwachtigheid,
zenuwachtigheid, jeje opgeop gevertelt,
..

85

EVA BONHEUR

wondenheid zeggen 't zoo zeker als tweemaal twee
vier, dat je den hemel op je schattige knietjes dankt,
dat ik de eerste ben....
MIEP, (zich niet langer bedwingend) ....0, Nan, wat
heb je 'n leelijk karakter.... 0, Nan, hoe kon je 't
doen, terwijl ik zoo krankzinnig met je was.... (zij
snikt het uit met het hoofd op de schrijftafel. Nanning
blijft rustig zijn cigaret op de bank rooken, Een stilte.
Boven valt de spreuk „Waar liefde woont, gebiedt
den Heer zijn zegen" af, Eef, in den razenden angst
voor het geluid van een muis, geeft een gil en springt
bij intuitie op den stoel) ,
NANNING, (schrikkend) .... Wat was dat?....
EEF, (werpt met haar toffel naar de denkbeeldige richting, roept heesch;) .... Kischt! Sallemanders!
MIEP, (kijkt even verschrikt omhoog) .... Da's 't ongeluk van m'n leven! (snikt voort) .
NANNING. 't Ongeluk van je leven, misschien. Snikken
en tranen zijn geen argumenten, Miep j e .... (Eef
luistert opnieuw bij de opening) Ik ben niet bruut en
onbeschoft, zooals jij 't daar met gratie uitdrukte,
van 't vervloekte verjaarsdiner weggeloopen ik
heb eenvoudig gedaan wat ieder man met 'n grein
opvoeding al voor weken zou hebben geforceerd,
Jullie lieten je beleedigen en intimideeren
ik heb
langzaam begrepen waarom
ik weigerde 't formeel, Jij sprak onwaarheidjes
je moeder sprak
onwaarheden....
MIEP, Laat m'n moeder 'r buiten!
NANNING, Goed, Ik verlang de- zaak niet tragischer te
maken dan ze is ik ben heelemaal geen vriend van
tragiek.... Laten we even voor we gestoord worden
- in 't bijzijn van je ouwe lui kan ik moeilijk over
zekere intimiteiten met j e uitpraten... .
laten we
spijkers met koppen slaan.... 'k Heb je
eerlijk
gebiecht
eergisteren 'n reus van 'n brief
zes
folio bladzij den, met copieerinkt geschreven
maar
toen 'k op 't copieerboek 'n cigaret stond te rocken
- je kent m'n zakelijke gewoonte om alles te
copieeren
ben 'k van gedachte veranderd... .
Wanneer je met elkaar zoo intiem als wij zijn geweest, is zwart op wit misschien minder sekuur. .
..
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'k Heb den brief niet laten bezorgen en ben ook niet
op 't hondehok geklommen, om jou op den tuingieter
•-- t'en souviens tu .... ? 't laatste billet d'amour
over te reiken.... Gister en eergister heb 'k loopen
te beeren... .
MIEP, In de achterkamer....
NANNING.... Doe ik je 'r 'n plezier mee?
in de
waar we onze beste souvenirs....
achterkamer
MIEP, (heftig) ....Wil je asjeblief
NANNING.... Schaam je je voor de mooiste uren die
'n mensch in z'n leven kan hebben
MIEP, Of ik me 'r voor schaam?.... 'k Heb 'r over
gedacht me van kant te maken....
NANNING, Ach kom!.... Nonsens! .... Jij heb aanleg
om film-actrice te worden....
MIEP, Nanning, j e ben 'n cynische....
NANNING. (snel opstaand) ....Niet schelden en op je
'k Ben hier gekomen om 't
woorden letten, hè?
hoe zal ik 't zeggen?
weer zoo goed en zoo
kwaad als 't kan.... tenminste als j e nu eindelijk
eens open kaart wil spelen.... 'r Waren verplichtingen tegenover die bloedzuigster
EEF. Jawelda, smerige kwajongen ! .
NANNING. Antwoord je niet?.
MIEP. (moeilijk) ' .... Ik geef je geen uitlegging.... Van
't oogenblik, dat 't tusschen ons uit is, ben jij 'n
vreemde voor me
en 'n vreemde heeft niets met
onze privé dingen te maken....
NANNING, Hum. . , Nog altijd 't zotte stokpaardje van
opgewarmde trots... 't Huis is niet meer van jullie...
MIEP. Ben je wezen informeeren?
NANNING. Natuurlijk, Op 't hypotheekkantoor, Zij, hè?
MIEP. Storm, wat ben jij voor 'n individu? Ben jij
jij
'n kunstenaar?....
NANNING, Ja, Goddank, maar een met 'n dosis gezond
verstand ... .
MIEP, Je ben 'n verachtelijk sujet!
NANNING, Meen je? .... Waarom ben je dan zoo
krankzinnig met me?
MIEP. Ik met jou? Bah!
NANNING, Allemaal theatrale manieren.... Hou daar
nou eindelijk eens mee op!. . . . 't Imponeert me niet
..
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en je maakt er jezelf mee overstuur... . Zie je, daar
heb je de waterlanders weer!. . . Wat duivel, ik ben
geen schooier ! Heb ik niet met je uitgesproken voor
die herrie 'r kwam Ik kruip in geen orkest! ....
Dat weet je! Dat wist je! .. Als ik dan toch overwip
om me te verzoenen, is 't omdat ik per slot van rekening van je hou en 't niet buiten je kan stellen! ... .
'k Heb afgesloten met Amerika.... Je wou mee.
Herinner je van Donderdagavond! a'k Hoef eerst over
zes weken te vertrekken, ben met vierhonderd dollar
in de week gegarandeerd. Als we de volgende week
-- of over veertien dagen aanteekenen, kunnen we
binnen de maand getrouwd zijn... (buigt zich achter
haar stoel over haar heen en drukt haar hoofd tegen
't zijne) ....Ben 'k nou zoo'n verachtelijk sujet?....
Breek 'k niet met al de redeneering over armoe, die
ik me als 'n beginsel.... Kan Sherlock Holmes me
nou nog niet meer luchten en zien?... Denk je 'r
nog over, tragédienne, je van kant te maken? Afzoenen! Afzoenen, Miep....
MIEP, Nee, Nanning.
NANNING, Heb jij zoo'n kop? Boudeer je zoo lang?
Dan zal 'k 't recht van den sterkste....
MIEP. (hem afwerend) Dat heb je al eens gedaan, toen
'k je dien middag op je kamer bezocht, en je j
hospita uit had gezonden....
NANNING. Vreeselijk! Zoo erg heeft 't wijfje toen niet
tegengestribbeld ... .
MIEP. Omdat 'k toen nog van je hield.
NANNING. (nog steeds over haar stoel gebogen) Hou
je dan nou niet van me? (wil haar kussen)
MIEP. (hem opnieuw afwerend) Nee,
NANNING, Nonsens! Jij hangt van stemmingen an
mekaar....
MIEP. Ik heb m'n goeien, lieven vader altijd zoo anders
voor m'n moeder gezien....
NANNING, (spottend) 0, krijg ik je vader als voorbeeld!
MIEP, (kijkt hem verschrikt aan, dan langzaam) Nanning! Ik geloof niet, dat w ij met ,elkander gelukkig
zullen worden. 'r Is in ons engagement al zoo'n boel
gebeurd. En dan. .. En dan.
.

t-IEIJERMANS

NANNING. En dan?
MIEP. (toonloos) .... 'k Zou 't buiten m'n moeder niet
in Amerika kunnen stellen, wanneer....
NANNING . Wanneer.... (lacht vroolijk) ....Maar
zoover zijn we nog niet, lieve meid!.... En 'n baker
op 'n tournée door Amerika.... God zal ons 'r voor
bewaren! .... (schrikt bij haar houding) ....Of
(zij knikt) Miep, fantaseer je geen
...Of
dwaasheden!
MIEP, Ik heb 't fantaseeren verleerd
't is zoo.
NANNING, (verslagen) .... Ja, dan .... Dan wordt 't
zoo gecompliceerd,.. Dan.... Dan... Zeg 't zelf.. .
Dat gooit alles ondersteboven....
MIEP.... Ik zeg 't je nog eens, Nanning: je ben 'n verachtelijk sujet.... (hij steekt een versche cigaret op)
.... Dien middag heb j e me op de achterkamer ontvangen....
NANNING. Voor zouen ze ons gezien hebben....
MIEP.... Juist, En daar geneerde jij je voer, De
achterkamer was veiliger.... Toen 'k huilde en haast
niet naar huis dorst, zei je: maak 'r geen drama van,
je wordt toch m'n vrouw.... Nou zit je vrouw voor
je, en vertelt je iets, waarbij 'n man dol-gelukkig zou
zijn -- God, God, wat is m n vader 'n engel! en
jij, je steekt 'n cigaret op en rekent met 'n bedrukt
gezicht. .. Wat begin ik van jou te walgen, Nanning
Storm, meneer Nanning Storm met je driehonderd
recensies! 't Wordt tijd dat je met takt 'n fransch
saluut maakt .... Jij ruikt toch armoe .... En 't is
hier armoe .... Mijn kind, dat alles ondersteboven
gooit, krijgt jóü niet voor vader!. .
NANNING, (driftig) Miep, ik laat me zoo niet....
"

.

')
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VIERDE TOONEEL
NANNING MIEP JASPER benee
EEF MOP boven

JASPER. (zoo als hij binnen treedt, schiet Eef, die geluid op de trap hoort de slaapkamer in, Mop boven
binnen tredend, kijkt rond, klopt aan de slaapkamerdeur, gaat Eef achterna) .... Hoe komt u hier?
NANNING. (gedwongen) Langs den meest normalen
weg — door de deur,
JASPER. Heb jij meneer Storm binnen gelaten, Miep?, . .
MIEP, Nee, vader,
JASPER, (de twee scherp taxeerend) Heb je j met
meneer verzoend. . . . ?
MIEP, Nee, vader,
JASPER, Zoo, Hoe 'komt meneer dan hier?
NANNING. (quasi-vroolijk) , ..'k Ben als 'n avonturier
over de schutting gesprongen. . . .
JASPER.... Ja, ja, met 'n afzet van 't hondehok
NANNING. Ik moest en wou 't weer goedmaken
'k
zou desnoods hebben ingebroken....
JASPER, Heel aardig, heel aardig . .
MIEP, Excuseer me, vadertje.... Ik heb meneer niets
meer te zeggen. (af),
- -
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VIJFDE

JASPER

TOONEEL
NANNING

NANNING, Schoonpapa, ik moet beginnen met m'n verontschuldigingen aan te bieden ... .
ja, hier over me, aan m'n
JASPER. Neem plaats
ik heb vanavond den
't is Zondag
schrijfbureau
tijd.... En steek de lamp daar ook even op wil
je .... Hier staan de lucifers .... Zoo .... Keurig, . .
Nou zien we mekander beter. . Rooken?
NANNING, Als u 't permiteert neem 'k een van m'n
eigen sigaretten....
JASPER, (rustig in pijp dampend) .... Dus u is over
de schutting gesprongen als 'n avonturier. . . . (Nanning knikt glimlachend) En u heeft u niet bezeerd?
NANNING, Nee, schoonpapa ... .
JASPER, Dat doet me héél veel genoegen, 't Merkwaardige is, dat, wanneer i k menschen zie springen, 'k
altijd m'n hart vasthou. Daar heb je bijvoorbeeld
buiten 't exercitie-terrein van de soldaten waar
's winters de ijsbaan is : telkens als ik er nièt
tairement voorbij hink, sla ik 'n gat in de lucht, als
'k de jonge rekruten zoo dapper bezig zie met polsstokken, mèt aanloop, zonder aanloop, over greppels
en meterhooge versperringen .... Maar zooals jij
springt respect en hulde! 'n aanloop van drie
dagen en drie nachten, zonder adem te happen
dat slaat alle bestaande records
dat is fameus
dat zou
dat is grootscher dan looping the loop
drie dagen en
Nietsche noemen 'n Ueber-sprong
drie nachten j e in 't zweet rennen, j e vaart verdubbelen, vertiendubbelen en dan met 'n wilde uitzetting van j e spieren en j e tanden op mekaar de
duizelingwekkende hoogte in roetsch over 't hondehok en onze schutting .... ik doe het je niet na
't is grandioos 't is 'n helde-sprong in e klassieke oudheid zou 't aanleiding gegeven hebben tot
'n heldendicht die hardnekkige doodensprong, om
'n meisje, waarvan je houdt, te bereiken ... .
NANNING, (geaffecteerd met de vingertoppen applaus
nabootsend) ... Bravo, schoonpapa! Zooveel verbeel91
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.... Bravo!
dingskracht
dingskrachthad
hadikikniet
niet achter
achteruu gezocht
gezocht....
JASPER. En je heb je niet bezeerd?
JASPER,njehbitzrd?
NANNING. Nee, op
op m'n
m'n woord
woord niet.
niet.
NANNING.
Laat jeje woord
woorduit
uithet
hetdebat,
debat,jongmensch
jongmensch. ....
JASPER. Laat
Van
'n woord
woord heb
heb ik
ikzulke
zulkeouderwetsche
ouderwetscheopvattinopvattinVan 'n
gen!. .. En
En wat
- wat
't doel
je vereerendbezoek?
bezoek?
gen!...
is 'tisdoel
vanvan
je vereerend
NANNING. Meent
dat nou
nou heusch?
heusch?
NANNING,
Meent uu dat
Jemoet
moetjeje toch
toch waarachtig
waarachtig ergens
ergens van
vanbinnen
binnen
JASPER.
JASPER, Je
bezeerd hebben,
hebben, Storm
Storm - je ziet
bleek uit.
uit.
ziet 'r wat bleek
NANNING. Zouen
even kalm
kalm en
en zonder
zonder èrg
èrg grapgrapNANNING.
Zouen we
we even
pige, maar
maar 'n
'n beetje
beetje hinderlijke
hinderlijke steken
steken onder
onder water
water
pige,
op
den beganen
beganen grond
grond kunnen
kunnen redeneeren,
redeneeren, schoonschoonop den
papa?
JASPER.
Jonge man,
man, eindig
eindig niet
niet om
om de
de zooveel
zooveel woorwoorJASPER, Jonge
den
je „schoonpapa",
"schoonpapa", want
geloof niet
niet
den met je
want ik
ik weet en geloof
of
daarmee eindigt...
eindigt..... Goed,
Goed, op
opden
denbeganen
beganen
of 't't daarmee
grond
... Wie
Wie heeft
heeft
grond na
na je verbluffende
verbluffendesaut
sautpérilleux
périlleux...
gegeven? ...
je hier
hier toegang gegeven
NANNING. Niemand.
Niemand. ik
Ik heb
heb me
me 't'trecht
recht genomen,
genomen.
NANNING,
heb zoo
zoo bij
bij jezelf
jezelf volvolJASPER. Ja,
ja ....
JASPER,
Ja, ja,
ja, ja,
j ja.
. . . Je heb
komen
juist overlegd:
overlegd: daar
daar is geen
geen kompleete,
kompleete, geen
geen
komen juist
heelemaal-gave
hebgeen
geenstevige
stevige
heelemaal-gaveman
manininhuis
huis- ikikheb
hand te
vreezen, die
me in m'n
m'n nek
nek pakt,
pakt, als ik
ik gegehand
te vreezen,
die me
snapt
dusikikwaag
waag het.
het ....
snaptword
word- dus
...
NANNING. (opstaand)
ik gesnapt
gesnapt word
'n
NANNING.
(opstaand)....
.... Als ik
word....
.... 'n
Hand, die
in m'n
m'n nek
nek pakt.
pakt ....
Denk u dat
dat ik
ik
Hand,
die me
me in
. . . Denk
spekuleer
... .
spekuleer op
op uw
uw lichamelijke
lichamelijke....
denk ik,
ik. Blijf
Blijf zitten.
zitten. Anders
Anders moet
moet ik
ik tegen
tegen
JASPER. Dat denk
menschen tegen
tegen wie
wie ik
ik opzie
opzie
je opzien.
opzien. En
En ik
ik blief de menschen
....
zelf met
met zorg
zelf
zorg uit
uittete kiezen
kiezen....
NANNING.
.. Als
Als 't'tinindien
dientoon
toongaat,
gaat,prefereer
prefereer 'k
'k
NANNING .....
't onderhoud
onderhoud af te
te breken.
breken. Uw
Uw dienaar.
dienaar.
JASPER. Pardon,
Pardon, de
de deur
deur van
van 't't magazijn
magazijn is
is op
op 't'tnachtnachten veiligheids-slot.
veiligheids-slot. 'k
'k Heb
Heb met
met den
den Zondag
Zondag achter
achter
en
me gesloten.
kunt
u er
nietniet
uit uit
- en
....
gesloten.Daar
Daar
kunt
u er
en daar
daar....
(wijst
zal 't't van
van deze
deze zij
zij wat
(wijst naar
naarde
de tuinzij)
tuinzij) ....
.... zal
moeilijker zijn
zijn - den
tuingieter heeft
heeft m'n
m'n dochter
dochter
moeilijker
den tuingieter
noggrooter
grooter aanloop
aanloop
opgeborgen - u zult
zult een
een nog
zelf opgeborgen
dan drie dagen en drie
drie nachten
nachten noodig
noodig hebben,
hebben, om
om er
er
weer uit
uit te
te raken.
raken ....
weer
...
NANNING. Dus ik
ik ben
ben ingesloten?
ingesloten?
NANNING.
JASPER. Uw
Uw dienaar,
dienaar ia.
Ia.
..
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NANNING, Mag ik u dan om den sleutel verzoeken?
JASPER. Zoo spoedig en met zulk een allerbekwaamsten spoed als het mij convenieert,
NANNING. Vindt u dat een fatsoenlijke houding?... ik
kan tegenover u geen geweld....
JASPER. Waarom niet, jongmensch, j trekt tegenover
'n jong, onervaren en verliefd meisje toch ook geen
glacees aan
NANNING. Heeft Miep u verteld?
JASPER. Dat heeft ze. Ga zitten, En maak je niet te
erg ongerust. Langer dan hoogst noodig is, zal ik niet
van je gezelschap profiteeren, Ik zit liever met deze
zwijgende en hoogst-fatsoenlijke tijdgenooten samen
dan met een specimen van uw rondborstig, smakelijk
soort.... Ga zitten. Je heb je positief bezeerd. Je
ziet lijkwit en heb moeite te blijven staan.... (Nanning zit neer) ....Merci. Merci. En kijk niet met
zulke gespannen pupillen naar de la van m'n bureau
— 'k haal 'r enkel 'n pincet uit 'r scharrelt 'n schat
van 'n onze lieve-Heers-beestje op z'n rug op m'n
schrijfpapier (bekijkt het diertje een oogenblik
onder een loupe) , .. Ja, 'n twaalfstippelig onze-lieveHeers-beestje -- 'n micraspis duo decimp u n c t a t a dat noemen de Duitschers 'n Gottes-

scháf leira en de Franschen 'n bête-à-bon-Dieu
brengt geluk aan ...(vat het diertje met de pincet
beet, geeft het onder de gordijnfranje door de vrijheid) ....Goeie reis, bête-à-bon-Dieu — als 'k je
hier hield, ging je, al praatte 'k honderd-uit, de vlam
van de lamp in.... 't Kan 'n zwak van me zijn, Nanning Storm 'k heb misschien 'n sentimenteelen tic,
maar zoolang 'k 't me herinner, heb 'k nog nooit 't
kleinste insect gedood je hoeft dus niet bang te
zijn, dat ik me aan zoo'n kostelijk leven als 't jouwe
zal vergrijpen....
NANNING. Waartoe dient dan die komedie, om me in

te sluiten?
JASPER, Ik wist in de eerste plaats niet, dat 'r hier
ongewenscht bezoek was, en in de tweede plaats zul
je 't me vergunnen op deze aangename manier wat
nader met je kennis te maken. Je heb je stellig niet
bezeerd?

93

EVA BONHEUR

NANNING, Zou u met d i e aardigheid tenminste willen
ophouen?
JASPER, Je vergist je, 't Is geen aardigheid. Ik heb
menschen gekend, meer dan een, aan wie je uiterlijk
je
niets merkte, en die zich door 'n avontuur
hierbinnoemde je daar straks toch 'n avonturier
nen zoo bezeerd hadden, dat ze telkens moesten
lachen of glimlachen, om d'r pijn niet aan anderen
te' laten zien ... .
en dat kunt u bij uw dochter inNANNING, Ik ben
alleen hier gekomen, om 't van mijn
formeeren
kant weer goed te maken. . . .
JASPER. 't Was niet meer goed te maken,
NANNING, 'n Kleine kwestie, tijdens 'n engagement,
gebeurt toch wel meer,
JASPER, Dat was geen kleine kwestie, jonge man. Je
was 'r door 'n toeval getuige van, dat de bête-à-bonDieu van hierboven, die teveel verjaars-médoc-cantenac en verf aars-Liebf raumilch gedronken had, op
haar ruwe manier 't geheim verried, dat de twee
vrouwen, mijn vrouw en m'n dochter, angstig voor
je wouen bewaren, Je ben 'r in 'n driftbui vandoor
gegaan....
NANNING .... Ze schold me voor kwajongen... .
JASPER. . En dat etiket paste je niet, Uitstekend.
Als je binnen de twee, Laten we zeggen vijf minuten
ook over de schutting terug was gekomen, zou ik
gezegd hebben: 't is 'n a ar d i g e kwajongen, Maar
je bleef weg. Je hield je stil, Je hield je verstopt.
Drie dagen, Drie nachten, Dat was voor mijn kind,
voor ons eenig kind heb je `r aan gedacht wat
dat kind voor ons was, en hoeveel prachtige zelfoverwinning 't voor mijn vrouw geweest moet zijn,
om 'n invalide met een kunstbeen te trouwen?
dat was voor mijn dochter 'n hel dat heeft geen
drie dagen en geen drie nachten voor 'r geduurd,
maar 'n hopelooze eeuwigheid en dat, terwijl ze
je vrouw al was geworden, 'r Zijn individuen, Nanning Storm, die 'r plezier in hebben 'n bête-à-bonDieu met 'n pincet in de vlam te houen .
NANNING... 'k Heb 'r voorgesteld over veertien dagen
aan te teekenen en binnen de maand te trouwen. . . .
..
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JASPER, En dat heeft ze geweigerd?
NANNING, Ja,
JASPER, Ik was 'r raadsman,
NANNING, U?
JASPER, Ik, M'n vrouw heeft al zooveel zorg in de
laatste maanden gekend, dat ik die 'r buiten wou
laten,
NANNING . Daar zit ik geslagen bij, Is u 'n vader?
JASPER. Ben jij 'n echtgenoot?
NANNING, Ik was nog enkel 'r verloofde,
JASPER, Je liegt, Je was 'r man. Was, Ik zeg nog eens:
was.
NANNING, Is mijn stijfhoofdigheid
uw vrouw had
me voorgejokt -- uw dochter had me voorgejokt
zoo'n halsmisdaad?
JASPER, Ze hebben je voorgejokt, omdat ze bang waren
voor één-hoog èn bang voor jou, Ze keken mekaar
telkens met angstoogen aan, als Eef, Eva Bonheur,
Eva Geluk, ze tyraniseerde ze kregen nieuwe
angstoogen als de aanstaande schoonzoon om de bron
van mysterie heendraaide en zich haast brandde ... .
Als dat aanteekenen en dat vertoon op 't Stadhuis
gebeurde, Nanning Storm, zou 'r na wat maanden 'n
lang en onmenschelijk proces van scheiding tusschen
tafel en bed volgen, Jullie past niet bij mekaar, Jij
kan niet tegen armoe, heeft ze me gezegd jij heb
behoefte aan luxe, gedistingeerde boorden, zijden.
dassen, handschoenen peau-de-Suède, gelakte schoenen, gesoigneerde hotelkamers, prima restaurants
met 'n strijkje jij haat armoe en zij, dat heeft
ze van 'r Don-Quichotte-vader geërfd, haat
om 'n
heel zacht woord te gebruiken
de armoe in 'n
kleine menschenziel, die met geen meubeltjes, geen
antikiteiten, geen kanten gordijnen en dure tapijten
te stoffeeren is... . Laat me uitspreken! Ik maak de
deur in twee seconden voor je open en voor goed
achter je dicht 't Engagement of 't huwelijk tusschen jou en m'n dochter is uit. .
NANNING. . Dat wil zeggen. .
JASPER. ... Je zou me laten uitspreken! .... 't Is uit.
Ik ken maar één soort zedelijkheid en als mijn kind
dááraan ten gronde gaat, zal ik er God voor danken!
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NANNING. Dus u draagt de verantwoordelijkheid?
JASPER. Die draag ik mèt m'n dochter,
NANNING. Ik heb voor 'n tournée door Amerika afgesloten Miep kan nog meegaan als m'n vrouw....
JASPER. Ons kind mag alleen door de wereld trekken
met zoo'n lieven, èchten kerel, dat als m'n vrouw
en ik achterblijven en mekaar in eenzaamheid aankijken wat voel jij daarvan mee, meneer! dat
we dan in mekaar's oogen 'n glimlach van geluk
zien...
NANNING. En u weet =-- nou moet ik 't zeggen
dat 'r door mijn schuld of de hare of die van
ons twee, de mogelijkheid, de vage mogelijkheid bestaat. . . .
JASPER. (wijkt in zijn stoel achteruit, staat moeilijk
op, kijkt Nanning heftig-dreigend aan, houdt zich in,
roept Miep! Miep j e ! — dan terwijl zij binnentreedt
gaat hij weer langzaam naar zijn plaats terug) ,
.
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ZESDE
TOONEEL
ZESDE TOONEEL
MIEP
DE
DEVORIGEN
VORIGEN MIEP

MIEP. Roept
Roept u me?
MIEP.
me?
JASPER.
laatste dagen
dagen om
om
JASPER. M'n
M'n kind,
kind, je
je heb
heb me
me in
in de
de laatste
raad
geheim verteld,
'n gegeraad gevraagd
gevraagden
en me
me 'n
'n geheim
verteld, dat
dat 'n
heim
zou blijven,
blijven, om
om je
je moeder,
moeder,
heim tusschen
tusschen ons
ons twee
twee zou
om 'n
'n zotternij
zotternij heeft
heeft gehuild,
gehuild, dat
dàt te
te
die
genoeg om
die al genoeg
besparen
.. ,. IsIs't'twaar,
waar,Miep,
Miep,dat
datwe
we'r'rjejemoeder
moeder
besparen....
(zij knikt
knikt met
met zelfzelfnièt
buiten zullen
kunnen laten?
nièt buiten
zullen kunnen
laten? (zij
- i ikkdring
dring
overwinning)
overwinning)En
Enjejeblijft
blijftbijbijjejebesluit
besluit
nietmet
met dezen
dezen -hoe
hoezal
zal ik
ik
het
je niet
niet op! om
- om
het je
niet
omniet
nietmet
metdezen
dezenheer
heertetetrouwen?
trouwen?
hem
hem noemen?
noemen?- om
Daar blijf
blijf ik
ik bij,
bij, vader,
vader.
MIEP.
MIEP, Daar
JAS
PER. Nee, niet
niet zoo
zoo zonder
zonder nadenken,
nadenken, niet te stellig,
stellig,
JASPER,
naar 't't Stadhuis
Stadhuis gaat,
gaat, zul
zul
m'n kind.
je met
met 'm
'm naar
m'n
kind, Als je
wat in
in de
de wereld
wereld de
de „wereld"
"wereld"
je in
in de
de oogen
oogen van
van wat
je
genoemd wordt, 'n fatsoenlijke vrouw zijn en blijvengenomdwrt,'faslijkevouwznb
doet, zullen ze
ze jou
jou en
enons
onsnawijzen,.
nawijzen ...
- als je
je 't niet doet,
.
Overleg
... Ik
Ik vraag
vraag jeje nu
nu geen
geen
Overleg morgen,
morgen, overmorgen
overmorgen...
ja, geen
geen neen.
neen. 'n
'n Man
Man met
met 'n'nkunstbeen
kunstbeen kijken
kijken ze
ze
ja,
....
minder na
minder
na dan
dan 'n
'n ongetrouwde
ongetrouwde moeder
moeder....
MIEP. (kalm-zeker)
(kalm-zeker) ...
jouwen
in mijn
mijn oogen
oogen
MIEP,
, .. Ik
Ik wil
wil in jouw
en in
over na
na te
te
fatsoenlijk blijven,
fatsoenlijk
blijven,vader,
vader,hoef
hoefer
er niet
niet over
denken. Als ik met
met 'm
'm getrouwd
getrouwd was geweest,
geweest, zou
zou 'k
'k
denken,
van 'm zijn
zijn weggeloopen,
weggeloopen. Ik
Ik hou
hou niet
niet meer
meer van
van 'm,
'm.
van
NANNING. (driftig
(driftig zijn
zijnhandschoenen
handschoenen toeknoopend)
toeknoopend)
NANNING,
resultaatvan
vanm'n
m'nbemoeiingen,
bemoeiingen, dat
dat
Dan is
is dus
dus 't'tresultaat
Dan
als gentleman....
gentleman ....
terwijl ik als
JASPER . . ..Over
Over'n'nschutting
schutting spring...
spring .....
JASPER....
NANNING. . .. Op
Op die
die malligheid
malligheid gagaikikniet
in!in!
- dat
dat
NANNING....
niet
terwijl ik
haast sta
sta te
te bedelen,
bedelen, om
om 't't beetje
beetje ononterwijl
ik haast
recht
....
recht. ...
JASPER ......,. Van
Van't'trecht
rechtvan
vanden
densterkste
sterkste ...
....
JASPER
.
NANNING,.
NANNING .... Interrumpeer
Interrumpeer u utoch
- heb
heb
tochniet
niettelkens
telkens
uw onzin
onzin niet
niet lang
lang en
engeduldig
geduldiggenoeg
genoeg aangeaangeik uw
't beetje
onrechtweer
weergoed
goedtetemaken
maken
hoord? -omom
hoord?
't beetje
onrecht
- u uw
uw geëxalteerde
geëxalteerde dochter
dochter inindedewaanzinnigste
waanzinnigste
....
opvattingen steunt
opvattingen
steunt....
JASPER. Dat
Dat doe
doe ik.
ik.
JASPER.
er voor
voor er
er later
later op
op nagenageNANNING. Goed,
Goed, maar
maar ik pas
pas er
NANNING,
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wezen te worden, dat ik 'n meisje in die omstandigheden in den steek laat!
JASPER. Draai het niet om, meneer Storm
zij laat
u in den steek!
NANNING, (zijn hoed nemend) .... Daar houd ik nog
even mijn hoed bij af .... U houdt er een moraal
op na en predikt die aan uw dochter, dat ik me haast
schaam in uw kring te zijn opgenomen!
JASPER, Blijf je schamen, jonge man, maar geef me
geen levenslessen ... .
NANNING.... U is niet goed bij uw hoofd!
JASPER, (glimlachend) ....Ik kan je moeilijk met de
neus van m'n schoen de deur wijzen, Nanning Storm,
zooals méér normale vaders 't misschien zouden doen,
maar ik wou je nog enkel dit zeggen
(legt de hand
op den doodskop)
en hopelijk heb je zooveel wijsgeerig sentiment om me te begrijpen: ik heb eens
van heel dichtbij 't land van den dood gezien
van
heel, heel dichtbij
en toen ik meende te sterven
begreep 'k dat we niet langer leven dan die opgezette kevers daar, niet langer dan die vogels, vlinders,
zeemeeuwen, bloemen en goudvisschen .... Ik weet
niet wie de man is geweest, die hier voor me staat,
weet niet wat-ie geleden heeft, hoeveel smart ie had,
hoeveel vreugde. . . . Als j e op den schedel tikt is
't hout geen enkel onderscheid meer tusschen dat
dooie hier en de zeeschelpen, waarin eens levende
dieren gewoond hebben. . . . Door m'n microscoop
zie 'k de kleinste infusoriën en bacteriën door m'n
verrekijker de millioenen sterren alleen van den
melkweg, de dubbele en `veelvoudige en veranderlijke sterren 'k weet niet wat de zeemeeuw in de
luchten en wat de wurm in de aarde ziet en ondergaat 'k weet in den grond niets, want 'k ben 'n
kleine, zoekende autodidakt, die te veel heeft gelezen
en alles niet voldoende verwerkte, maar 'k weet heel
stellig, Nanning Storm, met je Prince-of-Wales-boord
en je handschoenen, dat ik 't land van den dood van
dichtbij heb gezien, dat we elke minuut in een Wondertuin rondtasten en dat er niets geleefd heeft, niets
leeft, zonder de goddelijke wet van de liefde.... Ga
jij nou maar gerust, denk dat ik uitgezocht-gek ben..
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een onderzoek naar 't vaderschap van m'n kleinkind zal 'k niet laten instellen, We komen er zoo
wel in 't Heelal.... (hij steekt z'n pijp op, Een
stilte) ,
NANNING. (gaat naar de deur, kleintjes:) Wil u mij
den sleutel....
JASPER, Miep, m'n kind, wil je 't veiligheidsslot voor
meneer opensluiten? Heb je j niet bezeerd, Nan-

ning?
NANNING, (den hoed in de handen ronddraaiend)
Misschien.... 'k Beken eerlijk, dat 'k dingen heb gedaan, die.... Maar 'k heb 'n hard leven en zonder
ouwers achter den rug,. . 'k Moest leeren rekenen, . .
'k Mocht, dacht ik, geen vrouw zonder....
...

.

JASPER.... Geld....
NANNING.... Zonder geld nemen, en toen 'k door die
scène op den verjaardag de impressie kreeg, dat 'k
hier....
JASPER.... In 'n land van armoe verdwaalde, en nog
'n gebrekkigen schoonvader op den koop toe moest
onderhouen ... .
NANNING,. . (terwijl Miep weer binnenkomt) ,..Toen
schreef 'k Miep af maar 'k heb den brief in ieder
geval nièt gepost....
JASPER, Dat was verstandig, 't Spaarde je 'n postzegel,
tenzij 't dubbel port was ... .
NANNING, Mag ik u 'n hand geven?
JASPER, Voor afscheid, waarom niet .... (zij drukken
elkaar de hand) ,
NANNING, (zacht tot Miep) Blijf je 'r bij, Miep?
JASPER, Miep, hoor je niet wat Nanning je vraagt? Jij
heb de beslissing, niet ik,
MIEP, Nee, vader, 'k Durf die reis door Amerika niet
met hem aan....
JASPER, Als 't dat is, zou 'k zeggen: ga niet naar
Amerika, Nanning Storm ,
NANNING, Dat kan niet, 'k Ben met vier honderd dollar
in de week gegarandeerd,
JASPER, Ja, dan
dan mag je natuurlijk niet aarzelen, (een stilte) ,
NANNING, Mag ik je uit Amerika schrijven, Miep?...
(zij zwijgt).
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JASPER, Me dunkt, daar is geen bezwaar tegen, als
j e die brieven niet post.... (een stilte),
NANNING, Mag ik je dan 'n hand geven, Miep?
MIEP, Nee. We kunnen zoo wel van elkaar gaan...
NANNING, Is dat je laatste woord?
MIEP, M'n laatste, Adieu,
NANNING, (houdingloos) Adieu, (af),
JASPER, Wil ik sluiten?
MIEP, (kalm) Nee, vadertje, Dat doe ik, zooals iederen
avond, (zij gaat het magazijn in, Jasper staat onrustig
op, luistert aan de magazijn-deur, Als hij haar terug
hoort komen, loopt hij op en neer, Zij legt den sleutel
op zijn bureau, neemt 't tafelkleed van de tafel, maakt
aanstalten om voor den avondboterham te dekken,
Hij houdt plotseling haar handen vast, trekt haar
dicht naar zich toe) ,
JASPER, Miep, m'n kind, ik kan je rustig in je oogen
zien?
MIEP, Schatlief, waarom niet?
JASPER, Zul je me nooit
in de jaren, dat ik nog te
leven heb
verwijten, a 1 s ik je 'n verkeerden raad
gaf?
MIEP, Ik speel voor jóü geen komedie, vadertje, Ik
vond 'm zoo verachtelijk en ik ben door jullie zoo
verwend.... Als je mij maar nooit verwijt.... (zij
omhelst hem, gaat naar de keuken, Hij zit voor het
bureau, Boven verschijnen Mop en Eef) ,
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ZEVENDE TOONEEL,

JASPER, MOP, EEF, later MIEP,
EEF. Suscht! .... Liep daar niet wat?
MOP, Wat dan?
EEF. Zag je geen muis?. .. In Godsnaam, Marietje, buk
je is bij 't orgel. .. Jij ben d r toch niet bang voor?...
MOP. Ik? Nee, (bukt) .... Niks, hoor,. . Enkel wat
boeken, Heb jij die neergesmeten?
EEF, Wil je gelooven, dat 'k hier niet meer gerust slaap,
Telkens hoor je ze loopen, die ellendelingen.... Die
motten benejen toch ook zijn
MOP, Nee, niet een. Is een van je spreuken afgevallen?
„Waar liefde woont gebiedt den Heer zijn zegen...."
....Heb-ie gehoord, Eef?.... Blijft 't nou verder
goed?
EEF, 'k Mot 'r effen bij gaan zitten.... 'k Heb 't zoo
krimmeneel in me knieën van 't de heele dag bukken ....
MOP, Waarom buk-ie dan zoo dikwijls?
EEF, Waarom? Dan dit, dan dat.... 'k Onderhou alles
toch in me eentje....
MOP, We hebben dus afgesproken,
EEF, Nou, afgesproken.... Laat me d'r nog is 'n nachie
over slapen, as 'k slaap....
MOP, Hè toe in Godsnaam, Eeflief .... We betalen op
tijd de huur.... Wat heb je 'r an juist óns de huur
op te zeggen? Jasp heeft altijd benejen zitten
werken.... Toe, toe....
EEF. Begin nou niet nog is te huilen.... Je heb 't meer
as 'n kwartier bij me zitten doen in de kamer,
MOP, Je heb vanmorgen opgezegd,. . Je weet niet wat
't is als je uit 'n huis wegmoet, waar je geboren en
getrouwd ben....
EEF. 'k Zeg je toch al da'k 'r over slapen zal.... 0, o,
me knieën.... Dat verrotte gebuk .... 'k Geloof al
z'n leven jessis j d'r zit nog maar zoo'n pietsie
petrolie in de lamp.... Dat mot me overkommen
as 't licht uitgaat met zooveel ongedierte over de
'

?

vloer.... Heb jij nog petrolie?

MOP, Nee, dat treft onplezierig.... 'k Heb de laatste
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verbruikt, toen 'k de lampen vulde vanmiddag....
Kom dan bij ons, nou we ons weer verzoend hebben ....
EEF; Nee, 'k Heb 'r 'n eed op gedaan, dat, al sleepten
jullie je op je knieën.... Allemachtigste! ... .
MOP, Wat is 'r?
EEF, (klagend)
Daar liep dezelfde sallemander
van vanavond! Zoo'n stinkende kanjer!... Allemachtigste, zag je 'm niet? Daar steekt z'n staart nog
boven 't buffet.... Is dat 'n bezoeking! Da's om te
grienen.... De kaas, die 'k vanmiddag effen op tafel
had laten staan, was ineene weg enkel zoon brokkie korst over.... Onweer en muizen.... da's me
dood....
MOP, Kom dan bij ons....
EEF, ik zou je danken
weer ruzie met je dochter
voor me Zondagavond.... (vinnig) ....Nee, ik doe
't niet! Ik haal me geen herrie an, nou 't door mijn
schuld af is....
MOP, In ieder geval bij mij ben je welkom.... Dag,
Eef! Ik vind 't vreeselijk prettig dat we mekaar afgezoend hebben....
EEF, Wat heb-ie 'n haast?
MOP, Ik durf niet langer boven blijven, Jasper zal niet
weten waar 'k gebleven ben 'k kom straks nog
effen bij je. En als 'k nog olie voor je heb....
EEF, (humeurig) .... Jawelda! .... Jawelda! .... (kijkt
naar de lamp),.. Die brandt geen tien minuten meer,
Dan maar na bed.... (zij gaat de slaapkamer in,
na de buitendeur sekuur gesloten te hebben, met een
stoel er voor en een stoel voor de keukendeur),
MOP, (benee binnen tredend) ....Ik was boven, Jasp!
JASPER, Zoo, Zoo,
MOP, Ik heb me met 'r verzoend,
JASPER, Zoo, Zoo,
MOP, Je ben 'r toch niet boos om, dat 'k daar even —
tegen de afspraak in en na 'r brief van vanmorgen. .. Wat zit je, Jasp? Heb je iets? Hindert je
iets?
JASPER, Ik weet 't niet of me wat hindert.... Soms
heb 'k 't gevoel of 'k 'n gekortwiekte kauw of 'n
ekster met 'n gebroken poot ben....
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MOP. (angstig)
(angstig) Jasper!
Jasper!
MOP.
JASPER. Ja,
Ja, zoo'n
zoo'n gevoel
gevoel moet
moet 'n
'n gekortwiekte
gekortwiekte of
of hinhinJASPER.
kende
ekster krijgen,
krijgen, als 'n
'n drieste,
drieste, sterke,
sterke, overgeovergekende ekster
zonde
rasgenoot inin z'n
tam nest
nest neerstrijkt
neerstrijkt en
en 't't
zonde rasgenoot
z'n tam
plundert.
...
plundert....
MOP.
(angstig) Is
Is 'r'r bericht
bericht van
van Nanning
Nanning Storm?
Storm? (hij
(hij
MOP. (angstig)
knikt)
'n Brief? (hij
(hij ontkent)
ontkent) Was-ie
Was-ie dan
dan hier?
hier?
knikt) 'n
JASPER. Daar
Daar ligt de asch van
van z'n
z'n cigaretten,
cigaretten. Hij
Hij heeft
heeft
JASPER,
'r
gerookt.
'r twee gerookt,
MOP. En?
En? ... En
heb je
je 'm
'm gezegd,
gezegd, goed
goed gezegd,
gezegd, hoe
hoe
En heb
MOP,
we over
over 'm
'm denken
denken - over
harteloosheid, om
om na
na
over z'n harteloosheid,
'n
klein dispuut
dispuut vier
vierdagen,
dagen,Donderdag,
Donderdag,Vrijdag,
Vrijdag,
'n klein
blijven?
Zaterdag,
Zaterdag, Zondag,
Zondag, weg
weg te blijven?
'm gezegd,
gezegd, Miep
Miep en
en ik ....
JASPER. Dat hebben
hebben we 'm
JASPER.
... .
MOP.
Miep 'r'r bij?
MOP, Was Miep
JASPER. Ja,
Ja.
JASPER.
weer in
in orde
orde
MOP. (met
(met angstige
angstige voorvoeling)
voorvoeling) En
MOP.
En is
is 't't weer
? -- of .... ?
.... ,?
- of
of....
JASPER.
Miep heeft
heeft met
met 'm
'mgebroken,
gebroken.
JASPER, Miep
MOP.
(verslagen neerzittend)
datjammer,
jammer.
MOP, (verslagen
neerzittend) Wat
Wat is dat
Wat
dat erg.
erg. Van
Van 'n
'n jongen
jongen houen
houen en
't uituitWat is
is dat
en 't
maken
maken.....
...
JASPER. (haar
(haar over
hand toestekend)
toestekend) ....
JASPER,
over de
de tafel
tafel de hand
....
Ziel, 'r
'r is misschien
misschien iets nog
nog èrgers
èrgers ....
Ziel,
... .
MOP. Iets
ergers? Groote
Groote God,
God, Jasp,
Jasp, je
je kijkt
kijkt me
me an
an
MOP.
Iets ergers?
met
met --- ....Heb
.... Heb
ij tranenininje jeoogen?
oogen? ....
met --- met
j ijj tranen
JASPER.
over heen
heen te komen)
komen) Ja,
Ja,
JASPER. (spottend
(spottend om
om er
er over
waar
.... Nee,
Nee, laat
laat me
me jeje
waar wou
wou je
je ze
ze anders
andershebben
hebben....
hand houen .... Ik moet je iets zeggen, dat je ver-handoue.Ikmtjiszgen,davrdriet
... ..
driet zal
zal doen
doen...
MOP ... Over
Over 't't kind
.... (hij
(hij knikt)
knikt) ....
Is 'r'r tusschen
tusschen
kind....
MOP...
....Is
haar
dien jongen
jongen ....
? (hij
knikt)........
mocht
haar en dien
? (hij
knikt)
EnEnmocht
ik
dat niet
niet weten?
weten?...
Mocht
alsmoeder
moeder .... ?
ik dat
Mocht
ik-ikals
0, Jasp,
Jasp, dat
dat kom
kom ik
ik niet
niet te
te boven!
boven! (zij
(zij snikt
snikt het
het uit
uit
met
hoofd op
op de
dewerktafel)
werktafel)..
met het hoofd
JASPER. (loopt
(loopt even
even grommend
grommend heen
en weer,
weer, dan
dan
JASPER.
heen en
achter
....Ziellief,
Ziellief,voor
voornog
noggeen
geentwintig
twintig
achter haar
haar stoel)
stoel) ....
jaar, voor
voor ik met je
je naar 't't stadhuis
stadhuis reed
reed -- herinner
jaar,
dienmorgen,
morgen, hoe
hoeikikonzeker
onzekerop
opm'n
m'nkunstbeen
kunstbeen
je je
j dien
"je kan
kan nog
nog terug
terug ....
voor je stond
je zei
zei:: „je
voor
stond en je
.... "" -voor
twintig jaar
je 't't met
met me
me eens,
eens,
voor nog
nog geen
geen twintig
jaar was
was je
dat
'n mensch
mensch alleen
alleen hier
hier binnen
binnen mismaakt
mismaakt kan
kan
dat 'n
?

?
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zijn.
. ..Snik
Snikdan
danniet
nietzoo,
zoo,ziel,
ziel,om
om'n'ndochter,
dochter, die
die
zijn....
gewond werd door
door dat
dattwee-beenig_individu!
twee-beenig)ndividu!
gewond
reinheid verloren
verloren
MOP.
(zacht-klagend) 'n
'n Kind,
Kind, dat
dat 'r'rreinheid
MOP, (zacht-klagend)
heeft
... .
heeft....
JASPER
.... 'n'n Kind,
Kind, dat
dat 'r'rreinheid
reinheid verkreeg!
JASPER....
MOP. 'n Kind dat onze trots was ....
MOP.'nKidatozersw.
JASPER. 'n
....
JASPER,
'n Kind
Kind ,dat
,dat onze
onze trots
trots wordt.
wordt...
MOP. Als ik 'r
'r straks
straks bij
bij was geweest,
geweest, zou
zou ik
ik 'm
'm in
in z'n
z'n
MOP,
gezicht
geslagen hebben,
hebben, zou
ik 'm
'm links
links en
enrechts
rechts
gezicht geslagen
zou ik
om
z'n ooren
ooren ....
Zou tot
tot alles
allesininstaat
staatgeweest
geweest
om z'n
.... 'k'k Zou
zijn ....
zijn....
JASPER.
dan?
JASPER, En dan?
zoo gelukkig
gelukkig waren
... .
MOP. Wij
MOP.
Wij drie,
drie, die
die zoo
waren....
JASPER
.... En
En 't't nog
nog meer
meer worden
... .
worden....
JASPER....
0,lieve
lieveGod,
God, isisdat
dathet
heteinde!
einde!
MOP .. " . 0,
MOP.
... (Een
(Een
JASPER.
JASPER, 't't Begin,
Begin, vrouw,
vrouw,'t'tbegin!
begin!Twijfel
Twijfelniet.
niet....
stilte.
Miep !komt
.. (Mop
(Mop blijft
blijft
stilte. Miep
'komt binnen)
binnen) Ziellief
Ziellief. .....
Vrouw, Miep
Miep staat
staat
onbewogen-verslagen
onbewogen-verslagenzitten)
zitten) ....
.... Vrouw,
(Mop beweegt
beweegt niet)
....Ze
Ze heeft
heeft inin
achter
achter je....
j e .... (Mop
niet) ....
lange dagen
dagen en
en nachten
nachten 'n
'n besluit
besluit genomen,
genomen, 'n
'n net
net
lange
zoo groot
groot besluit
besluit als
als wij
wij voor
voor twintig
twintig jaar
jaar ...
.... .
zoo
Toen
de geblesseerde,
geblesseerde, nou
nou is
is het
het jeje dochter
Toen was ik de
dochter,... .
.... Je
Jemoeder
moeder heeft
heeft je
je
Nee, hier
Nee,
hier blijven,
blijven,m'n
m'nkind
kind....
heel veel
veel lieve
lieve dingen
dingen te
....
heel
te zeggen
zeggen....
MOP. (staat
(staat met
met zelfoverwinning
zelfoverwinning op,
op, omhelst
omhelst Miep)
Miep) M'n
M'n
MOP,
Watmoet
moetjeje'n'nverdriet
verdriet gegeschat,
schat, m'n
m'n lieveling!
lieveling!....
.... Wat
had
hebben!.... . En
En wat
wat hebben
hebben we
we veel
veel goed
goed te
te
had hebben!...
maken! ....
maken!....
JASPER.
zoo. Nou
Nou mag
mag jeje 'r'r alles
allesvertellen,
vertellen, m'n
m'n
JASPER, Goed zoo,
.... En
En nou
nou laat
laat ik
jullie alleen
.. , .
kind
kind....
ik jullie
alleen....
MOP. Nee,
wij gaan
gaan wel..
wel.... We
Wezorgen
zorgen voor
voor den
den avondavondMOP,
Nee, wij
boterham ....
Nee, Jasp,
Jasp, jij
jij niet
niet in
in de keuken...
keuken .....
boterham
.... Nee,
JASPER.
Goed. Goed,
Goed. Maar
Maar geen
geen verdere
verderewaterlanders,
waterlanders.
JASPER, Goed.
....
Verloren
Verloren hebben
hebbenwe
weniets
niets....
MIEP. (sterk)
(sterk) Ik
Ik zal moeder
moeder wel
troost.en, vader
... (af
(af
MIEP,
wel troosten,
vader...
Mop in
in keuken)
keuken).,
met Mop
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ACHTSTE TOONEEL

JASPER

EEF

EEF. (verschijnt boven uit de slaapkamer in nachtgewaad, wil de dansende lamp uitblazen, Mèt dat ze
zich bukt, schiet van uit het nog niet opgeborgen
theegerei, op den achtersten tafelrand, een rit omhoog, die wild heen en weer stuipt, een kopje afsmijt,
dan met angstig geschreeuw op 't middentapijtje
plonst, Eef stolpert hijgend naar de achterdeur, tracht
die te openen, plonst op de knieën bij de reet-opening van het vloerzeil, en terwijl de lamp als een
sloom-bungelende klok heen-en-weer wiegelt en dooft,
gilt ze met de handen als een toeter voor den mond:)
. Hullep! Hullep!. . Hullep dan, Jasper!. .. .
JASPER, (onder de opening neerzittend) .... Jaag jij
me de stuipen op m'n driekwart lichaam, sylphide?
EEF, (woest met 'n lap om zich heen zwaaiend, om den
verdwenen vijand van zich af te houden) , .. Ach, me
lieve Jasper, God zal je zegenen, kom is gauw
boven .... Ik sterf .... Ik sterf, Jasper ... .
JASPER, Ja, ja, krekel
ik sterf ook vandaag of morgen, als 'r geen onvertogen dingen tusschenbeiden
komen, maar voor jij me 't geduldig voorbeeld geeft
- sinds wanneer observeer je mij en m'n familie
door dat vernuftige kijkgat?
EEF. . Jasperlief, God zal je zegenen, praat daar nou
niet over,. . Die verrekte lamp is uit gegaan.. . Die
stinkende olie.
JASPER. Ja, ja die olie
honderd negentien
vijftig
drie en dertig -- twee en half,. . Als je over olie
begint... .
EEF, (huilend) .... Jasper, Jasper, ik kan niet meer op
de been kommen van de schrik .... Zit j ij nou geen
gijntj es te verkoopen .... Zoo'n reuze-sallemander
van 'n rat liep daar tegen me lijf op! ... .
JASPER. Heb je z'n soort ook kunnen waarnemen?
EEF. Ach, goeie, beste, lieve Jasper ... Je kan alles
van me gedaan krijgen as je me uit de piepzak
helpt!.
JASPER. . . . Ik vermoed dat 't 'n Mus r a t t u s en
..

--
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geen Mus d e c u m a n u s is.... En je weet ook
niet of 't 'n mannetje of 'n wijfje was....
EEF. Jessis nog toe, wat ken mijn dat schelen! Toe nou
Jasper....
JASPER... Nee, nee, nee, daar moet je niet over heen
glij j en, krekel!.... Zoo'n wijfje, als 't gezond van
lijf en leden is, jongt twee en driemaal in 't jaar
zes tot twintig naakte jonge kleuters .... Dat kan
goed bij je worden,
EEF, God zegen je pest me niet,
JASPER, Eef, kind, spreek nooit van pesten, als je over
ratten praat al sinds eeuwen is 't bekend, dat
jouw kamer-genoot de pest-bacillen à discrétion
rondstrooit. . , Ze vreten van alles, krekel... 'r Zijn
voorbeelden, dat ze broedkippen zoo van d'r eieren
wegsleepen.. , Ze bijten zelfs jonge kinderen als ze
honger hebben en op slapende vrouwen in 't gefåhrliche Alter zijn ze letterlijk dol....
EEF,. . Jasper, je mot 't zelf weten, ik raak van mezelf
— 't kouwe zweet breekt me uit.... Jasper, daar
is-ie weer!
JASPER, Ach, kom! Denk jij dat dat onnoozele dier
zoo verzot op je is?. ... En als je 'r dan zoo'n antipathie tegen heb dat tenminste één levend schepsel
bij je op bezoek komt: an je link erhand heb je 'n
deur, die nou wel op slot zal zijn voor de inbrekers
binnenshuis en . achter die gebarikadeerde deur is 'n
trap.... Geef je de moeite, glorie van 't huis
ik
kom niet naar boven
en ik smeek je ook niet op
me eene knie....
EEF, Zal 'k.... ?
JASPER,. . Ja, maar versta me wel : je hóéft niet
je
kan ook 'n tête-a-tête met dat intelligente prachtdier hebben....
EEF .... Ach, me lieve Jasper .... (zij staat snel op,
waait met den doek om zich heen, smijt den stoel
van de deur weg, holt de trap af, haast de benedenkamer binnen, sluit de deur en plaatst er een stoel
in verwering voor, Jasper krijgt 'n stille proestbui,
verslikt zich in den rook van z'n pijp) ....Lach nou
niet.... Je ziet toch dat 'k op me beenen sta te
wachelen.. , (zit hijgend in den stoel voor het bureau,
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ziet den doodskop) .... Jessis, neem dat kreng van
je tafel weg! (hij doet het lachend) ....Hè! Hè I
Heb-ie 'n glas water bij de hand? 'k Heb 'n
hartklopping van hier tot daar!
JASPER, Water niet, Asjeblief 'n kop thee met veel
melk, Da's goed voor de zenuwen.... (zij slikt gulzig) .... Eef, Eef, als Mop nou binnenkomt en ze
jou hier zoo in profond negligé ziet, zijn we allebei
gecompromiteer ....
EEF... Hè! ...Hè! , .. Ik voel me knieën niet..,
JASPER. Dat zal van de heilgymnastiek bij die origineele
spleet zijn, krekel....
EEF.... Hè!.... Nou word ik weer mensch ... .
JASPER, Da's wel laat, maar 't is toch plezierig om
't te hooren... .
EEF.... As jij die sallemander
zoo'n smerige smeerlap met zoo'n staart
voor mij kapot maakt, bewijs
ik jou ook 'n dienst....
JASPER.... Nee, Eef, ik dood geen nuttigen tijdgenoot
ik dood nooit, dat weet je ... .
EEF. Jessis, Jasper, begin nou geen flauwe kul....
JASPER, Eef,
lief , nou we weer zoo knus bij mekaar
zitten, kan ik 't je wel zeggen: je moet nooit 'n schakel verbreken! .... Jij heb m'n dochter 'n dienst bewezen door 'n zekeren heer, waarvan jij bijzonder
veel hield 't huis uit te drijven, en die mannetjesof vrouwtjesrat bewijst jou weer den dienst door je
beminnelijk op ons attent te maken.... 'k Was juist
van plan 'n advertentie te plaatsen: Eef, keer terug
tot je diepbedroefde _familie....
EEF, (in nadenken) .... Zijn ze na bed? (hij ontkent,
wijst naar het presenteerblad) ....Is is is die
gemeene muzikant 'r vandoor? (hij knikt) Nbu, wie
het 'r gelijk? Hè'k niet den eersten dag gewaarschouwd, dat de buren 'r schande van spraken? Die
jongen, die kwajongen, had met permissie 'n smoel,
da'k 'm daalijk doorhad, 'k Zou 'r me vuile vadoeken
nog niet an op hebben gehangen! Ja, dat lachte 'n
vrouw van mijn leeftijd over de schutting uit,
dat peuterde 'n gat in de planken, om alles af te
neuzen....
JASPER, (met kalm gebaar omhoog) Hum!
...

.
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EEF, Ik heb niet gepeuterd, en as 'k 't wel heb gedaan:
't is mijn huis....
JASPER, Excuseer, (De klok slaat tien),
EEF, Suscht! Hoor je dat?
JASPER, Da's de klok bij jou, krekel. . , Kinderbedtijd.
EEF, (angstig) Die brief van vanmorgen, Jasper, van
de huur, hoef-ie niet voor ernst op te nemen.... Ik
hou jullie graag as huurders.... Je weet wel wie
d'r uit je woning weggaat, maar je weet niet wie je
d'r voor in de plaats krijgt.... Je gooit pissebed weg
en je krijgt kakkebed terug ... .
JASPER, Ja, ja, en dan weet je nog niet, dat er van
de pissebedden, de i s o p o d a, meer dan achthonderd soorten bestaan, Ik heb is in m'n microscoop
zoo'n i sop o da bekeken, en ik verzeker je, dat als
je de kieuwdekselplaatj es bij de ademhaling ziet bewegen....
EEF, Allemachtigste, wat weet jij 'n boel dingen, die
'n ander niet weet, Daar zou 'k nou hier de heele
nacht voor op kennen blijven zitten, om d'r meer
van te hooren .... Dat leeft alles, hè?
en dat
ziet nog niets eens.... Wat 'n gosmirakelen, hè?
as je d'r over nadenkt .... die vogels
die uil
die opgezette.... Wat is onze lieve Heer toch
knap....
JASPER, (bij het slaan van de benedenklok) Eef, kinderbedtij d,
EEF, Ach, ach, jij het 't hier gezellig met je vrouw en
maar ik
je dochter
me heele leven gesloofd en
gesappeld voor niks
voor niemedal
want wat
heb ik nou?
niks....
JASPER .... Ratten ... .
EEF, Jessis-nog-toe, Jasperlief, schei uit.... Roei die
ellendelingen nou voor me uit, dan zal ik je bij God
in me testament bedenken.... Ik ken niet tegen
onweer en niet tegen muizen en ratten....
JASPER. .. . Da's makkelijk gezegd. . . . D'r loopen hier
kilometers riolen onder 't huis .... We hebben ze
altijd gehad, Maar bij mij heb je nooit geïnformeerd
of 't huis gebreken had
'k kan je alleen den raad
geven, maak ze net zoo tam als ik
d'r is geen rat
hier in 't huis of ze eten uit m'n hand.... Zoo'n dier
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voelt bij intuitie of-ie met 'n mede-dier te maken
heeft....
EEF, (begint te huilen) Ach, ach, ach, as 'k nou maar
iemand op de wereld had, die wat om me maalde,. .
Nooit geen suiker in me thee, gepot en gepot, om 't
an de gerifformeerde Diakenie na te laten....
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NEGENDE TOONEEL,
DE VORIGEN, EEF, MIEP.
EEF. Nou dan zal 'k maar....
MOP, ('r oogen bettend) Ga je weg, Eef?
EEF. Miep het toch gezeid dat as ik 'n stap hier in de
kamer zou doen, zij d'r weer uit....
MIEP, Ach, tante Eef, je zegt zoo'n boel as je kwaad
ben....
EEF. Mag ik je dan.... (gaat naar haar toe om haar
'n zoen te geven) ...Want bij God, 'k heb meelij met
jou hoor....
MIEP, Dat hoeft niet, tante Eef.... (zij zoenen elkaar).
EEF.... Nou dan eet ik hier 'n stukkie mee, Marietje
.... Ik heb geen olie meer....
JASPER.... Honderd negentien
vijftig
drie en
dertig ... .
MOP, Jasper!....
EEF. Laat 'm maar gaan, hoor!.... Zal ik 'n handje
helpen dekken.... ?
MIEP. Nee, tante Eef, dat beetje kunnen we wel alleen
af....
EEF. En as 'k nou wil .... ? .... Narietje ik slaap vannacht bij jullie .... Dat kan toch wel?
MOP.... Bij ons?
EEF. Boven slaap ik niet meer, Voor geen goud, 'k Heb
n rat gezien....
MIEP... Dan kunt u in mijn bed,. . Ik wil wel boven,. .
EEF.... Allemachtigste, wat zijn jullie voor wonder
menschen, .. Miep, 'k heb m'n kaars laten branden, . .
Wil jij die effen uitblazen en me rommeltje meebrengen?
MIEP, Da's goed.... (zij gaat omhoog),
EEF. 't Is toch 'n engel
ha'k niet van 'r gedacht dat
ze 't zoo moedig zou opnemen, wat?....
MOP, (bedrukt) ....Ja, ik ken geen tweede kind met
zoo'n karakter,
JASPER, Thee, krekel?
EEF. Asjeblief,
JASPER, Laat mij je dan 'ns bedienen, Melk?
EEF. Asj eblíef .... Hè, wat 'n zalige gezelligheid....
,
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JASPER. Suiker?
EEF, Asj eblief •
JASPER. Een of twee lepels?
EEF, (beminnelijk) ....Twee.
MOP. Waar blijft Miep nou? (Miep is op de kamer van
Eef gekomen, De rat vlucht van de tafel, als zij binnenkomt. Zij neemt de kaars werktuigelijk op, staart
in de vlam).
EEF, (omhoog roepend) ...Miep. ...Miepie! ...Waar je
blijft?
MIEP. (starend) Ik kom....
EEF . Wat is verliefdheid toch 'n gek ding....
JASPER.... Jai Ik zag vanmiddag twee duiven op 'n
roestige telefoondraad en die tortelden, tortelden,
dat je 'r haast de tranen van in je oogen kreeg... In
de natuur gaat dat alles zoo heerlijk eenvoudig....
(Miep komt binnen)
EEF. Daar staan je boterhammen, Miepie,
MIEP, Dank u,
JASPER.... Nou Eef
EEF.. . Nee, hou effen je mond — ik bid voor ik eet....
(zij vouwt de handen . Een stilte).

EINDE VAN HET LAATSTE BEDRIJF.
Amsterdam, 12 Augustus 1916.
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