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(„FATA MORGANA" speelt in den tegenwoordigen tijd)

Pauze na het tweede bedrijf.

21 Maart 1928

EERSTE BEDRIJF.
Voorkamer van 'een 'burgerlijk gezin. E'en deur tweed° plan links ;
,een venster rechts. In 'den achtergrond een schoorsteen waarvoor
,potkachel. In dit vertrek :staan een paar ,bastes op pooten voor het
lophangen van japonnen. Een groote staande spiegel rechts, ischuin
in den hoek. 'Op , een, stoel links van den schoorsteen een kartonnen
,loos. Op verschillende stoelen liggen japonnen, lappen, !bunt enz.
Bij de kachel Techts een groote ffeuningstoel. Teigen den wand

modeplaten. Als bet iseherm opgaat, 'staat Sophie voor den ,spiegel
met hoed en mantel aan. Zij is circa 35 jaar )oud. Zij heeft harde
trekken en spreekt kort-af. Frieda, een mooi meisje van 25 jaar,
ligt geknield op , den grond. Zij heeft een, eenvoudig opgelapt
katoenen jurkje aan. Zij naait jets aan de rok van Sophie
Anna — zuster van Frieda en Sophie — 30 jaar, zet haar hoed op;
haar mantel heeft uij reeds aan. Cato, de derde . zuster, trekt haar
mantel aan. De ,drie , dames staan op 't punt van Ite vertrekken.
leder op 'haar eigen wijze, zijn ze nerveus, want men goat naar
een danspartij.

EERSTE TOONEEL.
Frieda — Sophie — Anna — Cato.
Sophie: (stampvoetend) Schiet toch wat op, Frieda.
Wat zanik en wat treuzel je weer.
Frieda: (tot haar opziende) 1k zanikent.. ik treuzelen? Ik haast me voor mijn eigen zuster bijna dood.
Sophie: Klets niet zoo. Ben je nu klaar of niet? We
moeten weg. We moeten dansenl
Frieda: Nog eventjes. Sta nou stil.. Wees toch niet
zoo ongeduldig. Jullie hebben immers tijd genoeg. (opstaand) Zie zoo.. het is klaar. Het is alweer in orde.
Anna: Geef-es 'n speld, Frieda, die vervelende das blijft
maar niet zitten. (Frieda neemt van haar boezem een
speld en reikt die Anna.)
Frieda: Hier zoo.
Cato: Waar zijn m'n handschoenen, Frieda?
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Frieda: Weet ik dat? Moet ik op jouw handschoenen
letten? Jij weet nooit, waar je je bullen laat,
Cato: Zoek ze dan voor me.
Frieda: Zoek.. hond.. Pak ze.. (Ze kijkt overal, de
handschoenen ten slotte vindend) Hier zijn ze slordefoks.
(Zij relict de handschoenen aan Cato over, die ze zonder
jets te zeggen aanneernt en aantrekt.)
Sophie: (naar de stoel gaande, waarop de cartonnen
doos) In die doos, Frieda, zit de japon voor de baronesse
Van Balveren. Die moet jij morgen, om negen uur precis
bij haar thuis bezorgen. Snap je dat?
Frieda: Natuurlijk, snap ik dat. Ik moet dus weer
voor kruier spelen.
Sophie: De barones is een lastige tante, maar zij is
ook een goede Mani. ledere twee maanden zoo om en
nahij een nieuwe japon. (tot Frieda) Zorg jij er voor, precies om negen uur!
Frieda: (bits) Ja.. ik weet het nu wet. Precies om
negen our en om negen our -precies! (Kleine pauze.) Zeg,
komen jiillie that thuis? (sarcastisch) lieve zusters.
Anna: Natuurlijk wordt het laat.. Maar vat pat jou
dat aan? Ms je niar een dansavonidje gaat, wordt het noo4
vroeg. Maar we hebben den sleutel. (tot Frieda) Jij kunt
dus naar bed gaan!
Frieda: Dank .je. (Kleine pauze.) Moeten jullie vader
niet goeden nacht zeggen?
Anna: \\Taar bemoei jij je eigenlijk mee! Dat is allang
gehourd.
Frieda: 1k vraag bet alleen maar, omdat jullie de
vorige week er zoo maar uitgeloopen bent, zonder vader..
Sophie: (boos) Dat is niet waar.
Cato: (boos) tie kletst weer in de rilimte.
Anna: (boos) Da's een leogen.

snel

F r i ed a : Nou goed dan. Julie hebben altijd gelijk. (Zij
kuat been en weer, blifft plotseling stil staan.) He, ik wow
dat ik met mijn zusters ook eens mee mocht naar
zoo'n.. bal!
Cato: En wie blijft er dan bij vader?
Frieda: Ik blijf altijd bij vader. Maar dat kan toch
ook wel eens iemand van.. jullie doen?
Sophie: (hatelijk) Jij hebt toch geen kleeren om nit
te gaan.
Frieda: Ja dat is waar . (naar haar jurk ziende)
ik heb maar een japonnetje.
Anna: Nou, wat wil jij dan?
F r i ed a : (zich opwindend) Wat ik wil.. wat ik wil?
Julie verdienen met dat japonnen-maken flink geld.
1k moet hier het huishouden doen, als een asschepoes.
Jullie schoenen poetsen, julIe bedden op-maken. Ik heb
gevraagd: neem een dienstbode. Zoo'n daghit. Die kunnen jullie best betalen. Nee, werd er gezegd. Trouwens,
het is altijd nee en nog er-es nee, wanneer Frieda wat
vraagt. Als ik een japon heb bezorgd, dan krijg ik wel-es
een fooitje, een dubbeltje, een enkele maal twee. Van jullie
nooit jets geen cent. En als er dan eindelijk eens een
japonnetje voor mij overschiet — het is altijd een
gertie — dan moet ik nog ,,dank je" zeggen ook!
Cato: Jij bent de jongste hier in huis.
Frieda: 1k ben jullie eigen zuster en ik zie niet in,
wanrom jullie mij als een dienstmeid moeten behandelen.
Een dienstbode moeten jullie een vrije dag geven. Nooit
heb ik eens vrij. Nooit.. In de hoek word ik geschopt,
iederen dag weer. (Zachter) Dat is allemaal gekomen na
moeders dood. En toen vader (wrjst naar boven) die rheurnatiek kreeg is het nog veel erger met jullie geworden.
Het leelijke jonge ePndje. . zoo noemen jullie mij (woefiend en starnpend on den grond) Jullie naar de comedic
cf dnnsen in mooie japonnen en 1k hier thuis, altijd thuis

in mijn versleten jurk. Ik doe het niet langer, verstaan
jullie mij? Ik verdraag het niet langer. De eerste de beste
gelegenheid, die zich voordoet, trek ik er tusschen uit.
Daar, nou weten jullie het I !
Sophie: (tot de anderen) Frieda heeft het weer op
d'r heupen. Kom; willen we gaan? Anders springt de
arme ziel nog uit Naar vel!
Frieda: (woedend op hoar toe) Oh, ik zou jou....
Jou zou ik kunnen....
Sophie: Handen thuis.. zusje.. lief . . (Frieda goat
terug).
Frieda: (tot Sophie) Ji.j.. jij. . alleen hebt mijn leven
bedorven. De anderen luisteren naar jou. Geplaagd heb
je me en genegerd. Tegen jou kan ik niet op.
Anna: Denk er om, Frieda, Vader moet z'n thee nog
hebben.
Frieda: (razend) Vergeet ik dat ooit? Egoisten!
Cato: Nou, hou je bedaard. Je lijkt wel gek..
Frieda: (moedeloos) Ach, lieve God.. Hoe slecht, hoe
gemeen zijn jullie tegen mij. (Zij volt in een stoel, snikt
even.)
Anna: Nou wordt ze sentimenteel. (Gelach).
Frieda: (opvliegend) Oh, hoe ik jullie haat.. haat!
(Zij goat been en weer.)
C a t o : (sarrend) Als je mooie tooneelspeler van avond
maar komt. Dan is alles weer goed he? En dan kan je ons
toch missen als ki€spijn. Valk, de tooneelspeler. (Zij
proesten bet alle drie uit.)
F r i e d a : (woedend) De druiven zijn zuur, he?
Anna: ' t Is me nog al een mooi exemplaar die Valk.
Van mij kan je hem cadeau krijgen.
Cato: Van mij ook.
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Frieda: Gann jullie je gang. Plaag en sar me maar.
Het zal jullie d'r naar vergaan. Dat is zeker!
Sophie: Zorg, dat de kachel lekker brandt, Frieda,
wanneer we vannacht thuis komen.
Cato: En zorg voor thee.
Sophie: Nou, we gaan. Ik wensch je goeden avond en
een beter humeur. (Alle drie af.)
TWEEDE TOONEEL.
Frieda : Zorg, dat de kachel brandt, Frieda. Zorg voor
thee. Zorg voor dit; zorg voor dat. Oh.. wat is 't leven toch
beroerd. (Zij loopt langzaam naar den staanden spiegel —
Mgt er voor staan en bekijkt zich) Is het jonge eendje
nu.... zoo leelijk ? Mijn japonnetje is afschuwelijk.
Dat is waar. Waarom plagen mijn zusters me zoo? Waarom is dat? (mar boven roepend) Vader, wil je thee?
(stem van Van Loon: Grctag) Coed, ik zal je je thee boveu
brengen. (Zij goat over het tooneel en komt voor de doos

te staan waarin de japon van Baronesse van Balveren.)
Wat zou dat voor een japon zijn? Rood, gee! blauw? Eens
even kijken. (Ze maakt de doos voorzichtig open en haalt
er een mooie geel-zijden avond-japon uit.) God, wat 'n
pracht. (Ze goat naar den spiegel en houdt de japon onder
haar kin.) Wat 'n pracht. Die heeft Sophie toch mooi gemaakt. Eerlijk is eerlijk, al snauwt ze nog zoo tegen mij.
Zou die jurk mij passen? Hoe zou die mij staan? 1k ga
hem eens aantrekken. Er is niemand thuis en vader komt
toch niet naar beneden. (Zij gaat bedrijvig links of. Het

tooneel leeg: Dan komt zij langzaam en statig in het schitterende avondtoilet terug. Als een pauw goat zij over het
tooneel op den spiegel toe.) Wat zit die japon mij goed.
Het lijkt wel of-ie voor mij is gemaakt. (Voor den spiegel
staande, verwonderd) Ben ik dat nou? Wacht, ik ga eens
in die stoel zitten. (Zij schuift de groote stoel wat naar
voren.) He ja, da's leuk. (Zij goat in de stoel zitten en
maakt het zich gemakkelijk.) Nu ben ik barones Van
Balveren. Zie-zoo, daar zit ze nu, Mevrouw de Barones,
9

in haar (geaffecteerd) boudoir. (Het slant half elf.) Juist
half elf. (Zij begint rut ietwat geaffecteerd te spreken, de
barones imiteerend) Het personeel kan nu komen. (Zif
neemt een tafelbel en belt) Antje, ben jij daar? Wil jij
den chauffeur y ens even roepen? Hij moet dadelijk bij mij
komen. Dadelijk. (Zij stoat op, goat naar een tafeltje of
naar den schoorsteen, haalt daar een poederdoos en handspiegeltje. Zif gaat weer zitten.) De barones zal zich een
beetje mooier maken. (Zij poeiert zich en kijkt dan in
den spiel.) Ik zie er heel goed uit; inderdaad heel goed!
1k heb dan ook vandaag eens geen migraine. Oh. die
migraine, daar word je soms.. tuureluursch van. (Zij staat
op, legt poederdoos en spiegeltje weer op den schoorsteen.
Staan blifvend.) Ah zoo.. ben jij daar, chauffeur. Ik wou
je even zeggen.. man!, dat ik dat vreeselijk harde rijden
niet langer tolereer. Gisteren hebben wij bijna een ongeInk gehad. Ik wensch geen ongelukken. man. Oh , was
dat van gisteren niet jouw schuld. Je riidt te hard, ik wi,
langzamer rijden. Begrijp je? (Pauze.) Wil je om half
twaalf voor komen? Met welke wagen? Met de Lancia
natuurlijk. (Zif,goat zitten; belt) Antje, roep den tuinman.
(Zif stoat op. houdt denkbeeldig een face 1! main voor de
oogen, kijkt naar de tafel. Streept met een vinger er overbeen.) Wat 'n stof. Antje! Antje. Het is eenvoudig schandelijk en schandelijk. (Zif goat weer zitten.) Zoo tuinbaas
ben iij daar. Tuinbaas, waarom had ik gisteren alleen
maar roode cozen op tafel en waarom geen gele? Oh!
krijg ik die vandaa Wearom niet gisteren? Gisteren
nog te steel in de knop. Voortaan dus iederen dag roode
Zij
en pile cozen. Heb je me begrepen 9 (Er wordt
barst in lachen nit. De baronet imiteerend) Waer is nu
o p eelIs ii mijn
personeel gebleven ? (Zif qua! statig,
moorqeaffecteerd loopeiid naar deur links.) De haro p es zni zich persoonlijk overtuigen. wie er aan de poor!
, -;er knste-1 sta g en heeft , g ebeld. Mevrouw de
7`' , ")11f", van Balveren ga‘)t. .. zelf open door (AT. Tooneef
'Pro. Frieda op met Con. Fen ['rom p van eon iaar of
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DERDE TOONEEL.
Frieda — Gon.
G o n : Niks geen prettig weer! Het is koud buiten. 1k zit
weer alleen thuis, Frieda. Mijn man moet weer comediespelen van avond. (Frieda bekijkend) Leg, vat heb jii
daar aan?
I, r i e d a : (geaffecteerd) U spreekt met Mevrcu 3- de
Baronesse van Balveren. Wilt U niet gaan zitten,
Mevrouw Van den Berg? Wilt U niet gaan zitten? (Maakt
een genadig gebaar. wifrend naar een stoel.) U komt
zeker tot mij voor een of ander liefdadig doe].
G o n : Frieda schei nit, want ik bested het. (Zif proest
het nit. Frieda ook. Zij lachen totdat de tranen hoar over
de wangen rollen.) Maar hoe kom jij aan die mooie jurk?
Frieda: Daar uit die doos gehaald. Die is voor (geaffecteerd) de Barone's van Balveren en die moet ik
morgen om 9 uur bij haar bezorgen. (Van toon veranderend) Fijn zoo'n japon. Ik voel me nu heelemaal als
een barones. (Zif gaat geaffecteerd heen en weer en zegt
geaffecteerd) Goo op zij, Mevrouw Van den Berg, de
hoflucht waait U tegen. Ziezoo nu Len ik aan he -L ha.
De Koningin zegt tot mij..
G o n : (stiklachend) Frieda, schei nit.
Frieda: Mevrouw van Balveren: hoe maakt U bet.
1k antwoord: Heel goed Uwe Majesteit (maakt een diepe
reverance) 1k zeg natuurlijk niet tegen de Koningin: En
Majesteit hoe maakt U! het nou, dat zou Frieda misschien zeggen (geaffecteerd) Maar de Baronesse van
Balveren, die 'kent haar.. stand en haar savoir vivra.
G o n: (proestend) Schei nit, Frieda.
Frieda: (opgewonden) In die .;ur; ‘, hat ik mij sal,en
Daar kan je donder op zeggo p . .‘''ow e- ,1 ridder op
paard of door een Turk in een auto. Toch beter een auto,
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dan ben je gauwer weg. Vindt je dat óók niet, Gon. (uitbundig) Zalig, zalig, om geschaakt te worden.
G o n : (schaterlachend) Ik geloof, dat jij paardenvleesch
gegeten hebt vanavond. (Frieda begint in-eens te huilen.)
Wat scheelt er aan? Waarom huil je? (Frieda goat naar
den schoorsteen, poedert zich, kijkend in den handspiegel.)
Frieda: Omdat het allemaal maar droomen en luchtkasteelen zijn. De werkelijkheid is een beetje anders, Gon.
Maar toch is het leuk om luchtkasteelen te bouwen. Zoo'n
kasteel ergens heel ver weg, hoog in de lucht. Zoo'n Fata
Morgana boven den woestijn. Dan opeens is het er niet
meer. Mijn eigeni leven vergelijk ik soap s wel eens hij een
woestijn. Geen plantje bloeit er. Geen bloem. En het echte
kasteel komt niet! Oh, zoo'n groot kasteel zon ik willen
hebben). Een kasteel met torens en ophaalbruggen. Groote
vijvers. Plantsoenen, hosschen, broeikassen en bloemen
in den zomer en in den winter.
G o n : Zoo'n beetje geluk bedoel je.
Frieda: Oh, jij begrijpt me zoo goed, Gon. En dat
vind ik heerlijk. Ik hou van jou. (Zij geeft Gon spontaan
een zoen.)
G o n : Dat geluk, waarvan jij in je droomen droomt,
Frieda, is misschien niet eens zoo ver van je weg.
Frieda: Wat bedoel je?
G o n : Non, de beroemde tooneelspeler Valk fladdert om
je heen als een mug om een brandende kaars.
Frieda: h., Rene Valk fladdert om het leelijke jonge
eendj , , been. Oh, Gun, het is zoo'n lieve goeie man.
(Panze)
G o n : En als ie je vrdagt?
Frieda: Dan antwoord ik hem niet eens. Ik vlieg hem
dadelijk met bei mijn armen om zijn hats.
G o n : (met een tikje ernst) Rene Valk is een toonee1
speler.
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Frieda: Dat is jouw man toch ook?
G o n : Vader zei altijd : een acteur heeft een krul meer
in zijn staart dan een varken.
Frieda: Jij mag Rene Valk niet vergelijken met een
varken. (boos en stampvoetend) Dat is schande.
G o n : En nou is Frieda boos.
Frieda: Ach wel nee. Ik weet toch precies wat je wilt
zeggen. Jij bent niet op Rene Valk gesteld. Dat heb ik
al lang gevoeld. Een tooneelspeler heeft meer temperament dan een kruidenier met z'n pondje koffie. Hij kan
nooit zich-zelf zijn, omdat hij steeds in de huid van een
ander kruipen moet. ledere rol, die hij moet spelen, slijpt
wat weg van zijn karakter. Zoo redeneeren de menschen.
Maar dat is onzin. Volgens die redeneering zou de acteur,
die de meeste rollen in zijn leven heeft gespeeld, het
kleinste karakter moeten hebben (lachende) of heelemaal geen, omdat het opgesleten is. Praat jij maar eens
met Rene over dit onderwerp en je zult hem eens hooren!
G o n : Tooneelspelers zijn wispelturig.
Frieda: Hoe zoo? Heb jij daar last van?
G o n : Oh nee. Wat mij betreft . Henri mijn man. is een
voorbeeld van trouw.
Frieda: Nou, wat praat je dan? Een ding weet . ik!
Het is altijd, hoor je me, altijd de schuld van de vrouw,
wanneer de man naar een andere vrouw gaat kijken.
Wanneer ik met Rene getrouwd zou zijn, dan zou ik
hem zoo verwennen en vertroetelen, dat geen enkele
andere vrouw eenige kans zou krijgen. Dat weet ik zeker.
G o n : In ieder geval, gezellig zal jij! het thuis niet hebben, wanneer je met een tooneelspeler trouwt. Ik weet er
van mee te praten. 's Ochtends repetitie. Niet thuis voor de
koffie, want mijn man neeint zijn broodje mee. 's Middags
repetitie. Een telephoon, dat hij niet kan komen eten. komt
ie wel eten, dan is dit meestal op 'n onmogclijk uur, want
hij moet vioeg op reis om te spelen in de provincie. Is ie op
tournee, dan zie je hem soms in geen week.
1:3

Fried a: Oh neen, ik zou altijd met hem rneegaan.
G o n: Dat gaat hem vervelen.
Frieda: (ten hoogste verbaasd) Wat zeg je, Gon?
G o n: Ik weet er wel alles van, Frieda. Mijn vader was
aan het tooneel en mijn man is er aan. Vader vond
het op den duur vervelend, dat moeder altijd meereisde.
Het was bovendien ook te duur. En dan die geldzorgen
\ an een acteur. lk lieb het nu al zooveie _maim meegemaakt, dat de directie geen gage kon betalen, orndat de
zaken slecht gingen. En dan is het honger-lijden, Frieda,
want wij moeten van de gage van mijn man leven.
Frieda : (opgetogen) En wanneer je man, je eigen
man voor je op de planken staat als een held, toegejuicht
door duizenden. Iedere avond weer. Bloemen en kransen
worden aangedragen. Hij, je man, staande in een bloementuin, als een halve God, buigend en buigend. (Zij
buigt een poor moal) Het scherm twaalf maal naar
boven en weer naar beneden onder donderend gejuich.
Oh, Rene heeft me daar alles van verteld. En toen ik
hem vroeg: wat gaat er non in jou om als je zoo heerlijk
in de bloemetjes wordt gezet door een enthousiast publiek?
Weet je wat hij toen antwoordde? Het is om je dood te
lachen. Hij zei: Als die menschen in de zaal opstaan
en juichen en klappen en schreeuwen als gekken, dan
zeg ik tusschen m'n tanden: Stem publiek, wees viervloekt.
G o n: Da's gewoonweg larie.
Frieda: Rene beschouwt het publiek als minderwaardig.
G o n : Van datzelfde publiek meet hij het hebben.
Frieda: Het publiek beschouwt den tooneelspeler als
een soort acrobaat, voor wien ze f 2,50 aan het loket
hebben gedeponeerd plus „rechten". Dat zegt Rene.
Welke fratsen zal hij ons vanavond laten zien? Zal ie
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ons laten huilen of lachen? Lachen is fijn, maar huilen
is nog beter. Dan heeft men zich pas „recht" geamuseerd.
Wordt leen tooneelspeler ziek, of lijdt hij honger? Het
publiek bekommert zich niet meer om hem en vraagt
al heel gauw naar een remplacant.
G o n : Je moet het zelf weten, Frieda. Ik, als je eenige
vriendin, heb je willen waarschuwen. Jij bent geen vrouw
voor een artiest.
r i eda: Jij zeker wel.
G o n : (met ernst) Nee 1k ook niet. Wij zijn veel te huiselijk aangelegd, Frieda. Wij zouden alles met onze mannen. . samen willen doen. Hem altijd om je heen willen
hebben. Henri was op tournee. In geen 14 dagen heb ik
hem toen gezien. En kinderen hebben we niet. 1k zit altijd
:Ween. (Er wordt gebeld).

Frieda: Wie kan dat zijn? (Zij goat naar het roam en
opent dot). Ja, wie is daar? Ja. U bent hier bij Van Loon.
Wat zegt U? Bloemen? Ik kom. (Zij sluit het raam.)
Iemand met een groote doos met bloemen. Eens even
kijken. (Frieda af.)

VIERDE TOONEEL.
G o n: (Zij goat zitten. Frieda op met een prachtige
boeket rozen, die kleuren bij hoar jurk).
VIJFDE TOONEEL.
Frieda — Gon.
G o n: (opstaand) Wat 'n prachtige bloemen heb je daar.
En van wie zijn ze?

F r i e d a: De bezorger zei: voor Mej. Frieda v. Loon.
1k vroeg van wie? Hij antwoordde: daar heb lit geen
boodschap aan. Prachtbloemen, he Gon?
G o : Is er geen kaartje bij?
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Frieda: (Wend) Nee.
G o n : Nou, dan zijn ze van Valk.
Frieda: Zou je denken..? (Zij gaat zitten en begraaft haar hoofd in de heerlijke rozen.) Oh, hoe heerlijk ruikt dat. Ik heb laatst nog eens bloemen van hem
gehad. Maar toen was er een kaartje bij.
G o n : Bloemien zonder kaartje zijn altijd interessanter.
Die bloemen zijn een voorbode. Valk komt vanavond.
Daar verwed ik alles onder.
Frieda: (achterover leunend in hoar stoel) Dat zou
heerlijk zijn, wanneer-ie kwam.. (van toon veranderend) Als je van een man werkelijk houdt....
dan kun je eigenlijk niet onder woorden brengen,
wit je voelt. Je leeft in een heel andere wereld.
Je ziet alle dingen anders en het is of overal de
zon schijnt. (met de armen wijd uit) Als-ie rue vroeg, zou
ik alle menschen willen omhelzen. Rene Valk, de grootste
tooneelspeler en Frieda.. het leelijke jonge eendje.
G o n : Je hebt 't flink te pakken, Frieda.
Frieda: Als ik in zijn oogen kijk, word ik duizelig.
Die oogen, .. Ze lokken.. ze vragen.. ze verlangen, die
oogen.... Rene heeft zulke mooie trouwe oogen.
G o n : Ja.. ja
Frieda: He, ik vind jou niets enthousiast. Jij hebt toch
ook dien heerlijken tijd meegemaakt toen Henri jou
't hof maakte? Toen was je toch ook dol gelukkig?
G o n : (voor zicli heen) Oh ja.
Frieda: (stain pvoetend) He, hoe zeg je dat nou, oh ja.
Gon ik wil leven. Ik wil van het leven genieten. 1k
wil geluk, dat er toch moet zijn en wat ik nooit heb
gekend. Zou dat geluk nu eindelijk komen? Komt het
met Valk? Oh ja.. het komt met hem en met hem
alleen (hoar hoofd verstoppend in de bloemen) Oh, mijn
heerlijke. heerlijke bloemen. (van toon veranderend) Wil
je thee, Gon? God, dat is waar ook.. 1k moet vader z'n
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thee nog brengen. Fir ë, Gon, doe jij dat even. De thee
staat in de keuken. Als vader me ziet in die mooie japon.
gaat dat zeker over naar Sophie en dan krijg ik weer op
m'n kop. (Gon af.)
ZESDE TOONEEL.
Frieda: (legt de bloemen neer, na ze gekust te hebben. Zij gaat naar den spiegel en blijft daarvoor staan)
Wat 'n zonde om die jurk weer uit te moeten doen. Nog
even. (Ze loopt statig het geheele tooneel nogmaals over.
Zij maakt een diepe knix) Majesteit! Kom, ik zal die jurk
maar weer in die stomme kartonnen doos doen. (Zij strijkt
over de japon heen.) Dag jurk.. Je bent een praeht! (Zq
gaat naar de doos, neemt die op en wil afgaan om zich
te verkleeden. Gon op met een kop thee.)
ZEVENDE TOONEEL.
Frieda — Gon.
G o n: Je vader wil geen thee.
Frieda : Als vader.. pijn heeft, dan is-ie meestal slecht
gemutst. Eerst wel thee en nu weer niet. Drink jij die
thee op, Gon!
G o n : En jij dan?

F r i e d a : Straks. 1k ga me eerst verkleeden. Zoo jammer om die mooie jurk weer in die leelijke doos te moeten
doen. (Zij gaat near de deur.)
G o n : Verkleed je hier. Dan babbelen wij nog wat.
riled a Goed. Er komt toch niemand hier . . en in die
andere kamer is het zoo koud. (Zij legt de doos weer op
de stoel. Zij maakt hear japon los, waarmede Gon hear
wil helpen. Tot Gon) Ik kan wel, Gon. (Op dat oogenblik
wordt er gebeld.) God, wie kan dat zijn? (Snel maakt zif
hear japon weer dicht, waarmede Gon hear helpt. Frieda
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goat noar het roam en schuift (kit open; zj kijkt n(iar buiten; tot Gon in het vertrek sprekend) Het is Rene Valk.
G o n : Vat heb ik je voorspeld?
Frieda: (gooit het roam met 'n smak dicht. Zij neemt
de doos van de stoel en gooit die in een hoek. Een poor
japonnen worden in een kast geworpen. Gon proest het
uit. Frieda reddert en ordent in snel beweeg.) God.. hoe
heerlijk, dat-ie komt! (Zij vliegt het tooneel cif, om
Valk open te doen.)
ACHTSTE TOONEEL.
G o n : (krijgt een onbedaarlijke lachbui. Frieda met
Rene op. Zij komt het eerst binnen, nadat de stein van
Valk is ,gehoord): Na U mejuffrouw. (Valk is vijf en veerfig bar, keuril gekleed. Een innemend gezicht met loerende, gitzwarte oogen.)
NEGENDE TOONEEL.
Rene — Frieda — Gon.
Frieda: Mag ik U, mijnheer Valk, even aan mijn
vriendin voorstellen. Mijnheer Valk, Mevrouw Van den
Berg.
René: (buigend) Zeer aangenaam (handdruk. Hij kijkt
hoar op bijzondere wijze aan.) Van den Berg.. Van den
Berg. Is Uw man ook niet aan het tooneel, mevrouw?
G o n : Ja, mijnheer Valk. Mijn man heeft het alleen
niet zoo ver gebracht als U.
René: (lachend) Dat gaat alles zoo niet in-eens, mevrouw van den Berg.
F r i e d a : Gaat U toch zitten (tot Gon) en jij ook. (Men
goat zitten.)
René: Bovendien is Uw man een heel stuk jonger
dan
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G 0 n : Daar hebt U gelijk in, mijnheer Valk. Maar ik
wilde zoo graag dat de directie, bij vie mijn man nu is,
hem 'n kans gaf. Mijn man heeft niet de minste protectie.
En die moet je toch zeker wel hebben, om vooruit te
komen aan het tooneel. Is dat niet zoo?
V a 1 k : Ja Mevrouw. Protectie of toeval.
Frieda: Wat bedoelt U met toeval?
V a 1 k : Het toeval heeft me op de plaats gebracht, waarop ik nu sta. Aileen het toeval. Mijn confrater, die de
hoofdrol in een 'stuk moest spelen, werd plotseling ziek.
De voorstelling moest afgewimpeld worden.. en de directie wimpelde niet af, maar vroeg mij: of ik het durfde
wagen. Ik kreeg de kans.. en er was een stem in mij,
die zei: Neem die kans waar. Om drie uur kreeg ik de
rol. Om 9 uur stond ik op de planken. Zoo-jets vergeet
je je heele leven niet.
Frieda: Was U niet vreeselijk zenuwachtig?
V a 1 k : Ja.. vOOrdat het doek opging. 1k stond te trillen
op m'n beenen. Maar toen het scherm gehaald was, waren
m'n zenuwen weg. Ik sloeg me er doorheen.... Ik kreeg
aan het slot een ware ovatie van het publiek. Ik dacht
toen: ik hen er. En werkelijk . ik was er.
Frieda: Dat is geluk . geluk. Zonder geluk kun je
loch eigenlijk niet leven. En toen den volgenden morgen
de kranten, kwamen was U zeker zoo trotsch als een
pauw?
alk: Nee, juffrouw Frieda. Ik was toen gelukkig. Uw
man kan aan het gezelschap, waaraan hij nu verbonden
is, niet vooruitkomen. Het is eigenlijk geen gezelschap. Het zijn een paar saamgeraapte artiesten, die zonder leiding, allerlei kluchten instudeeren en spelen. Dat
soort werk brengt een artiest ecrder achteruit, dan vooruit.
(tot Gon) Wanneer Uw man 1 volgend seizoen bij ons aan
de troep komt, dan zal ik probeeren hem vooruit te helpen.
G o n : Dat is lief van U. Maar hoe komt hij aan Uw
gezeischap?
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René: Dat zal ik met mijn directie wel in orde maken.
Laat Uw man dus eerst solliciteeren en wel zoo gauw
rnogelijk. Hij kan zich daarhij op mij beroepen en op mijn
steun kan hij rekenen.
Frieda: (in de handen klappend) Fijn! Fijn!
G o n: (tot Valk) 1k dank U.. (handdruk)
V a 1 k: 11 n'y a pas de quoi (naar Frieda kijkend en no
pas beseffend lioe mooi ze is in hoar prachtige japon;
begeerig) Hoe mooi is U vanavond, juffrouw Frieda.
Frieda: (tot Valk, de barones imiteerend) Treed nader.
mijnheer de Graaf. Treed nader. De barones van Balveren
heeft goed geslapen, goed gedejeuneerd, goed gedineerd
en de barones is dientengevolge in een bovenste beste bui
en ook. omdat de Graaf Valk von Valkenstein haar
hedenavond met een bezoek komt vereeren. (Valk en Gon
proesten het nit.)
V a 1 k : (hegeerig, tot Frieda) Hoe staat U die japon..
Goddelijk in een woord.
Frieda: Mooie jurk, he? (Zif strijkt er overheen. Boven
Lvordt er gebonsd.) Dat is vader. Ik vlieg naar hem toe.
Ben dadelijk terug. (Frieda snel af.)
TIENDE rfOONEEL.
Gon

Rene.

René: (Frieda nakijkend) Hoe mooi is Uw vriendin!
G o n : Haar zusters noemen haar het leelijke jonge
eendje.
René: Ja . dat arme schaap heeft her geen leven.
Daar weet ik alles van.
G o n : Heeft Frieda U dat verteld? Nou. dan staat U bij
haar in de pas; want ze is zoo gesloten als een bus. (Pauze.)
Mijnheer Valk, ik moet U eens wat vragen.
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V a 1 k : 1k ben geheel oor.
G o n : Maar U moet niet boos worden.
Valk: (hoar door zijn oogharen fixeerend) 1k word
nooit boos op een. . mooie vronw.
G o n : Dat U aan de dames complimentjes maken kunt.
dat weet ik.
V a 1 k : (iuchtig) Zoo . . en van wie?
G o n: Dat heb ik wel eens hooren zeggen.
V a 1 k : (zich uitrekkend) Er wordt veel gepraat.
Mevrouw Van den Berg. Nou, waar blijft U met Uw vraag?
G o n: 1k val met de deur in huis. (Pauze.) Zult U met
Frieda niet spelen, mijnheer Valk?
V a 1 k : (plotseling opstaande en dun been en weer
gaande) Wat bedoelt U?
G o n : Frieda is een groot nalef kind. Zij kent het leven
en zij kent de wereld niet. Zij staat.. ja, hoe zal ik het
zeggen. Ze staat als een apart figuurtje in het leven,
dat U zoo door en door kent, mijnheer Valk.
Valk: Zij zou een man zoo c elukki r,o. kunnen maken.
(Hij goat zitten.)
G o n : Maar juist omdat de vrouwen, getrouwde en ongetrouwde, U overal naloopen, U den grooten tooneelspeler, ben ik zoo bang dat dat mooie, naieve en onervaren kind U! op den duur niet zal boeien.
Valk: Juist die nalviteit trekt mij aan, Mevrouw
v. d. Berg. Die stralende gezondheid. Die fraicheur, die
jeugd en lachende vroolijkheid. Frieda is een zonnetje,
overal waar ze komt. (opstaande) Maakt U zich maar
niet ongerust . in leder geval is U een goede vriendin
v,ta Frieda . En U durf voor Uw opinie uitkontm. Dat
apprecieer ik. (Rif stoat nu weer voor den spiegel en
ja.
. (Frieda op.)
1)(1,1jkt zich)) Ja
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ELFDE TOONEEL.
Frieda — Gon — Valk.
Frieda: Vader vroeg Dm een boek, want hij heeft weer
zoo'n aanval van rheumatiek, dat hij zelfs niet naar de
kast kan loopen.
G o n : Non, Frieda, het wordt mijn tijd. (Zij stoat op.)
Frieda: (blij dot ze met Valk alleen kan blifven;
vroolijk) Dag Gon.. dag. . (omhelzing)
G a n: Dag mijnheer Valk.
Valk: (buigend en hoar een hand gevend) Dag Mevrouw
Van den Berg. Het was mij een groote eer met U kennis
gemaakt te hebben. Doet U mijn groeten aan Uw man.. ?
G o n : Dank U wel voor Uw vriendelijke toezegging.
(goat naar de dear en als ze ziet, dot Frieda hoar verge:ellen wil) Frieda, ik ken den weg en kom er heusch wel
alleen nit....
Frieda: Nee.. nee.. nee. . (beiden of.)
TWAALFDE TOONEEL.
V a 1 k : (heen en weer, steekt een cigaret op.) Die Frieda
ziet er in een woord goddehjk nit. Gaddelijk! (IN goat
weer voor den spiegel staan, zich bewonderend. Frieda op)
DERTIENDE TOONEEL.
Frieda — Valk.
alk: Ili heb maar een cigaret opgestoken, juffrouw
Frieda.... Dat vindt U zeker wel goed?
Frieda: U mag er mij oak eentje geven.
alk: Graag. (Hij presenteert hoar. Zif nremt de cigriret
tat ziin koker. Valk steekt hoar cigaret aan, hoar bewon(Icrend.)
Frieda: Heerlijk is dat!
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Valk: Rookt U veel?
Frieda: Wel nee, bijna nooit. Gaat U toch zitten, mijnbeer Valk. (Hij gaat zitten.)
V a 1 k: (hoar begleerig aanziend) Hebt U die japon zelf
gemaakt?
Frieda: (over de jurk met de hand strijkend) Nee,
mijnheer Valk; m'n zuster. Ik moet hem morgen om 9 uur
bezorgen bij 'n klant.. bij de Baronesse van Balveren.
V a 1 k : Moet U dat zelf doen?
Frieda: Natuurlijk, want we hebben geen dienstbode.
Daar speel ik voor.
V a 1 k : Maar er zijn toch kruiers.
Frieda: Fen kruier willen mijn zusters niet betalen.
1k heb U dat toch allemaal verteld van hier thuis.
V a 1 k : Dat hebt U. U hebt het hier eenvoudig ellendig.

(Pauze.)
Frieda: Is U vanavond vrij?
V a 1 k: Vanavond is „Madame Sans Gene" ziek geworden
en nu heeft Napoleon mijn rol.. ook vrij
Frieda: Wat zou ik U graag willen zien in .. die rol,
als Napoleon.
V a 1 k : Dat kan loch. Ik kan wel zorgen, dat er altijd
plaatsen voor U liggen aan het loket.
Frieda: (droomerig voor zich iiit) Ik kan nooit
's avonds weg. Ik moet altijd bij vader blijven. (Pauze.)
Zeg mijnheer Valk, zijn die prachtige bloemen van U?
Wie zou mij anders bloemen geven? Zijn ze van U?
(Valk knikt.) Ik dank U. (handdruk; kleine pauze.)
Valk: Mag ik Frieda tegen U zeggen?
Frieda: Ja.. zeker, graag.
V a 1 k : En zegt U dan Rene tegen mij?

J a ....
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✓ a 1 k : (ernstiq) Frieda . . Rene.
Frieda: (voor zich uit) Rene.. (Pauze.)
V a I k : (innig) Mijn naam te hooren uit jouw mond.
Frieda: Oh.. eenmaal met jou mee te kunnen gaan
's avonds zoo'n jurk. Eenmaal te denken, dat ik
rijk ben. Vrij van alle huiselijke ellende. Vrij om te doen
wat ik wil. Jou te zien op het tooneel en je te kunnen
bewonderen.
✓ a 1k : (innig) Lieve.. lieve.. Frieda.
Frieda: En dan na de voorstelling ergens soupeeren
met z'n beidjes. ()esters en champagne. Met elke teug
champagne drink je het leven in. Dan niet denken aan
thuis, maar droomen, droomen, dat er misschien wel
iemand is, die een beetje van je houdt....
V a 1 k : Dat behoef jij niet te.... droomen, Frieda!
Frieda: Wat hedoelt U?
V a 1 k Begrijp jij niet, wat ik zeggen wit . Frieda?
(Zij schudt het hoofd) wat ik jou te zeggen heb? (Pauze.
Frieda slaat de handen voor het gezicht) Wil jij mijn lief
aangebeden vrouwtje worden?
Frieda: (blifft een oogenblik onbetveeglijk. Dan stoat
zij op. Valk ook. Ze goat op hem toe en gooit zich in
zijn armen.) Rene ! (Zit maala zich van hem los, goat
een pour stop pen terug.) Knijp eens in mijn arm. lk wil
weten of ik droom of niet. (Valk knifpt hoar lachend in
de arm.) Au ! Nee, ik droom niet.. Het kan haast niet..
iemand, ,die van.. mij ! houdt.
✓ a 1 k : (ernstiq) Ik heb jou zoo noodig, m'n eigen lieveling. Kom nu eens hier, dicht bij mij zitten. Van
het oogenblik af dat ik jou ontmoet heb, kindjelief, ben je me niet meer uit de gedachten geweest.
Als ik op de planken stand, waande ik jou in de zaal,
en ik speelde voor jou, voor jou alleen. En vrouwtje-lief,
wat een heerlijken tijd gaan we nu tegemoet (omlielzing).
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Frieda: Vroeger heb ik wel eens gedacht: waarom
is de eene mensch zoo rijk en waarom heeft een ander
niet te eten? Waarom ben ik de asschepoes thuis en is
Mevrouw van Balveren de barones van Balveren? Waarorn moet ik het zoo beroerd hiebben, terwijl mijn zusters.. Maar nou is alles goed. Alle verdriet is weg. Alles
is voorbij. 1k voel me nu als een koningin.. jouw (zij
gooit zich om zijn hals) koningin.
Valk: Liefste, liefste schat. (Hij gaat zitten, daarna
Frieda op de leaning van zijn stoel.) Frieda.. luister-es..
we zijn nu verloofd.
Frieda: Ja.. fijn.. En wanneer trouwen we nou?
Valk: (lachend) Hemelsche goedheid, wat ben jij
haastig gebakerd. Trouwen kost geld, Frieda.
Frieda: (ang.stig) Maar ik heb geen
heb
niets.. niets.
V a I. k : (omhclst haar) Dat hindert niet. J moet weten
Frieda-kind, dat ik een oude tante heb, die heel erg ziek
is. Zij heeft mij tot haar eenige erfgenaam benoemd, wat
ik zelf in haar testament heb gelezen. Zoodra die tante
uitknijpt en de erfenis komt los. trouwen wij. Is dat goed,
mijn liefste schat?
Frieda: (hem omhelzende; met de wang ten de
zijne) Mijn Rene! (Zij strijkt hem over het hoofd.)
Valk: Maar jij, mijn lieve kind, moet in dit huis niet
langer blijven wonen. Je moet hier niet blijven wachten
op ons huwelijk. Je moet er hier nit. Zoo gauw mogelijk.
Dat gekibbel hier in huis is de pest voor je, vrouwtje.
En de behandeling, die .jij je hier van je zusters moet laten
welgevallen. dat ken ik niet langer verdragen.
Frieda: (p oor zich nit) Ik het) bet bier ook niet zoo..
prettig.
Valk: En daarom heb ik een plannetje.
Frieda: Wet voor plannetje. Rene?
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Valk : Je zult het een ongewoon, rnisschien wel een
dwaas voorstel vinden.
Frieda: Hoe zoo?
V a 1 k : Trek er hier nit.. Frieda. Laat je zusters voor
wat ze zijn. Geen enkele verplichting heb je aan hen. Jij
hebt voor ze gewerkt en je afgesloofd. Dat heeft nu lang
genoeg geduurd. Nee, weg van hier
Frieda: En waar ga ik dan heen ?
Valk: Luister teens goed naar me, m'n lieve schat. Wil
je mij.. gelukkig zien?
Frieda: Niets liever dan dat.. Rene en me zelf ook.
Valk: Hier in huis, waar ze vechten als hond en kat,
kunnen we dat toch.. nooit zijn.
Frieda: Nee..
Valk: En daarbij, ik kom niet graag bier. Je zusters
kijken me allemaal even vijandig aan. Het is of ze
willen zeggen, telkens weer, wat moet die man hier....
Frieda: Nou ja, mijn zusters zijn natuurlijk jaloersch.
V a 1 k : Waarom ze zoo tegen me zijn, laten we dat even
in het midden laten. Maar ze zijn zooais ze zijn.. Nee, je
moet hier niet blijven wachten op ons huwelijk.
Frieda: Wat evil je dan? (vleit hoar hoofd tegen het
zijne.)
Valk: Laat ik nu een kamter voor je mogen huren, met
een leuke slaapkamer daarachter. Dat is heusch niet zoo
duur. Ik weet een paar heel aardige kamers.. en die
hospit:, die juffrouw Kuiper, is een patent mensch. Je
ontbijt hrengt ze je heel deftig op je bed. (lacht) net als
bij Baronesse van Balveren. Bij de lunch krijg je altijd een
warm sehoteltjte.. en 't avondeten is ook prima. Je hebt
voor niets te zorgen en je asschepoes-rol gooi je met-een
in het Vtitli° . iiefste schat (onihelzing). En jij gaat op
die kamers wonen. totdat we trouwen en ons eigen huisje
betrekken. God. wat zou dat heerlijk zijn.
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Frieda: ((lie zich laat meenemen, voor zich nit) Ja..
Valk : IL kom iederen dag naar je toe.. twee, drie keer.
Bij jou studeer ik m'n rollen in.
Frieda: Ja.. ja..
Valk: Jij bent iederen dag in de comedie, wanneer ik
sped. Ben ik vrij, dan gaan we er samen op nit. Naar de
opera. naar de bioscoop.. \Vaarheen je maar wilt..
Frieda: Fijn!
Valk: Zeg, mijn lieve kind: is dat nu niet heerlijk?
Frieda: Ja..
V a 1 k : Voor jou komt nu een nieuw leven. En dat leven
breng ik jou. Eindelijk en eindelijk. Je weg zal nu op
rozen gaan. Je zult zoo gelukkig met mij zijn.. Je zult
het leven heel anders gaan bekijken en je zult gauw genoeg hegrijpen, dat het leven is gegeven om het.. nit te
leven. Binnen drie maanden zijn wij getrouwd!
Frieda: (over-gclukkifj, met hoar hoofd iegen het zijne)
Ja.. Rene. (Tot de werkehjkheid terugkeerend en zich
losmakend) En vader dan?
V a 1 k : Je vader . ? (Frieda knikt.)
Frieda: Vader houdt zooveel van mij en ik van.. hem.
V a I k : Je vader komt iederen (lag naar je toe.
Frieda: (met crnst) Zou vader dat doen. wanneer
ik zoo maar het huis uitloop?
Valk: Non, zoo maar wegloopen.. dat bedoel ik nu
ook niet. Je kunt loch met je vader spreken.... hem
schrijven..
Frieda: Oh, niet spreicen.. dan liever schrkiver..
Valk: Nom lieve schat.. dat moet je nu maar doen,
znoaIs je dat zelf het Neste vindt. Maar ik weet zeker, dat
vader iederen dag bij jou_ zal komen.
Frieda: (ondeugend) En dot weet ji; zeker.. ?

Valk : Ja. Mijn hoofd anders op 't blok. Je vader zal
het toch heerlijk vinden om de herrie in zijn eigen huis
te kunnen ontloopen.... en uit te rusten bij jou,
z'n liefste dochter! (Uitgelaten.) Welkom zal je vader in
ons Eldorado zijn. Ons Eldorado! Altijd welkom. Mijn
eigen kind. Mijn lieveling. (Innige omheizing.)

D 0 E K.

TWEEDE BEDRUF.
Kamer van Frieda. Het is een gehuurde gemeubiieerde kamer. Wat
1de menbels betreft : een smakeloos vertrek. Porte brisee in den
tachtergrond, toegang gevend tot de (slaapkamer. Deur links tweede
plan. Naast die ‘deur een telephoon-toestel aan tden wand. Daarnaast
thuis-telephoon. Het tooneel is een ware bloemenhof. Bloemen en
ivazen, ibouquetten, kransen enz. Valk viert zijn 20-jarig jubileum
tooneeispeler. Rechts ,een tafeltje, waarom-heen Brie fauteuils.
Op het tafeltje ,een flesch likeuren, ,schaaltjes met krakelingen
en kaas, enz. Rechts in .den hoek (achtergrond) een gramophoonAls het ischerm , opgaat, speelt de graniophoon „The fairest of the
fair", marche van Souza. Frieda zingt daarbij en danst met een
prachtige bouquet bloemen door het ,geheele vertrek heen. Hospita,
juffrouw Kuiper, op, een toudere vro,uw, met ibloemen in ,haar handen. Dansend en cancaneerend blijift Frieda voor haar staan. Juffrouw
Kuiper neemt ^haar schort mat beide Ihanden op en idanst mee. Frieda
uitbunag lachend, ,gaat naar de ,gramophoon en zet
stil

EERSTE TOONEEL.
Frieda — Hospita.
Hospita: Nou, U houdt er de vroolijkheid Gossiemijntje, wat een bloemen.. Het houdt maar niet op. De
bel staat niet stil.
Frieda: (de bloemen die zij in haar handen had, tvegleggend en op juffrouw Kuiper toegaande) Geef maar
bier. (Zij neemt de bloemen uit de armen van de hospita)
Dank U, juffrouw Kuiper.. Dank U. (Zij gaat bedrijvig
heen en weer.)
Hospita: (rondziende) Nou, nou, da's voor een kapitaal aan bloemen.. Wat 'n. . geld!
Frieda: (bedrijvig heen en weer. de bloemen schikkend) U moet niet zoo prozaisch zijn, juffrouw Kuiper.
Bloemen zijn bloemen. Je moet nooit over bloemen praten
en.. .. geld. Dat de menschen zooveel bloemen zenden. .
Oat vind ik heelemaal niet gek. Dat vind ik dood‘-zewnon. Gisteren heeft mijnheer Valk zijn 20-jarig jubi29

leum als tooneelspeler gevierd. Nou! laat het publiek
ook-es wat hartelijkheid laten zien....
Hospita: Me dunkt! Zoo'n bende bloemen.
Frieda: (het tafeltje inspecteerend en de hand legyend
op de flesch bols) Dat is bols.. Dat weet ik.. En hier
hebben we half om half en hier Sherry .. Kaas is er..
zoute bolletjes.. krakelingen, chartreuse!
Hospita: Ik heb alles besteld, wat U mij hadt opgegeven.
Frieda: Dat zie ik; dank U, juffrouw Kuiper.
Hospita: Geen dank! (Kleine pauze.) Zeg juffrouw
U zoudt mij een groot genoegen kunnen doen!
Frieda: 1k?
Hospita: Ja!
Kijk U-es, maar het is een beetje viervelend voor mij om U dat te vragen.
Frieda : Wat is er dan?
H o s p i t a : Ja.. ziet U.. (pauze) Mijnheer Valk is nu
al twee maanden met de huur van deze kamers ten achter.
Frieda: Dat is onmogelijk.
H o s p i t a : Het is zooals ik U zeg.. Twee maanden. En
of ik al maan, ik krijg geen, cent.. Geen rooie cent. Dat
gaat zoo niet langer.
Frieda: Daar begrijp ik niets van. Mijnheer Valk zei
gisteren, dat hij U heelemaal had afbetaald en dat hij geen
cent schuld meer aan U had.
Hospit a: Nou ja . dat zijn artiesten-praatjes.
Frieda: (boos) 1k wil niet, dat U z(56 over mijnheer
Valk spreekt. Dat verdraag ik niet, juffrouw Kuiper.
Ho spita : Maak U maar niet kwaad. 1k heb bier meer
artiesten op deze kamers gehad. 1k weet er dus van mee
te praten. Behalve de huur, staat er op Uw boekje f 125 !
Daarop wordt ook niets afbetaald.
Frieda: (garriteerd) Wat wilt U nu eigenlijk?
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Hospita: Dat U eens met mijnheer Valk spreekt. ik
heb ook mijn leveranciers te betalen. Die poffen mij niet
langer. Een woord van U bij mijnheer Valk is meer waard
dan.. honderd dreigementen van mij.
Frieda: (kort) Goed.... ik zal er met meneer over
spreken.
Hospita: (indringerig) Vandaag nog?
Frieda: Ja.. lk zal het doen. (er wordt gebeld) Er
wordt gebeld..
Hospita: Dat boor ik. (of.)
TWEEDE TOONEEL.
Frieda: (goat voort met het ordenen der bloemen,
neuriênd. Plotseling blifft zij in gedachten staan) En Rene
heeft mij gisteren gezegd: ik heb de juffrouw heelemaal
afbetaald.... Hoe gek! (Zij goat weer met hoar arbeid
verder. Hospita op.)
DERDE TOONEEL.
Frieda - Hospita.
Hospita: Daar is eene Van Loon.
Frieda: (zeer verbaast) Mijn vader?
J:1 ospita: (haalt de schouders op) Met nog 'n dame.
Frieda: Hoe laat is het?
Hospita: Half vijf..
Frieda: En om 5 uur.. Goed, laat mijn vader maar
boven. (Hospita of.)
VIERDE TOONEEL.
Frieda: Vader bier en op dezen dag.. \Vat zou die
willen? En die dame .... ? Dat is zeker Sophie. Wat
komen die bier doen? (Zij neemt cen ofwachtende houding
(Ian. Hospita op. Zij loot Van Loon binnen, een oudere
man, die zich haast niet bewegen kan vanivege de rheamatiek. Hij leant op een stok. Sophie vergezelt hem.
Hospita of.)
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VIJFDE TOONEEL.
Van Loon — Sophie — Frieda.
F rieda: Dag Vader.... dag Sophie.
V an Loon: (bij de deur) Dag kind. (Sophie anttvoordt
niet.)
F r i e d a : Hoe is het met je, vader? Kom nu-es effe
hier zitten. (Zij schuift een stoel aan. Met moeite gaat
Van Loon naar de stoel. Frieda plant hem er in.)
Van Loon: Zie-zoo.. ik zit. (Sophie is gaan zitten,
zoo vet mogelijk van hem af. Ze zit met de beenen over
elkaar, hand onder het hoofd, zoo nonchalant mogelijk.
Van Loon, rondziende) Lieve God, vat 'n bloemen. Waar
heb jij die allemaal vandaan?
F r i e d a : Rene was gisteren 20 jaar aan het tooneel.
En nou ziet U-es, hoe ze hem op de handen dragen. Prachtig die bloemen, he? (Met den vinger dreigend) Vader. .
vader, waarom ben je non nooit eerder hier geweest? Ik
woon hier nu al zoo'n tijd. Maar wie er kwam, Vader
niet.
V an L o o n : Ze lieten me thuis niet gaan.
S o p h i e: (scherp) Da's niet waar!
Van L oon : Dat is we! zoo.. En toen ik eindelij, zei
(met nadruk) Nou.. ga . . ik! (dreii,t met zijn stok) toen
zei Sophie: Nou, dan ga ik mee.
F r i e d a : Je moet hier veel komen, vader. . Iederen
dag. Wanneer je je goed genoeg voelt. Vertel nou er es..
Hoe is het met je?
V an L o o n : 1k ben erger geworden, toen jij weg bent
gegaan, Frieda! 1k heb nu mijn ontslag gekregen als
meesterknecht, na 40 jaren trouwen dienst. Maar mijn
pensioen is me tegen gevallen. Het is te klein.
Sophie : Veel te klein. Een schande is het voor God
en de menschen.
V an Loon : Praten we daarover nu niet verder, Sophie.
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Dat geeft toch immers niks. Aileen zou ik er zoo graag
wat bij willen verdienen. Den geheelen dag niks doers.
Dat is eigenlijk niets voor mij. Ik zou schrijf-, copieerwerk
willen hebben.
Sophie: Krijg je toch nooit, vader. Dat gezanik altijd
over copieer-werk. Je handen staan er loch niet na. Je
wordt iederen dag stijver en stijver.
V a n L o o n : (tot Frieda) Zie je, mijn pensioen. . en met
die japonnen-makerij gaat het minder..
Sophie: Zegt U maar gerust.. beroerd. (opstaand en
op Frieda wijzend) En dat is haar schuld.
Frieda: (vertvonderd) Mijn schuld?
Sophie: Ja. Toen je als een dief in den nacht het huis
uitgeslopen bent, moest ik dat vervloekte huishouden
gaan doers. Ik kan nu minder japonnen maken. Er komt
dus minder geld in. Ik lijd niet alleen schade, maar wij
allemaal. Maar jij (rondziende) hebt het nu goed, he? Jij,
die hier hokt met 'n man. Bah!
Van Loon: (woedend) Je mond houden.. heb je dat
verstaan?
Frieda: (opstaande) Als je hier gekomen bent, Sophie
om me to beleedigen (scherp) ga dan weg!
Sophie: Ik ga al. Weet je, wat je bent? Jij bent. . bah!
(slaat de deur open, woedend af.)
ZESDE TOONEEL.
Van Loon — Frieda.
Van Loon: Zoo gaat het nu thuis den geheelen dag.
(Pauze. Hif maakt met zijn stok figuren op het kleed.)
Het is wel een heel ding voor me geweest.. Frieda, toen
ik je brief kreeg, waarin je me schreef, dat.. je.. niet..
meer . terug.. kwam.
Frieda: Het een kwam bij het ander vader. Ik had
van mijn Asschepoes-rol genoeg. En Rene kon het niet lan33

ger aanzien hoe mijn zusters mij behandelden. Nu ben ik
gelukkig, vader.. , hij zorgt zoo goed voor mij. Bij mij
studeert hij zijn rollen in. Oh.. dat is een zaligheid.
V a n Loon: Wanneer trouwen jullie?
Frieda: (luchtig) Oh, gauw.
Van Loon: (na 'n pauze) Weet je zeker, dat hij je
trouwt?
Frieda: (ten hoogste verbaasd) Hoe komt U er bij
om dat to vragen?
VanLoon: Zoo'n opkomende gedachte. (Kleine pauze.)
Frieda: Nee vader, opgebiecht.. Hoe kom je tot die
vraag?
Van Loon: Ach, kind..
Frieda: Nee vader.. uitpraten nou.. toe.
Van Loon: Rene Valk mag een groote tooneelspeler
zijn.. maar een eerste klasse Don Juan is-ie ook. Dat
zeggen ze.
Frieda: Ze zeggen.. ze zeggen.. U hebt altijd naar
praatjes geluisterd.. Dat heb je je heele leven lang gedaan
vader.
Van Loon: Als hij jou niet trouwt, dan zou ik hem
(dreigt met zijn stok). Maar ik kan niet eens meer goed
op die beroerde beenen staan. Stel dat hij je niet trouwt
en.. Wat gebeurt er dan met jou? Bij ons thuis kun je
niet terug komen. Je zusters zijn de baas en die zullen
dat nooit toestaan.. En wat moet jij dan.. mijn kind.
Frieda: Hoe haal je op-eens al die enzin in je hoofd,
vader?
Van Loon: (koppig) Het is geen onzin, geen onzin.
Frieda: Rene.. een Don Juan, zegt U. Een tooneelspeler zit in een glazers kooi. Is-ie beleefd tegen een dame
en dat wordt gezien, dan moet er natuurlijk wat zijn tusschen die vrouw en hem. Komt hij uit een café en hij
praat wat laid, dan heet het dadelijk: Valk was weer
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stom-dronken. De menschen mUten wat to kletsen hebhen.. Dat is het. Maak je toch over mij niet bezorgd,
vader.
Van Loon: Dat doe ik juist wel, mijn kind. Die Valk
leeft boven zijn prik .. hij smijt met geld. Bijna alle kellners krijgeni geld van hem.
Frieda: Dat is niet waar!
Van Loon: Dat is wel zoo.
Frieda: Hoe weet je dat dan, vader?
Van Loon: lk weet het..
Frieda: Onzin. Dat heb je weer van hooren zeggen.
Jij komt toch immers nooit in een café.
Van Loon: En ik weet ook, dat je a.s. man meer lust
dan een stevige borrel.
Frieda: (lief) Jij hebt toch ook van je borreltje gehouden, vaderlief?
Van Loon: Ja.. maar nou heb ik er 't geld niet meer
voor.
Frieda: (lief) Wil je een borreltje, vader? (wijst naar
het tafeltje.)
Van Loon: Kleine verleidster. Nou, eentje! (Frieda
schenkt hem in. Hij neemt een teug uit het glas) Zie je,
meld. Ik zou het zoo vreeselijk vinden, wanneer het beroerd met je afliep. lk heb daar een voorgevoel van en
dat kan ik maar niet van me afzetten. Van mijn kinderen
heb ik jou het liefst. Dat weet je wel.
Frieda: Ja.. idat weet ik.. en jij krijgt van mij een
zoen. (Zij geeft hem een zoen.) En nou praten we niet
meer over dat vervetende onderwerp.
Van Loon: He, zoo'n borreltje doet goed.
Frieda: Nog eentje, vader?
Van Loon: (met moeite opstaand) Om den bliksem
niet.. Het is slecht voor mijn beenen,
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Frieda: (zij helpt hem uit :ijn stoel) Gaat het zoo?
Van Loon: Ja kind.
Frieda: Vader.. ik kan niet met je mee naar huis,
want ik krijg bezoek.
Van Loon: Dat heb ik begrepen. Maar ik kan best
alleen. Dag kind.. (Frieda omhelst hem. Van Loon neernt
haar hoofd in zijn handen, lcifkt haar long aan.) Pas op,
meid. Nou dag.. Ik kom er wel uit.
Frieda: Nee vader.. Ik ga tot aan de deur met je mee,
(Zij geeft hem een arm, beiden at.)
ZEVENDE TOONEEL.
(Het tooneel is leeg. Er wordt lang getelefoneerd. Frieda
snel op.)
ACHTSTE TOONEEL.
Frieda: (naar de te lefoon gaande en de schelp aan
haar oor brengend) Ja, hallo? Oh, ben jij het, Rene? Korn
je wat later? Maar waar zit je dan? In het „Blikke Blad"?
(lacht) Wat is het „Blikke Blad"? 'n Artiesten-café?
Leuke naam is dat. Kom je zoo gauw mogelijk? Goed!
Alles staat hier klaar. Niet te veel borreltjes drinken,
boor! Anders krijg je hier niets. Dag lieve schat. (Hangt
de telefoonschelp op; in gedachten) Waarom maakt die
goeie vader zich zoo ongerust? En wat kletsen de menschen toch? (Wordt geklopt. Hospita op.)
NEGENDE TOONEEL.
Frieda — Hospita.
Hospita: Lijdt Uwes vader 700 an de rheumatiek,
juffrouw? Daar heb ik een middeltje tegen.
Frieda: (zuchtend) Ach, mijn goeie vader heeft al
zooveel middeltjes geslikt, maar 't geeft allemaal niets.
Hospita: Uwes vader mot niet in lakens slapen, maar
direct in de dekens.
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Fried a: (lachend) Ach, dat doet-ie al jaren. Het is
een familiekwaal, juffrouw Kuiper. Mijn grootvader....
H o s p i t a : Uw gasten zijn er, juffrouw. Ze dome beneden hun goed af.
Fri e d a: (sue!) Boven laten, juffrouw Kuiper, als U
wilt.
H o s pita: Daar zijn ze al. (Henri en Gon op. Henri is
een goed uitziende acteur van 35 jaar. Hospita, de deur
achter hen sluitend, af.)
TIENDE TOONEEL.
Henri — Gon — Frieda.
H e n ri : (van zijn handen een toeter makend, blaast een
fanfare) Tetere te-te (en komt koddi9 op Frieda toe) Dag
Frieda. Wel gefeliciteerd. (handdruk).
Frieda: Dank je. Dag Gon. (Handdruk.)
H e n ri : (het vertrek rondziend) Alle Goden van Frankrijk. Wat 'n bloemen. Een paradijs (theatraal) Aan mijn
hart koester ik U, mijn onvolprezen bloemen. Gij die mij
hrengt de geur en het geluid van de aankomende lente.
He? Hoe zeg ik dat? (Frieda lacht.)
G o n : Leuk, dat we hier mogen komen borrelen.
H e n ri : (voor het tafeltje staande met de flesschen;
met pathos) Oh, alcohol.. gij de verwekker van een telkens wederkeerend leven! (Men gaat zitten.)
G o n : En waar eten we?
Frieda: Dat weet ik niet. Rene zou daarvoor zorgen.
1k denk.... Alcazar.
G o n : Heerlijk, Alcazar. Dan kunnen we onder den
eten nog een dansje doen. Uitstekende muziek.
F r i e d a : Nu, dat dansen onder tafel.. onder den eten,
daar voel ik nou niks voor. Rene ook niet.. Gelukkig!
Henri : Vat zeg je daar? De vorige week heb ik nog
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met Rene gegeten in Alcazar. (Gon maakt een manurial
om Henri verder spreken to beletten.) Hij heeft meer
gedanst dan gegeten. Rene niet Jansen onder tafel. Nee,
die is goed.
Frieda • (voor zich uit) Wanneer was dat dan?
H e n ri : Nou, laat-es zien.. Verleden week Woensdag.
We hebben ons dol en dol geamuseerd.
Frieda: Woensdag?.. (voor zich nit) En wie waren
er dan nog meer bij?
Henri: Gon en ik, Rene en verder Solange, die Madame Sans Gene bij ons speelt. Knap laat geworden. Maar
gezellig.. dat was het. (Frieda stoat op).
Frieda: Excuseeren jullie me even? Ik ben dadelijk
terug. (Frieda af.)
ELFDE TOONEEL.
Henri — Gon.
G o n : Waarom zeg je haar dat nou? Rene heeft je z(56
gevraagd om Frieda niets ite vertellen van ons partijtje op
dien Woensdag.
Henri: Dat was ik totaal vergeten. Al die geheimzinnighedens altijd. Daar wordt je compleet gek van. Denk
jij soms, dat Frieda niet al lang op de hoogte is? (Hij
schenkt zich in.)
Gon : Van wat?
Henri : Dat Valk het arme schaap aan alle kanten
voor den gek houdt.
G o n : Nee, dat geloof ik niet. . De vrouw zelf hoort die
Bingen altijd het laatst. (Frieda op. Zjj ziet wat bleek. Zij
gaat naar hoar stoel en zet zich. Een lichte hoestbui overvalt haar.)
TWAALFDE TOONEEL.
Frieda — Gon — Henri.
Henri: Zeg, jij hoest leelijk.
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Fried a : Oh, dat is niets.
G o n : 1k zou eens naar 'n dokter gaan.
Fri e d a : Ach, wel neen. (Van toon veranderend) En
wat mag ik jullie aanbieden?
He n r i : Ik heb me al lang ingeschonken. Het smaakt
perfect. Goeie jenever is dat.
F r i e d a : (tot Gon) Voor jou heb ik chartreuse (schenkt
in).
G o n : (glas aannemend) Fijn! Dank je.
Henri: En neem jij nu niets, Frieda?
F r i e d a: Dat goedje is me veel te sterk. Het verbrandt
me de keel. Straks aan tafel.... pagne.. Dat heeft Rene
me leeren drinken. En ik ben er nu dol op.
G o n : Wat 'n prachtige bloemen.
Frieda: (opstaand en het vertrek rondgaand) Dat is
een krans van je directie, Henri. Die tweede is van de
artiesten. Ik tegen Rene gezegd: alle bloemen
moet je naar hier sturen, naar mijn kamers.
Dat zijn bloemen van den burgemeester. Ja. God,
van `vie die bloemen verder allemaal zijn.. Ik heb
vandaag niet eens den tijd gehad om alles na te pluizen.
(Uitbundig) Vandaag zijn twintig-jarig jubileum. Lang
zal-ie leven! (Henri en Gon staan op. Men zingt: Lang
zal-ie leven in de gloria. Er wordt geklonken.)
Henri : (tot Frieda) Ook op jouw gezondheid en..
(hoar fixeerend) op jouw.. geluk, Frieda. (Er tvordt geklonken. Gon, hoar glas plotseling neerzettend) God, dat
is waar ook.. Da ar zou ik warempel nog vergeten..
(snel af. Frieda is gaan zitten.)
DERTIENDE TOONEEL.
Henri — Frieda.
Frieda: (een en ander ordenend op het tafeltje) Waarorn gaat Gon in eens weg?
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Henri: (is opgestaan) Ik denk, dat ze het cadeautje,
dat we voor Valk meegebracht hebben, in haar mantel
heeft laten zitten. (Hij is nu achter Frieda gekomen; hij
buigt zich voorover en geeft haar plotseling een zoen.
Frieda vliegt overeind en geeft hem een slag in zijn
gezicht.)
Frieda: (verontwaardigd) Schaam jij je niet?
Henri: Je bent zoo'n mooie vrouw. 1k hou een beetje
van je, Frieda, want ik heb medelijden met je.
Frieda: Zwijg! zeg ik je. Omdat ik met Rene nog
niet.. getrouwd ben, durf jij zoo jets tegenover mij te
doen. En jij, 'n getrouwde man.. Oh, hoe slecht ben je,
hoe gemeen ! !
Henri: Nou, wind je maar niet zoo op. 1k heb er spijt
van.. voila tout, vergeef 't me maar. (Frieda draait zich
plotseling om en snikt het uit.)
Frieda: Hoe vreeselijk is dat loch allemaal.
Henri: Toe, huil nou niet, Frieda. Ik heb je toch gezegd, dat ik er spijt van had. Wij mannen zijn nu eenmaal zoo.
Frieda: (stampvoetend) Zwijg! Zoo-iets te kunnen
&en. Hoe is het mogelijk.
Henri: Denk jij soms dat Rene jou vrouw is?
Frieda: Zeg toch niet zulke vreeselijke dingen.. Jij
luistert ook al naar.. praatjes. Net als mijn wader.
Henri: Dat zijn geen praatjes.
Frieda: (heftig) En ik zeg, dat het allemaal gelogen
is. Gelogen . (met wanhoop) Waarom nu een dag als
vandaag te bederven.. te bederven. (Gon op met een
pakje.)
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VEERTIENDE TOONEEL.
Gon — Frieda — Henri.
G o n : lk had warempel het cadeautje voor Rene beneden laten liggen. (Als ze Frieda daar zoo ziet staan) Wat
heb jij?
Fri e d a : (met hoar tranen kampend) Ach, niets.
G o n: Kijk, dat hebben we voor Rene meegebracht....
(taut een cigarettenkoker zien).
Frieda: Wat een mooie cigarettenkoker. Daar zal
Rene heel blij mee ziju. Gaan jullie toch zitten. (Men gaol
zitten.)
G o n : He, hoe vervelend, dat jij nu niet wat drinkt..
hoe ongezellig.
Frieda: Nou, ik zal een beetje witte port nernen. (Zij
schenkt zich in.)
G o n : En wanneer trouwen jullie nou?
Frieda: Over een maand. Trouwen is duur, zegt Rene.
G o n : Wij hadden ook niets. En Valk heeft zeker tweemaal zooveel gage als mijn man.
H e n r I: Ja.. wat zou Rene verdienen?
Frieda: Dat weet ik niet
Gon : Weet.. jij dat niet?
Frieda: Geldzaken interesseeren me heelemaat niet.
Henri: Nou, laten we zeggen, dat Rene bij deze inhalige directie f 8000.— verdient. Maar daar komt hij
nooit mee uit. Zoo royaal als Rene is er aan onze troep
niet een. Laatst viert de souffleur een jubileurn dat
doet-ie om de 5 jaar (lacht) en wie teekent boven aan de
iijst? .... Rene Valk met f 25.—. Hij heeft bij de tiende
voorstelling van Madame Sans Gene aan die *Solange
een bloemenmand gegeven.... nou, die kost zeker ook
f 50.—. En zoo gaan we inaar door.... Voor dit
f 50.—, voor dat f 25.—.... (Henri schenkt zich nog41

mauls in.) Ja. . ja . Die directeur van ons.. Daar heb
ik nu de duvel aan gezien.. trouwens Rene ook Zoo'n
verwaande kwast. En , daarbij: die man is onrechtvaardig.
G o n Oh.. daar begint het weer.
Henri : Hij geeft me geen rollen. Ik kom er nooit aan
te pas. (pedant) Een veelzijdig kunstenaar als ik.
G o n : Die ondankbaarheid van jou kan ik niet uitstaan,
Henri. Valk heeft jou die plaats bezorgd aan 't gezelschap,
waaraan hij verbonden is. Je hebt veel beter werk gekregen, dan je aan die road-reizende troep ooit
hebt gehad. Valk en jij zijn vrienden geworden. Oh man.
praten we niet meer over dat stomme tooneel en
die rollen. Je wordt er beu van. Jij gevoelt je altijd
verongelijkt. Dat is een ziekte bij de looneelspelers. En
dan die arme schapen, die aan het tooneel gaan op een
aanvangsalaris van f 100 in de maand. De directie hoopt,
dat de een of andere rijke meneer die japonnetjes wel zal
betalen. Daardoor is menige jonge vrouw te gronde gegaan.
Henri : God, Gon, wat leg jij weer zwaar op het water.
Geef toch het tooneel niet van alles de schuld. Het lijkt
waarachtig wel, of de vrouwen alleen.. bij het
tooneel. (Frieda staart voor zich vit.) Door zoo te praten,
Gonnetje, breng jij het tooneel in discrediet.
G o n : En ik wou, Henri, dat je van het tooneel afging.
Henri: Gaat niet, vrouwtje. Gaat niet. Wanneer de
theater-klauw je eenmaal te pakken heeft..
F r i e d a: En ik zou dolgraag aan het tooneel willen.
Spelen met Rene. Heerlijk zou ik dat vinden.. Ik neem
lessen bij hem (serieus) in declamatie. Willen jullie de
a.s. actrice eens hooren?
Henri : (in de handen klappend) Natuurlijk graag.
Schiet af, Frieda!
F r i e d a : (langzaam opstaand) Het is van De Genestet.
(Pauze.)
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't Lief vrouwtje, stank en sehoon
Gedoscht in zijdent plooien,
Staat, leunende in den venisterboog,
Haar 'zieltje te verstrooien
Ze is rijk, ze is jong„ (zij worth, lbernind:
Toch welt er in heur ,00gen
Een traan, die vruchttoos 't fija batist
Gedurig of wit drogen.
Een arme vrouw in 't lompenkleed
Met ingevallen koonen....
Een, kindjen aan , de done 'horst
Vraagt aalmoes aan ,de schoone.

En 't zieklijk wichtje blikt haar aan,
Met, zachte vriendlijke ,00gen....
Zij neemt haar goud
maar toeft, — maar staart
Verwijtende ten :Mogen —
En lacht:
„Een aalmoes vraagt die vrouw!
Ben( ik dan rijk? Erbarment
Mijn God! ik, ik herb immers niets,
Zij — schatten, in haar armen!"
(Gon en Henri zifn onder den indruk.)
Henri: (ten hoogste verbaasd) Waar heb jij dat vandaan?
Frieda: (ongekunsteld) Van Rene.
Henri: Kletsen. . Zeg, Frieda .. Jij hebt talent (enthousiast) God meid .. ik feliciteer je. (Men hoort Rene zingend
naderbij komen.)
Frieda: Daar is Rene. (Valk op. Hi/ is een tale aangeschoten.)
VIJFTIENDE TOONEEL.
Valk — Gobi — Henri — Frieda.
Frieda: (op hem toevliegend en hem omhelzend) Dag
Rene.
V a 1 k : Dag Frieda. (zich van hoar losmakend, tot Gon)
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Dag Gon. (handdruk; tot Henri) Collega. Ziezoo, ik ben
le laat.. (ploft in een stoel) Vraag wel excuus.
Henri: Zeg.. die Frieda.. geef hafir de ruimte.
Valk: Hoe zoo? Ili geef iedereen de ruimte.
Henri: God, die heeft me daar jets voorgedragen...
Valk: Ja.. dat doet ze niet kwaad.
Henri: Die hoort bij ons. Frieda moet naar 't tooneel.
Valk: Voor mijn part mag ze gaan.
Frieda: (op Valk toe, omhelst hem) Heerlijk zou ik
't vinden.. heerlijk.
G o n : Hier Rene, idat is voor jou. Wel gefeliciteerd..
(reikt hem het pakie over).
V a 1 k : (het pakje openmakend) Alweer een cadeau
Het houdt maar niet op. Bliksems.. dat is een mooie
koker. (HU ruikt er aan, sarcastisch) Al weer een voor de
yerzameling.
G o n : Wat bedoel je?
Valk : God kind, ik heb al zooveel van die dingen..
Laden vol!
Go n : Je mag hem ruilen voor wãt je wilt!
Valk : Mag dat? Nou, ik dank jullie wel. (Steekt de
koker bij zich) En nou 'n borreltje. Toe, Frieda, schenk
eens in.. een ouwe lichte
Frieda: (lief-vragend) Je hoeveelste is dat, mannetje?
Valk: Mag je nooit vragen.... (Zij reik t hem
het glas.) Merci.... dank je wel (tot de aaruvezigen)
Santjes.. santjes.. (de bloemen ziende) Alle donders,
wat bloemen. (Plomp) Hadden ze me de centen maar
gegeven. Morgen neemt de vuilnisman tech alles mee.
Frieda: Oh neen. Die bloemen blijven wel een week
goed. Laat dat maar aan mij over. Heerlijk zijn die
bloemen.
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V a 1 k : Maar de centen had ikt h liever gehad. 1k
kan ze op het oogenblik best gebruiken. Van avond. .
geen voorstelling. De directeur heeft de zaal aan de Opera
verhuurd.
H e n r i : We hadden vanavond toch in de provincie kunnen spelen.
V a 1 k : Natuurlijk, maar onze directeur.. Ik ga het
volgende seizoen zelf een directie beginnen, alleen de
centen... . waar haal je die in den tegenwoordigen tijd
vandaan?
F r i e d a : Waar eten we, Rene?
V a 1 k: In Alcazar.
F r i e d a: Heb je gereserveerd?
Valk : Wel nee, kindje. Voor mij is er altijd plaats.
(rondziende) God, God.. wat 'n bloemen.. Zeker allemaal van vrouwen?
F ri ed a : Dat weet ik niet.
V a 1 k : Fijn Frieda, dat je niet jaloersch bent. Trouwens
jaloersche vrouwen kan ik niet uitstaan.. (Frieda hoest)
Dat vervelende hoesten.
Go n : Dat is een leelijke hoest.
F r i e d a: Het is al weer over.
Henri: Met wie heb jij geborreld?
V al k : Met de vriendjes van het „blikke blad". Die zouden en moesten me fuiven. Nou, daar kan je je niet aan
onttrekken. Leg non zelf (tot Frieda) Toe, schenk nou-es
i n ....
F r i e d a : Zou je dat nu heusch nog we! doen?
Valk : Waarom niet? Valk viert zijn jubileum . . God . .
God. . wat zit ik weer ender de plak.
G o n: (het uitproestend) Jij . .. . onder de plak. (Valk
proest het ook nit.)
V a 1 k: (declameerend) En de deur van het kreupelbosch
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werd geopend en mijn schoonmoeder kwam kwispelstaartend naar mij toe en op mij af. Zeg, ze hadden daar op
dat „blikke blad" een goede mop.
G o n : Oh.. altijd die tooneel-moppen.
V al k : Nou dan niet.. Wat zijn jullie in een vervelende
stemming.
H en r i : Moet je niet zeggen. (opstaand) Dames en
heeren. Ik drink dozen dag op de gezondheid van den
jubilaris. Dat hij in welstand moge toenemen. Ik
wensch hem na dit 20-jarig jubileum, een 40-,
een 50- en 70-jarig jubileum toe. Dan is Valk dik in de
honderd. Ik hoop dat hij zijn harte wensch vervuld moge
zien om zelf de leider to worden van een eigen gezelschap.
Ik teeken dadelijk contract bij jou, Rene. En dan drink
ik op jullie huwelijk. Dat ,dit spoedig plaats moge vinden.
Wil je me tot getuige? Graag! En het slot van deze
redevoering, da t bewaar ik voor me-zelf, heelemaal!
Rene ! Ik dank je, dat je me nit de „schmiere"
hebt gehaald, waarin ik bijna was ten onder gegaan. Daar
dank ik je voor, uit den grond van mijn hart! Verder
danken mijn vrouw en ik jou voor je vriendschap, die in
kruiken en kannen zit. Lang leve Frieda! (zingend) Frieda
zij heil! (De anderen vallen in.)
G o n : Luister-es even, lieve menschen. Ik ga naar huis,
want ik moot me nog verkleeden voor ons „feestmaal".
Ile, Frieda, bel jij eens even om een taxi. Wil je?
V al k : (neuriend) Frieda zij heil.. (Henri neuriet mee.)
Frieda : (gaat naar het toestel) Hallo, met 29131.
Stuurt U even een taxi bij Valk? Dank U. (hangt de schelp
op.) De taxi is dadelijk hier. De garage is twee huizen
hier vandaan.
G o n : Wachten we elkaar dan in de bar van Alcazar?
V a I k : Uitstekend. Dan drinken we daar nog een cocktail. (Er wordt aan de huistelephoon gebeld. Frieda gaat

er heen.)
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Frieda: Ja.. Hallo.. Dank U, juffrouw Kuiper. Je
wagen is er, Gon. Dat is gauw, he?
G o n : Dan ga ik maar dadelijk. Nou Rene, tot straks.
Frieda: Ik breng je even naar je taxi. (Frieda en Gon
af.)
ZESTIENDE TOONEEL.
Valk — Henri.
V al k : (Hij gaat been en weer; blifft plotseling stil staan)
Zeg Henri, ik ben een beetje court d'argent. Kun je mij
vat leenen.. ? Over een week heb je alles terug.
Henri: (lachend) Ik jou leenen? Geld? (lacht) Beste
kerel, ik heb tien gulden in mijn zak en daarmee moet
ik deze maand zien door te komen!
Valk: Dat vervloekte geld altijd.
Henri: Nou ja.. wanneer je er ook mee smijt.
V a 1 k : Wat kan je er aan idoen, wanneer de Goden je
royaal hebben aangelegd. (van toon veranderend) He,
zoo te boffen als onze collega Nico.. Dat is nog-es werk.
Henri: Wat bedoel je?
V a 1 k : Nou, die slaat me daar een vrouw aan de haak
met een born duiten. Je moet eens gaan zien, hoe meneer
zich heeft laten inrichten. Twee dienstmeiden. Mevrouw
heeft Naar „boudoir". . Meneer zijn werkkamer. Ze hebben een auto. He! een vrouw te hebben met een eigen
vermogen. Zoo van die effectjes, van die hypotheekjes.
Dan heb je nooit krimp.
H e n r i : (met ernst) En jij hebt.. Frieda!
V a 1 k : (ilitvallend) Die ook geen cent heeft.
Henri: Dat heb jij toch altijd geweten.
V a 1 k Een vrouw met geld moet ik hebben. Nico is dat
gelukt. Waarom zou mij dat niet lukken? Een vrouw met
duiten. Die moet ik zoeken en vinden of misschien vliegt
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ze wel zoo in mijn armen als een gebraden duif iii luilekkerland.
Henri: Je hebt Frieda, dat mooie kind. Een wonder
der schepping! Een vrouw met een bijzonder karakter.
Als je zoo'n vrouw in je armen moogt houden, wat praat
jij dan nog over andere vrouwen; over vrouwen met..
geld?
V a 1 k : Neem mij, zooals ik ben, Henri. De vrouwen
hebben van mij gemaakt wat ik ben. En daarmee is alles
gezegd. Een lady-killer wordt niet geboren. De vrouwen
zelf maken hem zoo.
Henri: Wanneer trouwen jullie?
V a 1 k : (geirriteerd) Weet ik dat? (Hij gaat heen en
weer.)
Henri: Jij bent voor mij een onbegrijpelijk wezen. Altijd
wil je wat antlers. Jij bent een wispelturige bliksem. Nou,
ik ga. Cobi zal nu wel in haar taxi zitten. Tot kijk. (af.)
ZEVENTIENDE TOONEEL.
V a 1 k : Dat gezanik altijd, met dat geld.. dat vervloekte
geld. (Hij schenkt zich nog eens in en slaat het glas naar
binnen. Dan gaat hij naar de gramophoon.) Muziek voor
den duivel! (De gramophoon speelt. Hospito op. Valk zet
gramophoon stop.)
ACHTTIENDE TOONEEL.
Valk — Hospita.
Hospita: Zeg, meneer Valk: denkt U nou-es om de
huur. 1k weet me geen raad meer.
Valk: (zijn portefeuille voor den dag halend) Oh begint dat gezanik al weer.. Hier heb je f 25.—. Ik kan
bij God niet meer missen.
Hospita: Vijf en twintig gulden. 't Is me wat. Er
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staat nog f 175.— van de huur. Wat schiet ik eigenlijk
met die f 25.— in de richting?
V a 1 k : Nou, als je ze niet hebben wilt, dan strijk ik
ze weer op.
Ho s p i t a : (inhalig) Nee. . zoo is dat niet bedoeld.
Geeft Uwes maar op. (Zij neemt het bankbiljet uit Valk's
handen.) Op het boekje van de juffrouw staat f 125.—.
(Stampvoetend) M'n hemel. . Ik moet de bakker en de
slager toch óók betalen.
V a 1 k : Schreeuw niet zoo, mensch. De juffrouw mag
van dat alles niets weten. . Denk daarom.
Ho spit a : Wanneer begint U nu eens aan dat boekje?
V alk : (aan zijn boord trekkend) Als ik maar even
lucht krijg.
H o s p i t a : Ja maar, van .. Uw lucht kan ik niet leven.
V a 1 k : Maak Been gekheid, juffrouw Kuiper! De situatie
is al erg genoeg.. (Frieda op.)
NEGENTIENDE TOONEEL.

Valk — Frieda — Hospita.
F r i e d a: Nou, ze zijn weg.
Ho spit a : Ik zal de knip maar niet op de deur doen.
V a 1 k : Natuurlijk niet, want het wordt nachtwerk. (Zich
op de borst slaande) Valk en zijn jubileum. Heel Alcazar
staat van avond op zijn kop. (Hospita af. Valk ploft in een

stoel neer.)
TWINTIGSTE TOONEEL.

Valk — Frieda.
V a 1 k : (zingend) Valk zij heil. Valk zij heil — hoe klonk
dat. Potverdrie we hebben lol. (lucht)
F r i e d a : Zeg, Rene, mag ik jou es wat vragen?
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V a 1 k : Vraag maar op, als het maar niet om geld is.
(grinnikt.)
F r i e d a: Maar je moogt niet boos worden.
V a 1 k : (gelriteerd) Ach wel-nee . .
F r i e d a : Waarom heb jij de huur van onze kamers
al twee maanden niet betaald?
V a 1 k : (opuliegend alsof hij gestoken wordt) Hoe kom
jij daarbij?
F r i e d a: Dat heeft juffrouw Kuiper me gezegd.
V a 1 k : Dat vervloekte wijf.
F r i e d a : De leveranciers geven haar geen verder uitstel
meer.
V a 1k : Onzin, Frieda. Laat je toch niks wijs maken. 1k
heb dat mensch toen jij met Cobi en Henri beneden
was betaald. Wat sta je daar nou? Geloof je me ,niet?
Kijk es, Frieda. Toen ik je laatst zei, dat ik die Kuiper
betaald had, was dat maar een gedeelte maar nu
ben ik heelemaal schoon.
F r i e d a: En dan het boekje?
V alk : Wat nou weer. (Schenkt zich nog eens in).
Fried a : Daar staat f 125,— op.
V a 1 k : Hoor es kind je. Maak jij je nu maar niet bezorgd.
Alles komt in orde. Dat boekje zal ik met bekwamen
spoed of betalen.
Frieda : En dan is er nog wat, Rene.
V a 1 k : (gelrriteerd) Wat nou nog meer.
Fried a : Verleden week Woensdag heb je tegen me
gezegd, dat je naar Rotterdam moest. Je bent niet naar
Rotterdam geweest, maar je hebt in Alcazar gegeten met
Cobi, Henri en nog een dame.
V a 1 k : Ja, met Solange, Madame Sans Gene. Luister
es, lieve kind. 1k moest als Napoleon die Sans Gene een
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beleefdheid dom. En toen heb ik maar een smoes verzonnen, want ik kon jou niet meenemen.
Frieda: Waarom niet? Je eigen vrouw.
Valk: Omdat jij en Solange heelemaal niet bij elkaar
passen.
Frieda: En was dat nou noodig, om die Solange zoo'n
dure bloememnand te geven?
V a 1 k : Maar hoe weet je dat allemaal? (scherp) Je moet
niet spionneeren, Frieda. Je weet, daar hou ik niet van.
Frieda: Ik spionneer nooit, Rene, maar Henri heeft
me dat verteld.
V a 1 k : (gesmoord) De ezel!
Frieda: (op hem toe, slant haar armen om zijn hals)
Rene, hou je van me?
V a 1 k: Wat 'n vraag. Wat 'n idiote vraag.
Frieda: Sams denk ik, dat ik meer van jou hou, dan
jij van mij.
V a 1 k: Haal je toch geen onzin in je hoofd.
Fried a : Kom nu eens even bij me zitten. (hij doet
zalks).
V a 1 k : We moeten niet te laat gaan eten.
Frieda : Oh.. dat eten. Dat brandt heusch niet aan.
V a 1 k: Wat hadt je nou?
Frieda: Vader was hier.
1 k: Zoo.. wat kwam ie doen?.
Frieda: Hij vroeg mij, wanneer we nu gingen trouwen.
V a 1 k : Daar heeft je vader niets mee te maken.
F i ieda: Nou niet zoo boos. Vader meent het toch
immers goed met mij.
V a 1 k : Ik zeker niet. We trouwen over een maand.
Frieda: (zuchtend) Altijd die maand. En je tante is
nu toch overleden?
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V a 1 k : (opstaand en keen en weer) Ja, die erfenis. Je
weet hoe die is tegen gevallen. De successie heeft bijna
de helft opgeslokt. Oh! die vervloekte belastingen.
Frieda: Zie je, jongen. Ik hoef geen kasteel te hebben,
waarvan ik vroeger wel eens droomde. Geen bedienden.
Geen chauffeur. Geen tuinman heb ik noodig. Aileen
maar een heel klein huisje en dan getrouwd met jou.
Een dienstbode heelemaal niet noodig. Ili doe alles zelf.
II kook, ik wasch, ik schrob. Ik vind dat woven hier
voor mij zoo vernederend.
Valk : Vernederend?
Frieda: Ja.
V a 1 k : Je hebt het hier toch beter, dan bij je thuis met
die altijd kibbelende zusters.
Frieda: Begrijp je me nu heusch niet Rene?
Valk: Nee, op m'n woord niet.
Frieda: De menschen praten over mij als over je
maitresse.
V a 1 k : De menschen. . . . de menschen. Ik kan merken,
dat je vader hier geweest is.
Frieda: Daarover heb ik met vader niet gesproken.
Ik ben weggeloopen van thuis om jou te volgen.
V a 1 k : Heb je daar soms spijt van?
Frieda: (resoluut) Neen.
V a 1 k : Nou wat praat je dan. Moet je nu een boterbriefje hebben om waarlijk gelukkig te zijn?
Frieda: Jij weet hoe ik naar een wettig huwelijk met
jou verlang. Maar je stelt dat huwelijk altijd uit.
Valk : Trouwen kost geld, Frieda. Dat heb ik je al
meer gezegd.
Frieda: Zoo erg is dat toch niet.
V a 1 k : Jij hebt geen geld. Geen halve rooie cent en ik
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ben een beetje court d'argent op het oogenblik. Dat kan
de beste gebeuren.
Frieda: Kun je geen voorschot vragen bij je directie?
V a 1 k : Kan niets meer krijgen. Kom laten we nu gaan
eten.
Frieda: Nog eventjes. Kom nou nog even bij me zitten.
lk moet je wat zeggen, iets heerlijks.
V a 1 k : Heb je uit de loterij wat getrokken op je brief je?
Frieda: Nee jongen. Als ik de 100.000 uit de loterij had
gekregen, dan zou dat niet zoo heerlijk zijn als dat, wat
ik jou nu to zeggen heb. Begrijp je me heelemaal niet?
V a 1 k : Nee. .. . al sloeg je me flood.
Frieda: Ik zou gauw met je willen trouwen omdat..
(Zij fluistert hem iets in het oor).
V a 1 k : (vliegt in groote consternatie overeind) God
allemachtig. (Hij goat heen en weer).
Frieda: Schrik je daarvan 9 (Pauze). Dat is toch het
grootste geluk wat ons overkomen kan. Voor mij ten
niinste. Een kind van den man, van wien ik met mijn
heele ziel hou.
Valk: Ja.... ja....
Frieda: Oh.... ik verlang zoo naar dat kind je. Het
zal zeker een jongen zijn. Oh! dat weet ik zeker.
V a 1 k : (heen en weer) Kom Frieda, Weil we :1:1 gaan
eten. 1k rammed van de honger.
Frieda: (Na 'n pauze) Wat doe je vreemd.
V a 1 k : Hoe zoo vreemd?
Frieda: Geef.... me.... nu.... toch.... es....
'n.. .. zoen! En zeg, dat je het ook heerlijk vindt en dat
je gelukkig bent. (Zi' goat op Valk toe, slaat hoar arm
om zijn p als; snikt zachtjes.)
Valk: God .. nou al weer tranen. Wat is dat allemaal
vervelend.
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Frieda : Toe, wees nu niet boos.
Valk : (zich losmakend) Gaan we nou, of gaan we
niet? We kunnen Cobi 'toch niet laten wachten.
Frieda : (voor zich nit) Ja.. we gaan.. (Zij goat
als gebroken, machinaal naar de porte-brisee en doet de
(leuren open. Zij steekt het licht in de slaapkamer aan.
Zij staat voor cen grooten spiegel, trekt haar bontias aan.
Zoo nu en dan pinkt zij een traan weg. Zacht snikkend.
Valk schenkt zich een glas jenever in, dat hij in een teug
ledigt.)
V a 1 k : (Hij y laat met gebalde vuisten heen en weer, blifft
plotseling stil staan. Gesmoord en heesch) God alleinachuig,
een kind . . een kind.

I) 0 E K.
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DERDE BEDRIJE
Een' ,smaakvol ingericht dames-boudoir. Midden achtergrond en
frechts , derde plan, deuren. Rechts in het midden van ,den wand een
craam. Rechts van de deur, ,achtergrond, een gramophoon. Links
van idie deur een fraaie least. In het midden van het vertrek een
tafel, waarom been een , drietal fraaie stoelen. Boven daze tafel een
damp. Links midden van . den wand een schoorsteen met spiegel.
filet haardvuur knapt lustig. Voor dat haardvuur een ijsberen vel.
brie gemakkelijke stoelen voor . den haard. Links voorgrond een
fraaie wieg. ,Schilderijen aan den wand. Aan de tafel in het midden
zit links Jeanne, ,een vrouw met distinctie, ongeveer 35 jaar oud.
Zij leest , de courant. De gramophoon, ,die automatisch stopt, speelt
het laatste gedeelte van een vroolijk liedje. De wind giant om het
hums heen.
EERSTE TOONEEL.
Jeanne: (van de courant opkijkend en verrast door
wat zij gelezen heeft, een slag op tafel gevend) God, Marie
Pereyn heeft een zoon. (opstaande) Hoe heerlijk voor
haar. (Zif vouwt de courant op.) Een zoon! Ach lieve,
lieve God. (Zij veegt zich de oogen af.) Fen! jongetje.
(Marie, dienstmeisje, 28 jaar oud, deur midden achtergrond op.)
TWEEDE TOONEEL.
Jeanne — Marie.
Marie: Daar is Mevrouw' Morel.. Mevrouw.
Jeanne: (met vroolijkheid) Oh.. flat Mevrouw binnen. (Marie af.)
DEliDE TOONE E 1
Jeanne: (goat voor den spiegel staan, veegt een pair
iranen tveg, ordent wat aan hear hoar. Leonie Morel op.
Een 35-jarige eenvoudig gekleede vrouw. Marie, die Leonie
.!cert binnen gelaten, vertrekt weer.)

VIERDE TOONEEL.
Jeanne: Dag Leonie. Heerlijk dat je komt. (Handdruk.) En wat 'n weertje breng je mee.
Leonie: Het stormt en het hagelt. Je kunt er haast
niet doorheen.
Jeanne: Ga zitten, maak het je gemakkelijk, daar
bij het vuur. (Zij wijst Leonie een fauteuil aan bij den
haard. Beide vromven gaan zitten.)
Leonie: Vandaag is er jets bijzonders gebeurd aan
onze inrichting.
Jeanne: Zoo?
L e o n i e : Van morgen werd mij als secretaresse der
zuigelingen-kliniek een groot pak bezorgd.. Mevrouw de
presidente.
Jeanne: En wat zat er in dat pak, Leonie?
Leonie: (ondeugend) En dat zou jij niet weten..
•

•

Mevrouw de presidente..
Jeanne: Nee.. heusch niet.
Leonie: In dat groote pak, zaten zeker wel vijftig
kleertjes voor onze kindertjes, lakens, dekens, kussensloopen.... Wie is de goede genius geweest, die dat heerlijke pak aan onze inrichting heeft gezonden? Ik verdenk
er jou van, Jeanne.
Jeanne: Als presidente wist ik, dat er zoo'n gebrek
was en toen heb ik er maar geen gras over laten groeien
en.. maar eens in de bus geblazen.
Leonie: Zoo lief van je, Jeanne. Heerlijk, dat je zoo
jets.. kunt doen. Als ik zoo rijk was als jij..
Jeanne: (invallend) Dan deed je hetzelfde.
Leonie: Oh, ja. Als ik geld had, zou ik overal willen
helpen.
Jeanne: Ik hou nu nog veel meer van onze inrichting
en van al die kleine kindertjes sinds.. (wijst naar de wieg
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De courant open vouwend) Lees dat eens, de tweede advertentie onder de familie-berichten. (Zij reikt Leonie de
courant over.)
L e o n i e : (lezend) Marie Pereyn een zoon. (Zij votilvt
le courant op.)
Jeanne: (voor zich uit) Ja, een zoon, een kleine jongen. (pauze)
Leonie: Zeg Jeanne, ik geloof, dat jij weer aan het
tdbben bent. Dat moet je niet doen. (Jeanne begint zachtjes te huilen.) Toe, huil nou niet.
Jeanne: (opstaand en heen en weer gaand, vertwijfeld)
Ik zou het wel kunnen.. uitschreeuwen. (Zij blijft staan.)
Leonie: Weet jij, Jeanne wat je moest doen? Jij moest
(wijst naar de wieg) die wieg.. hier niet laten staan.
Jeanne: Neen, van die wieg kan ik nog geen afstand
doen. Misschien later.. misschien nooit! (De wind giert.)
Leonie: Wat 'n weer.. (kleine pauze) Zie je Jeanne,
wanneer je een groot verdriet hebt gehad, dan moet je
alles, wat je daaraan herinnert, weg doen. Desnoods met
geweld. Daarom zei ik dat van die wieg.
Jeanne: Als ik in die wieg kijk, dan zie ik ons kindje
daar nog in liggen.
Leonie: Dat is niet goed, Jeanne. Op deze wijze kom
je nooit over je groote verdriet heen!
Jeanne: Oh, zoo verraderlijk is die ziekte geweest. De
dokter zei: We winnen, Mevrouw; maar ik zag Renetje
iederen dag minder worden. Oh, het WaS zoo vreeselijk.
snikt zachtjes.) Maar nog vreeselijker (bijtend) is het ge
weest wat een maand na den dood van mijn jongetje
met mij moest gebeuren.. Die ontzettende operatie!
L e o n i e: Toe nou, Jeanne.
Jeanne: Ik wil er over praten en altijd weer. Maar je
hebt gelijk. Wat geeft het ook allemaal. (Zij, zinkt moe
in een stoel neer. Pauze.) Mijn eenigst kindje dood en dan
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de vreeselijke gedachte dat er geen tweede komen kan.
Oh.. hoe heb ik dien dokter gehaat. Toen ik hem op
den man af vroeg: Dokter, wat is er met me gebeurd,
antwoordde hij niet. Toen ik hem vroeg: kan ik nog kinderen krijgen, zei hij niets. 1k herhaalde mijn vraag en
toen schudde hij tweemaal met dat ernstige gezicht. (Zij
schudt tweemaal met hoar hoofd.) En Marie Pereyn heeft
nu een zoontje. Oh, zoo'n klein kind in je armen te hebben. Het te knuffelen. Zoo'n zacht velletje tegen je wang.
Die handjes, die oogjes en dat getrappel van die bloote
voetjes in de wieg.. Een zaligheid is dat. En al zou ik
God nu iederen dag bidden om een tweede kindje.. Hij
kan het me niet meer geven. (Zij shat de handers voor het
ifezicht.) Zie je, Leonie, een kind te hebben van den man,
van wie je houdt, een man, die je aanbidt en verafgoodt
en die je dan het hoogste geluk geeft: een kind! Ik zag
Rene spelen. Ik was verrukt. De zaal luisterde naar ieder
woord, dat-ie sprak. Ik hing aan zijn lippen. Ik beefde
van opwinding, bij de gedachte kennis met hem te zullen
maken. Dat is me eindelijk gelukt. We hebben ons verloofd. . we zijn getrouwd. Mijn innigste wensch werd
vervuld. Ons jongetje werd geboren, dat zoo kort daarna. .
L e o n i e: Nu niet meer daarover spreken ..
Jeanne : Een brouille met mijn familie volgde. Ik. die
durfde te trouwen met een acteur. Mijn vader wilde mij
niet meer zien. Het kon me niet schelen. Ik brak alles
achter mij af en ik ging het huis nit met mijn eigen
fortuin. En (rondziende) hebben wij het hier nu niet good?
Rene kan nu alles doen en laten wat hij wil. In het begin,
als hij speelde, was ik iederen avond in den schouwburg.
Toen zei hij op-eens, dat hij dat vervelend vond
en dat mijn tegenwoordigheid in de zaal hem enerveerde.
Gek he? Non, toen bled ik near thuis. En nu ben
iederen avond alleen. .
L e o n i e: Non, als ik jouw fortuin had, clan . .
Jeanne: Wat.. Leonie?
58

Leonie: 1k trok er iederen avond nit. Rene niet thuis..
jij ook niet thuis. Jij bier in ide eenzaamheid zitten, terwijl
hij.. Nu, daar zou ik stichtelijk voor bedanken. (het gesprek willende veranderen) Is je man thuis.
Jeanne: Ja. Rene kijkt z'n rol na. Zie je, Leonie. Mijn
man held ook van ons jongetje, maar toch anders, heel
anders dan ik. Toen, Renetje stierf, was hij nog radeloozer
dan ik. Maar wanneer ik nu over ons kindje met hem wil
spreken, wordt hij boos. Dat is natuurlijk een uiting van
verdriet. (Kleine pauze.) Wanneer je jets heel dierbaars
verloren hebt beiden, en je praat daarover met berusting,
dan r)eur je.. elkaar op. Ik moet nu alles alleeri dragen.
(Men hoort Valk in de gang zingen.) Daar kornt Renê.
(Valk op met een blauw schrift in de hand.)
VIJFDE TOONEEL.
Jeanne — Leonie — Valk.
Valk: Zoo Leonietje.. ben jij daar? (handdruk) Hoe
staat het er mee? Kom je mijn vrouw eens een beetje
gezelligheid geven? (Hij gooit het blauwe schrift ergens
neer.) Het is waarachtig wat moois. (Hij goat zitten.) Van
avond de Koopman van Venetie, die twee jaar gelegen
heeft en dan in dit weer.. (het waait). Je krijgt niemand
de straat op. We spelen nou al een maand lang voor leege
zalen. Het eene stuk valt na het andere. En wat voor stukken kiest deze directie..? En wat voor stukken bakken
de tegenwoordige tooneelschrijvers? De man, de vrouw
en de minnaar. Of de man, zijn vrouw en zijn liefje...
Hopeloos eentonig. Mijn directeur heeft ecu groot gedeelte
van zijn prestige geofferd aan een mooie vrouw, die natuurlijk hoofdrollen moet spelen. Weet jullie wet ik
zeg: De rijke vriend van een mooie vrouw is me minder
waard, den het geld dat een arm meisje van talent me
in het laadje brengt. En dan die vervloekte lange entreactes, dat late uitgaan van de comedie en tot slot die dure
prijzen voor de plaatsen (stoat op) Oh, als ik mijn eigen
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gezelschap maar had, dan wist ik wel hoe ik het zou doers
Een eigen troep, dat is de illusie van mijn level'. . maar
dat kost.. (maakt met duim en wijsvinger het manuaal)
geld.
Jeanne: Hoeveel is daar nu wel mee gemoeid, man?
V a 1 k : Nou, dat heb ik al eens gezegd. Met vijf en twintig duizend gulden durf ik het aan. Heb je twee schlagers
in het seizoen, dan ben je er. Een beetje geluk moet je
hebben. Toe, vrouw, overhoor je me eens. (Hij gooit haar
het schrift toe.)
Leonie: He ja; dan blijf ik nog even. Dat wil ik niet
missen. (Valk declameert op superieure wijze een gedeelte
uit de rol van Shylock. Heeft een Jood dan geen armen,
enz. De tooneelspeler, die de rol van Valk speelt, kan ook
een rol declameeren uit een ander stuk.) Tot zoover,
vrouw. (Beide vrouwen applaudisseeren.) De rest speel
ik wel op de pit.
Leonie: (lachend) De pit?
V a 1 k : Ja; de souffleur. Als ik ooit met mijn eigen troep
begin, dan pik ik deze souffleur in. Dat is vast. Een prima
vent, die Roetman. Trouwens, het halve gezelschap gaat
graag met me in zee. Tusschen twee haakjes. Ik heb een
reuze-mop gehoord op „Het blikke blad".
Jeanne: (lachend) Jij altijd met je „blikke blad".
Leonie: He ja! Vertel-es. Die tooneelmoppen hebben
voor mij altijd iets aparts.
Jeanne: (vroolijk) Vooruit Rene, laat hooren. We
branden van ongeduld.
Valk: Het is e'ent mop, die onzen grooten Louis Bouwmeester is gepasseerd. Stel jullie voor: Hij staat als een
koning op het tooneel. Dat kon hij alleen. Als een koning
te midden van zijn hofhouding. De koning moet een
afgezant van een naburig hof ontvangen, die hem een
brief heeft te overhandigen. Trompetgeschal in de verte
en de afgezant komt op het tooneel. Bouwmeester wacht
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hem met de noodige majesteit af. Stilte des grafs. De
afgezant nadert Bouwmeester tot bij zijn troon, buigt diep
en zegt: Sire.. En hij reikt den koning plechtstatelijk een
brief over. Bouwmeester was gewend dien brief getypt
en wel te ontvangen en dan las hij hem met zijn prachtgeluid voor. Maar de afgezant, die een lolletje wilde hobben, reikt hem op den bewusten avond geen getypte brief
over, maar een blanco velletje. Bouwmeester ,,stood". Hij
wist geen woord.. maar hij snapte direct, dat ze hem in
de maling hadden genomen. Weet je, hoe hij zich er uit
redde? Hij zegt, met koninklijk gebaar tot den brenger
van den brief: Wilt U zoo vriertdelijk zijn, mij dezen brief
even voor te willen lezen. En hij geeft het blanco velletje
met edelen zwier aan den afgezant terug. Deze kende ook
geen letter van den brief. Weet jullie hoe die er zich
uitredde? De man zegt met een reusachtig aplomp: Majesteit. Gij groote koning. Vergunt Uwe Majesteit mij, dat ik
even mijn bril ga halen? Bouwmeester knikt genadig. De
afgezant.. af! (Men proest het nit. Jeanne gaat al lachende
links af.)
ZESDE TOONEEL.
Valk — Leonie.
Leonie: (Jeanne nakijkend) Wat een plezier heeft die
Jeanne. ZOO te lachen, dat is goed voor haar. (met ernst).
Zeg Rene. 1k moet je toch eens wat zeggen.
Valk: Wat ben je op-eens ernstig.
Leonie: Ja, dat kan ik ook wet eens zijn.
V a 1 k : Heb ik soms weer wat misdreven?
Leonie: 1k wil niet de schoolmeester tegenover jou
spelen, Rene.
Valk: Nee. Je weet, dat ik daaraan een broertje flood
heb.
Leonie: Zie je, Rene, ik vind Jeanne niet zoo erg goed
11 den laatsten tijd.
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Valk: Hoe zoo?
Leonie: Ze tobt zoo.
V a 1 k : Ja, het is ook een ellende geweest met dat kind.
lk heb erg veel om Rene* gegeven. Ik ben over den
dood van dat kleine kereltje erg beroerd geweest. Maar
je kunt loch niet altijd bij de pakken blijven neer-zitten.
En dat doet Jeanne en dat moest ze nu.. niet doen.
Leonie: Jeanne is ook te veel.. alleen.
Valk: Ja maar, mijn lieve mensch, daaraan kan ik toch
heusch niets doen. (Pauze.)
Leonie: Meen je dat, Rene?
Valk: Natuurlijk, meen ik dat.
L e o n i e : (met nadruk) Is het leven er eigenlijk wel om
het uit te leven?
Valk: Wat bedoel je met die vraag?
Leonie: Ik heb me wel eens afgevraagd of wij menschen ons maar moeten laten gaan.
V a 1 k: (het over een andere boeg gooiend) Wij worden
in de wereld geplant zonder dit te willen. Wij treden aan
in de gelederen der menschen. En vooruit gaat de stoet.
Zonder bepaalde richting. De een loopt parmantig in het
gelid .. een tweede strompelt mee, een derde zweeft voornit, een vierde valt.. 1k ben geen rups, die zich inpopt,
Leonie.
Leonie: (lachend) Er is met jou nooit eens een ernstig
woord te spreken. (dan ernstig) Zie je, Rene. De avonden,
die je vrij bent en niet speelt, waarom blijf je dan niet
thuis, bij Jeanne.
Valk : Ja, zie je, Leonie . . . lk heb telkens
vergaderingen en bijeenkomsten. Ze hebben me nu
gekozen en met algemeene stemmen tot voorzitter der
vakvereeniging van tooneelspelers. Dat moest ik wel doen.
Een reuze-onderscheiding is dat geweest. Het is een vertrouwenspost. Veel werk brengt die soesah mee. Veel offi62

cieele bezoeken. Subsidie-quaesties enz. Daarbij heb ik de
kwaal, dat ik niets kan overlaten, maar alles zelf wil
doen. Dat is een ziekte. Maar als ik de boel persoonlijk
ter hand neem, dan weet ik, dat de zaak in orde komt.
En &Aar gaat het toch maar om in de wereld! (Pauze.)
L eon i e Als jij, Rene, je nu eens voornam om je vrije
avonden zooveel mogelijk hier te zijn, bij je lieve vrouw,
dan hadden we al een heel stuk gewonnen. Ik kom zooveel mogelijk hier.
Valk: Dat is lief van je.
Leon i e: Jeanne mOet over dat bg roote verdriet heen
komen, anders..
Valk: Wat anders?
L e o n i e: Het zou wel eens slecht met haar kunnen
afloopen. Heb jij je dat wel eens gerealiseerd, Rene?
V a I k : Kom, kom.. Jeanne is zoo sterk.
Leon i e: Maar haar hoof d is niet sterk, Rene! Dat
weet je ook! Hoe lang heeft 't wel geduurd na die operatie
voordat ze gteestelijk weer..
V a 1 k : Ja, het is alles pech, pech en nog eens pech!
Leon i e: Die voortdurende eenzaamheid is fnuikend
voor haar. Die eenzaamheid (tvijzend) met die wieg.
V a 1 k: Waarom zet ze het.. ding niet weg, dat mij
alleen maar aan „pech" herinnert.
Leon i e: Dat je dat non niet begrijpt.
V a 1 k : (opstaand en heen en weer) Ik heb de eeuwige
onrust in me. Geen vijf minuten kan ik op een stoel blijyen zitten en aan een ding denken kan ik ook niet. Het
draait en warrelt door dien kop. Iemand, die over het
paard getild is, wordt uit zijn evenwicht geslagen. Ik heb
wel lien menschen in mij die allemaal met elkaar overhoop liggen. En de vrouwen.. de vrouwen.. ik wou dat
die allemaal op het dak zaten.
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Leonie: Erg vriendelijk gezegd.
V a 1 k : Zie je nu wel, wat voor een ruwe kerel ik ben
(met charme) Nee Leonietje, wat ik daar over de vrouwen uitkraam, slaat niet op jou. Ik til jou in mijn sterke
armen van dat dak af en zet jou in de zon van het voile
rijke leven neer. Je bent een schat.
Leonie: Oh, nu komen de complimentjes.
V a 1 k Nee. Jij meent het goed met ons. Kom jij maar
veel bij Jeanne. En ik zal meer thuis blijven.
Leonie: (hartelijk) He ja! he ja! Doe dat nou.. doe
dat.. (Jeanne op met een groote enveloppe, die zij probeert
weg te houden. Zij sluit het couvert in de lade van een
kast ongemerkt weg.)
ZEVENDE TOONEEL.
Jeanne — Valk — Leonie.
Leonie: (opstaande) Nou, lieve menschen.. het wordt
mijn tijd. Veel succes Rene. (handdruk) Dag Jeanne.
(handdruk) 1k kom er wel uit.
V a 1 k : Waarachtig niet. Ik breng je even . (beiden af.)
ACHTSTE TOONEEL.
(Jeanne goat naar de kast lerug en haalt de enveloppe
weer te voorschijn. Zij neemt een papier uit de enveloppe,
leest, terwiji zif stil-gelukkig lacht. Dan doet ze hei papier
weer in het couvert. Men hoort Valk zingende naderbij
komen. Valk op.)
NEGENDE TOONEEL.
Jeanne — Valk.
V a 1 k : Er staat een halve orkaan en het regent dat het
giet. Hoor maar-es.. (de wind giert).
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Jeanne: (met den brief in Naar handen staande en
hem daarna aan Valk overreikend.) Hier man.
V a 1 k : (het adres bekijkend) Maar die brief is voor jou
bestemd.
Jeanne : Het is een brief van mijn notaris. Lees maar
eens . .. .
V a 1 k : (leest voor. Jeanne gaat vlak naast hem staan en
leest mee.) Mevrouw. Het is mij een genoegen U te kunnen
melden, dat er twee van Uwe hypotheken zijn afgelost,
ieder groot f 12.500.—. U hebt mij gesproken over een
bedrag van f 25.000,—. Ik verneem gaarne van U, op
welke wijze ik U het bewuste bedrag moet overmaken.
Wat is dat?
Jeanne : De eerste steen gelegd voor jouw tooneelonderneming door je eigen vrouw.
V a 1 k : God, Jeanne, da's lief van je.. Dat is kolossaal . .
in een woord. Je weet niet, wat je me daar een' genoegen
mee doet. Valk's Ensemble. Zoo moet het heeten. Hoe
klinkt dat.. Valk's Ensemble .. En een „ensemble" zal
het worden. Dat verzeker ik je. Ik ga qen totaal ander
genre beginnen. En we zullen de menschen weer eens
comedie-spelen laten zien.
Jeanne: Een ding hoop ik, dat, nu je zelf directeur
wordt, je niet iederen avond zal behoeven te spelen. Dat
heb je nu in je eigen hand. Die voortdurende eenzaamheid maakt me zoo melancholiek sinds onze kleine. . . .
jongen. . . .
V a 1 k : (met jubel heen en weer) Valk's Ensemble.
Valk's Ensemble! Ik voer het systeem coupon-kaarten
weer in, Jeanne. 12 maanden engagement. En de goede
klassieken breng ik so wie so op het repertoire. Goedkoope
plaatsen voer ik in en alles zal ik in de puntjes monteeren.
(Marie op.)
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TIENDE TOONEEL.
Jeanne — Valk — Marie.
Marie: Mevrouw, het keukenmeisje vraagt of U even
beneden komt. Er is iets met het fornuis.
Jeanne: Ja, ik kom. (Jeanne middendeur af.)
ELFDE TOONEEL.
Valk — Marie.
V a 1 k : Valk's Ensemble.. Mijn ensemble. . Valk: directeur, regisseur, acteur.. (Hij danst om Marie keen, blijft
plotseling staan en strijkt haar brutaal onder de kin.)
Schat, die je bent.
Marie: (met een nijdig gebaar) Handen thuis!
V a 1k : (om haar cancaneerend) 1k ga een eigen gczelschap beginnen, bravo! Hoera! Hoezee! En wie legde de
eerste steen voor mijn onderneming? Mijn vrouw.. met
25000 pegels. Nou, wat zeg je er van?
Marie: Mevrouw is veel te goed voor U, terwijl U haar
aan alle kanten bedriegt en beduveld.
V a 1 k : (boos) Zeg-es effe.. die toon.. Ben jij heelemaal gek geworden?
Marie: Het is zooals het is. Geen avond is U thuis. Of
U speelt of niet speelt.. U is er.. nooit. Om je eigen
vrouw, na den flood van dat lieve kind, zoo alleen te
laten.. Hoe slecht is U..
Valk: Jij bent een brutaal nest.
Marie: Dat moet ik tegenover U wel zijn. Was mijn
voorgangster maar ook zoo geweest.. Dan zou zij nu..
arm schaap.
V a 1 k : (woedend) Nou ingerukt marsch!
Marie: Bij mij heb je geen schijn van kans.. mooie
meneer. 1k weet meer van U, dan U denkt. Weet U, waar66

om ik hier blijf .... ? Aileen om Uw goeie vrouw, die U
mishandelt. Blind is ze.. steke-blind!
V a 1 k : (stampvoetend) Er uit zeg ik je.. of ik gooi je
er nit!
Marie: Goeden-dag.. Mijnheer de tooneelspeler. (midden achtergrond af.)

TWAALFDE TOONEEL.
Valk: Zoo'n verdomde meid.. Mij in mijn eigen. huis..
Zoo'n brutale kamerkat. (Goat met gebalde vuisten been
en weer. Jeanne op van rechts.)

DERTIENDE TOONEEL.
Valk — Jeanne.

Jeanne: Wat had jij met Marie, Rene?
V a 1 k : (luchtig) Hoe zoo?
Jeanne: Je stem klonk zoo hard en ik dacht, dat je
boos was.
V a 1 k : Ach wel nee. Nou ja, die meid smijt altijd mijn
boorden door de kast. En daar heb ik haar over gekappitteld.
Jeanne: En ik ruim iederen dag je kast op.
V a 1 k : Het is een vervelende juf. En daarmede basta.
Altijd die dweepzieke oogen en die fluweelen glimlach.
Dat mensch irriteert mij. (de wind giert) Wat 'n weer.
Als de directie maar begrijpt, dat ik den Shylock niet voor
12 menschen afdraai.. Ik laat den directeur afwimpelen.
So, wie, So en wil hij mij beboeten, mij 'n zorg! Kom. .
ik moet weg.
Jeanne: Kom je dadelijk na de voorstelling thuis?
Valk: Ja..
Jeanne: Je weet man, ik kan niet slapen, voordat jij
er bent.
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V a 1 k : Nou, misschien drink ik een biertje.
Jeanne : Altijd die café's.
V a 1 k : Ja, dan had je niet met een acteur moeten trouwen. Tooneelspelers zijn altijd een beetje.. uithuizig. Alle
groote acteurs hebbien hun leven lang in café's gezeten.
De jongere generatie doet dat niet, maar dat zijn dan ook
Been tooneelspelers. Nou, kind, ik ga het groote nieuws
rondbazuinen. Valk's Ensemble. Dag. (Hij zingt.) Valk's
ensemble zij Neil. Af.)
VEERTIENDE TOONEEL.
Jeanne: (Men hoort Valk's stem in de gang, die langzaam wegsterft. Zij staart in het vuur.) Valk's ensemble.
(Opkijkend) De hartewensch van mijn man is vervuld. Succes.. succes. (Zij neemt een boek, pat zitten in
een stoel bij het vuur en leest, maar het vlot niet. Zif slaat
het boek dicht en legt het op de tafel. De wind giert.
Marie op, middendeur.)
VIJFTIENDE TOONEEL.
Marie — Jeanne.
Jeanne: Ja, Marie, Wat had jij daareven met meneer?
Marie : Ach Mevrouw, laat U maar. Wanneer meneer
in een slechte bui is, dan weet U er toch ook alles van..
Jeanne: Zoo moet je niet over meneer spreken..
Marie : Nou ja; het wordt een dienstmeid hier songs
ook wel Bens to veel.
Jeanne: Wat bedoel je?
Marie: Ik was hier toen Uw kindje stierf. 1k heb zoo'n
eerbied voor U, Mevrouw.. hoe U dat groote verdriet
gedragen hebt. Hoe U er overheen gekomen is...
Jeanne : Geloof jij, Marie, dat ik over dat groote ver
driet heen ben?
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Marie : Neen! Een moeder, die haar kind verliest, kan
dat alleen vergeten, wanneer ..
Jeanne : Ga verder.
Ma r i e : Wanneer ze weer opnieuw zoo'n levend kleintje
in haar armen beef t. Dat zei moeder me eens.. U weet,
we waren met z'n twaalven..
Jeanne : Juist. En daarom kom ik nooit.. nooit..
nooit over dat verlies heen.. Niet over dit onderwerp
meer met me praten. Nooit weer.. Waarom ben je boven
gekomen.. ? Wat is er?
Marie : Ach, ziet U, Mevrouw.. Er werd zoo-even ge
held. Ik doe open en daar staat op de stoep een vrouw
met een kind je. (De wind giert.)
Jeanne : Een vrouw met een kind in dat weer?
Marie: Ze vroeg of ze zich even in de keuken warmen
mocht. Ze zag er zoo slecht uit.
Jeanne: En?
Marie: Ik heb het arme mensch een stoel gegeven bij
het fornuis.
Jeanne : Dat is goed.. Geef haar wat warms te drinken. Hoe oud is dat kind?
Ma r i e : (aanduidend) Zoo'n klein hoopje. . in een
zwarte doek ..
Jeanne : Geef die vrouw ook wat te te eten.
Marie: Goed Mevrouw. Graag. (Marie af.)
ZESTIENDE TOONEEL.
Jeanne: (9vat het vertrek op en neer; neemt het boek
van tafel op, bladert er in, staat het boek dicht en legt het
weer op tafel. Dan gaat zij naar de deur achtergrond en
belt. Marie op.)
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ZEVENTIENDE TOONEEL.
Jeanne — Marie.
Jeanne: Laat die vrouw met dat kind eens hier! Dat
kindje wil ik zien. Ik kan den geheelen avond toch niet
lezen. (Marie af.)
ACHTTIENDE TOONEEL.
Jeanne: (leant met de eene hand op tafel in het midden en staat onbeweeglijk. De wind giert en het hagelt.
Stem van Marie: Gaat U binnen, juffrouw. Frieda op met
een kindje in haar armen. Zwarte doek over haar hoofd.
Zij heeft een zwarte junk aan en het kind draagt zij in een
zwarte doek. Frieda ziet er zeer lijdend ult. Marie af.)
NEGENTIENDE TOONEEL,.
Frieda — Jeane.
Jeanne: Komt U binnen, juffrouw. Hier is het in ieder
geval beter dan buiten. En gaat U nu-es zitten. (Ms Frieda
een bescheiden plaatsje zoekt.) Nee, hier moet U gaan
zitten, bij het vuur in die gemakkelijke stoel. (Frieda zinkt
doodsbleek met haar kindje in de aangewezen stoel neer
en glimlacht. Pauze.) Hebt U het koud? (Frieda knikt.)
Wilt U een warme kop thee? (Frieda knikt.) Wilt U wat
eten? (Frieda schudt het hoofd. Jeanne belt. Zij kijkt
Frieda lung aan. Marie op.)
TWINTIGSTE TOONEEL.
Marie — Jeanne — Frieda.
Jeanne: Wil je een kop thee en een paar sandwiches
brengen? Is er ham, Marie?
Marie: Ja Mevrouw.
Jeanne: En don een flesch met verwarmde melk.
Zoo'n flesch van... mijn jongetje; Melk, warm water.
7e,

Dat weet je nog wel. (tot Frieda) Hoe oud is Uw kindje.
Frieda: (toonloos) ...... maanden.
Jeanne: Breng alles gauw, Marie. (Marie af.)
EEN EN TWINTIGSTE TOONEEL.
Jeanne — Frieda.
Jeanne: (na 'n pauze) Is het een jongetje of een
meisje?
Frieda : (voor zich uit) Een jongetje.
Jeanne: (is gaan zitten) Wat doet U in dat vreeselijke
weer op straat?
Frieda : (met holle stem) Ik dank U, dat ik hier even
mag zitten.
Jeanne: Doe die akelige, zwarte doek nu eens van
Uw hoofd. (Frieda blijft een moment onbeweeglijk. Dan
inaakt zij de doek van hoar hoofd langzaam los. Jeanne
stoat op, neemt de doek in hoar handen.) Kletsnat is die
zwarte lap. Wacht, ik zal hem hier.. (Zij hangt de doek
over de leaning van een stoel bij het vuur.) Zoo, daar
kan-ie lekker drogen. (Zij gaat zitten.) Hoe heet U?
Frieda : Frieda. (pauze.)
Jeanne: Mag ik Uw kindje eens zien? (Frieda knikt.
Zij bliilt een moment onbeweeglijk, moor dan doet zij langzaam de zwarte doek van het kindje weg. Jeanne komt
naar hear toe, knielt neer.) Oh, wat 'n dot.. Wat 'n mooi
kind. (Zij stoat op.) Mag ik.. Uw jongetje eens in.. mijn
armen hebben? (Frieda knikt. Jeanne neemt voorzichtig
het kindje in de zwarte dock van Frieda's schoot en goat
in haar stoel bij het y our zitten. Jeanne geeft het kind een
zoen.) Wat een heerlijke armpjes.. En dan die kuiltjes..
die had mijn jongetje ook in zijn wangen. Mooie handjes,
leuke nageltjes. Wat 'n oogen.. Jij bent mijn kleine dot. .
(Zij knuffelt het kind en zoent het weer. Frieda staart
voor zich nit. Marie op met een blad waarop bordje met
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sandwiches en zuigflesch waarin melk en een kop thee.
Zij zet het blad op tafel neer.)
TWEE EN TWINTIGSTE TOONEEL.
Marie — Jeanne — Frieda.
Marie: Alstublieft Mevrouw.
Jeanne: Geef mij die flesch maar even hier, Marie.
(Marie brengt Jeanne de flesch. Zij houdt die tegen de
wang.) Ja, dat is niet te warm. Dat is precies goed zoo.
(vragend) Mag ik Uw kindje wat te drinken geven?
(Frieda knikt. Marie, die dit tooneeltje meewarig heeft
aanschouwd, af.)
DRIE EN TWINTIGSTE TOONEEL.
Jeanne — Frieda.
Jeanne: (geeft het kind te drinken.) Kijk-ie-es leuk
drinken.. Uw jongetje.. Hij heeft honger.
Frieda: (toonloos) Ja.. hij.. heeft.. ook.. honger.
Jeanne: (hartelijk) Drink Uw thee nou-es uit. Dat zal
U goed doen. (Frieda neemt resoluut de kop van tafel en
drinkt die snel leeg. Zet de kop weer op tafel. Jeanne, opziend van het kindje) Gesmaakt?
Frieda: Ja.. Ik dank U, Mevrouw.
Jeanne: (tot het kind) Jouw kleine gulzigaard....
bier, hier.. niet zoo schrokken.. (tot Frieda opziend)
Eet U non zoo'n sandwich. (Frieda neemt een sandwich
van het bordje af en eet die met gulzigheid op; tot het
kindje) Wat ben jij een schattebout.... Hoe beet Uw
jongetje?
Frieda: Frederik.
Jeanne: (tot het kind) Zoo Frederik, kleine Frederik.
U noemt hem zeker Fre? (Frieda knikt.) Zoo, nu heeft-ie
genoeg. (Zij zet de flesch nu half-vol op tafel.) Z'n oogjes
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vallen toe. (Zij doet de zwarte doek weer om het kind
been.) Nu slaapt-ie. (Zij zingt een kort slaapliedje. Frieda
snikt het nit.) Huilt U, omdat ik wat voor hem zing?
(Frieda schudt het hoofd en droogt haar tranen.) Mag ik
hem nog even op mijn schoot houden? (Frieda knikt.
Pauze.)
Frieda : U hebt zeker ook kinderen?
Jeanne: Waarom vraagt U dat?
Frieda: U gaat met een kind zoo lief om. . Dat kan
alleen een. . moeder. .
Jeanne: Ik heb 'n jongetje gehad, maar dat is
gestorven. .
Frieda: Vreeselijk is flat, om een kind. . te moeten
afstaan.
Jeanne: Dat was het ook. Mijn jongetje is maar enkele
maanden ziek geweest en toen. . Is Uw kind nooit ziek
geweest?
Frieda: Nee Mevrouw. Fre is een heel sterk kind. Dat
moet-ie wel zijn, na alles wat mijn jongetje heeft moeten
doorstaAn.
Jeanne: (hartelijk en geinteresseerd) Kom nu eens
wat dichter bij me zitten. Schuif Uw stoel wat aan. (Frieda
doet zulks.) Hij slaapt zoo lekker op mijn schoot. Het is
nou net of ik mijn eigeni kind terug heb. En toch is het 1
Uwe. (innig) Vertel nu eens alles. . openhartig aan mij.
Misschien kan ik U helpen. (Frieda krijgt een hevige
hoestbui.) Wilt U water?
Frieda : Dank U.. (melancholiek glimlachend) Dat
zijn mijn longen. .
Jeanne: En wat zegt Uw dokter?
Frieda: Ik was nooit bij een dokter. . Voor mijn kwaal
is geen kruid gewassen. U zegt, dat U mij wilt helpen. Ik
ben niet meer te helpen, Mevrouw! 1k heb met alles afge73

rekend. (met scherpte) En ik wil ook niet meer geholpen
worden. Het gaat allëen om mijn kind.
Jeanne: U moet niet zoo praten. Dat is niet goed.
Frieda: Ik heb den tijd gehad, Mevrouw, om over
veel na te denken. Over de menschen zooals zij.. zijn en
over het felt hoe geheel anders ze zich voordoen. Ik heb
het geloof in de menschen verloren, Mevrouw. Daarom
hen ik nu ten einde raad en daarom ben ik ook niet meer
te helpen. Door niemand! Ik schaam me niet om U dat te
zeggen, Mevrouw. Ik vertrouw U en ik weet niet waarom.
U hebt nu.. mijn kind op.. Uw schoot. Mijn jongetje is
bij U.. veilig. Dat voel ik.. U wilt meer van me weten..
Dat is Uw goedheid. Ik zal het U vertellen.. Ik wil U
alles zeggen. (Pauze.) Ik heb veel van een man gehouden.
Zooveel, dat ik U dat niet zeggen kan. Hij was tooneelspeler. Ik heb op hem vertrouwd. Dat is dom van me
geweest.
Jeanne: Ik ben ook met een tooneelspeler getrouwd.
Frieda : Dat weet ik, Mevrouw.
Jeanne: (met verwondering) Hoe weet.. U dat?
Frieda: (droef-glimlachend) De tooneelspeler Rene
Valk is zoo beroemd..
Jeanne: (hartelijk) Vertel nu-es verder.
Frieda: Ik had het thuis niet erg gelukkig. Ik was
zoo'n beetje Asschepoes bij mijn zusters.. voor wie ik het
huishouden deed.... Ze noemden mij het leelijke jonge
eendje. (hoestbui) Op een partijtje, het eenige partijtje,
dat ik in mijn leven heb meegemaakt, leerde ik.. hem
kennen..
Jeanne: Hoe heette hij? Ik ben met de namen van de
tegenwoordige tooneelspelers nog al tamelijk op de hoogte.
Frieda : Ach, wat zijn namen.. (Pauze) Hij deed zich
zoo goed voor. Hij begreep, dat ik thuis een moeilijk leven
had. Hij leefde in dat ellendige bestaan van ruzie en ge74

krakeel met mijn zusters zoo heelemaal mee. Ik vond het
zalig, dat hij mij zoo goed begreep.. De eenige man,
behalve varier, die mij.. ooit heeft begrepen. Hij overreedde mij om voorloopig -- tot ons trouwen — op een
kamer te gaan wonen. Ik liep het huis uit en ik kreeg
van hem twee mooie kamers. Ik heb het daar heerlijk
gehad, want ik hield van hem en hij van mij (voor zicli
nit) Zoo dacht ik.. Toen ik hem zei, dat ik een kind van
hem.. schrok hij.. Oh.. wat dat voor me is geweest!
(Pauze.) En toen ik hem vroeg: wanneer trouwen we nu,
deed hij zoo vreemd.. zoo onnatuurlijk vreemd. Na dit
gesprek.. is.. hij.. nooit.. meer.. bij.. mij.. teruggeweest.
J e a n n e : Hoe is dat mogelijk?
Frieda: (met sarcasme) Hij was een tooneelspeler.
Jeanne : U moogt niet generaliseeren. Goddank zijn
niet alle tooneelspelers zoo.
F r i e d a : (met nadruk) Hij.. was.. een.. tooneelspeler. Hij stuurde me de achterstallige huur en nog twee
maanden huur.. bovendien. Hij schreef mij dat hij naar
het buitenland moest vertrekken om (MAT te spelen. Dat
was gelogen.. Mijn kindje bracht ik ter wereld. Vader
was gestorven en naar mijn zusters kon ik niet terug..
1k en mijn kindje.. Ja.. En hoe is het toen verde' . gegaan.. Den eersten tijd, toen ik mijn jongetje zelf voedde,
heb ik op mijn kamertje japonnen versteld en armoe
geleden.
Jeanne : Hebt U die man nooit om hulp gevraagd
voor.. zijn kind?
Frieda: (schudt met het hoofd; bitter) Nee, nooit!
Geen cent van.. hem!
Jeanne : Vertel verder.. (naar het kindje kijkend) Uw
jongetje slaapt als een roos.
Frieda : Toen ik niets meer te verstellen kreeg, bracht
ik mijn jongen naar een kinder-bewaarplaats. Iederen
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morgen nam ik afscheid van hem.. En ik ging uit werken. Maar dat kon ik niet iederen dag doen, want
ik ben niet zoo erg sterk. (Zij krijgt een hoestbui.)
Soms had ik.. hanger. . En ik wilde een broodje stelen
Maar ik deed het niet.. Oh nee! De moeder van mijn
jongen mocht toch geen dievegge zijn. Naar een
bar .... een tingel-tangel, wilde ik ook niet gaan.
Zoo doen de meeste vrouwen in mijn geval....
De moeder van mijn jongen mocht toch geen....
sleehte vrouw worden ? Op een dag stond het mij
in-eens klaar voor oogen, dat mijn kind in zoo'n bewaarhuis te gronde moest gaan. Vreemde menschen, vreemde
handen. . Die gedachte liet mij niet meer los. Het werd
sterker en sterker in mij. Ik bracht mijn kind niet meer
naar die bewaarplaats. Ik hield mijn jongetje bij me, dicht
bij me, op mijn kamertje. Ik verstelde weer japonnen,
maar ik kon de huur niet eens opbrengen. De huisbaas
zei mij eindelijk mijn kamers op. (Pauze.)
Jeanne : En vender?
Frieda: Ik heb van alles geprobeerd. Van alles. Maar
de eene mislukking volgde op de andere. Toen heb ik mijn
kind te vondeling willen leggen. Maar wie zou zich dan
over het jongetje ontfermd hebben.. Welke menschen?
Goede menschen, slechte menschen? Nee, dat Borst ik ook
niet te doen. Ik wist me geen raad meer.. Toen heb ik
me willen verdrinken met mijn kind.. Maar toen ik voor
het water stond, dacht ik dat mijn jongetje lachte en mij
zoo verwijtend aankeek. Van het water ben ik weggehold.
(Zij krijgt een rilling.)
Jeanne : U beta het koud.. (Frieda knikt.) Ik zal wat
warms voor U gaan halen. . (stoat op; met nadruk) U
blijft hier vannacht. (Zij legt het kind voorzichtig op
Frieda's schoot. Af deur 3e plan rechts.)
VIER EN TWINTIGSTE TOONEEL.
F r i e d a : (met nadruk) Ik .. blijf niet hier .. (Zij kijkt
bet fraaie vertrek rond, glimlacht droevig. Dan buigt zif
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zich diep tot hoar kind voorover en zij verbergt hear gelaat in de zwarte lap. Vroolijk klinkt de stem van Valk in
de gam. Frieda blifft onbeweeglijk. Valk zingt. Het geluid
komt naderbij,. De deur wordt opengerukt midden achtergrand. Valk luidruchtig op.)
VIM EN TWINTIGSTE TOONEEL
Frieda — Valk.
V a l k : Geen twintig menschen. Afgewimpeld. En ben
ik nu niet vroeg thuis.. vrouw? (Hij komt het vertrek
binnen en ziet dear die onbeweeglijke zwarte groep. Pauze.
Wie.. is.. U? (Frieda heft langzaam het hoofd op. Valk,
Naar onmiddellijk herkennend) God allemachtig.. Frieda
jij hied.. (Hij tuimelt achteruit, trillend op zijn beenen.)
Wat kom jij ! hier doen?
Frieda: (in groote melancholie) Dat wij elkaar zoo
moeten terug zien.. (Jeanne op door de deur rechts nzet
een mooie sjaal.)
ZES EN TWINTIGSTE TOONEEL.
Jeanne — Rene — Frieda.
Jeanne: Zoo.. ben jij al terug, man? ;ECEI siddering
goat door Frieda bij dat woord „man".)
V a 1 k : De voorstelling van den Koopman is afgelast.
Geen menschen.
Jeanne: (Valk in dien toestand ziende) Wat heb je,
Rene?
V a 1 k : Het is zulk een vreeselijk weer.. en ik voel me
ziek.
Jeanne: (op Frieda toe) Zie-zoo.. doe die jaal nu
eens lekker om. (Zij legt de sjaal Frieda om de schouders.)
Willen we nu Uw kindje even in die wieg leggen? (wijst
naar de wieg. Frieda stoat langzaam op, doet een pear
slap pen. Jeanne goat naar de wieg en trekt die naar achte77

ren en dichter bij het vuur. Frieda legt het kind in de tvieg)
Zie je, hij blijft slapen. Ik zal hem eens lekker toedekken.
(Jeanne doet zulks.) Zie-zoo, mijn klein lief kereltje.
(Valk kijkt hopeloos naar beide vrouwen, die staan bij de
wieg.) Man! kom toch-es hier.. Kijk toch-es, wat 'n mooi
kind! (Valk komt wankelend naderbij. Jeanne kijkt in de
wieg, maar Frieda kijkt Valk met haar groote oogen aan,
die haar blik niet verdragen kan. Resoluut.) Laten we nu
nog even gaan zitten. (Zij gaan alle Brie zitten, tot Frieda)
U.. in Uw stoel bij het vuur. (Frieda zinkt langzaam in
de stoel.) Luister U eens, juffrouw Frieda.. U gaat van
avond niet van ons weg! Nietwaar man? (Valk schudt
wanhopend het hoof d. Pauze.)
Frieda: (toonloos) Ik blijf niet hier.
Jeanne: Wilt U dan de straat op in dat hondenweer
met dat lieve kind, dat hier in.. zijn wieg zoo heerlijk
slaapt?
Frieda : Mevrouw, hebt U dan niet begrepen, waarom
ik hier vanavond ben gekomen? (Lange pauze.) Ik kan
mijn jongetje toch niet groot brengen.. (met eenigen nadruk) zooals ik dit zou willen. Mijn kind geef ik aan geen
vreemden prijs (hoestbui) Ik weet, dat ik niet lang meer
leven kan.. want ik heb te veel gebrek geleden. En wat
wordt er dan van.. hem?
Jeanne: (tot Valk) Haar geschiedenis, man, is in twee
woorden verteld. Een tooneelspeler — zijn naam heeft ze
mij niet willen zeggen — heeft haar uit haar tehuis weggehaald, weggelokt.. Hij heeft haar op kamers gezet en
beloofd haar te zullen trouwen. Een belofte met allerlei
fraaie zinnen. Toen zij hem gelukzalig kon vertellen dat
zij een kindje moest krijgen, schrok hij en bleef weg..
Hij betaalde de achterstallige huur enz. en liet vender nooit
meer iets van zich hooren. Hoe kan zoo-iets bestaan? !
Oh. . zoo' n man moesten ze in de gevangenis stoppen..
Alles liep haar tegen.. Gebrek en nog eens gebrek.. De
huisbaas zette haar op straat en toen heeft zij aan het
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eerste het beste huis aangebeld .. vragend om even in de
keuken to molten zitten bij het fornuis. Ik liet haar haven.
Frieda: (staat langzaam op en oat naar de wieg, na-

gestaard door Valk en Jeanne. Zij neemt het slapende
kind uit de wieg, houdt het in de armen en komt majestueus naar voren) Mevrouw, dit oogenblik is voor mij..
ontzettend .. maar het is toch ook heerlijk.. Mevrouw,
Uw kindje, waarvan U zooveel gehouden hebt.. is gestorven. (Paine.) Wilt U het mijne hebben? (Frieda legt het
jongske voorzichtig in Jeanne's armen.) Ik wil mijn kind
aan.. goede menschen geven. (tot Jeanne direct) En dat
bent U!
Jeanne: Maar U kunt van Uw eigen kind toch Been
afstand doen?
Frieda : Dat hebt U óók moeten doen.. Mevrouw.
Jeanne: (met kracht) Maar Uw kind.. leeft!
Frieda : (voor zich uit) Ja .. mijn jongetje leeft! Maar
hoe? .. Als mijn kind 'bij mij blijft, gaat het door gebrek ..
flood, of het wordt slecht. Dat laatste; oh! dat nooit. .
nooit! Ik heb nu met U gepraat, Mevrouw en met U,
meneer. En het is of ik U beiden al lang, al heel lang ken.

(Zij kijkt Valk aan, die haar blik niet verdragen kan.
Valk is zich-zelf bijna niet meer meester. Frieda gaat op
Jeanne toe, doet de zwarte doek wat open.) Dag.. mijn..
lief .. kereltje.. Deze menschen zullen van jou een braaf
mensch maken, wat ik niet kan volbrengen. (Zij snikt, dan

gaat zij langzaam naar de deur, nagestaard door Jeanne
en Valk. Zij hangt de sjaal over de leaning van een stoel.
Zij opent de deur, blifft staan en draait zich langzaam
om) Mevrouw! Ik dank U! (naar Valk ziende) Ik dank U
beiden. (Af.)
ZEVEN EN TWINTIGSTE TOONEEI,.

Jeanne — Valk.
Jeanne: Zoo kunnen we haar toch niet laten gaan. .
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(Zij 101 het kind voorzichtig in de wiey, dekt het snel toe,
vliegt over het tooneel.) Frieda! (Af.)
ACHT EN TWINTIGSTE TOONEEL.
Valk: (zakt in elkaar op een stoel voor tafel. Zijn hoofd
smakt in zijn armen neer. Hij slaat op, slaat zich op de
borst) Groote God, wat ben ik toch een ellendeling. (Hu
gaat naar de wieg. Hij wordt er heen gedreven. Hij kijkt
in de wieg en zakt dan langzaam in zijn knieen op den
grond. Hij barst in een Wilde huilbui uit, met beide handen voor het gelaat.)
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