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EERSTE BEDRIJF 
 

SCÈNE EEN 
 

Badkamer en kleedkamer, York House, 145 Piccadilly, Londen. 

Dag. Halverwege de jaren 1930. 

 

Het toneel is leeg met uitzondering van een reusachtige, vrijstaande, wit 

geëmailleerde badkuip op vergulde leeuwenpoten. 

 

Op de klank van Haendels "Trumpet Voluntary" duikt een kletsnat achterhoofd op uit 

het koude water. 

 

Twee LAKEIEN snellen toe met reusachtige handdoeken, versierd met heraldische 

wapens, en drogen de naakte gestalte af, die met zijn rug naar het publiek staat.. 

 

De gestalte verdwijnt tijdens het afdrogen en kleden achter een scherm. 

 

Wanneer hij weer tevoorschijn komt, met het gezicht naar het publiek, is hij volledig 

gekleed, spiegelend gepoetste laarzen, gesteven overhemd, uniformbroek met 

haarscherpe vouw, uniformjas schitterend met meerdere rijen glanzende medailles, 

epauletten, gouddraad tressen. 

 

Om het af te maken worden  witte struisvogelveren op een driehoekige hoed 

opgeschud, de hoed op gebrillantineerd haar gezet. 

 

Dit is Albert – BERTIE – Hertog van York,achter in dertig,  tweede zoon van 

George V, de huidige koning van Engeland. Zijn knappe gelaatstrekken drukken een 

gevoeligheid uit die niet in overeenstemming lijkt met de wijze waarop hij is 

uitgedost. 

 

BERTIE (tegen zichzelf). 

Ik lijk wel een kerstboom. 

 

 

SCÈNE TWEE 
 

Wembley Stadium. 

Het regent (projectie). Een zee van zwarte paraplu's. 

 

Bertie is vergezeld van zijn jonge echtgenote – ELIZABETH – die beschouwd wordt 

als een van de mooiste vrouwen van het land, een echte 'English Rose'. 

 

ELIZABETH (fluistert). 

Kop op, Bertie. 

 

Opeens verschijnt een enorme BBC-microfoon, een duivels indrukwekkende 

constructie op veren. Het ziet er afschrikwekkend uit, zelfs voor ons. 
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BBC-NIEUWSLEZER (uit een luidspreker, op band.)  

Goedemiddag. Dit is de BBC National & World Programme met een uitzending van 

de slotceremonie van de Koloniale Wereldtentoonstelling, rechtstreeks uit het 

Wembley Stadium 

(Hoogwaardigheidsbekleders nemen plaats. De eerste is een kloek gebouwde 

man met zeemansbaard in marine-uniform.) 

Zijne Majesteit, Koning George V vereert ons met zijn koninklijke aanwezigheid. 

(vervolgens) 

Zijne Hoogwaardigheid, de Aartsbisschop van Canterbury, Dr. Cosmo Lang ... 

(Een lange, zalvende kerkdienaar met een hoog, gewelfd, kalend voorhoofd 

en een permanente uitdrukking van morele superioriteit op zijn gezicht.) 

... onze Eerste Minister, Zijne Excellentie Stanley Baldwin ... 

(met zware wenkbrauwen, zijn haar zoals gewoonlijk met een scheiding in het 

midden.)  

... en de Minister van Financiën, Zijne Excellentie Winston Churchill. 

(Een gedreven politicus, even gedrongen als Lang mager is. In ambitie steken 

ze elkaar naar de kroon.) 

De slotverklaring van vandaag wordt gesproken door Albert, Hertog van York. Dit is 

zijn eerste radiotoespraak tot de natie en de wereld. 

 

Bertie krimpt ineen, alsof hij een klap verwacht. 

 

COSMO LANG (fluistert hardop tegen Elizabeth). 

Tien miljoen luisteraars over de hele wereld, Mevrouw. Ik zou de vuurdoop van 

Zijne Hoogheid voor niets ter wereld willen missen. 

 

Lang is echt een stuk verdriet. 

 

KONING GEORGE V (sist). 

Vooruit, jongen! Laat zien waar je vandaan komt! 

 

Bertie stapt verlegen en zonder een greintje zelfvertrouwen de regen in. Het liefst zou 

hij door het toneel verzwolgen worden, omdat hij diep van binnen weet dat hij 

gedoemd is. Zijn kaak spant zich, zijn keelspieren trekken samen. 

 

BERTIE 

Excellenties, dames en heren. Ongetwijfeld had u vandaag liever de P-p-p-prins ... 

(Het dringt tot iedereen door: deze man stottert! [Verder niet aangegeven in 

de tekst, vanwege het leesgemak.] Dit wordt een vreselijke martelgang – voor 

de spreker en voor het publiek.) 

... de Prins of Wales voor u gehad. Hoe het ook zij ... mijn broer David heeft andere 

verplichtingen in de verre uithoeken van dit uitgestrekte wereldrijk ... 

 

Bertie staat totaal verstijfd, zijn mond halfopen, kaakspieren verkrampt en hij weet 

dat hij door iedereen, in het bijzonder door zichzelf, ongeschikt wordt geacht voor 

het openbare leven. In wanhoop wendt hij zich tot zijn vader. 

 

KONING GEORGE V (tegen Elizabeth). 

Hij moet gewoon meer oefenen. 
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Elizabeth is er kapot van. Terwijl de anderen afgaan, blijft ze op het toneel. Ze 

bereidt zich voor op de volgende scène door de voile van haar hoed naar beneden te 

doen om zodoende haar gezicht te verbergen. 

 

 

SCÈNE DRIE 
 

Wachtkamer van Logue. Harley Street. 

 

Elizabeth komt binnen, wacht, kucht. Ze verliest haar geduld en kucht opnieuw. Nog 

steeds geen antwoord. 

 

ELIZABETH (roept op gebiedende toon). 

Is er iemand? 

 

LIONEL (off). 

Op de plee. 

 

Een prinses van de koninklijke familie is niet gewend aan dat soort dingen. Ze schrikt 

vervolgens van het luide GEKLATER van een WC die doorgetrokken wordt en 

verstijft bij het verschijnen van – LIONEL LOGUE. Zijn houding is vriendelijk, 

maar professioneel. Zijn accent, hoewel Australisch, is niet zwaar, hij is immers een 

logopedist. 

 

LIONEL 

"Hoe arm zijn zij zonder geduld! 

Welke wond genas ooit in één keer?" 

 

ELIZABETH (verrast). 

Pardon? 

 

LIONEL 

Jago. De grootste schurk van de wereld. Sorry, geen receptioniste. Geldverspilling. 

(Hij wil haar de hand schudden. Ze neemt de hand niet, ook al draagt ze 

handschoenen.) 

 

ELIZABETH (sang froid). 

Ik zou uw kantoor prettiger vinden. 

 

LIONEL 

Dat is voor klanten. Waar is meneer J? 

 

ELIZABETH 

Hij weet niet dat ik hier ben. 

 

LIONEL 

Dat is geen veelbelovend begin. 
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ELIZABETH 

U werd aanbevolen als laatste redding. Mijn man heeft iedereen geraadpleegd. Ze 

hebben hem allemaal niet kunnen helpen. Hij heeft de hoop opgegeven 

 

LIONEL 

Hij heeft mij niet geraadpleegd. 

 

ELIZABETH 

U bent nogal zeker van zichzelf. 

 

LIONEL 

Ik ben zeker van iedereen die genezen wenst te worden. 

 

ELIZABETH 

Natuurlijk wenst mijn man genezen te worden. In zijn positie moet hij in het 

openbaar spreken. Een martelgang voor de spreker én het gehoor. 

 

LIONEL 

Hij moet een andere baan nemen. 

 

ELIZABETH 

Dat is niet toegestaan. 

 

LIONEL 

Contractuele erfdienstbaarheid? 

 

ELIZABETH 

Bij wijze van spreken. 

 

LIONEL 

Ik dacht dat dat afgeschaft was. 

 

ELIZABETH 

Niet in zijn geval. 

 

LIONEL 

Goed, mevrouw Johnson, vraag of  uw mannie even aanwipt om zijn persoonlijke 

geschiedenis te vertellen. Ik zal een eerlijke oordeel geven. 

 

ELIZABETH 

Ik heb geen "mannie". We praten nooit over ons privé-leven. En 'aanwippen' doen we 

ook niet. U moet naar ons komen. 

 

LIONEL 

Het spijt me, mijn wedstrijd, mijn huis, mijn regels. 

 

ELIZABETH (doet haar voile omhoog). 

Misschien wilt u een uitzondering maken? 
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Lionel herkent de Hertogin van York, maar weigert daarvan onder de indruk te zijn. 

 

LIONEL 

Ik dacht dat u een afspraak wilde maken voor "Johnson"? 

 

ELIZABETH 

Gebruikt in de vorige oorlog. De Marine wilde niet dat de vijand wist dat 'hij' aan 

boord was. 

 

LIONEL 

Word ik beschouwd als de vijand? 

 

ELIZABETH 

Dat gebeurt als u blijft tegenwerken. 

 

LIONEL 

Het spijt me, geen uitzonderingen. 

 

ELIZABETH 

In dat geval ... (doet haar voile weer naar beneden) ... heb ik uw tijd verspild. En de 

mijne. 

 

Ze gaat en sluit de deur met een klap achter zich. 

 

LIONEL 

Verdomme, dat heb ik verkloot. 

 

 

SCÈNE VIER 
 

Woning van Logue, South Kensington. 

 

Zijn vrouw – MYRTLE – komt ergens uit huis op. 

 

MYRTLE 

Thee. 

 

Hij knikt, in gedachten verzonken. 

 

LIONEL 

Ik heb bezoek gehad van een dame. 

 

MYRTLE 

Geen wonder. Jij bent zo goed in wat je doet, Lionel. 

 

LIONEL 

In wat ik doe. (dan, 'theatraal') Het was een dame met een hoofdletter D. 
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MYRTLE 

O. Rijk en machtig? Dat willen we toch niet? 

Er bestaat een onuitgesproken code tussen hen beiden. 

Al kunnen we het geld wel gebruiken om terug naar huis te gaan. (maar ...) We 

kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. 

 

LIONEL 

Ze komt niet terug. Ik heb dat verwende nest gezegd dat ik vol zat. Ze was 

teleurgesteld, natuurlijk. 

 

MYRTLE 

Natuurlijk. Al vind ik het moeilijk om met dat soort mensen medelijden te hebben. 

 

LIONEL (stilte, dan). 

Ik heb een "oproep" gekregen voor morgen. Wens je me succes? 

 

MYRTLE 

Natuurlijk, Lionel. Bergen en bergen. 

 

Ze gaan af. 

 

 

SCÈNE VIJF 
 

Toneel van een Londens theater. 

 

Spotlight op een leeg toneel. Lionel steekt zijn hoofd in het licht. 

 

LIONEL 

Nu? 

 

Men hoort de STEM VAN EEN REGISSEUR vanuit de zaal. 

 

REGISSEUR (op tape). 

Nu! 

 

LIONEL 

"Nu ..." 

 

REGISSEUR (op tape). 

Ja, nu. Schiet eens op. 

 

LIONEL (in de war gebracht, aarzelt, begint opnieuw). 

 "Nu werd de winter van ons ongenoegen 

Stralend zomers door de zon van York ..." 

(Zijn voordracht is kordaat en foutloos, maar zijn acteren weet niet te overtuigen.)  

"En al de wolken die wogen op ons huis 

Liggen begraven op de bodem van d'oceaan. 

Nu draagt ons hoofd de schitterende zegekrans ..." 



The King's Speech – David Seidler  9 

REGISSEUR (op tape, onderbreekt bondig). 

Dank u. Mooie dictie ... Maar ik hoor niet de jammerklacht van een mismaakt 

schepsel dat per se koning wil worden. En evenmin had ik me gerealiseerd dat 

Richard de vorst van onze tegenvoeters was. 

 

LIONEL (heeft er moeite mee zijn waardigheid op te houden). 

Wat stelt u voor? 

 

REGISSEUR (op tape). 

Doorgaan met wat u doet en hopen dat het u veel voldoening zal schenken. 

Volgende. 

 

Vernederd trekt Lionel zich terug. 

 

 

SCÈNE ZES 
 

Salon, York House. 

 

Bertie komt binnen, in rokkostuum. Elizabeth in avondjurk, klaar om uit te gaan. 

 

ELIZABETH 

Zou zij er ook zijn? 

 

BERTIE 

Neem ik aan. 

 

ELIZABETH 

Echt waar? 

 

BERTIE 

Echt waar, ze zit aan bij het diner. 

 

ELIZABETH 

Ik denk, ik dacht ... meent David het serieus? 

 

BERTIE 

Waarmee? 

 

ELIZABETH 

Met haar? 

 

BERTIE 

Een getrouwde Amerikaanse vrouw? Twee keer gescheiden? Dat kan hij niet menen. 

 

ELIZABETH 

Maar zij wel. 
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SCÈNE ZEVEN 

 

De werkkamer van de koning, Buckingham Palace. 

 

Hij lijkt op de hut van een kapitein. Op dit moment gedomineerd door een 

reusachtige BBC-microfoon. De koning in marineuniform voor een 

staatsaangelegenheid. Bertie in burger. 

 

KONING GEORGE V 

Loop naar dat verdomde ding! Kijk het recht in de ogen en praat er tegen zoals je 

tegen een gewone fatsoenlijke Engelsman praat. Laat zien wie de baas is. 

 

BERTIE (kijkt naar de microfoon, alsof het een buitenaards schepsel is). 

Ik d-d-denk niet d-d-dat ik d-d-dat k-k-kan. 

 

In aanwezigheid van zijn vader komt Bertie's gestotter met volle kracht terug, zijn 

adem kort en hijgerig, zijn nekspieren verkrampt. 

 

KONING GEORGE V 

Maar door dit verdomde ding verandert alles. Oorspronkelijk werden we verwekt om 

een profiel op een munt te zijn. Alles wat een koning te doen had, was er redelijk 

goed uitzien in uniform en niet van zijn paard vallen. Niemand kwam zo dichtbij dat 

hij ons kon horen praten. Nu moeten we met de pet in de hand de huizen van de 

mensen binnensluipen waar het naar kool stinkt en daar vriendelijk met ze praten. 

We zijn gereduceerd tot de laagste, gemeenste schepsels die er bestaan ... we zijn ... 

acteurs geworden! Kijk me niet aan met zo'n blik van pathetische verslagenheid. Dit 

is een familiecrisis! 

 

BERTIE 

Vader, we zijn geen familie, we zijn een firma. 

 

Zijn vader kijkt Bertie verbaasd aan. Heeft deze zoon toch hersens? 

 

KONING GEORGE V 

Wij zijn de oudste, meest succesvolle onderneming ter wereld en op de troon zitten is 

wat we doen! Maar we kunnen nu ieder moment zonder werk komen te zitten. Je 

lieve broertje kwam onlangs naar me toe, des duivels omdat een zekere dame een 

uitnodiging werd geweigerd voor mijn Zilveren Jubileum. Ik legde hem uit dat ze 

geen dame was en zeer zeker niet zijn echtgenote. 

 

BERTIE 

Wat zei David? 

 

KONING GEORGE V 

Hij zei: ze maakt hem volkomen gelukkig. Ik zei: dat was ongetwijfeld omdat ze met 

hem sliep. "Ik geef u mijn woord dat we nooit immorele omgang met elkaar hebben 

gehad." "Als mijn zoon, mijn erfgenaam, als Prins van Wales, zweer je plechtig dat 

je vriendschap met deze vrouw absoluut zuiver is?" "Ja", zei hij. "Kijk me recht in de 
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ogen," eiste ik. "Op mijn woord van eer" antwoordde hij. Keek recht in de ogen van 

zijn vader ... en loog.  

(Bertie kreunt.)  

Als ik dood ben, stort die jongen zichzelf, deze familie en het land binnen twaalf 

maanden in de afgrond. En wie ruimt de brokken op? Davids vriend, Oswald 

Mosley? De zwarthemden van zijn Britse Unie van Fascisten marcheren door de 

straten van Londen. Hitler terroriseert de helft van Europa, Stalin de andere helft. 

Wie beschermt ons tegen de stampende laarzen of de proletarische afgrond? Jij? 

 

Een rood licht aan de microfoon begint als waarschuwing te knipperen. 

 

BERTIE 

Wat gaat u zeggen? 

 

KONING GEORGE V 

Het gewone geleuter. Rudyard Kipling schrijft het en mijn volk hoort het mij graag 

zeggen. Vloeiend uitgesproken, natuurlijk. 

 

BBC NIEUWSLEZER (voice over, op tape). 

Goedenavond, dit is de BBC rechtstreeks vanuit Buckingham Palace ter gelegenheid 

van het Zilveren Kroningsjubileum. Zijne Majesteit: Koning George V. 

 

KONING GEORGE V 

Ik kan niet anders tot u, mijn zeer dierbaar volk, zeggen dan dat de Koningin en ik u 

allen vanuit de grond van ons hart danken voor de loyaliteit en – als ik het zo mag 

zeggen – de liefde waarmee u ons vandaag en al die tijd ervoor hebt omgeven. Ik stel 

mijzelf opnieuw in uw dienst voor alle jaren die me nog vergund zullen zijn. 

 

De toejuichingen, ondersteund door de geluidsinstallatie, worden overweldigend. 

De Koning stapt grootmoedig wuivend op het voortoneel. 

 

 

SCÈNE ACHT 
 

Balkon, Buckingham Palace. 

 

Terwijl de Koning zich koestert in zijn huldiging, gebaart hij ongeduldig naar 

iemand om zich aan te sluiten. Het zijn Bertie en Elizabeth. Bertie probeert hem te 

knijpen. 

 

BERTIE 

Ze zijn niet gekomen om mij te zien, vader, ze zijn gekomen om u en David te zien 

 

KONING GEORGE V 

Doe alsof. Zolang je broer met die Amerikaanse hoer naar bed gaat, zul je dit nog 

veel vaker moeten doen. Kom, geniet mee! 

 


