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No. 175.
EEN AMUSANT DUEL.
BItJspeI voor 2 Dames en 2 Heeren .
PERSONEN.
LIZE,
Zusters en verhuursters van gemeubileerde kamers .
MARIE,
KEES, Verloofde van Lize .
VAN BROMMENSTEIN, Gepensioneerd Majoor en kamerbewoner.
IRet tooneel stelt een kamer voor . BU het ophal en van het
scherm is Lize bezig de ko f fieta f el in orde to brengen .

Lize .
Ik ben nieu wsgierig-- wat hij nu weer to zeggen zal
hebben, die oude brom beer . 't Is nooit naar zijn zin,
altijd mankeert er wat aan en sedert hij een blauwtje
bij mij geloopen heeft, kan ik heelemaal geen goed bij
hem doen . Wat verbeeld zich die kerel wel ? Ik zal
mijn Kees voor hem laten loopen, neen ouwe, geloof
dat maar nooit. Dames die van commensaals moeten
levee, zij n aan den drommel overgeleverd . Maar ik
trek er gelukkig tusschen uit, over veertien dagen ga
ik trouwen, maar als ik miju zuster was, dan moest
die ouwe brombeer weg, ik zou hem niet langer op
mijn kamer dulden .
(Majoor van Brommenstein komt ongemerkt op .)

V an Brommenstein .
Is mijn kamer al weer niet in orde, nu ik thuis
kom ?
Lize .
G u n st, mij n beer, ik schrik van U .
Van B r o m m e n s t e i n . (Oud militair)
Die vrouwengrillen maal ik niet om, je weet Loch,
wat ik je gisteren gezegd heb ? Als ik thuis kom, moet
mijn kamer in orde wezen .
I4 ize .
U schijnt weer aardig de bokkepruik op to hebben .
Van Brommenstein .
Bokkepruik of geen bokkepruik, dat doet er niet
toe. (Ha slaat met de vuist op de to f el, dat de kopjes en
schoteltjes rammelen .) Ik heb gezegd, dat alles in orde

nioet zijn . Toen ik
Lize .
Mijnheer, wat U breekt, kunt U betalen, denk erom .
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Van Brommenstein .
Ja, je tong is lang g&noeg, dat weet ik wel, maar
toch ma,g ik je wel . Weet je wat je doen moest Lize,
je 'moest mijn vrouw worden, je bent tegen je zelve .
Schrijf dien slager maar of en ik zal, ja, ik zweer je,
dat je nimmer over mij to klagen zult hebben . (H{j
wil haar omnarmen .)

L i z e . (gaat een pas achterwaarts.)
Je handen thuis houden, mijnheer .
Van Brornmenstein .
Kom, kom, dat meen je niet.
Lize .
Niet meenen ? U de kamer of of anders ga ik . Wil
ik de koffietafel even in orde brengen, inij goed, maar
dan moet u de kamer of en anders moet u maar zien,
dat een ander het doet .
Majoor van Brommenstein .
Hoor me zoo'n kleine heks eens aan, maar als ik je
hinder, zal ik me wel verwijderen en als de j uffrouw
dan klaar is, moet ze me maar waarschuwen hoor .
Ik moat zeggen, dat u veel noten op uw zang hebt
en dat allemaal voor een slagersknecht, die nog geen
zes gulden in de week verdient . Je hebt een schitterend vooruitzicht, (tat moet ik zeggen .
L i z e.
Dat zijn mijn zaken en niet de uwe .
(Majoor van Brommenstein buigt diep en gaat a f ;
Marie kom t op .)

Marie .
Wat had je nu weer met den majoor aan de hand?
L i ze .
Zoo, heb je het gehoord ? Ik wit dien kerel nooit
meer bedienen, voortaan moet jij het maar doen . Ik
wll door hem niet beleedigd worden en ik laat Kees
ook in geen geval beleedigen .
M a r i e.
Och, je moet wat kunuen geven en nenien, je bent
ook altijd even stuursch .
Lize .
Laat jij je door hem aanhalen, dat moet jezelf weten,
maar ik wit niets met hem to waken hebben . Je weet
bet nu, ik bedien hem in geen geval en ik zal hat
tegen Kees zeggen .
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Marie.
Lize,
je
maakt geen spectakel in huis.
Hoor eens,
Lize .
Neem jij dien grompot maar in bescherxning .
Marie.
Dat doe ik niet, maar jij gaat weg en ik xnoet zien,
dat ik door de wereld kom en als er geen commensaals
zijn, waar moet ik dan van leven ? Je weet, de majoor betaa] t het goed en d aar v oor zie j e wel wat door
de vingers .
Lize .
Ik trek er gelukkig t,, sschen uit .
Marie .
Dat gun ik je van harte, maar daarom behoef je
mij niet broodeloos to maken .
Lize .
Ik zal het toch aan Kees zeggen .
Marie .
Dat moet je zelf weten, maar hier in huis wil ik
geen onaangenaamheden hebben .
Lize .
De tafel is in orde en nu kan, wat mij aangaat, do
brornbeer kornen .
(Lize en Marie a f. Van Brommenstein komt daarna op)

Van Brommenstein .
Die vrouwen zijn me toch een raar volkje . Je weet
heelemaal niet, wat je aan haar hebt . Brom je, dan is
het niet goed en ze laten als een nijdige hood haar
tanden zien en ben je lief en aardig tegen haar, dan
deugt het ook niet . (Hj stapt in militaire houging de
kanur op en neer) . Ads je een bataljon soldaten
onder je commando hebt, dan weet je, wat je er mee
doen kunt, maar die vrouwen zijn zoo glad als een
aal, ze glijden je altijd car de virigers . Ik heb voor
de heetste vuren gestaan, en nooit heb ik mijn bezinning verloren, meer dan, eenmaal geduelleerd en steeds
als overwinnaar to voorschijn gekomen . Bij het spel
is niemand mij to slim of en als het op drinkers aankomt, dan schuiven ze allemaal aclitereenvolgens als
lijken onder de tafel en ik, majoor van Brommenstein,
kan dan nog in militaire houding door de kamer
marcheeren, doch tegen de vrouwen, neen, tegen die
heb ik het nooit kunnen volhouden, tegen hen heb ik
het altijd moeten afleggen . Daar heb je nu die feeks
tan een Lize ook . leder meisje uit zoo's stand zou blij
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wezen, wanneer zij aan een man als ik de hand kon
schenken, maar zij wijst mij of en stelt een slagersknecht boven me . Als ik daaraan denk, kan ik tureluursch worden en als ik dat vleeschmormel zie, zou
ik hem wel den nek willen breken en zijn ribben
kraken . Ik wou, dat hij hier voor mij stond, dan kwam
hij Diet levend pier vandaan of mijn naam zou geen
van Brommenstein moeten wezen . (Er wordt geklopt.)
Van Brommenstein .
Binnen .
(Lize komt op .)

Lize .
Mijnheer, er is iemand, die u een oogenblik to
spreken vraagt .
Van Brommenstein .
Wie is dat ?
Lize .
Kees, mijn verloofde .
Van Brommenstein .
Wat moet die schooier ?
Lize .
Dat zal hij u zelf we] vertellen .
Van Brommenstein .
Ik ben voor iedereen Diet to spreken, zeg hem dat

maar.

(Lize a f.)

Van Brommenstein .
Nu nog mooier . Dat her komt zeker om me wat
geld of to persen om een huishouding op to kunnen
zetten . 't zal nog fraaier komen . Ik zal me met zoo'n
kerel afgeven, neen mijn fatsoen gooi ik niet to grabbelen, daar zal ik voor passen . Wat een onbeschaamde,
brutale rakker !
(Kees, gekleed als slager, komt op zonder to kloppen .)

Van Brommenstein .
Dat loopt de spuigaten
, wat moet jij hier ?
Kees .
Indien ik me niet vergis, is u mijnheer van Brommenstein . Ik zou u wel eens een oogenblik willen spreken .
Van Brommenstein .
Ik heb je toch laten zeggen, dat ik voor jou niet to
spreken ben en n u d urf j e toch mij n kamer binnendringen, je schijnt niet veel opvoeding genoten to hebben .
Kees .
Toch wel zooveel, dat ik geen jonge dames zal beleedigen .
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Van Brommenstein .
Ik heb niets met je praatjes to maken, ruk uit .
Kees,
Maar ik met de jouwe wel .
Van Brommenstein .
Ga je weg of ik laat je er door de politie afzetten
en proces-verbaal opmaken .
Ke es .
Dat mag je doen, maar eerst zal je me aanhooren .
Van Brommenstein .
Wat wil j e dan ?
Kees .
Ik kom je rekenschap vrage, waarom je Lize telkens
hindert en beleedigt?
Van Brommenstein . (terzjde)
i
Hoort me zoo'n vleeschmormel eens. (Tot Kees) Ale
ik _aan iederen kwajongen rekenschap van mijn han .
delingen wou geven, dan zou ik wel aan den gang
kunnen blijven .
Kees .
Maar iemand beleedigen, dat kan je wel . Je bent
eeu lafaard .
Van Brommenstein .
flat snag jij wel zeggen, een kwajongen kan mij niet
beleedigen .
Kees .
(Hj
islaat van Brommenstein met een handschoen in
het gezicht .) Je bent eeu lafaard .

Van Brommenstein .
Duizend bommen en granaten, dat gaat to ver . Met
me duelleeren zal je, kwajongen, i k zal je in fiikkadellcn hakken, ik zal je tot worstvleesch laten malen,
won je mij, van Brommenstein, met een handschoen
in het gezicht slaan ? lies een wapen, 't zij label,
geweer, pistool, revolver of degen, het kan me niet
schelen, maar die beleediging zal ik wreken of mijn
naam is geen van Brommenstein . Morgen ochtend een
half uur buiten de stad zullen we het uitvechten, ik
zal ik er met twee getuigen zijn, zorg, dat jij met twee
getuigen tegenwoordig bent, dan zullen we vechten op
leven en dood .
Kees .
Maak je niet zoo dik, mijn waarde, dun is de mode .
Je uitdaging neem ik graag aan en je behoeft niet een$
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tot morgen to wachten en we zullen ook geen wandelirng
buiten de stad waken, we kunnen bet hier op deze
kamer best af. Een mijner vrienden zal, indien je er
op staat, m ij n getuige wezen, maar ik vin d dat niet
noodig en wat het wapen betreft, je hebt mij de keus
gelaten, ook daarvoor heb ik reeds gezorgd . (Hj haalt
een pakje uit den zak, ontvouwt het en er z jn twee
worsten in .)

Van Brommenstein .
(llj ilacht .) Je hebt niet to vragen met wien ik to
doen heb, maar als je komt om me hier voor den gek to
houden, dan zal ik je inet rnijn rijzweep van de kamer
ranselen .
Kees.
Lach niet, majoor, je hebt aan mij de keus gegeven
bet wapen to kiezen, welnu, dat zijn mijn wapens en
ik verzeker je, dat ze van de gevaarlijkste soort zijn,
want een van ons tweeen moet het levee laten .
Van Brom en stein .
Denk je me soms vrees aan to jagen ?
K e e s.
Spot niet, majoor . Een van deze twee worsten is
geheel onschadelijk, maar de ander bevat een zwaar
vergift . Kies welke u wilt hebben en eet die op, de
andere zal ik verorberen .
Van Brommenstein .
(Hj
izet een paar groote oogen op.) `Vat zeg j e, is
een van die worsten vergiftigd ?
Kees .
Dat hoort u immers, ik spreek toch geed Hollandsch .
Als u bet verkiest, haal dan een getuige, ik zal den
mijne laten komen en de zaak kan spoedig afgehandeld
word en .
Van Brommenstein
Ik lust geen worst.
Kees .
Je zult ze toch voor dezen keer moeten eten .
Van Bromm. en stein .
Maar dat is toch geen duelleeren ?
Kees .
Of je nu door een kogel sterft of door een prikje
van een degen of door een beetje vergift, dat is toch,
dunkt me, precies hetzelfde . Een moedig mensch vreest
den dood niet, in welke gedaante hij tot hem komt .
11
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Van Brommenstein . (terzyde .)
Dat is me een vreemde geschiedenis, hoe raak ik
daar uit, wacht, ik zal hens eens brutaal aanpakken .
(Tot Kees) Maak nu gauw, dat je de deur uitkomt, of
ik zal je er uit trapper .
K e e s.
1k zal wel gaan, zouder slaan, gooier of trappers,
maar eerst moet ieder onzer zijn worst opeten .
Van B r o m men stein . (terzijde. )
Waar een mensch al niet in komen kan . En hoe
raak ik er uit ? Als ik eens schadevergoeding gaf ?
(Tot Kees .) Hoor eens, we moesten die zaak stil laten
rusten, ik zal Lize een prachtig cadeau in haar huishouden geven, ben je daarmee tevreden ?
K e e s.
Denk je, dat ik hier gekomen ben, om je geld of
to persen, neen majoor, dan heb je het mis, je hebt
Lize beleedigd en daarvoor eisch ik voldoening en dat
is met Been geld goed to maken . Een van tweeen, je
vraagt haar vergiffenis of we eten ooze worstjes op .
Een slager staat net zoo goed op zijn eer als een soldaat .
Van Brommenstein .
Maar ik kan toch moeielij k aan een meisje als Lize
vergiffenis vragen ?
Kees .
Je kunt haar toch wel beleedigen ook .
Van Brommenstein . (terzjde.)
i
Er zit niet auders op . (Tot Kees .) Roep Lize eens
hier .
(Kees a f.)
Van Brommenstein .
Een lamnie geschiedenis . Een beroerde geschiedenis .
Een infame geschiedenis . Vergiffenis vragen aan een
slager en zijn meid . Maar in die worst heb ik toch
ook geen trek . Hoe zal het nog afloopen ? Waar iemands
leven al niet door vergald wordt . (Lize en Kees komen op,
L i z e.
U hebt me laten roepen, mijnheer !
Van Brommenstein .
Ja, Lize, ik wou, ik zal . . .
K e e s.
Op je knieen, majoor.
Van Brommenstein .
Op mijn knieh.n ? Waarvoor ?
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Kees .
Dat behoort er zoo bij .
L i z e . (tot Kees .)
Och, dat behoeft Diet .
K e e s . (tot Lize.)
Ik wit het en daarmee uit . Hij heeft u beleedigd
en un wil ik ook hebben, dat hij u ook vergiffenis
vraagt, zooals het behoort .
Van Brommenstein .
Lize, ik heb je beleedigd . . .
K e e s.
Neen, op je knieen .
Van Brommenstein .
Lize zegt immers, dat het Diet noodig is .
Kees .
Maar ik vind het wel noodig . Geen praatjes, knielen
(hj ihoudt hem de worbten voor) worst eten .
Van B r o m men stein . (zuchtend .)
Dan maar knielen . (hU valt op de knieen .)
Kees .
Zoo wou ik het hebben .
Van Bronx men-stein . (tot Lize .)
Lize, het spijt me, dat ik je beleedigd heb, ik vraag
je daarvoor vergiffenis en ik zal niij er wel voor wachten,
om je in 't vervolg ooit door daden of woorden to
beleedigen of nadeel toe to brengen . (Tot Kees .) Ben
je daarmee tevreden ?
Kees . (tot van Brommenstein .)
Daarmede ben ik tevreden en als ge u aan uwe
belofte houdt, dan zal ik u ook simmer lastig vallen
en ;(hj
igee f t hem de hand) ik beloof u, dat niemand
ooit zal weten, wat tusschen ons voorgevallen is .
Van Brommenstein.
Dat vind ik edel . (van Brommenstein staat op .)
K e e s . (tot vat` Brommenstein .)
En dan hoop ik, rnajoor, dat u mijn aanstaande
schoonzuster door uw ruwe uitvallen en onaangenaam
humeur het levee niet zal verbitteren .
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Van Brom menstein (tot Kees .)
igee f t Kees
Dat beloof ik j e, m ij n hand er op . (Hj
de hand, die haar aanneemt .)

K e e s. (tot van Brommenstein .)
Die zaak is dus in het reine gekomen en we scheiden
niet als vijanden ?
Van BroinMenstein . (tot Kees.)
Maar ik heb ook nog iets to verzoeken . Als je trouwt,
zou ik graag op je bruiloft genoodigd worden en dan
zal ik den eersten daps met Marie openen, wie weet
van trou wen komt vaak trou wen . Op een prachtig
huwelijkscadeau kan je rekenen, dat spreekt van zelf.
K e e s. (tot van Brommenstein .)
Wat het eerste betreft, daar heb ik niets tegen, maar
wat het tweede aangaat, daarover moet Marie beslissen .
Tot ziens dan Majoor .
Van Brommenstein .
Tot ziens .
(Line en Kees a f.)

Van Brommenstein .
Daar ben ik best afgekomen, want let leven behouden
is veel behouden . En mij n vrien den zullen er niets
van to weten komen, welk een armzalig figuur ik
geslagen heb . Die akelige worsten liggen er ook nog ;
die kan ik niet meer zien . (Hy smut ze buiten de deur.)
Ik ga nooit meer voorbij een slagerij, want als ik worst
zie, dan komt me dat akelige duel voor den geest en
ik krij g er kippenvel van .
Het scherm valt .
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