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BRAVE HAR.TEN

Personen:

Vrouw Geerts, een weduwe.
Lina: haar dtochtertje, | 4 jaar.
Vrouw Verto,mme: een buurvrouw.
Madam Spinne: een gi,erig m,ensch. In een

va'n haar huisjes woont vrouw Geerts.
Mevro,uw Wellrens: de moeder van Anna.
Anna '\)Uelkens: 14 jaar.
Tante Marie: de schoonzuster van mevrouw

Welkerns en d:us de tante van Anna.
Schoolù<inderen.

EERSTE BEDRIJF

Het tooneel verbeeldt de lceuken van vrouw
Geertô. 'Het ie ,er armoerdig, maar zindelijk.

Het milddagmaal is juist gebruikt. Vrouw
Geerts wascht de tafel af. Haar dochtertje Lina
zet de sihotels in een kae.

L,INA. * Moeder, na school za.l ik eerct naat
vrouw Jansen gaan, maar te vijf uur bèn ik
tqch tÀuile, Vrouur Jansm hseft ge$saag&

:l



of i'k een half uur op het kindie wil pas.
sen, als ze boo'dschappen doet.

VROUW GEERTS. 
- Dat is goed Lina^

LINA. 
- 

Dan krij,g i'k weer een frank... En die
i,S VOOr U, mOeder

VROUW GEERTS. - Elke frank is welkom,
maar nu ik beter ben, ,kan ii< weer werke,n...

LINA. - Ge zie,t rtoch nog bleetrr, moeder...
VROUW GEERTS. Ik ben nog niet heele,

maal rhersteld.." maar ik ga toch vooruit.
LINA. 

- Kor ik rnaar meer vo,or u verdienen!
VROUW GEËRTS. - Ce moe,b nog eerst ïeel

Ieeren, ldnd. Doe maar flirnk uw best op
scho,ol. Uw brave vader zei dat ook altijcl...

L.INA. 
- Maar vader verdiende veel ge'ld, héi

Toen moest gij niet zooveel naaien en niet
uit wasschen gaan. Ilc zou,toch gaarne heele
dagen voor u wi'llen u'efken, moeder...

.VROUW GEERTS. 'Dat is braaf" Maar, 't is
nu uw tijd om te leeren. Dat zal u later zoo
vên pas lro'men... Ja, vader verdiende een
goed loon... De brave rnan deed zoo zijn
best... IUe hebben hem te vroeg verloren.
Maar Lina, God zal ons wel door de moei-
lijkheden heen helpen... Wasch u'in 'tac;!r-
'terhuisje voor ge naar school gaat...

LINA. * ,O, ik heb nog tijd, rnoeder..l
VROUW GEERTS. * IVIaar se moogt ieel r,uat

gpehû...
7

LINA" 
- 

Q, ,rnoeder, lk zal ,etraks een boek krij'
gen van Anna Welkens. Een met vertellin-
gen. Dan lees ik u van avond er uit voor, als
ge naait.

VROUW GEERTS. 
- J., dat zal pre,ttig zijn...

Anna Wel'lcens is altijd vriendelijk voor u,
hé)...

LINA. 
- J., mo,eder. Ze speelt veel met rrrij. Ze

spree{<t dikwijls van vader. Ze heeft mede-
rlijden rnet o'ns omdat vader vero,ngelukt is...

VROUW GEERTS. 
- 

Anna Wel'kens heeft een
goe,d hart"..

(De d,eur wordt lan,gzaam geopend. Moeder
en l-ina kijken verschri,kt. Madam Spinne
komt binne,n. 7e ziet er een struische vrouw
uit. Ze 'îs slordrig en armoedig gekleed en

' rtoch is ze rijk. Maar ze is erg gieri'g).
MADAM SPINNE. 

- 
Goeden das.

VROUW GEERTS. D.g madam .Spinne.
Zet u...

MADAI\{ SFINNE. 
- 

Cr, itrc ben niet moe. En ik
, lcan rnijn boodschap odl< al st'aande doerr. Ge
, begrijpt toch wel, vrouw Geerts, waarvoor* ik kom...

VROUIV CEERTS. - 
Om de huurpacht'.. Ik

tâl ,, ailes betalen.
MADAM SPINNE. - 'Qs staat tvree maanden

ten achter... Lk heb al veel geduld me't u ge-



had... heel veel, vrouw Geerts, eigenlijl< te
veel. Maar i{< rheb een goed hart"

VROU'fi/ GEERTS. 
- Ge weet, dat ik zeer ziek

geweest ben...
MADAM SPINNE. 

- Maar aLs gij zie'k zijt,
moet i,k toch ook eten. En als ik de pacht
van mijn huisje niet krijg, herb ilc armo,e. Dan
han i[< geen hrood koopen. De menschen
denke'n, d,at i,k rijlç t5"tt. Ze zijn leehjk mis.
Zie 'maar hoe ik gekleed ga... Ik kan geen
nieuwe kleerenrkoopen. Vrouw Geerts, i\k
moet mijn geld hebben...

VROUW GEERTS. Sedert gisteren ben i[<.

weer aan het werk. De dokter zei, dat ilc lan-
ger'te bed moest blijven...

MADAM SPINNE. 
- J., de d,okter... de dolc-

ter... Die kan gemak'kelijk praten. Ik ben
ook dikwijls zi,ek, maar ik ga niet dadelij,h te
bed liggen...

VROUW GEERTS. 
- 

p!23y ik moest weù.. . Ik
'kon niet meer o'p de been blijven... Ik ben
eigenlijk neer gevallen. De buurvrouw moest
'me te bed helpen...

MADAM SPINNE.-DaI kan waar zijn, maar het
gaat me niet aan. Een mensch heeft geno€g
aan zijn eigen zorgen. En ik wilmijn geld...

VROUW CEERTS. - 
Ik hetb het nu niet.

LINA. _ Madam, na scho,ol verdien ik een frank.
Ik zal di'e bij u brengen.
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h{ADAM SPINNE. ô, sij saat nos naaï
school.,. Dat 'is als een rijtr<emanskinâ... Ge
zou'dt beter ikindermei,sje worden, dan ver-
dient ge iets vooï uw moeder... Ge zijt toch
veertien j"ar...

VROUW GEERTS. 
- 

Wat geleerdheid is her
eenige dat ik aan mij,n kind geven kan. En
't sohoolgaan kost nie'ts...

MADAM SPINNE. 
- J., geleerdheid aan uw

meisje geven, maar mij niet betalen. Ik
mocht rniet tot veertien jaar naar sc'hool...
Dat kind is gr,oot geno,eg om iets te verdie-
nen. En 't isrbeter gekleed dan i:k...

VROUIù/ GEERTS. Een ,kleedje, dat ik van
een l<leed van mij rh"5 gemaa,kt... en 'g

avonds laat.. .

(Madam Spinire is onder 't spre,ken meer
vooruit gekomen. Ze treù<t nu d,e kas open.
Zehaalt er een stuk worst uit).

MADAM SPINNE. 
- 

H", dat is nu die armoe...
W,orst eten... duur vleesch... En ge koopt
het met mijn geld, ja met mijn geld, dat ik
niet 'krijgen lkan... Ik eet geen vleesch.:. ilc
:kan geen vleesch ,koopen...

VROUW GEERTS. 
- 

Die worst heb ik van een
buurvrouw gekregen...

MADAM SPINNE. - Leusens I

LINA. - Moeder liegt nooitt



',MADA MSPINNE. - 
Wel gij brutaal kind.

Spreekt gij zoo tot mij.."
I-INA. - 

Moeder heeft die worst van ee'n buur-
vrouw gekregen...

MADAM SPINNE. - Ja, volk als gij weet altijo
een u,itleg. Wat staat er nog meer in die'kas
voor leklkers?... Laat eens ki;rL.tt...
(Ze wîl de lkas verder open tre',k'ken. Maar
vrouw Geerts nadert snel. Ze neemt ma'
dam Spinne de worst u'it de handen, legt die
in de kas en duwt de deurtjes toe).

VROUW GEERTS. - 
In die kas heht ge niets

te maken. I[< wil niet zoo behan'd'eld worden.
Eerst in aanwezigheid van mijn kind zeg-

gen, dat it< lieg. En nu in de lças speuren. "
MADAM SPINNE. - 

H., ik mag het niet we'
ten, wât ge al'l'emaal smult...

VROUW GEERTS. - 
Smullen! Ja, buurvrouw

heeft me wat gebracht. Anders had ik geen

eten gehad voor mijn kind en voor mij": Ge

*oogl het weten. Mijn armoê is geen so,hary

d.. Mij" man is verongeluikt." dood gevail-

len van de'stellin,g... ik ben ziek geweest"'
En als er niets verdiend wordt, is het spaar-

,geld gauw verte'erd... Maar gij weet dat 'niet,
madam Spinne, gij zijt rijk...

MADAM SPINNE. - 
fl6, ge spreekt zoo tot

mij... Ge zegt als die andere kwaadsprpek;
steis, d,at i'k een gierige huisjesmellcster.ben'

6

dat ik geen hart heb,.. Gee'f mijn ge,ld...
Tvsee maanden pacht...

VROUW GEERTS. - Ih kan nu niet...
MADAM SPINNE. - Ge,kunt wel worst koo-

pen...
I-INA. _- Moe'der rheeft di,e niet gdkocht...
MADAM SPII',INE. 

- 
En in de kas zit kaas, dho-

co'lade, suil<er en nog veel leJ<'kers, dat ik niet
eten'kan, o,mrdat het te duur is...
(Vrouw Geerts rtrekt clriftig de deurtjes van
de kas open).

VROUW GËERTS. 
- 

Kij'k dan .naar dien over-- vl,oed. Een stukje ,gekregen worst... e€n
half brood... een kommetje vert... En als ik
niet,s ve,rdie,n, zitten we morgen zo,nder
êten. Zoo is hier de toestand, ma'da,m Spinne.

MADAM SPI}.INE. 
- 

Ik kan geen worst koo-
pen...

LINA. 
- 

$7e hebben d'e worst gekregen.
(Madam Sp,inne heft de hand op om Lina
een k'lap te geven. Vrouw Geerts trekt haar
,hand weg).

VROUW GEERTS. - Gij zult mijn kind nie,t
elaan...

MADAM SPINNE. - 
Een brutale meid nÊaakt

ge eï van! Ha, ilc krije mijn geld niet. laat
zien, wat ikan ik hier laten verkoopen: dat
tdokje."" clie kas.". En hier naast op uw bed



liggen natuurlijk dikke wollen dekens, zoo.
als i[< ze ni,et heb...

VR.OUW GEERTS. 
- Madarn Spinne, heb nog

wat gedulcl. El,ke weelç zal ik afhetalen.
Maar we moeten toch leven, hoe zuinig ook.

MADAM SFtrNNE. 
- 

En worst eten. Itrr kan dat
niet; daarvoor ',heh ilç geeir ,geld. . . Elke
wee[r wat afibetalen... Ja, een keer doet ge
het... en dan weer een rnaand waihten... en
zoo loqpt de paoht meer en meeï oip...

VROUW CEERTS. 
- 

,FI'eb itk u niet altijd eer-
lijk voldaan ). . .

MADAM SPINNE. 
- 

O, ge zoudt zelcer voor
niets will,en wonen! Ja, ja... dat zou u gaant
hé? Ik ,e,en ,sloor en qij een madarn. Er is
hier nog al wat te verl."o,open... En dan m,oet
ge natuurlijrk het huisje u'|t...

VROUW GEERTS. 
- Zoudt ge dat dr-rrven]

MADAM SPINNE. - Maar mensch" als ik niet
zoo'n go,ed hart had, zou il< u al iang bui-
ten gezet hebben...

VROUV/ GEERTS. - 
Toen ik ziek te bed lag!

MADAlil SPINNE. - So'mmige menschen z'ijn
gauw ziek; in bed liggen is gemakkeiijk...

LINA. _- N'loeder was erg zidk...
MADAM SPINNE. - I-loud uw rnon'd, gij I Wat

zâl er van zoo'n brutaal ding groeien? IIr wil
rnijn geld. Betaal me !

E

Vfi,OLiTç/ GEER'IS. 
- 

Nu,kan ik niet! i-leb'rryat
grduld. Het nijpt hii u todh nret",

MADAM SPIbJNE. 
- 

Hu, daar hcbt ge hetl lk
'ben rijk, hél. (Ze spreekt luider, kijfachtig).
Het nijpt bij mij niet. Ge zoudt voor niets
willen wonen... En ik kan naar mijn centern
fluiten.. . Maar zoo nie.t... 'ha, neen 266 niet.
I'k laat den bo,e,l hier verkoopen... en gij gaat
er uit... Ja, uirt mijn huis! Op straat kunt ge
dan worst eten.

VROUW GEERTS. 
- 

Hoe min van u ! Ik heb
zoo vroeg'mijn armen man verloren... (bq-
gr'nt te snikken).

LINA. Moeder ween niet! (Ze neremt haar
mo,eder bij den arrn).

LINA (tot madam Spinne). _* $e6 i,s hoos van u
zoo tot moedrer te. spreken, Moeder w-erkt
alitijd hand.

MADAM SPINNE. __ Gij zijt een brutaal kind.
(Een buurvrouw treedt hinnen. Het is
vrouw Vertomrne, die nu en dan wat eten
brengt).

\/ROUW VERTOMMË, (op'madam Spinne wij-
zend). 

- 
Ik Ag ze Lri'nnen gaan. En ze is er

nog;.. \7at, vrouw Geerts... schreit ge? Ie

'het o'm haar)
I-,INA. _- Madam Spirrne gelooft niet, dat moe-

. der die worst van u gekregen heeft... Ze
zegt, dat rnoeder worst koopt met haar geld-"

I



VROUW VERTOMME. - O, is het over die
worst. Ik zal een einde worst aan haar neus' h"r,g"rr".. 'dan is die nog drie keer zoo lang.

LINA. 
- 

Madam Spinne wil ons buiten zetten en
. de meubels verkoopen.

MADAM SPINNE. 
- 

Ik ga heen. Met zulk volk
als deze vrouw spreek ilc niet. Daarvoor ben
ik te deftig.
(Vrouw Vertomme zet de handen in haar
zii; ze gaat vô6r madam Spinne staan en
verspert haar den weg).

VROUW VERTOMME. - Ha, gij zijt te deftig
voolmij... Gij, de huisjesmeilkster... gij, diÀ
een steen heht, waar een an'der een hart
heeft".. Gij doet deze arme vrouw schreien.
Dat ihaar man veronge,trukt is, laat u koud.
Dat ze hard werlct om do,or de wereld te ko-
men, deert'u niet... Ge moet wat geid heb-
ben... en ge wilt hier den boel laten verhoo-
pen... Ge zoudt zeker anders van gebrek
sterven... Een gierige onbarmhartige feeks
zijt ge, dat weet heel de stad! Ge zoudt een
half centje d,oor bijten. Ge stikt vair 't geld
ën ge loopt ge'kleed als een vogelverschrik-
ker. Dat zijn uw zaken. Maar ge zult hier niet
een arïne vrouw komen verwijten en doen
sohreien...

MADAM SPINNE. 
- 

Ik vra,ag mijn geld, meer
niet.

l0

VROUW VERTOMME. 
- 

Vrouw Geerts zal u
betalen. Ze i.s eerlijk als goud...

MADAM SPINNE. 
- 

Ze is twee maand achter.
VROUW GEERTS. 

- 
Ge weet waardoor...

VROUr\X/ VERTOMME. 
- 

Maar dat Ceert haar
ni'et! Medelij'den icent ze nie,t... Ze zou een
Icei 't vel afstrroopen. Zoo'n mensch... Ver-
led,en week vroeg d,e o,ude Toon haar een
boterham. En ze durfde te zeggen, dat ze
zelf armoe ihad.

MADAM SPINNE. 
- 

lk zou ze,ker al de landloo-
pers rnoeten o'nderhouden...

VROUW VERTOMME. - 
Ge laat uw eigen

zuster gebrek lijden. Ga nu \Meg...
MADAM SPINNE. - 

Maar mljn geld zal ik heb-
ben! Als iik morgenavond niet betaald ben,
dan gaat ge hi,er {buiten. Ge weet het nu
vïouw Geerts.
(Madam Spinne vertrekt. Vrouw Geerts
zinrkt op een stoel nercr en wee'nt met het
hoofd op de tafel. Lina gaat L'ij haar staan
en le,gt haar hoofd tegen moeders wang) '

LINA. 
- 

Moerder, niet sohreien...
VROUW VERTOMME. - 

Houd moed. Ze zal
u niet durven buiten zetten. 't Volk in de

straat zou te kwaad zijn.
VROUW GEERTS. Maar ik ben dat geld

schuldig. 't Is waar... Ik heb echter niets
kunnen verdienen. 

I I



VROUW VERTOMME. * Kon iik, ik zou het
be'talen. Maar met rnijn zes kinderen is alles
juist gepast. Van ons eten deel i[< wat mee.
Toe, houd rnoed. God zal u helpen... Ge
kunt nu weer werken. En rnadam Spinne
mroet wadhte,n. Het is immers geen kwade
wrl br; u.
(Vrouw Geerts ,staat op; ze veegt haar tra-
nen af.)

VROU'W GEERTS. 
- 

Li,na... het is tijd voor de
schoo,l, kind.

LINA. 
- 

Moeder, laat rne kindermeisje wordên.
Dan verdien ik geld voor u.

VROUW GEERTS" Nee'n, neen... ge zult
leeren, zooals vader het ooù< wenschte...
Buurvrouw heeft gelij'lç... God zal ons 'hel-
pen... Korn, ikind, wasch u en ga dan gauw
naar school... Er za'l uitkomst komen... Ja,
God zal ons helpen in onzen nood...

Gordijn.

T\X/ËEDE BEDRIJF.

He,t tooneei vetbeeldt een burgerkamer, netjes
berneu'beld. Het is de -aro,onkamer in het huis van
mevrouw We,li<ens.
t2

Mevrouw'Welkens heeft bezoek. Haar schoon-
znster, tante Marie, is er. De dames zitten te pra-
ten. Op tafel is er [<offie.

IVIEVROUW WELKENS. Blijf nos even,
Marie. Anna zal dadelijlc uit school komen.
Het is al vijf na vier.

TANTE M.ARIE. 
- 

O, ja, nu ge oveï uw doch-
tertje spredkt, denk ilc aan iets, dat ik u zeg-
gen moet. Ik zag Anna gisteren met een arm
kind. Ze scheen er zeer bevriend mrce... Ze
liepen arïn aan arm.

MEVROU\M WELKENS. O, dat is Lina
Geerts. .A.nna heeft zoo'n medelijden rnet
haar. Dat l<ind heeft haar vader verloren. Ge
herinnert u missdhien nog den metselaar,die
in het begin van 't jaar varn een stelling viel
en 'dood opgenomen werd. .. Ziin meisje zit
in Anna's klas. A,nna heeft zoo'n goed har-
t1e. Ze had zoo erg met 't meisje te doen dat
ze haar vriendin werd.

TANTE MARIE. Dat ze er medelijden mee
heeft, vind ik goed, maar ze moet er toch
geen vriendin van zijn.

MEVROUW WELKENS. :* Die Lina i,s een echt
braaf kind, en netjes opgevoed.

TANTE MARIE. Maar arm. Toch niet van
onze soort.

MEVROU\X/ WEIKENS" - 
En wat seeft dat.""

t9



TANTE MARIE. - Ieder moer in zijn srand blij-
ven. Rijkere tkinrderen met rijrke, en arme bij
affne.

MEVROUW WELKENS. Ik ben het niet
met u eens. Anna is daar op school. En
zolJ ze nu mi,nachtend naar arme kinderen
moeten kijrtr<en. Ik ben heel blij, dat ze het
niet doet. Dan zou ze trotsch worden.

TANTE N{ARIE. 
- 

En als ze leelijke manieren
over neemt)

MEVROUW WELKENS. - Maar denl<t se nu,
dat er geen rijke kinderen zijn met leelijke
manieren ern arme met goede rnanieren?

TANTE MARIE. -_ Ieder Lrij zijn soort.'We moe-
ten ons defti,g houden.

I{EVROUW WELKENS. [k vind het juist
, heel goed, dat mijn lcind eens kennis maakt

me't eenvoudige menschep, En Marie Chris-
tus le'ert orns toch nederig te zijn, ern naas-
tenliefde te hebhen... Als ik Anna velboocl
rnet die Lina Geerts om te gaan, zou ik ze

tro,tsch en ha/d ma'ken...
TANTE MARIE. - Nu 't is uw kind...
N,IEVROUW 'WELKENS. - Mijn man vindt het

oolc goed... Ik hoor Anna, da"r.r is ze al.
(Anna Welkens homt haa:ti.q binnen. Ze
schijnt wat opgewonden)

ANNA. 
- 

Dtg moeder... Dug tante À4a:ie... Gij
zijt hier ook) (Ze kust beiden).

t{

TANTE MARIË,. ;; Wat komt se wild binnen.' 
Dat is niet ,neijes voor een jonge dame.

ANNA. .- O, ik'moet gauw wat aan moeder
vertellen. Daaronn was iilç zoo haastig.

TANTE MARIE. 
- 

En mag ik het niet hooren?
ANNA. 

- 
O, ja, ,tante...

MEVROUW WELKENS. - Wel wat is er dan?
Maar ga,eens bedaard zitten. f)an zut ge l:e-
ter 'kunnen vertellen.
(Anna ,gaat naast moedbr zitten).

ANNA. 
-'We 

waren van rniddâg op school aan
't schrijven. Opeens hegon mijn vriendin'
netje Lina te schreien.

IVIEVROUW WELKENS. - Lina Geerts)
ANNA. - Ju, ,moe,der... Tante, dat is het meisje

van wie de vadl,er van die stelling dood ge-

vallen is.
MEVROUW WELKENS. '- Ja, ik heb het juist

aan 'tante verteld. En waarom schreide Lina
in school)

ANN,A. 
- 

Ze heeft',het aan de jufvrouw gezegd.
'We hoorden het oolç. Lina's m'oeder is lang
zie'k geweest. En ze kon'da nnatuurlijk niet

. naaien en \Masschen. Tante, die moeder moet
nu alle,en het geld verdienen. En ze heeft in
twee w"L"r, ni.t lcunnen werken' Lina's
rnoeder had gel'd gespaard. Maar dat is al-

lemaal opgegaan.

r5



IvIEVROUW WEI-I(E,NS. 
- Ja, dat iregrijp ik

Een ziekte ,l<oet heel veel.
ANNA. -- lins's moeder kon de huispacht niet

betalen. Vanmidldag kwam de vrouw van
wie het huis is... ge weet we,l, het is madam

Spinne,
MEVROUW WELKËNS. 

- O, die! Dat is een
gierige vrouw. Ze is armoedig gekleed. Ik
kert ze wel. Ze heef't veel huisjes in de stad.

ANNA. 
- 

Madam Spinne wilde dadelijk de
huispacht hebhen. Maar Li,na's moeder kon
die niet be'talen. En nu wil madam Spinne de
m,eube'len verkoopen.

MEVROUW WELKENS. * Ze is er toe in
siaat.

ANNA. 
- 

En Lina's mo,eder moet hèt lhuis uit.
Ze wil wel lbetalen, als ze eerst. gewerkt
heeft. Maar madam Spinne wou €r niet van
hooren.

MEVROUW WELKENS. 
- 

Hoe o,nbar,mhartig.
Maar ja, ,gierighe'id is ,ee'n groo,t kwaad en
maa'kt de mensohen wreed.

ANNA. - 
[{3a1 moeder en tante, nu hebben de

meisjes van onze klas een plannetje ge'
nraakt. 'We lhebben het besproken in den
speeltijd.

MEVROU'W WELKENS. - 
Laat eens hooren.

ANNA. - 
Morgenmiddag is'het geen school. En

dan willen we twee aan'twee aan de huizen
t6

rond gaan, met een lijst. We. vtagen
voor Lina's moerier. Ge vindt dat"
goed)

MEVROU\X/ WELKENS. 
- 

Een oollecte aan de
huizen dus. Ën wie heeft dat plannetje be-
dacht)

ANNA. 
- 

Ik moeder, maar al de meisjes vonden
het goed. En,onze meerster,e$ oo,k... Ii< mag
roch ?

MEVROUW IVELKENS: - O, ju... iùr ben l:lij,
dat ge dfe arme vrouw wiùt helpen. Maar
hoe zal het gelbeuren?

ANNA. 
- 

De meesteres gaat van avond naar
den burgemees,ter om te vragen of we mo-
gen. En dan 'krijgen we lijsten met een
stempel op. 'We brengen het geld hier bij
u... Zoa heeft onze rneesteres het gezegd.
Als eij het goed vindt.

MEVROUW WELKENS. - En danl
ANNA. - Gij zo,udt dan het geld tellen en het

met o'ns naar vrouw Geerts brengen.'. Onze
meesrteres wil nog meer do,en...

MEVROUW WELKENS. __ Laat hooren!.
ANNA. _. lins's rnoeder moet veel te hard wer-

ken.. . Zekan niet tegen dat lange wasschen
en naaien. Ze is er ziek van gewoïden. Als
er nu veel ge'ld ie, kan ze een winkel begin'
nen. En ze zal meer verdienen. Zoo heeft

il
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ônze meesùere€'het gezegd' Vindt ge het nret

rheerliik?

MEVriôU\t wËLKE"NS'-Een'opperbe'st plan'

Dan is vrouw Geerts voor goed geholpen'

ANNÀ. - 
O, we hadden allemaai zoo'îr mede-

lijden met Lina' Den'k €e!ls"' ze zou van

t.t"tt willen rgaarl ofir kinderme'isje te wor-

den, en haar moeder te helPeu'

MEVîôÙW wEiI(ENS' - Dat is heel braaf

van haar'
ANNÀ:- Maar ze leert zoo goed' Ze îs de e€rste

van de klas.
MEV{ôÙV wElrENS' Als haar moeder"'.-';; *i'L.t klj;. zal Lina nog naar school

mogen gaan' En dan leert ze voor een goe-

de betrekki'"g' À""u' ik ben heel blij' dat

vrouw G".'titoo ="t gah"lpe'n worden " ' Ze

r.rJi*" t he'r 'De "i""u"h*tt 
zullen allen

gaarn'e *u' gu""1:-91 t"Î een arrhe heipen

is naar Gods'*li- W"'l' wel' 'dat is een goede

. rni'd'dag geweest oP'school'-

ANI'.IA. - 
Lina ""ii *t"' 

er niets van' Ze bleef
' '^ " ;; d"" "ptAtin 

bittt"' Ze was heelemaal in

de war, Mt"' onze meesteres heeft ze tooh

;;t";J, dtt 
.i" 

meubelties - 
niet zullen ver-

kocht *o'd*"-t" [-ina "" ht"t rnoeder niet

,rit lr"it zullen gezet worden'

MnvËôuw wÈLËrns' - N:".1' dat zal' niet
"'"';;;;"' Mï;* Spi""" kriigt haar geld'

l8

Maar gelukhig kan ze niet zijn, als ze zoo be-
staat. Gier.ige mensohen zijn nooit gelukkig.

ANNA. 
- 

Onze rneesteres zal de lijsten o,pma-
ken van de straten err'huizen, waar we moe-
ten gaan. Ieder krijgt dan eenige straten. En
zo,o zulle'n we op een middag wel veel ver-
zamelen.

MEVROUTV WELKENS. - Dat denk ik ook...
ANNA. - O, i,k wou dat lhet al morgen middag

was... Moeder zouden we morgen avond
het geld al aan Lina's moeder'kunnen bren-
gen ?

MEVROU\XI WELKENS. __ Wel ja. Dat rnoet
dadelij{r. sebeuren...

ANNA. 
- 

En welfiç een winkel zou Lina's moe-
der houden?

MEVROUW 'WELKENS. - TVe zullen dat eens
onderzoe'lcen. hilisschien 1t best een kruide-
nierswinkel.

ANNA. 
- 

Wat denlkt gùj, tante?
TANTE MARIE. In een kruidenierswinlçel

wordt veel gekocÀt. In welke straat woont
die Lina.

ANNA. 
- 

De Muntsrraat.
TANTE MARIE. - 

Daar wonen heel veel men-
schen. En een arme weduwe zal veel klanten
krijgen.

h{EVROUW WELKENS, Ja, dat zal wel
gaan.
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ANNA. 
- 

Moeder, wij kunnen er ook onze wa-
ren koopen.

MEVROUW WELKENS. 
- 

Dat zullen we doen
[<ind...

ANNA. 
- 

En gij ooik, hé, tante Marie.
TANTE MARIE. - 

Ge wi'lt al lclanten maken.
ANNA. - 

O, dat zullen alle meisjes van school
doen.

MEVROUW WELKENS. 
- 

Alle winkels moe-
te;n te doen hebhen. IVIaar ilc zal ook bij Li-
na's moeder koopen. Dat ' e'loof ik u. Wel,
wel, nu hegrijp ilk, dat Ee zaa,haastig in de

lcamer kwaarnt.
ANNA. - 

AIle meisjes zijn het gauw naar huis
gaan vertellen. Moeder'de burgemeester zal
het toch wel toelaten)

MEVROU\I/ WELKENS. '-. Natuurlijk. De b'ur-
gemeester zai het heel flln'lç vinden van u
àU"tt... dat ge een goed werk wilt doen. En
uw vader zal ook tevreden zijn, als hij het
straks hoort. Hij zal gaarne op de iijst tee-

kenen. Maar Anna, nu kan vrouw Geerts
geen gebre'k lijden to't morgenavond' Gij
weet haar wonen?

ANNA. - 
Cr, ja, moeder!

(Anna ziet verrast,haar m'oeder aan)'
MEVROUW WELKENS. Als se gegeten

hebt, gaat 'ge eens naarrhaar toe' ilc zal het

. een en ander in een mandje Pakken'
20

ANNA (blij). 
- O, moeder!

MEVROUW IVELKENS. 
- Versrerl<ende mid-

delen, die een ,herstellende zie,ke ;;ù
heeft. En oork neemt ge een envelop ";;;;i;mee; dan lcan vrou,w Geerts dL -uju*Spinne dadelijk betale-n.. .

ANNA. 
-'Wat zal Lina blif zijn. En ,haar moe_

der natuur,lifk ooû<.
MEVROU\ù/ WÉLKENS.

gierige vrouw haar van avond,of morgen
voormididag nog lastig vallen. En lrro- *
Geerts zou vannacht niet rl<unnen slapen
dbor die zorgen. Dat mag niet zijn).
(Anna valt haar moeder cxm den-hals).

ANNA. 
- 

O, lief moedertje toch!
TANTE MARIE. 

- 
Anna, ga nu gauw war

- ----".t"tr... ?ur ga ik met u,mee, als ik mag.
ANNA. 

- 
Naar Lina's m,oerder, tante?

TANTE MARIE. 
- Ja... Ik wil ook wat voor

. haar doen. Dan kan al ,het geld, d,ât morgen
ingezamel,cl wordt, voor den win,kel gebruikt
worden.

ANNA. 
- 

O, heerlijk, rantet
(Anna geeft oolr tan'te Marie een kus.)

ANNA. 
- 

Dan ga ik gauw eten... Ik ben dade-
lij'lc gereed.
(Anna verlaat de ,ka'mer).

TANTE MARIE. Lk heb daar straks heele-
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maal verl<eend gesproken, toen ik Anna's
vriendschap vo,or dat arfn meisje afl<eunde.

MEVROUW ï7ELKENS. - O, ik wist wel, dat
ge er niet o,ver door gedacht hadt. Uw hart
is te goed, om arrrre m,enschen te verstooten,
Marie.

TANTE MARIE. 
- 

Anna heeft me zonder dar
ze't'w'eet,,een goede les gegeven. 'V7at 

heeft
ze een ib-raaf hart.

MEVROUW WELKENS. - lk dank God, dat ze
zoo is... Ilc ben daardr:or een gelukkige moe-
der.

TANTE IVIARIE. 
- 

Haar medelijden en liefde
. troffen me diep. Zij heeft dat plan bedacht

om vrouw Geerts te ,helpen. En ze beroernt
er ziih niet op.

MEVROUW WELKENS. * Dan zou haar ver-
die,nste minder zijn.

TANTE MARIE. 
- 

Anna schuift het op alle
meisjes uit haar klas. Dat hoorde ik gaarne.

la, ze heeft me een goede les gegeven. God
zegent, zulke kinderen... I,k zal ook alle trot-
sche opwellingen verdrijven. En iIç ga nu
gaarne eens mee met Anna naar die arrne
vroruw. Ik denk, da,t wat nieuwe kleeren en
linnen daar ook goed gebruikt kunnen wor-
den.

MEVROUW WELKENS. - Dat zal wel.
TANTE MARIE. - En daar zorg ih voor...
22

MEVROUW WELKENS. * Beste tanre Ma_rie.,.

^ -__ 
(2. staat op).

MEVROUW WELKENS: _ I(om, we zulleneen J<orfje vullen... Her ,*;;; voor Annaeen blijde tocht!
TANTE MARIE. -- En voor mij ooùr!

Gordiin.

DËRDE BEDRIJF.

Het tooneel verbeeldt weer de kamer van vrouwCeerrs. Zeltde .ritri"iht. M;'ï ziet vrouwGeerts er vrooliilier uit. Z" ,;i- t""i"aien. VrouwVertom,rne, de Ë"lr"r,rouw, ko,nrt juist ibinnen als't gordijn opgaait) 
?

VROUW VERTOMME. H", nu ziet ge erveel vrooliiker uit I
VROUW GEERTS. _- O, ja... Maar er is sedertgisteren veel gdbeurd. God t 

"en ",n" "i;;:,holpen.
VRCUW VERTO.MME.-_ Ge hebt hulp ge,kre_gen, ihoor iJr. Ik vùerd gister"r, ,.rr;"-;;Ë

zuster geroepe_n en vanmorgen b." i[ ;;weer geweest. Ik wee,t dus nog nie,ts... 
,"



VROUW GEËRTS" - O, luister dusl Ja' lk.ben't--h;t[ik 
gehoùpen geworden' [4ada'm Spinne

is betaald.
VROUW VfnfOiUME' * ls ze betaald)

ViiôÙw cÈr,nrs. - Lina is gister middag treu-
"--ù 

""ur 
school gegaan' Ze was bang-du! *?-

dam Splnn" ot'ib"it"n zou zetten' En in de

klas begon ze te schrei*, "--
VROÙW vEnfonnME' - och arme !

ùii6Ùw cÈg'nrS. - J"' Togn 'moest ze vertel-

tren, waaro'n i" 'cri'n 
verd'r'iet haà' Ze heeft

""r, 
go"d vriendin'netje' . 

Anrra .Wel'kens'
vRoîw'-ùinronnME'- - Q F" dochtertje

van mijnh*'-tv"tL"ns' den fabrikant' Ik heh

ze wel een,s samen lgezlen'

VROÙW ôEÈnrs'---- J1"' Dat rnei'sje heef't

thuis ott' oJ* g""piokt"' E" gisteravond

kwam ze na'g "'lt hu'ut tante' Ze droeg een

;;Jil.'. E""dt;; zat varn ailes in voor mii'

van haar moeder'
VRotJù'ùrnrôùîE' - N4u?' men'sch toch!

ùiiôÙw cEEnrs' - Broo'd' boter' kaas' een

doos cacao, t"" "tk 
rijst' een zak suiker' en

denk eens' trvee flesschen wijn'
VROUW VERTôùùÊ' - To" m'"'"' Dat ls

om te versterken'
VROTW GEERîS' - Ja' dat.zei Anna's tante'

Maar 'a i" ""J"iet 
ai" ' lk kt""g een envelop

en daarin "oit'*"t 
honderd frank'

24

VROUW VERTOMME. - Zoo veel geld I

VROUW GEERTS. 
-Zoo 

veel! En Anna's tan-
te sprak vriende'lij'k met me. 't Was over klee'
ren... Lina i,s nu naar die dârne. De naaister
zou ,er'komen, om de maat te nemen, en voor
Lina llinnenrgoed en een kleedje te maken. Ik
moiht ihet zelf niet doen van die darne. Ze zei
dat ik norg wât rusten moet.

VROUW VERTOMME. 
- 

Ze frreeft groo,t ge-
lij'k! Maar buurvrouw, wat een blijde avond
is dat geweest !

VROUW GEERTS. 
- 

Ge kunt denken, dat ik
gelukkig was I

VROUW VERTOMME. 
- 

Zul,ke goede men-
schen !

VROUW GEERTS. _- T,oen An'na en haar tante
weg waren, ben'ik naalmadam Spinne ge-
gaan.

VROUW VERTCMME" - Had die gierige fee'ks
peg rrlââr wat laten wachten !

VROU'W GEERTS. 
- 

Neen, ze had recht op het
gelJ. Ik he'b het dub dadelijk gebracht. God-
dank, die scrhuld is hetaal<I.

VROUÏY VERTOMME. 
- 

En wat zei de Spin?
VROUW GEERTS. O, zc'was opeêns zeer

vriendelijk,
VROUIT VERTOMME. * Gehuiahel.
VROUIT/ GEERTS. - Ze \Mo.u weten, van wie

ik het geld,gekr. gerr haJ.
2.5



VROUW VERTOMME' - Maar dat hebt g€

. toch niet aan haar neus gehangen?

VROUW GEERTS. - 
O, neen ! Ik ging gauw

weer weg.
VROUW VE"nfOnAME' - Nu een kopj" !c'o{fie"'-r"" ,. ,, tooh niet aangdbodbn hebben' Het

water kost voor haar nog geld' denkt ze'

VRoUït CEg,nrs. -' ii(-voel me een ander'..**"""cft. 
O, we hebben gi'ster avond God vu-

rig gedanlct.
vROUV-VÈRTCMME. - Wel, i'k ben blij met

u...
VROÙV GEERTS. - 

Nu herb ,ik nog wat geld

' 
- -cver... 

En 'ik kan.wc'er werken' Buurvrouw
gli ,lj.t ook zc" oed vcor rnij geweest!

vRoU"w'VERrônnil{E' - K"lt' zr'vils daar-'-over! 
Natuurlijk helpen we elkaar' l{oe di'k'

*iltt ft""ft .,*'*tt kin'deren van mij meege-

;olm; "b 
hii eine wandelenl En toen mijn

il;;i; "ak 
*.J, hlbt qij mij in het huishou'

l;;;dh.lPen"' Als't moet dan slaan we

ooor"tlkuàr. l\JVe zijn geen madame Spinno'

hoor!
VRO'i]iû'GEERTS' - Ë'igenlijk heb ik rnedelii"

den met haar'
vRoÙVVERToMME'*Medelijden'.,-----
ViiôUw GEERTS' - Dat ze haar eigen leven

zoo treuig maakt' zoo eenzaa$ en hard' Met

,ô

'ui h"6i,geld t<an ze zoa gelu'k'kig'niet zijn, als
il< me nu voel.
(Lina komt binnen. Ze ziet er vroolijk uit).

I-INA. 
- 

D.g moeder. Dag buurvro,uw. O, ik ben
lang moeten blijven bij Anna's tna,te. Moe-
der, lk krij,g allerlei ondergoed en een grijs
kleed... De naaister heeft de maat genomen.,
Zelhad stoffen mee... En dan moest i:k nog
blijven... en hoterhammen eten en chocola-
deme,lk drinken.

VROUW VERTOMME.-Toe maar, lelckerbek !

LINA. _- En ik mocht in den thof gaan. Daar zijn
veel bloemen... Een grpote, schoone hof !

Maar Anna was niet bij haar tante. Dat was
spijtig.

VROU'W GEERTS. 
- 

En hebt ge die goede da-
me wel bedan'kt, Lina?

LINA. 
- 

Ik durfde niet veel ze,ggen. Il< was ver'
legen in die prachtige kamer...

VROUW VERTOMMË,. - Wel, in uw nieuwe
kleeren wordt ge zelf een jon,ge jufvrouw,
Lina.. .

LINA (ze pakt een boelç uit). - 
Ik hetb nog eeu

boek gekregen ook.
(Moeder en vrouw Verto'mme bekijken ùret)

VROUW VERTOMME. - En kunt ge dat alle-'maal 
lezen, Lina?

LINA. - Ju, buurvrouw
VROUW VERTOMME. - Geleerdheid is toch
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schoon. Toen lk klein wels, moerst ik al gaan
wefken... Wel, uw moeder heeft gelijk, dat
ze u lang naar school zendt.

LINA. 
- 

Maar ik zou'toch gaarne moeder helpen
werken.

VROUW GEERTS. 
- 

Later, Lina... En hoe be-
ter ge geleerrd hebt, hoe meer ge woor mij
zuldkunnen doen. Uw goede vader had zoo
veel eedried voor de sohool.

VRQUW VERTOMME. - 
Dat is waar. Ik heb

er 'Ïrern dikwijls overhooren spreken.
(Allen kij,ken nog in ihet boe'k. Vrouw Ver-

' tomme bewondert d,e platen. Vr,ouw Geerts
luistert naar gerucht van buiten).

VROUW GEERTS. -'Wat 
hoor ik nu?

LINA. Er zijn menrgchen aan de deur... Er
wordt gêklopt.

VROUW GEERTS. - 
Doe eens open, Lina.

(Lina opent de deur. Ze wijk't verùaasd adh-
teruit. Mevrouw Welikens, ,tante Marie, An-
na en nog eenige meisjes komen in huis).

MEVROUW WELKENS. - 
Mogen we eens

binnen komen, vrouw Geerts?
LINA (tot haar moeder). Dat is de moeder

van Anna.
VROUW GEERTS. - 

'Or, mevrouw, zet u.'(Tot
tante Marie) En gij ook, mevrouw.
(Vrouw Vertomme schuift ook. stoclen bij
De ,lcinderen bli'jven staan).

28

MEVROUI7 TVELKENS. _ We hebben een,boods-chap te doen. En ik mo,et hier hetwoord nemen voor deze lrinderen.
(Vrouw Geerts en vrouw Vertomrne kijkenverwonderd, zelfs wat verl,egen. À;;;';;;;bij Lina "rrrt En nu L,rmim.da* Sp;;ook binnen. 

7-" iblijft nieu*ugiu"ig ;;;;deur. Niemand Iet op ,haar).
MEVROUW WELKENb. :'V*u* Geerts, demeisjes, die in l_.ina's l<las zittten, wilden u

.g?11" helpen. Ze weten, dat gij ,oo orrg"_lurkkig uw man verloren i..ti "i'a.i;;-;";;ziek zil! seweesr. Ge moet nu te hard wer-k.1,. dikwiils tot laat in à"" 
";;h;:' il d:meisjes wilden iets vo,or u doen. Z" h.bt.;. met brave menschen hier in de stad ;;;;

_gesproken. En ieder wil u..r, h.rrd;.;;":
ken. Ce zijt een vlijtig", trrlLh;k;-;;;;,
en zoo n goe4-e moeder. 't Is uw 

"c.t,rta 
niet

{at ge in moellijke ornstandi,gùr.d.r, ,.il.;;;:
En nu hebben we hier 

"ooî r, een papier.
Daarop staat dat er voor u vijf duirerrà i;;;t

_ __ _op een bank liggen.
VROUW GEERTS (verrast). : Voor mij, me-vrouw... Maar dat kan niet. Het is .en ver-gissing.
MEVROUW 'WELKENS. 

- Ja, voor u. De kin"
deren habben dat geld .,rJoi .r-rr"rzarneld.VROUW GEERTS. 

-"I\rlu*, 
*""à,r*... 
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ïUË,VROUW WE'LKENS' * En 
-nu 

hebben we

'"'*';;;rrJi a"t'*à" "9o1 
t een wink'el te ope-

' -nen, *"' "t"'Lrrl'ideni'erswaren" 
Daarin zult

ge goed "* b;;;J-venli"n""' E'n als l-ina

nog een t'Jo ""J"chool 
g:yut'tl is' kan ze u

flink helPe" "" d" zaak uitbreiden'

VROU'W GEERiS' 
-l- -trnutu 

mevrouw toch" '

mevrouw... nl waar. N4et
TANîE iùÂntE' - 

Het is allemai

wasschen "" ;"";;;- 
t'""*o"jt' ge u te' veel'

De meisies ;";;;;tel van Lina en ook van

haar moeder' Wat zegt gevan het plan?

VROU'W VERToùî;f" - - ' 
Spreek dan tocjh

buurvrouwr ii"i, ^ ka t'-hei nog nict geloo-

ven. 't L ooË ît"àttU""rl (Op Anna wij-

zend). M^t;;;;t'uut gii voor sezoÏgd' ion-

ANNI.ig"Ât" meisies" ' Deze'die hier zijn en

nos veel "J;;;;' 
En 'nze 

meesteres heeft

oof *"*geholPen'
VROUW GEERiSG"iUt'""a) ' - O' hoe kan ik

u atrlen U.a""it-"i 't Is te.veel"' te veel"'

God geeft ;;;itk';st Lina' Ii< heb er dik-

wi![s voor gebeden' 'l-u, htt naaier:' en was'

sihen *""d-"-;;;;;'"iviut' in een rvinkel zpl

;f. *""a mij" b'ood kunnen verdienen'

LINA. - O, *#i;;; ir.. '"1 
u helpen na school-

"" " iiia. 'W-at zal dat plezierig zijn!

VRoUw VEÉiôNirftË' -- En "r "'ilen 
v"el

klanten k;;' Dat verdient vrouw Geerts

ook.
,:u

(Madam Spinne trced,t meer naar vorçn)-
MADAM SPINNE (tot rnevrouw Wellcens). -'

Ja, dat verdient vrouw Geerts. Ze is braaf en
vlijtig.

VROUW VERTOI4ME. - Wel, zij is hier oo'k.
M.ADAM SPINNE. 

- 
En zou ik niet'mogen ko-

men? Heb iilç,geen goed hart? Hoe lang heb
ilk wiltren wachten op de huurpacht) Omdat
ik een goed hart heb! En ik heb,het toch n'iet
breed. Vrouw Geerts, iik zaù oo,k wat doen.' We zu'l'len voor uw win'kel hier de ramen ver-
breeclen.

VROUW VERTOMME. 
- 

En de pacht veel op-
slaan, hé? Ge den'kt weer aan u wvoordee,l.
De drame,s waten het dat gij vrouw Geérts uit
het 'huisje wildet zetten.. .

MADAM SPII\NE. - Ik? Vrouw Geerts uit haar
hr.ris zetten ! Ik heb een veel te goed ,hart
daar voor.

LINA. 
- Gisteren hebt ge tot moeder gezegd, dat

ge de rneuibels aor.ldt verko,open.
ANNA. En Lina heeft er op school om ge-

schreid,
(De andere kinderen kniki<en toestemrnend)

A,IEVRO{. iW WEI-KENS. 
- Madam SPinne, het

: is niet noo'dig, d.at gij dit huis verandert. We
hdbben al een andler aan d'en hoek gezien dat
leeg staat en beter voor rçinkel zal dienen.

VROTJ\V VEF.TûMME. * 0, waar Vervloet uit
gogaan is".. J*, drt zal eCI€d zifu voor €en
winkeL

1t



MADAM SPINNE (woedend). 
- \,/1s1111v Geerts

dan'kunt ge morgen hier bui,ten, hoor! Ha,
nu deugt mijn huis niet meer. Goed, morgen
er al uitt Kruip dan maar bij vrouw Vertom-
me bin'nen, tot uw nieuw huis gereecl is!

MEVRCUW WELKENS. - Een maand te vo-
ren'moet ge verwittigen, als ge vrouw Geerts
wil doen veihuizen. Dat weet ge zoo goed
als i,lc. Alle paeht is betaald, madam Spinne.

MADAM SPINNE. 
- 

Zul:k volk wond't altijd bo-
ven and'eren geholpen. Maar mij ziet ze in
lhaar winkel nooit. (Ze l,oopt ni,jd,ig heen).

VROU'W VERTOMME. 
- 

Daarvan zal weinig
scha hebben.

MEVROUW WELKENS. Een ongelukkig
mensch is madam Spinne. Door gierigheid
bederft ze ;haar leven. Wel, vrouw Geerts,
van rmorgen af, zal de nieuwe woning in orrde
worden gebracrht.

TANTE MARIE. 
- J., en ik zal u helpen o,m

den winkel in te richten.
ANNA. - En we zullen ook vo,or'l<,lanten zorgen.

(Alrle meiejes,kni{rken instemmend).
VROUTW GEERTS. 

- O, hoe kan ik u allen be-
dtirnken! Ge neernt mijn zorgeî weg... Lin",
kind, dat zullen we nooit vergeten...

MËVROUW WELKENS. 
- Meisjes, ge hebt ecn

goed wer{l< gedaan.
VR$-IW G,EERTS- * O; God'Loæe 't u âl&snt": Gordfin"


