“Paulette en haar vrienden”
Komedie van John Patrick
Originele titel : “Everybody loves Opal”

Korte inhoud :
Paulette is een eenzaat met een groot hart. Ze woont in een vervallen huis in een verlaten buurt. Haar
huis steekt vol met oude rommel en prullaria. Haar leuze is : “Wie wat bewaart heeft wat.”
Op een dag krijgt ze onverwacht bezoek van drie wildvreemden. Gloria en ‘professor’ Alain Printemps
zijn op zoek naar lege parfumflesjes. Rico, hun baas, komt vertellen dat ze een inval gebeurde in hun
schuilplaats. Als ze nu eens bij Paulette zouden onderduiken?
Vanaf dan neemt het leven van Paulette een andere wending…

De auteur :
John Patrick, zo wordt verteld, is de meest gespeelde Amerikaanse auteur van na de tweede
wereldoorlog. Hij werd op 17 mei 1907 geboren in Louisville (Kentucky). Zijn ouders waren van Ierse
afkomst en zij zorgden ervoor dat hij kon studeren aan de universiteit.
In 1942 neemt hij dienst als oorlogsvrijwilliger en tijdens de oorlog begint hij met het schrijven van
toneelstukken. Zijn stukken worden in vele talen vertaald en ook in vele landen gespeeld. Ook in
Vlaanderen zijn een paar van zijn stukken nog steeds erg populair en ze worden dan ook nog
regelmatig opgevoerd. De meeste bekende zijn ongetwijfeld : “De dwaasheid heeft haar eigen recht”
(gespeeld door De Wilgekatjes in 1992), “De terugkeer van Mrs. Savage”, “Olijfje en haar
moordenaars” (titel bij De Wilgekatjes : “Paulette en haar vrienden”) en “Lucy’s Baby”.
Ook als filmscenarioschrijver kende John Patrick succes. Misschien zeggen de volgende films u wel iets
: “Three coins in a fountain”, “The world of Suzy Wong” en “Love is a Mary splendored thing”.
Nog tijdens zijn leven werd John Patrick geëerd met diverse literatuurprijzen. In 1953 kreeg hij de fel
begeerde Pulitzer-prijs en in 1986 ontving hij voor zijn volledig oeuvre de “Inge Award for Lifetime
Achievement in the American Theatre”.
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