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SPELEN MEE
BARON DE PIEPWAEGHEN DE ZEEVERGHEM
DOLF SANDERS, boer-herbergier
MARIE, zijn vrouw
STAN, zijn zoon, hovenier bij den baron
DORA, zijn dochter
HERMAN, zijn schoonzoon
KAREL, vriend van Stan
LEENTJE, bediende bij den baron
TOONTJE
MIA en WIM, Hermans kinderen
DORPSMEISJES en -JONGENS
Balletmeisjes
Bedrijven 1 en 2 spelen in de herberg « DE BEUKENDREEF » bij Doff Sanders; bedrijf 3 op de
open plaats voor de herberg.

BEDRIJF I

Speelt bij Doff Sanders in de herberg. Achterplan
midden: buffet. Het buffet is ledig, de muren van de
herberg kaal, stoelen en tafels staan nog op elkaar.
De kermisschoonmaak is gedaan maar alles moet nog
op zijn plaats gezet worden.
TOONEEL I
Marie Doff Stan - Figuratie.
-

-

MARIE: (staat achter de toonbank, tapt de glazen
vol. Ze is een boerenvrouw van rond de vijf tig. )
STAN: (flinke dertiger, helpt haar.)
DOLF : (kloeke zestiger, naar ouden boerentrant ger
kleed. Staat tusschen de figuratie. Allen zingen.)
ZANG I
De herfst is aangebroken,
De blaren worden geel,
En toch weerklinkt ons zingen
Uit voile Borst en keel.
't Zal morgen kermis wezen !
Ons huizekes zijn net

Gevaagd, gewit, geborsteld,
In nieuwe verf gezet.
Meisjes en jongens, de beentjes gesmeerd,
Vroolijk gesprongen, u dapper geweerd 1
De herfst is aangekomen
En sappig hangt het fruit.
't Wordt stiller in de velden,
De zwaluw trekt er uit.
Maar kermis zal het wezen
Voor ieder, klein en groot ;
De vlaaien zijn gebakken
En klaar is 't koekenbrood.
Meisjes en jongens, de beentjes gesmeerd,
Vroolijk gesprongen, u dapper geweerd !
De herfst is aangekomen
En heeft de kermis bij,
Daarom is 't jonge volkje
Zoo opgewekt en blij.
De paardjes van den molen
Die kijken wachtend uit,
Wij hoorden reeds de tonen
Van orgel en fluit.
Meisjes en jongens, de beentjes gesmeerd,
Vroolijk gesprongen, u dapper geweerd

1 bi
J

S

bis

bis

(Zij drinken.) Gezondheid ! - Sante !
MARIE: (zet verder het buffet in orde.)
iste MEISJE : Nog zoo druk in de weer, Marie?
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MARIE : Ja kind, 't moet er morgen toch kermisr
achtig uitzien, nietwaar ?
STAN : (tot figuranten) Aan ulie te zien zou men
zeggen dat het vandaag al kermis is.
Iste JONGEN : Omdat we eens naar het dorp gaan
kijken ?
STAN: Nee, maar omdat ge al uitgelaten zijt als
jonge veulens.
2de MEISJE : Jaloersch ! Hij is jaloersch ! Om schoon
te zijn moest hij met ons meegaan he vrienden ?
FIGURATIE : Ja ! ^- Zeker !
STAN : Ge hebt schoon te praten ! Ik heb beloofd
moeders cafe in orde te helpen brengen. Om schoon te
zijn moest ieder van u een hand uitsteken : veel handen
maken Licht werk.
FIGURATIE : 0, als 't maar dat is! — Vooruit !
Komaan !
MARIE : Maar Stan toch!
STAN: Laat ze maar doen moeder. Ze weten am
ders met hun zottigheid geen blijf ! (In een oogwenk
zijn de figuranten bezig de glazen in het buffet te
schikken, de affiches aan den muur te hechten, terwijl
ze in koor zingen : )
ZANG 2
't Is maar een woord,
Een enkel woord,
Wij laten ons niet smeeken !
De glazen net
Van kant gezet.

-8STAN:
Past op maar voor het breken !
FIG.:
Met vlugge hand
Ook nog den wand
Behangen met plakkaten,
En als 't nu Stan
Believen kan
Dan zijn wij uit de paten!
STAN: Dank u kinderen, dank u! 'k Zal er eens
voor dansen.
2de MEISJE : Begin dan maar met mee to gaan.
STAN: Zoo op mijn klompen ?
lste MEISJE : We hebben allemaal ons klompkes
aan ! (In koor)
ZANG 3
STAN:
De buitenmenschen dragen geen schoenen heel het jaar,
Voor 't werk in schuur en stallen staan houten klompr
[kes klaar
SAMEN :
Ze klepp'ren langs de straten
Door regen en nat
Och 'k wou dat 'k heel mijn leven
Zoo'n klompkes had!
STAN:
Als Sintergreef gaat komen dan doen de klompkes mee,
Ze staan in 't open schouwke, met hooi en korensnee.
SAMEN :

Ze klepp'ren langs de straten
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Door regen en nat

Och 'k wou dat 'k heel mijn leven
Zoo'n klompkes had.
STAN :
En legt de witte Winter zijn gladde banen aan,
Dan zijn het houten schoenen waarmee we glijden gaan.
SAMEN :
Ze klepp'ren langs de straten
Door regen ne nat
Och 'k wou dat 'k heel mijn leven
Zoo'n klompkes had.
1 ste BALLET: DE KLOMPENDANS.
1 ste MEISJE : Gaat Dora niet mee naar 't dorp,
Marie?
MARIE : Die komt eerst met den trein van zes uur
thuis van school.
DOLF : Ja, wie gaat Dora afhalen naar de statie,
als gij mee 't dorp in trekt, Stan?
STAN : We zullen het op een akkoordje gooien.
(Tot Fig.). Gij gaat het dorp in, de achterblijvers bij eentrommelen, en ik ga Dora halen... en we komen u
samen vinden. In orde ?
FIG.: Ja ! — Goed — In orde ! (Allen rechts af.)
,

TOONEEL II.
Marie - Stan - Karel
STAN: (begint tafels en stoelen op hun plaats to
zetten.)
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KAREL : (rechts op, groet. ). Marie!
MARIE: Dag Karel.
KAREL: (bestelt bier. Tot Stan:) Nu hebben ze
u een Ilink werkje aan de hand gedaan, Stan!
STAN : ja ja, ze hebben niet allemaal zoo'n lekker
lui leventje als de ingenieurs. Gijlie verslij1 van 't
luieriken...
KAREL : Ho ho!
STAN : De helft van den tijd werken en vet betaald...
KAREL : Zijt ge 'r jaloersch om ?
STAN : Nee hoor! Ge moogt het hebben! (Stilte).
Wat nieuws ?
KAREL : Geen...
STAN: 'k Dacht soms dat ge nieuws bij hadt. Want
van grooten dorst zijt ge niet naar hier gekomen.
KAREL : Wat weet gij daarvan, kerel ?
STAN: Wel ge hebt uw glas bier nog niet bezien.
Of komt ge voor wat anders ?
KAREL : (glimlacht maar zwijgt.)
STAN: Ziet ge wel ? Zwijgen is instemmen. (Der
clameerend :) Zijn hart slaat als ne kwakkel en zucht
gelijk ne visch...
MARIE: Trek het u niet aan hoor, Karel!
KAREL : 0, we kennen Bien vlegel langer !
MARIE: (links af) .
KAREL : (voortgaande). Houdt gij uw hart maar in
bedwang, man. Dat springt bijna boven uw hoofd als ge
Leentje Kleenen ziet. — Drinkt ge er een mee ?
STAN: 't Zou gaan tijd worden, menheer de inger
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nieur. (Gaat zich achter de toonbank een glas bier
tapper. Ze tikken en drinker.)
TOONEEL IV
Stan - Karel - later Dolf even
KAREL: Komt Dora vandaag naar huis?
STAN: Precies of hij wist dat niet?. Hang den
onnoozele niet uit, man. Als ge braafkes zijt moogt ge
ze mee gaan afhalen naar de statie...
KAREL : Zou Dora daarmee... gediend zijn?
STAN : «Zien» zei de blinde. Als 't haar niet aanstaat
maakt ge rechtsomkeer lijk bij den troep.
KAREL : 'n Schoon vooruitzicht is het niet...
STAN : (schiet in een lack,)
ZANG 4
KAREL
Gij spot met mij
En toch, hoe blij
Zou 't hier van binnen wezen,
Als slechts een stond
Ik op haar mond
Een innig woord mocht lezen !
SAMEN ;
Het is in mij (hem) zoo vreemd to moe
De liefde sluit mijn (zijn) lippen toe,
Ik (hij) kan 't niet langer dragen !
Haar oogen zijn zoo wonder zoet,

12 -Haar hartje is zoo innig goed,
Waarom de kans niet wagen?
STAN:
Maar beste man,
Waar praat gij van?
Weet 't meisje van uw droomen
Hoe gij haar mint
En op haar zint ?
KAREL :
Dat heeft ze nooit vernomen...
SAMEN :
Het is in mij (hem) zoo vreemd te moe
De liefde sluit mijn (zijn) lippen toe,
Ik (hij) kan 't niet langer dragen !
Haar oogen zijn zoo wonder zoet,
Haar hartje is zoo innig goed,
Waarom de kans niet wagen ?
KAREL :
Ik heb op haar
Al menig jaar
Gehoopt in stil betrachten...
STAN:
Wat zwijgt gij dan
Gij bange man?
KAREL
Ik mag niet langer wachten !
SAMEN :
Het is in mij (hem) zoo vreemd te moe
De liefde sluit mijn (zijn) lippen toe,
Ik (hij) kan 't niet langer dragen !
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Haar hartje is zoo innig goed,
Waarom de kans niet wagen ?
STAN : Ge zijt me de <<Charel» gij !
KAREL : Waarom?
STAN : Moet ge nogal vragen ! Ge loopt maanden
en jaren te droomen van een meisje en ge durft het haar
niet zeggen.
KAREL : Wie zegt dat ?
STAN : Ja, strijd nu nog of dat ge op Dora verkik
-kerdzijt!
niet zeggen.
KAREL : Dat doe ik niet.
STAN : 'k Dacht het anders. Maar als ge uitstelt
en blijft uitstellen zou 't wel kunnen gebeuren dat 'n
andere u 't gras voor de voeten wegmaait... en kom dan
bij mij uw beklag niet maken.
KAREL : ('n beetje achterdochtig). Ge weet jets,
Stan.
STAN : Ik ? Och man!
KAREL : ja ! ---, Wie maait me 't gras voor de voeten
weg ?
STAN : (Heeft pret in 't gevalletje). Hm... Ik hoor
al wat bier en al wat daar...
KAREL : Dat meent ge niet!
STAN : Dat Dora niet vreezen moet op te gaan
voor zaad weet toch iedereen he?
KAREL : (voor zich.) 'k Heb van haar gedroomd
van toen we nog bijna kinderen waren. Ik heb me nooit
kunnen voorstellen met 'n andere vrouw door 't leven
,
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te gaan.
Stan, ik zie ze zoo geren, dat zonnekind !
STAN: Toch durft ge 't haar niet zeggen ?
KAREL : Wie is die andere ?
STAN : Jaloersch soms ?
KAREL : Jaloersch ? Nee... (met 'n tikje moedeloosheid). Maar 'k wil weten. 'k Zie liever de werkelijkheid
onder de oogen dan te leven in onzekerheid. — Is 't
Willy Beeckman ?
STAN: (Schudt het hoofd).
KAREL : 'n Andere jongen uit het dorp?
STAN: (id.)
KAREL : 'n Vreemde dus, — Ken ik hem?
STAN: (als hooger).
KAREL : Het zij wie wil. Maar zonder strijd geef
ik ze toch niet op!
STAN : En als ge moet? (Hij heeft op ieder woord
gedrukt) .
KAREL : Als ik moet !... Maar 't zal mij pijn doers,
Stan. Aan 'n kameraad mag ik dat wel zeggen : een
heele toekomst had ik op haar gebouwd. Maar als ze
denkt gelukkiger te zijn met 'n ander...
STAN : (met 'n flinken klop op Karels schouder).
Geef me de vijf, Karel, en maak dat ge mijn schoonbroer zijt !
KAREL: (kijkt hem niet begrijpend aan).
STAN: 't Is er geen van 't dorp... en ook geen
vreemde ! Ha. ha, nu had ik u wel liggen he?
KAREL : Gi j .. .
STAN : (invallend). Maar laat die twee minuten
zweeten u 'n les zijn en trek met kermis uw stoute schoes---
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nen aan... Enne zit neer eer ge door uw knieen zakt
want 't scheelt geen haar! (Wil Karel op een stoel
duwen.) 'k Wist toch - niet dat het er bij u zoo diep in
zat !
KAREL : Lach er maar mee.
STAN : Nee nee, 'k lach ik daar niet mee. De lief de
is het eerste en 't grootste gebod. Vrijt, alletwee ! Kust,
koost dat de stukken in de lucht vliegen ! Het zal mijn
lang leven zijn!
ZANG 5
STAN :
De koning van de schepping
Zoo zegt men, is de man,
KAREL :

Hij is 't die alles regelt,
Die 't al besturen kan.
SAMEN
Maar kijkt hij in de oogen van zijn meisje
Dan wordt die koning een vazal ;
Haar zwakheid schragen
En haar behagen
Is al wat hij dan willen zal.
STAN :
De man, hij is de sterke,
Die goochelt met zijn kracht
KAREL :
Die zelfs de elementen
Doet buigen voor zijn macht
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SAMEN
Maar kijkt hij in de oogen van zijn meisje
Dan wordt die sterke zwak als riet,
Hij zal haar fluisteren
En zij zal luistren
Maar haar bevelen zal hij niet.
STAN:
De man mag al bezitten
Wat 't leven zonnig maakt:
KAREL :
Gezondheid, eer en rijkdom
Waar menigeen naar haakt.
SAMEN
Maar kijkt hij in de oogen van zijn meisje
Dan weet hij armoe aan zijn haard...
In groot verlangen
Zal hij haar prangen
Want lief de alleen is alles waard.
DOLF : (steekt het hoofd binnen). Ha 't is Karel!
KAREL : (groetend). Dolf !
DOLF : (tot Stan). Wanneer gaat ge nu naar den
trein?
STAN: Ik heb nog al den tijd, wader.. Die trein
loopt pas to zessen binnen.
DOLF : (schertsend). Altijd hetzelfde liedje : tijd
genoeg. Geen wonder dat hij op zijn dertig jaar nog niet
getrouwd is. Wie zou zoo'n tijdgenoeg willen ? Maar
ge kunt zorgen, dat Dora niet alleen van de statie moet
komen met pak en zak, hoor I (terug weg).
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zongen dan <Dora> . En wacht tot ze thuis is! Dora
moet zijn brood snijden. Dora moet zijn das knoopen,
't is Dora den heelen dag door. Als vader een jongeman
was, daar hadt ge een concurrent aan. (Doet zijn werk
schort af).
KAREL: (naar de deur). Tot seffens.
STAN : Gaat ge niet naar de statie ?
KAREL : (afwezig). Nee...
STAN: Voddevent !
KAREL : Dank u !
STAN : Ezel !
KAREL : Merci...
STAN: Driedubbele ezel !
KAREL : Geef me de hand, broer...

STAN: Maar als er 'n andere...
KAREL : Wees maar gerust, ik zal me het gras niet
voor de voeten laten wegmaaien ! Tot sef f ens ! (Rechts
af).
TOONEEL V.
Stan Dolf Baron de Piepwaeghen de Zeeverghem.
r

r

STAN: (schudt fluitend zijn kleeren af, brengt wat
orde in zijn Naar.
BARON: (geblaseerd persoontje van rond de zestig,
is in jagerskostuum, , loopt met kleine trippelpasjes,
spreekt gejaagd en met een Fransch accent. Rechts op.)
STAN : (groetend). Mijnheer de baron!
-

.-0
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BARON: Waar is uwe wader?
STAN : In de keuken, menheer. Heeft u hem noodig ?
BARON : (Bassend). Ja, rap maar... un peu vice.
't Is ik heb niet veel tijd... (legt zijn geweer ergens op
een stoel) .
STAN: (even links af) .
BARON : (loopt zenuwachtig heen en weer) . Wat
denken die boeren wel ? Maar wacht... wacht ? Of weten ze niet, wie baron de Piepwaeghen de Zeeverghem
is? De eigenaar dezer streke...
DOLF : (op met Stan. Licht even zijn pet op). Menr
heer de baron...
BARON: Ha! Waarom loopen uwe honden in mijn
bosschen?
DOLF : Mijn honden? Ik heb maar...
BARON: (invallend). 't Is ik kom daar in mijne
bosschen, en daar kom uw hond, uwe hond patron! —
aanloopen met ne lapin tusschen zijn tanden...
DOLF : La-pin?
BARON : Ja, ne lapin, een haas! Tusschen zijne
tanden...
STAN: (met verborgen minachting). Een konijntje
dus.
BARON: Mais enfin, weet ik niet wat ik heb gezien?
't Was een . haas zeg ik, een echte haas, uit mijn bos•schen ! 't Is ik wil dat niet! Je ne veux pas ca Ge moet
Bien hond gebonden zetten of gij hebt proces verbal...
compris ?
DOLF : Ja, als menheer de baron...
STAN: Neem me niet kwalijk menheer, maar we
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wenschen niet Bien hond vast te zetten.
BARON: (nijdig). Tiens ! Gij klap zoo frank tegen mij, den eigenaar dezer streek ? Uwe hond loop los,
in mijne bosschen, op mijn eigendom !... Als ik wil...
STAN : Nu ja menheer de baron?
DOLF : Zwijg liever, jongen.
STAN : (tot baron). We willen Bien hond opsluiten.
BARON: Ha!
STAN : (tot Doff), Maar dan verzoek ik menheer
den baron zijn hazen en lapins en wat de bliksem nog
meer, ook in Nun Nolen te houden !
BARON : (lacht 'n sarcastisch lachen). Mijne hazen?
Loopen die niet op 't mijn? Al wat ge hier ziet, 't is 't
mijn! Ben ik niet de eigenaar dezer streke ?...
STAN : Al Brie keer vandaag. ...
DOLF : Zwijg toch Stan!
STAN : Maar 't beslag uit de Bakken van onze kiekens, is dat ook het uwe, menheer ?
BARON : Beslag ? Que veut dire ca, beslag? Wat
is beslag?
STAN: Kiekeneten. En dat komen UW hazen en
lapins uit de eetbakken van ONZE . kiekens gappen,
nietwaar vader ?
DOLF : Dat is zoo, menheer de baron....
BARON: (a ne me regarde pas! (Spottend). Jaag
ze weg he! (Stilte). De heele environ is van mij, en
mijne hazen loopen waar ze willen. La ! En loop die
hond nog los, proces verbal. (Wil heengaan, keert in de
deur nog om). Ha, nog iets. Na half Maart, de pacht
vijf en twintig pour cent hooger.
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DOLF : Nog hooger ?
BARON: Ja ja, hooger ! Al mijne huurders betalen
meer. Was vroeger voorniet. Zit ik niet meer mee.
DOLF : Vijf en twintig percent! En ik kan nu al met
moeite rondkonien. We hebben die schuld nog...
BARON: Presseer niet. Ge betaal interest, he?
STAN: (windt zich op maar bedwingt zich) .
DOLF : 't Wil allemaal wat zeggen !
BARON: ja, als gij denkt dat het te veel is... Uw
huis zal niet lang ledig staan, ah non! (Naar de deur).
Denk om dien hond. Hij moet van mijne eigendom blijr
ven ! (Rechts af, laat zijn geweer liggen.)
TOONEEL VI.
Stan . Dolf - Toontje
STAN: (knijpt de sigaret die hij aan 't rooken was,
tusschen de wingers stuk, smijt ze met 'n driftig gebaa
weg). Schandalig ! Altijd kruipen voor 't kasteel ! Altijd den rug krommen om slagen te krijgen...
DOLF : Ge overdrijft, jongen. Maar rechtvaardig
is het niet.
TOONTJE: (roept buiten met kapotte stem.) Hedde
geen vodden of beenen liggen? IJzer, vodden of beenen
liggen ?...
DOLF : Vijf en twintig percent! 't Wil wat zeggen !
TOONTJE: (typisch ventje waarvan men den ouderow
dom niet zou kunnen schatten, maar ouder van jaren
dan van hart, in lompen gekleed.) Den goeien dag,

r
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baas! (Roept naar buiten). Ho Lucifer! Ho! Koest
zeg ik. (Binnen). Triestigen tijd he, baas?
DOLF : Ja Toontje, ja! Aan u zoudt ge dat anders
niet zeggen.
TOONTJE : Filosoof zijn, baas, filosoof zijn in de
wereld, en de dingen pakken lijk ze komen. Oud worden, man, en jong van hart blijven. (Tot Stan.) Waar
of geen waar, jongen ?
STAN : ('n beetje afwezig. Ge kunt gelijk hebben,
Toontje.
DOLF : ja, ja, maar alleman kan het niet.
FIGURATIE : (komt stil binnen, luistert naar het
gesnap van Toontje).
TOONTJE : Filosoof zijn ? Niet kunnen ? Niks zoo
gemakkelijk ! Als ik 's avonds bij de boeren in 't strooi
kruip en mijn oogen toe doe, 'k peis : 'k ben weeral
binnen voor nen nacht ! Heb ik vandaag nen drogen
boterham, 'k denk : morgen zal 't vetter zijn... (Hij
Zingt : )
ZANG 6
Ik trek door de kempen
Met vroolijk gezicht,
Mijn voeten zijn zwaar soms,
Mijn beurs die is licht.
Ik ben van de boeren
Een vaste kalant ;
Ik pak van het leven
Den zonnigen kant:

Leef lijk een vogel
Tevreden en blij!
Zeg als de zon schijnt:
Ze schijnt ook voor mij!
Leef als een vogel
Die vliegt in de lucht,
Komt het geluk, pak
Het mee in de vlucht.
Een boterham hier en
Wat overschot daar
Een slok van de pomp en
Mijn eetmaal is klaar.

En kruip ik des avonds
In 't hooi op de schelf
Ik slaap lijk een koning
En 'k zing bij mij zelf :
ALLEN
Leef lijk een vogel
Tevreden en blij,
Zeg als de zon schijnt:
Ze schijnt ook voor mij I
Leef lijk een vogel
Die vliegt in de lucht,
Komt het geluk pak
Het mee in de vlucht!
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TOONEEL VII
Stan - Dolf , Toontje . Figuratie
STAN : Ge zijt een gelukkige vogel, Toontje!
TOONTJE : Ja'k, wel ja ! Ik wil niet ruilen, nog
met geen koning ! — Vodden en beenen liggen? Oude
schoenen, oude potten en pannen, oude stoven, oud
ijzer ? Ik geef den hoogsten prijs, comptante betaling,
voor alien ouden rommel... behaive voor ouwe wijven...
lste JONGEN : Ho ho Toontje!
TOONTJE : Ja'k, we! ja ! Weet gij 't verschil tusschen vrouwen en wijn ? Nee ?... (Vertrouwehjk). Wijn
wordt beter bij 't oud worden en vrouwen worden er
slechter bij... (tot 1 ste jongen, die zich druk bezig
houdt met een der meisjes). Is 't waar of geen waar?
lste JONGEN : Ik weet niet Toontje!
TOONTJE : (klopt hem kameraadschappelijk op den
schouder). Maar ge hebt ze toch liever jong he? El ei
f ijne !
1 ste JONGEN : Gij niet?
TOONTJE : Ik ? Da'k nog moest jong zijn! Maar
allee, 'k heb ook mijn tijd gehad, en ieder zijn toer is
niet to veel. Is 't waar of geen waar? — Vodden of
beenen liggen?
STAN : (roept aan de deur links). Moeder hebt ge
wat liggen voor Toontje?
lste MEISJE : (komt bij Stan). En waar is Dora nu?
STAN : (herinnert zich plots). Dat is waar ook!
Die moest ik gaan of halen ! De trein moet binnen zijn!
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2de 1VIEISJE : Dan gaan we ze tegen. (Tot de anderen). Akkoord ?
FIGLIRATIE : Ja ja ! Goed ! Kom ! (Allen rechts af).
TOONEEL VIII

Stan - Toontje - Marie - Baron
MARIE: (links op) .

TOONTJE : Dag bazinneke ! Vodden of beenen liggen ? Oude schoenen, oude potten en pannen oude
stoven, oud ijzer ? Hoogste prijs, comptant betaald...
MARIE : Neen Toontje, voor 't moment niet. Maar

hebt ge geen honger ?
TOONTJE : (duwt met zijn duim op zijn bulk). Ik
kan er een putteken in duwen...
MARIE: Wacht dan even. (Links af.)
TOONTJE : Een van de duizend, uw moeder ! Is
't waar of geen waar? (Naar deur rechts.) Hola Luci^fer ! Een beetje minder is nog goed ! (Heftiger). Lucifer!
(Terug op achterwaarts stappend, want) .
BARON: (komt rechts op, gekwetst). Warblief ?
Vagebond !
TOONTJE : Ge moet u niet kwaad maken, heerr
schap. Da's niet gezond. Ik heb er van mijn leven een
weten sterven van coleire... (Gaat nog 'n stag achternit).
BARON: (Vooruit). Gij roept Lucifer... en riskeer
dat nog eens ...
TOONTJE : Ik roep toch wat ik wil op...
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BARON : (invallend). Ha gij roep wat gij wil ?...
Gij zult mij respecteer, mij...
TOONTJE : (eveneens invallend). Da's gelijk ge
wilt! Waakt een overdreven buiging).
BARON: En als gij nog een keer Lucifer zeg tegen
mij... proces verbal! Compris ? Landlooper !
TOONTJE : (schiet in een schaterlach). Lucifer! Tegen hem! En was dat dan zoo miszegd, he? Maar 't
was tegen mijn hond, mijne vriend!
BARON: (geindigneerd.) <<Mijne vriend !» dat zeg
<<mijne vriend>> tegen den eigenaar dezer streke !
TOONTJE : Hem?
BARON :Kent gij mij niet?
TOONTJE : (kijkt hem vragend aan).
14IARIE : (op met telloor pap en lepel, zet het op
een tafel bij Toontje neer).
BARON: (richt zich trotsch op.) Ik ben baron de
Piepwaeghen...
TOONTJE : (invallend). Hewel ge ziet er zoo ne
<<piepwagen>> uit... (Met dezelfde trippelpasjes als de
baron naar de tafel, begint rechtstaand to eten, de telloor in de hand).
BARON: (voortgaande, heftig). Baron de Piepwaeghen de Zeeverghem !
TOONTJE : (tusschen twee happen in). Ciça ! Ge
hebt hem niet gestolen, uwen naam ! Menheer de «piepwagen>> de <<zeevereer>>... (Eet vlag door nu.)
BARON : (woedend). Landlooper ! 't Is ik u zal wind!
je vous... Je vous...
TOONTJE : (zet zijn bord met een smak neer).
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menheer de piepwagen de zeevereer ! (Smijt zijn jasje
uit). Hier pak aan!
BARON: C'est terrible! Insupportable!
TOONTJE : Nee nee, zonder <<permiabel>> ! In broek
en hemd ! (Tot Stan). Waar of geen waar jongen ?
MARIE : Eet uw telloor uit, Toontje. (Tot Baron).
Menheer de baron, u begrijpt...
BARON: (negeert haar). Mijn geweer! Waar is
mijn geweer ?
MARIE: (kijkt rond, geeft het). Als 't u belieft...
TOONTJE : Jamaar neen he? Geen schietgetuig,
menheer de piepwagen! Schietgetuig niet astemblief !
BARON: (beziet Toontje met verachting. Tot Stan).
Uw bond, hij loop daar nog... Denk er om : hij moet
van mijne eigendom blijven... compris ? (Rechts af).
TOONEEL XI
Vorigen min Baron . Dolf
DOLF : (rechts op).
TOONTJE : (terug aan 't lepelen, zittend nu.) Met
zoo'n heerschap zou ik mijn pap nog laten koud worden.
MARIE: Ge durft toch nogal hoor, Toontje!
TOONTJE : Omdat die <<piepwagen>> ne baron is?
Is ne baron meer dan ne voddeman ? Als hij doodgaat
stoppen ze hem onder den grond, zes voet diep, en dan
is hij voor de pieren, precies lijk ik. 'n Hofke zullen
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ze op zijn buik planten, en op den mijnen niet, da's
't verschil... Waar of geen waar, jongen ?
STAN: Ge hebt gelijk, Toontje 1 Zoo'n mannen
moeten op tijd en stond eens op hun plaats gezet worn
den. Dat doer hun goed !
ZANG 7
STAN :
Wij groeten met een hoofsch gebaar
Die ons bevelen,
Maar kruip'rig vleien doen we niet
Voor geen kasteelen !
ALLEN :
Dat kunnen wij niet
Dat willen wij niet
Al zijn wij maar simpelen menschen,
Ons kempische aard
Is alles ons waard,
En vrijheid is al wat wij wenschen !
STAN :
Wij moeten wroeten voor 't bestaan,
Er nijpen zorgen,
Maar meelij beed'len doen wij niet,
Noch nu, noch morgen !
ALLEN :
Dat kunnen wij niet
Dat willen wij niet
Al zijn wij maar simpele menschen,
Ons kempische aard
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Is alles ons waard,
En vrijheid is al wat wij wenschen !
TOONTJE : (geeft Marie zijn ledig bord terug).
't Heeft gesmaakt, bazinneke ! Gijlie zijt andere menschen dan die <<piepwagen>>... Tot de naaste keer. En
als ge dan vodden of beenen liggen hebt, oude schoenen,
oude potten en pannen, oude stoven, oud ijzer...
MARIE: (heeft de telloor in de keuken neergezet, is
terug met 'n paar blokken). Wacht eens, Toontje. Die
kap is wel wat gebarsten, maar ge zit er toch droger in
dan in die versieten schoenen... (Tot Stan en Dolf). Ze
zijn u toch to klein...
TOONTJE : (heeft zijn schoenen uitgetrokken : het
zijn een hooge mansbottien en een laars. Zijn teenen
staken er door. Hij steekt de voeten in de blokken.) 't Is
precies of mijn voeten Zondag vieren ! Bedankt bazinneke, bedankt ! Ze zijn lijk voor mij gemaakt ! (Hij
heeft zijn jasje aangetrokken, hangt de schoenen aaneengebonden over zijn schouder.) Tot den naasten keer
bazinneke ! Baas! (Tikt aan zijn versleten hoedje.
Rechts af, men hoort hem nog roepen :) Hop Lucifer!
juu ! Hedde geen vodden of beenen liggen... IJzer,
vodden of beenen liggen......
-

TOONEEL X
Stan - Leentje - Marie en Dolf even
STAN: Weeral 'n gelukkige ziel meer in de wereld.
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MARIE : Och ja, we zijn allemaal sukkelaars, en de
een moet den ander helpen... nietwaar vader ?
DOLF : (terwijl hij met Marie links weggaat). 't Is
zoo vrouw... (Al).
STAN : (schiet zijn vest aan, to wege naar de buir
tendeur.)
LEENTJE : (Rechts op, gejaagd).
STAN : Gij hier, Leentje ? Moest gij niet op het
kasteel zijn?
LEENTJE : Ik had een paar boodschappen... en...
STAN : En ge zijt zoo gejaagd. Wat scheelt er?
LEENTJE : (zwijgt).
STAN : Wat hapert er, Leentje ?
LEENTJE : Och, 't is de moeite niet.
STAN : Jawel. Dat zie ik. Kunt ge 't mij niet zeggen?
We zijn toch altijd goeie vrienden geweest, gij en ik...
LEENTJE : Dat wel...
STAN : Welnu dan ?
LEENTJE : Ik... ik kwam den baron daar op den
boschweg tegen... en... (Er is een stilte).
STAN : Is 't zoo erg?
LEENTJE : Ik kom hem toch liever niet alleen tegen
op zoo'n eenzame plaats. — Maar er is iets anders. Ge
moet den baron leelijk in de rapen geloopen hebben,
want hij schold op u en toen ik wegging zei hij: <<Loop
bij die van Sanders in en zeg dat die onbeschofterik
van 'n hovenier direct naar 't kasteel moet komen...»
STAN : ('n Tikje geraakt). Onbeschofterik ! Ben ik
dat Leentje ?
LEENTJE : Dat moet ge u niet aantrekken. — Is
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er jets bijzonders met den baron? (Ze heeft het bezorgd gezegd).
STAN: (haalt de schouders op),
LEENTJE : Ik dacht het. Ik kon 't hem aanzien. Hij
zal 't u laten boeten, en u op straat zetten, Stan.
STAN : (luchtiger dan hij werkelijk is). Dan ga ik,
meisje. Ik heb handen aan het lijf, ik zal elders ook
wet terecht komen.
LEENTJE : (kijkt hem een oogenblik aan, laat dan
het hoofd zinken). Als 't maar waar is!
STAN: Ge maakt u zoo bezorgd om mij, Leentje?
LEENTJE : (kijkt niet op). Er is zoo licht geen
werk te vinden, den dag van vandaag... en... het zou
vreemd zijn, een anderen hovenier door het park te zien
loopen...
STAN : Waarom, Leentje?
LEENTJE : Och... dat moest ge niet vragen...
STAN : (neemt haar hoofd tusschen zijn harden).
Leentje, ik had mijn zoet geheim nog een tijdlang voor
mij willen houden : een tuiniersloon is niet groot. Maar
nu ik dat bezorgd gezichtje voor me zie, wordt het me
te zwaar. Ik hou van u Leentje, en gij houdt van mij...
is 't niet?
LEENTJE : (knikt),
STAN : (neemt haar handen.) Ik had het langer
vermoed, kindje. Zoudt ge op mij kunnen wachten, tot
ik u een behoorlijk bestaan kan verzekeren ? Leentje?
LEENTJE : (innig). Stan!
STAN : Ook als de baron mij doorzenden moest?
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LEENTJE : Dan vooral. Ik heb maar een woord,
jongen, en maar een liefde !
STAN : (drukt haar aan zijn hart).

ZANG 8
STAN :
Mijn Leneken, mijn lieveken,
Zoo innig en zoo goed ;
LEENTJE :
Mijn jongen toch, mijn Stanneken,
Met u is 't leven zoet !
SAMEN:
Mijn harte zwelt van zaligheid
Nu 'k u de (n) mijne (n) weer;
Ik wacht op u, we deelen saam
Van 't leven lief en leed.
STAN :
Mijn Leneken, mijn lieveken,
Uw bijzijn maakt me sterk ;
LEENTJE :
Ik denk aan u den heelen dag
Bij rusten of bij werk.
SAMEN :
En voert met wijdsch gebaar de nacht
Zijn gulden droomen aan
Dan zie 'k uw wezen teer en trouw
Nog voor mijn oogen staan.
STAN :
Mijn 'Leneken, mijn bloemeken,
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LEENTJE :
Ik zweer het u, mijn lieveling,
Ik blijf u steeds getrouw.
SAMEN :
En mogen blijde kinderkes
Ons levensbloemen zijn
Een hemel wordt ons huizeke
Ons water wordt dan wijn...
2de BALLET: HET BALLET DER BLOEMEN.
STAN: Mijn Leentje ! Kom we trekken samen
naar 't kasteel. (Er klinken buiten stemmen, en accordeontonen. Stan kijkt naar buiten). 't Gezelschap is
daar, nu moeten we maar wachten.
(Figuratie op met Dora. Karel is ook bij 't gezelschap.
TOONEEL XI
Vorigen - Dora Karel Figuratie. Later Doff en Marie
en Hermans kinderen.
,.
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ZANG 9
IN KOOR :
De school is uit, de school is uit,
We hebben Dora bij.
We trekken met ons heele groep
Op ronde, zij aan zij!
DORA :
De school is uit, de school is uit
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En met een zorgenvrij gemoed
Naar vroolijkheid op zoek !
ALLEN :
En morgen zal het kermis zijn
MEISJES
Sa jongens, zoekt een meid
JONGENS,
Sa meisjes kiest een jongen uit
ALLEN :
Gedanst, gekust, gevrijd !
DOLF en 1VIARIE : (komen aan het erode van den
zang met Hermans kinderen links op. Mia en Wim zijn
rood de 7 a 8 jaar).
DORA : (omhelst hen). Dag wader! 1VIoeder ! Dag
bengelkes ! (Naar Stan die naast Lena staat). Dag
broer ! (Doelend op Leentje die ze 'n hand geeft). Sinds
wanneer...
STAN : Zwijg drommelsche meid!
DOLF : Map maar door, kind! Ik heb gauw wat
gezien hoor !
LEENTJE : (kijkt een beetje verlegen. Fig. heeft
er pret in).
lste )ONGEN : Zoo Stan! Nu moet er zeker plezier
gemaakt worden
KAREL : Ja, nu kunnen we de kermis inzetten ! (Naar
Dora). Doortje ?...
DORA : (kijkt Karel aan, dan de kinderen van Her-
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man, Er is even een stilte. Plots neemt ze aan elke hand
een kleintje.) Kom ! (In Koor)
ZANG 1
De herfst is aangekomen
En sappig hangt het fruit
't Wordt stiller in de velden
De zwaluw trekt er uit.
Maar kermis zal het wezen
Voor ieder, klein en groot,
De vlaaien zijn gebakken
En klaar is 't koekenbrood.
Meisjes en jongens de beentjes gesmeerd,
Vroolijk gesprongen, u dapper geweerd.
De herfst is aangekomen
En heeft de kermis bij
Daarom is 't jonge volkje
Zoo opg.ewekt en blij.
De paardjes van den molen
Die kijken wachtend uit,
We hoorden reeds de tonen
Van orgel en van fluit.
Meisjes en jongens, de beentjes gesmeerd,
Vroolijk gesprongen, u dapper geweerd.

BEDRIJF II

TOONEEL I
Dolf - Marie . Stan -Figuratie
(Ieder heeft een pint schuimend bier in de hand).
ZANG 10.
KOOR :
Komt bij, komt bij, komt bij,
Het jaar is weer voorbij !
En had het guile vreugde mee,
Het bracht in menig hart ook wee,
Vergeten nu de zorgen
Wij denken slechts aan morgen,
Het nieuwe jaar baart nieuwe vreugd,
Een buitenkansje doer eens deugd !
Komt bij, komt bij, komt bij,
Komt bij, komt bij, komt bij,
Het jaar is weer voorbij !
En als 't vannacht zal twaalven slaan
Zal ieder naast zijn liefste staan,
De jongen 't meisje kussen,
En wenschen ondertusschen :
Ach bracht ons dra het nieuwe jaar
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Als bruid en bruigom bij elkaar S
Komt bij, komt bij, komt bij,
Komt bij, komt bij, weest blij:
Het , jaar is weer voorbij !
Van 't oude jaar in 't nieuwe gefeest,
Dat zijn we steeds gewoon geweest,
Want pannekoek en wafel,
Die geuren op ons tafel,
Het bierken fonkellacht als wijn:
't . Moest alle weken nieuwjaar zijn!
Komt bij, komt bij, komt bij,
(Men drinkt) .
DOLF : Hoort ge dat Marie? <<'t Moest alle weken
nieuwjaar zijn>>. ja ja, profiteert er maar van terwijl
ge nog jong zijt. Later gaat het niet meer.
STAN: Ik ga Leentje halen. Ze moet ook meedoen
vanavond.
lste MEISJE : Heeft ze vrijaf ?
lste JONGEN : Dat zou er nog aan ontbreken :
nieuwjaar zijn en moeten werken.
lste MEISJE : jamaar op het kasteel...
STAN : (die zijn jas wou aanschieten en er niet in
gelukt). Bliksemsche meid ! Ge moet niet vragen wie
er weer met verlof is!
2de MEISJE : Zijn mouwen zijn dichtgenaaid ! (Een
van de jongens snijdt met een zakmes de draden door).
DOLF : (tot Marie). Dat is Dora's werk...
lste JONGEN : 't Is waar ook, Dora, die is er toch
ook bij vanavond?
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MARIE : Dat zal er van afhangen. Ze is naar Zaveldonck. Daar werd vandaag een schooljuf f rouw gekozen.
Als ze de plaats heeft zal ze natuurlijk wel fever hebben, maar anders...
iste MEISJE : Dat zou jammer zijn!
lste JONGEN : Dan moet ze nog maar meedoen !
Nietwaar vrienden ?
FIGURATIE : Ja ! — Natuurlijk ! — Waarom niet?
(Pratend rechts af),
TOONEEL II
Dolf - Marie
MARIE : (gaat zitten breien. Dolf neemt zijn dagblad. Het gaat hem niet.)
DOLF : 'k Wou dat Dora thuis was met goed nieuws.
Boeren op 'n doeningske als 't onze brengt niets op en
de herberg nog minder. En dat hongerloon, waarvoor
Stan op het kasteel werkt, och !... (Pooze). En nu die
pacht weer zooveel hooger. De baron begrijpt zijn
yolk niet.
MARIE : Ja, als Dora te Zaveldonck benoemd
werd : 't is bij de deur. Waar ze nu staat houdt ze niets
over.
DOLF : Ik zet er mijn boonen niet op te week hoor !
MARIE : Ik heb er toch geen slecht gedacht in! (Er
is 'n stilte. Dolf tracht te lezen maar is er te zenuwachtig voor.)
DOLF : Vrouw...
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MARIE : ja ?
DOLF : Och niets. (Draait op zijn stoel, trekt duchr
tig aan zijn pijp. Stilte). Marie!
MARIE: Wel ja ?
DOLF : Wanneer werd er te Zaveldonck voor die
plaats gekozen ? Was dat niet te vier uur ?
MARIE: ja...
DOLF : (kijkt op zijn zakuurwerk). Dan moet Dora
gaan thuiskomen. (Links op).
TOONEEL III
Marie r Herman - Doff even.
HERMAN : ('n bediende, rond de vijf en dertig.
Rechts op, groetend). Moeder!
MARIE: Dag Herman. Zijn de kinderen weg ?
HERMAN : Ja, ze blijven onder het verlof eenige
dagen bij mijn broer.
MARIE : Waren ze niet ' moegeloopen vandaag ?
HERMAN : Dat moet ge niet vragen. Ze vielen op
den trein in slaap. --- Zijn hier ook zooveel kinderen
komen zingen?
MARIE: Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ze
zeggen : er zijn geen kinderen meer. Hier in de Kempen
zijn er toch nog!
HERMAN: En ze gaan allemaal zoo geren ! (In
gedachten). Ik wou dat 'k ook nog kon gaan nieuwr
jaar zingen. De kinderjaren zijn de schoonste van het
leven, maar als ge kind zijt weet ge 't niet. Al wat er
later komt, is miserie.
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MARIE : Ge moogt zoo niet blijven tobben, Herman.
't Leven heeft toch ook zijn zonnigen kant.
HERMAN : Voor mij niet...
MARIE : Voor u lijk voor 'n ander. Ge moet het
hart hoog houden.
HERMAN : Wat kan IK nog van het leven verwachten? Als ik Martha head mogen behouden, ja, dan......
MARIE : Ge hebt toch uw kinderen, jongen !
HERMAN : Och... Wat zijn kinderen zonder moer
d.er ? (In gedachten). Ze verliezen te veel als ze haar
verliezen,
MARIE : Jongen, ge weet : als er moet bijgesprongen
worden .. .
IERMAN : Ik weet het, moeder. Ge doet veel te
veel voor mijn huishouden. Ge hebt zelf de handen vol,
en dan nog dat zorgen en in de weer zijn voor de
mijnen...
DOLF : (van links op, heeft klak op en das om den
hall. Rechts af).
MARIE : Dat doe 'k zoo geren of 't voor mijn eigen
kinderen ware. 'k Heb de mijne nooit liever gezien.
HERMAN : Dat moet ge me niet zeggen. Dat weet ik
veel te goed. Maar ten slotte is mijn thuis toch een
doode thuis. (Er is een kleine stilte).
MARIE: (aarzelend). Herman... ge moest... herr
trouwen.
HERMAN: (heeft een afwerend gebaar)+
MARIE : Niet dat het ons te veel is als we voor u
jets moeten doen, hoor ! Maar ge zijt te jong om zoo
alleen te blijven zitten.
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HERMAN : (pijnlijk). Hertrouwen ?... Dat kan ik
niet! En hebben mijn kinderen dan een moeder, die
meevoelt met hen, die hun kindergrillen verdraagt, lijk
'n eigen moeder dat kan?
MARIE: Die zijn er wel.
HERMAN : 'n Moeder kan niet niet vervangen worn
den. En dan, daar IS er wel eene, aan wie 'k mijn kin,.
deren zou durven toevertrouwen, eene die 'k zou kunnen
liefhebben...
MARIE: En?...
HERMAN : Maar die mag 'k aan mij niet binden.
MARIE : W aarom niet jongen ?
HERMAN : Och moeder, vraag me dat niet, dat
kan ik toch niet zeggen. Maar hertrouwen ? Nee......
(langzaam) dat zal ik wel nooit meer... geloof ik.

ZANG 11.
MARIE:
Ge moogt zoo troosteloos niet zijn

HERMAN:
Och, zaagt ge hier vanbinnen :
Zooals ik Martha heb bemind
Zoo zal ik nooit meer minnen.
Zij wist met zachte vrouwenhand
De zorgen weg to jagen...
MARIE:
Waarom altijd daaraan gedacht,

Waarom u zelve pragen ?
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SAMEN :
Rijk is de woning waar vrouwenoog lacht
Arm is mijn (zijn) harte dan hunkert en tracht,
Arm is mijn (zijn) haard waar geen vrouwenmond
[troost,
Arm, o zoo arm is mijn (zijn) moederloos kroost !
MARIE :
Ge moet u stellen boven 't leed
En leven voor uw kinderen
HERMAN :
't Gedacht aan hen verzwaart mijn smart
Het doet mijn leed niet mindren.
MARIE :
Wees moedig dan, ik zou zoo graag
U min neerslachtig weten !
HERMAN :
Ik zal 't beproeven, moedertje,
Maar, 'k zal niet licht vergeten ...
SAMEN
Rijk is de woning waar vrouwenoog lacht,
Arm is mijn (zijn) harte dat hunkert en tracht,
Arm is mijn (zijn) haard waar geen vrouwenmond
[troost,
Arm, o zoo arm is mijn (zijn) moederloos kroost...
(De muziek sterft langzaam uit. Voor de deur klinkt
een piepstemmetje : )
Nieuwjaarken zoeten,
Ons varken heeft vier voeten
Vier voeten en nen rug
Ik ben ons moeders vlug !
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MARIE : Nu zijn er nog kinderen op gang! En 't is
donker. (Neemt de nieuwjaarskoekskes, gaat naar de
deur om to geven. Er klinkt een borrelende lach : 't Is
Dora.) 0 gij deugniet !
DORA : (op aan den arm van Doif, omhelst moe1der en Herman. Figuratie volgt. Koor behalve Dora).
ZANG 12.
Jochei, jochei,
We zijn er geren bij!
Ons Dora is de uitverkoren
En heel ons dorpke mag het hooren:
We zijn er geren bij. (bis)
Simpelschoone kinderzieltjes
Zullen door uw handen gaan,
En ontvankelijke hartjes
Onder uwe hoede staan.
DORA :
Werken wil ik, beste vrienden !
List mijn kindren groeien vast
Sterke vrouwen, die niet bang zijn
Voor wat zorgen en wat last.
FIGURATIE :
Jochei, jochei,
We zijn er geren bij!
Ons Dora is de uitverkoren
En heel ons dorpke mag het hooren,
We zijn er geren bij. (bis)
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DORA: Dat zal een gelukkig nieuwjaar worden!
DOLF : 'k Wil het gelooven kind! Vrouw, smeer
het wafelijzer en de pan; wij trekken Bens het dorp in:
er moet plezier zijn vanavond !
FIGURATIE : Ja ! — Bravo! — Leve Dora! ^- Hoefra !
DOLF: (met figuranten rechts af),
MARIE .: (links af).

TOONEEL V
Dora - Herman
DORA: Waarom gaat gij niet mee, broer ? Ge zijt
toch ook wel blij ?
HERMAN : (Zit). Natuurlijk ben ik dat, kind.
DORA: Nu kan ik alle dagen naar huis komen, en
dan help ik in mijn vrije uren voor de bengelkes zorgen... en voor Bien grooten bengel hier ook.
HERMAN: (heeft een moedeloos gebaar) .
DORA: Vindt ge 't niet heerlijk ?
HERMAN : Jawel, maar ik wil niet dat ge u voor
mij heelemaal afslooft, Doortje.
DORA: (heeft mantel en hoed afgelegd. Bij hem).
Ge zijt weer zoo terneergedrukt, Herman?
HERMAN : Och Doortje, de mond kan niet lachen
waar het hart schreit...
DORA: Toe, ge moet dat uit uw hoofd stellen. Nu
'k dicht bij ben zal 't zooveel beter worden in uw huis.
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's Morgens kom ik naar de kleintjes kijken eer ik wegga,
en na de klas...
HERMAN :...hebt ge niets meer te doen ?
DORA: Dat komt wel in orde ! — Maar trek dan
een vroolijk gezicht, want het doet me pijn u zoo te zien
zitten.
HERMAN : Heusch Doortje ?
DORA: ja... ge zijt toch niet voorniet mijn goeie
groote broer, wel?
HERMAN : Ge zijt een engel, zusje.
DORA: Ge hebt mij beloofd cooed te hebben. Ber
lofte maakt schuld en wie ze niet volbrengt... (kromt
den rug tot een bochel). 'k Zie u al loopen met een
kaske...
HERMAN: (lacht gedwongen).
DORA: Zoo, dat zie ik liever. (Gaat gven hoed en
mantel wegbrengen. De muziek speelt zeer zacht <<Rijk
is de woning >> zang II.)
HERMAN: (kijkt droomend voor zich uit.
DORA: (terug op). Maar Herman toch! Nee dat
is niet mooi 1
HERMAN: 'k Weet het, maar ik kan niet anders.
(Staat bruusk recht, wil heengaan) .
DORA: Wat flu?
HERMAN: Ik ga naar huis !
DORA: Om daar alleen te gaan zitten en te tobben
over dingen die ge beter uit uw hoofd zoudt stellen ?
Nee nee, ge blijft hier.
HERMAN: Och...
DORA : (naast 't schreien in). Ik doe zoo mijn best
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om de kinderen niet te laten voelen, dat ze geen moeder hebben, om wat leven in uw huis te brengen...
HERMAN : Ik weer het Dora. Maar leven kan zoo

moeilijk zijn soms ! Als gij in verlof zijt, en ge komt
en gaat in mijn doode thuis, dan komt er met u zon en
geluk. - De kinderen houden zooveel van u ! Maar als
't verlof weer uit is en...
DORA : (invallend). Ik ga immers niet meer weg.
Nu 'k te Zaveldonck ben kom ik alle dagen thuis. Is 't
dan niet goed ?
HERMAN : (vermant Zich). 'k Zal niet meer kla.^

gen. --- (Dankbaar lachend). Mag ik nu gaan kapi^teintje ?

DORA : Naar huis?
HERMAN : (te wege naar de deur). Nee, naar hier.
DORA : ja, help moeder maar wafels bakken !
HERMAN : (Af).
TOONEEL VI
Dora - Karel
DORA: (zet hier en daar 'n stoel op zijn plaats).
KAREL : (buiten de deur:)

Nieuwjaarke zoeten,
Ons varken heeft vier voeten
Vier voeten en een staart
Ik ben een liefke waard ! (Rechts op).
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DORA : (biedt sigaren aan). Ik zal maar een sigaar
geven, Karel, want de liefkes zijn nog niet aangekomen.
KAREL : (Neemt er een). Dank u, Dora. Maar een
lieveke zou me volstaan ! Kunt gij me daar soms niet
aan helpen ?
DORA : 0, ik weet er wel eentje !
KAREL : ja ?
DORA : Renildeke van...
KAREL : (invallend). Bedankt ! Kan me niet bekor
ren !
DORA► : Ze ziet u nochtans geren...
KAREL : Lief de mag niet van een kant komen !
DORA : Weet ge wat jongen? Zoek er zelf een boor!
KAREL : Ik weet er een...
DORA: Zeg het haar dan he?
KAREL : Heb ik gedaan.
DORA : (kijkt hem aan). 0?
KAREL : Ronduit gezegd eigenlijk niet, maar toch
laten hooren...
DORA : En?
KAREL : Ze deed of ze 't niet verstond...
DORA : Ja jongen, en geen urger doove dan die niet
hooren will Als ik u was, ik zou maar met de deur in
huis vallen.
KAREL : Dat doe ik vandaag !
DORA : ja ? — Teel geluk dan Karel!
KAREL : (neemt plots haar handen). Doortje, als

ik hier eens... met de deur in huis viel...
DORA : (trekt haar handen terug). Karel! Dat kunt
ge niet meenen !
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KAREL:
Zeg me dat ge van me houdt,
Dat ik op u wachten
En op u vertrouwen mag,
't Is mijn stil betrachten.
DORA:
'k Weet niet, jongen, of ik ooit
Zoo van u zal houwen
Dat ik d'uwe worden kon
En met u zou trouwen.
'k Zag u als een goeie vriend
Altijd gaarne weder.
KAREL
Zeg me dat ge van me houdt,
Meisje zoet en teeder !
DORA:
Nimmer wist ik in mijn ziel
Liefdegloed ontbranden,
Maar als hechte trouwe vriend
Reik ik u mijn handen.
KAREL: (innig en verlangend) . Zal het dan nooit
lets meer worden tusschen ons, Dora?
DORA: Ik weet het niet. Liefde mag niet van een
kant komen, hebt ge zooeven zelf gezegd. En vriendschap vult geen leven.
KAREL: Uit vriendschap kan liefde groeien...
DORA: Dat geloof ik niet. (Als in een Broom, en,-
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thousiast). Liefde moet iets anders zijn !... Jets dat plots
opwelt als een bron, iets dat u doet schreien van weer
cooed en geluk...
KAREL : (denkt te begrijpen. Met angst in zijn stem)
Dora, is er... 'n andere ?
DORA : Wel nee, malle jongen ! Waar denkt gij
aan?
KAREL : Dan geef ik u nog niet op ook !
TOONEEL VII
Vorigen

-

Doff

-

Herman

-

Marie - Figuratie

DOLF : (met figuratie op. Heft likeuren in de hoogte)
Hier zijn we d'r mee !
1ste MEISJE : (schalksch, doelend op Karel). En kijk
eens wie we daar hebben !
lste JONGEN : Hij is nog zoo dom niet. Alleen met
'n meisje gaat vrijen vanzelf, maar met getuigen...
2de MEISJE : Hij moest Dora toch komen feliciteeren.
lste JONGEN : Ik wed dat hij daar nog niet eens
aan gedacht heeft. Wel Karel?
KAREL : Feliciteeren ? Waarmee ?
lste JONGEN : Ziet ge wel ? (tot Karel). Dora is
vandaag te Zaveldonck benoemd.
KAREL : Heusch Doortje ? Wel dat maakt mij opr

recht blij !
lste JONGEN : «Dat maakt hem blij>> vrienden ! 't
Is bijna niet mogelijk ! — (Steekt Dora en Karel de
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handen toe). Allo proficiat ! Ge zijt gijlie een prachtig
koppel !
DORA en KAREL (kijken hem aan, maar geen
van beiden neemt de uitgestoken handen) .
iste JONGEN : Wel, wat nu? 't Is maar een hand,
maar 't is gemeend. Het cadeauke zal volgen als ge
trouwt...
DORA: jamaar... er is niets tusschen ons...
lste MEISJE. Dat zoudt ge anders aan Karels gezicht niet zeggen... he vrienden ? (Figuratie heeft er
plezier in) .
MARIE : (met Herman links op. Ze gaan achter de
toonbank de glaasjes volschenken. )
ZANG 14.
FIGURATIE :
Meisje ge moet niet blozen !
Waarom bekent ge niet
Dat ge dien knappen jongen
Geren ziet?
DORA:
'k Hou van Bien flinken kerel
Als van een goeden vriend,
Daarom is 't toch niet noodig
Dat men mint?
FIGURATIE :
Als ge 'n jongen en een meisje bij elkaar ziet staan,
En de jongen kijkt het meisje met verlangen aan,
Wees maar zeker dat om 't hoekje Cupidootje lacht,
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Jongen ge moet niet zwijgen !
Is het de waarheid niet
Dat ge dat schattig meisje
Geren ziet?
KPIREL
'k Hou van dat zonnig meisje
Als van d'een'ge vrouw
Die me- oprecht gelukkig
Maken zou...
FIGURATIE :
Als ge 'n meisje en een jongen bij elkaar ziet staan
En het meisje kijkt den jongen guitig lachend aan,
Wel dan kunt ge zeker wezen : Cupido is daar !
En hij monkellacht tevreden : Weer een vrijend paar !
lste MEISJE : Hoerra voor Dora en haar Karel!
FIGURATIE : Ja ja ! --- Hoerra! Heil!
DOLF : Jamaar jamaar, ik ben er ook nog boor!
KAREL : Ge zoudt toch niet «neen» zeggen, Doif,
als ik...
DOLF : (invaffend). Als gij... wat ? Dora is een boer
renkind, en gij een heerenzoon, 'n ingenieur...
KAREL : 'n Zoon uit de Kempen als gij en 'n ander,
Doif...
DOLF : Akkoord jongen, akkoord ! Als gij dat zoo
opneemt, mij goed, later.. Maar er kan nog veel water
naar de zee loopen eer 't zoo ver is. (De likeurglaasjes
staan gevuld). Pakt maar aan vrienden ! We drinken
op de verkiezing van ons Dora!
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FIGURATIE : Hoerra !
KAREL : (met 'n hoopvollen blik naar Dora). En op
't nieuwe jaar !
FIGURATIE : Gezondheid ! ja ! (Er wordt gedronaf
ken). In KOOR :
ZANG 10.
KOOR :
Komt bij, komt bij, komt bij,
Het jaar is weer voorbij!
En had het guile vreugde mee
Het bracht in menig hart ook wee.
Vergeten nu de zorgen !
Wij denken slechts aan morgen.
Het nieuwe jaar baart nieuwe vreugd :
Een buitenkansje doet eens deugd.
Komt bij, komt bij, komt bij,
Het jaar is weer voorbij!
En als 't van nacht zal twaalven slaan
Zal ieder naast zijn liefste staan,
De jongen 't meisje kussen
En wenschen ondertusschen
Ach bracht ons dra het nieuwe jaar
Als bruid en bruigom bij elkaar !
Komt bij, komt bij, weest blij :
Het jaar is weer voorbij.
Van 't oude jaar in 't nieuw gefeest,
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Dat zijn we steeds gewoon geweest.
Want pannekoek en wafel
Die geuren op ons tafel,
Het bierken fonkellacht als wijn :
't Moest alle weken nieuwjaar zijn!
(Symbolistisch Ballet: Het nude jaar maakt plaats
voor het nieuwe).
TOONEEL VII
Vorigen - Toontje - Twee figuranten
(Buiten voor de deur klinken harmonica-tonen) .
1ste MEISJE : (steekt het hoofd buiten). Groot yolk
in aantocht !
TOONTJE : (op met nog twee andere mannen. Ze
zijn verkleed — veelkleurige lompen hangen hun om het
lijf --• en een is zwart, want ze verbeelden de drie koningen met de ster. Een begeleidt, een ander draait een
ster, en samen zingen ze met schorre stem : )
ZANG 15. (Oud lied) .
Wij komen uit 't Oosten, wij komen van ver
We zijn de drie koningen met een ster!
Wij sterre, wij sterre, wij stille niet staan...
We moeten vandaag naar Bethlehem gaan !
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Als ik van boven naar onder zal gaan
Dan zal ik mijn ster doen draaien ;
Als ik van onder naar boven moet gaan
Dan zal ik mijn ster doen staan.
FIGURATIE : Bravo Toontje ! .-- Goed gezongen i
TOONTJE : (gaat met zijn hoedje rond. Ieder geeft
wat. Nu zijn hoedje of is ziet men 'n soort verband om
zijn hoofd zitten) .
DORA : In den slag geweest, Toontje ?
TOONTJE : Ja uffrake, 't is te zeggen : nee. In den
slag niet. Vechten en oorlog voeren, dat laat ik aan
de groote koppen : de keizers, de koningen, de ministers
de generaals... Anders krijgen die toch geen naam en
geen decoraties... Is 't waar of geen waar? (Legt zijn
hoedje op de tafel) .
DOLF : Ge hebt gelijk Toontje.
TOONTJE : Maar ik sliep gepasseerde week bij een
boer op de schelf, en toen ik 's morgens naar beneden
wou, schoof de leer onder mijn voeten weg... 'k peins
de: pakken wat ge pakken kunt... (Keert zich tot de
<koningen» die de centen tellen.) Eerlijk zijn he? Niks
wegfoefelen ! (Gaat voort). ...en 'k grabbelde in 't
rond. Dien morgen heb ik mijn ouwe gezien man!
DOLF : (lachend). Hoe dat?
TOONTJE : Wel baaske : 'k hing daar tusschen
hemel en aarde... te hoog om naar beneden te sprinr
gen... en om terug op de schelf te geraken waren mijn
pikkels te stijf ! Op zoo'n momenten zoudt ge nog wel
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en akte van berouw zeggen ! Waar of geen waar,
schoon kind?
DORA : 'k Zou 't gelooven Toontje!
TOONTJE: Maar 't ergste heb ik nog niet verteld.
Ik hing daar to lawaaien... en toen kwam er ne groote
loebas van nen hond tegen den muur opgesprongen...
en die pakte mij bij 't kruis van mijn broek!
FIGURATIE : (moet er om lachen) .
TOONTJE: Ja jA, lacht maar ! IK lachte niet! —
Die pakte mij bij 't kruis van mijn broek... en we gingen
allebei naar beneden... hi) eerst, de loebas, en ik er
boven over!
DORA : Ah ! En ge zijt gebeten !
TOONTJE: Nee, m'n kind, nee! De hond is wegr
geloopen, van 't verschot geloof ik..-- (Wijst op zijn
hoofd). Dat bier heb ik van 't vallen. Maar allee, beter
een halve kop met een tikske verstand in dan een heele
waar niks in zit... Waar of geen waar, mannen ?
FIGURATIE : Ja Toontje ^- Ja zeker !
TOONTJE: (tot zijn ((koningen»). En nu gaan we
voort. Wel bedankt, menschen, wel bedankt! (Roeo
pend). Hedde geen vodden of... (Onderbreekt zich).
Halt! Vandaag niet! Curieus he? Maakt ge van nen
voddeman nen koning, 't blijft ne voddeman... Is 't
waar of geen waar, baas ?
DOLF : Ge zijt me de flilosoof !
TOONTJE : Allo, nog ne keer den gelukkigen nieuwjaar allemaal ! (Wil weggaan met z'n koningen).
MARIE: (heeft ondertusschen drie glaasjes volgeoschonken). Drinkt eerst eens, Toontje!
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TOONTJE : Dat refuseeren we niet he mannen ? —
Op de gezondheid van het nieuwe jaar ! (De drie koningen drinken. Toontje smakt met de lippen). Dat
heeft me gesmaakt ! 'k Wou da 'k er alle dagen mee
gestraft was! — Balthasar, speel er nog een! Muziek !
Da 's goed yolk hier ! — (Balthasar, speelt een modern
nen dans op zijn harmonica). He, polka, he! Pakt ze
vast! (Pakt den derden koning om de lenden, roept op
Karel terwiji hij ronddraait :) Allo, menheerke, dans
ne keer met dan schoon kindeke !
FIGURATIE : (gaat gekoppeld aan 't dansen).
KAREL : (kijkt Dora aan. Daar ze geen aanstalten
maakt om to dansen schudt hij «neen» tegen Toontje.
TOONTJE : Ei-eirei ! Flauwe 1
(Als de dans bijna uit is komt Stan met Leentje
rechts op. Hij draagt een groote valies en zijn gezicht
staat in een sombere plooi. Leentje is in reiskostuum
en ziet er bedrukt uit. Zoodra de figuranten hen bemerkt
hebben maken zij het middenplan vrij en komen belangstellend om hen heen staan.)
-

TOONEEL VIII
Vorigen

-

Leentje

-

Stan.

MARIE : (naar hen toe). Wat nu?
STAN: (Zwijgt).
MARIE : Leentje, wat is er, meisje ?
LEENTJE : (houdt met geweld haar tranen in, kijkt
Stan aan) .
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STAN: Wat er is, moeder ? Dat de baron een ploert
is, dat is er!
DORA : (komt deelnemend naast Leentje staan).
KAREL : (doet aan de figuratie teeken om heen te
gaan. Ze maken aanstalten).
STAN: Blijft maar vrienden. Ge moogt dat weten.
Heel het dorp mag het weten : hij kan geen meisje zien
of...
TOONTJE : (geeft met gebaren te kennen dat hem
dat niet verwondert),
STAN: (voortgaand) ...en nu is Leentje er uitger
trokken op het kasteel.
TOONTJE : Dat die menheer de <<piepwagen>> de
<<zeevereer>>... hm... daar verschiet ik niks van!
STAN: Ik ook niet: Ik wist dat langer. En vanodaag heb ik hem dat gezegd, vlakaf, in zijn gezicht.
DOLF : ('n beetje bezorgd). Gij jongen ?
STAN: Ja vader, ik. Ik ben wel een simpele boer,
maar een baron van zijn soort mag ik toch in de oogen
zien!
MARIE: En wat zei hij?
STAN: Dat ik mijn woorden moest herroepen, of
dat ik gaan kon ! ... Dat er hoveniers genoeg zijn ! ...
En ik ben gegaan. Kon ik anders, moeder ?
MARIE: Neen jongen.
STAN: En Leentje... Ze heeft geen thuis, geen faPmilie. Mag ze hier blijven, tot ze 'n anderen post ge
niet zeggen.
-vondehft?
DOLF : ja, wat zullen de kwatongen zeggen ?...
,
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STAN : Die zeggen wat ze willen, vader. Wij weten
wat we zijn. — Nietwaar vrienden ?
FIGURATIE : (stemt in met 'Stan) .
DOLF : (na eenige aarzeling) . Wel, dat ze blijft!
We zijn menschen!
DORA : (vliegt Doff om den hals).
LEENTJE : (drukt Dolf en Marie de handen).
KOOR :
ZANG 16.
Ons Kempische menschen die minnen in eer
Zoo trouw aan elkander en zijn er geen meer ;
Al zagen zij weelde en genot in 't verschiet,
Ons Kempische meisjes verkoopen zich niet i
In hebben en derven
In leven en in sterven
In vreugd en in pijn :
Kempische lief de is edel en rein!
Ons Kempische menschen die leven zoo 't moet,
Eenvoudig van zeden en rein van gemoed,
Het hart op de lippen, rechtzinnig als geen,
Hun <<ja>> is een ja en hun <<neen>> blijft een neen I
In hebben en derven
In leven en in sterven
In vreugd en verdriet :
Kempische harten veranderen niet!

BEDRIJF III

Speelt weir het huis van Dolf. Achterplan : dreef.
Zijplan links: idem. Zijplan rechts : voorgevel van de
herberg. Tegen den muur : bank.
TOONEEL I
Doll Marie - Stan Figuratie
-

r

ZANG 17.
KOOR :
De laatste schoven koren
Die wachten om naar huis to gaan,
Den wagen volgeladen
En 't oogsten is gedaan.
En over enkle weken
Dan is het dorschen aan den gang,
Dan komen wij weer helpen
En 't duurt alweer niet lang.
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DOLF
Ik dank u! Beste vrienden !
Is straks mijn koren in den tasch
Dan zal ik u trakteeren
Alsof het kermis was.
FIGURATIE :
Hoerra ! Dat is gesproken !
Wij lusten wel een ferme pint...
Hoerra ! Wij trekken veldwaarts,
De laatste kar gepint !
(te wege af),

Iste JONGEN : En de bloemen om de kar te verr
sieren ? Dat doen we andere jaren toch !
Iste MEISJE : Die heb ik in mijn voorschoot.

2de MEISJE : (tot Stan die geen aanstalten maakt
om mee te gaan). En gij Stan?
STAN : Er moet iemand hier blijven om de tassching
gereed te maken.
lste JONGEN : Leentje gaat niet mee naar 't veld he?
Hij zou anders zijn vader wel in de tassching steken...
DOLE: (met figuratie achterplan af.)
STAN : (achterna tot op achterplan. Wilt gij soms
in de tassching kruipen ?
1 ste JONGEN : (achter de schermen). Bedankt !
Ik ga liever met de meisjes mee naar 't veld!
STAN : (als hooger). Lijk ge wilt! (Tot Marie). En
gij zorgt voor den inwendigen mensch moeder ?
MARIE: Alles staat gereed. (Binnen af).
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TOONEEL II
Stan - Leentje
LEENTJE : (Achterplan links op.)
STAN: (heeft haar niet bemerkt),
LEENTJE : (luid). Hallo Stan!
STAN: (opschrikkend). Leentje ! Is me dat schrikken ! Wacht maar, dat zet ik u betaald !
LEENTJE : 0 ga uw gang maar! — Is 't koren
haast binnen ?
STAN: Ze zijn om de laatste kar.
LEENTJE : Spijtig ! Ik was gekomen om nog een
handje aan to steken. Thuis is de oogst van dezen namiddag binnen,
STAN: Ge komt met den paal als 't brood in den
oven is, meisje ! — Zeg eens, hebt ge nog geen heimwee naar uw vroegeren post?
LEENTJE : Waarom ?
STAN: Boerenmeid spelen is toch heel wat anders
dan bij 'n baron dienen...
LENTJE : Ik zou niet willen ruilen, jongen. Bij Boer
Theunis voel ik mij thuis.
STAN : (kwansuis met bedoeling). Ja ja, daar weet
ik alles van !
LEENTJE : Wat wilt ge daarmee zeggen ?
STAN: Boer Theunis heeft een fermen zoon he?
LEENTJE : En dan?
STAN: 't Schijnt dat ge zoo goed kunt opschieten
men den jongen boer ?

61 .--LEENTJE : (toch niet op haar gemak). Ge lacht er
toch mee ?
STAN : 'k Ben nooit zoo serieus geweest...
LEENTJE : Ik kan Berten zeker goed lijden...
STAN : (invallend), Daar hebt ge 't al!
LEENTJE : Maar daarom bestaat er niets meer
tuschen hem en mij...
STAN : Waarom moest ge dan blozen ?
LEENTJE : (loopt er nu toch in. Krijgt tranen in de
oogen). Stan, ik meende... Dat ge meer vertrouwen
in mij hadt...
STAN : (merkt haar verslagenheid) . Leentje, Leentje! Kent ge me nu nog niet beter ?
LEENTJE : (kijkt op) .
STAN : Ik had u toch gezegd dat ik het u betaald
zou zetten...
LEENTJE : (slaat de oogen veer.) Zijn dat nu streken...
STAN: Laat me die oogskes eens zien. 'k Zou een
ezel zijn als ik niet meer vertrouwen in u had. Toe,
steek dat bedrukt gezichtje maar gauw in uw zak !
LEENTJE : Zoo'n plager !
STAN : En blijf hier vanavond. Er zal leute gemaakt
worden, en dat kan ik toch moeilijk zonder u!
LEENTJE : Dan moet ik den boer verwittigen.
STAN : (drukt haar in zijn armen) . Kon ik u maar
altijd bij me houden, zoo lijk nu, Leentje.
LEENTJE : Dat komt wel, als ge 't plagen wat afleert.
STAN : Zoudt ge me niet aandurven, zoo lijk ik ben?
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LEENTJE : (kijkt hem innig aan, shat dan de arr
mea om zijn teals).
ZANG 18.
LEENTJE :

Er is maar een jongen die leeft in mijn ziel
STAN
Er is maar een meisje dat ooit mij beviel
LEENTJE :

Ik zou van geen anderen man kunnen houwen
STAN:
En ik met geen andere vrouw willen trouwen.
SAMEN
Te zamen hebben wij gespeeld ons kinderspelen,
Te zamen hebben wij gebouwd aan Luchtkasteelen...
Met u of met geen,
Met u maar alleen
Kan ik de toekomst hoopvol aanschouwen
LEENTJE
Er is maar een jongen die leeft in mijn ziel
STAN:
Er is maar een meisje dat ooit me beviel
LEENTJE :
Ik zou van geen anderen man kunnen houwen
STAN:
En ik met geen andere vrouw willen trouwen.
SAMEN :
Te zamen hebben wij gedroomd de stoutste droomen

o~

63

O -V

De werklijkheid is echter nooit tot ons gekomen...
Met u of met geen,
Met u maar alleen
Kan ik de toekomst hoopvol aanschouwen
LEENTJE
Er is maar een jongen die leeft in mijn ziel
STAN
Er is maar een meisje dat ooit me beviel
LEENTJE :
Ik zou van geen anderen man kunnen houwen
STAN :
En ik met geen andere vrouw willen trouwen.
SAME N :
Te zamen wachten wij vol hoop op beet're tijden :
Een hart dat mint en dat bemind wordt kan verbeiden.

Met u of met geen,
Met u maar alleen
Kan ik de toekomst hoopvol aanschouwen!
TOONEEL III
Vorigen - Karel
KAREL : (achterplan links op). Hm ? Sedert wan
neer is net de gewoonte midden op den weg to staan
vrijen ?
STAN : Nu hebt ge weer veel praat, kerel ! (Tot
Leentje). Maar wacht tot Dora er omtrent is. Dan
draait hij rond haar lijk 'n spin rond een vliegske...
KAREL : Prachtige vergelijking.
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STAN: Niet mooi genoeg ? Lijk 'n vlinder rond een
bloemeke dan... Maar (tot Leentje) drie tellen kan
hij dan niet!
KAREL : Ge schijnt het goed te weten.
STAN: Als 't niet waar is moet ge 't maar zeggen !
,(tot Leentje). Hij komt met het vaste voornemen zijn
hart holderdebolder voor haar voeten te gooien... en
straks gaat hij weer terug lijk hij gekomen is.
KAREL : Ik heb Dora toch a!...
STAN : (invallend) ...van liefde gesproken ? Och
ja, dat enkel woordje met nieuwjaar...
KAREL : Vandaag gaat de kogel door de kerk !
STAN: Dat hebt ge al wel twintigmaal gezegd, en
nog altijd loopt ge met Bien kogel rond.
KAREL : Omdat ik nog niet de gelegenheid heb
gehad...
STAN: (invallend). Omdat ge geen verstand hebt
van de gelegenheid te profiteeren ! (Tot Leentje). Dan
was ik een andere kerel, he Leentje?
LEENT JE : (glimlacht enkel) .
KAREL : Man, vandaag wil ik zekerheid.
STAN: Ik wil er wat van zien. Kent ge uw les van
buiten ?
KAREL : (tot Leentje). Kende hij de zijne toen hij
u vroeg, Leentje?
LEENTJE : O, dat heb ik vergeten !
STAN : (luistert). Daar komt iemand ! (Kijkt in de
richting vanwaar Dora moet komen). 't Is Dora! (Spottend zingend). Miserere mei Dora...
KAREL: (geeft hem een duw in de lenden) .
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TOONEEL IV
Vorigen - Dora
DORA : (achterplan links op, gekleed in eenvoudig
Frisch zomerkleedje, manteltje, zonhoed. Onder den
eenen arm draagt ze haar boekentasch en aan de ander
re hand heeft ze haar fiets. Nu ben ik weggebleven
he? Panne gehad... Dag Leentje ! Dag Karel!
KAREL : Doortje...
STAN : Da's 't begin.
DORA : Hoe... 't begin ?

STAN : Ga maar door, zus. Heeft geen belang.
DORA : (kijkt Stan vorschend aan. Ik geloof dat ge
weer wat in 't schild voert, gij ! (Verdwijnt met haar
fiets achter het huis.)
KAREL : (kijkt haar na. Gebarenspel van Stan in
verband met Karels blikken.)
STAN : (zacht tot Leentje). Ge moet niet vragen
of hij 't leelijk to pakken heeft!
LEENTJE : Toe plaagstok !
STAN : (naar Karel, neemt hem bij den pols).
KAREL : Wat krijgt ge, man ?
STAN : (aanmanend tot stilte). Sssst ! (Er is een
kleine stilte). Karel jongen, ge staat hier met de koorts
op het lijf ! Tok-tok... tok-tok... tok-tok... Dat is geen
kloppen van een gezond hart!

ZANG 19.
STAN:
Het gaat bij u van binnen
Bijlange niet lijk 't moet,
Nu traag en dan weer vinnig
Gaat 't kloppen van uw bloed.
LEENTJE :
Waarom Bien jongen plagen ?
KAREL :
Ik laat hem maar begaan,
Ik trek me van zijn gekken
Toch niemendalle aan...
SAMEN :
De lief de zings in mij (hem) haar zoetsten zang
Er woelt in mijn (zijn) gemoed een enk'le drang :
KAREL :
Bezitten die 'k zoolang bemin
SAMEN :
En al het andre heeft geen zin.
KAREL :
Mocht Dora van me houden
Eenvoudig en spontaan
Dan zou het hier van binnen
Voorzeker beter gaan.
STAN
Daar zijn Loch nog wel meisjes ?
KAREL :
'k Verlang naar haar alleen...
Moest gij uw Leentje missen
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Vondt gij 't zoo prettig ?
STAN :
Neen!!
SAMEN :
De liefde zingt in mij haar zoetsten tang
En woelt in mijn gemoed een enk'le drang :
Bezitten die 'k zoolang bemin !
En al het andre heeft geen zin.
LEENTJE : Nu moet ik nog even naar huis. Tot
aanstonds. — Dag Karel!
KAREL : Leentje... (Zet zich op de bank voor het
huis),
STAN : (met Leentje mee tot op achterplan) .
LEENT JE : (Links af) ,
STAN : En nu moet ik de tassching in. (Stoot de
huisdeur op een kier, trekt ze even terug toe. Schelmsch)
Karel, de remedie voor uw hartziekte is daar...
KAREL: (maakt een dreigende beweging).
STAN: (ontwijkt hem) .
DORA : (rechts op, zonder hoed of mantel) .
TOONEEL V
Karel - Dora
KAREL: (kan zi jn oogen niet van haar afwenden,
maar zwij gt) .
DORA : Ge zegt zoo weinig, Karel?
KAREL : Wat kan ik veel zeggen ? (Plots recht, vlak
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bij Dora.) Het heele dorp weet hoe ik van u houd, Dora.
Alleen gij schijnt het niet te weten... of niet te willen
weten.
DORA : Ik had liever dat ge daar over zweegt, Karel.
KAREL: Toen ik u de eerste maal zag droegt ge
een kleedje, bijna als 't geen ge nu draagt. Daar dacht
ik aan, toen ik u zooeven zag buiten komen. Dat is nu
vier jaar geleden. Dora, sindsdien zijt ge niet meer uit
mijn gedacht geweest.
DORA : Karel, laat dat rusten...
KAREL : Neen Doortje. In stilte heb ik mijn droom
opgebouwd : u eens de mijne te noemen. En als ik niet
eerder gesproken heb, dan was dat... omdat...
DORA : (kijkt hem aan nu hij stokt.)
KAREL : Ik weet niet of ik u niet kwetsen zal.
DORA : Wat met een goed hart gezegd wordt,
kwetst niet.
KAREL : Ik heb gezwegen, omdat ik begreep, wat
uw ouders zich getroost hebben om u te laten studeeren.
DORA : Dat is schoon van u, Karel.
KAREL : (met 'n afwerend gebaar). Maar nu wil
ik weten, weten! Ik kan wachten als het moet: als ik
maar weet, dat mijn liefde beantwoord wordt. ('n stilte).
Dora, kunt ge niet van me houden ?
(De muziek speelt zacht «Zeg me dat ge van me
houdt ... >> Zang 12.)
DORA: (schudt traag het hoofd). Ik geloof van
neen, Karel...
KAREL : Waarom niet? (Het klinkt als 'n klacht).
We hebben mekaar altijd zoo goed begrepen !
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DORA : Dat wel. Ik mag u best lijden, dat weet ge.
Ik zou me zelfs niet kunnen voorstellen, dat ge hier
niet meer over den vloer kwaamt. Gij en Stan, ge zijt
als twee broers. Maar laat dat andere rusten...
KAREL : Waarom dan toch?
DORA: Omdat ik niet genoeg van u houd. Ik heb
mijn ouders lief, en Stan en Herman, en de kleintjes
van mijn zuster. Andere lief de heb ik nooit gevoed.
KAREL: Dora, sla mijn droom niet zoo ineens aan
stukken t
DORA: (mat). Ik kan u toch niet wat voori=_egen,
Karel? -- Tracht to vergeten.
KAREL: Dat doet men niet als men wil.. .
DORA: Maar als het moet?
KAREL : Moet het, Dora ?... Moet ik alleen door
't leven gaan ?
DORA : Zoo moet ge niet spreken. Het beste meisje
zal u gaarne zien komen.
KAREL: Dat kan... dat kan! Maar lijk gij zal ik
er geen meer vinden...
ZANG 20.
KAREL:
Nu is het sprookje uit
Voor goed verzwonden
En 't streelen van uw blik
In lauwe stonden.
SAMEN :
Het hart wordt niet gedwongen
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En liefde kweekt men niet,
Maar gaat ze eens aan 't oloeien
tan sterft de lietde niet.
KAREL
En waar zoo menigmaal
Mijn droomen hingen
Oaar dwalen schuchter nog
Herinneringen...
SAMEN
Het hart wordt niet gedwongen
En liefde kweekt men niet,
Maar gaat ze eens aan 't groeien
Dan sterft de liefde niet.
KAREL :
Och : komen, lieven, gaan :
De gang der tijden......
Toe stil, mijn hart, en leer
Nu honger lijden...
SAMEN :
Het hart wordt niet gedwongen
En liefde kweekt men niet;
Maar gaat ze eens aan 't bloeien
Dan sterft de liefde niet
(De muziek sterft langzaam nit. Karel verwijdert
zich achterplan links, even traag als de wegstervende
tonen).
DORA z (staat bij de deur, kijkt hem ontroerd na).
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Dora

r

Stan

STAN : (op uit het huffs, ziet Dora staan). Och vat
een zalige droom.
DORA: (ziet hem aan : het schreien staat haar
reader dan het lachen) .
STAN: (merkt het nu pas). Wat is er zus ?
DORA: (mat). Niets...
STAN: Dat is weinig. Ge kunt het niet eens vastphouden.. , Waar is Karel?
DORA: Weg...
STAN: Gekibbeld ?
DORA: (schudt het hoofd) .

STAN: (luchtig). Een blauwtje laten loopen dan?
DORA: Lach er niet mee Stan. Karel is geen kwade
jongen, ik zond hem niet gaarne weg.
STAN: Dan ziet ge 'm geeren !
DORA: Als ge van 'n jongen houdt draagt ge hem
daarom nog geen lief de toe, Stan!
STAN : Wel verduiveld ! Ik had altijd gedacht hem
tot schoonbroer to krijgen... Maar als ge voor hem
niet meer voelt ! — Zoo'n partij zult ge anders niet
weer doen, zusje !
DORA: Ik jaag immers op geen partij...
STAN: Kom, dat was maar om to lachen. (Fijn).
Staat er 'n andere in den weg, Door?
DORA: Dat weet ge goed genoeg.
STAN : Ge gaat me toch niet zeggen: een meid van

72 vier en twintig, die nog aan geen vrijer gedacht heeft...
,(Luistert). Zet maar 'n ander gezicht, want ik hoor
het oogstvolk komen.
TOONEEL VII

Vorigen , Doff - Figuratie
(Doff, Marie en eenige figuranten uit het huffs, de
anderen achterplan rechts op. De meisjes hebben blocmen van gekleurd papier in het haar of op de kleeren.)
KOOR :
ZANG 21.
't Laatste koren is in huis !
Zongebruinde handen
Vlochten door het gouden graan
Bontgekleurde banden.
Door de lauwe avondlucht
Klinkt een lustig wijsje,
Jongens kijken keurend rond
Naar een aardig meisje.
Als 't koren van 't veld is, dan is er jolijt,
Voor iederen jongen, voor iedere meid.
Dan wordt er eens lustig geflikkerd in 't gras
Precies of een oogstdag een kerremis was.
't Laatste koren is in huis !
Veilig weggeborgen !
Doif die moet niet denken nu
Om den dag van morgen.
Jongens, pakt uw meisje vast,
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Danst de stramheid en het werk
Uit uw moede spieren !

Als 't koren van 't veld is, dan is er jolijt,
Voor iederen jongen, voor iedere meid ;
Dan wordt er eens lustig geflikkerd in 't gras
Precies of een oogstdag een kerremis was!
DANS POLKA PIQUE.
(Elke jongen neert een meisje, iste Jongen heeft
Dora. Stan heeft geen meisje en staat op de anderen
te kijken. Ze scharen zich op een rij en voeren een
eenvoudigen dans uit. Doff en Marie staan van op den
trempel toe te kijken.)
STAN : (klapt in de handen als de dans ten einde is).

iste JONGEN : (doelend op Stan). Zie hem daar
eens alleen staan...
iste MEISJE : Ja, en dat verkeert dan al zoolang !
2de MEISJE : Waar is ze Stan, uw Leentje ?
STAN : (de gerustheid zelve). Ze komt, ze komt!
iste JONGEN : Ze moest al lang hier zijn. Bij Boer
Theunis is 't koren van dezen achternoen binnen...
Willen wij ze gaan halen, vrienden ?
2de MEISJE : Nee nee, dat moet hij doen ! Vooruit
Stan!
DOLF : En wij trekken naar binnen. Is er iets te
beste, moeder ?
MARIE : Komt maar aan, vrienden. Smaken zal het
nu wel... (Doff, Marie, Dora en Figuratie binnen af).

— 74 —
TOONEEL VIII
Stan - Toontje - later Dora.
STAN: (wil achterplan links af) .
TOONTJE : (komt van daar op met korf aan den
arm), 'n Avond mijn vriend, 'n avond ! Niet ver meer
loopen he? 't begint te donkeren.
STAN: Geen nood Toontje..-- Nog op gang voor
vodden en beenen ?
TOONTJE : Toch niet, vandaag niet. Zie, den eenen
keer koop ik van de menschen, -den anderen keer koo-pen de menschen van mij... Kwestie van al eens te
veranderen...
STAN: En wanneer gaat de commercie 't beste ?
TOONTJE : Ha : 's Zondags, m'n. vriend, 's Zondags! Als ik de kermissen of ga met mijn korf : goeie
chocolat, goeie nougat met nootjes, zoute visch voor
die anders geenen dorst krijgen...
STAN: Ge moogt gij 's Zondags geen koophandel
drijven Toontje!
TOONTJE : In wat 'n wet staat dat?
STAN: In de groote wet...
TOONTJE : En waar staat in uw groote wet,, dat
ne mensch 's Zondags zijn buikriem moet toetrekken ?

He?
STAN: (wil lets zeggen).
TOONTJE : (afwerend gebaar). Ik ben ik ook ne
keer of tien per jaar naar school geweest, en naar den
catechismus, vroeger. En daar hebben ze mij geleerd
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dat de Christus ook een hongerlijder was. Hij had geen
steen om zijn kop op te leggen als 't avond werd ! Mijn
gasten zijn nog in de vodden geboren, maar hij lag in
't stroo .. .
STAN : Da's waar.
TOONTJE : Ha! En weet ge wat ik er van peins ?
Stelen moogt ge ook niet, en 't is maar juist. Maar als
ik grooten honger had, en ik vroeg ievers nen boterham,
en ik kreeg hem niet, dan pakte ik hem... en dan draaide Onze Lieve Heer zijn kop om, om 't niet te moeten
zien ! En zoo zal het ook zijn met Bien koophandel.
Daarbij, noemt gij dat koophandel? Dat beet ik <<leuren>>.
Leuren, m'n vriend.
STAN : Ik zei dat maar om u te plagen, Toontje. Ge
kent me toch wel he?
TOONTJE : Ja 'k, wel ja ! Ik ken U kleine u goed
genoeg. Gijlie zijt bier nogal menschen. (Toont zijn
korf). Kan ik jets verkoopen ? Goei pruimen, witte...
'n Heelen zak voor ne frank! Blauwe pruimen, versch
van den boom... 'k Ben bijna uitverkocht...
STAN : (roept naar binnen) . Dora!
DORA: (binnen). Ja !
STAN : Geef mij maar wat blauwe pruimen, Toontje.
TOONTJE : En hoeveel zoudt ge d'r willen, m'n
vriend ?
STAN : 'n Paar zakskes...
TOONTJE : Astemblief ! Hebt ge van uw leven zoo'n
pruimen gezien ? Dat bestaat niet meer m'n vriend, dat
bestaat niet . meer...
DORA :(op).
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TOONTJE : Ook 'n zakske, m'n kind? Of witte ?
Eerste klas, goed en goedkoop ! Geen mensch kan
concureeren tegen mij... ne frank den zak, witte of
blauwe lijk ge wilt...
DORA : Witte Toontje.
TOONTJE : Ge hebt gelijk, m'n kind. Hoeveel zoudt
ge d'r willen ?
DORA : Voor drie frank.
TOONTJE : (legt de zakjes in Dora's handen.
Strijkt eens over den blooten arm). Och wat een armke
Hola la la la!
DORA : ('n stap achteruit). He he Toontje!
TOONTJE : 'n Kruidje roer me niet, man! Maar
allo, ze heeft gelijk: 'n meiske dat zich niet respecteert
is een schotelvod. Is 't waar of is 't geen waar ?
STAN: (betaalt met 'n vijffrankstuk).
TOONTJE : Da 's ne juiste !
DORA : (maakt aanstalten om naar binnen te gaan).
TOONTJE : En weer me later eens te zeggen of ze
gesmaakt hebben m'n kind!
DORA: (binnen af). Ja Toontje!
TOONEEL IX
Toontje - Stan - Baron
TOONTJE : (neemt zijn korf op). Tot later m'n
vriend {
BARON : (achterplan rechts op, zomersche kleeding,
tip top in de puntjes) .
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TOONTJE : (met een knipoogje tegen Stan). Ha!
Hier kan ik misschien nog wel commercie maken ! (zet
zijn korf weer neer). Dag menheer de <<piepwagen>>...
BARON: Ik spreek u niet aan, vagebond.
TOONTJE : (onverstoorbaar). Nee, daarom, spreek
ik u aan, menheer de baron. Iets noodig ? Beste pruir
men, maar een frank den zak! 't Is voorniet...
BARON: Filez!
TOONTJE : Hem?
BARON: Stap of zeg ik!
TOONTJL : Ge doet m'n zielke precies of gij hier
de baas zijt, menheer de <<piepwagen>>!
BARON: Dat ben ik. 't Is ik ben de eigenaar dezer
streke... (Teeken van <<stap het af») .
TOONTJE : Seffens, menheer de «piepwagen> , subiet ! Maar koop eerst lets van nen armen duivel...
BARON : Niks ! Rien du tout!
TOONTJE : (trekt weer 'n oogske tegen Stan).
'n Heelen zak pruimen voor een enkelen frank, 'n heelen
armvol voor een vijffrankstuk. Als ge ze zelf niet geren
eet, geeft ge ze aan de schoon meiskes...
BARON : (voelt den steek. Tot Stan). Waarom
jaagt ge dien vagabond hier niet weg ?
TOONTJE : Da's simpel, menheer de <<piepwagen>>,
da's simpel. Hij is nen arme mensch, (tot Stan). ge
neemt dat toch voor geen affront he m'n vriend ? —
en ik ben 'n arme mensch, en wij begrijpen mekaar.
Maar gij zijt 'n rijke <<piepwagen>> en gij begrijpt 'n
armen mensch niet...
BARON : (windt zich op). Mais qu'ai-je...
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TOONTJE : <<Keeze>> en <<kes-ke-zje-voe» ! Gij klapt
nog niet lijk 'n arme mensch, wat zoudt gij hem begrij-pen? Gij denkt en gij klapt a la mode de Paris, en ge
eet a la mode de Paris, met uw mes in uw eene en uw
vorket in uw andere hand. Weet ge wat ? Als wij dat
vroeger deden, met ons linkerhand eten, dan sloeg ons
moeder ons op de kneukels...
BARON : Insupportable!
TOONTJE : Precies : aan tafel. Ik weet ik ook
wat dat zeggen wil : <table> . — Gij eet a la mode de
Paris, en gij leeft a la mode de Paris... en gij verkeert
a la mode de Paris ^-- ze heeten dat <<flirten>> geloof
ik! — en ge trouwt en ge slaapt, allemaal a la mode
de Paris! (Tot Stan). Weet ge hoe dat dat is, m'n
vriend ? Menheer heeft z'n kamer en zijn bed, en madame heeft heur kamer en heur bed. Zoo bijeen kruipen
da's gemeen ! (Tot Baron). Maar als die heeren van la
mode de Paris de kans klaar zien knijpen ze de katjes
in den donker... nietwaar menheer de piepwagen ?
BARON: (woedend). Gij lieg' !
TOONTJE : Vraag maar aan 't meiske van... (doelend op Stan) niewaar m'n vriend ? Maar die was
vrouw genoeg om op haar teenen te staan, he?
BARON : (buiten zich zelve). Dat zult gij verant-w
woorden op de tribunaal, vagabond!
TOONTJE : Daar zult gij wel mee wachten, menheer
de <<piepwagen>> de <<zeevereer» ! Want als ge daarvoor
begint te procedeeren zouden er nog andere dingen
kunnen uitlekken... ook a la mode de Paris! Toontje
hoort en ziet veel... (Neemt zijn korf op. Tot Stan).
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Dag m'n vriend !
STAN : Ga maar eens met uw korf binnen, Toontje. Het oogstvolk is daar.
TOONTJE : Ha! Als er commercie te maken is,
niet laten koud worden. (Tot Baron). Dag menheer
de «piepwagen» ! In voile vriendschap hoor : maar 't
is te hopen dat ik aan dat yolk daarbinnen meer ver
dien dan aan u... (binnen af).
-

TOONEEL X
Baron - Stan
BARON: (zet zich op de bank). Met zoo'n schoelies
houdt gij u op!
STAN : (met effen gezicht :) Daar zou ik u kunnen
op antwoorden, menheer de baron.
BARON: Wei doe het maar, he? Faites-le !
STAN : Ik heb u, geloof ik, mijn gedacht gezegd, 'n
half jaar geleden...
BARON: (schamper). En nu zit ge nog zonder
plaats !
STAN : (Effen). Ik heb nog geen honger geleden.
BARON: Ca se peut ! Maar ik heb compassie met
uwe ouders. Ja. Cette crise... en dan 'n zoon in huis
die geen cent verdien... Ik zal u terug in dienst nemen.
STAN : (die voelt dat er jets komen gaat). Zoo?
BARON: Ja. Dat is mijne goedheid...
STAN : Zoo ?
BARON: Maar dan wil ik .--• je veux ! ---- die afr
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faire met Leentje... enfin, ge begrijp, daar moet over
gezwegen worden !
STAN: U bedoelt : neem uw plaats terug, maar
snoer uw mond toe. Dank u menheer de baron!
BARON : Gij weiger ?... Vous refusez ?
STAN: (met nadruk). Ja% ! 't Is gelukkig niet zoo
ver, maar als 't zijn moest : liever 'n boterham minder
dan to kruipen voor iemand !
BARON: (recht). Koppige boer! Maar pas op!
Deze huis is ook van mij. Ik ben de eigenaar... (loopt
naar achterplan links),
STAN : (gaat mee). Weet ik menheer. Maar 'n Kemr
pische boer kruipt niet: (Tikt even aan zijn pet, links
af).
,

TOONEEL XI
Dora - Figuratie - Toontje -- Baron op achterplan
BARON : (loopt driftig heen en weer op achterplan) .
Keikop !
DORA: (rechts op met vier of vijf figuranten en
Toontje. Ze houden zich op het voorplan, terwijl de
baron, door hen niet opgemerkt, op het achterplan
blijft heen en weer trippelen) .
1 ste MEISJE : Maar wat scheelt er dan Dora?
DORA : Heelemaal niets !
lste JONGEN : Jawel. Ge hebt ons nog geen enkel
liedje gezongen !
DORA : Men kan Loch niet altijd zingen ...nietwaar
Toontje?

— 81 —
TOONTJE : Ik weet niet m'n kind, ik weet niet.
Maar als het met een liedje te verhelpen is, ik
ken er ook wel eentje ! (Tot lste jongen die druk aan
't gekken is tegen zijn meisje). Hela daar! Van vrijen
komt trouwen!
lste JONGEN : (met 'n verliefden blik op het meisje)
Ik wou dat het waar was!
TOONTJE : Ei ei ! Weet gij wel of ge trouwen
moogt ?
lste JONGEN : Dat zou ik toch meenen 1
TOONTJE : Luistert ! Ik zal u dat eens leeren...
ZANG 22.
TOONTJE :
Hebt ge een meisje naar uw tand
Die netjes is en bij de hand
Niet bang om vroeg en laat te sjouwen
Dan moogt ge trouwen.
Maar is uw meisje een <<Koket>>
Ligt ze te middag nog in bed,
Te lui dat ze uit Naar oogen ziet :
Trouw dan maar niet! (bis)
Want in 't begin gaat alles goed,
Maar trouwen dat is houden,
En eens de speelman van het dak
Dan gaan er veel aan 't rouwen...
Hebt ge vertrouwen in uw schat
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En kunt ge best verdragen dat
De zon in 't water eens komt schouwen,
Dan moogt ge trouwen;
Maar ziet ge in elken knappen vent
Die met haar praat, een concurrent,
Geeft u dat zorgen en verdriet:
Trouw dan maar niet ! (bis)
SAMEN
Want in 't begin gaat alles goed
Maar trouwen dat is houwen,
En eens de speelman van het dak
Dan gaan er veel aan 't rouwen...
TOONTJE :

Zijt ge verloofd een heeler tijd
En denkt ge van die eene meid
Uw heele leven lang to houwen;
Dan moogt ge trouwen
Maar als uw hart aan 't kloppen gaat
Loo dikwijls als ge langs de straat
Een mooie meid naar de oogen ziet:
Trouw dan maar niet J. (bis)
SAMEN
Want in 't begin gaat alles goed,
Maar trouwen dat is houwen
En eens de speelman van het dak
Dan gaan er veel aan 't rouwen... ...
1 ste Meis je : Bravo Toontje ! Dat moet ge voor heel
't gezelschap eens zingen
ALLEN: ja ja ! .-- Kom Toontje !
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lste 14IEISjE : (tot Dora die Been aanstalten maakt
om mee binnen te gaan.) Dora? (ziet nu den baron.
Zachter tot de anderen). De baron...
DORA : Ik kom dadelijk ! (Allen binnen af.)
TOONEEL XII
Dora - Baron
DORA: (heeft niet gehoord dat 1 ste Meisje zeide
«de baron». Gaat nu naar achterplan).
BARON : (komt naar voorplan, brommend). Die
koppige ezel !
DORA: (wijkt terug) .
BARON : Gij moet niet schrikken, kleine Dora. 't
Is uw broer die mij beef' gefroisseer... (Legt zijn hoed
op de bank, blaast uit). Oef ! Hoe warm vanavond !
Gij permitteer ? (Gaat zitten). Het deug niet op het
dorp. 't Is beter op- de plage nu...
DORA : (teruggetrokken). Dat zal wel, menheer.
BARON : Gij houdt van de plage?
DORA: Ik... ik ben er nooit geweest.
BARON: Nog nooit? Gij hebt nog nooit de zee
gezien ?
DORA: (schudt het hoofd). Neen...
BARON: C'est incroyable ! En gij hebt er nooit
naar getracht met vacantie te gaan naar Coxyde, naar
La Panne, enfin naar de zee?
DORA : Natuurlijk wel. (Met verlangen) . 't Moet
heerlijk zijn, de zon te zien ondergaan in het water, bij
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kalme zee op het strand te droomen of storm te zien
woelen op de baren...
BARON : Maar waarom gaat gij er dan niet naartoe?
DORA : ('n tikje verlegen). Later... misschien...
BARON: Ah, je comprends. Ik begrijp. ^– Maar zit
neer, kleine Dora! 't Is ik wil spreek met u serieus.
DORA : (blijft staan ). Dank u.
BARON: Zijt gij bang voor mij ?
DORA : Ik ben voor niemand bang.
BARON: De fiance is jaloersch misschien?
DORA : Ik heb geen verloofde.
BARON: Geen verloofde ? ! Gij met die oogen, die
sourire, die charme ! ? Mais c'est une betise !
DORA : (glimlacht).
BARON : Luister eens. 't Is ik wil uwe broer terugr
nemen in mijn dienst. Dat is mijne goedheid. Maar hij
weiger terug te komen aan de condities die ik hem
proposeer.
DORA : Mag ik dan vragen...
BARON: Wacht wacht ! — Gij zoudt gaarne de
zee zien, nietwaar ? (Er is 'n stilte). Wel, mijne mar
dame is in La Panne, maar nu vertrekt hare femme de
chambre op het einde van deze maand. Gij zijt verr
standig, kleine Dora. Gij kunt haar remplaceeren heel
het verlof, en gij zijt aan zee ! ... Wat denkt gij er van?
DORA : (enthousiast). Ik ?... Aan zee? ... (herpakt
zich). Ik... ik weer niet !
BARON: Gij kunt genieten van de plage... en en
plus : geld verdienen !
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DORA: (afwezig). De zee! — (Pooze). Maar...
neen, dat zal ik niet kunnen... Ik heb niet eens kleeren
voor het strand.
BARON : Maar koop u jets! (Haalt een bankbillet
uit zijn porte-feuille.) Ge krijgt het van mij.
DORA: (op haar hoede). Dat kan ik niet aannemen menheer de baron!
BARON : Waarom niet, als een goed vriend u jets
geeft... Wat maakt mij vijf honderd frank?
DORA: Niets, dat weet ik wel. En als ik het eerlijk
verdienen kon, zou ik niet weigeren. Maar neem me
niet kwalijk, nu kan ik niet.
BARON: Wel, verdien het dan. (Recht, duwt het
geld in Dora's hand). Een kus van dat mondje... en
't is verdien...
DORA: (laat het geld uit de hand glijden. Kwaad).
Mijnheer !
BARON: (raapt het weer op). Zoo boos niet worn
den kleintje ! Wat kwaad steek er nu in een kus? Toe,
eentje maar... (neemt haar bij de polsen). Un baiser...
DORA : (wil zich losmaken). Voor wie aanziet u
mij, menheer de baron?
BARON : Un baiser, schoone Dora ! ... 't Is niet veel
gevraag !
DORA: Nooit !
BARON: (gebiedend). Ik wil er een!
DORA : (met minachting). Omdat U rijk is denkt u,
dat u altijd to willen heeft...
BARON : (smeekend nu). Kleine Dora...
DORA: U moet mij loslaten of ik roep...
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BARON: (geprikkeld door haar Eegenstand). Gij
zul' ! (heeft haar plots in de armen, wil haar kussen).
DORA : (heeft haar hand tusschen haar gezicht en
het zijne. Luid als een noodkreet). Née!!
TOONEEL XIII
Vorigen - Herman
HERMAN : (achterplan links op, heeft met 'n oogopslag den toestand overschouwd, slingert den baron in
een hoek). Gij schoft !
DORA: (valt schreiend op de bank).
(tot Baron).
HERMAN : Zwijg maar Doortje.
U noemt zich een edelman. Waar is uw adel ?
BARON: Assez ! Ik zal u... Binnen de drie dagen
mijne geld terug : drie duizend frank, die ik den papa
van dat poppeke geleend heb... of alles verkocht hier !
En te half Maart er uit ! LA ! (Neemt zijn hoed).
DORA : Oh! (Schreit door.)
HERMAN : Schrei niet Dora. (Tot baron terwijl
hij in de richting van achterplan rechts wijst. Kort : )
En nu verzoek ik u i .. .
BARON : (drimmelt weg). Bon bon! Maar binnen
de drie dagen... (Af).
.--r

TOONEEL XIV
Dora - Herman
HERMAN : (streelt Dora's hoofd.) Kom zusje, neem
het niet te zwaar op.
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DORA : (licht even het hoofd op.) Verhuizen... en
die schuld... Wat zal vader aanvangen ?
HERMAN : Dat komt wet terecht.
DORA : Ge gelooft zelf niet wat ge zegt, Herman.
HERMAN : Voor zoo lets is er altijd een uitkomst
te vinden. (Stilte). Vond ik er zoo gemakkelijk een
voor mezelf ...
DORA : (vergeet haar eigen miserie, kijkt hem aan).
Herman, begint ge weer?
HERMAN : Ge zijt bleek geworden de laatste weken. Ge ziet er niet meer zoo goed uit als voorheen.
DORA : Dat meent ge maar.
HERMAN : Dat IS zoo. Den heelen dag in de kias,
te vierklauw naar huis, en dan die zorgen... En als de
kleintjes slapen zijn schrijfwerk maken en huiswerk
verbeteren tot half nacht...
DORA : Het kan toch niet anders, Herman!
HERMAN : Jawel... als ik hertrouwde. (De muziek
speelt zacht <Rijk is de woning...» Zang 10.)
DORA : (met. "n ruk recht). Hertrouwen ?... Gij ?
.(Het is heel stil. Met pijn.) Dan zal er 'n vreemde
komen in uw huis...
HERMAN : Doortje toch!
DORA : 'n Vreemde... bij de kinderen. (Dof). Herman, wie ?
HERMAN: Vraag dat niet.
DORA: Als ge trouwen wilt, houdt ge toch van
iemand... (Stilte, dan zacht). Van wie ?
HERMAN : 't Valt me al zoo moeilijk, Dora, en gij
maakt het me nog moeilijker.
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DORA: (voor zich met toee oogen). Herman, die
eene, waar ge van houdt... ik wou dat ik dat was!
HERMAN : Dora! Gij ?
DORA : (kijkt hem aan.) Ik heb nooit geweten, hoer
veel ik van u hield. Maar nu ge trouwen wilt, voel ik,
wat ge voor mij zijt ! En als nu die vreemde... (Laat
het hoof d op de Borst zinken) .
HERMAN: (tilt haar hoofd op, kijkt haar in de
oogen.)
DORA : (slaat ze neer. Traag, als een klacht). Ik
kan 't toch niet helpen...
HERMAN: (kijkt haar lang en innig aan, prangt
haar dan in zijn armen.) Doortje ! Mijn Dora toch!
,(Kust haar).
ZANG 23.
SAMEN
Nu kan er in mijn (uw) dooden thuis
Weer leven komen,
Nu is de werkelijkheid gegroeid
Uit blauwe droomen.
HERMAN:
Nu wordt mijn leven als voorheen
Een gulden zegen,
Mijn dagen door een gouden draad
Aaneengeregen.
SAMEN
Nu zal ik (zult gij) nimmer eenzaam zijn,
Nu rijst de zonne !
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En aid mijn (uw) weemoed maakt nu plaats
Voor weelde en wonne
(BALLET :Het ballet der droomen),
TOONEEL XV
Vorigen - Doff - Marie - Toontje . Figuratie
DOLF : (met Marie achterplan rechts op) . Wat is
dat bier geweest ? De baron komt daar den hof ingeloolw
pen als 'n bezetene en eischt binnen de drie dagen zijn
geld terug...
TOONTJE : (op met de figuranten. Ze spreken druk
onder elkaar) .
MARIE : En we moeten to half Maart verhuizen !
God, als ge toch zoo'n mannen afhangt !
HERMAN : Die menheer was nog niet geleerd met
't geval van Leentje. Hij is bij Dora ook om een uitbranr
der gekomen.
DORA: (zacht). En bij heeft zijn uitbrander gehad.
(Nog zachter). En daarom moeten we bier vandaan...
DOLE: 'k Had het gedacht ! (Bezorgd). Waar moeten we weeral naartoe ?
TOONTJE : De tijd brengt raad, baas. Ik weet ik
's morgens bijkans nooit welk dak ik 's avonds boven
mijn hoof d zal hebben... en toch, toch! Ge zult gij
wel ergens binnengeraken.
HERMAN : Al kwaamt ge bij mij .. .
DOLF : Bij u ? Maar we kunnen er niet in jongen
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Gij met uw twee kinderen, ons Marie en ik, Dora, Stan!
Tel eens op... Zoo groot is uw huis toch niet!
HERMAN: Groot genoeg, vader, als gij wilt.
DOLE: (Weet niet wat er van te denken) . Als ik
wil ? Hoe... als ik wil ?
HERMAN: Moeder zei me laatst dat ik moest her,trouwen.
MARIE: Wel, dat is 't beste wat ge doen kunt.
DOLE: Jamaar, hoe komt dat bier te pas?
HERMAN: (neemt Dora's handen.) Geef me Door.tje. We houden van elkaar...
DOLE: Wat ! ? (tot Dora). Kind. ik ben toch goed
wakker ?
DORA : Ja vader...
MARIE: Wie had dat nu gedacht !
DOLE: Dat heeft die deugniet wel kunnen zwijgen
he?
DORA : Dat wist ik zelf niet, vader. Dat is mij pas
duidelijk geworden toen Herman zei, dat hij zocht te
hertrouwen.
DOLE: (na 'n wijle). Allemaal goed en wel, kinderen, Maar Stan zit zonder plaats, en nu Dora een cent
verdiende...
HERMAN: Stan heeft 'n plaats als hij trouwen wil.
DOLF : Nog al een!
HERMAN: De broer van mijn patroon heeft een
schoone moderne hoeve gebouwd.
MARIE: Die heereboer van Beetvelde ?
HERMAN: Ja. Hij veil die laten uitbaten. Stan mag
op de hoeve komen. Hij heeft maar to trouwen.
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TOONTJE : Dat is wat anders dan voor Bien «piep,wagen» te wroeten, he? De malheuren staan niet stil,
maar de gelukskes ook niet! Waar of geen waar, vrienr
den?
DOLF : (in gedachten). Als Stan zin heeft om te
trouwen...
iste JONGEN : Die zal niet beter vragen ! Daar is
hij, we zullen hem eens polsen.
TOONEEL XVI
Vorigen - Stan - Leentje
STAN: (achterplan links op met Leentje) .
lste JONGEN : Stan jongen, nu moet ge trouwen!
STAN : Ik ? Geern genoeg, maar ik kan - m'n eigen
kost nog niet verdienen voor 't moment.
TOONTJE: Den dag van vandaag krijgt ge 'n
positie en 'n huis als ge trouwt. (Tot Herman). Waar
of geen waar, m'n vriend?
HERMAN : Ge kunt die nieuwe hoeve van menheer
Driessens te Beetvelde gaan uitbaten.
STAN : Eerlijk ?
HERMAN: Ja, ik ben er geweest.
STAN : (drukt Herman de handen) . Broer ! (Met
verlief den blik op Leentje). En moeten we daarvoor
getrouwd zijn ?
TOONTJE : Die menheer wil geen Boer op zijne
hoeve om daar alleen te zitten koekeloeren...
DOLF : Wel staat het u niet aan, jongen ?
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STAN: (kijkt Leentje gelukkig aan). Mij well
(Neemt Leentjes handen). Maar u, Leentje ? Als ge
de hoeve neemt, moet ge mij op den koop toe nemen...
Wilt ge ?
TOONTJE : Waarom zou ze niet willen ? (Legt
Dora's hand in die van Herman, zet de twee paren
naast elkaar). Toch twee schoon koppels niewaar?
STAN: (met 'n ruk om). Koppels ? Gij ook, Dora?
En nog wel met hem?
DORA: Ja...
STAN: (drukt hun onstuimig de handen). Wel zus
toch ! Hoerra !
FIGURATIE : Hoerra ! — Leven Stan en Leentje!
Leven Herman en Dora! (De kinderen van Herman
komen uit het huis op. Het grootste roept «wader» I
HERMAN: (leidt de kleintjes bij Dora).
DORA : (neemt in elken arm een kind. Ze vlijen zich
tegen haar aan).
DOLF : (ontroerd). Ze kunnen 't nog niet beter
doen... nietwaar vrienden ?
FIGURATIE : Neen ! Hoerra !
IN KOOR
ZANG 16.
Ons Kempische menschen die minnen in eer
Zoo trouw aan elkander en zijn er geen meer,
Al zagen zij weelde en genot in 't verschiet
Ons Kempische meisjes verkoopen zich niet!
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In hebben en in derven
In leven en in sterven
In vreugd en in pijn
Kempische lief de is edel en rein.
Ons Kempische menschen die leven als 't moet
Eenvoudig van zeden en rein van gemoed ;
Het hart op de lippen : rechtzinnig als geen
Hun ja is een ja en hun neen blijft een neen!
In hebben en in derven
In leven en sterven
In vreugd en verdriet:
Kempische harten veranderen niet ?
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