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EERSTE DEEL 

I 

Op het platteland in de Wachau 
 

Voor een huisje aan de voet van een kasteelruïne. Alfred zit buiten en verorbert met 

een gezegende eetlust brood, boter en karnemelk – zijn Moeder brengt hem net een 

scherper mes. In de lucht klinkt en zingt het – alsof ergens steeds weer de wals 

"Geschichten aus dem Wienerwald" van Johann Strauß weerklinkt. 

En in de buurt stroomt de mooie blauwe Donau. 

 

MOEDER (kijkt Alfred aan - plotseling grijpt ze zijn hand,waarin hij het mes houdt 

en kijkt hem diep in de ogen). 

ALFRED (verstijft en staart haar met volle mond wantrouwig aan). 

Stilte. 

MOEDER (streelt hem langzaam over zijn haren). 

Dat is mooi van je, mijn lieve Alfred – dat je namelijk jouw lieve moeder niet 

totaal bent vergeten, lieve Alfred – 

ALFRED 

Maar hoezo dan totaal vergeten? Ik zou allang steeds weer naar buiten zijn 

getrokken, als ik er maar toe was gekomen – maar vandaag de dag komt daar 

toch niemand meer toe, alleen al door al die crises en ongeregeldheden! 

Wanneer nu mijn vriend Ferdinand uit Hierlingen me niet had meegenomen in 

zijn cabriolet, wie weet, wanneer wij elkaar terug hadden gezien! 

MOEDER 

Dat is heel vriendelijk van je vriend, de meneer van Hierlinger. 

ALFRED 

Hij is over het algemeen een charmant mens. Over een goed half uur haalt hij 

me weer af. 

MOEDER 

Dan al? 

ALFRED 

Helaas! 

MOEDER 

Maak dan niet alle karnemelk op, anders heb ik niets om aan te bieden - 

ALFRED 

Hierlinger Ferdinand mag helemaal geen karnemelk hebben, omdat hij een 

chronische nicotinevergiftiging heeft. Hij is een uiterst fatsoenlijke koopman. 

Ik heb vaker met hem te maken. 

MOEDER 

Zakelijk? 

ALFRED 

Ook dat. 

Stilte. 

MOEDER 

Werk je nog bij de bank? 
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ALFRED 

Nee. 

MOEDER 

Maar? 

Stilte. 

ALFRED 

Ik deug niet voor bediende, dat biedt namelijk geen 

ontplooiïngsmogelijkheden. Werk in de oude betekenis is niet meer lonend.  

Wie vandaag de dag vooruit wil komen, moet met het werk van anderen 

werken. Ik heb me zelfstandig gemaakt. Financieringszaken en zo – (Hij 

verslikt zich en hoest hevig.) 

MOEDER (klopt hem op de rug). 

Heeft het gesmaakt? 

ALFRED 

Maar nu was ik toch bijna gestikt. 

MOEDER 

Het doet me plezier dat het je heeft gesmaakt. 

Stilte. 

ALFRED 

Apropos stikken: waar steekt onze lieve grootmoeder? 

MOEDER 

Volgens mij zit ze in de keuken en bidt. 

ALFRED 

Bidt? 

MOEDER 

Ze lijdt nu eenmaal aan angst. 

ALFRED 

Angst? 

Stilte. 

MOEDER 

Vergeet haar niet te feliciteren – volgende maand wordt ze tachtig, en als je 

haar niet feliciteert, dan hebben wij hier weer de poppen aan het dansen. Jij 

bent toch haar lieveling. 

ALFRED 

Ik zal het noteren. (Hij noteert het.) Grootmoeder feliciteren. Tachtig. (Hij 

staat op, omdat hij nu genoeg heeft.) Dat is een bijbels leeftijd. (Hij kijkt op 

zijn polshorloge.) Ik geloof dat het tijd wordt. Hierlinger kan ieder moment 

verschijnen. Er is ook nog een dame meegekomen. 

MOEDER 

Wat is dat voor een dame? 

ALFRED 

Een oudere dame. 

Stilte. 

MOEDER 

Hoe oud? 
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ALFRED 

Zo middelbaar. 

MOEDER 

Heeft ze geld? 

ALFRED 

Ik heb niets met haar van doen. 

Stilte. 

MOEDER 

Een rijke partij is niet het belangrijkste. Jij hebt gewoon de juiste nog niet 

gevonden. 

ALFRED 

Mogelijk! Soms zou ik ook al wel kinderen om me heen willen hebben, maar 

dan denk ik altijd bij mezelf: nee, het mag gewoon niet zijn - 

GROOTMOEDER (komt met haar kom karnemelk uit het huisje). 

Frieda! Frieda! 

MOEDER 

Jaja, waar is de brand? 

GROOTMOEDER 

Wie heeft er nu wat van mijn karnemelk gestolen? 

MOEDER 

Ik. Omdat onze lieve Alfred nog zo'n grote trek had. 

Stilte. 

GROOTMOEDER 

Had hij dat? Had hij dat? - En dan wordt mij niets gevraagd? Alsof ik er al 

niet meer was – (Tegen de Moeder.) Dat zou jou goed uitkomen! 

ALFRED 

Bèèèh! (Hij steekt zijn tong tegen haar uit.) 

Stilte. 

GROOTMOEDER 

Bèèèh! (Zij steekt haar tong tegen hem uit.) 

Stilte. 

GROOTMOEDER (krijst). 

Nu wil ik helemaal geen melk meer! Hier! (Ze gooit de kom leeg.) 

HIERLINGER FERDINAND (komt op met Valerie, een zwaar opgemaakte dame van 

in de vijftig in autorijkledij). 

ALFRED 

Mag ik je voorstellen: dat is mijn moeder en dat is mijn vriend Ferdinand 

Hierlinger – en Mevrouw Valerie – en dat daar is mijn lieve grootmoeder – 

MOEDER 

Dat is heel aardig van u, Meneer von Hierlinger, dat u me Alfred mee naar 

buiten hebt genomen – ik dank u, bedankt – 

HIERLINGER FERDINAND 

Maar alstublieft, mijne dames en heren! Dat is allemaal toch alleen maar 

vanzelfsprekend! Ik had u Alfred al vaker naar buiten meegenomen – die beste 

Alfred had maar een woordje mede hoeven te delen. 
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MOEDER 

Maar één woordje!? 

HIERLINGER FERDINAND 

Zoals gezegd – (Hij hapert, omdat hij merkt, dat hij op de een of andere 

manier zijn mond voorbij heeft gepraat.) 

Pijnlijke stilte. 

VALERIE 

Maar mooi heeft u het hier buiten- 

MOEDER 

Willen de dames en heren misschien eens de toren op? 

HIERLINGER FERDINAND 

Wat voor een toren op? 

MOEDER 

Onze toren op daar – 

HIERLINGER FERDINAND 

Nee maar, is deze hoogromantische ruïne dan van de dames en heren? 

MOEDER 

Nee, die is van de staat. Wij beheren die alleen maar. Wanneer de dames en 

heren willen, leidt ik de dames en heren naar boven – namelijk aan de 

beklimmer biedt zich daarboven een prachtig uitzicht en een instructief 

panorama. 

HIERLINGER FERDINAND 

Maar graag, zeer graag! Al te charmant, Mevrouw! 

MOEDER (glimlacht verlegen). 

Maar oh alstublieft! (Tegen Valerie.) De dame komt toch ook mee? 

VALERIE 

Dank u dank u – het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan niet zo hoog naar 

boven, omdat ik dan geen lucht krijg – 

MOEDER 

Nou dan tot ziens! (Af met Hierlinger Ferdinand.) 

VALERIE (tegen Alfred). 

Mag ik meneer eens om een kleine informatie vragen? 

ALFRED 

Wat is er dan? 

GROOTMOEDER (gaat aan het tafeltje zitten en luistert, maar hoort niets.) 

VALERIE 

Je hebt me weer eens bedrogen. 

ALFRED 

Verder nog iets gewenst? 

VALERIE 

Hierlinger vertelt me net, dat bij de laatste race in Saint-Cloud de winst niet 

tot honderdachtenzestig, maar tot tweehonderdtweeëntwintig opgelopen was – 

ALFRED 

Hierlinger liegt. 
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VALERIE 

En het gedrukte hier liegt ook? (Ze houdt hem een krant met uitslagen van de 

paardenrennen voor de neus.) 

Stilte. 

VALERIE (triomfantelijk). 

En? 

ALFRED 

Nee, jij bent gewoon geen echte vrouw. Jij stoot me immers direkt van je af – 

met dergelijke methodes – 

VALERIE 

Je zult me nu geven, wat mij schuldig is. Zevenentwintig Schilling. S'il vous 

plaît! 

ALFRED (geeft haar het geld). 

Voilá! 

VALERIE 

Merci! (Ze telt na.) 

ALFRED 

Benepen persoon. 

VALERIE 

Ik ben geen persoon! En vanaf vandaag eist ik dat je me steeds een 

schriftelijke kwitantie - 

ALFRED (onderbreekt). 

Beeld jij je maar niets in, alsjeblieft! 

Stilte. 

VALERIE 

Alfred, je hoeft me toch niet altijd te bedriegen - 

ALFRED 

En jij moet niet altijd zo wantrouwig jegens mij zijn – dat ondermijnt toch 

alleen maar onze verhouding. Je mag toch niet over het hoofd zien dat een 

jong mens licht- en schaduwzijden heeft, dat is normaal. En ik kan je alleen 

maar influisteren: een zuivere menselijke relatie wordt pas dan echt, als men 

iets van elkaar heeft. Al het andere is flauwekul. En in die zin ben ik ook 

ervoor, dat we nu onze vriendschappelijk-zakelijke relaties niet daarom 

afbreken, omdat de andere voor ons misschien ongezond zijn – 

VALERIE (onderbreekt hem). 

Nee, foei! Foei - 

ALFRED 

Nou zie je! Nu zet je alweer een ander gezicht op! Het is toch ook te 

lichtzinnig van je, om niet te zeggen overmoedig! Wat maak ik dan van jouw 

pensioen, mevrouw de hoofdsecretarisweduwe? Daardoor, dat ik een 

renbaanautoriteit ben, of wat? Door mijn gelukkige hand ontvangt mevrouw 

de hoofdsecretarisweduwe het inkomen van een referendaris der eerste klasse 

in aktieve dienst! – Wat is er nu weer aan de hand? 

VALERIE 

Ik heb nu alleen maar aan het graf gedacht. 
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ALFRED 

Aan wat voor een graf? 

VALERIE 

Aan zijn graf. Altijd, wanneer ik dat hoor: Mevrouw de Hoofdsecretaris – dan 

moet ik aan zijn graf denken. 

Stilte. 

VALERIE 

Ik bekommer me zo weinig om het graf. Och ziel, ik geloof, dat het helemaal 

verwilderd is – 

ALFRED 

Valerie, als ik morgen in Maison-Laffitte win, dan laten we zijn graf een keer 

grondig opknappen. Ieder de helft. 

VALERIE (kust plotseling zijn hand). 

ALFRED 

Nee, niet zo – 

STEM VAN HIERLINGER FERDINAND (vanaf de toren). 

Alfred! Alfred! Het is prachtig hierboven, en ik kom zometeen naar beneden! 

ALFRED (roept naar boven). 

Ik ben klaar! (Hij staart Valerie strak aan.) Wat? Huil je? 

VALERIE (huilerig). 

Maar geen idee – (Ze bekijkt zichzelf in haar zakspiegeltje.) God, wat ben ik 

weer verfomfaaid – hoogste tijd, dat ik me weer eens scheer – (Ze maakt haar 

lippen op en neuriet daarbij de treurmars van Chopin.) 

GROOTMOEDER 

Alfred! 

ALFRED (loopt naar haar toe.) 

GROOTMOEDER 

Wanneer kom je dan weer terug? Gauw? 

ALFRED 

Zeker. 

GROOTMOEDER 

Ik houd niet van zulk afscheidnemen, weet je. – Dat je maar niets overkomt, ik 

ben vaak zo bang – 

ALFRED 

Wat zou mij nou moeten overkomen? 

Stilte. 

GROOTMOEDER 

Wanneer geef je me dan mijn geld terug? 

ALFRED 

Zodra ik het heb. 

GROOTMOEDER 

Ik heb het namelijk nodig. 

ALFRED 

Waarvoor heeft u dan uw geld nodig? 
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GROOTMOEDER 

Volgende maand word ik tachtig – en ik zou van mijn eigen geld begraven 

willen worden, ik wil geen gaven van milddadigheid, je kent me toch – 

ALFRED 

Maakt u zich maar geen zorgen, grootmama! 

 

 

II 

Stille straat in het achtste district 
 

Van links naar rechts: de goedlopende slagerij van Oskar met halve runderen en 

kalveren, worsten, hammen en varkenskoppen in de etalage. Daarnaast een 

poppenkliniek met een uithangbord: "Bij de Toverkoning" – met fopartikelen, 

dodenkoppen, poppen, speelgoed, vuurpijlen, tinnen soldaatjes en een skelet in het 

raam. Tenslotte: een kleine tabakszaak met kranten, tijdschriften en ansichtkaarten 

voor de deur. Boven de poppenkliniek bevindt zich een balkom met bloemen dat bij de 

privé-woning van de Toverkoning hoort. 

 

OSKAR (met een witte schort; hij staat in de deuropening van zijn slagerij en maakt 

zijn nagels schoon met zijn zakmes; af en toe luistert hij op, want op de tweede 

verdieping speelt iemand op een versleten piano de "Geschichten aus dem Wiener 

Wald" van Johann Strauß). 

IDA (een elfjarig, schattig, mager, bijziend meisje, verlaat met haar boodschappentas 

de slagerij en wil naar rechts afgaan, maar ze blijft voor de poppenkliniek staan en 

bekijkt de etalage). 

HAVLITSCHEK (de knecht van Oskar, een reus met bloedige handen en een even zo 

bloedige schort, verschijnt in de deuropening van de slagerij; hij vreet een kleine 

worst en is woedend). 

Dom loeder, dom - 

OSKAR 

Wie? 

HAVLITSCHEK (wijst met zijn lange mes naar Ida). 

Dat daar! Zegt dat domme loeder niet, dat mijn bloedworst niet al te best is – 

bij mijn ziel, het liefste zou ik zoiets doodsteken, en als het dan met een mes 

in de strot rond moet rennen, dan zou me dat alleen maar plezier doen! 

OSKAR (glimlacht). 

Echt waar? 

IDA (voelt de blik van Oskar, ze begint zich slecht op haargemak te voelen; plotseling 

rent ze naar rechts af). 

HAVLITSCHEK (lacht). 

RITMEESTER (komt van links; hij is al sinds het einde van de dubbelmonarchie 

gepensioneerd en daarom in burger; nu groet hij Oskar). 

OSKAR en HAVLITSCHEK (maken een buiging – en de wals is afgelopen). 

RITMEESTER 

Nou dat moet ik wel zeggen: de bloedworst van gisteren – mijn 

complimenten! First class! 
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OSKAR 

Zacht, nietwaar? 

RITMEESTER 

Een gedicht! 

OSKAR 

Heb je dat gehoord, Havlitschek? 

RITMEESTER 

Is hij degene, wie? 

HAVLITSCHEK 

Ja, tot uw orders, Meneer de Ritmeester! 

RITMEESTER 

Alle respect! 

HAVLITSCHEK 

Meneer de Ritmeester is nu eenmaal een kenner. Een gourmand. Een man van 

de wereld. 

RITMEESTER (tegen Oskar). 

Ik ben toendertijd in onze oude monarchie vaak overgeplaatst, maar ik moet 

wel zeggen: Niveau. Niveau! 

OSKAR 

Is allemaal alleen maar traditie, Meneer de Ritmeester! 

RITMEESTER 

Als uw arme moedertje zaliger nog onder ons zou verwijlen, dan zou ze 

vreugde aan haar zoon hebben. 

OSKAR (glimlacht gevleid). 

Het heeft niet zo mogen zijn, Meneer de Ritmeester. 

RITMEESTER 

We moeten allemaal een keer heen. 

OSKAR 

Vandaag een jaar geleden is ze heengegaan. 

RITMEESTER 

Wie? 

OSKAR 

Mijn mama, Meneer de Ritmeester. Na het eten om half drie – toen heeft Onze 

Lieve Heer haar verlost. 

Stilte. 

RITMEESTER 

Is dat dan al een jaar geleden? 

Stilte. 

OSKAR 

Verontschuldigt u mij alstublieft, Meneer de Ritmeester, maar ik moet me nog 

in gala steken – voor de dodenmis. (Af). 

RITMEESTER (reageert niet; is met zijn gedachten elders). 

Stilte. 

RITMEESTER 

Al weer een jaar – tot twintig gaat het in stapvoets, tot veertig in draf, en na 

veertig in galop – 
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Stilte. 

HAVLITSCHEK (vreet nu weer). 

Dat was een mooie begrafenis van de oude mevrouw. 

RITMEESTER 

Ja, die was goed geslaagd –  

(Hij laat hem staan en loopt naar de tabakszaak, houdt een moment stil voor het 

skelet in de poppenkliniek; nu speelt er weer iemand op de tweede verdieping, en wel 

de wals "Über den Wellen".) 

HAVLITSCHEK (kijkt de Ritmeester na, spuugt het worstevel uit en trekt zich terug 

in de slagerij). 

VALERIE (verschijnt in de deuropening van haar tabakszaak). 

RITMEESTER (groet). 

VALERIE (dankt hem). 

RITMEESTER 

Mag ik de trekkingslijst even? 

VALERIE (geeft pakt hem uit de standaard voor de deur). 

RITMEESTER 

Wees bedankt! (Hij verdiept zich in de trekkingslijst; plotseling wordt de wals 

afgebroken, midden in een maat.) 

VALERIE (vol leedvermaak). 

Wat hebben we dan gewonnen, meneer de Ritmeester? De hoofdprijs? 

RITMEESTER (geeft haar de trekkingslijst weer terug). 

Ik heb nog helemaal nooit iets gewonnen, beste Mevrouw Valerie. De duivel 

mag weten, waarom ik speel! Hoogstens, dat ik mijn inzet terug heb gekregen. 

VALERIE 

Dan is het gewoon geluk in de liefde. 

RITMEESTER 

Geweest, geweest! 

VALERIE 

Maar Meneer de Ritmeester! Met zo'n profiel! 

RITMEESTER 

Dat zegt niet veel - als je namelijk een kieskeurig mens bent. En zo'n aanleg is 

een zeer dure karaktereigenschap. Wanneer de oorlog maar veertien dagen 

langer had geduurd, dat zou ik vandaag het pensioen van een majoor hebben 

gehad. 

VALERIE 

Wanneer de oorlog veertien dagen langer had geduurd, dan zouden we 

gewonnen hebben. 

RITMEESTER 

Menselijkerwijs gesproken - 

 


