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Zaalin het kastccl vau àloor,in Frankenland.
FRANS. DE OUDE MOOE .
I?RAN'S.

110() is ket vader, zijtgj nietwel? Gi
j ziet

z()O bleek.

oE OUDE A'
IOolt. lk ben zeerwel,mi
jn zoou,- wathebtgij
mij te zeggen?
l'
aaAxs. De Post is aallgekomell
ponc
lent uit Leipzig

een brief van onzen corrcs-

o.o.Aloo'
i
t(vtvlastgeltdj. Ti
jdingellvallmijn'zoon Karel?
l'
altAxs. H m ! llm ! Ja. M aar ik vrees ik weet niet
()f ik
gezonc
lheid? Zi
jtgij werkeli
jk niet ongesteld,
vader?

o.o.Moou. (k beu zoo gezonc
lalseen vischjein hetwater.
Scllri
jft hij. overmt'nen zoon? àlaarwaarom zijtgi
j zoo bezorgc
l? Gt llebtmi
jtweemaaldezevraag gedaan.
FRANS. AYanueer gi
j ziek zi
jt, ofslechts(
len minsten aanleg
gevoeltom hette worden, dan wachtiklievereelt'beterentij:
afom metu te spreken.q
'Ilàl
-frpprzïcJ,
-)Dezeti
jdingdeugtuiet
'

voor een zwak ligchaam.

p.o.Moolt. God! God1
. W at zalik moeten hooren?
FxAss. Laat raf)
* eerst in de eenzaamheid nog eenige tranen

van medeli
jden storten overmi
jù'verloren broeder- ikwenschte
heteeuwig vooru tekunuen verzwijgen wauthijisuw zoon;
voor eeuwig zou ik zijne schande willen verbergen wanthi
j is
mijn broeder.- Maar u tegehoorzamellismi
jn eerste treurige
Pligt daarom vergeefhetmi
j.
o.o.MooR. O Karel! Karel! zoo gi
j wist, hoe ttw slecht
gedrag het vaderhart foltert! hoe een enkelgunstig berigt vmlu

tien jaren aan mjn leven zou toevoegen mj wedergeheelzou
verjongen; --terwi
jl'nu,helaas!iedere ti
jding mij eene schrede
naderbi
jhetgrafbrçngt!
>nRAxs. A1s het zoo staat,oude mall,vaarwel dan - wi
jallen
zouden andersmisschien nog heden bi
juw li
jk staan te treuren.
o.o.MooR. Blijf! Hetisnog maarom eenekleineschrede
tedoen laathem zi
jn'wilvolgen!(Tdr??#,lhi
j#J4/titten.jDe
zonden der vaderen worden bezocht tot i11het derde en vierde

geslacht- laathem hetvoltooi
jen.
FaAxs (lteemt&?
lbrie
l Cfï/z0
J'zl'zakj. Gi*' kent onzeu correspondent! Zie!dezen vinger van mijne regterhand zou ik ervoor
willen geven, zoo ik kon zeggen, dat hi
j een leugenaar, een
vuile,lage leugenaar ware Bereid ttvoor!Vergeefmij,datik
u den briefuietzelvenlaatlezell Gi
jmoogtallesnog niethooren.
1).0.MOOR. Alles, alles mi
J
-n zoon, gij bewaartmij voor
den ouderdom en zijne gebreken.
I'RAxs (lee8tj. zLeipzig den lsten Mei. Zoo ik nietgebonden
ware door eene onverbreekbare belofte, u ook niet het minste te
verbergen, wat ik van het lot uws broeders verllemen kan, nim-

merzou mijneonschuldigepen, u beste vriend, zoo kuunelzbedroeven. Ik kan uit honderd brieven van u nagaan,lloe berigten

van dezen aard uw broederhart moeten doorborell; hetismt',
alszagikureedsom dennietswaardigen,denafsclluweli
jkell''(beoude Moor @)drJ:r#Jzi
jttgezigt.qZievader!ikleesunogmaar
het minstongunstigevoor vden afschuwelijk-en i11tranen ver-

smolten;'' Ja,zi
j vloeiden stroolltdeltmlldeli
jdentllallgs dezc
wangen -vhet is nlij als zag ik reetlsttwen ouden, vromen
vaderdoodsbleek.'' - Om Godswil! Gijzijthet, vöördatgij
llog het geringste weet?
o.o.xooa. Verder!verder!

lraAxs. -cDoodsbleekin zijnen stoelzinkell,en den dag vloekell, waarop hij voor de eerste maal hetwoord nader hoorde
stamelen. Men heeft mi
j nietalles kunnen zeggeu,en van het
weiuige dat ik weet, verneemt gi
j nog slechts weinig. Uw broeder schijnt nu de maatzijner schande gevuld te hebben, ik ten
lïtinste weet niet hoe hij nog dieperzou kunnen zinken, doch
ltierin overtrettzi
jllgelliewelligtùetlni
jne. Gisteren te midderllacktheefthi
j,metachterlating eenerschuld van veertig duizentl
tlukaten''

een aardig zakgeld, vader

ven na eerstde dochter

van een, j.
j.
jkeu bankier alhier verleid, en haren minnaar, eell
llraaf en zeer fatsoenl
ijk jongmensch,in eenduëldoodeli
jkgewoud
te hebben, hetbesluitgenomen, om metzeven anderen,diehij
illzi
jn liederlijk leven heeftmedegesleept,den arm vanhetgeregt
te ontloopen.''

Vader! om Gods wil! vader, wat scheelt u?
loeg. Houd oP,mi
D. 0. MOO1t. Het is gel
jï1zoou!
eaAxs. lk verschoon 11 nOg
'
zmen heeft hem doeu uazetten , de beleedigden schreeuwen luide om voldoening, er is eell

prijs op zi
jn hoofd gezet de naam Moor'' Neen! mi
jnc
:trme Eppen zullen nimmer een' vader vermoorden! (#/
J'vernoheurt den Irk./'
.) Geloofhet niet,vader! geloofer geen enkel
woord van!

l).o.MopR (lleelttbitter). Alijn naam !Mi
jn eerlijke naam !
l.
'ntxs (valtJdz3olî%den /lcdd). Slechte,driewerfslechteKarel!
Dachtik hetnietreeds,toen hij,nog een kuaap,demeisjeszoo
ltaliep, metstraatjongeltsen ellendig gespuisovervelden en berGell rolddoolde, het gezigt der kerk, even

als een misdadigerdat
del*gevangenis, ontvlood, e1
1hetgeld, 4athàj.'u afdwong, den

eersten bedelaal
- den besten in den hoed wierp, tel-wi
jlwi
jons
tlmism et vrome gebeden en heilige preken stichtten9
.

Dachtik
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llet lliet, als hi
jde lotgevallen valtJulitlsCesar, Alexauderden
grooten en andere domme lleidenen liever 1as, dan de geschiedenis van den boetvaardigeu Tobias?
Honderde lnalen heb ik

het voorspeld, want mijne liefde totlzelzïbleefimmer binuen
de grenzen van den kinderlijken pligt dejongen zalnogellende
en schandeover onsallen brengen! O,dathi
j nietdeunaam
van M oor droeg! t
lat mijll hart niet met zooveel warmte voor
hem klopte! Deze goddelooze liefkle, clie ik niet kan onderdruk-

ken,zalmijnog eensvoor Gotlsregterstoelaanklagen.
p.o.Moou. O,mijneplannen!Mijnegouden droomen1
.
FsAxs. Dat weetik wel. Datishetjuist, watik zoo even
zeide.Devurigegeest,diein den knaap gloeit,zeidetgijaltijd,
die hem zoo vatbaarmaaktvooralhetaanlokkeli
jkevan grootheid en schoonheid, dezeopenhartigheid,die zijnezielinzi
jne
we
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lijoogen
(len tranen van medel
ijden doetstorten, dezemmmelijkemoed,
die hem in de kruin van honderdjarige eikeuvoert,enovergrachten,hekken en onstuimig stroomende rivieren jaagt, dezekinderigheid, deze onoverwinneli
jke sti
jfhoofdigheid en
derljke eers
alle deze schoon blinkendedeugden ,die in vaderslieveling kiemden,

zullen hem eens tot een'warmen vriend, tot een'voortreseli
jken
burger, toteen'held,toteen'g1.o oten, g1*ooten man maken

Zietgijlletnu,vader!. de vurige geestheef'
tzichontwikkeld,
uitgebreid el1heerli
jke vruchtellxheefthi
j gedrageu. Ziedezeopenhartigheid, hoe aal
dig zi
j in schaamteloosheid isveranderd! Zie
dezeteêrgevoeligheid,hoeliefelijk zi
jvoorkoketteu kirt,hoevatbaar zij is voor de bekoorlijkheden eenerligtekooi! Ziedezen
vm-igen geest,hoehijin zesjaartjeszi
jne levellskrachten zoovolkomen heeft verwoest, dat hi
jalseeneschim omdoolt, en dan ist
le
wereld nog onbeschaamd genoeg om te zeggen: c'e#J l'amour çvï

aJaitçc/Ha!zietoch dezen onversaagden,ondernemendelzkop,
hoehi
jplannen smeedten uitvoert,waarvoordeheldendaden van
ecn' Cartouche en een'Howard in hetniet verzinken! - En als

eensdeze heerlijkekiemen totvollerijpheidzullenzi
jngekomen
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l wallt'watkallmellvalïzttlk eeu'jeugdigeltleeftijclnogvolmaakts d
l
l verwachten? M isschien vader, beleef'
t gi
J. nog devreugde, hem
l aan de spits van een leger te aanschouweu, dat in de heilige

j
I
i
)
1

)
stiltedel
.woudenverblijfhoudt,endenvermoeidenreiziger,zijnen 1
1
l togtde helftligtermaakt misschien kuntgijnog

i lastOp(en
l

)

,

j
ee1* gi.
)
'tellgravedaalt,eenebedevaartllaarzi
jn monumentdoen, 1
î
.
(lat hiJ
zich tusschell hemel en aarde oprigt,

misschien, o

1 vader,vader,vader!- tracllteen'anderenllaam teverkrijgen,

I
anders wi
jzen marskramers en straatjongens, die mi
jnheer uw'
l
1 zoon op het Leipziger marktplein in portret hebben zien rondventen, u met den vinger na.

D.O.àIoox. En ook gi
j,ml
jn Frans,ook gij? O,mi,
jnekinl (leren!hoe zoeken zijmi
jn hartte doorboren!
i
I Fawxs Gij zietik kau ook geestig zijn, maarmijnâ geestig,

l l1ei(l is als de steek van een' schorpioen. - En dan dat drooge,
alledaazsche mensch. die.koude. houten Frans.en hoe die titelI . *'
'
'
'

t tJ
.es al heeten mogen, die u het verschiltusschen hem en miJ
.

t
)
:
l
i
!
l
J
1
l

anneer hij op uwe kniezat, of u
mogen hebben ingegeven , >'
in de wangen kneep
die zal eens tusschen zi
g.ne landpalen stem
ven en vergaau,eu vergeten worden,wanneer de roem van dezen
&Y'@j
'eldbekenden van de eene pool tot de andere vliegt. Ha!
met gevouweu handen dankt de koude, drooge,houten Frans u,
o Hemel!

dat hij nietis,a1s deze!
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- d -Karel tranen doet storten , zalze t
looru ,mig
'n Frans
l(
l
i
e
m
i
g
o
o
l
utmi
jneoogen doen wisscheu.
.

,

FRANS. Ja, vader, uit uwe oogen xalhijzewisschen. Uw
Franszalzij
*
even eraan toewi
jden, om hetuweteverlengen.
Fn l
.

Uw leven is het orakel, dat ik vöör alles wil raadplegen ovel-wat,
ik doell za1; de spiegel, Mraardoor ik alles bescholtw
geeu pligt
isxoo heilig,datik nietbereid ben hem ten oFertebrengen,wanneer

'
)
?
!'
.

/

hetuw c
lierbaarleven geldt. Gi
j wiitmi
jimmerswe1gelooven?
1).o.MooR. Gi
j
'' hebt noa
N'grooteplim
den te vervullen, mi
jn
--'
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God zegene u voor al
ZOOn
les, watgi
j voormijwaarten
zi
jn zult!
FRANS. W elnu , zeg mi
jeens zoo gi
j dezen zoon nietden
uwen moestnoemen,zoudtgi
jnieteen gelukkig man zi
jn?
p.o.xoos. Stil! stil1
. toen debakerhem bi
j mi
jbragt,
hief ik hem ten hem el en riep : Ben ik niet een gelukkig man?

eaAxs. Datzeidetgi
j. En zijtgijnlzgelukkig gewordell9
. Gij
belli
jlt den geringsten uwer boeren, dathijgeen vaderisover
dezen gi
j hebtveldrietzoolang gijdezen zoon hebt. Ditverdriet zal met Karel grooter worden. Dit verdriet zal uw leverl

ondermi
jnen.
o.o.Moolt. 0 !hetlleeftmijtoteen'tachtigjarigen gri
jsaard
ïemaakt.

FRANS.. W elnu dall - zoo ïi
j dezen zoon verstoottet9
.
o.o.xooR (op8tuirendej. Frans!Frans!watzegtgij?
FRANs. Is het niet deze liefde tot hem , welke u al die smart

veroorzaakt9
. Zonderdeze liefde bestaathijvooru niet. Zonder
deze strafbare,deze doemenswaardige lielde is hi
j u gestorven
is hij u nooitgeboren. Nietvleesch en bloed, hethartmaakt
ons totvaders en zonell. Bemint gij hem niet meer,dan is deze
ontaarde ook nietmeeruw zoon, alwarehijook uituw vleesch
ïesneden. Hij is tot nu toeuw oogappelgeweest; nu echter,
inclien uTv regteroog u ergert, zegt de H eilige Schrift, zoo trek
llet tliten werp het vau u. H et is beter édnoogig in den hemel,
dan met beide oogen in de hel. H et is betel'kinderloos in den
hemel, dan dat vader en zoon beide ter helle varen. Zoo spreekt
de Godheid!

o.o.Moolt. Gijwiltdlzs,datik mijn'zoon zalvervloeken?
laRxxs.Tochniet!Tochniet!
. Uw'zoonmoetgijnietvervloekell. Wien noemtgi
j uw'zoon? llem ,dien gi
jhetlevcnhebt
geschonken, alhoêwel hij zich ook alle mogelijke moeitegeeft,
om het uwe te verkorten?
D.0. MooR. O , dat is maar al te waar! dat is een vonnis

overlnt'. De Heel'heeh'hethem beïrolen!

FRAxs. Ziet gij het hu, hoe kinderli
jk hetkind uws harten
met u handelt. Hijverworgt11dooruwe vaderli
jke deelneming,
hijvermoordtu dooruwe liefde,hijlleeftuw vaderhart zelfs0111gekocht, zich zelven van kantte helpen. Zoo gijeenmaal lliet
meer zijt, ishij meesteruwergoederen, heerzi
jnerdriften. De
dam is weggenomen, en (le stroom zi
jnerlusten kan dan vrijer
voortbruisen. Stel11eensin zi
jneplaats! Hoedikwi
jlslnoethi
j
zi
jnen vader, hoe dikwi
jls zi
jnen broeder onder deaarde wellschen, die hem in den loop zi
jnerbtlitensporigheden zoolastig
i11 den weg staan ? Is dat echter liefkle voor liefdet is dat kill-

derlijke dankbaarhei; voor vaderlijke goedheid, wanneerhij, om
voor een oogenblik zi
jne vuige lusten te voldoen, tienjarellvan
llw leven opolert? wanneerhijden roem zijnervaderen,die zicl
z
reeds gedurende zeven eeuwen onbevlekt heeft staandc gehouden ,

in é/ne wellustige minuutop hetspelzet? Noemtgi
j datuw,
zoon? Antwoord!noemt giidat een'zoon?
o.o.Aloox. Een ongevoelig, liefdeloos kind! acll!lftar
a,
l'toch

mi
jn kind!toch mi
jn kind!
AaltAxs. Een allerliefst,kostelijk kind,daterzijneeeuwigestu(
lie van maakt,geen'vadertehebben. 0,datgijhetleerdet
begrijpen! dat u de schalen vau (le oogen vielen! Maaruwe
toegevendheid zal hem in zi
jue liederli
jke gedragingen steunen,
115:-bijstantl zal hun een'schijn van geoorloofdheidgeven,Gijzult
welis waar deu vloek van zi
jn hoofd afkeeren;op u,vader! op
u zal (le vloelt der verdoemellis rusten,

Moox. Hetiswaal'!tuaal'alte waar!Aa11l'
ni
j,aanl
uij
alleen ligt alle schtllc
l.
exxxs. lloe vele (
luizendeu ,die xiclz oververzadigd hebben aan
den beker der wel
lust,zijn (1001-lijden verbeterc
l! En isnietde

ligchamelijke smart, die elke overdaad vergezelt, eeneamawijzing
van den goddelijken wil? mag de mensch diedooroverdreven
teederheid afwenden? mag cle vader het llem toevertrouwde pand

ï'
Ooreeuwig te gronderigten? Bedenk,vader,wanneergi
jhem
eenigen tijd aau (
le ellende pri
jsgeeft, zalhi
j oftotinkeermoe-
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ten komen en zich beteren? ofhijzàlook in de groote school
derellendeeen schurk bli
jven,el1dan weedeu vader,(liede
raadsbesluiten eenerlloogereWi
jsheid (loor teêrgevoeligheidvernietigt! -B'atwiltgijdoen,vader?
p.o.MooR. Ik zalhem schrijven,datik mi
jne hand vanhem
terugtrek.

FRANS. Daarin handeltgi
jbillijk en verstantlig.
o.o.Moox. Dat hijmijnimmeronderde oogen kome.
FRAxs. Dat za1 eene heilzame uitwerking hebben.

o.MooR Lteeder). Totdathijzich zalverbetert
lhebben.
>aRAxs. Zeer goed! zeer goed Maar, alshij1111methet
masker der huichelari
j tot u komt, u door tranen medeli
jden
afperst,u vergilenisafvleit,en morgen heengaaten in de armen

zijnerliefjesuwe zwaklleid bespot? Neen,vader! Hij
:zalvrit
jwillig terugkeeren,wanleerzi
jn geweten hem vri
jgesprokelllleeh.
D.o.Moox. Dan za1ik hem datonmiddelijk schrijven.
#RANS.

W acht! Nog één woord,vader! Uw toorn,vrees ik,

mogt te harde woorden uituwepen doen vloeijen,die hem het
hart zouden breken en dan gelooh gijniet, dathijhet
reeds alsvergifenis zoude beschouwen, wanneer gi
j hem nog een
eigenhandig schrijven waardig keurt9
. Daarom xalhet beter qjn,
datgijditschrijven aan mi
jovel
-laat.
D. 0. MOOR. Doe dat, mi
jn zoon. Acll! de moetl zou er
miJ
' toch toe ontbroken heàben! Schri
jfhem
FRANS (8nel). Daarbi
j blijfthetdus?
D.o.MooR. Scllri
jfhem datik duizend bloedigetranen,dnizend slapelooze llachten maar breng mijn' zoon niettotwanhoop !

FRANS. Wiltgi
j nietnaarbed gaan,vader9
. Hetlleeft11zoo
geducht aangegrepel
z.

p.o.Moox.Schri
jfhem dathetvaderhart Ikzegu,breng
mijn'zoon niettotvertwi
jfelil%'!(&.
cc/treurig aJ.4
FRANSLhem îcgcldzld naziende). Troostu,oude! gi
j zult hem
niet weder aan uw hart drukken; voor hem is de weg daartoe

afgesloten, even als de hemel van dehel- Hijwasuituwe
armen gerukt, eergi
jwistdatgijzulkszoudtkunuen willen
lk zou weleen beklagenswaardige stumpermoeten ziju,alsikhet
nog niet eens zoover had kulm en brengel), om eell' zoon van het

vaderhart los te scheuren, zelfs alwarehi
jmetijzeren banden
daaraan verbonden ..lk heb eell' tooverkring van vervloekingen

om u getrokken, dien hi
jnietzaloverschrijden

lk wensch u

geluk , Frans1
,c
le lieveling is uit c
lell weg geruimd
het vèld
is opener. lk moet tleze papieren geheel vernietigen ,hoe ligtzou

iemand ermi
jnehautluitherkennen? (SF
J'verzameltde,
y///11&1
ravt #ezl nernoâeltvdelt J0-?'
e
,/
'
.) - E11 verdriet zalook den oude
spoedig tot zt'u einde brengel
'
t, en llaarmoetik dezeu Karel
uit het hart rukken, alxou ook haar halve leven eraan blïjven
hangen.

lk heb ïrooteredeneu om op denatuur Ontevreden tezi
jn,e11
zoo waar ik leef, ik xal ze doen gelden. W aarom beu ik niet
de eerst-,waarom niet de eenig-geborene? Mraarom moest ziqi
r mi
,
#i
#
.

deze grootemismaaktheid geven? waarom juistmi
j? Even alsof'
ze l
u
i
t
s
c
h
ot
va
u
uijuiteen
stof -evormd heeh. Wal
zlollljtlistaall
mi
j dezeu Laplandersneus?juistllli
jditNegergexigt?clezellottentotten oogen? '
W'aalli
%
i
#k,ik geloof,datzijvanallemenschenrassen
het afkchuweli
jkste op een'hoop heeftgeworpen, en mi
jdaaruit
gebakken. M oord en doodslag1
.'
W ie heefthaar de volmagt gege-

ven,hem dit te schenken,eu hetmij te onthouden? Kan iemand
haar daarvoor qikflooijell,eel'llij bestaat,? ofhaar beleed
-igen,eer
hij werd? '
Waaronlging zi
*jzoo parti
jdig te werk?
Neeu!Neeu!ik (
loe haar orlregt! Zij gaf onstoclthetverstand
mede, zette ons naakt en arm zalig aall den oever van dezen grooten oceaalt, w>zRlsLo
Zwemme, wie zwemmen kan, (
,11 die te

log is,verdrillke! Zijgafluijnietsl
uede;watiklnijzelvenmakell
wil,datismi
jne zaak. ledel'heeftgelijkel'
egten op hetgrootste
eu llet kleillste; aanspraak wordt door aanspraak , neiging door

neiging, e11 kracht door krachtvenlietigd. lletregtwoontbt'
deu overweldiger,en de grenzen o'lzer kracht zijn onze wetten.

i
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We1zi
jn erzekeregemeenschappelig
.keovereenkomsten, diemeu
gesloten heeftom den gang dermaatschappijtebesturen.Eerli
jke

6 tlaam !
l

inderdaad eene munt van goed gehalte, waarmede men

l meesterlijk kan handeldrijven,alsmen weethaargoeduitte
1 even
.

y

lo
ïmdem
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d
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l een goedgeschrevenwissel,waardebankeroétierookdesnoods l
, nog meêuitkomt.
j
Inderdaad,zeerlofwaardige instellingen,om de gekkelzia ont- 1
.

'

l zag,enhetgepeupelonderdenduinltehouden,opdatdeslim-

' men hetdeste gemakkelijkerhebben. Ronduitgezegd,zeeraardige instellingen! Zi
j schijnèn mijtoe a1sdeheggen,die mi
jne )
boeren zeer sluw om hunne velden aanleggen, opllat er geen
haas over zal loopen, geen haas! M aar de landheer geeft

zi
jn paard desporen en galoppeertliefeljk door hetgraanveld. t
1
8
ârme haas! Ztj hebben toch eene ellendige ro1tevervullen, :
-

tlie op deze wereld voor haas moeten spelen - M aar tle landlleer heeft hazen noodig.
Dus met frisschen moed aan het werk! Wie niets vreest, is I
1

lliet minder magtig, dan hij, wien alles vreest. Het is nlzde '
mode gespen aan de broek te dragen, waarmede men tlie naar

goedvinden wijder ofnaauwermaakt. Wijzullen onseengeweten
naar den nieuwsten smaak laten aanmeten, om hetruimer te kumlen

maken,alswijzulksnoodig hebben.Onzeschuldishetimmersniet?
W endta tot den kleêrwaker! Ik heb zoo lang en breed overeene
dusgenaamde liefde des bloeds hooren babbelen ,dateen vreet
l-

zaam burgererhethoofd warm vanzou worden .Hi
jisuw broeder! --hetwelk beteekent:hi
j isin den zelfden oven gebakken,
waarin ook gJj
.gebakken zijt .t
luszi
jlll
.uheilig! Geefttocll
j
eens acht) relke verdraaide e11bespotteli
jke gevolgtrekkiug men
maakt uit de verwantschap der ligchamen tot de overeenstemming

dergeestell,uiteenerleiwoniugtotjtlistdezelfdegewaarwordingen,
uit eenerleivoeding totclezelfdeneigingen. M
'aarverder -.hij

isuw vader!hijheeftulletleven geschonken,gi
jzi
jtzijn il
z

J
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-
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vleesch, zi
jn bloed duszijhi
ju heilig! Alwedereene sluwe
gevolgtrekking! Ik zou toch weleenswillenweten,waa1,om hi
j
mi
j hetleven geschonken heeft? toch welnietzelfsuitliefdetot
mi
j, die nog een Ik moestworden. Heefthijmi
j gekend,vddr
mi
jn bestaan? of heeh hi
j zich mi
jgedacht, toen hi
j mi
jhet
leven schonk? of heeft lti
j mij gewenscht, tocn hij mi
j het
leven gaf? wisthi
j, wat ik zou worden? Datzou ik hem niet
aanraden, ant
lers kon ik er hem wel eens voor strasen, dat

hij mij toch het leven gegevell heeft! Heb ik het aan hem
te danken, dat ik een man ben geworden? Evenmin als ik

het hem zou kunnen wijten, wanneer hij eene vrouw uitmij
gemaakt had. Kan ik daar eene liefde zien, waar die nietop

achting voor m ij zèlven gegrond is. Kon achting voormij
zelven voorhanden zi
jn, alszi
j moestohtstaan,uitdatgene, wat
haar moest vooraf gaan ? W aar is dan nu het heilige in gelegen?
Som sin de handeling zelve,waardoor ik ontstond? Alsofditiets

meer zou geweestzi
jn, dan de dierlijkeverrigting tothetstillen
van dierlijkehartstogten? Ofligthetmisschieninhetgevolgdczer
handeling, dat toch niets is dan eeneijzeren noodzakeli
jkheid,
welke men zoo gaarne zou wegwenschen, wanneer het niet ten
koste van vleesch en bloed moest geschieden? M oet ik hem daar-

voor dankbaar zijn, dathi
jmijbemint? Datiszi
jneijdelheid,
de boezemzonde van alle kunstenaars, die zich in hun werk ver-

ltlstigen,al is het ook nog zoo leeli
jk. Ziedus,datisde
geheele hekseri
j, die gij in een' heiligen nevelhult, om misbruik te maken van onzevreesachtigheid.Za1ik mijookdaart
loor
a1s een knaap aan den leiband laten voeren ?
W elaan!met vernieuwden moed aan het werk!- lk wi1 alles
rondom mi
j verdelgen, watmi
j in den weg staat, om hee1-e11

meestertezijn. H ee1,moetik wezen,ten eintledoorgewelddatgene teverkri
jgen,waartoeik doorbeminnenswaartligheid te kort
schiet- (2,
/.)
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T W E E D E T O O N E E L.
Herberg op de grenzen van Saksen.

XAREI: v. Aloou , in een Jpdi vo-diept. SPIEGELBERG ,

drinkendecczldetalel.
jde).Ik krijg een'afschuw
xAazL v.Moox Llegt J:J boek J:r zl
van deze lage kruipende eeuw , wanneerik i
11mi
jn'Plutarchus
van groote m annen lees.

SPIEGELBERG (8chuift hem een ,
gîc,
s wt
jn /p:en drinkt).
moet Josephus lezen.
xoox. De heldere vuurvonk van Prometheus is tlitgedoofd,in
plaats hiervan bezigt men tegenwoordig de vlam van heksen-

poeder, komedievuur,waarmeêmen geen pi
jp tabak kanaansteken. Daar trippelen zij nu, als deratten op de knodsvan
H ercules,en blokken zich de hersens uitden kop, wat het voor

een ding isdathij Lezeten heeft. Een Franscheabtleert, dat
Alexander een lafaard isgeweest; een teringachtigeprdfessor brengt

bij ieder woord eel
z ieschje mctgeestvan salmoniak ont
lerden
neus, en houdtcollegieoverde k1-acht. Kerels, diebi
j elke
krachtsinspanning in qaauwte vallen , kritiseren de taktiek van

Hannibal nuchtere knapen visschen zinsneden uitden slag bij
Cannae,en worden baug bijdeoverwinningen van Scipio,alszij
ze verklaren moeten.
SPIEGELBERG. Dat is wel eene langdradige redenering.
Moox. Een schoon loon voor uw zweet in den veldslag,dat

B'
i
j nu in gymnasiumsleeft, e1zuweonsterfeli
jkheid in een'boekenriem met moeite voortgesleeptwordt. Kostbarevergoeding voor
uw vergoten bloed , door een' N eurenberger kramer om een'peperkoek gewikkeld te worden - of, als het u gelukkig gaat, door
een' frauschen trettrspeldichter op stelten gezet en met marionettendraden getrokken te worden. llahaha!
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SPIEGELBSRG (drinktj. Lees Josephus, ik smeek hetu.
xooR. Wee!Wee!overdezeiaauweverwijfdeeeuw,dienergens toe deugd, dan om de daden der out
lheid te herkaauwen ,
en de helden der ouden door ophelderingen te verminken e11 door

treurspelen te verknoejen. Het merg harerbeenderen isuitgedroogd, e11 de gist van het bier moet nu helpen om het m en-

schelijk geslachti11stand te doen bli
jven.
splEtlisBExg. Thee,broeder,thee!

M0OR. Zi
jverschansenzichtegendegezondenattmrdooriaauwe
overeenkomsten,durvengeen glasledigen,omdatzijdaarbijopiemandsgezondheid moetendrinken - fikllooijendenschoenpoetser,
opdat hi
j hen bij UœeS'
ppgled
'
# voorspreke,en tergeneell'armell
sukkel dien zi
j niet vreezen. Zij vergoden elkander voor een
middagmaal, en zouden elkander welwillen vergiftigen oln eene

oude vod, waarvoor een anderbijopbod meerbiedtdan zij.
Zi
j verdoemen den Sadduceër, tlie niet vli
jtig genoeg terkerk
gaat, en berekenen hunne woekerwinsten bi
j lletaltaar vallen
OP deknieën Opdatze vooralhun sli
jkerig kleed uitspreiden ktmnen en wenden geen oog van den leeraar,om tezien ofzi
jue
pruik goed gefriseerd is.- Zi
j vallen in onmagt, alszijeene
ganszien bloeden, en wrijveltzich dehanden alshuu conctlrrent
bankroetvltndebeursgaat- - ik druktehen zoowarm dehandllog slechts een'dag uitstel''. Te vergeefs! Achter de tralies

metden hond! -Beden!Belolten!Tranel!Nietshelpt!(0p dett
grond 8tampende.j Helen duivel!
SPIEGELBERG. En dat om een paar duizend ellendige dukaten -

MooR. Neell! ik mag er niet aan denken! - lk zou mijl
ligchaam in banden knellen, en mi
jn'wildoorde wetten doen
ketenen. De wet heeftde adelaarsvlugtin een'slakkengang veranderd. De wetheelt llog geen enkelgrootm an gevorm d, doch

de vrijheid brengtl'
euzengestaltenenbuitengewonemenschenvoort.
Zij geven ziclt over aan de verdrukking valleen'dwingeland,
lnakell het hof aan de luimen zi
jnermaag, en laten zich door
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zijne lusten beheerscheu.- Ha! âatde geestvan Herman nog
in de asch glom !- lk stelmijeen legervoorvan mannen zoo
a1sik, en uit Duitschland zou eene repubhek worden,waartegen

Rome eu Sparta nonnenkloosters zotldel
zzijn. (lI2
j
.ftldry/zt
jn'
degettop talelen 8taatop-)
SPIEGELBERG Lop8pringende). Bravo! Bravissimo! Gi
jbrengt
I
k
wi
l
u
i
e
t
s
i
nqu
i
s
t
e
r
e
n
M
0
or
, wat
mij juist op hetchapiter.
d
e
ma
n
da
a
r
t
oe
drink
ik allang in mijomzraag, en gi
jzijt
broeder, drink! hoe zou hetzi
jn alswijeens Joden werden,
en hetkoningrijk weder op hettapi
jtbragten!
Mooa (lcclf âartelé
,k). Ha! Nu merk ik het nu ben ik
er - gijwilthetbesnijden uitde mode brengen,omdatdebarbier u ree'
ds heeft beet gehad.
SPIEIULBERG. Loop naar den duivel! lk ben we1iswaar op

eene wonderbaarli
jke wi
jzereedsvooruitbesneden. Maarspreek,is
datnieteelisluw en moedig plan? Wijvaardigeneenmanifestuit
naar alle viereinden deraarde, en vorderen alwiegeen zwi
jnevleesch eetop naarPalestina. Daarbewijsik (lan doorovertuigendedocumenten, datHerodes,deviervorst,mi
jn voorvaderis
geweest, en zoo verder. Dat zal eene victorie geven, als zij er
wedel' boven op komen en Jeruzalem weder kuunen opbouwen.

Nu,terwijlheti
jzer nog heetis,maar frisch aan den gang met
de Turken in Azië, en cederen gehouwen van den Libanon, en
Schepen gebouwd , en met oude vodden gescllagcherd, het geheele

volk. In dien tusschenti
jd MooR (neemtJdzzzlagoâend 1# deâJzl#). Kameraad! metdie
dolhuisstreken is het nu uit.

SPIEGELBERG (nerôaa8d). Foei: gij zult toch nietgeheelden
verloren zoon willen spelen? Een kerel a1s gij; diemetden
degen meer op gezigten heeft gekrabbeld,dan drie klerken in een

schdkkeljaarinhetorderboekkunnenschrijven!Za1ikudehistode
van den dooden grooten hond vel-tezen! Ha! ik behoefslechts
uw eigen beeld u weder voor den geest te roepen, dat zalhet
vuur in uwe aderen weder aanblazen,a1s niets anders a meerope
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j
i
1

Woit. '
V00tFiJ110/,110e,to:n(ICheerenVallhetcollegieuwen j
hond een been lieten afschieten,gij,totweêrwraak,indegelleele
stad een vasten liet uitschrijven. Men spotte met uw gebod,
Maargij,niet(
lom ,lietalhetvleeschingeheelLeipzigopkoopen,
zoodatachturen daarnai)1den geheelenomtrekgeenbeentjemeer t
overbleefom aftekluiven,en devisch in prijsbegon te stijgen.
Overheden e11burgerspeinsden opwraak. Wijstudentengingener
met zeventien hondercldapperop los, en gijqan hethoofd, en
slagers, kleêrmakers, kramers,barbiers en alle gilden achteraml,
en zweren, de stad te zullen bestormen,wanneer men een onzer
slechts édlz haar wilde krenken. Toen ging het a1smet hetschie-

l

ten teHornberg,en zi
jmoesten meteen'langen neusaftrekken. l
Gijlietdoctoren komen, eene geheele vergadering,en boodt dlie r
)

dukatenaandengene,dievool
-uw'hondeenreceptwildeschri
j- j
ven. Wi
j vreesden dat de heeren te veeleergevoelin hetli
jf !
I
zouden hebben en neen zeggen,en hadden reedsafgesprokenhen I
1
4

envochtenom
daartoe tedwiugen. M aardatwasonnoodig.Deheel-

dedriedukaten,die bijafslag totdrie stuiversdaalden. In een j
$
oogenblik zi
jn twaalf recepten geschreven, zoodat hetdierook !
spoedig daarna stierf.
t
j

Moos. Schandelijkekerels!
)
splyrGl
stB>rat). Debegrafenisplegtigheitlwert
lmetallepracht 1
l

geregeld,verzen op t
len hond kwamen erbi
jmenigte,en wijtrok- I
l
ken desnachtsuit, omtrentdttizen; man, meteenelantaarn in j

de eene hand, onze degensin deandere, el1zoodoorde stad )
met klokkenspel en ketelmuzijk, tot datdehondbijgezetwas. j
'
l
.

.

Daaropgmghetaaneen gastmaal,dattotdenvolgendenmolgen j
dtmrde,toen bet
lanktetgijdeheerenvoordellarteli
jkedeelneming,
en liethetvleesch tegen dehelftvandenprijsverkoopen. M ortde
,zc vie/toen hadden wijvooru ontzagingeboezemd,evenalseen

l
j
t

t

ïarnizoen in eene veroverde vesting -

Moolt. Engijschaamtuniethieroptepogchen? Hebtzelfsniet
eens zooveeleergevoel meer,om u oyer dezen streek tcschamen%
?
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SPIEGESBERG. Loop, loop! Gij zijt Moornictmccr. Mreet !
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j

,1

j nog, hoe dikwijls gi
j,metdeieschindehaud,metden 1
gi
,

ouden gierigaard den gek hebtgeschoren, en gezegd: hijzou er
maar op 1osschrapen en bi
j elkanderhalen, gijzoudtdatalles
weldoorden keeljagen Weetgi
l
jhetnog?zeg,weetgijhet f
nog? O gijqaauwe, ellendige pogcher! datwasnog gesproken j
.

als een man,als een edelman,maar -

xoos. Vervloektzljtgt', datgi
jmijdaaraan herinnert1
, vel'-

vloektik,datikhetzeidc! Maarhetwasslechtsonderdebe- j
dwelming vah den wijn,e1ïmi
jnharthoordeniet,watmijnetong !
1
,

sprak.

SPIEGELBERG jeâudtp'dfketlpp/#). Neen! Neen!Neen!dat
kan nietzi
jn. Onmogeli
jk, broeder, datkan u geen ernstzi
jn.
Zeg broedertje, is het niet c
le noot
l, welke u in die stemmiug
brengt?Kom ,laatik u eenstukjeuitmijnejongensl
*arenvertellen.
Toen hadden wi
jnaastonshuiseenesloot,dieminstensachtvoet
breed was,en wijjongensbeproefden om stri
jd eroverte springen, Maartevergeefs. Plomp1
.daarlagje,enjewerdbespoten

'

'

1
l
l
i
t
)

uitgelagchen en m et sneeuwballen gegooid,dat er geelteinde aalz j

kwam. Naastonshuislag eenjagershond aan den ketting,zulk
een bi
jtel
-ig beest,dathijdemeisjes,diehetwaagdenhem tedigt I
; vool'
bij tegaan, dadeli
jk bi
jderokken beethad. Hetwasmij tj
l nu een zielsgenot, dien hond overalte kwellen , waarik maarkon,

en ik stikte halfvan lagchen, alshetloedermi
jdan zoo woedend aanzag, en zoo gaarne op mi
j zou ztjn aangevlogen, als j
i
'
h
e
t
ma
a
r
mo
g
e
l
i
j
k
wa
r
e
g
e
we
e
s
t
.
Wa
t
g
e
s
c
h
i
e
d
t
?
Op
e
e
n
'
)
1
!
$
' keer maak ik hem weder zoo boos, en werp hem met een' steen
'
zoo hevig tegen de ribben, dathiJ van woede den ketting ver-

(b
reekten opmijaanvliegt,en ikloop alsdejwiin
dweg
cluizend duivels!daarisJuistdevervloekte slootmi
n den weg
'

.

.

1

l
j
I
j
!

Wattedoen?de hontlismi
j digtop de hielen enwoedend,dus
kort besloteu

een'aanloop genom en

ik belz er over. àan

dien spronghadik lijfen leventedanken,hetdierzou mi
jvel'- )
i

scheurd hebben.

MooR. Maarwaartoeverteltgijnujuistdat?

L

sP1zGEI.Bz1tG. llaartoe, opdat gi
j zieltzoudtlloeclekraclzten
met den nood toenemen. Daarom zal ik ook nietangstig worden ,
als het tot het tliterste komt. 1)e moed groeit mei het gevaar;
de kracht verheft zich in den drang. H et lot moet een groot

man van mi
j willen maken, daar het mijzoo overalden weg
verspert.
MOOR

Lgeèb-gerd). lk wistniet,waartoewi
jdenmoetlllogmoes-

ten hebben, en nog niet gehad hebben.

s1>lxtutsEuo. Zoo?- En gi
jwiltdusuwe gaven iu u laten
verkwi
jnen?uw talentbegraven? Meentgijdatuwe schelmstukken iu Leipzig de grenzen dermenschelijkevindingsgeestbereikt
hebben9
. Laat ons eerst m aar eens in de groote wereld komen.

Parijsen Londen! waarmen een pak slaag oploopt,alsmen
iemand met deu naam van eerli
jk mallbegroet. Daarsmaakt
men eerst zielsgeltot, warmeer m en het handwerk in hetgroot

dri
jft.

Watzultgijstaan tekijken!watzultgijgrooteoogen

opzetten ! H oe men handteekeningen namaakt, valsch dobbelt,

sloten openbreekt,en koffersledigt

datzultgijnog vanSpie-

gelberg leeren ! H et canaille, dat liever verhongert, dan niet

regtschapen te bli
jven, verdientaan deeerstegalg (lebeste opgeknooptte worden.

MooR (ver&trooid). lIOe?

hebt hetmisscllien nOgverder

gebragt?

SPIEGELBERG.
geloaf waarli
jk, dat gi
j lïliJ' wantrouwt.
W acht, laat mi
j eerstwarlu worden! gi
j zult Avonderen van mij
zien;uwe hersentjeszullen zich in uwenschedelomdraai
jen,wanneer lnijn zich ontwikkelend vernufttotri
jpheid komt. Lstaat
pp,me
tt)?t?
,
1r.) Hoewordtmijallesduidelijk! Grootegedachten
komen in mijlte zielop! Reuzenplannen woelellil1mijn scheppend
brein. Vervloekte slaperigheid, (zich voov hetJp$V 8laandej die
tot1111toe ltlijne krachtellgeketen; llield, mijn'blik belelnlnerde
.

.

en in den weg stontl! lk ontwaak, gevoel wie ik be11 - wie
ik worden moet.

AIOOR. Gijzi
jteen gek. De wi
jllkookti11uwellerseneu.
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SPIEG>ILB>;ItG Lopgeœondetlevj. Spiegelberg,za1hetzi
jn,kuntgi
j
tooveren,Spiegelberg? Hetisjammer,datgij geen generaalgeworden zi
jt,Spiegelberg,zalde koning zeggen,gijzoudtdeOostenrijkers door een knoopsgatgejaagd hebben. Ja, hoorik de
dodorstreuren,hetisonverantwoordelt
jk,datde man nietinde
medicijnen gesttzdeerd heeft,hijzou eellnieuw geneesmiddeltegen
kropgezwellenuitgevondenhebben.Ach!dathi
jdefnantiënniettot
zijn vakgekozenheeft,hoorikdeSully'sinhunnekabinetten zuchten,hijzou uitsteenen gotdstukken getooverd hebben. EnSpieïelberg zal genoemd worden in het Oosten en Westen,en in het

slijk metu, gi
j lafbekken, gi
jpaddell, terwijlSpiegelberg met
uitgespreide vleugels naar den tempel der vermaardheii.sti
jgt,
Mooa. Goede reis! Stijg op schandzuilen tothettoppuntvan
roem. In de schaduw mijnervaderli
jke bosschen, in (learmen
mi
jner Amalia, wacht mij een edeler genot. Reedsdevorigc
week heb ik mijnen vader om vergfenisgeschreven, heb hem
niet dekleinstebijzonderheid verzwegen, en waaropregtheid is,
is ook medelijden en httlp. Laatonsafscheid nemen, Maurits.
Wi
j zullen elkander nimmerwederzien. Depostisaangekomen.
De vergifenisvan mijn'vaderisreedsbinnendemurendezerstad.
SCHF EIZER , GRIMM j ROLLER j SCHUFTERLE eït RAZM ANN

treden p' .

RobsyrR. W eetgijwel,dat men ons zoekt?
GRIMM. Dat wi
j ieder oogenblik-gevaar loopen, in hechtenis
genomen te wolden?

Mooa. Het verwondert mij niet. Hetga, zoo alshctwi1!
Hebt gij Schwarz nietgezien? zeide hijtlnietsvan een'brief,
dien hi
jvoormijhad?
RostER. Hij zoekt tt reeds lang, ik denk hetza1we1zoo
ietszijn.
MooR. Waa.rish.ij?waar?waar?(IEili
J.J?r
22#dheez,gaan-j
'

aosszR. Bligf,wiJ hebben hem hier bescheiden. Gi
2 beeft?
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Mooa. Ik beef niet. Mraarom ztnlik ook bevell? Vrienden!

deze brief- Verheugtu metmi
j! lk bendegelukkigstemensch
onder de z0n,waarom z0u ik beven?
scilwAaz treedtpz.

Mool (vllegtJ:sltegemoetj.Broeder!Broeder!den brief!den
brief!

scllwAaz fgeft hem den JrïF, dien Ji
/ haa8tig pzdoldcl'eurt).
Watscheeltu?gi
j wordtzoo bleek alsde dood?
Moo.. Dehand mi
jnsbroeders!
scHwARz. W at voert Spiegelberg toch uit?
ORIMM. .'De kerel is waanzi
lmig.

Hi
jmaaktgebaart
len alsbij

den St.Vitus-dans.

scHliFTEltsz. Zi
jn verstand isop den loop. lk geloofdathij
verzen maakt.
RAZMANN. Spiegelberg !H e,Spiegelberg ! H etbeesthoortniet.

GRIMx èchudtJ:z#. Kerel!droomtgi
j,of- ?
SPIEGELBERG Ldie den geheelen /ù'# in edAl'hoek der kamev de
zczz/pAsizld van ::a' plannenmaker f
zï/.gdt
lper# heqft, mringtfflpdd/
op). La bourse ou la vie! (enpakt x
sf
clzdïz:rbl
j'dekeel, die
Jdpzl bedaard fd.çdo
lden s'f
'
/vr weqt. Moor laatden lrïç/ vallen,
elt8neltweg.a#îîdzl8taan qp.j
ROLLER Lhem z
lc1
J'J.a&), Moor!waarheen, Moor9
. Mratwiltgi
j
beginnen ?

GRIMM. Wat deert hem ? watdeerthem ? llijiszoo bleek
alseen li
jk.
SCHW EIZER. Datmoetf
raainieuwszi
jn! Laatons eenszien.
ROLI,ER (neemtden ôrïç/?îtan den grond p' en îdddo.
)>Ongelukkige broeder!'' het begin klinktvroli
jk. 11Slechts in
kortewoordenmoetikumelden,datuwehoopveri
jdeldis vader
laat11zeggen,datgi
jmaargaanlnoet,waarheenuweschandelijke
daden 11voeren. Ook zegthi
j,behoeftgi
jhetniette wagen en
ert)p tehopen,ilnltlcr genadeaallzijnevoetenaftcsmeekeu,zoo
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gi
j geen gevaarwiltloopen, in lletonderste gewelfzijnertorens
zoolang OP wate! en brood onthaald te worden, tot uwe haren
groei
jen als arendsveêren,en uwenagelsalsvogelklaauwenworden.

Datzi
jn zi
jneeigenewoorden. Hijgelastmi
j,denbl-ieftesluiten.
Vaarwel voor eeuwig ! Ik beklaag u
FRANS VAN MOOR .,!

scllwllzElt. Mraarli
jk,eensuikerzoetbroêrtje! Endieschtlrk
heet Frans?

SPIEGELBERG (zcclï naderbii komendej. Van water en brood
wordtgesproken? Een heerlijk leven! Dan heb ik betervooru
gezorgd! Zeide ik het niet, dat ik ten laatste voor u allen zou
moeten denken?
scHwElzzs. W at zegt de schaapskop? de ezel wil voor ons
allen denken ?

spll
ils.
l
iysBzRl. Hazell,lafbekken,lamme hont
len zi
jtgijallen,
zoo gijden moed niethebt,watgrootste wagen.
solat,
za. Nu, dat zouden wijook zi
jn, daarhebtgijgelijk
in! maar za1 dat,wat gij wagen wilt, onsook uitdezen
vervloekten toestand redden ? zal het?

SPIEGEI/
BERO (met:d4'trot8chen îccl). Armesukkel,uitdezen
toestand redden ? hahaha! uit dezen toestand redden ? - en aall

meer denktuw vingerhoedjehersenen niet? en daarmede zijtgi
j
tevreden? Spiegelberg zou een hondsvotzijn,zoo hi
j daarmede
slechts wilde beginnen. Tot helden, zeg ik u, totvri
jheereu,
tot vorsten, tot goden zal het u m aken !

RAZMANN. Dat is waarli
jk veelop eens! Maarhetza1wel
eellhalsbrekend werk zi
jn,hetzalminstenshethoofd kosten.
SPIEGELBERI
). Er is niets voor noodig , dan moed, want wat

het verstand aangaat, dat neem ik geheelvoor mi
jne rekening.
M oed , zeg ik , Schweizer! M oed, ltoller, Grimm , Razmann ,
Schufterle!moed ! scllwllzlx. M oed? als het anders niet is lk heb moed
genoeg om barvoets mitlden door de he1 tc gaan.

SCIIUFTERLE. M oed genoeg, om onder de opgerigte galg m et
den levenden duivelom een'armen zondaar te plukharen.
SPIEGELBEXG.

Zoo mag ik hethooren! Zoo gijmoed genoeg

llebt,laat dan voorkomen,wie nOg iets te verliezen, en nietalles
te winuen heeft!

scHwARz. Waarlijk, ik zou veelteverliezen hebben, zoo ik
wilde verliezen,wat ik nog moet winnen!
sAzxwxx. Ja,verduiveld!en veelte winnen,a'
ls ik datwilde
winnen ,wat ik niet te verliezen heb.
scucFTEsluz. Als ik verliezen moest, wat ik op borgtogt aan

mi
jn ligchaam draag,zou ik in allen gevallemorgennietsmeerte
verliezen hebben.

SPIEGELBERG. Derhalve!(//3
/plaat8tzïcâmiddenonderJpzl,en
vreekt op ldz?
wdrdzkpv toonj. Wanneernog een droppelDuitsch
lleldenbloeddooruwettderenvloeit komt!JYi
jzullennaardeBo-

k

hecmsche woudelz gaall, daar eene rooverbende vormen cn

W at.

staatgi
j mi
jaan tegapen? isuw beetjemoedreedsvervlogeu?
aoLluza. Gij zi
jt niet de eerste schtzrk, die dehoogegalg
voorbi
j gezien lleeft e11toch Welkeket
lzebljftonsanc
lers
nog ovel.?
SPIEGELBERO, Keuze? J
vat? (4
'ij hebt nietst,
ekiezen! Ssrilt
gi
jvoorschulden gegijzeld e11opgesloten wordell,totaan hetba-

zuingeschalop den jongsten dag? wilt gi
j u metspadeen houweel
om eene bete c
lroog brood afmartelen? wiltgijlangsc
le deuren,
dooreeu straatliedje,f
len menschen eene kleincaalmoesafpersen?
of wiltgijaan hetkalfsveltrouw zwereu en c
lan isheteerst
nog de vraag, of men uwe gezigten yertrouwt cn daar, onder
(le slechte luimen van een' heerschzuchtigen korporaal, het vage-

vtlur vooruit, genieten? ofbijrolelendemuzi
jk op de maat der
trom gaan wandeleu?of'in hetgaleijen-paradi
jshetgeheele i
jzermagazi
ju van Vulkaan achteru aanslepen? Zicjdaartlitkuutgi
j
kiezen,t
laal'hebtgtjallesbi
jelkander,watgijkiezen kunt!
ltolaLElt. Zoo geheel ongelijk heeft Spiegelberg toch uiet. lk
heb ook reedsmi
jneplannen gemaakt,maardie komelleigentlijk
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op hetzelfde neêr. Hoe zotlhetzi
jlz, dachtik, wanneer gij11
nelrzettet, en een zakboek, of een' almanak ofietsdergelijks
te zamen ianstet, en voor de lieve centen recenseerdet, zoo als
hetinderdaad de mode is?

scllvFrlssl, Verduiveld? Gij raadt bijna mijne plannen. Ik
dachtbi
jmijzelven,hoe zouhetzijn,indiengijeenpiëtistwierdt
en wekeli
jksstichtingsuren hieldt?
GRIMM. Geraden? en als dat niet gelukt een athdst! Dan
konden wi
j de vier evarlgelisten in het gezigt slaan, lieten ons
boek door den betll verbranden,en zoo li
ep hetheerlijk af.

xwzxAxx. Oftrokken tegenbesmettelijkeziektentevelde ik
ken een'doctor,die zich een huism et nietsdan zuiverkwikzilver
gebouwd heeft,zoo als het opschlift op de huisdeur luidt.

(8taat op en PFJDplegelberg deJc>#). Maurits,
jn heefteen'eikel
ïiJ
' zijt een groot man! - of een blind àwi
SCHW EIZER

gevonden.

Uitmuntende Plannen! eerl
ijke handwerken! H oe
toch de groote geesten sympathiseren! N u ontbreekt ernog m aar
SCIIW AEZ.

aan,datwijvrouwen en koppelaarstersworden.
SPIEGEI,
BIRG. Gekheid! gekheid! En kunt gij niet dat
alles te zamen in é4n persoon zi
jn? Mijn plan zalutotden
hoogsten trap voeren,en danhebtgijnogroem enonsterfeli
jkheid!
Zie, arme sukkels! ook zoover moetm en vooruitdenken! ook

aan de vermaardheid,aanhetzoetegevoelvanonvergeteli
jkheidRolzlull. En bovenaan op de lijstdereerli
jke lieden te staan!
Spiegelberg, gij zijteen meesterin hetredeneren,a1sheterop
aankomt,om van een eerlijkman een schurk temaken - Maar
zeg toch een van allen,waarblijftMoor?
spxEozTuszuo. Eerli
jk zegtgij? Meent gijdan mindereerlijk
te zi
jn dan gi
j nu zi
jt? Watnoemtgi
jeerli
jk? Ri
jkevrekken
een derde. gedeelte hunner zorgen van den hals te schuiven, die
hen den gouden slaap uit de oogen rooft, het opgehoopte geld
in omloop te brengen,het evenwigtin het bezit van goederen te
herstellen,in een woord,degoudeneeuw terugteroepen,den lieven
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God van menigen lastigen kostganger tebevrijden, hem oorlog,
pest,dure ti
jden en docto1*stebesparen zietgi
j,datnoem
ik eerli
jk zi
jn, datnoem ik eellnuttig werktuig in dehand der
Voorzienigheid wezen, en zoo bi
jiedergebraad,datmen eet,
de streelendegedachtetekunnen koesteren: dathebtgiju door
uwelisten,dooruwenleeuwenmoed,doornachtwakenverworven door groot en klein geëerbiedigd te worden -

Itolilx. En eindelijk zelfsin levenden lijvetenhemeltevaren,
en trots storm en wind, trots de vraatzieke maag van den oudell

vader Tijd,tusschen zon en maan en allevastesterrentezweven,
waar zelfs (le verstandelooze vogelen des hemels, door eene edele
begeerte gedreven,hun hemelsch concert aanhefen, en (leengelell
m et staarten hunnen hoogheiligen raad houden? nietwaar? - e11

terwijl vorsten en potentaten door motten en wormen verteerd
worden, de eer te hebben door den koninklijken vogel van
Jupiter bezocht te worden t
?

M aurits, M aurits, M aurits1
. neem

u in acht!neem u in achtvoorhetddebeenigedier(1).
? Is er toch niet
SPIEGESBERG.En dat verschlikt%: hazenhartb
reedsm enig veelomvattend genie,dat de wereld had kt
m nen hervormen, op de geregtsplaats verrot, en spreekt men nietvan zulk
een man honderden,duizendenjarenlang,terwijlmenigekoning en
keurvorst in de geschiedenis over het hoofd zou gezien worden ,
als zi
jn geschiedschri
jverniet vreesde voor de leemten in tle opvol-

gillgsladder,en zijn boek daardoornieteen paarbladzijden won,
die de uitgever hem met klinkende munt betaalt - En a1s de
reiziger u zoo in den wind ziet heen en weder schomm elen - bromt
hi
j tusschen de tanden, die moet Ook geen water in de hersenell

gehad hebben,e1&zuchtoverdeellendigeti
jden.
scH5YEIzER (klopthem op den dclpftprl. Meesterlijk, Spiegdberg!meesterlijk! Wat,duivel,staatgi
j daaren talmtt
7
scHwAaz, En laat het onteerend geuoemd worden - watkan

(1) Degalg.

erverdervolgenï Kau men nietvoordatgevalalti
jdeenpoedertje bij zich dragen, datonszoo in stiltenaar t
le alderewereld
helpt, waar er geen haan naar kraait! N een,broèder M aul
-its!

uw voorslag isgoed,zooluidtook mijn kathechismus.
scHuFT.
EltsE. Verduiveld! en de mi
jne nietminder. Spiegelberg,gi
jhebtmi
jaangeworven.
BAZMANN. Gi
j hebt als een andere Orpheus, mijn geweten,
dat schreeuwende beest, ill slaap gezongen, Neem mi
j gelleel,
zoo als ik hier ben !
IRIMM. î'i pzzzxdd connetttiunt e#p nott fffdddzzfip. '
W el te ver-

staan, zonder komma. Het gaatbijopbo; in mijn hoofd:piëtisten

kwakzalvers

recensenten en schurken. W iehetmeeste

biedt,krijgtmi
j. Neem deze hand,Maurits!
Rolz
lala. En ook gij,Schweizert? Lneftdzfd#t
fîldrp deregterhand.j Dan verpand ik mi
jnezielaan den duivel.
SPIEGESBERG. En uwen naam aan de sterren ! W at is er aan

gelegen,waarheen dezielgaat? Alsscharen vooruitijlendeboden
onzen aantogtverkondigen,zoodat de satans hun feestgewaad aan-

trekken,zich hetduizendjarige vuiluitdeoogen wrijven,en(luizenden gehoornde koppen uit de rookende monden hunnerzwavel-

schoorsteenen te voorschi
jn komen, om onzen intogt te zieu!
Kameraden!(op8pringende)komt,kameraden!Goedenmoed!Watter
werelf
l weegt tegel dezen roes van genot op? Komt, kameraflen !

soslœR. Bedaarwat!bedaar! '
Waarwiltgi
jheên? Hetdier
moet ook een'kop hebben,kinderèn!

SPIEGZSBERG (toornig). Wat predikt de talmert? Bestond de
kop niet reeds, eer zich nog een 1id verroel
de? Volgtmij,
kameraden!

ROLLE..Bedaal',zeg ik.Ook devrijheid moetlaaren heerhebben. Zonder opperhoofd gingen Rome en Sparta te gronde.

SPIEIULBERI Ltoegevende). Ja - wacht- Xollerheeftgelijk.
En dat moet een verlicùte kop zi
jn. VerstaatgijJ
?een knappe,
listigekop moethetzijn. Ja, alsik eraan denk,watgijvoor
een uurwaart,watgijnu zi
jt, doorléue gelukkige gedachte
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zijt geworden

Ja, Mraarli
jk, waarlijk gijmoeteen'hoofdmall

hebben
En hem in wien het eerst deze gedacllte opkwam ,
zegt, nzoet dat geen verli
chtevindingrijkekop zijnQ
?

Als wi
j het konden hopell
maarik vrees,datlzijhetlïietdoen zal.
ROLLER.

konden droomen -

SPIEGELBERG. Bçaaroln uiet9
. Kom ermoetlig vooruit,vriend !Hoe zwaar het ook is, het worstelende schip tegen den wind in te

sturen,hoezwaardielastderheerschappijook drukt- zeg het
onbeschroomd,Roller! misschien zalhtjhettoch doelt.
XOLLER. En hetge
heelevaartuigislek,wannetrhi
j hetniet
doet. ZonderMoor zijn wijeen ligchaam zonder ziel,
SPIEGELBERO (gaatvertoovnd â::zl.) Drooge stokvisch!
Moolt(treedtmetxpdd/:gebaven binnen, en loopt#0-!
T/# i1lde
f'
cp3dz.op :08,nelr, '
in pïc/l zelven). Menschen
Menschen!
Valsch,schïj
.nheilig at
lderengebroetl!Hmmeoogen zijnvallwater!
hulm e harten van staal! Kussen op de lippen ! dolken op het
hart! Jueeuwen en lui
paarden voeden hmmejongen, raven bren-

gelthumze kleinen hetaas,enhij,hij, slechtheidhebikleeren
dulden,kan erbi
jglimlagchen,alsmi
jn verwoedevijandmijmi
ju
maar wanneer de liefde desbloeds
eigen hartebloed toedrinkt
als verraderes, wanneer vaderliefde als eene helsche furie optreedt:
0 , vat danvuur,mannel
ijkegelatenheid!verwildertoteen'tijger,

zachtmoedig lam 1
. en iedere spier spanne zich tothaat en verderf!
ROLLER. Hooreens,Aloor!wat denkt gijervant
?Eenrooverleven is toch beter,dan op water en brood in hetonderstegewelf
van een' toren te zitten t
?

xoos. W aarom is deze geest nieti11een'tijger gevaren,die
zi
jne woedende tanden in menschenvleesch slaat? Isdatvadertrouwû
? is dat liefde voor liefdeG
? lk wou dat'ik een beer ware,
om de beeren van hetnoorden tegen dit gevoellooze geslacht op
te hitseu - Berouw en geene genade! -O ,ik zou clen oceaau

kunnen vergiftigen,opdatzijzich uitalle bronnenden dood dronken! Vertrouweu,ouwaukelbare lloop,en geen medeli
jden1
.

!
7
'jë
j

xoLlaxx. H oor toch M oor,watik u zeg!

Mooa. Het is ongeloofeli
jk, het is een droom , een zinsbedrog - Zulk eene roerende bede, zulk eene levendigeschildering
van ellende en van vertereud berouw - een wild beest zou in

medeli
jden versmolten zi
jn! Steenen zouden tranen gestorthebben, en toch - men zou het voor een'zwartgalligen wrok tegen

hetmenscheli
jk geslachthouden,wanneerikhetuitsprekenwouen toch, toch - o, dat ik door de geheele natuur de trompet
des oproers kon blazen, en hemel, aarde en zee tegen dit hyë-

nengebroe; ten strijdevoeren!
GRIMM. Hoor toch,hoor! gi
j raastzoo,datgijnietshoort.
MOOR. Weg, weg van mi
j! lsuw naam nietmensch?heeft
de vrouw u nietgezoogd?- UitmijneOogenjgijmetu? menschengezigt! lk heb hem zoo onuitsprekeli
jk liefgeha;! zoo
liefhad geen ZOOn;ik had duizend levens voor hem willen gevell.

L8câuimbekkendepz dengrozd,
s/cyl
z:x&.)Ha!wiemijnueenzwaard
in dehand gaf,om dit adderengebroed eene branielde wondetoe

te brengen! wie mi
j zeide, hoe ik op hun leven doelen, het
verpletteren,venietigen kon diezou mi
jn vriend,mijnengel,
mijn God zi
jn ik zou hem aanbidden!
ROLLER. Jttist wi
j willen dezevl
-ienden zijn, laatonshetu
toch toonen !

scHwxxz. Ga met ons naar de Boheemsche wouden! 8%
zullen eene rooverbendezamen brengen, en gi
j - LMoor 8taart
Jezzzaan.j
scHwllzER. Gijzultonzehoofdman zijn!gijmoetonzehoofdman zi
jn!
SPIEGELBERG (œerpt7JcJ drvtig ïzleen'd/eJ). Slaven en oude
wijven!
MOOR, Wie heeftu diewoorden ingeblazen? Hoormi
j,kerel!
fterœllA# Dcâœeizer.
gdppelzk aanpaktj,dathebtgijnietuituwe
menschenziel geput! wie heeft u dat woord ingeblazenf
? Ja,

bijden duizendarmigen dood!datzullen wi
j!datmoetenwij!dat
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denkbeeld verdient vergood te worden.

11oove1's en m oor-

de11aa1
.s! Zoo waarmi
jnezielleeft,ik zal1155'hoofzman zi
jn!
ALLEN (onder:e0/herig #d.
scâr:d?
:?). Leve onze hoofzman.
SPIEGELBERG (op8pringeï
tde, î)00r zïci lelreïtj. Tottlat ik hem
naar de onderwereld zend !
MOOR. Zie, daarval
tmi
j den blinddoek van de oogen, welk
een dwaas wasik,datik i
11de kooiwilde terugkeerell! Mi
jn
geest dorst naardaden, mi
jlladem naarvri
jheid, 1tAoo1-de11aa 1-s, 1-o o v e1-s1
.

Doorditwoordwordendewettenondermi
jne
voeten vertreden.- Menschen hebbendemenscheli
jkheidvoormi
j
verborgen, toen ik een beroep op de menschelijkheid (leed, weg
dusvan mi
j,menschenliefdee11menscheli
jke verschooning! lk
heb geen'vader meer,ik heb geene liefdemeer,en bloet
len dootl

zutlen mi
jdoen vergden, datmi
j vroegeriets(lierbaar was1
.
Komt,komt! o,ik zalmi*
F
ieene vreesseli
jke verstrooi
jingverschasen hetblijftbepaald,ikbenuw hoofclman!e11- geltlkkig
de bekwaam ste van u allen, die het wilc
lste brandsticht, het gru-

weltjkste moordt,wantik zeg u,hi
j zalkoninkli
jk belooud worden
Vormt eelt'kring om mi
j, en zweertmij trouw en gelloorzaamheid tot in den dood! Zweert het mi
j op deze manneli
jke regterhand!
ALLEN (gevett hem de handq. W i
j zweren u trouw en gehoorzaamheid tot in t
lell dood 1
.

MooR. Welnu, en llij deze mannelijkeregterhand zweer ik u
hier, getrouw en standvastig uw hooliman te bli
jven totin den
dood! Hem , die ooit beeft oftwijfelt, ofterugtreedt, za1 deze
arm terstond toteen li
jk maken! llet zelfde g'
eschiedde mi
j door
ieder uwer,wanneerik ooit mijnen eed verbreek! Zi
jt gi.
jermeê
tevredeltt?L8piegelberg loopt woedettde op e03 ttelr.j

ALLEN (f
v hoellett %'
1t /
,
/& /@/0â/ lt
lenpeNdej. '
RWij Zij
11 e1'me1
.'
,

tevreden.
Moox. luaat ons dan gaan! Vreest niet voor dootl en gevaren,

wantoveronszweelteenonvel'anderlijknoodlot! (ederbereikteilideli
jk zi
jnen laatsten dag, hetzi
jop hetzachte kussen van dons,
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ofin het ruwe gewoel van het gevecht, ofin het openbaar door

galg en rad! Een van dezeisonslot!(Zt
j pccp heen.)
slyll
iloxl,
Bxlle Lltett0lc7ïd:& ,tta eezlepauze). Uw registerheeft
ééne leemte. Gijhebthet vergifvergeten.(2/.)
D ER D E T O ON E EL.
lu hct kasteelvau 'Moor. De kamcr van Amalia.
FRANS. AMALIA.

Gij keert u van mijaf, Amalia? Ben ik minderin
uwe oogen,dan hij,t
lie (
loorvat
lervervloektist
AXAI.
IA. W eg met u! .- Ha een liefderijke) barmhartige
vader, die zi
jnen zoon aallwolvel en monstersprijsgeeft! Te
huis laafthijzich metzoeten heerlijken wi
jn qlAstl-ektzi
jne vermolmt
le letlen op zi
jdeu kussensuit, tvrwijlzi
jn groote, beminnenswaardige zoon gebrek lijdt Schaamtu, gi
j onmenschell!
schaamtu, gt'drakenzielen,gîjschandvlekkeldermenschheid!
zijnelleenigen zoon!
IaRxxs. Ik meende,dathi
j er tweellad.
AMALIA, Ja, hijverdientzulkezonen tellebben,alsgiJ
-zi
jt.
Op zijn doodbed za1hijvruchteloosded
-orre hallden uitstrekken
naar zijnelz Karel, en zehuiverendterugtrekken, alsbijdeijskoudehand van zijnenFransgri
jpt. O,hetiszoet,lletisheem
lijk zoet,dooruwen vader vervloektte wolden! Spreek,Frans,
lieve, broederli
jke ziel, watmoetmen doen,zoo men doorhem
FRANS.

vervloektwilworden?

FRANS. Gijdweept,mi
jne gelidze,gijzi
jttebeklagen.
AMALIA. 0, ik vraag u
betreurtgijuwen broederù
?
Neen, onmensch ,gi
jhaathem !gi
jhaatmijimmersookQ
?
''luxs. Ik bemin u,als mi
j zelven,Amalia!
.
AMALIA.Kuntgij,zoo gi
j mijbemint,mi
jeenebeieweigerenù
t
ERANS. Geene,geene,zoo zijnietmeer eischtdan mi
jnleven.
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&XAJ:IA. O,moge datwaarzi
jn! Eene bede,die gtjzoo gemakkelijk, :oo gaarne zultvervullen Ltvot8chb Haatnlt'! Ik
moest van schaamte vuurrood worden,a1s ik aau Kareldenk,e11

mi
j gelijktijdig inviel, datgijmijniethaat. Gijbeloofthetmi
j
toch? Ga nu heên,verlaatmi
j,ik ben zoo gaarne alleell!
>nRAxs. .
&llerliefste droomster! lloe zeer bewonder ik uw zacht
,

liefdevolhal
-t. (Sicrop tfdzlboe:esttkloppendej
..Hier,hierlleerschte
Karel, als eel) God in zijnen tempel, terwijlgijwaaktetstond
Karel voor u, Karel belïeerschte lt in uwe tlrooluen , de geheele
schepping sclleeu u i)1 dien eenen zamçn 1ttsllleltelt, tliell eeltell
te weêrkaatsen,dielteenen te (toen lloorelï.

AMALIA L
'
qatl
gedaaltj. Ja,waarlijk,ik beken llet. IJ,llarbarell
ten trots, zal ik llet voor t1e geheele wereltlbelijden ik bemin hem !
-

y

>altAxs, Onmenscheli
jk,afsclltlwelt'k! Deze lieftte zoo te bel()ollen! llaarte vergetelt

&.MALIA Loprliegeudej. Mrat,lnijA'ergetell?
FltAxs. Hebt gt' hem tot onderpand ttver trouM' niet een'
ring aan dert vinger gestoken ? een' l'
ing metdiamanten?

M aar

llOe zou ook eeltjongeling aaylde verlokkelijkheden eenerligtekooi weêrstand kunnen bieden? Mrie za1 hem dit ook ten kwade
t
luiden,daar lli
s lliets lneer lla(
l weg tc gevell, -- e)I be%i
' ander

taalde zij lle)
4l dielt niet nzet,woeker tloor llare liefkoxingen en
omhelzingen*
?

AMALIA Lil
t tpprvl. Mijn'riug aan eene ligtekooi?
FRANS. FOel
-! 1i'Oel
-I
. hetisschandeli
jk. En alshetdaarnog
maar bi
j bleef'! Een ring, h:e kostbaarhi
jook is, kan lnen
toch bi
j iederell Jood tertlgkrijgen (
kisschien beviell1e111het
werk er niet van , luisscllien lleeft lli#l
' hem tegen eenellschotnlere't
J
geruild.

AMALIA Ldl'
i
ltig.'
làlaarm i
j11e11ring - ik zeg m i
j11e11ring?
FRANS. Geen'anderen , Amalia

mi
jll'viugel
'- en vau Amalia?
llem niet afgenlkt llebben

Ha ! zulk eell kleillood aalt

Vandezenvingerzoudedolltl

Niet waar, Amalia? nietde kost-
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baarheid vall den diamaut, niet het kmzstige werk

de liefie

maakt zi
jne waardeuit. Dierbaarkind, weent gij? '
Wee over
hem , diedezekostelijkedroppelsuitzulke hemelsche oogen doet
vloeijen
ach, en zoo gijeensalleswist,hem zelven àaagt,
hem onder de gestalte zaagt?
AMALIA. M onster! hoe, onder welke gestalte?

FRAxs. Stil, stil, beminneli
jke ziel, vraag lzu'
j llietverder!
(dl,
î0
74 zich zelven, maav î,
?fï#e.) Zoo ernog maar eeu slui
jer
wareom hetafschuwelijkekwaad medetebedekken,en voorhet
oog derwereld teverbergep! Maarhetstraaltvreesseli
jk doorln
den gelen loodkletlrigen kring om de oogen ; het verraadt zich in
dat doodsbleek, ingevallen gelaat, waarde beenderel
lafkigteli
jk
itsteken - het stamelt uitde afgebroken schorre stem - het
wordt luide verkondigd doorhetbevende ,waggelende geraamte het doorwoelt het llinllenste merg der beenderen, en breekt de

manueli
jke kracht derjeugd - sporen ervan komen als eene
afschuwelt'ke melaatschheid uitvoorhoofd, wangen,mond en uit
degeheeleoppervlaktevan hetligchaam tevoorschi
jn,en nestelen
zich afschuwelijkvast- fbei!lbei1
.ikgraw ervan. Neus,oogen,
ooren ijzen er van Gij hebt dien ellendigegezien,Amalia, die
in ons ziekenhuis den laatsten adem ithijgde, schaamtescheenuw
schuw oog va hem af te wenden,
gijrieptluide wee ovèr
hem. Roep u dat beeld nog eens geheel voor c
len geest, en Karcl

staat voor u!

Zijne kussen zi
jn als de pest, zi
jue lippen ver-

giftigen de uwen !

AMALIA (nlaat Jdpz). Onbeschaamde lasteraar!
>aRAxs. Grawtgij van dezen Karel? Verafschuwtgijteedsde
qaauwe schildering? Ga, zie hem zelven aan, uwen schoonen , en-

gelachtigen, goddelijken Karel! Ga, zuig zijn'balsemachtigen
adem in , en laat u door de ambrosia-geuren bedwelmen , die uit

zi
jne kaken opstijgen! Enkel de adem van zi
jnen 1
41011(1zal11
in die zwarte doodelijke zwijmeling brengen, die dereuk vau
een rottend aas, en het gezigtvan een metlijkelloverdektslagveld veroorzaakt.
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AAIALIA (mettdt /kMc,
0-gezigt ce
J).
FRANS. W elke heerlijkeopwelliug (1.
erliefde! ïvelkeltwellust
in de omhelzing maarishetnietonbilli
jk, iemand om zijn
ziek tliterlijk te verdoemen? 0ok in den erbarmelijksten mismaaktstell ellendige kau eene groote , bemilm enswaardige ziel,

alseeltrobijn uithetslijk blinken (Boo8aavdig !c#cJ:z2&.
) Ook
uit zwerentle lippen kan immers de Eefkle
Mrel is waar, wanneer het kwaa: ook de grondvesten van de
inborst aantast, wanneer met de kuischheid ook de deugd ver-

dwijnt,cvenalsde geuruitdeverwelkteroosvervliegt wanneer
met llet ligchaal
u ook de geest wordt bedorven

AMALIA (rroli
jk op8
pringendej. Ha! Karel! nu herken ik u
wecler! Gijzijtnog de zelfde!tle zelfde! Alleswasleugell!
Weetgijnietbooswicht, datKarelonmogeli
jk zoo kan worden?
çFvalt8 8taatt?:zî@
#:oogeltblikken '
in diep .
ç:p:ï0l.
9revzonken, keert
'
W aarheen zoo
zfc/à vevvolgett8 Flotneling p3
zk,, ppîhel
vtt /:gaatt-j
.
haastig !vlugt p'
i
j vooruwe eigene schanc
le9
,

Fu-txs (deJcoî#ezlv0ovhetgezigtj
,.luaatmij!laatmi
j! mi
jne
tranendenvrijenlooplaten wreedevader!denbestenuwerzonen
zoo pri
js te geveu aal)cle elleude aan de hem overal omringentle schaude laatmij, Amalia! ik wilhem tevoetvallen,
op mijneknieën wilik hem bezwerell,om denltitgesprokenvloek
()P lnii
j, ()p lni
j tt) ladcn
lut- onterven - l
ui.
j mi
jn'
bloet
l mi
jn leven alles
AMALIA (ralt Jdpz
à deîtâJ/y). Broeder vaal lni
jnellKarel!
beste, liefste Frans.
T
PRANS. O Alualia! lloe belnill ik u :-001-(leze onwrikbare trouw
aall l
ui
jll' broet
ler - Arergeef lni
k
j, dat ik het waagde, uwe
liefde 01) deze llartle proef te stellen ! 4
210()heelmljk hebtgi
.
j
luijne wellscllellgeregtvaardigtl! Alet (leze tranen, deze zuchten, (lezen llelnelschel'
l olzwil zel
fsvoorlui
j voll1-mij ouzc
zielcl) stcl
nden zo() overef
tll.
AMALIA.. O neell, dat (ledel::.
i.
- 11ooit!
)
-

:
'
tc11,zi
j stellldel'
tz()o volkoluel.
tlnet.(,lkalder overeeu,
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ik dachtalti
jd,datwijtweelingenhaddeumoetellzi
jn!enbestond
het bedroevende t
litwendige verschil niet, waarbi
j helaasKarel
moet verliezen, dan zoudcn wi
j dikwi
jlsverwisseld worden. Gi
j
zi
jt1 zeide ik dikwijls totmi
jzelven,ja, gijzijt,geheelen al
Krard i
n alleszijn weêrschi
jn,zijn evenbeeld!
zt
xAtlA /câ'v#/metâ:/hoo
fdj.Neen,neen,ikzegubi
jgindsch
zuiver licht aau den hemel! geen enkelaârt
je van hem , geen
VO11k*
Je van zi
jn gevoel
FsAxs. Zoo geheel gelijk in onze neigingen - de rooswas
Zj
.'
J
ne liefste bloem - .welke bloem verkoos ik boven de roos?

j4''bemindeonuitsprekelijk de muzijk,en gijkunthetgetuigen,
gij sterren! gij hebt mi
jzoo dikwàjlsin de doodsche stilte van
den nacht aan het klavierbelllisterd, alsallesom mi
j heen in
schadtlw en slaap gedompeld 1ag .en hoektmtgijnogtwijfelen
Amalia,daar onze liefde op hetzelfde volm aakte wezen viel,
en als de liefde de zelfde is, hoe zouden hare kinderen tlan kunnen ontaarden 9
.

AMALIA (zietJdzzlrerœonderd aauj.
FRANS.Hetwasopeen'stillenvrolijkenavond,denlaatstenvlör
dathi
jnaarLeipzig vertrok,toenhijmijingindscllpriëelvoerde,
waar gi
j zoo dikwi
jls metelkanderin liefdesdroomen verzonken
zat - wij bleven lang sprakeloos eirldeli
jk vattehi
j mi
jne
hand, en zeide zacht, met tranen in de oogen: ik verlaatAmalia,

ik weetniet - ik heb een voorgevoel,alsofhet vooreeuwigzi
jn
zal

verlM t haar niet, broeder1
.

wees haar vriend

haar

Karel zoo Karel llimmer terugkeert (#/
J'valtmprhaar
pp de 'Z
IIJ/I, ot 'f/,
îd have Jcx# met t)f
zfzr.) Nimmer,nimmer,
nimmerza1hijterugkeeren,en ik heb hethem meteen'heiligen
.

eed beloofd!

AMALIA (terwgk
vrittgendej. Verrader, lloe doorgrond ik u!
In dat zelfde priëelbezwoerhi
j mijgeen andertebeminnen zoo hijmogtsterven Zietgi
j,hoegoddeloos,hoeafschuweli
jk
#i
j Ga uitmijne oogen!
Fstxs.Gi
jkelltlni
jniet,Amalia,gi
jkelltlniji1thetgehètlniet1
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A SIALIA ,

kelïu,van lt'
ttaf aall kelïik 11 -- e1ïgij wil-

det aan hem gel
ijk zijn? In uwe tegenwoordigheiclzou hijom

mij geweend hebben? in uwe tegenwoorcligheit
l? Eerderzou hij
mi
ju' uaam op c
lcu schaudpaal hebben geschrevcu1
. Ga heen,
oogenblikkelijk!
FltAxs. Gijbeleedigtlnï
j!
AMALIA. Ga,zeg ik tt. Gijhebtmij een kostbaartlltrontstolelt,het worde van uw leven afgetrokken!

FRANS. ()ïi
jhaatlnlj.
AMALIA. Ik veracht tl, ga heen!

FRANS (rz3:/de voeten 8tampende). Wacht!dan zultïiJ
'voormi
j
sidderen! M'
i
j vooreenenbedelaaropteoseren? (Gaatfpp/wckaJ.)
AMALIA. Oa, booswicht - Nu ben ik wetlerbi
j Karel.
Bedelaar, zegt hij? zoo isdewereld veranderd! Bedelaarszijn
koningen, en koningen zi
jn bedelaarsgewordeu! Ik :ou de
lompen, die llij (
lraagt, nietwillen ruilen tegen hetpurpertle1
'
gezalfden
De blik, waarmede hi
j bedelt, moet een fere,
vorsteli
jkeblik zi
jn - een blik,clie deheerli
jklleid,deprachten
den triomfdergrooten en ri
jken vernietigt! In hetstofmetu,
gi
jknellendeversierselen!lzi
j r,
?fl./z'
ich depaarlen rczldenJf/îd.)
'
Weestveroordeeld,gi
j grootenenrijken,goud,xilverenjuweelen
te dragen ! '
W eest veroordeeld, aan overladen tafels te brassen!
Veroordeeltl,uwe leden te goed te .
doen op de zachte kussensder

we11t1st! Karel!Karel!:oo ben ik uwerwaardig

(JJ.
)

T W E E D E B E D R IJ F.
-* +>

E E R ST E T O O N E E L.

ERANS vAx MooR (peinzende ïzlzi
jne lcwdrl.
Hetduurtmi
j telang dedoctorzegt,datdekrachtenafnemen hetleven vau een'grijsaardduurttocheeneeeuwigheid!
En ik zou vrije z'
uime baan hebben, alsdeze ergerlijketaai
je
vleeschklomp er niet ware, die mij, even als (
le tooverhond in
hetsprookje,dellweg totmi
jneschatten afsluit.
Maarmoeten mijneontwerpendau voorhetijzerenjtlkvaulletmechanismus buigen?
Zal mijn hoogvliegende geest zich door
den slakkengaug vau hetstoffelijke laten kluisteren?Eenlicht
uitgeblazen, dat bovelldiell nog slechts met deu laatsten droppel
olie woekert
meer is het niet
En toch zou ik dat niet
'aanle zelf gedaan hebben, om der wereld wille. lk zolthem niet
gaal'ne gedood, maar wel gestorven wenschen. Ik zou gaarne doen

a1s (
le slimme doctor (maar het omgekeerde). - Nietaalltle
natuurdooreelt'doodeli
jken slag den weg afgeslledell,maarllaar
in haren eigen loop geholpen, En wijkuunen toch werkelijk het
levensbeginsel verlengen, waarom zouden wï
j het ook niet kunnell verkorten?
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'
Wijsgeeren e11gelteeslteeren leerelïmi
j, hoejtlist(
1e gemoedsaandoeningen met de bewegingell der machine overeenstemmen.

&auvallen van jicht gaalzaltijd vergezeld door eene ontstemming
der mechknische verrigtingell

hartstogten ve1
-:w akken de le-

venskrachtelï .deoverspanuellgeestdruktzi
jnht
llselteraartleHoe het dan aall te leggell? H oe voor c
len dood dezell ongebaanden weg naar de vesting des levells ef
ïeu gemaakt? het lig-

chaam doorden geesttevernielell ha!eenoorspronkelijkwerk!
wie dattotstand kou brengen? -Eellouvergeli
jkeli
jkwerk!
Peinserover,Moor!- llatzou eenekunstzi
ju,diewaardwas
u tot uitvinder te hebbell. Heeft meu immers niet hetgiftmengell
bijna tot eelle gewolle Wetellscllap verheven , e11denatuurdoor
proefnemingen gedwongen hare grenzen aan te geven,zoodatm en
het aantal slagel
z van hethartjarelll
ang vooruitberekent, en
tot de pols zegt: tot hiertoe en ni
etverder!(') Afiezou ook

hieraan nietzi
jne krachtbeproeven?
En hoe za1 ik het nu moeteu aanleggen, Om deze zoete, V1
*ee(lzame eendragt tusschen ziel en ligchaam te verbreken? W elke
soort van indrukken ik zalmoeten kiezen? W elke zouden het
leven het hevigste aalltasten? T'oo1
-1)9
.
cleze vraatzuchtige
wolf is te spoedig verzadigd
Zo1-ge1? (leze worm knaagt
Sm art9
. deze adder kruipt te traag? lni
j te langzaam

V !'ees?

de hoop belet haar, goed te werken.- W at? zi
jn

dat al de beulen der menschen?

ls het arsenaal van c
lelltlood

zoo spoedig uitgeput? Llkinzende.) Hoe9
. - Nu9
. - W at?
Neen! Ha! Lopb
v ringende-j Sc1)1*ik!
Wat kau de schrik
niet?
Wat vermag verstancl cn godsdienst tegen de i
jskoude
omarming van clezen reus?
En toch? Wanneerhijook
dezen storm weêrstonc
l? ' lYanueer hi
j? O ,kom gijmi
jdan
(') Eenevrouw in Pari
jsmoethetdoornaallwkcnriggedaueproevenmet
vergiften g0t
)vergebragtheLben, datzijden nog ver verwi
jzerdeusterfdag
met vri
j groote naauwkeurigheiz voorqitkol)bepalen. Schanze ovcronze
geneesheeren,tlie (loor(leze vrouw in het voorspellen beschaamtl worden!

(Noot@,
t
z3lden .
ycâ,
rj'
?
Jo.
l.
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te hulp Ve1.(
1riet, en gij Be1
-otlw , hclsche wraakgodin,iuvretende slang,die,watzij eet,herkaauwt, en in haareigenvuil
omwoelt, eeuwige verwoesters en eeuwige scheppers van. uw gif!

eu gij scbreeuwende Zelfbeschu1diging, dieuw eigen huis
verwoest cn uwe eigenemoederwondt- En kom ook zelfs gij
mij te hulp, weldadige gratiën, liefelijk lagchend Ve1.leden,
en gi
j, met uwen overdoeijendeu hoorn desovervloeds, bloeijendeToekom st,houdthem in uwe spiegelsdevreugdedeshemels voor, wanneeruw vliedende voetaan zijnebegeerigearmen
ontglipt.- Zoo valik,slag op slag, storm op storm ,ëitbroze

leven aap, tot de bende furiën zich eindelijk sluit- metde
w anhoop!Triomf!triomf! - Hetplanisontworpen moeijelijker en kunstiger dan eenig ander vertrouwenswaardig
zeker - wantVpottendejhetmesvan den ontleedkundigevindt
goene Spol'
en van verwonding ofbijtend vergif.
(Bsntoten.)Welaan dan!LHerman treedtJ?kp:4.) Ha!Deundz
macbitta .
? Herman !
HERMAN. Tot uwe dienst, edel
ejonker!

FaAxs q
gee
ft::04 dehand). Diegi
j geenellondankbarebewi
jst.
HZRMAN. Daarvan lleb ik debewi
jzen.
FsAxs. Gi
j sult Ahmeldra meer hebben - weldra Herman! ik
heb 11 iets te zeggen , H erman.
HERMAX. Ik ben g'eheel gehoor.

eaAxs. lk ken u, gi
j zigt een vastberadellkerel gi
j hebt
soldatellhart llaar op de tanden! M i
jn vader heeft tt

eert

ZWaa1*beleedigd , H ermmt!

IIERMAN. De duivelhalemij,zoo ik datimmervergeet.
I'RANS. Zoo spreektgi
j alseellman! Wraak betaamtaanhet
mannelijk gemoed, Qij bevaltmi
j, Herman. Neem deze beurs
Herman. Alsik hiereersteensheerware)zou zi
jzwaarderzi
ju.
IIERMAN.Datismi
juvurigstewensch,edelejonker;ikbedanku.
lpsaxs. Werkelijk! Zouc
lt gij werkeli
jk wenschen, Herman,
dat ik hier heerware? maarmijn vaderheel'
tleeuwenmerg,
en ik belldejongste zooll.
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I'IERMAN.

lk wou, dat gi
j de oudste zooltwaart, eltdat tlM,
-

vaderzoo zwak warealseen teringachtig meisje,
laawxs. 0 ! hoe zou de oudste zoon tldan beloonen,hoe zou

hi
j tluitditonedele stof,datzoo weinig metuwen adelengeest
overeenkomt, ophelfen, en in een helder daglichtplaatsen!

Dan zoudtgij,zoo alsgijdaar zi
jt,metgoudoverladenworden,
en metvier paarden door destraten rossen,waarachtig,datzoudt

gij! Doch ik vergeet, waaroverik u wilde spreken - hebt
ijde freule van Edelreich reedsvergetfm,Herman-?
IIERMAX. W at duivel! waarom herinnert ïi
jmj daaraan?
>,
RAxs. Mi
jn broederheefthaarvoor uw'ùeusweggekaaptHBRMAN. Daarvxrza1hi
j boeten.
FRANS. Zijheeftu bedankt.lk geloofzelfsdathijutletrapPe11 afwierp.
HIRMAN. lk zalhem daarvoor naar de he1helpen.
#
.
IpRAxs. Hi2 zeide: men quistel-t elkander i11 het oor, dat tlw
vader u nooit kon aanziell, zonder zich op de borst te slaan en

tezuchten. God zijmi
j zondaargenat
lig!
IIERMAX L'
l
roe8t). Voorden duivel,houd uw'molld.
laRAxs. Hi
jraadtleujttwen adelbriefbijopboc
lte verkoopen,
el1 met de opbrengst uwe tousen te laten stoppell.
fllxyla
tx. Alle duivels! Ik zal hem met mijne nagels de
oogen uitkrabbeu.

FRANS. W at9
.wordtgijboos?hoektmtgi
jboosop hem worden? wat kunt gij hem doen9
.wat kan zulk eene rattegen eenen
leeuw beginnen? Uw toorn verzoet slechts zi
jnen triomf. Gi
j
kunt niets doen , dan op uwe tanden knarsell e11 mve woede aau
droog brood bekoelen.

IIERMAN(op denprpzl#stampeltde).(kza1hem totstofvel-morzelen.
FltAxs (klopt âdw op #:z/8choudevt. Foei, Herman, gijzi
jt
eell edelntan. Gij moet die smetnietaan tllaten kleven. Gi
j
lztoet de freule niet opgevell, lïeen, dat moetgij om niets ter
wereld doen, Herman! Voor den dttivel, wanneer ik
plaat'
s ware, zotl ik llet ttiterste beproevell.

tlWf)
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IIEUM.
&x. lk 1.
11st niet,vlörik hen beidellonder(
lelzgrollc
llleb.

y'sAxs. Niet zoo opvliegend, Herman! Kom naderbij
Amalia zalde uwe worden!

ulaxA.
x. Datzalzij,de duivelhalemij!datzalzi
j!
Fsaxs. Gi
j zulthaarhebben,zqg ik,en datuitmi
jne hantl.
Kom nader, zeg ik -gijweetmisschien niet, datKarelzoo
ïoed als onterfd is?

uEltxAx qnader komeade). lshetmogelijk!Heteerstewoord,
dat ik er van hoor.

laltxxs. Weesbedaard en hoorverder!een alldermaalzultgij
mcerdaarvan hooren ja, ik zeg u, sed'ertelfmaanden ishij
zoo goed als verbannen. M aar reeds heeft de oude berouw over

zijnen overijklen stap, dien hi
jtoch,(lagckeltdetdithoop ik ten
minste, niet zelf gedaan heeft. Ook valt freule Edelreich hem

dagelijkslastig metverwijten en klagten. Binnen korteren oflangeren tijd zalhijhem in alle viereindellderwereld laten opsporen, en goedell nacht, Herman!alshi
jhem vindt. Dan kunt
gij zeer onderdauig de paarden voor llem vasthouden, wanueer
hijmethaarnaar(lekerk rijt
ltom teht
lwen,
IIERMAN. lk za1 hem voor llet altaar Ve1*
WO1*ge11.
FRANS. Vatler zal 11c111 spoedig het bestuur in hnuden gevell,
e11 in rust op zi
jue kasteeleltgaan leven. En dau,als(
le trot-

sche heethoofd (1e teugels in handen heeft, tlan lacht ht'watom
zi
jne haters eu bentjd'ers e1A ik, die tot een'gewigtigen,
grocden man wilde maken, ik zelf, H erman, zal .
diep gebogen

voorden drempelvan zijnedeur
HERMAN (met tllrf
tr). Neen, zoo waarik '
llermalllleet, dat
zult gij niet'! als llog één vonkjeverstand in deze hersenen
ïlimt,datzult gi
j uiet!
(
iaRAxs. '
Wiltgijhetbeletten? Ook beste Herman,za1llj
zijne tuclltroede doellvoelen,hij:a1uinhetgezigtspuwen,alsgij
hem op (le straatontmoet, el1wee u, zoo gijdau deschouders
durft ophalen, of het gezigtvertrekt -zie, zoo staat hetmetllwe
aanzoeken om de freule, met uwe llitzigten,met uwe ontwerpell.
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ll_E1tMA\ .
11{ANS .

ol)1'egt

%eg

1111 ,

11at

n1oe1 ik (dell :

I -luor ([all ; llerniaii

V1ieli(1,

llllj 1111

uiu

it to touneli ,

hO(

ik als cell

lot aalltl'ek -- ga -- verklee(1 a --- illaak

li geheel unkenbaar, laat i bij dcii oude aaninelden, g oof 1 oor
([at gij i'egell'egt uit Boheiiie kuilit , iliet: 1111j licit bi oedel' (fell slag
bij Piaag hebt bijgcwoond -- eu Vein ap liet lagveld dell geese
hebt ziell &even . ---Gal lllcii illlj gelooveli
Laat l[(, Zul'g daill'v()oi' g( .l'll .,t nail 1111 ()1'( .l' . Nef'ill
dlt pakket, 11'aarin gij uwe zell(llng llltvoerlg bescill'even 1 inch., l'.li
1-IEI[\IA\ .
P .[t :L\s .

boveildlell be11'ijsstllkkell, die zclis (left rllvilfel lll 1)ersooil zllllell dn( :il
gelooven . -- \faak nu maul', dat gig ongezien van bier koilit ! ~ xa
door de achterdelll' ill deli elfin, van chat' over deli tlli111111111r - lath
(IC olltkllOO})illg 1 all (lit blil-eindend trelll'S1)el gelieel aan liii~I ov('1' !
IIEJtMAr .

van 1:1our f

En dat; zal zijn : Lcve do lliellll'e Beer , F 1 ail(isclls

FRANS (s'trijlct /zei,i over de waiiyei ) .
hoc sully zijt gij tech ! --1tiant ziet gij , ol) doze wijze bereiken Wij ill cells ell sl)oe(l .ig al
()11!(:' ooglllei'ken . A.iithlia laat flare hoof) uh Motif va1'eil . 1)e clue
treks zich ([cil cloud vaii zllllell zoun stork call , ell
1)eglilt to

klvijliell - cell bulllvvalli ; huts heels geene aal'(Il)eviflg iloudig, oni

in to stortell ---- llij zal de tijdillg flies overleven ---• (fail bell ik
zlji•i eeiiige zooll ---- Anhalia beefs baron stolen veliorell ell is geheel eon werktlllg fall iniju ' wll --- chit kunt gij ligt nagaall --kortoni, altos gaat near wensch ---- inaai' g j illoet lh\ - wooi'cl aiet
terugtrekken .
HERMAN .

Drat zegt gij 1' (Jirichende .j

.her zal

de kogel ill zijneil

loot) omkeeren ell in flee llg ehaanlm van dell seliutter (lringen ---l'eken ul) lllij ! Laa,t iuij nlaar begaaii --- vaaiwel !
t'RANS (/1cm naroepeuc7,e) .
I)e vinchten zijil Veer 11, beste Herman --- (4/teen. .) Als de os dell korenwagen ill den stal lieeft
getrokken , moot hij hoof veer lief ileinen . \T ool' a cello stallileid,
ell geene A .nn11111

(Guam' l( f.1

46

Tw :2E D E T o O N E E L.
De slaapkamer van den ouden M oor.

DB OUDE MooR 8lapende izl een' îdfflfzl
p /peî.AMALIA.

AMALIA (zaohtnader komendej. Zabht,zacht!lli
j sluimert.(Zb
.'
gaatrJJr den 8lapende8taan.j Hoe schoon, hoeeerwaardig!
even eerwaardig als men (
le heiligen afbeeldt

lleen,ik kan op

u niettoornig zi
jn! Achtbaarhoofd metgrijzelokken,op u kan
ik niettoornig worden! Sluimerxacht,ontwaak vroli
jk,ikalleen
wi1heengaan en li
jden.
D.o.Moou (droomende). MiJ
'n zoon!mi
jn zoon!mt'n zoon!
AMALIA Lgri
jpt zi
J'
z/e âandj. Hoor, hoor! zijn zoon vervult
zi
jne.droomen.
D.0.MOOR. Zijt gi
jtgijhetwerkelijk? âch wat
jdaar? Zi
zietgijdroevig! Ziemijniet aan metdezen kommervollen blik!
ik ben ongelukkig genoeg.

AMALIA LwektJdzzz'nel). Zie op,lieve grijsaard! Gij droomdet
slechts. Kom tot u zelverl!

D.o.MooR (hal
J /,l/??cc1/). Washijdaarniettdrukteikzi
jne
handen nietb
? Boosaardige Frans! wilt gij hem ook aan mijne
droomen ontrukken?

AMALIA. Hebtgijhetgehoord,Amalia?
j9
. waal
't waar beu ikb
?
D.o.Mooa fopgewekterj. Waaris hi
Zijtgi
jdaarjAmaliab
?
AMALIA, H0e gaat llet? Gij Waart in eenen srerkwikkenden
slaap.

D.o.Moolt. lk droomde van mi
jnen zoon. Waarom heb ik
nietvoortgedroomd? Misschien ha; ik uitzijnen mond vergisenis
ontvangen.

AMALIA.Engelen wrokken niet hijvergeeftu.(Vatf?:&)3ped% zl
jneJcz
/#.) Vatlervan mijnen Karel!ik vergeefu.
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o.o.MooR. Neen,mi
jne iochter!dezelijkkletlrop uw gelaat
veroordeelt den vader. Arm meisje! Ik verwoestte(levreugde
tarerjeugd ovloek màjniet!
AMALIA lku8tJ:zzlteederdehand).
o.o.Moox. Kentgi
j deze beeldtenis,mi
jnedochter?
AMALI... Van Karel!'
o.o. Moos. Zoo zag hi
jeruit,tomthijzijllzestieudelevens-

jaarintrad. Nu ishïjveranderd - 0,hetbrandtinmi
jnbinnenste
deze zachtheid iswrevel, dezeglimlach vertwijfeling
Nietwaar,Amalia? lletwasop zijn'vel
jaardag,datgijhem in
hetjasmi
jupriëelschilderdet? O, mï
juedochter! Uweliefde
maakte mij zoo gelukkig.
AMALIA (cJ/F
J'# hetoog op J*/povtretgevigtJpf4#ev&). Neen!
neen 1 t
lat is hij niet! Bij'God! (lat is Karel niet .llier,
hier (op hartenrpprlpp/#wi
jtende).Zoogeheelaut
lers.Dezwakke
kleurvermag (leu hemelschen gloed nîetwedergeveu, (
lie uitzijne
levendige oogen straalde, Mreg (
laarmede!
. Ditiszoomenschelijk!
.

lk waseene knoeister.

lleze liefdevolle,verwamuent
le blik stonz htj
voor mjn bed, dau zou ik te midt
lell kau (
1el) dood leven!
D. 0. MOOR.

Nimmer, nimmer zou ik sterven!

AMALIA. Nimmer,nimmerZoudtgijgeStO1
*Vel1Zl
J'11? lletZ0l1
een overgang geweest,zijn, even alsmen van eene geiachte op
eene andere en schoouere komt - deze blik zou 11 tot over het
graf toegelagchen hebben. Deze bl
ik had u totvoorbij desterren
vergezeld.

D.o.Moox. Hetishard,hetistreurig! lksterf,enmijnzoon
ik zal ten grave gedragen worden, en hij
niet aan mijn grafweenen Hoe zoet ishet, door het gebed
Karel is niet hier

van een' zoon in den (loodslaap gewiegt
l te worden

(latis

eeu heerlijk sterqied.
AMAIIA Ldlreependej. .
Ja,, hetiszoet, hemelsch zoet, in t
leu
dœ tlslaap gewiegd te worden tloor het gezaug vah (leu geliefde misschien (
lroomt men dan ook uog voort iu het graf een
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lange, eeuwige, altoosdurende droom vap Karel, totdatde bazuin

deropstanding klinkt

(opk
vvingevtde,z'
v vevrukkingjenvalldall

af aan voor eeuwig i11 zi
ine armen. (
e. Z/
j''.q
/f
zcr f/c
AJ
NPau8
<'
#'aat z
.

piano dzl8peelt.4

llektor,wiltgijeeuwig mijontvliedeu,
'
W-aar het luoordend staal der Aeaciden

VreeslijkeoflbrsaallPatrokltlsbrellgt?
Spreek, wie zal voortaan uw kintlrell leel'
ell,
laallsen werpen en cl.
e Godelt t'eelell,

Als de dood u onverbidli
jk wellkt?
D. o. Mooa. Een schoolz lied, lli
.j
l'
1e doclltel-. llatl
uoetgtj
'

nzijvoorspelen,eerik sterf.
AMALIA. llet is het afsclleid vall Alldromaclte eI
1 l-lektor

Karelenikhebbenhetdikwijlsbi
.j(leluitgezongell. Lhleeltp:r#:r.)
Dierbrevrouw,reik mijmï
jn speeren lallsell,
Ginder wenken wilde oorlogsdausen !

àlijne schouders(lragen lliulu.
't Godendom beschernlt zi
jn kint
lrelzallen!
Bell'k als redder vall mtju volk gevallell,
Mracht ons 'twêerzien in 't Elysiuuï.
DANIëL tl'eedt op.

DANICL. Buiten staat een man te wachten, tlie verzoekt bï
ij11
toegelaten teworden,hijzegtbelangrijketi
,jdingvoor11tehebben.
D.0.MOOR. Voormijisnog slechts'péne zaak op deze aarde
belangrt'k, gi
j weethet, Amalia lsheteeu ongelukkige,die
mijuehulp behoeft? Hijzaldau nietzuchteude'Arallhier gaall.
AMALIA. Z0o het een bedelaar is, luoet hi.j t
ladeltjk bovelt
komen. (Daniè'
laJ.4
D. o. Mooa. Am alia! Amalia ! spaar l
ui
#
j!
AMALIA L
k
veelteer&r).
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Nooit meer zal 'k uw wapens hooren klinken,
fn vergetelheid tzw zwaard verziuken ,
't Heldenkroost van Priamus sterft uit!

Gijzultkomell,waargeellzephyrsruischell,
Cocyt'swaatren doorwoesti
jnzaud brllisen,
En uw liefkle wordt tler Lethe buit.

Almi
ju smachtelld hopell,jalnijzelvell
Kau c
le Lethe il haar bed bedelven ,

Xi
(
jue liefkle,dierbre,kau zïj'tuiet!
lloor!Achilles stelu roept gincls l
utjllene,)
t'01g
(1n'
tij't zwaa,
rtlaau,dierbre,staak t
la'
t weellell!
11'
1de luethe sterlt luti11liefde lliet.
I?R,A.
NS; HERXAN ('
lel*itomdj. DANIi
SL,
FRANS. Hier is de man. lli
jzegtvreesseltjke ttjpil
ageu voor
u tehebben. Kuutgijzeaauhooren?
D.o.MooR. lk ken slechts

Treed natter,

spaarl
ui
*
juiet1
. (.
Leefhel
)
u eeu'bekerwi
ju.
IIERMAN (met vevandevded/:0#). Edele heer! dtlitltheteeuen
armen luan uietteu kwade,wanueerhijtegen ztjn'+11uw hart
doorboort. Ik ben een vreemdeling i11 (lit laut
l, maar u keu ik

zeer goed,gi
j zi
#
j
;t de vader van Karelvau M oor.
D. 0. MOOR. Hoe weetgi
j dat?
HERM AN.

lk keude uwen zoon.

AMALIA Lopk
vringetlde). Leefthij?leeftht'
jllog?kentgi
jhem?
waarishi
j?waar,'
waar? (IFilC/
l:#F
J'&>).
D.o.Moou. Mreetgi
jietsvau lui
ju'zoon?
HERM AN. l
'
lij studeerde i1l Iueipzig. Vau daar trok lli
jcle
wereld door, ik weet lliet hoever. l
-li%
A
i
'(loolt
le, zooalshi
jnAî
-J
'
zeide, door gelleel Duitschlaud loncl, blootshooftls, barrevoets,

eu bedelcle zi
jn brood langs(le(leureu. ATà'
)fluaautteu laterbrak
de ougelukkigeoorlog tusschel)Pruisseu eu Oosteplrtjk wedet-uit
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en daar hij op deze p'ereld uietsmqer tehopeu had,trok del'
oem
der zegevierende banieren vau Frederik den Grooten hem naar

Bolzeme. Vergull mij, zeide hi
jtot(lellgrootellSchwerin, dat
ik op het bed van eer dell dood vinde, ik heb geen'vacler
meer!
o. o. Mooa. Zie mi
j nietaan,Amalia!

IIERMAN. Men gafhem een vamldel. lli
j volgde dellzegetogt
der Pruissen. Wij deelden zamen pélletellt. Hijsprak veelvan
zijn' ouden vadel
- e1t van betere, vervlogeu dageu
e11van
teleulgestelde verwachtingen
de oogen.

de tranen kwamen ons gedurig iu

o.o.Mooa (verbevgtz'
/
J'
v hoofd 0
:
01het/r
v.
s,
îez/l. Stil, o zwijg
toch !
le heete slag bi,jPraag
IIERMAX. Acht tlagen daarna had (
plaats ik kan u verzekeren, dat uw zoon zich gedragellheeft

alseen dapper krit
jgsman. Hijdeed wondereu voordeoogen van
hetleger. Vi
jfregementen naasthem moesten verwisseldMrordeu,
hij hield stand. De kogelsvielen regtsen links, uw zoou hield
stand. Eeu kogel verbri
jzelde zi
.j
ne regterhalld, uw zoon nam
lzet vaandel in de linker, en hield stand

jhet?hij
AMKLI: Lin rerrf//c/clzlpl. Hektor,Hektor! Hoortgi
hield stand
HERMAN. lk vond hem des avonds na den slag, gevallen Onder

een' kogelregen. Met de linkerhanil stuitte hij het stroomende
t
bloed, de regter had hij diep in de aarde gegraveu. Broeder.
b'
el
'
ler%p hi
j mijtoe,erliep een gert
zcht(1001-hetleger,dat deo
raalvooreen uurgevallen zou ziju ?llt'isgevallell,zeideik,
en gij?'' Welnu dan, riep hi
j,en lietdelinkerlland los,wie
een braafsoldaatis,volge zi
jllen generaal,even alsik! Spoedig
daarop blieszijnegrooteheldenzieldeu laatsten adem uit.
ERANS (mild
Herman toetredende). Dat de dood uwe vervloekte ttmg verlamme! Zi
i
j hier gekomen om onzen vader
%
#t gi
den doodsteek te -vven 9.

Vader! Amalia!vader!

IIERMAN.Hetwasdelaatstebegeertevanmiju'stervendenmakker.
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Neem ditzwaard,stamelde hij,gijmoethetmi
jnen oudellvader
brellgen; het bloed xijns xoons kleefteraan; hijisgewroken ,
hi
j kall zicl vel.
lletrgml. Zeg hem , datzi
jn vloek mi
jin stri
jd
el1 dood lleeft gedreven, dat ik in vertwijfeling gevallen ben!
Zi
i
aatste zucllt was Amalia.
:.
'n l

AM.
tLI.
,
: lal& '
?/@/eezte #pp#.
î/?
/ïw:0-llp ontwakende). Zi
jn laatste
ztlcht

kmalia!

o. o. Mooa (àevig î
tclo-t?
i
v
/dzl#t
? ettzïc; deâf
zr:v uitrwkkeltde).
Mijn vloek ltem delz dood i11de armelzgedreven! gevallen il1
vertwi
jfeling!
M'R&.
xs (
-i
ttt'
# kamev roaddœalende). O! wathebtgijgedaall,
vader? A
''
li
ju Karel,mijn broeder!
'

lllltAfk
tx. llier is het zwaard, en hier is ook een portret, dat

hi
j te gelijker tïjtluitzijueborsttrok! Hetgelijktsprekelld op
deze dame. Dit zal aan mi
jll' broeder '
l?ralls, zeide hi
#
j ik
weetniet,wathi
jdaarmedewildezeggell.
y'RAXS (al8 tler?
<pAl#er#). Voormi
j? Amalia'sportret?
mij,Karel,Amalia? Voormi
j?
.M&LIA (drl
'
f
,6i
g p.
p.
Hervlav
t/p:/rt
?#:zl#:). làage, omgekocllte
.

bedrieger.
HERMAN.

Dat ben ik niet, edele dame. Zie zelve, of het niet

uw portret is

Waarschijnlïjk hebtgij zelve het hem gegeven.
lnc
lerdaacl!Amalia,het uwe! Hetiswaarlijk hetuwe!
AMALIA l
.
ge4'
t Jtfzz
l hetportret /drzw). llet mijne, het mijne!
FRANS.

O hemel!

o. o. Mooa èchrei
jende,de r?I'
Jd/rppr het rpprépr
k
,
/'
# ô'
laande).
W eemi
j!mijn vloek hem in den (100(1gejaagd! iIlvertwi
*
i
F
feling
gevallen !

Fazkxs. En hi
j dachtaalzmijin hetlaatste moei
jeli
jke scheidingsuur, aan mij! Engelaclltige ziel toen reeds(lezwarte
sllli
jerdesdood.
soverhem zweefde aan mij!
o.o.Mooa ètam.
elende). Mt'n vloek hem in c
lencloodgejaagd!
mi
jllzoon in vertwi
jfelillg gevallen!
IIERMAN. Die droefheid kan ik nietverdragen. Vaarwel,edele
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heer! (Zacht tot Fran8.4 Waarom hebtgijhetook zoo aangelegd,jonker? (oaat8nelcJ.)
AMALIA (oyk
vringende,hem achtevna).Blî
jf!blijf!Welkewaren
zijnelaatstewoorden?
I,
IERMAN (f
k hetheengaan).Zijn laatstezuchtwasAmalia.(2J.)
AMALIA. Zi
jn laatstezuchtwasAmalia! Neen!gijzijtgeen
bedrieger! Het dus waar waar dathij dood is!
dood! (heen :0l 'l'
edel- Cf,
c.
gppps#f
?, /pJ zi
j nederzinkt) dood
Karel is dood.
(
iaaAxs. Mrat zie ik? Mrat staat daar OP llet zwaard ? nzet
bloed geschreven Amalia!
AMALIA. Door hem ?
I'RANS. Zie ik goed, oftlroom ik9
. Zie tlaar staat met bloed
geschreven:

Frans,ve1-laat lu.
i
j11e Al
ualia 11iet. Zietoch!zietoch!
eu op (leanderezi
jde: Am 1lia! (
1(
, al4-e1.m ogen(1e doocl
ve1-b1-ak uwe1
'
1eed. Zietgijhet? Hijschreefhetmeteene
verstijfde haud en methetwarmebloeclvan zi
ln hart,hi
jschreef
het aan den rand dereeuwigheid! Zi
jn vliedeudegeestpoogde
llog, Frans eu Amalia aan clkancler te verbindeu.

&M.
,
tTz
Izt. lleilige (.
10(
1! Het is zijlle hand. HiJ
'heeft luij
nooit bemind!
(Gaat ,
szdd!a$4
A'RANS (0p den grondd/c?z3
,:z?#e). Vervloekt! Almt'n pogen
schietbijdie stijfkoppigetekort.
o.o.Moou. Ach,ach! Verlaatmijniet,mijnedochter!
Frans,Frans!geefluï
jluîjn'zoon terug!
rs&xs. '
W ie was het, die hem vloekte? W ie was het, (lie

zijn' zoon in strijd en dood e11vertwijfeling dreef?

0! hi
j

was cen engel, een kostbaar geschenk van den hemel. Vloek

overzi
jue beulen! Vloek,vloek overu zelven!
o. o. Moou (8la(tt zïc;îl
tetpt'
JcJ#t
?'
vttùt/:.
;dzl302.86ezlrpprh00
Jd). Hi
jwaseen engel,eellkostbaargeschenkvaudenhemel!
Vloek, vloek,verderf,vloek overmi
jzelven! lk ben devader,
diezi
jn'grooten zoon doodde. Hîjbemindemi
jtotin den dood1
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om zich overmijtewl-eken,wierp hijzich in den strijdcnzocht
delldood! M onster! monster! (Vevt
oornd p, zich zelnen.j
l,
'aAxs. lli
j isdood, wathellleu klagten,alshettelaat
(Honend lagchende.) l-letisgemakkeli
jkertevermoordeu,dauom
wefler iu het leven tertlg te roepeu. Oijzlllthem uimmeruit,
het graf (l()eu ollstaan.
Moou,
. Nilulïler, ltillllllel-, uiuzluer uit het graf doel'
l 01
3-

staan. '
B/'
eg, voor eeuwig verloreu! E11gi
bt diellvloek uit
%i
' he

1ni
jllhartgertlkt,gi
j gij Geeflui.
jluijn'zoou wecter!
Ipsc
txs. '
W-ek lnî
ju'toorn l
zietop, ofik verlaatu iu hetster.'

vellstlur! -

o* o. Mool
t, Vreesselt'k1 vreesseliq
jk! (leef nli
jl
ui
jn'zooll
weder! (Vlieg,/ t'aîl c'
J
.
/k'stoelop en ??
êïî Fran8#rF
.
/.
p:0'
?
,, di,
e ifpoz
/,
ran,z'
ich f
z
/',
s/pp/.)
Izaxxs. Kraclltelooze gri
jsaard!gijwaagthet Sterf!
twi
jfel!
(.#J.)
o. o. xoox,
. llttizelld vloekel
t(londeren u achterna! gtjhebt
lni#
i
Fl
1e1tzooltttitllï#.
jIk
e arluen getrokken. (Ikrank.p.
p?
# z'
ich ?:
v zi
jlt'
.

8toel Jf
?cyà e1t c/
z
,fa
f/t
pr œerpezlde-b
llelaas! wauhopcll, luaar lliet
.

sterven! Zi%
jvlieden,verlaten luijiu (leu dootl luijnegoecle
engele'
l) outvliedell l'
ftij, alle heiligelloutwi
jken t'
lellzilvergri
jzen
luoorc
lenaar Mkeluij,wee miJ
*
i! Mrilniemaudl
'
ni
9
i
h
e
t
h
ooftt
p
.

..

vasthouden , wil niemand (te worstelende ziel vau llet ligchaam
scheiden ? Geesle zollen ! geeue dochters! geene vriendell!
Afcnschen slechts wil niemand ? u
'
tlleell verlatell '
W cc
*
1111
.
)j. M7allhopen, maar niet sterven !
.

.

D. 0. MOOR.

tlnalia! de llenlel zel
xtt lt! 'Komt gi
uillleziek
'
-il

x-

verlossen?

ktMtLlx (p/?zltcàtettdppzàl
-. ()t)
'llebteel
'
l edelen zoonverlorell.
o.o.Mooa. '
Ve1-m oo1-tt, wilt gi
#
jzcggvll. (
Ml
flt t
lczc schltltt
.

bex'
waard, trecd ik voor Gods regterstocl.
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AMALIA. Neen, beklagenswaardi
ge grijsaard! de Hemelsche
Vader heeft hem tot zich geroepen. W i
jzouden te gelukkig ge-

weestzi
jn op dezewereld. Hierboven ziellwt'hem weder.
o. o.xoox. Mrederzien, wederzien! 0, hetzalmijalseen
zwaard door de ziel sni
jdell wallueerik hem alseen heilige
onder de heiligen terugvintl.

Zelfs in (
len hemel zullen de

fblteringen der hel mij pijnigen! BiJ
' deu aanblik van het
oneindige zalde heriuneriug mijverpletterelt: ik lleb miju'zoon
vermoord !

AMALIA. 0, ltij zal11toelagcllel, opdatdiesmarteli
jke heriunering uit ttwe ziel verdwijne! Weestoch welgemoed, lieve
vader! ik ben het ook zoo geheel. Heeft hi
j niet reedsaan
hemelkoreu deu uaam Amatia voorgezongen, el1 de hemelkoreu

stemden zacht met llem ill? Zi
jn laatste zucht was immers
Amalia! Zalzi
jn eerstejuichtoon dallnietAmalia zi
jll?
D. 0. MOOR.

Hemelsche troost vloeit van uwe lippen ! lliJ
'

za1 mij toelagchen, zegt gij? mi
jvergeven? Gijmoetbîjmtbljven,geliefdevan mjn'Karel,wanneerik sterf.
AMALIA. Sterven isin zi
jne armen vliegen. Gijzi
jtgeltlkkig,
gijzi
jttebenijden. &vaarom is(litlîgchaam nietafgeleefd?waarom zt'n deze haren niet grt's? Och hadde ik lliet meerdekrachten derjeugd! Weeswelkom ,uitgemergeldeouderdom ,diemij
naderbj den hemelen bî
jmijn'Karelzou brengen.
I'RANS treedt 0p.

o.Moolt. Kom hier,mi
jn zoon! Vergeefhetmij,wamteer
ik eerst te harc
ljegensu was! lk vergeefu alles. lk zottsoo
gaarne in vrede willen sterven.
l'RAxs. llebt gi
jgenoeg om uwen goollgeweelld? Zooverik

bespeuren kan,hebtgi
j er slechtseenen.
D. o. MooR. Jakob hac
l twaalfzollml, maaro1n zijn'Jozef
heeft hi%.i
nigen traan geweend.
' me
fltAxs. Hm !

o.o.Mooa. Kom, neem den Bijbel, mi
jne dochter, en lees
mi%
1
ide geschiedenisvan Jakob en Jozefvoor! Zijheeftmi
jaltijd
zoo getrofen , en toen was ik uog geen Jakob.

ztMATUI.. W at zal ik er u l
tit voorlezell9
. (Neemt den SC
J'
J:I
en #pprJJc#:r/dietl).
o*o.Mooa. Leesmi
.
jde smart vall (tell verlatene voor, toen
hii
%
J heln niet onder zijne kinderellvontl en hem te vergeefs
onder de elf zocht eu zi
jne klagte, toelllli
j vernam , dathij
Jozefvooralti
jd verlorellllad
tMALIA (lee8t). ?Toell llamen zijJozefsrok, en zijslagtten
eeneu geitenbok, en zi
j doopten den rok in hetbloed. '
En zt'
zouden den veelverwigen rok, en detlen hem tot humlell vader

brengeu, e1lzeidell: clezen hebbellwijgevonden;bekçn toch,of
deze uws zoons rok zij, ofniet.'' (Fran,
qpcctplotneling J:Jê?.)
,
?Eu hijbekendehem ,ellxeide:l
-letismi
jnszoonsrok!eenboos
dier heeft hem opgegeten ! voorzeker is Jozef verscheurd !''

o.o.Mooa (raltccâ/:rprtrr in zt
,.11'.
)
s/pdî). Eellboos dierheeft
Jozef verscheurd !

eet
leren,
AMALIA Ll6e8t t):0.
#*:3..) vToen scheurde Jakob ziRi
#ne kl
en leide eenen zak om zi
jnelendenen; en llijbedreefrouw over

zijnen xoollvele dagen. En alzijnezonen,en a.
1zijnedochteren
maakten zich op ,om hem tetroosten;maar hi
jweigerde zich te
laten troosten, en zeide: W antik zal,rot
lwbedri
jvende,totmijnen
zoon in het graf nederdalen
o. Moos. Houd op, houd op! Ik gevoell
nt erg ziek.

AMAIzIA (toe3chietende,laat Ac/ boek vallen). God,help ous!
W at scheelt u ?
o. MooR. lk ga sterven !-

Donker - wordt het - voor

lni
jne oogen ik smeek u roepdenpastoor- datllijmij
het laatste oliesel toediene W aaris mijn zoon Frans?
&M.
&LI.
&. lli
j isheêngegaan! God zie genadig op ons neder!
.

D.o.Mool
t.Heêngegaan - heêngegaan van hetsterfbed?- -

E11 dat alles alles vall twee kinderen volhoop - Gi
j
hebtze- gegevell- ()i
jkebtze- genomen- Uw naam zij-
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'zlAMA
i
watth
Lo
Io
Ap(a
me
J.
t
)dt
yzl'plot8elittgen pJ/). .
Doo(l! Mlesdood! (Gaat
tARl)t '
.
,
-/
c binlteit.
&xs sl'
ttt'
?10///
./

D ood, roepelzzij, (1ood! Nu beu ik 11ee1-e11 lrteest(
)r.
1)001-het geheele kasteel weêrgalmt het d0od.

M aar,Mralllleer

hij alleelleens sliep. '
B7elis waar,de dood is wel '
wr
aareell
slaap, uzaar waarol) i1) tter eeuMrigheitlgeell?/goedelll
uorgen''lueer
volgt
Slaal) en doof
l zï
jltsleclltstweelillgell. M%'zulleu de
namen eeus omkeerell! Goede,verkùikkendeslaap! M%'zullen
u dood noemeu ! (f.
/#' drukt J'ezt de oogen toe.4 MTiezalnu
komell, eu het wagel
l, mij voorhetgeregtte roepen?ofmi
ji1l

het aangezigt te zeggell: gij zijt een sc11u1
-k! W eg dus met
dat lastige masker vau zachtmoecligheid e11deugcl! Nl.
tzultgî
j
den waren Frans zien e11 outzetten! A'
Iijn vader verzachttc
zi
jne eischen, veranderde zi
ju gebietl ill eeu'familiekring, zat
liefderi
jk glimlagchend aan de deur, eu begroetteze alsbroeders
en 'kinderen. Mijue wenkbraauwen zttllen overtlhaugeu als
onweêrswolken,mijneheerschzttchtalseelleclreigendekomeetover
(Jeze bergen zwevell, miju voorhoofd zal llw weêrglas zi
jn! lli
j
streeltle en liefkoosde al wie zich tegen llem verzette. Streelen en

lielkozen ismi
jne liefhebberi
j niet. lk zal hun de puntige sporen
in het vleesch drukken, eI1 de scherpe geeselroede gebruiken.

Billnen miju gebiecl zal het zoover komen, dat aarttappelen elt
gerstebier een heerlt'k maal voor feestdagen worden, eu wee
hem , die mi
j met volle, gezonde wangeu oltder de oogen komt!
Debleekheid der arl
uoede en slaafschevreeszî
jlllnijlleli
jfkleltreu;
in dezelivereizalik u uitdosseu.
LII(1
-gaatc,
/.)
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D E R 1)E T 0 0 N E E L.
DflBoheelnsche wotttltlll,
8PIEGELBERG. RAZM ANN. ROOVERBENDEN.

R,A
tzAfANN. Zijtgijdaar? Zïk
.
jtgii
jhetwerkeli
jk? Laatmijtt
tot pap zaluendrukkell, inllig'geliefde broeder M altrits! '
W-elkom

i11 t
le Boheemsche wouden! Gi
j zijt grootel1sterk geworden.
'
W-elk een luooi bataillon! 6ij brengteeu heele hoop rekrtlten
l
uede,voortrefeli
jke werver!
spll
irolluslat
).. Ja,, broeder!

kerels!

IfIl dat bovelldieu iinke

Gijkuutuietgeloovell,hoe(loc
lszigtbarezegellopmi
j

rttst: ik was eeu arlne hongerige llals, e11 hall niets dan (
lezeu

stok, toell ik over c
le Jorttaall trok, en zlu zi
ju wijacht-enzeventig 1111111 sterk, ltleest gerttïlleerde kooplieden , wauhopige

sclloollneesters en schri
jvers tlit de Zwabische provillciën;datis
een troep kerels, broeder, kuapell, zcg ik

die elkandel.cle

knoopen van de broek stelell, telwt'lze zich naastelkauder met
geladen geweer veilig wanelt ellveertig mï
jlellîl1den omtrek
eeue vermaardheidhebben,dieollbegrijpelt'kis.Erisgeellnieuwsblad, waarin geen artikel over clen slimmen spitsboef Spiegelbel'
g
gestaan heeft; daarom alleen bewaar ik ze
van het hoofd tot

de voeteu ben ik er i1t afgeschilderd, zootlat gij zoudt meenen,
ml
jvooru tezien;zelfsde knoopeu vallmi
ju'jashebbenzijniet
vergeten. Maar wt' houclen zegeduchtvoorden gek. Onlangs
gipg ik in eene drukkerîj, gaf voor den beruchten Spiegelberg
gezien te hebben, en gaf aan een'schri
jver, die daar zat, llet
sigllalement van een' daar wonenden kwakzalver in cle pen ; het
wordt verspreid , de kerel wortlt gevat, gestreng olltlervraagd,

e11 zijlle angst eu domheitt bekenthij, de duivelhale mi
j!
bekellthij,datll.
i.
j Spiegelbe1-g is. lk stond op hetpunt
0111 mi
j bij het geregtaan tegevelt, om mi
jn naam nietdoor
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dat canaille te laten outeeren

zoo a1s ik zeg, drie maandeu

daarna ishijgehangell. Toen ik latertlegalg voorbijkwam ,en
den pseudo Spiegelberg daaraan i11alzïjneglorie zag paraderen,
moest ik een snuit'e nelnellom niettelagcheu, en terwi
jl
Spiegelberg haugt,gliptSpiegelberg lltm stilletjes(1001-devingers,
en maaktde hoogwijzeheereu van hetgeregtachterl1ullrugvoor
ezelskoppen ttit,datmen ermedeli
jden meêzotlkri
jgen.
Rz
tzMtxx (lackt). (.
,
1h4
'
#zi
.
i
#talti%
i
Jd llog deoude.
SPIEG.
ELBERG. Dat Leltik, zoo alsgt'ziet, metli
jfeu ziel.
lk moet u nog eelle grap vertellen, tlie ik onlangs in het Cecilia-

klooster uitgevoerd heb. lk kom op mi
jn'togttegen schemeravond bij het klooster, en daarik dien dag nog geene patroon
had verschoten, ml gtjweet, hoe zeer ik het diem pe1
-c
lidi
haat, zoo moestde llachtnog dooreeneguitenstreek verheerlijkt
worden, al zou hetook tegen den duivel'iu persoon zijn! Mrij
hotlden ous lustio- totin den laten nacht. H etwordtdootlstil.
De lichten gaal
lt. Wi
l1l*
j vermoeden,dat de.nonnen nu zoo 011en zi
ju. Nu neem ik mijn'vriend Grimm met
geveer te bed zull

mij mede, gelast den overigen voor depoortte wachten, tot
zij mijn quitje zullen hooren, maak mij van den portier
meester, neem hefn de sleutels af, sluip binnen naar de slaapplaatsen der zusters, neem hare kleederen weg en breng het

pak buiten de poort. W i
j gaan verdervan celtotcel, nemen
van de eene non na de andere de kleederen weg en eintlelijk
ook van de abdis. - Nu quit ik, en mi
jue mannen buiten
beginnen te stormen en te breken, als ware de jongste dag
aangebroken, en (lringen in de cellen der nonnen!

Hahaha!

gi
j hadt moeten zien, hoe die arme vogeltjes in het donker
naar hare rokken grepen, en hoejammerlijk zi
jzich aanstelden
toen die verdwenen wttren,

.

en hoe zij zich van schrik en verrassing in de beddelakenswikkelden

. . . . . . . ..

.

.

.

.

.

en eindelijk nog dieottdeheksvan eelleabdis,
gij weet, broeder, datik op de geheeleaardegeen wezen meer
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haat,dau eene spin en eelloud wtjf,en verbeeld udandieoude,
mijbezwerende.. lk zeg haarmijn besluit:Ofvtlll-den dagal
het zilverwerk, met deu kloosterschat el1ntet al de blaalke daal-

ders,of

luijllejongensbegrepelllllt-reeds.....lkzegu,ikheb

voor eene waarde van meer dau duizeutl daalders uit het klooster
ïesleept, e11 dan de grap daarenboven ....
1) den. prpv# 8tampeîldej
Jammcl
', dat ik tlaar
awzMtxx (
.0
..

nietbijwas!
SPIEGELBERG. Zi
etgi
*
j? Zeg lnïk
j, ofc
latgeen vroli#
jk leventje
is? e11 daarbiq
i
#
' bli:
i
#
'
f'
t luen friscllmlsterk, en krijgt eml'warell

pastoorsbuik

ik weet het niet, maar ik moet iets magnetisch

aan mij hebben, dat al het janhagel o1) Godsaardbodem tot
mijaalltrektalsstaalen ijzer.
Rk
vzxwxx. Een schoollemagneet,gt'! Maarik zou toch wel
eenswillellweteu,welke tooverkullstellgtjaanwendt
SPIIZG.
ELBEIt(). Tooverkullstell0
. llie llebt gij lliet noodig
maar een kop moet gij hebbell! Eelle zekere mate vallpraktisch
oordeel, dat men ltiet door brood te eteu zalkri
jgen want
ziet gi
j, ik zeg alttjd:een'eerlijk mall kau men uit den eersten
boomstam den besteu vormen, maar voor eeu' spitsboef heeftmen
auder deeg noodig
ook behoort daartoe eene aaugeboren
neiging en eeue geschikte omgeving, en daarvoor raad ik 11,
naar Graauwbunderland te reizell, dat ishet Atheue der hedendaagsche schurken.

RAZMANN. Men heeft màj in het algemeen geheel ltalie als
zoodanig geroemd.

SPIEGELBERG. Ja, ja! men moetieclerregtlaten wedervaren.
Italie kau ook zijne malyt
en aauwijzeu,en indien Duitschlaud zoo
voortgaat, als het reeds op weg is, en tlen Bi
jbelgeheelwegcijfert, waarop de schoonstevooruitzigten ziju, dan kal
'
lmetder
tijd uit Duitschland ook nog watgoedskomen evellwelmoet
ik u zeggen, de omgeving doet niet bijzonder veel toe,
eell gellie kolltt overal vooruit, el1 voor llet overige, broeder

gi
jweetwe1,een appelwordtzelfsiu hetparadt'
js i1)dereeuwig-
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heid geene ananas
belz ik geblçven?

maar laati,
k u verder vertdllell,

waar

'
l.
ï
i
jde kullstgrepe'
n!
8PI>IG>ILB>IRG. Ja zij juist, bt' (1e ktmstgrepen. Zoo zijuw
eerste werk, als gi
j in eeue stad komt,om berigten in tewinnen
bijde geregtsdienaars, de policiebeambten en de cipiers,wie hen
al zoo lzetvlijtigstebezoeken, en dezeklallten zoektgi
jop
RAZMANN.

voorts llestelt gi
j tlin clekoëjhuizell, bordeelen en herbergel),
bespiedt en peilt, wie het meest over de goetlkoope tàjden, (le
3-àj
f' percent en de invretende pest der policie-verordeningeu
sclzreeuwt, wie het meest op de regering schimpt, tegell de gelpatkunde i
jvert,en dergelijken,broeder!(latisderegtesoort!de

eerli
jklleid staatdaarwaukelalseen holletand,gijbelloeftslechts
den tantletrekkeraan tezetten of,beteren korter: gàjwerpt
eelze volle beurs op straat, verbergt u ergens eu 1et wel op wie
haar opraapt
een oogenblik latergaatgi
juw'man achterna,

zoekt,schreeuwten vraagtzoo in hetvoorbi
jgaan:heeftmijnheer
ook misschien eene beursmetgeldgevondeu? Zegthi
j,ja dan
is er nietsmeêaan tevangell; loochenthijhetechter: pardon
mi
jnheer
ik kan er mi
j nietsvau herinnereu , hetspt't
mi
j (op8pringende)Dan broeder!triomf!Blaasuwelantaarnmaar
uit,slimme Diogenes! gijhebtuw'man gevonden.
RAZMANN. Gi
jzijteen volleerdepraktikus.
8PIEGELBERG. Al
sof ik daaraan nog ooit getwi
jfeld had.
-ntjesaanN
1lz t'i
j uw'man in defuik hebt, moetgijhetnOg fJ
leggen om hem in te pakkeu! Zi
e,mi
jn zoon!dat heb ik zoo
o'
edaan :

zoodra ik 1ufJ
'eens deu weg gebaand had, hiug ill

l
uijn'kaudidaat aan als eelte klis,drollk vrielldschap metllem ,en
nota bene! ïi
j moet heln vrïi
jhotlden! dat kost heelwat, lnaar
daar moet gij nietop lettell
gi
engt
I:aat verder, gi
.jbr
-'
hem in speelgezelschappene11bi
jliederlt'keknapml,wikkelthelnin
vechtpartijen en schurkenstreken,tothtjaan gezontlheid,kl
-aeht,
.

geld, geweten en goeden naam op de iesch is; wantik moet 11

hierbt'zeggen,datgtinietsuitrigt,zoo gtjlzietligclzaam e1)ziel

beiden verderft
Geloofluij, broeder! datheb ik metIni
jne
groote oudervillc
ling wel vi
'
J
jftik
zz maaLopz
merkt,
s de eerli#jke
%.<.
,ze
e nl
man er ttit is, (lal)
(le duivel lneester de schrede is dan
...

z()o gel'
nakkeliik.

zoo gemakkelï
kj
k,

11()01-! wat was dat

voor eeu slag?
lttzxtxx. Het donderde, ga luaar vool
-t.

splEtll
ilLBElt(;. Erisnog eellkortere,betere weg,gijllltludert
uwen mallvallhethootkltot de voetclt,tot htjgeeltkleêrelllueer
' llit zich zelvel) tot u
wil
aan zi
#
jn lit
jfhoudt, (lan kolut llie)
lul
j toch geelle kuustgrepen leeren, broet
ler vraag het luaar
eels aau gilldscheu koperklettrigen.kerel jongeu! dien heb ik
'

.

aardig ill het uet gekregell

ik beloofde hem veertig (lukatell,

zoo hi:
'
j lui:
jdeu sleutelvan zi
t
jlt'lleerin waswot
f
lafdrukkeu
verbeeld u eells! de domme vent doet het, brellgtllzi
'dellsleutel,
.l

en wil het geld hebben Vriend, zeide ik, we
et gij weldat
e
ik dezeu sleutel dadeltlk uaar de kommissaris vallllolicie brellg,
voor u eell logies aau de galg ga huren? Toen hadt gi
j
dellvelltOOge1
'
1moetellZiellOpzettell; hi
jbegontesidderenals
??0m hemelswi
een uattejloedel
l,hebtochluedeli
jden,
.

'

lni%#inheer!

lk wil

wil''

'
WratAvilt <a..2'
i
ilt<zi
Ilu de
#i
#? MF
.J4j
:
.

kroou op alles zetten, eu luet luijden d'
qivelvolgen,
?

?
/O ,vall

harte gaal
*lle, s
O.aal
*lle.11 llaha! arme sukkel, met, spek vangt
llen muizeu
Lach hem tocll uit, Razmalm !hahaha!

RAZMANN. Ja,ja,ik moetvooru ollc
lerdoell. lk zaldezeles
met goudelllettersin mij
heuz
n schri
n. De duivel schtjut
Un z
u.
ee
'
h..
ze
Ai
've
zi
jue lueuscheu te kenuelz,dat llï
i
j11 tot zijn'luakelaa,
r aangesteld
.

heeft.
SPIEGELBERG. Geradell, broeder, eu ik denk, a'
ls ik er hem

tieu bezorg,dat hi
j mij vri*
i
;zal latelzaftrekken ieder uitgever
geef'
t ilumers aau ztjlle colporteurs hettiellde exelnplaar gratis,
waarom zou dall de duivel iuhaliger te werk gaau? Razmanll! ik
ruik kruid
lttzMAxx. llrommels, ik ruik het ook ql laug. Pasop , in

den omtrek iserietsvoorgevalleu!

Ja,ja,zooalsik 11zeg,

70o

1
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Mam-its,gàjzultmetuwerekruten t
leu hoofdman welkom zijn
l hijheeftook reedsqinke kerelstotzich gelokt.
t
; SPIEGELBBRG.. Maardelni
jneu!demijnen bah
l

.
l
R&.zMAxx. Nu 2
a, die mogeu vlugge vingers hebben
maar
ik zeg u, de roem vau onzen hoofdman heeft ook reeds menige

eerlijkeventin verzoeking gebragt.
sl
aly:ozyuszug. Ik hoop toch lliet'
.

'
ltw
tzMkxx. Zonder geklteid! en zij schamen sich niet,onder
j hem te dienen. Hi
j moordtllietterwillevan flen roof, zooals
f

.

j wij llaar geld schi
gnt hij niet meer tevragen, 1111hijhet
l :0101) kan kri
jgen, eu zelfszig
-n aaudeel, hetderde gedeelte van
den buit,dathem vanregtswegetoekomt,schenkthijaanweezen,
of laat er arme veelbelovende jongelingen voorstuderel). Maar
kan hi
jeen landjonkerplukken, diezi
jne boeren alsde schapen
scheert, ofkan hi
jeen'schurk metgouden galonsin zi
jne magt
krijgeu,die dewetten verdraaiten deoogen van het,geregtverzilvert, of audere heertjes van datslag Mau! dau ishijin
zijn element,en houdthuisa1seen duivel,alsofiederzijnerspieren eene furie ware.

SPIZGELBIRG.Hm!hm!
R

i

AZMANN. Onlangsvernamen5Ujindeherberg,dateellrijke 1
graaf uit Regensburg zou doon-eizen, die een proces van eell
millioen (toor de listeu eu streken van zijn'advokaatgewonnen
had.Onzehoofdman zatjuistaantafel,envroegmij, hoesterk
ziju wij? terwijl htj driftig opstond; ik zag hem op delippen
bijten,wathijalleen doet,alshi
jerg boosis Slechtsmetohs
vijven!zeideik datisgelloeg!zeidehij,wierp hetgeld voor
(lewaardin op tafel,lietden wi
ju,dien hi
jzich hadlatengeven,
onaangeroerd staan
en wïj gingeu op weg. Geclurende den
geheelen togt,sprakhi
jgeenwoord,liepzi
jwaartsenalleen;slechts
van tijd tottàjd vroeg hijolls, ofwijnog nietsgewaarwerden,
en gelastte ons, met het oor tegeu den grond te gaau leggen.
#

i Eindelijk komtde gl-aafaanri
jden, in een zwaarbeladen ri
jtuig,

)t
l
eat
lvokaat:aterbt
jhemin,eenrui
terreedV001
*
0Pe1tWee 1
/

-

.

-.

- --

- -

-

-

gy..4
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knechteu naastden wagen toen had gi
jhem nloetenzien,hoe
hij, met twee pistolen in de hmld, voor onsuit op den wagen
toesprong!en destem ,waarmede llijriep:halt! Dekoetsier,
die geen halt wilde makell, tuimeldevan den bok , (le graaf'sprong

uitdeu wagen,delnlitersvlugtten uw geld,cauaille!riep hij
metdonderende stem htjvielalseen stieronderdebi
jl en
zijtgï
jdeschelm,diedegeregtigheidtotonregtmaakt? Deadvokaat beefde, t
lat zijnetandellklapperden, de dolk tlrong in
zi
jlle borst als eeu staak in den wïjnberg ik heb hetmi
jne
gedaall! riep hij e11 keerde zich trotscllvan onsaf; hetplultlereu is uwe zaak. En te gelijker ti
jd verdween hi
j in het
woud

SPIIGELBESI). ll1n,11111! '
Watik zoo evellverteld 11el), broe-

der,bli
jftoltderolls,lli
jbehoefthetlliette wetell.Begrtjptgi
j?
xAzMAxx. Ja,ja!ik begrijp tt.
SPI>ZG.
ELBE'
.
RG. Gijkenthem ! Hijlleeftzoo ztjneeigellaardigheden. Gi
J'begrijptluij?
ltAzxq
A.
xx. Ja,ja,stelu gerust.
scllwz
taz komt J,
cc.
î/ip aal
tloopetl.

RAZMANN. Wie ist
laar? watise1*te (
1oe11? Zijn e1*reizigers
in het bosch?

scllwA.
'
Rz. Gaauw,gaauw!waarzijn deanderell? MFatstaat
gij t
laar te babbeleu? Mreetgijhet t
lan niet - weetgij er tlall
niets vau? en Roller
RAzMAxx. W at is er? Mrat is er dan toch?
scllwwuz. Roller is met nog vier anderen opgellangen

RAZMANN. Roller? dat spi
jt mij! wanneer en hoe weet
ïi.
jhet?
8CHW AR:. l
li
j zit al over dedrie weken, en wijvernalnen
er niets van;er ziillreeds drie regtszittingelloverhelu geholldell,

e11wijhoorden ernietsvan;men lleefthem opdepijnbaukolldervraagt, waar tle hoofdmall was.

Olzze moet
ligek'
laap heeftlliets

bekend; gisteren zijll procesopgemaakt, en (
lezen morgen is
hij'
le1-extrapostllaartle 11elafgereisd.
5

64

RAZMANN. Vervloekt! weet de hoofdman er van?

scHwkxz. Hi
j vernam het eerst gisteren. Hij is woedend.
Gi:
iweet,hi.ihield alti
7
jd hetmeeste van Roller;en dan eerstdie

pijnbank
Laddersen tollwen zi
jn reedsnaar den toreù gebragt,maarhethielp niets,hijzelfisineenemoymikspijtothem
doorgedrongen en heeft,met hem vallkleederen willen verwisselell;

Rollerweigerdehardnekkig;nuheefthijeen'eedgezworen,waarbàj
llet onsi
jskoud om hethartwerd, hi
jwilhem eenedoodsfakkel
ontsteken, zooals er nog voor geen' kouing gebrand heeft, en die
hmlde huid bont e1lblaauw zalbrandell. lk vrees voor de stad.

lli4
jiserreedslang op gebeten,omdatzi
j zoo bijgeloovigvroom
.
is,en gi
jweet,alshi
,
lzegt:ik zalhetdoen!zulkshetzelfdeis,
'

alsof een van ous zeide: ik heb het gedaall.

xtzxAxx. Dat is waar! ik keu deu hoofdman. Alshijaau
den tluivel beloofd had, ter llelle te zullellvaren, zou hi.jnooi
t

bidden,alkon hi
jook dooreenhalfOnzeVaderzaligworden!
M aar ach ! die arme Roller!

die arme Roller!

SPIEGELBERG. M emento m o1*i! Xaardattrek ik inijniet
aan.(NJ'neltriet:eA
lliedje.j
Alsgalgenwind blaastlangs mijn wangel',
Kijk ik op zijeen oogenblik,
En denk,gij blii
#ftalleen t
laa'
r hangen,
'
W ie is de gek,zeg,gi
j ofik?

RAZMANN (op8pringende). Hoor! eeu schot. (St
lhieten pz/gedcâredftf
/l.l
SPIEGELBERO. Nog eell!
RAZXANN. N og een ! de hoofdman !

(Jehter JdJtooneel?p/'
#/gezongen.j
ln Neurenberg wordtslechts gehangeu,
Dien men er eerst heeft kunnen vangen. Da Capo.

NCHWEIZEIt.ROLLER (ccl/er het/ppzle:î). Hola,ho!hola,ho!
RAZMANN. Roller,Roller,ofdeduivelhalemij!
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scIIwEIxER.ROLIZER (ccl/er hettooneel). Razmaun! Schwarz!
Spiegelberg! Raxmann !

XAZMANN. Roller!Schweizer!(lllettJdzzltegemoet.j
MOOVER MOOR te JJJJr#. 8CHWEIZER. ROLLER. GRIMM. SCHUFTERLE. ROOVERBENDE, met d/po/'el
tdl/
J'â bedekt,tl'elen OW.

Roovzlt Moo. (valt z7
J'3
l'paavd ,
yzrizedzfflf
?l. Vrijheid! vrijheid!
Oi
jzijtweêrop lletdrooge,Roller! Breng mijl
z
paard weg, Schweizer,en wasch hetmetwijn. (Ikkrptrfc; tev
ftf
zrt/p.l llat heeft moeite gekost!
ItAZM&.
NN (/p/Itollev). MTel, voorden tlrommel!zijtgi
jvan
het rad opgestaan?

scllwwaz.Zii
%
#tz
kzi
zi
j:1geest?ofbenikgek?ofzijtgtjhetwerkeli
jk?
Aj
ROLLER. lk bellhet. ll1levelzden li
jve. ('
ieheel. Val wnar
denktgij,datik kom ?
.

scllwAxz. Vraag dat aau tooverkollen. De staf was reedsover
11 gebroken.
ROLLER. Datwashi
jook,en nog meer. lk kom regelregtvalt

de galg. Iuaat mijeen oogenblik verademen. Schweizerzalllet
11 wel vertellen. Geef mi
j eell glasbrandewijn! Zi
*jtgijer
ook weêr, M aurits? lk dacht, 11 ergens anders weder te zullell

zien. Geef l
ui
j toch een gla'
s brandewi
ju. Mi
jne leden zi
jll
als verlamd o miju hoofdmau!waar ismijn hooff
lman?
scllwAxz. Terstond, dadelijk! zeg , vertel toch eens, lloe
zi
jtgi
jerafgekomen?hoe hebben wi
juteruggekregen?hetlloofkl
draaitermijvan. Gijkomtvan degalg,zegtgijt
?
ROLLER (drinkt metgrooteteugen eeneJ-cl brandemi
jn leeg).
Ha, dat smaakt, dat verwarmt! Regtstreeks van de galg zeg ik u.

qtistaatmijdaaraan te gapen,en kunthetttuietverbeelden
ik was nog maar drie schreden van den ladtler, waarmede ik in

Abrallamsschootzou afdalell dusdigtbïjhettloel en was
reeds met huid ellhaardoordeontleedkttlldigen gekocht! Mijn
levellMr
asgeeltoortjemeerwaard. llen hooftlman tlank ik lucht,
vri
jheid en leven.

A)
.
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.
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scllwElzEu. llet was eell waagstuk, dat gerust verteld mag

wordell. Den vorigell dag hadt
len Mràj door onze spionneu vernomen, dat Rollergeduchtin de pekelzat, en dathi
j, alsde ))
hemelniettijdig tusschellbeide kwam , (leltvolgendelldag dat )
I

1 isvandaag tleuwegvanallevleeschzoumoetengaan.Kom, )
zeide(lehoofdman,waar
tegellweegteeltvrieudnietop? Ofwi
jt
hem reddelloflliet, wi
jz'tllellhem teu minsteeene doodsfakkel î
ontstekell,zooalsnog voorgeen konillg gebralldheeft,endielllm j
tle huid bollt en blaauw zalbranden. 1)e geheele bende wort
lt j

opgel
-oepen. Wrij
endellhem een'bode,die hem een briefjedeed 1
. z
(
toekomen,doorhetin zàjnesoep tewerpen.
j
l
ROLLER. Ik wanhoopte aau het welslagen.

!
t

scllwzlzEx. Wàjwachtteu dellti
jd af, totdatde straten ledig )
1
1-aren. De geheele stad trok lzaar de teregtstellilzg , ruiters, voet- j
l
gangers en ri.'
t
ui
ge
n
a
l
l
e
s
do
o
r
e
l
k
a
nd
e
r
,
g
e
dmt
i
s
c
h
e
n
ga
l
ge
nl
i
e
d
e
r
e
u
l
l
4

weêrklouken in deverte.Nuishetttjd,sprakdehoofdmau,steekt j
aa,
11,Steektaan! Onzemaunen vlogen alspi
jlen,staken destad l
t
.
op drie e11 dertig plaatsen te gdlil
k in branfl, wienlen brandende

k

lontellin denabi
jheidvanflenkruidtoren,inkerkeneu schuren
Verduiveld! er was nog geen kwartier om , de Noordoostewind, die

ook op de stad verbitterd scheen,kwam onsvoortreiblijktestade,
en hielp de vlammen totover de hoogste gevels drjven. '
Wi
j intusschen als furiën straat o): straat neêr geloopen
brand !
brand ! schreeuwende. Door de geheele stat
l weêrklinkt gekerm ,
geschreeuw , geraas
de brandklokken beginnen te luiden , (le
! kruidtoren vliegt in de lucht, het was alsof de aarde berstte, en
t
,
de hemelinstortte,en tle heltienduizend vademen (
lieperverzouk.
.

i

j

ROLLIR. Toen zagen mijne begeleidersom - daarlagdestatl
als Sodom en Gomorrha,de geheele horizon wasvuur,zwavelen
rook, veertig bergen kaatsten (
len helschen slag terug , een panische schrik wierp allen op den gront
l - nu maak ik vau het

xgenblik gebruik, en ruk uit,snelalsde wind1
.- mijneketenen waren reedslosgemaakt,zoo nabijwashetoogenblik - toen j
mijnegeleidersomzagelle11versteenden alsde vrouw van Lot;ik l
(
fe

-

--

j
%

+ %
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brak doorden hoop hcell,eili
jldevoort! Zestig schredellverder
werp ik mijllekleederen weg,stortmijin dc rivier,cnzwem 011derwaterdoor,totik meende uithetgezigttezijn. Mi
jnhoofdmall stond klaarmetpaarden en kleederen.

zoo bellik ontkomen.

Moor! AToor! ik wotldatgijook spoedig eenszoo i'1deltnoott
kwaamt,opdat,ik ttmetg'
elijkelultlltzottkuunellvergeldell!
ltktzM&.
xx. 1f
!ell llartelijkewelkscll, waarv-ooru'
len u lrloest04'
.
)hangeu . lnaar llet was eelle lloets oltllli.jt
eberstellvmllagchen.
'
ROLLER. llet u'as1lltl))i1lde11llood; gi
j kuntlletIlietwaam
derell. '
v
llaarvoor hadt gi
j, e'
veu a1sik, metdeltstrop onldell
llals, in leveude'
lt l
t.
've naarhetgrafmoeten l
'
narclleren, e11dlul
dieafsclluwelijketoebereidselellenbeulsplegtighedeu,e11metiedere
schrede,die de sclluwe voet voorwaarts deed,lladeren vreessel
ijk
lladerbt'die vemrloekte machinete komell,waarin ikgehuisdzolt
worden en opsti
jgen il1den glansdermorgenzon, en de mijbeloerende beulsknechten, en de hatelijkemuzi
jk nog klinktzij
mi
j in de ooren e11hetgekrasvan hongerigeraven, (
lie nog
bi
jdertigen aan mijn'halfverteerden voorgangerhingen. Neem
dat alles te zamen en bovendien nOg een Vool
*geVoel van dc gelukl
'
s
l
*
o
e
d
e
l
'
!
br
oeder! en eensklaps
zaligheid, die mtj wachtte!

clie verlossing e11dievri
jheid
scheurde

Hetwasalsofdehemelvaneen

lloort, makkers! ik zeg tt, als meu uit een'

gloei
jelldell oven i11 ijskottd water springt, kan mel) het verschil niet zoo sterk voelen , als ik, toen ik op den veiligen oever
aankwam.

SPIEGELBERG (lachtj. .trmestlkkel, laathetnt(vergeten zijll.
(DrinktJdzzztoe-) Op ttwe geltlkkigewedergeboorte!
Rolalzzx ('lerptzt
)'
nPJJ,
N'
l
rtl
gj. Neen,bt'alleschattendesduivels! ik zou dat niet voor de tweede maal willen beleven. Ster-

ven iswatmeerdau een harlekijnssprong,en doodsangstiserger
dan sterven.

8PIEGETUB>IRG. En tlie springendekrtlidtoren

llerinllertgt'

llet 11,Razmann? daardoor rook ook de ltlcht tuen in den omtrek
naar swavel, alsof (le geheele garderobe vau M olocll onder het
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uitspansel wend gelucht - Het was een meesterstuk , hoofdman ,
ik benijd er a om .
ills de stall or zlch eene vreugde van maakt,
SCHWEIZER .

mijnen kameraad als een getergd zwijn to zien afmaken, wat dui-

vel ! moeten wij er dan eene gewetenszaak van maken, ter liefde
van onzen kameraad de stall op to offeren ? En bovendien hidden

onze manner nog het voorregt de stall to kunnen plunderer . Zeg eens , wit hebt gij weggekaapt ?
KEN UIT DE BENDS .

Ik ben gedurende de verwarring in de St .

Stephanuskerk geslopen en heb de galons van het altaarkleed ge-

scheiden ; de lieve God char , dacht ik , is een rijk man , en kin
good uit steenen maken .
SCHWEIZER .

Gij hebt wel gedaan - wit beteekent ook zulk

klatergoud in eene kerk?

Zij wijden het aan hui nen Schepper,

die over de voddenkraam laeht, en zijne schepselen kunnen verhongeren. - En gij Spangeler - wait hebt gij uw net uitgeworpen ?
KEN

TWEEDS .

Ik en Bugel hebben een' winkel geplunderd en

brengen liken voor vijftig man merle .
Ik heb twee gouden horologies weggemofteld, en
EEN DERDE .
nog bovendien een dozijn zilveren lepels .
SCHWEIZER .

Goed, goed . En wij hebben hen een vuurtje aan-

gestoken, waarmede zij veertien dagen werk zullen hebben met

blussehen. Als zij het vuur willen stuiten, moeten zij de stall door
water verwoesten - Weet gij niet, Schufterle, hoeveel dooden
er zijn geweest?
SCHUFTERLE .

Men zegt drie-en-tachtig .

zestig hunner verpletterd .
ROOVER MOOR
SCHUFTERLE .

(zeer ernstig) .

De toren alleen heeft

Roller, gij zijt dour gekocht !

Bah ! bah ! wit beteekent dat ? - als het nog

manner geweest warm - maar het warm zuigelingen, ineengezakte moedertjes, oude verkleumde grijsaards, die geene dear meet
konden vinden, - patienten, die om den doctor tiepen, welke in

zijn' statig-ernstigen draf den oploop gevolgd was - Wat vlug
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ter Leellwas, llatl(1e stltd verlateltoln (le teregtstelling ttsziell,
e11 allcell llet ttitschot ble.ef acllter o1n de htlizell ttt bewalvll.
xooa. 0 die arlne wllepsels! Zieken,gri
jsaardsen kiuderell,
ze1zt
t
)1
*
l
+1
g
.
.
-.,
/ *.-.-:#.#

kraaluvrottwell0p tle
koop toe, ook zwltllgere moeders, e11jougevrouwen, die ballg
warellte veel naar het beltlswerk te kijkell, arme dichters, die
gemle schoeuell lta(l(le11 ollt aan te trekkell, daarze huu eenig paaz
8CIIUPI'ERIUl?
Z.

voor (1ell ttttivel!

i1tdeluaak 1la(l(1e11gegevelt,e11dergelijkgepeupelllleer;hetisde
lnoeite llietwal
drd,0111erovertesplvkelt.Terwijliktoevalligdigt
langs eelle barak ga, lloor ik daar biunell gekenu , ik zit
leellsill,
en toen ik llet zoo bi.jde vl
aln bekeek, watwashet? eellkind,
nog frisch en gezolld, het lag ollder eene tafbl, tlie o1) het punt

stond in brand te gerakell.

Armewonu,zeide ik,gi
jllevriest

hier, en ik wierp llet in de vlalytnlen .
AlOOR. ls dat waar, Schufterle? Deze vlal
ulnellmogen voor
eell
w ig iu ltw Linnenstewoeclelt! Br
'
eg,nlonster! luaat11ninzlner

weder onder lnijne llelltle zieu!
tegell?

hem !

àlort gi
j?

Brie durft tegellsprekell, als ik beveel?

Spreektgï
j
M7cg met

EI.zt'n nog meerollderu,dievoormi
jll'toorlltevlve-

zeu stlllell hebben. lk ken tt, Spiegelberg. lk zalspoedig tusscheu

beiden tredeu,e1leelle vreesselàjke schiftillg houilell.
Lzi
j gaan berende J:Js.)
Moolt (alleett,rertool-nd 52?eltltedev fpp.
p:0l#d).
Hoort hen lliet, Mrreker in den llemel! wat kan ik er aau
doen? wat kunt gi
.je
r zelfaan doell,wal
lueeruwellest,uwehonge1-snood, llwe overstroolningen clellregtvaardigelnt?tdellllooswicht
versliuden? B'ie kan de vlammell gebieden, dat ZïJ
' geene goedc
zaden , maar alleen doonlell t,11 distels verniclen lnoetell? O ,
vloek over dcn kiudermoorct! over dell lnoord van vrouwen !

van ziekell! Deze daad druktmi
jterneder!Zi
#
i
' wc
rpteenesmct
op mi
jne schoonstewerken. Schaamrooden vernedert
lvoorhetoog
.

tles hemels staat daar de knaap, die zich aanmatigde met Jupi-

70
ters bliksem te spelell, en die (
lwergen ter nederwierp, in plàats
Yan l'ellzell teverpl
etteren Gaheên!gi
jzijtdemanniet,om het
wrekend zwaard van de opperste regtbank in de hand te nemell,

reedsbi
jdeeerstePoging struikeldet gi
j Hierlaatikhetstoute
plan varen,gamijergensin eenediepekloofafzonderen,waarik
mi
jne schande vœrhetdaglichtverbergen kau. (#!
'
/lrilvlieden.j
ltoovExs, haa8tig.
Geefacht,hoofdmau! Het begint te spoken. Geheele beltdell
Boheemsche ruiters zwerveu döor het bosch - een verklikker
moethun den weg gewezen hebben xlEuw E Roovlas.

l-loofdman, lloofdman, zij hebbeu ons spool.gevonden - xij
trekken metetteli
jke dtlizenden eell'cordon om hetbinnenstevan
het woud.
NIEUAYE aoovElls.

Verraad,verraad! '
Wi
J'worden gevangen genomen,geradbraakt

en gevierendeeld! Veleduizenden huzaren, dragondersenjagers
onwingelen de hoogteu ,en hebben alle uitwegen versperd.

LlfoorgaatqJ.)
SCIIWEIZER , GRIM M. ROLLER. 8CHWARZ. 8CHUFTERLE.
SPIEGELBERG. RAZMANN. ROOVERBENDE.
8CHWEIKER.

Daar hebben M/i
J'ze dan eilldeli
jk eens uitdeveê-

l'eitgejaagd! Verhetlg 41, Roller! lk heb alsedertlang gewellscht,,
ruiters rond te houwen
om zOO eens onder die kommiesbroodMraar isde hoofdman? Is de gehee'
le bende bsjeen? W @jhebben
im m'els kruid genoeg?
RxzMk
txx. Kruid i
11 overvloed. Maar wijzi
jn in hetgeheel
slqchts tachtig man sterk,dusal
ti
j
d
s
l
e
c
h
t
s
p
é
n
t
egen twintig.
*
scllwElzza. Des te beter! laat het vig
.ftig tegen mi
g.njkleinen

vingerzi
jn

Hebben zijnietzoo lang gewacht,totwijheuhet

stroo onder de voetell llebbeu aangestokmt
*

Broeders,broeders!

e1*ISgeen gevaar. Zijwagen hun leven voortien kreutzers, eu
vechten wijnietvoorleven en vrijheid? Wi
jzullen henover-
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vallell als eell zondvloed, tl
11 de kfàgels op hunne hootkleu laten
regenen
W aar is toch de hoofdman?
SPIEGELBERG..

Hi
jverlaatonsthansin dcn llood. Ktlnllenwij

lliet meer vlugten ?
scllwElzla.. Vlugteu ?
8PIEGELBERG. z
kch ! waarom 19ell ik niette Jeruxalem geblcven !

scflwElzxa. Ik woû datgi
jin hetslt'k stiktet, ellendigelafaard! Bi
j weêrlooze nonnen hebtgijeen'grootellmond, maar
a1sgijtweevuisten ziet,bloodaarcl! Toonthansuw'moed,of
wij zullen u in eene varkenshtlid llaaijen e11dehonden tegen u
ophitseu.
RAZMANN. De hoofdman,de hoofdmall!
Moos , tangzaam en fzi zich zt
fîtl6v gekeerd.

MooR. (k heb hellgeheellatenillslttiten,numoetenxi
jvechtell
alswanlïopigen. (fu'
ide-)Kinderml,'
ntlkomtheterop aan!$57ï
.
)
*
zïjn verloren,zoo wi
jnietvechten alsaaugeschotene evers.
scllwElzlR. Ha!ik zalzemïjnjagtmesdoordeborstjagen!
Voeronsaan,hoofdmall;wt'volgell totin den dood.
Moolt. Laadt alle geweren ! Er is toch geen gebrek aallkrttid?

scllwzlzEa (k
vrinqt p'). Kruid genoeg om deaardetottegell
de l
naan te doen springen !

RAZMANN. Iecler heef'
t vi
jfpaar pistolen en bovelldien nogdrie
buksen geladen.
MOOR. Goed, goetl! En nu moet een gedeelte in de boomen
klattteren , of zich in het krelzpelhout verschltilen , e11 uitc
lezehinderlaag op hen vuren

sctlwllzEa. Daarbijbehoortgïj,Spiegelberg!
Mooa. W i
janderen vallen hen alsfuriën in deQank.
scllwllzEa. Daaronder behoor ik, ik !

Mooa. Op hetzelfdeoogenlllik moetietlerzi
jllqttitjelatenhoorell, en in het woud rolldjagell, opttat,olls getalafschrikkend
groot schijne; ook moeten alle honden losgelaten en op hunne
gelederen aangehitstworden, opdatzi
juitelkandergejaagd wor-

72

den, zich verstrooijen en u in het schotloopell. Mrj (
kieën,
lloller, Schweizer en ik, vechten in het gedraug.

scl
lwElzzlt. Aleesterlt'k, voortreflbli
jk! $ M7i
jzttllelterzoo
op inslaall, dat zij niet wetell vauwaar zt' de slageu krtgen.
Laatzeluaarkolueu. (Scâulterle trektA
scl?
zldfzt
?r J5
,
/dep/pf
tftp,
dieden Jx/#plcAltev zs
,
7-t
/dneemtf
/zl:acâtwc/hem :.
p2-t
.
'
:/cJ.)
MooR. Zwi
jg!
scllwxlzzx. lk smeek u -

xooa. '
Weg! Hi
jdanke hetzi
jne schallde,die heeh hem gered. Hij moet llietsterveu,a1sSchweizere11Rollere11ik sterven. Laathi
jdekleederen uittrekken,dan zalik zcggell,(
lathij
eml rciziger is, diell ik bestolellheb

Spreek er lliet meer over,

Schweizer,ik zweeru,dathijtoch nog eensgehangen wordt.
Eel1 GEESTELIJKE tveedt op.

(I>;>;STELIJKE (voor zïcl,bl'
(Jtstaan).lsdithetdrakennest?
Met uw verlof, mijneheeren,ik ben eelldienaarderkerk, en
daarbuiten staan zeventien-honderd man,dieiederhaarvanmijn
hoofd bewaken.
scllwzlzla. .
Bl'
ato !bravo ! datisgoed gesprokell,om u demaag
warm te houdell.

Moou.Zwijg,kameraad! Zeg miji11weinigewoorden,heer
geestelijke,wathebtgijhierte doen?
OESSTELIJKE. Mi
jzendtde hoogeoverheid,dieoverleven en
dood beschikt, tot u
dieven,
brandstichters,
moordenaars, - schelmen, - adderengebroed, die in den donker rondsluipt, en in hetverborgen steekt,- tlitvaagselder meuschheid,-

hellegebroed, - kostelijk maal voor raven en ongedierte, kolonie voor de galg en het rad -

scllwllzxs. Houd! houd op metschimpell, - of(Sy
, duœt
J:> de 'pt/ rppr het.
ç:zk/).
Moox. Schaam u, Schweizer! gij brellgthem in dewar
hi
j heeft zijne preek zoo goed van buiten geleerd Maarverder,mi
jnheer! vvoordegalg en hetrad?''
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GEESTELIJKE. EI1 ïi
J', ïroote lloofdmau! hertog der zakkenrollers! schurkenkoning! groot-mogol van alle schelmen ollder de

zon! geheel geli
jk aau dielleersten afschuwelijkeu oproermaker,
die in duizend legioeneu schuldelooze engelen het vuur van.den
opstand aanstookte, en hen met zich sleepte iu den diepen poel
der verdoemenis het om wraak roepende gekerm van verlatene

moeders huilt

achterna, gij drinkt bloed alswater, en een

menschenleven weegt voor uwen moorddadigeu dolk niettegen
eene zeepbel op.
Moox. Zeer waar, zeer waar! Ga verder!
(
.
Iy:I
ESTELIJK>:. W at9
. zeer waar, zeer waar? is dat cell antwoord?
xoolt. Hoe, mijnheer? waartgijdaarop llietgevat? Verder,

verdermaar! Watwildetgijverderzeggeu?
GESSTELIJKE (vol rf/vr). Afgri
jsseli
jk mensch! scheerttweg
van mi
j1
. Kleeft lliet het Lloed vau den vermoorden rijksgraaf
aan uwe vervloekte vingers? Hebt gi
j niet hetheiligdom des
H eeren met diefachfige hand opengebroken , en meteen'schurken-

greep degewijdenachtmaals-vaten gerooftl? Hebtgijden brand
niet gestoken in onze vrome stad? en den kruidtoren boven de

hoofden van godvreezende Christenen doen instorten? (Met /a
zadmgenlagen Jcz
l&v.
) Gruwelijke,gruweli
jke boosheden,die ten
hemelom wraak Khreeuwen en hetjongste gerigtwapenen,opdat
hetvreesseli
jk aanbreke!rijp tervergelding bi
jhetlaatstebazuingeschal!

Mooa. Tot dnsverremeesterlijk geraden! maar ter zake? W at
laatmi
jde hoogedel achtbare overheid door 11 weten ?
GEESTETUIJKI. W at ït' lliet waard zi
jt om tc ontvangen Zie om
moordenaar en brandstichter! Zoover uw oog reikt,
@@
:@
d
oo
r
onze ruiters ingesloten erisgeenemogel
z1:1
t
gp
:
.
ijkheid

meerom teontkomen Eerzttllen aautlezeeikellkersengroei
jen
cn (teze dennen perzikken dragen, dan dat gijongedecrtldeze
eiken en deze dennen den rug zult toekeeren.

MooR. Hoortgijhetwel,Schweizer?- Maarnu verder!
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oEl:s'
l'zLlzxs. lloor dan, hoe goed ,hoe laukmoedig het geregt

metu,booswicht,halldelt:zoo gijdadelijk voorhetkrtlisknielt,
en om genade en verschooning smeekt, zie, dan :a1 zich de gestrengheid over ttonttbrmen,het geregt eelle liefllebbelldemoeder
:g
Jjj
xiJ
' sluit het oog voor de helftuwer misdaden, e1lzal
het
denk ergoed overna! ellzalhetbi
j 1-attb1-ake11

lateltbli
jven.
SCHWEIZER. llebtgijhetgehoord,hoolklman? Moetik dezell
afgerigtell herdershond dellstrotdigtknijpell, dathem hetroode
sap uit alle poriën dringt?
ROLLER.lloofdman! Voor (telldttivel

hoolklmall,

wl
tt

bijt hijzich op delippelt! Aloetik dezellkerelhierilldevri
je
lucht als eell kegel het onderste Loven keeren?

scllwzlzzs. lk,ik! Laatmijhem vœ r11op de knieën doell
vallen! Gtut mîj den weilust dezen knaap totpap tewri
jven!
(De gee&tell
jke dcli-ddffF
.
c/-l
Moos. Blijf vall hem af! Niemand wage het, hem aan te
roeren .1 (
Tot delt.
gdtad/:î;
.'
ke,tel-mi
jlJ/
J'zi
jvt'degen t1.
ekt-) Ziet
gi
j, heer geesteli
jke! Hierstaan negen-en-zeventig, wierhoofdmall ik bell, e1l d'ie geell van alleu op het kommando ktmllell

vliegeu, of naar de kanonmuzt'k dansen, en daarbuiten staall
zeventien-honderd, il1hetvuurgrijsgewordell maarhoorlltt!
zoo spreekt M oor, de hoofdlnan van moordenaarsenbrandstichters:
Mraar is het, ik heb den ri
jksg-raafgedood, de llominicuskerk

aangestoken en gepltmderd,llwebi
jgeloovige stad iu brallc
lgestoken en den kruicltoren bovellde hoofdellvmldweepzieke Cllristenell
doen instorten
maar dat is nOg nietalles. Ik heb l1Og meer

gedaall. lI'
li
j d/::J7/zi
jner:.
g/nrlczl# ffï/.) Ziet ïi.
jdevier kostbare ringeu , die ik aan iederen vinger draag ? Oa en meld aan
de heerell vau het geregt over leven en'
dood , woord voor woord,

wat gj hier zult zien en hooren dezen robijn trok ik eellell
minister van den vinger, dien ik op dejagtaan (levoetellzijns
vorsten nederwierp.lli
jhad zich uithetgepetlpeldoorvleijeri
jell
tottlieuseersten gunsteling weten te verheflbn,deva1van zijnell
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butunnall had getlientl tot voetbank voor ztine grootheitl

(le

tranen tlev weezen hieven hem in de lloogte. Dezen (liamant
ontnam ik eenen ûnantie-raad, die eerellosteu en ambtell aan de
'
lneestbiet
lelldellverkocllt,e11zi
ll'verarmden laudgellootvau zijne
qJ
deur stiet. Dezellagaatdraag ik ter eere valteell'geesteli#i
#ke

'

vau uwe soort, dien ik lneteigen hand worgc
le,toell hij op dell
kallsel geweend had, omdat de inquisitie iIl verval kwalu

ik

zou 11nog lueergesclliedenisseu valluzijlleringeukullueu verllalell,
'
als l
ui
ziet reetls de weinige woorden llerotlwdell, (
lie ik voor
-l l
verkwist heb
GEESTELIJKE. O Pharao! Pharao!

Mooa. Hoort gij het wel? l-lebtgijdiellzuchtopgemerkt?
Staat IIC
J daar uiet, als wilde hi.jvl
lur vau (lell hemelafsmeekeu
op de bentle van Korah, lli
'
l
v
e
r
o
or
d
e
elt l
uet een schouderophalell,
.

en verdoelnt meteellChristelï
jk ach! lloekau demensch toch
zoo blind zi
ju? Hij, diehonderd z
irgusoogen heeftom vlekken
op zi
jn'broeclerte ontdekken,kan hijzoo geheelblind voorzich
zelven z.
i
jn? Er(londertzachtmoedigheid en verdraagzaamheitl
ttit hunneu mtmd, e1lzi
j brengen (len God tlerliefdemeuschent
zèrs, als eell Xoloclz met vltrigearmen zi
jprediken liefde
tot (leu Ilaaste, e1l vloeken den tachtigjarigen blindevallllunlle
deurweg! zi
jrazen tegen degierigheid, eu hebben Peru om
der wille van goudell'stavell ontvolkt, en de heidenen a1strekvee

voorhunnewagensgespanllen.-- Zijbreken erzichhethoofdmede,
hoe het toch mogelijk is geweest, datde llatullr eeuell lskariot
ktnl voortbreugen, en de'lninst slechte vau hen zou den t
lrieëelki-

gellGod.voortien zilverlingen verraden. W-eeoverlt,gijPhariseërs, gijvervalschers(
lerwaarlleid,gi
jscllijnheiligena'
l
ipersder
Godheid! Gi
j ontziet u niet,voor kruisen e11altaren te knielen,
outvleesclkt,tlwe ruggeu met riemen, e1zfoltertuwe ligchamen tlool'

vastell; gi
j waant (loorclezeellendige kunsten zanc
lin deoogeu
te strooi
jen dengene,dien gi
jdwazen tochdeu Alwetende noemt,
evelz a1s mell (le grooten het bitterste bespot, als men helz (laar-

luedevleit, datzt)devlctj
el-sllatell #i.
jltlelnt,t
'
)1)eerli
,
jklleit
le1l
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voorbeeldigen levenswandel, en tle GM , die ltw hart doorziet,

zou op den Scheppervertoornell, alshàjnietjltistdegenewas,
die hetmonsteraau dellNï
jlgeschapen heeft. Verwi
jderhem
uitmijn gezigt!
G.
E>Z8TELIJKE. Dat eell booswicht nog zoo trotsch kau zi
jn!
Mooa. Niet genoeg - Nu wilik trotsch spreken. Ga heen,
en zeg aan hçt lloogedel achtbaar geregt, dat over leven en dood
f
lobbelt- dat ik geen dief ben, die met den nacht en den slaap

zamenspant, om trapsgewijzc groot en voornaam tçworden Mratik gedaan heb, zalik zondertwi
jfeltaénmaalin hetschuldboek des hemelslezen, maarmetzijn ellendige plaatsvervangers
wilik geen woord meerverspillen. Zeg hun,datmijn hantlwerk
is Mredervergelding
Mrraak is mi
jn beroep. (ff9'keert1t
'04
den rf/.y loe.
4
GEESTELIJKI. Gijwiltdusgeene verschooning en genade?
Goed, met u heb ik afgehandeld. (Keert Hcâ tot de ô:zl#e.)
Zoo hoortgijdan,watde geregtigheid u doormi
jnen monddoet
weten! Zoo gij nu terstond dezen veroordeelden misdadiger
gebonden overlevert, ziet, zoo zalu de straf voor tlwe gruwelen

tot zelfs de minste herinnering daaraan geschonken zijn

de

heilige kerk zal u , verlorene schapen , met vernieuwde liefde in
haren moederschoot Opnemen , en voor ieder uwer zal de weg tot
een' eerepost openstaan. LMetzegevierenden îJc&.) MT
elnu? Mrat
zegt uwe hoogheid daarvan ? - Komt dan ! Bindt hem en wordt
V1**
1
J*j
.

Mooa. Hoortgi
jhet? Hoortgijhe%wel? Waarom talmtgi
j?
Hoe staat gij daar zoo verlegen? Zi
jbieden u devri
jheid aalt
jschenken
en gi
j zijt werkelijk reeds hunne gevangenen. Zi
11 het leven, en dat is geenepogche
ri
j, wantgi
jzi.
jtinderdand

reed.
s veroordeeld. Zijbeloven u eeren ambten, en watkan
uw lot,zclfszôo gi
jdeoverwinningbehaalt,anderszi
jndansmaad,
vloek envervolging. Zi
jverkondkenuverzoeningmetdenhemel,
en gi
j zijt wezentlijk verdoemd. Erisgeen enkelhaarvan een
uwer, dat niet ter helle vaart, Bedenkt gi
ju nog? Twi
jfelt
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gij nog? lshetzoo lnoeijelijk tllsschel)llemelen he1tekiezen?
Help hen toch, heer geestel
i.jke!
GEzsrrzlulzxl (v
'v zichzelnen.)Isdemallkraukzinnig? (Lltide.)
Vreestgi
jmisschien,datditeen valstrik isom 11levend tevan-

'

gen? Iueest zelven, hier is de ontlerteekende akte van vergiflbnis t
li
-/
efe.?
/ aan, z
gcâmf
tïzdr een,.fp
?1r-el Kunt (z
wi4i
'&l
'rl
G/
!f
.c
J/
.
.1ï
*i
r noz
t-;
1 t
.
/felen?
MOOR. Zie toch , zie toch ! Mr
at kullt gi.jmeer verlal
lgen?
Eigenhaudig ' ont
lerteekend
llet is onbegrensde geuade of
.

vreestgijmisschiell,datzi
,jlmn woord zulleu brekeu, omdatgi
j
weleensgehoord hebt,datmen aau verradersgeenwoordbehoeftte
houden ? 0 vreest niets! Reeds (le staatkuude dringt hen om

woord te houden, zelfs al hadden zàj hetdeu (lllivelgegeven.
W ie zou hun in het vervolg nog geloof willel) schenkell? Hoe
zouden zi#;i erooit voor de tweede maalgebruik van kunnellma-

ken? lk zou erop willen zweren,datzijhetopregtmeenen.
Ztjweten,dat ik het ben, die 11opgestookte11verbitterd heeft;
u houden zi.j vool
'onsclluldig. Uw grtlweldaden beschouweu zi
j
alsmisslagen derjeugd, alsligtzinuigheid. Mi
j alleen willen zt
'

.

hebben , ik alleen verdien te boeten. ts het niet ZOO, heer

geesteli
jke?
GEESTILIZKE. lloe Ileet de tluivel, flie uit llem spreekt?

Ja,waarli*
jk,lzetisjtlistzoo -- de kereldoetmi
j duizelen.
Moox. l-loe, nog geen autwoord? Denkt gi
j er nog met
de wapeus door te zulleu slaan? Zietom 11heeu! datzultgij
toch wel niet denkeu , dat zou eene kiuderachtige verwaandheid

zijn

Of vleit gi
j u misschien, als helden te zullen valleu,

omdat gi
j zaagt, datik mijoverlletgewoelverhellgde? O,
gelooft datniet! GiVizi
it M oor uiet! Gi
i zi
itheillooze dieven!
#.#
:'
t'
.

ellendke werktuigen voor mijne grootere planueu, veracllteli
jk
even als de strop in de handen tles beuls!- Dieveu kunnen niet
als helden vallen. Het leven is voor de dieven gewin , daarop

volgt iets verscllrikkeli
jks
den dood te beven

Dieven llebbeu hetregtom voor

Hoort, lloc lltllllle trompettellklinken !
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Ziet, hoe dreigelld lmlme sabels blinkeu ! lloe? nog besluiteloos?

Zijtgi
j dol? Zi
jtgi
jwaanzinnig? Hetisonvergeefeli
jk! Ik
dauk u nietvoormi
jn leven,ik schaam mïjvooruw ofl
br!
GEESTELIJKE (uiter&t nerlronderd). lk word krankzinllig,
ga heep ! H eeft mell ooit vall zoo iets gelloord ?

Moox. Of vreestgi
j, datik mtjzelven zaldoodelz, en door
een'zelfmoord het verdrag verllietigeu,dat slechtsvoordellleveuttell M oor geldt? N eell, kinderell, dat is eeue nuttelooze vrees.

llier werp ik mi
jll'dolk weg, el1luijnepistolen,e11tlitieschje
metvergif,datmijnog welkom zou zi
jlt ik beu zooellenilig,
datik ook de heerschappj overmi
jn eigen leven verloren l1el)
'
W-at, nog besltliteloos? Of meent gi
J.ml
ksschien, dat i
.zal
k mt)
verdedigeu, alsgi
jmijwiltbinden? Ziet!ik biud mi
jue regterhaud aau dezen eikentak , ik ben geheel weerloos, eeu kind

kau mi
j omverwerpen

Mrie

deeerste, diezi
jllhoofdmap

in den nood verlaat?

ROLLER Llroe&t). Al hat
l de helonsnegenvoudig omsiugeld!
(Zœaait ZJ'ZI'degel
t-) Wie geen hond is,redde den hoofdmall!
scllwElzElt Lver8eheurt de akte t'
czl verpfeni8 t
rz/ weœt de
Wf
zââezz den gee8telg
l'
ke il
thet#e:?#/.) ln Ouze kogelsArergifl
enis!
Voort, canaille! Zeg aalz (
len senaat, die u gezoudel
z heeft, dat

gij onder Moor'sbeude geen'ellkelen verraderhebtaangetroflbn
Redt, redt den hoofdman !

ALLEN èchreeuœen). Redt,redt,l'edtden hoofdman!
MooR (zich lo8rukkende,rrpîJ-1).Nuzi
jnwijvrt' kameraden.
lk gevoeldekracht van eelllegerin mi
juevuist 1)e tlood of
devri
jheid! Zi
jzullelztel
zmiltste nietét
lnen levend hebbell!
(Men ôJcJ,
î/ dett c/lzlplcî. Geschreelt'
l
r /:1gemoel. Zt
,'gaan c.
)
/
met qe/o
-piJ.
t?
v(
1egen8.)
- u j.4+..-

-.

D E R D E B E D 11 IJ F.

E E R S T E T 0 0 N E E 1u.
AMALIA in #e01 tuivt, 8peelt op de Jfff/.
Schoon als Englell, vol W alllalla's weelde,

Schoou alsllij,wasergeeu jongliug meer,
Zachtzijn blik,als'tzonlichtdatous streelde,
W eêrgekaatst door 't blaauw en spieglend meir.

ln zijllarm aal
z'taardsch bestaan ontheven1
.
Aan zijn zij,in schemering gehuld,
Scheen om ons eeltreiu geluk te zwevell,
Klopt' onstuimig 't hart, met min vervltld.

Zi
jne kusseu warell hemelwoolden!
Als d'iueellgestrengelde outervlam ,
Als te zaamgesmolten harpakkoorde'l,
H armonie, die uit dell 11emel kwam.
Lippen, wangen branc
lden , beeft
len zameu ,
Vartl' en hemel zweefden voor ons heen

Vooroltsdaarzijltwarelttoolllloch ualnen,
llaar 't heelal voor onzell blik vertlweell.
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llïjisweg

llelaasll.
ijis verdwenen,

llroevig staar ik op zi.l
-llgrafter lleêr.
-l'
llevenslust vloot
l hellell;
llïkJ
- e1l al n'
ïi.J
$ch, geell zuchteu brengt hem tot mi
êr!
.iwe
'
iaaANs lreedt op.

l-xztxs. :
'
t1 weder hier, eigenzinnigedroomster? Gt'zi
%
jtval'
t
het vroli
jke gastmaalweggeloopeu e11hebt(1e))gaste')hetgenoegell
bedorven.
&MAIUIA. Jammer vall dat ousclmldige genoegell! de trellrliederell, die uwen vader lzaar het graf vergezetdell, '
l
uoestell ll()gi11 uwe oorell weerkliuken -

I'uANs. M7ilt gï
j dallaltijd treuren? Laatt1etloodellslapell,
e,
l maak t1e levellden gelukkig! Ik kom

4MALIA. En wanneer vertrektgiiweder?
&
:''
Rz
txs. Zet toch geeu zoo sombertrotscllgezigt!gi
jbedroeft
mi
j,Alnalia. lk kom ,om 11te zeggen
&MALIA. lk moet wel hooren, wa.
nt Frans van X ool
- is hier
ïmmers heer en meester geworden.
laatxs. Ja J
-uist, daarover wilde ik met 11 sprekell M axi-

miliaan heeft zich ter ruste gelegd in hetgrafzijner vaderell. lk
bell heer en lneester. M aar ik wilde het volkomell, geheel zi
'll,
.l
l
*
n
01
1
9
j
j
l
1
*
l
S
A
&
r
a
a
r
t
,
s
o
i
j
we
r
d
beAmalia. Gj weet, wat gij

SChouwd als Moor's dochter, zelfsoverleefde zi
.
jne liefde voor u
Len dood,datzultgijtoch nimmervergeten?
mmer, nimmer! Mrie zou dat,ook zo0 ligtzinllig
YMALIA. Ni
bï#
#
jlle gedachtell ktlnneltdriukeu!
'den vrolj.ken maalti
J
jd uitzi
.

FRANS.

l'
)e liefde van mi
,
ju' vader moetgi
:
jaan zi
R
jne zonell

beloonen, en Karel is dood
Verwondertgt'11,wordtgt'duiZe11
-0
e-9
. #
Ta waarli
jk, (le gedachte is ook zoo vlei
jend verheven,
z
e
l
f
s
d
e
n
t
r
o
t
s
e
e
n
e
r
v
r
ou
w
be
dwe
l
mt
.
Fr
ans treedt de
dat zij
hoop der edelste freules met voetell, Frans komt en biedt aan

eene arme, gondel' hem hulpelooze weeszi
jllhart, zi
jnehallt
l,
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en metdezealzijllgeld aan,enalzi
jnekasteelenen bosschen.
Frans,debenijde,degevreest
le,verklaartzich vrtjwillig totden
slaaf vau Amalia.
AMALIA. W aarom verstomt de roekelooze tong lliet, tlie (leze
bqleecligellde woorden uitspreekt! G.
ij hebt mi
jlt' gelieftle
moortl, en ik zal u gemaal noemen ! U

l'lttxs. Nietzooheftig,verheveue priltses!

Nvalltwaarli
jk,

Fraus kromt zicll lliet voor u alseellovergevoelige minnaar

llijheeftnietgeleerd, eveu alsde smachtendehertlersvau Arkatlie,zijneliefdeklagten doordeecho derrotseu e1tgrottentedoeu
herhalen.

Fraus spreekt, e1&iudien mell niet ltlltwoordt, (la11
b evele11.

zathij
œ
&MALIA. Eel
zworm alsgij, beveleu? lnijbevelell? e11nls
men het bevelmethoongelach afwi
jst?
l'Rtxs. Dat zult gij ltiet doen. Geltlkkig weetik nog mid(
lelen, die den trotsvan eene illgebeelde stijfkoppigezoo aartlig
kulmen doen buigen

Klooster en murell!

AMALIA.Bravo!heerli
jk!e1ti1lkloosteren muren vooreettwig
van uweslangenoogen verschoond, ellgenoeg vri#
jellti
jd (
)izlaall
Karel te denken en hem aan te hangen. W elkom , met uw klooster!welkom met uwe murelt!

>altAxs. llaha! is het zoo?- Pasop! Nu llebtji
j mijtle
lleze eeuwigdureude grilkunst geleerd, hoe ik u moetkwelleu
bl
i
k
a
l
s
e
e
n
k
we
l
l
ende furie uit uw lloofd
len overKarelzalmijn
geeselen , het schrikbeeld van Frans zal achter hetl)eel(
lvan uwell

lieveltng in hinderlaag loereu, even als de betoovert
le 11011(1, (lie
op onderaardsche goudkisten ligt bi
j de haren zalik u iu de
kallel slepen, met dettdegen in dehand u den huwelijkseed uit
den mond persell, eu o1? uwe trotsche schaamtetloor nog grooterell
trots zegevieren.
AMALIA L&laatJ:zz
l). Neem dat eerst als bruidschat mede.

laa&.
xs (œoedend). Ha!datzaltienvoudig en uogmaalstienvoudig vergoldeu worden! llietmïjuevrouw (lie eerzlzltgi
jlliet
hebbell ltli
jlte bijzitzlzltgi
jwordel,optlatde eerbareboeren-
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vrouwelt met dell xillger l
z nawi
jzell, als gij het waagtover
straat te gaan

Knars maar metde tanden

schietvuur en

vlammelt uit uweoogen mtjvermaaktde toorn eenervrouw,
hi
j doet u slechts schooner,begeerenswaardigerworden. Kom
deze wêerspannigheid zalmijnezege grootermaken, mi
jn genot
Nermeerderen
Kom mede naar mi
jne kamer ik gloeivan
begeerte
nlt dadeltjk moet gij medegaan, (Willclrmede
dî:z:zl.)

AMALIA (valtâek
z
'
:om #:4 âatn). Vergeefmi
j,Frans!ll'
ermi
)'
l
i/
'/haal'#Jïfomhelten,ruktz# dett#:;:v van cg'
zl:z#& entreedt
lcc:/k terug) Ziet gij, booswicht, wat ik nu van u kan maken!

lk bell eelle vrouw, maar eene woedende vrotlw

W aag het eells mij aau teraken - en ditstaalza1uwe borst
doorboren,en deschim vanmijn'oom zalmi
jnehanddaartoeleiden. Verwiider11terstond! (Z#-Jcc#Jhem 0/
7::.)
AMALIA.

hoe welgevoelik mij Nu kallik V1*l
:@
)adem halen.- Ik
gevoelde mj sterk alshetvonkenspuweltde ros, grimmig a1s de
qjgerin,dieden rooverharerjongen achtervolgt ll1een klooster, zegt hi
j - Heb dank voor deze gelukkige mededeeling!
Nu heeft de bedrogen li
efde hare vrijplaats gevonden
het
klooster
het kruis des Verlossers is tle vri
%jplaats voor be(lrogene liefde. (Z#'mil#Jc4.)
-

HERMAN treedt dclfl? oT.
HERMAN. Freule Amalia! Freule Amalia!

AMALIA. Ongelukkige! '
Waarom stoortgàjmi
j?
HERMAN. Dezeondrageli
jke lastmoetvan mijnezielgewenteld
worden, eer hj haarterhelledrtlkt. (WerptHc; noorJccr lte#er.) Vergfenis! vergihbnis! lk heb zwaal'tegen u misdaan,
freule Amalia.

tXALIA. Staop! Gaheen!ikwilnietsweten. (<il&:>#4cAk.)
IIIRMAX (dieâaar /:#:AlJpl#/). Neen! blàjf! Ik bezwœrubij
den hemel, bijGod! Gi
jmoetallesweten!
-
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xxAlulx. Geeu woord meer

lk vergeef'u

Ga heen iu

vrede. (Wilzich ?/
l:.
@pp:#e'l.J
IlxaxAx. Zoo hoor slechts een cnkelwoord
rustwedergeven.

het zal ttuwe

AMALIA (komttevug eltzJ:/hetitt't
?o.
f/
lp3
î#drf/aanb
,.lloe,vriend?
Wiein deu hemelen op aarde kan mi
jmijnerust'wedergeven!
I
IERMAN. Datkau eenenkelMrœl-(
1valtmi
jnelippeu Luister!
AMALIA (medetc
'
.'
dendz;
J'v:hand,
;r/
J'
,:0d#:). Goedemall, Kall
één woord van uwe lippell(le eeuwigheid onthullen?

HERMAX (8taat@). Karelleeftnog!
AMALIA (een kreetltitende). Ongelukkige!
IISRMAX. Het is de waarheid

Nu nog épn woord

Uw

(Y m -

;i
jspreektoll'
waarhcid .
AMALIA Lhem f>dderedevallendej. (.
IIERMAX. Uw oom &MI
ALIA. Karelleeft nog!
HERMAN. En uw oom KMALIA. Karel leeft nog1
.
HzaMAx, Uw oom ook
Yerraad mtjniet. (l-l'
lt?<t?
p.)
&MALIA tdfJc/ al8rerd/etïzltf, vliegt rervolgett& ?t'ïJ# p7? en /./11

âem na). Karelleeftnog!
'
1'W 14
2E 1)E r13O O N E E L.
Landstrcek aan dcn Donau.

l)z Roovlxs op ::31: hoogte onder ôppzzlezlgelegerd, de zclrr
/tv
s
lreiden onder aan #:zl âeurel.
MooR. Hier moet ik bl
ijvellliggell. (lkklq
pizic;p/?delty/.
f??/#.)

jzeld. Alijlle tong droog als kurk.
Mijne leden zijn als verbri
(Schœeizer tzr#?:/
J'
p/ ongemerkt.) lk zott u welvragellom mt'
een' dronk water ttit deze rivier te halell, maar gijzijtallen
dood moede.

8cHwAR:.

wjnzakken.

de wit
i11 is daar belledelt ilt ollzc lederett
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Moos. Zie toch, hoe schoon de oogst staat! - De bèomen
.

P

bezwijken bi
jna onderden lastdervrùchten.- Dewi
jnstok belooft veel.

GSIMM. Wijzullen een vruchtbaarjaarhebben.
Mooa. GelooftAgijdat? Zoozou toch één zwoegeuindewereld

betaald worden. Eén?
M aar er. kan immersvan nachteene
llagelbui komen en alles vernielen.
scllwAxz.Datkan ligtgebettren.Hetkauallestegrondegaan,
-(
1ell oogst.
weinige uren vl1
.1
Moou. Dat zeg ik immers. Het zal alles te gronde gaan.

Waarom zou den mensch gelukken, wathi
jaan demieren heel'
t
ontleend, wanneer hem datgene mislukt, wat hem den godeu ge-

làjk maakt?

ofisditdegrenspaalzi
jnerbestemming?

scllwAxz. Ik wcet het niet.

MOOR. Dathebtgijgoed gezegd,en nog betergedaan zoogi
j
uooit verlangt hebt het te weten! - Broeder - ik heb de mell-

schen gezien,hunnebi
jenzorgen en hunnereuzenplannen- hulme
outwerpen den goden waardig, en hunnen muizenarbeid, hun wedren

naar gelukzaligheid; deze vertrouwtop devlugheid van zijn
Paard een ander op den neus van xi
jn'ezel,- een derde op
zijne eigeu beenen, om in dezebonteloteri
j deslevens, waarin
zoo menigeen zijne onschuld en zi
jnen hemelop hetspelget,een'
pri
js te trekken, en
nieten worden ergetrokken en tell
laatste blî
jkt het, dat er geene prijzen in warezl. lletiseeu
tooneel,broeder,dattranen uituwe oogenperst,terwi
jlhetutot
lagchen dwingt.

scllwAxz. Hoe heerlijk gaatde zon daaronder!
Mooa (in â:/zien,daarvan tzdo'zpglJ-docl. Zoo sterfteen held!Bewonderenswaardig1
.

GRIMM. GJJ
'schijntdiep geroerd!
Mool. Toen ik nog een kllaap was,
.washetmijlle lievelingsgedachte, als zij te leven, te stervellalsZiJ
' (Metrt/rltr/e''
8mart.) Hetwaseen kinderdroom!
GRIMM. Dat zou ik hopen,

8,
)3
,

xoolt q'
trekt del
t Jp:# over z*
r*
/ozkd
q
i11.q
j
'
3r was celïti1i
u
fez
1't
a
'. 1
'd
,

Laatluijalleen,kal
ueradell.
scl
lp-ztax. àloor! (
Mloor! B'at scheelt tt voor (tell drol
'
uluel?
M'7at veraudertziine klettr.
GRIMM. '
W'
at scheelt helït? wordt l
li
joltgesteld?

Mooa. Er waseellti
jd, datik nietkollslapell, alsik mïjll
ltvolldgebed vergeten had
we
(
).
RIxM. Zijt gijgek? Wiltgi1
j ttool. hel-illlïerillgell ttit tt'
Jougeusjareu latellbeheerschen?
Mooa Llegt z/
J'
o?
,hoqfd op Grïwpl'q
sbor8tj. Bloeder! Broeder!
-

(
4aIMM. Kom , wees tocll geen kind ik smeek
Moou. '
W are ik het? '
W are ik het weder?
GRIMM. Foei! lbei!

scllw-vxz. Vroli
jk wat01.
). I
leschottw deze s'
clliltt
qraclltigelltltttstreek (tellliefelijken avold.
Mooa. Ja,vriellden !deze wereld is zoo seltooll,
scu'
wk
tltz. Zie, dat was goed gesllrokcn.

Moolt. Dezeaardezoo heerli
jk.
GRIMAI. Afooi

lnooi

zoo hoor ik llt)t g*1
lit
lflle.

Moolt q'
nederzinkende). El1ik zoo verachtelijk il1Clezc schoolte
wereld en ik een lnoustero1)deze heerli
jke aarde.
GRIMM. Ocl1, och!

Moou. Mijne ollschtt
ld!l
ui
jne ollschttltt! Ziet!alleswilzich
koesteren in (leweldadige lentezon waarom moetik lt
lleellbtj
at deze llemelvreugde mi
j rampzalig gevoelen? ztlles1s zoo
elukkig, zoo vereenigd door den geest des vretles!

De gelleele

wereld épn lluisgezin en eellVaderdaarbovell )1
'i
j11 vader
niet ik alleelltte verstootene,ik lt
lleen uitgesloten ttit(lerïjelï
der braven
voor nlij geen zoete naaln van killtl &-001
-lllt'
ninlmer de sl
uachtellde blik :-111 (1c geliefde

nilnmer, llilnlner

tle onzarlnillg vau dcllboezeluvrielld. (llnild /:r'
??
p/rd#t
?z/t'
/:.) 01
11rillgtl door ltloordenaal-s (1001-addersonlgeven l
tteti
jzerell
banden aau dc olldeugd geketelld
llaar het graf des verderfs
M-aggelende op den onzekerell staf t
ler olltletlgtl
te lllitltt
ell
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van de bloemen der gelukkige werdd van (len vader verlaten!

scuwAaz (/pfdeoverigen). Onbegrî
jpelijk! ik heb hem nooit
zoo gezien.

MooR (meemoedbjj. Dat ik kon wederkeeren totniets! datik
tot een' bedelaar kon geboren worden ! - Neen, ik zou nietmeer
verlangen, o hemel - dat ik mogt wordeu als een dezerdagloo-

ners!- 0,ik zou mij afsloven,dat hetbloedlangsmijneslapen
vloeide om ml
'
jhetgenotvan een'enkelen midlagslaaptekoopen - de zaligheid eener enkele traan.

GRIMM Ltot decl#tresl. Geduld slechts, decrisisisaan het
afnemen.

xoox. Er was een tijd, datzijzoo gemakkelijk vloeiden o dagen van vrede!kasteelvan mijn'vader- groene,velrukkelî
jke dalen! 0,aldieheerlijkeoogenblikken mijnerjeugd!zullen
zi
jnimmel-terugkeeren, nimmermeteen zachtruischen mi
jne
brandende borstverkoelen? Treur metmi
j mede, natuur!
Zi
j zullen nimmerterugkeeren, nimmermeerdooreen zachtruischen mi
jne brandende borst verkoelen. - Verloren1
. verloren,
onherroepelijk verloren1
.scllwElzER met f/lc/dr in zJ'>'hoed.

sclTw>rlz>rlt. Drink, hoofdman - hier iswaterin overvloed, en

zoo koelalsi
js.
scuwAaz. Gijbloetlt wathebtgijgedaan?
scllwllzlx. Eene grap,diemijbijna tweebeenen en éénhals
gekosthad. Terwî
jlik overden zandheuvelnaarderiviervoortga,zinkteen stuk grond ondermi
jweg en ikvaltienvoetennaa,
r
beneden daarlag ik,en terwi
jlik mijnevt'fzinnen wederbtj
elkander haal, zie ik het helderste water. Dat beloout den SPrOTlg
voor deze keer, dacht ik, het zal den hoofdman goed smaken.

MOOR. (geLftJf'w den,hoed fer'
lw en fcùcl/hem Jt?
/gezigtco/).
Anders ziet men de lidteekens niet, die de Bolleemsche ruiters op
uw voorhoofd geteekend hebben- het water waslekker, Schweizer - deze lidteekens staan u goed.

87
Bah! er is nog wel plaats voor dertig anderel).
MooR. Ja, kinderen - het was een heete achtermiddag - en
8CHW EIZER.

slechts épn man verloren
mijn Roller stierfeen'schooneu
dood. Men zou een marmeren gedenkteeken op zijn gebeente
plaatseu, zoo hijnietvoormi
j gestorven ware. Stel11hiermede
tevreden. (1li
:.mùclfzn
,'ne /Tcz?
'
,
:z?qJ). lloeveelvanonzevijanden
sneuvelden er ook weder?
scHwxlzxa, Honderd-zestig huzaren - drie-en-negentig dragon-

dersen veertigjagers,- drie-honderd i)1hetgeheel.
Moou. Drie-honderd tegen één!- (eder uwer heeftaanspraak

op dit hoofd! (HI
j px/llpp/ zi
jn JppJ#.) Hier steek ik mijn'
dolk op. Zoo waarmi
jnezielleeft! Ik za1 u nim mer verlaten.

scllwzlzElt. Zweer niet! Gij weetnietofgijnog misschien
gelukkigkuntworden en berouw kri
jgeu.
Mooa. Bi
j het gebeente van m ijn'Roller! Ik wilu
nim m er verlaten !
KOSINSKY komt pJ.

KoslxsKv (in zic; zelnen).In dezestreek,zegt men, zalik hem
aautreflbn he, hola! watzijn datvoorgezigten? Zouden
het? hoe9
. als het deze zàjzi
jn het! ik za1ze aanspreken.
-

scllwAax. Zie eens! W ie komt daar?

KoslxsKv.Mijne heeren!vergeefmij!lk weetnietofik goed
of verkeerd ga9
.

Mooa. En wiemoeten wijzi
jn,zoo gi
j goed gaat?
xoslNsxv. M annen1
.

sclfwllzzR. Dathebben wï
j getoond,hoofdman?
Koslxsxv. Ik zoek mannen, die den dood in het gezigt zien,
en het gevaar, als eelle tamme slang, rondom zich laten speleh,

diede vrijheid hoogerschatteu dan eerenleveu,wierllaam alleen
dèn armen en bedrul en welkom is,demoedigsten lafhartig maakt
en tyrannen doet verbleeken.
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scl
4wslzzlt(/p/dettâpp/#wczd).De knaa'
p bevaltmi
j. lloor,
goedevriend!gtjhebtuwe lieden gevollc
lell.
Koslxsxv. Datgeloofik,elzik hoopspoedig mi
jllebroeders
gj kuut mi
j dus wel den regteu man wijzen, waalt ik zoek
uwell hoofdmall, dell grooten graaf vall M oor.

scllwllzla Lreikt âepz met zcrzzl/d de J,
cv#). 1lravo1
passell bi
jelkander.
Mooa Lnader /lpo4eoz#el. Kentgijden hoofdmall?
Koslxsxv. Gi
j zi
jt hçt op ditgelaat wiekallu aallziell en een'anderzoekell? (StaartAezzllang cc>.) Ik heb altjd
gewenschtdeu lnau metdenverpletterendenbliktexiell,zooltlshi
j
zat op de ruïnell van Karthago

nu wensch ik het niet meer.

scllwElzllt. Dieweet,watllî
jzegt!
Mooa. En watvoertu totmij?
Koslxsxv. 0, hoofdmail!mï
ju meerdallvreesseli
jk 1ot

ik

heb schipbretlk geledeu op de onstttimige zee dezer wereld, de

hoop van mijllleven heb ik te grondezien zinken, e11mi
jbleef
nietsoverdan de kwelleudeheriunering aan haarverlies,diemij
krankzillnig zou maken, als ik haar niet door andere werkzaam heden trachtte te verstikken.
MOOR. utlweder een klager tegen de godheid!
Ga a rder.

Koslxsxv. lk werd soldaat. Het ongeluk vervolgdemtjook
daar - ik deed eene reismede naar Oost-lndie mi
ju schip
terb.rijzeldeop de klippeu nietsdan mislukteontwerpen! Eindeligk hoorik wijd en zt.d verhalen van uwe daden, moordezten
rooverijeu,zooalsmen zeuoemde,e11benhierheengereisd, dertig
mijlen ver, methetvastebesllzitom onderu tedienen, zoo gij
ten minste mijne diensten wiltaannemeu Ik smeek edele
lloofdman,wijsmi
jnietaf!
scllwllzllt(op8
pringettdt). 'Hoera!hoera! Zoo is onzc Roller
'

duizendvoudig vergoed! Een nietlw sieraacl voor onze belldc!
Moolt. Hoe is uw llaam ?
Koslxsxv. Kosinsky.

Moox. l-loe? Kosinsky! weetgi
j wel, datgijeen ligtzinnige

80

knaap zijt, en a1s eellonbezomlellmei
sjedellgrooten stap A'au
.
ttw leven overdartelt Hier zltlt gt nietl
uetballelloflnet
kegelsspelen,zooalsgi
j verbeeldt.
Koslxsxv. Ik weet,watgî
jwiltzegge'l---lkbenvier-en-twini
k
h
e
b
z
wa
artlell xien blilzkell, e1' kogels om
tig jaaroud, maar
mijhooren Quiten.
Moox. Zoo,jonge lleer? E11llebtgijhetvechten slechts
(taarom geleerd, om arme reizigers voor pat'u ri
jksâaalderafte
maken,of vrouwen tevermoorden? Ga heeu! gi
jzi
jtuwemin
ontloopen,opdatzij,
4metslagen dreigde.
scuwzlzEa.Voorden tlrommel,hoofdman!waazaau dfmktgi
j?
W-ilt gi
'
j dezen Hercules wegqenden? Ziethij ernietjuistuit,
alsof hi
j den maarschalk vau Saksen meteen'potlepelover(
len
(lalzgeszoujagen?
Moolt. Omdat uwe kwâ
ujongcnsstrekelltlmislukken, komtgij
'

hier eu wilt een schelm , een sluipmoordellaar worc
len? - M oord,

kuaap verstaatgijdatwoord wel? Gijmoogtrustig hebbenktmueu slapen, ua slaapbollen te hebLen afgeslagen, maareen'moord
op het geweten te hebben

xoslxsxv. ledel-en moord, dien gij mi
j gelasttevolvoerell,
wil ik verantwoorden.

Moolt. Wat? Zijtgi
jreedszoo slim? '
Wiltgi
jtrachteu een'
man door vleijerijen te vallgeu? l4oe weetgij,datik geeuebooze
droomen heb, of il1 het stervenstlur niet zal verbleeken? lloeveel

hebtgijreedsgedaan,waarbi
jgtjaau verantwoortlillg gedachthebt?
xo8lxsKY. Hetiswaar! ltog zeerweinig,maartoch bijdeze
reis tot,u, edele graaf!
Moolt.lleeft uw leermeester u de geschiedellis vau Robiu-llood
il1 de handen gespeeld
meu moest zulke onvoorzigtige kerels

aan tle galei
jen smeden,

(lie uwekinderlijkeverbeeldingskracht

Opwekte,en t
le dolle begeerte illtltteed opkomen, om eellgroot

mall te Wortlen? Vel*lallgt gi
j llalll'roem 0l1eer? -R'iltgi
j(
le
onsterfeli
jkheid doormoorden eu rooverïjeu verwerven? Onthoud
het eergierigejongeling! Voorrooversgroeijen geene latlweren!
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Op bandieteno&el.p-inllillgell volgt geen triomf

gevaar,dood,schande.

maar vloek,

Zietgi
j welde galg daaropgindschen

heuvel?

splxozsssag (cer8toord op eltvdydrgaande). Hoedom! I4oe
vreesseli
jk, hoe ongeloofelijk (lom! Dat is de manierniet! Ik
heb het anders gedaan!

KoslxsKv. Watzou hi
jvreezen,dieden dood nietvreest?
xooa. Bravo! uitmuntend! Gîj hebt u op schoolbest gekweten,e1l uwen Seneca goed vau buiten geleerd.

Maar, beste

vriend, met dergelijke spreuken kuntgi
jdelijdendenatuurniet
overtuigeu, daarmede zultgijdepi
jlen dersmartnimmer stomp
maken, Bedenk 11goed, mïjn zoon! (Hi
j Ale:0
z?/zi
jne Jc>#.)
Bedenk,ik raad u als vader . leer eerst de diepte des afgronds

kennen,:-001-gijerin sprino
d ! Wanneergijindewereldnogeen
eukelgenotktmtsmaken- erkunnen oogenblikken kdmen,waarin

gi
j ontwaakt - en dan zou hetmisschien telaatzi
jn. Gij
treedt hier alshetwareuitden kring dermenschheid - ofgi
j
moetmeerdan een gewoollmensch zijn,ofgi
j zijteenduivelNog eens, mijn zoon! zoo vooru nog slechtsergensceu vonkje
hoop gloort, zoo verlaatdezen verschrikkelijken bond,die slechts
de wanhoop aangaat,zoo nieteene hoogerewijsheidhem sluit.Men kan zich bedriegell- gebofmî
j, men kan datvoorgeestkracht houden, wateigenlijk slecht,wanhoop is.- Geloofmi
j,
en maak datgiji
jlingsvan hierkomt.
xoslxsxv.Neen!ik vertrekthansnietweder. Zooumijnebeden
niet kunnen roeren, zoo hoorhet verhaalvan mijn ongeluk Gij zelfzultmijdan den dolk in de hand wringen, gijzultgahierop den grond zitten en hoormi
j opmerkzaam aan!
Ik wi1 hooren.
xoslxsxv. Zoo weet,ik ben een Boheemsch edelman,en werd
door den vroegen dood mi
jns vaders heer vau eel)aanzienli
jk
MOOR.

landgoed. De laùdstreek was voor mij een paradijs - want
daar woondeeeneengel- een meisje, metaldebevalligheden
der jeugd versierd, en ktlisch alshetlichtdeshemels. Maar,
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aan wien zeg ik dat? Het gaatuwe ooren voorbi
j - gi
jhebt
nooitbemind en zijtllooitbemind geworden scllwElzEx. Zacht wat! onze hoofdmml wordt vuurrood.
MooR. lloud op!ik wil het een andermaal hooren morgen,
spoedig, of' als ik bloed gezien heb.
KosIN8KY. llloed, Lloed hoor maar verder! Bloed , zeg ik

11,zalttwe geheelezielvervullell.Zijwasvanbtlrgerlijkeafkolnst,
eene Duitsche

maar op haar gezigt wekell de vooroordeelell

dcs adels. Mct (le schroomvalligste Lescheidenheid nam zi
j den
trouwring van mijnehand,enovermorgellzoudeikmijne Amalia
voor het a'
ltaar leiden.

Mooa ètaat8nelpz).
KoslxsKv. Te middel
tderbedwelming valthetmàjwachtende
geluk, onder de toebereidselen vall ous huweli
jk
word ik
dooreen expresse aan hethofontboden. lk begafmi
j derwaarts.
Men toonde mi
jbrieven, dieik zou geschreven hebben, volvau
een'verraderlijken inhoud. lk bloosdeover zulk eelleboosaardigheid '
meu nam mijden degen af, wierp mi
*
ji)lde gevallgenis,ik verlooralshetware mi
jn verstant
l.
scllwElzlu.. E'
1)ondertusschell ga maar verder! ik weet al
wat er volgen zal.
KosINsKY. Hier was ik eeue maalltllang, en wist niet wat er

metmijgebeurde. Ik vreesde voormi
jne Amalia, tlie overmi
jn
lot iedere minuut een' (loodsallgstzou verdurell. Eindelijk verscheellde eersteministervan hethof,wenschtemijinsuikerzoete
woordeu geluk met(leontdekking mtjneronschuld,leestmijden
brief totin vrijheidstelling voor,e11geeftmijmi
jn'degen terug.
Nu ijlik heen om i)ttriomfnaarmi
ju kasteel,indearmenmijner
Amaliate vliegell, zijwasveldwenen. Middeu in den nacht
was zij Mr
eggevoerd, niemand wist, waar heen! en was sedert
dat oogenblik door niemalld meer gezien. l1a! daar ging

eeD licht in mij op, ik vlieg naar de stad, vraag inlichtingen aan het hof alle oogen vestigden zich op mi
j,niemand
wilde mij inlichting geven
eindelijk outdek ik haar dool.
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een verborgen tralievenster i
n het paleis zijwierp mi
j eell
bliefze toe.
sctlwllzl'
l
t. lleb ik het niet gezegd?
Koslxsxv. llel en duivel! daar stond het! men had haar de

keuzegelateu,ofzijlievermi
jwildezien sterven,ofdebtjzitvan
den vorst wordeu. ln den strijd tusscllen eeren liefdebehield
(lelaatste de overhand,en (lagchend)ik wasgeret
l.
sctlwxlxEa. Mratdeedtgijtoen?
xoslxsltv. Daar stond ik alsdoor duizend bliksemstralen getroflbn!
Bloed, was mi
jne eerste, bloet
l! mi
jne laatste gedachte. M et het schuim op.den mond loop ik naa? huis, kies

een' driepuutigeu degen, en daarmetlega ik in allerijlnaarhet
huis vau tlen millister, want hi
j hi
j alleen wascle helsche
koppelaargeweest.àlen moetmi
jop destraatopgemerkthebben,
want toen ik bilmell kwam waren alle kam ers gesloten. lk zoek ,

ik vraag: hi
jisnaarden vorstgereden, washetantwoord. lk
ging regelregt derwaarts. M en had hem uiet gezien. lk keer

terug, storm (le deuren open, vind hem , wilde juist daar
sprongen vijf ofzesbediendeu uiteen'schuilhoek te voorschàjn,
en ontweldigden mi
j mijn'degen.
scllwyrlzyza ètatqptop den prpzl#). Eu hijwerd nietgestraft,
en gi
jtroktonverrigterzake af?
Koslxslt&r. Ik werd gegrepen , aangeklaagd, eerloos verklaart
l

hoortgi
j! uit bijzopde1-e'genade.
eerloosoverdegrenzen gezonden; mi
jne goederen vielen alsgeschenk den minister
ten deel, Amalia bli
jft in de klaauwen van den tijger, kwijnt
el
a treurt llaar leven lang, terwijl mi
jne wraak onvoldaallblljft
en zich onderhetjuk derwillekeurmoetbuigen.
scllwllzls (op8taande, zz
jn, degen t
îcldrzdzlA). Datiskoorn
'

'

op onzen molen,hoofdman! Daar valtwataan te doen!

Moos Ldie tot Jfer/p. ilt &?
ls
#:gemoed&beœeging op :z
lneder
k// geloopen, 8pringt een8klap8toe, totderpprdrd). lk moet
haarzien 0p! paktallesbi
jeen gijblijft,Kosinsky
paktspoetlig allesbijelkander!

t
,)
3

RoovEus. W aarheell?

Moou.Waarheen? '
Brie vraagtwnarheeu? Lbvi
ftig /p/Sohœeizer.4 Verrader, wilt gij mi
jterughottden? Maarbi.
j(1ehemelsche hoop!
scuwllzEx. lk , een verrader?

()
1a terhelle, e11ik volg u!
.

Moou (ralt hem ppà del
tltal84. Mijl
zbestevriend! gi
jvolgt
mi
j
Zij weent, haar leven verkwijnt. 0))! llaastig! allell!
llaar1?l'
m'
tkenlalltl! î11acllt(
lagellmoetell'
wijt
laarzijn.
(Z4'gaatt'(
jf.
)

.-

-4m -

V 1 E R D E B E D R IJ F.

E E R ST E T O 0 N E E L

L delijkestreek bi
jhetkasteelvan Monr.
ROOVER MOOR. KO8INSKY 1/1 de r:rJd.

MooR. Ga vxruiten meld mi
jne komst. Gi
jweettoch nog
alles,watgi
jzeggen moet?
KOSIN8KY.Gijzi
jttlegraâfvan Brand,komtuitM ecklenburg,
ik ben uw ri
jknecht. Maak u nietongemlst, ik zalmi
jne ro1
goetl spelen. Yaarwel! (Ho
/.
)
xooR. '
W ees gegroet, vaderlandsche bodem ! LHL' âlft
s/ dett
grond.) Vaderlandsche hemel!vaderlandschezon! engi
jvelden
en heuvels, stroomen en wouden! zi
jtallen, allen harteli
jk gegroet! Hoeheerli
jk isdeltlcht,dieoverdebergen van mijn'
geboorteg ond waait! welk een heilzame balsem stroomt uit 11

den armen vlugteling tegen!

Elyditlm! dichterlijke wereld!

Sta stil,M oor!uw voet betreedt een'heiligen tempel.

(ff/
J' komt nader.) Zie daar die zwaluwnestjes iu den slottuin

die tuindeur!

dezen hoek van den heg,waar achter

KJ
k* zoo dikwijls verschoolt en ginds beneden dieweide,
waar gij, a1s held Alexander, uwe Macedoniersin den slY bij
Arbela aanvoerdet, e11 daarnaast dien groenenden heuvel, vau

welken gijden Perzischen satraap naarbeneden wierpt- enVan
waaruweoverwinnendevlan hoog wapperde!Llli
jpî?
rwîJcJ/.)De
llerinnering aau de gulden kinderjaren wordtwederlevendig in
het gemoed van den ellendige toen waartgijzoo gelukkig,
zoo geheel zorgeloos vroli
jk
ellnu daarliggen depuinhoopen uwer plallnen! llier zoudt gijeens wandelen, alseen
groot, geacllt en g'eprezen man hieruwejongelingsjaren een
tweede maal beleven in Amalia's bloeijende kinderen hier!hier
tle afgod van uwe onderhoorigen

maarde boozekwam tusschen
beide!(#(/rliegtop.jWaarom ben ik herwaarts gekomen?opdat
het l
ui
j Z0l1 gxall als den gevangene, die door rammelende

ketelten in zijnevri
jlleidsdroamen wordtgestoord neen,ikkeer
tot mijneellendeterug! De gevangenehatlhetdaglichtvergetelt, maardedroom dervri
jheid schootdqorzi
jne zielalseen
bliksemstraal in den nacht, die hem in nog grooter duisternis

achterlaat.

Vaartwel, gijvaderlandschedalen! eenszaagtgt'

den knaap Karel, erl de knaap Karel was een gelukkige knaap -

nu zaagtgijdettman, en hijFaswanhopend.(11% Ie.
çe(/'
/zich
anelnaar JdJ'
uitersteeindederland8treek,waavJ?
)'plot8elittgJJ'
?
,'
/
//
8til8taan t?
4 mett/ïtz
,en weemoedcl/zlblikop âd/ka8teellaatvallen.j
Haar niet zien, niet een' enkelen blik en slechts een muur
tusschen nli
jen Amalia Neen!zien moetik haar moetik
hem
al moest het mi
jverpletteren! (Hq)
''keertterug-jVader!
vader! uw zoon nadert weg met u, zwart, rookend bloed ! ga
weg, holle, bleeke, stuiptrekkende doodsblik! Verlaatmi
jslechts
voor dit uur - Amalia! vader! uw Kard nadert! (Ili
j'
J'
/
Jf op
*
.

hetka8teelaalt.) iv
7wej
.mi
j,alsde dagaanbreekt,laatuietaf
van mi
j,als de nacht komt martelmi
jin vel-schrikkelijke droomen! vergiftig mi
j slechts deze enkele vreugde niet! (Hl
j
.'8taat
Jc3
? de poort-j Watscheeltmi
j toch?watiser,Moor? '
W'ees
een manl Kille huivering -voorgevoelvan vreesseli
jkeverscllrikking
(Ili
jgaatJ.
Jz/pdv.)

7
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T W E ED E TO O N E EL.

Galerij in hetkasteel.
ROOVXR MOOR , AMALIA II*
ed8tt 0F.

AMALIA. En gelooftgi
j,zijn portretonderdeze schilderijen te
herkennen?

Moox. 0,zeerzeker! Zijn beeld wasaltooslevendig in mij.
LLang8de.
sciïî&rg'el rondgaande.) Deze ishetniet.
AMALIA. Geraden!- Datwasde stamvadervanhetgrafelijke
huis, hij verkreeg zijn'adelbriefvan Barbarossa, dien hijtegen
de zeeroovers diende.

MooR (alti
jd 1i
/ de .
scJïî&r/
J'
:s). D eze ishetook niet
xk die niet - en gindsche daarook niet - hijiserniet
onder.

AMALIA.Hoe?Zietochbetertoe!ikdacht,datgi
jhem kendetM00R.lk ken hem even goed alsmi
jn vader!Dezen ontbreekt
de zachtmoedige trek om den mond, die hem uit duizenden ken-

baarmaakte hi
j ishetniet.
AMALIA. Gi
jverbaastmij. Hoe? ln geen achttienjaren gezien , en nog -

M00R L'nel, Jdrlyî â# e:zloogenblik 5îppdJ). D eze ishet!
(ff9'bllftïr ontroering 8til8taan.)
AMASIA. Een uitmuntende man.

MooR.Lin J:Jaan8chouœen verzonkenj. Vader! vader! vergeef
mij! Ja,eenuitmuntendeman! (##œi8Atzz
yretranenaJ.4
Een brave man!

AMASIA. Gi
j schi
jntveelbelang in hem testellen.
MooR. 0 ,een voortreselijkeman - en hi
jzou dood zi
jn?
AMALIA. Hi
j isheêngegaan!even alsonzegrootstegenoegens
heêngaan - (Zcc1Jzb.
neâcv:grièende.) Bestegraaf, erri
jpt
geen volmaaktgeluk op deze aarde.
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MooR. Zeerwaar,zeerwaar- en zout
ltgijreedsdezetreurige ondervinding opgedaan hebben? Gi
j kuntnog geen drie-eutwintigjaaroud zijn.
AMAI.
I.. En toch heb ik deze ondervinding reeds opgedaan.

Allesleeft,om treurig wedertesterven. Wijstellenslechtsbelang
in iets,wijtrachten slechtsietsteverkrijgen,om hetlaterweder
met smart te verliezen.

Moou. Hebtgijdan reedsietsverloren?
AMALIA. Niets! Alles! Niets willen wi
j verder gaan,
graaf?

Moolt. Zoo haastig? Van wien isdatportretdaarregts?mij
dunkt,het is een ongelukkig gezigt.
AMALIA. Dit portretlinksis de zoon van den graaf,detcgenwoordige landheer - Kom mede, kom m ede!
MooR. M aar dat portret regts?

AMALIA. Wiltgijnietin den tuin gaan?
Moolt. Maarditportretregts? Gijweent,Amalia?
AMALIA èaat8nelaf).
MOOR.

Zij bemint mi
j! zijbemintmi
j! Haargeheele wezen ontroerde, onwillekeurig rolden de tranen langsharewangen. Zij
bemint mi
j! Ellendeling, verdientgijdat! Sta ik niet hier
als een gevolmisde voor hetdoodeli
jke blok? Is dat de sopha,
waarop ik aan haren halsin we1111stbaaddet
? Zijn datde zalen
mijns vaders? LdangedaaltJ?
,'httportreteczlz?
)
)'zl'vader-jGij,
gi
j
bliksemstralen schieten uituweoogen Vloek,vloek,
verwerping1
.
Waar ben ik? Het wordt nacht voor mi
jne
oogen

Verschrikking Gods

Ik ,ik heb hem gedood !

(ffi
J-'
i
jltf
/ldp.)
FRANS YAN Moox, diep ïzlgedachten.
W eg metdit beeld! weg, lale bloodaard! W at beeft ïiJ-, en
voor wien? is het mi
j nietgedurende de weinige uren, die de

graaf tusschen deze muren doorbrengt,a1ssloop mi
j alti
jd een
spion d:r he1 achterna lk moethem kennen! Hijheeftzoo

No

.
1

9

t

8

iets groots en iets watik dikwi
jlsgezien l)e1)in zi
jn wild door
de zon verbrand gezigt, ietsdatmijdoetbeven 0ok Amalia
isnietonverschillig jegenshem! Werptzi
jnietzulkesmachtende
blikken op dien vreemdeling, waarmede zijtoch anderstegenover
degeheelewereld zoo karig is?Zag ik niet,datzijeenpaarsteelschetranen in den wijn lietvallen,dien hi
jachtermijn'rug zoo
haastig opslurpte, alsof hij het glasmede wou inslikken? Ja,
datzag ik,door deu spiegelzag ik hetmetmi
jneeigeneoogen.
Pas op, Frans! zie toe! daar àchter schuilteen u velderfaanbrengend onheil!

(S# plaat8tzfcl uitvor8ohend tegenovevJ:/povtvetrcs Karel.)
Zi
jnlangezwanenhals- zijnedonkerevlammenschietendeoogen!
hm! hm !
zijne zwarte zware wenkbraauwen. Lplot8eling
Jdrz
k ont8tellende.j - Hel, die in verderf uwevreugde zoekt!
blaastgi
jmijditvermoeden in? Hetis K a1*el! Ja,nu komen l
mi
j al zijne trekken weder levendig voor den geest Hijis y
hetr-trotszijnevermomming!- lIijishet!trotszi
jnevermomming! - Hi
j is het dood en verdoemenis! LMetJccdfïp:
8chreden pp en nedergaande.t Heb i
k daarvoormijnenachtrust
.

opa
m
g
ae
k
ot
ferd,bendaa
vo
beorg
n
gg
ruimgedkoen
gtro
ndnenae
n
ge
-'
t
ikr
do
ar
arvo
re
inw
oe
ps
tae
nd
mea
nf
ege
lll
ee
me
n,

schelijke gevoel,opdatten laatstedeze rondzwervende landlooper
al m'
'
jn kunstig weefselverniele- Bedaar!Bedaar slechts! Er
bli
jft nog maar wat kinderwerk tedoen.- Baad ik toch niet
reeds tot over de ooren in doodzonden, zoodat het waanzin zou

zi
jn terug te willenzwemmen,alsdeoeverreedszooverachtermij
ligt - aan omkeeren is toch nietmeertedenken
De genade
zelve zou tot den bedelstaf gebragt worden en de eindeloo ze

erbarming bankroetgaan,zoo zi
jvooralmijneschulden borg
wilden spreken Voorwaartsdus,alseen man LHi
j ùeîJ.)
hij zalheêngaau totzijuevaderen, hijkome slechts! O ik spot
m et de dooden.

Daniël! ho, Daniël! W at is dat, hebben

zij dien ook reeds tegen mi
j opgezet! Hi
j zieterzoo achterhoudend uit.

ie
Q

.

j

.,.
,. 4
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DANIëL komt.

oAxlël.. W at is er van uwe orders,landheer?

Niets. Ga,vuldezen bekermetwijn,maarspoedig!
(Danielf
zJ.) Wacllt,oude,u zalik krijgen,ik zalmi
jneOogen
FRANS.

zoo strak op de uwen vestigen, datuw getrofen geweten d00r

het maskerheell zalverbleeken,
. Hi
jmoetsterven!- Hij,die
zi
jn werk slechts half voltooit,dan heêngaaten rustig toeziet,
hoe het verder zal aioopen , is een stumper.
DANIëL , met fcF
J'
zl.

FltAxs. Zethem hierneer!Ziemi
jeensgoedaan!W atknikken
uweknieën!watbeeftgij!Beken,oude!wathebtgi
j gedaan?
oxxlël.. Niets, edele heer, zoo waar God leeft,ik zweer het

u bijmi
jne ziel!
>altA.xs. Drink dezen Mrij11! BTat? gijdraalt? Beken,
terstond!Wathebtgi
jin den wijn geworpen?
DAxlëL. Mi
jn God.
1 Wat?ik in den wi
jn?
yaRAxs. Vergifhebtgi
j in den wijn gemengd! Wordtgijniet
zoo wit als sneeuw9
. Beken,beken! W ie heeft het u gegeven?
De graaf,, niet waar, de graaf heeft het tt gegeven?

D&N1ëL. De graaf?JezusMaria!l)e graafheeft mi
jnietsgegeven.

FRANS(paktJpzlgeroelig fzcsl.lk zalu worgen totgi
jblaauw
wordt,gri
jzeleugenaar!Niets?En waarom staaktgi
jdan dehoofden
zoobi
jelkander?l4ijengijenAmaliatWathadtgijzamenteQuisteren? Er uitdaarmede!
.W elke geheimen heefthàju toevertrouwd?
oAxlët,. Dat peet de alwetende God, dathijmi
j geene geheimen heeft toevertrouwd.

raatxs. Wiltgi
jhetloochenentW elkeliîten hebtgijberaamd
om mijuitden weg teruimen? Nietwaar? )
ktijin den slaap te
worgent?Mijonderhetscherendekeelaftesni
jdell? Mijmetwi
jn
of chocolade tevergiftigen? Beken,beken maar! ofmijmet
soep den eeuwigen slaap te doen ingaan? Beken! ik weet alles.
DANIEL. 6Od. weet het, dat ik u niets anders Zeg ,dan de
geheele en zuivere waarheid.
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AR&NS. Voor dezen keervergeefik u. M aarik gelooftoch,dat

hiju geld in dehand stoptet Hi
j drukteuwehand sterker,dan
men gewoonlijk doet? omtrentzoo, alsmen gewoon is dievan
oude bekenden te drakken?

PANIëL. Datheefthijnietgedaan.
#xANs. Hij zeide u,bijvoorbeeld,dathiju reèdseenigzins
kende?- datgi
jhem we1kennenmoest? datueenmaaldeblinddoek van de oogen zou vallen - dat wat?zou hi
jin het
geheelnietietsdergeli
jkstotu gezegd hebben?
DANICI. Volstrekt niets.
FRAxs. Dat zekere omstandigheden hem verhinderden - .dat

men dikwi
jls een masker moest aannemen om zi
jnevi
janden te
naderen - dathi
j zich wildewreken,bloedig wreken9
.
DAxlës. N iet een enkelwool
d van dat alles.
yaRAxs. W at? in het geheelniets? Bedenk u eens goed.-

Dathi
j denoudenheerzeergoed- bi
jzondergoedgekendheeftdathijveelvan hem gehouden- bijzonderveelvanhem gehouden
heeft - zoo a1s een zoon lief heeft -

DANIës. Iets dergelijks herinner ik mijvan hem gehoord te
hebben.

FSANS (bleekj. Heefthi
j, heefthijwerkelijk? Wel, zoolaat
j mi
jn broederwas?
mi
j eenshooren! Hi
j zeide,dathi
W
a
t
,
l
a
n
dhe
e
r
?
N een, dat zeide
pxxlëla (ner8tomdj.
hij niet. Maar toen de freule hem de galerij rondleidde (ik
veegde juist het stof van de lijsten derschilâerijen), stond hij
plotseling bi
j hetportretvaù mi
jn'ouden meesterstil, alsdoor
den bliksem getrofen. De freule weeser op en zeide: een uit-

muntendeman!Ja,een uitmuntende man!gafhijten antwoord,
terwijlhijzich de tranen afwischte.
ERANS. Hoor,Daniël! Gijweet,ik ben altijd een goedeheer
voor u geweest, ik heb u gevoed en gekleed , en uwen zwakken

ouderdom bijallewerkzaamheden verschoolld!
DANIëL.Daarvoorbeloone u degoede G0d!en ik heb u alti
jd
trouw gediend.
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FaAxs. Dat wilde ik juistzeggen. Gij hebtmijnog nooit
tegengesproken, wantgi
jweettegoed, datgijmijgehoorzaamheid schuldig zijtin alleswatik u beveel.
DAxlës. In alles van harte gaarne, zoo het nietm et God en

mi
jn geweten stri
jdt.
lRwxs. Gekheid, gekheid! Schaamt gi
j u niet? Een oude
man en dan nog aan dat oudejaarsavondsprookje tegelooven!
Kom Daniël! dat was een dom zeggen. Ik ben immers heer.

Mij zltllen God en mi
jn geweten strafen, zoo ereen God en
een geweten bestaat.

Da
txlëla(8laat& handen ïz?::v). Barmhartige hemel!
lplt-&.xs. 'l
sijde mijverschuldigdegehoorzaamheid!Verstaatgi
j
datwoord?Bijde mijverschuldigdegehoorzaamheid gelastik u,
morgen mag de graafniet meeronderde levenden zi
jn.
oAxlëlu. Heilige Goc
l,stamijbi
j! Waarom?
.

FxAxs. lk vertrouw op uwe blinde gehoorzaamheid!

ik zal

mijop u verlaten.
DANIëL, Op mi
jt
?Sta mi
j bij heilige MoederGods!Op mij?
Jvat heb ik oude lnan voor kwaad gedaan?

Hiervaltùietlang te bedenken,uw 1otrustinmijne
land. Wiltgi
j uw leveu lang in den diepsten mijnertorensverFRANS.

smachtell, waar de honger u zal (
lwingen uwe eigene beenderen
af'te knagen , en de brandende dorst om uw eigen bloed te drin-

ken?

Ofwilt gi
j lieveruw brood eten in vrede,en rustheb-

ben op uw' ouden dagG
?

DANIëL. W at, heer? Vrede en rusthebben op mijn'ouden
dag,en een moordenaarzijn?
FRANS. Antwoord op mijnevlpag!
DANIëL. Mijnegri
jzehareu1
.mi
jne grijzeharen1
.
&auxxs. Ja of ueen?

DAxlëL. Neen! God ontfermezich mijner!
rsAxs Lop Jt
//punt om J:é'
zl iegaanj
.. Goed, gijzulthet
noodig hebben. (Daltiè'
l Jp?
/#/ hem, Jdrf/: en valtvoovâdp;op
deI)zlf:Jk.)
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pwxlës. Erbarmlg,heer!erba= ing!
eawxs. Ja ofùeen!
DANIëL. Goede heer,ik ben heden é/n-en-ze'pntigjaaroud!

en heb vader en moedergeëerd, en niemand bijmijn weten in
mi
jn leven voordewaardevaneen'penningbenadeeld,enhebgetrouw en eerlijk miju geloofbewaard, en heb vier-en-veertig jaar
in uw huis getliend,en verwacht nu eenrustig,zalig einde,ach,

heer,heer!Lomvatcl
:
/l:knieènjen gijwiltmijdenlaatstentroost
in hetsterveu rooven,datdewroeging van mijn geweten mijhet
laatste gebed ontneme,dat ik als een gruwelvoorGod en demen-

schen den eeuwigen slaap inga? Neen,neen,mi
jnliefste,beste,
liefste,goede heer1
. dat wilt gi
j lliet, datkuntgijnietwillen
van een'pén-en-zeventigjarigen man.
rRAxs. J'
a ofneen!waartoe aldatgebabbel?
Dwxlës. lk zal u van nu af aan nog i
jverigerdienen, ik zal

mi
jne dorre leden in uwe dienstalseelldagloonerafsloven, zal
vroeger opstaan , zal later ter mlste gaan - ach, en ik zal u in

mi
jn avond-en morgengebed gedenken,en God zalhetgebedvan
een'ouden man niet verwerpen.
rsAxs. Gehoorzaamheid is beter dan osers! Hebt gi
j ooit

gehoord, datdebeultegenwerpingen maakte, alshi
jeen vonnis
zou voltrekken.
DAxlët,
. Dat is wel zoo 1
.maar een' onschuldige vermoorden Pen -

FRANS. Ben ik u misschien rekenschap schuldig? Durft de

bi
jl den beulvragen, waarom hi
jzoo en nietandersslaatt
?M aar zie, hoe edelmoedig ik Len - ik bied u eenebelooning aan

voordatgene,watgijmijverschuldigd zijt.
DAxlët. M aarik hoopte,u dienende,een Christen te kunnen

bli
jven.
FRANS. Geene tegenspraak ! Zie, ik geef u nog een' geheelen
dag om 11te bedenken!Overweeg het nogmaals.Uw gelukofuw

ongduk hangtervanaf- hoortgij?verstaatgijb
?hetlloogstegeluk ofde grootste ellende!Ik zal wonderen doen in hetmartelen.
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DANIëL (na eenig nadenken). lk za1hetdeen, morgen za1ik
het doen.
(.#T.)
I'RANS.

De verzoeking is groot, en die daar is niet tot martelaar voor

zijn geloofgeboren - Welbekomehetu,graaf!Naarallewaarschijnlijkheid zultgijmorgen avond uw'laatsten maaltijd houden!
Hetkomtalles slechtsdaarop aan,hoe men eroverdenkt,enhij
iseen dwaas,dienietalti
jd zi
jn voordeelin hetoog houdt. De
vaâer,die misschieneeneQesch wijnmeerdangewoonlijkgedronken
heeft,wordtopgewonden endaaraanheefteenmenschzi
jnontstaantedanken,enaandenmenschwerdzekergedurendediengeheelen
Herculesarbeid het allerminstgedacht.Nu wordtik ook opgewollden

en daardoor sterft eenmensch,enhierbijiszekermeerverstanden
beâoeling,dangindsbijzi
jnontstaanwas.- Yervloektzijdedwaasheid onzerminnen en bakers,dieonzeverbeeldingmetvreesseli
jke
sprookjes bederven, en afschuwelijkebeelden van strafgerigten in
onze zwakke hersenen prenten , waardoor onwillekeurige huiveringellden man nog in hevigen angstbevangen,onzevastberadenheid

tegenhouâeu, onze ontwakende geestaan deketensvan bijgeloovige duisternis leggen - M oord !wat zweeft er eene geheele hel
vol furiën om dat woord. W at beteekent het leven van een

mensch - de mensch ontstaat uitsli
jk, baadteen ti
jdlang in
sli
jk, maakt sli
jk, en vergaatwedertotsli
jk. Datisheteinde
van hetlied de slijkerigekring dermenscheli
jke bestemming,
en daarom

goede reis, waarde broeder! De zwaarmoedige

jichtige zedepreêker, het geweten, mag rimpelige vrouwenbang
naaken en oude woekeraarsop hetdoodsbed folteren - in mijn
hartzalhijllimmertoegang krijgen.
(Ihj gaatafj
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D ER D E T O O N E E L.
Andere kamer il1 het kasteel.

RoovElt M0oa nan de eete zt
.'
)
de, oxxlëlunan de c/lprt?.

Moos Lèaa8tigj. Waarisde freule?
oxxlël.. Edele heer! Vergun een' armen man, u om iets te
verzoeken.

MooR. Hetzi
ju toegestaan,watwiltgij?
oAxlëlz. Niet veel en alles,weinig en toch veel

laatmij

uwe hand kussen !

Moou. Dat moogt gij niet, goede grijsaard! Lomarmt JdAzl)
dien ik wel vader zou willen noemen.
DAxlëI,. U we hand, uwe hand !ik smeek het u.

MooR. Gijmoogtniet.
pAxlëfa. lk moet!(eJ
,'*#ri
'
jptâccr,be8ohouwthaavJ'f
zcé.
/ïp ett
valtrpprbem neder.) Lieve,besteKarel!
Moos (verncârikt,her8teltzich,al8rerft
,pzl#dr#l. Vriend,wat
zegt gi
j? Ik versta u niet.
DAxlë.
I
a. Ja, loochen het maar,houd u maar vreemd ! Best,

best!Gi
j blijfttoch alti
jd mi
jnbeste,edelejonker
dat ik oude man nog de vreugde

LiesreGod,

dommerik dieik ben , datik u

niet dadelijk
We1, wel, Vaderin den hemel! Gijzijtdus
wedergekomen,en deoudeheerisonderden grond,en daarzi
jt
gi
j terug *atwasik toch een blinde ezel(zïcâ noorJ:Jâo@d
8laande),datikunietbijdeneersterloogopslag Ei,gi
jmi
jn
wie had ooitzoo ietskunnen droomen! Waarom ikschreijende
bad - JezusChristus!Daarstaathi
jin levenden lijvewederin
de oude kamer!

xoos. Wat is dat voor een taal? Zijtgedooreene heete
koortsaangetastofwiltgijkomediemetmi
j spelen?
DANIëI. Foei, schaam u! schaam u ! Dat is niet mooi, een'

ouden knecht zoo voor den gek te houden - Ditlidteeken !
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jtoendaarmede
Herinnertgi
ju nog?GrooteGod!Wathebtgijmi.
ikhebualtijdzooliefgehad,el1
wathadtgi
jmijdaàrmedeeene smartkunnenveroorzaken.- Gij
zat op mijne knie - weetgi
jhetnog9
. - Gindsin deronde
kamer. Ja,dathebtgijwaal-schijnli
jk vergeten ook den koeeen' angst op hetli
jfgejaagd

koek,dien ïi
J'zoo gaarne hoordet? -- Denk eensna!dekoekoek

isstuk en vçrbri
jzeld de oude Stlzeheefthem gebroken,toen
zijde kameraanveegde - ja,waarli
jk-1en daarzatgi
jopmi
jne
knie en riept: Stok! en ik liep heen,om hetstokpaardjevoor
te halen

Jezus Qot
l! waarom moest ik oude ezel ook Weg-

loopen - en watging hetmijkokentlheetover hetlijf- toen
ik uw klaaggeschrei hoorde;ik sprong toe,en daar stroomde het

klarebloed, en gijlaagtop den grond,en had heilige MoederGods! washetniet,alsofmi
jeen emmerijskoud waterover
den rug werd gegoten - maarzoo gaathet,alsmen nietmetbeide
Oogen 0P de kinderen let. Groote God,zoo hetin het oog geweest Avare --- llet was nog bovendi
en deregterhand. Mi
jn

leven lang,zeideik,zalbijmijgeen kind meereen mesofeene
schaar of zoo iets puntigs, zeide ik
in handen kri
jgen,
zeide ik.- gelukkig waren de graafen gravin op reis- ja,
Ja1 dat zal mi
j al mijne levensdagen eene waarschuwing zi
jn,
zeide ik hemel,hemel!ik had mi
jne dienst kunnen verliezen,
'

ik had
God ,de Heer, vergeve hetu ,ondeugend kind - maar
Goddank!het genas gelukkig, alleen het lidteeken bleef.
MOOR. lk begr
ijp geen woord van alles,watgi
j zegt.
pAxlël. Ja,ja!datwaseen tijd?Hoevelegebakjes,beschuitjes of koekjes heb ik u niet toegeschoven, ik heb u altijd
het meest lief gehad, en weet gi
jnog,watgi
jmijdaarbeneden

zeidet in den stal, toen ik u op den vosvanden ouden heerzette,

en u door degroote weidelietrondri
jden? Daniël, zeidetgij,
laat mij maar eèrst eens een grootma'
n worden, Daniël, dan
zultgijmijn rentmeesterworden,en metmijiI1dekoetsrijden
ja,zeideik,en lachte,als God onslevenengezondheidschenkt,
en gi
ju nietvooreen'ouden man zultschamen, zeideik, dan
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zal ik u verzoeken mij hethuisje, beneden in hetdorp,in te
ruimen, dat reeds sedertlangen tijd leêg staat, en daarzou ik
een twintigtal vaten wi
jn inslaan, en herberg houden op mi
jn'
ouden dag.-- Ja, lach maar, lach maar! Ja,jongenheer,dat
hebt gij geheelvergeten? - den ouden maylwilmen nietkenllen, men houdt zich zoo geheel vreemd, zoo voornaam

o,

gij zijt toch mijn geliefde jonker
weliswaarvroegerwat
los geweest neem hetmijnietkwali
jk! - zooalshetjonge
volkje gewoonlijk is maarbij heteinde kan àog allesgoed
worden.

MooR (ralt Jdzz om deltJc&).

Daniël, ik wilhetniet

meer verbergen !lk ben uw Karel, uw verloren Karel,hoe maakt

hetmi
jlle Amalia?
oatxlëlu(begitttteœeenen). Datik,oudezondaar,dievreugde
nog mag beleven , en uw gestorven vader weende te vergeefs!
Verheugu,witteschedel!vermolmdebeenderen,daaltnum etvreug-

de ten grave!

Miju heer en meesterleeft,mi
jneoogenhebben

hem gezien!

MOOR. En hàj wi1houden, wat hij u beloofd heeft, neem
dit, eerli
jke grijsaard, voor den vos in den stal; (dringtJezzz
eene zocre be.r8 @)ik heb den ouden man niet vergetell.

DAxlët,. Hoe? W atdoetgijt Teveel,gijhebtu vergist.
xoou. Niet vergist,Daniël1
.(Daniè'
lC/
Jffnedervallen-) Sta op
en zeg mij,hoemaakthetAmalia?
oxxlës. God vergelde het a1
. God beloone u ! Uwe Amalia,

o die zalhetnietoverleven,zi
j zalvan vreugde sterven!
MooR (dri
ftig). Zijvergatmi
jniet?
oAxlël,. Vergetenb
? Hoekuntgijzoo praten?U vergeten?
gij had erbijmoeten zijn, moeten zien,hoezi
j zich aanstelde,
toen detijding kwam ,datgijgestorvenwaart,zooalsdelandheer
lietuitstrooijen
MooR. Watzegtgij?mijn broederDANIëI,. Ja, uw broeder, de landheer, uw broeder - ik zal

u een andermaalmeerdaarvan vertellen,alshetdaartoetijdis-
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en h0ekortztjhem alWees,toen htjelken dag, die God geeft,
aanzoek bijhaar deed en haartotzi
jnevrouw wildemaken. O,
ik moet gaan, moet gaan, haar zeggen , haar de boodschap brena/zeccv.l
ïen. (R'il Jt

MooR. llalt, halt!zi
j mag het niet weten!niemand mag het
weten,ook mijn broederniet.
oz
txlëtk Uw broeder! Neen, vooral niet, die mag hét niet

weten!
. Hi
jvolstrektniet! Zo()hijnietreedsmeerweet,dan
hijmag weten 0,ik zeg u,erzijn slechtemenschen,slechte
broeders, slechte heeren

maar ik zou voor al het goud van

jn
nai
jn'nzeestergeen slechte knechtwillen zi

delandheerhield

u voor dood.

MooR. Hm !watbromtgi
j daar9
.
oAxlëlu (zachterj. En alsmen dan zoo ongevraagd wederopstaat.- Uw broeder was de eenige erfgenaam van uwen vader.
MooR. Oude!
'
Wat bromt gij daar tusschen detanden,

alsof een vreesselijk geheim op uwe tong zweefde, daterniet
nitwil,en toch uitmoet?Spreek duideli
jker1
.
DAxlëL. M aar ik will
ievervan hongermi
jneoude beenderen
afknagen,lievervan dorstmijn eigenbloeâdrinken,danoverdaad
en genotverdienen dooreen'moord.
(oaatdzlefaJ.)
MOOR na eene vree88ell
jke ,
y/ïf/: opvliegende.
Bedrogen, bedrogen! daar schiet het ml
'
j als een bliksemstlaal
door de ziel! - Schu 1
-k enst1
-eken ! hemel en he1! Niet
b
O*
I
*
J
@, vader! Schu rken streken ! M oordenaar, 1-oove1doorschurkenstreken!Doorhem belasterd!mijnebrieven vervalscht

en. onderschept - zijn hart was vol liefde o ik groote
dwaas, zijn vaderhart vol liefde o snoodheid, bedrog!
Het àad mij een' voetval gekost hethad mijslechtsééne
traan gekost- o ik bloode, bloode, bloode'dwaas! - LTegett
den muurJppzt/zlplIk had gelakkig kunnen zi
jn - oschelmerij,
schelmeri
j!het geluk van mijn leven mij door schelmschbedrog
ontroofd.LIIL''looptfcpdpvtfop enzleJr.)Moordenaar,rooverdoor
schurkenstreken!- Hijkoesterdezelfsgeenwrok.Nieteeneenkele
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gedachte van vloek in zi
jn hart - O boosvicht,onbegrijpehjke,
sluipende,afschuweli
jke booswicht!
KOSINSKY komt pJ.

KoslxsKv. Welnu,hoofdman,waarzijtgij? Watscheeltu?
Ik zie,gijwiltnog langerhierblijven.
Moolt. Voort!zadelde paarden1
. Wi
jmoeten vtill-zonsonderïang nOg OVe1'de gl'eI1ze11Zijn!
KOSINSKY. Qi
jschertst.
xoolt (bevelend). Spoedig,spoedig! Talm nietlang,laatalles
staan,en zorg datgeen oog u ontdokt. (K0?in8ky c/.)
MOOR.
$

lk vlied deze muren. Bij hetminsteuitstelzou ik woedend
kunnen worden,eu hijismijnsvaderszoon - Broeder,broeder1
.
gij hebt mij totden ellendigsten mensch op aardegemaakt, ik
heb u nooit beleedigt
l; dat was niet broederlijk gehandeld Pluk in rustdevruchten uwermisdaad, mi
jnetegenwoordigheid
zalu hetgenotdaarvannietlangervergallelt- maarwaarlijk,het
was niet broederli
jk gehandeld. Duisternis bedekke haar voor
eeuwig, en de dood M'ekke haar niet weder op.
Koslxsxy.

Depaal
den staan gezadeld,gijkmltopzitten,zoodra gijwilt.
MOOR. Watzijtgi
j haastig!waarom zoo veelspoed? Mag ik
KOSINSKY.

haar niet meer zien?
xoslxsxv. Ik tui
g terstond wederaf, zoo gij hetverkiest;

ïij gelasttetmi
jimmersom zooveelhaastalsmogeli
jk te maken.
Moolt. Nog eenmaal!nog een vaarwel!ik moet den giftdrank
dezer zaligheid geheel drinken, en dan - wacht, Kosinsky!

nog tien minuten - achteraan den slottuin - en wi
j spoeden
hee
An!
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V IE RD E TO O N EE L.
In den tuin.
AMALIA.

Gij weent, Am alia? en datzeidehi
jmet eene stem ! met
m
j
l
*
t
o
e
a
l
s
o
f
d
e
na
tuurzich ver
eene stem - hetscheen
jongdede vervlogen lente onzerliefde qikkerde met die stem weder op!
De nachtegaal sloeg a1s toen - de bloemen waren geurig als

toen - en ik lag van genotbedwelmd aan zi
jn'hals Ha!
valsch, trouwelooshart!hoe wiltgj uwen meineed verschoonen!
Neen,neen,weg uitmijne ziel,gijschrikbeeld! ikhebmijn'
eed jegens mijn' eeniggeliefde niet verbroken! Weg uit mijne
ziel, gi
j verraderlijke goddelooze wenschen! in hethart, waar
Karel heerscht, kan geen zoon der aarde zich indringen

M aar

waarom, mi
jne ziel, wordtgi
jalti
jâ zoo tegen wi1en dank tot
dezen vreemdeling getrokken? Ishijnietnaauw verbonden met
het beeld van mi
jn eeniggeliefde? lshijnietalshetwarezi
jn
voortdurellde medgezel? G i
j w eent, A m alia? O ,ik wi1
hem ontvlieden !
ontvlieden Nimmermag mi
jn oog dezen
vreemdeling meer zien!
ROOVER MOOR opent de ïf/ï/lWf/r.

AMALIA (ontnteld). Hoor, hoor! kraakte de deur niet? (ZV
ontdekt Karel ett t
îzrïze/op.) Hij? waarheent
? wat?
daar sta ik a1s vastgenageld , ik kan niet ontvlieden

Verlaat

mi
jniet,God in den hemel!- Neen,gi
jzultmi
jmijnenKarel
nietontrukken!ln mijne zielisgeeneplaatsvoortweegodheden,
en ik ben een zwak meisje!LZb
,'haalt J:ï portretvan Karelte
rpprdcâi
/zl.) Gij, mijn Karel, wees mijn beschermengel tegen
dezen vreemdeling,die onze liefde verstool
-t!U ,u wilik onafgewend aanzien, - e11weg met alle goddelooze blikken op dezen.

(Z# zit8til J:/oog 8trak op â:Jpovtret#:r#J.)
Moor. Gïj
.hier,edelefreule? -en zootreurig?eneenetraan
op dit portret? (âmalia .
gdY'
Jâem geen antmoord.) En wie is

*$+

-.-

1 de gelukkige, om

. e*WJ

1i0

wien zich het oog eener engel verzilvert? -

mag ook ik dezen aangebedene- (S(/milhetpovtretI:,
îc#pv?
*:4.)
AMALIA. Neen,ja,neen!
Moolt. (terî
ggdeinzende). Ha! en verdienthijdezevergodingt
?
verdienthi
j ze?AMALIA. Zoo gijhem gekend hadt.
Moolt. Dan zou ik hem beni
jd hebben.
AMALIA. Aangebeden,wiltgijzeggen.
Mooa. Ha!

AMALIA. O, gi
j zoudthem zoo liefgehad hebben - erwas
zooveel,zooveelin zijn gelaat- in zi
jne oogen in den toon
zijnerstem,datzooop u gelijkt- datik zoozeerbemin MooR èlaatdeppq
gt
w neder).
AMALIA. Hier, waarwijstaan, stond hi
jduizendmaal- en
uaasthem zi
j,die bijhem hemelen aardevergat- hierdwaalde
zijnoogoverdehem omringendeschoonelandstreek,- dezescheen

'

de waarde daarvau te besefen en door het welgevallen van haar

meesterstuk nog schooner te worden - hier boeide hij met
hemelschemuzijk devogelen deshemels- hiervandezestruiken
plukte hi
j rozen ,en die rozen plukte hij voor mi
j - hier, hier
lag hij aan mijn'hals, brandden zi
jne lippen op de mijnen, en
de bloemen stierven gaarne onder de voeten der minnenden -

xooa. Ishi
jdood?
AMALIA. Hij zeilt over onstuimige zeeën - Amalia'sliefde
zeilt methem - hij trektdoor ongebaandezandigewoesti
jnen Amalia'slieldedoethetbrantlendezandonderzi
jnevoetengroenen
en dewildestruikenbloei
jen- dezonvanhetzuidenverzengtzi
jn
ontbloothoofd,nooldschesneeuw doetzi
jnevoetenrimpelen,hagel
doorstormwindenvoortgezweeptregentom zi
jneslapen,enAmalia's
'

q

liefde wiegt hem onder stormen in slaap - Zeeën, bergen en
vlakten scheiden de minnenden - maarde zielen verplaatsen zich

uit den aardschen kerkeren vinden elkanderin hetparadi
jsder
liefdeterug Gijzi
jttreurig,graaf?
MOO'
R. Die woorden derliefdewekken ook mi
jneliefde op.
1
,

ï
yJée

--

-

k
j

+W
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AMALIA Lbleekj. Mrat?Bemintgijeeneandere? Helaas,wat
heb ik gezegd?

xooa. Zijgeloofdemijdood,en bleefden doodgewaandenge.
trouw zi
jhoordeweder, datik leefde, en gafvoormijalles
ten ofer. Zijweetdatik doorwoestenijen in ellende ronddool,
en hare liefdevolgtmijin woesteni
jen en ellende. Ook zi
jheet
Amalia,even alsgi
j,freule!
AMALIA. Hoebeni
jd ik uwe Amalia.
MooR. 0, zij is een ongelukkig meisje. Hare liefde geldt
eenen,die verloren is,en zal- nimmer,nimmerbeloondworden.

AMALIA. Neen, zij wordt in den hemelbeloond. Zegtmen
niet,datereene beterewereld is,waartreurendelzichverblijdell
en ïeh'efden elkander wederzien?

MOOlt. Ja, eene wereld, waarde slui
jerwegvalt, en de geliefden elkander schrikkeli
jk wedervinden
E euwigheitl is
haarnaam mijneAmalia iseellongelukkig meisje.
AM.
&JUIA. Ongelukkig, en u beminuen?
MOOR.

Ongelukkig,omdatzijmi
jbemint! Hoe,zooik eens

een moordenaar ware9
. hoe, freule,wanneer uw geliefde u voor

iederen kuseen moordkonopsommen? Ach,mi
jneAmalia!iseen
ongelukkig meisje.
AMALIA (vroli
jkpzdzrïzœdvf
/e). Ha!watben ik dan een gelukk*
lg me*
lsl
@ej Mijn eeniggeliefde is een uitstraalseldergodheid,
en diegodheid isliefdee11medelijden! llijzougeenevliegkunnen
zien li
jden
zi
jne ziel is even ver van eene slechte gec
lacllte
als de middag van den middernacht verwi
jderd.
MooR (l
rendtziclt'
îAI:J ter zï
J'#e,e1tziet.
:/0.câ naar de f'
zcJ'/).
?
AMALIA Lzingt ez k
veeltop de luit).
Hektor M'
ilt gi
j eeuwig mij ontvlieden,
'
W aar llet moordend staal der Aeaciden

Vrèeslijkeolersaan Patroklusbrengt?
Spreek, wie zal voortaan uw'kindren leereu ,
Lansen werllen el1 de Goden 't eeren ,

Als(
le t
lood u onverbidlijk weukt?

MooR (neemt dJïîzxb
J#a;# de îvï/ot8peelt).
Dierbre vrouw,reik mi
jlxijn speeren lansen,
Ginder

wenken - wilde oorlogsdansen!

(Hi
jxdr.
pfdeî?zï/weg e02i
jltJttt
xp.)

V IJF D E TO O N E E L.

Nabijgelegen wout
l. Nacht. Een oudvervallellkasteclin hetmiddell.
DE ROOVERBENDE 0p dellg1'01ld gelegeî'd.
DE ROOVERS ,(zingenj.

Stelen,moorden,vrolijk leven
In het wout
l en in 't bordeel,
W at kan 't leven andersgeven,
M orgen is de galg ons deel.

Wi
j leven vrolijk,alti
jd blij,
H et woud is ons kwartier;

Bij storm en noodweêrlagcllen wij,
Dat is zoo ons pleizier!
De maan is onze trouwe zon, Alercurius de maat,

Die onspatroollisen prakti
jk van alonswerk verstaat.

Van daag eensbi
j den paap te gast
En morgen bijden boer.
De restis nimmer ons tot last,
Daar zorgtde duivelvoor.

Vadertranen,moederkreten,
Jammertoonen van de bruid,

Daarvan moeten wijnietweten!
Vrolijkheid en vetten buit.
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En krimpen zijonderden bijlslag ineen,
En vallen ze,en kermen metjammrend geween,
Dan kan dat gekrimp onzen oogen bekoren,

En klinktdatgekerm a1smuzi
jk onsin d'ooren.
En komt ons uurt
je eindlijkaan
De duivel moog het halen !
Dan is voor goed de grap gedaan

Alswi
j 'tgelag betalen.
En slok nog voorhetlaatstwatgoeden brandewijn,
En ran plan plan algaauw zal'tdan gdeden zi
jn.
scllwllzER. Het is nacht, en de hoofdman nog niet terug!

IC.
&ZMANN. Hi
j beloofdetoch metklokslog achtwederbijons
te zijn.
scllwElzER. Zoo hem iets leeds geschied is

Kameraden!

dan gaan wij erop losen moorden allesuittot zelfst
lc zuige1l
*ls
o'
en.

SPIEGELBERG Lneemt .
Rczzzlcvzz tev zF
J'#:). Een enkelwoord,
llazmann.

scilwAuz (/p/ Grimm). Zullen wijgeenespionnen uitzenden.
GRIMM. Laathem lnaarbegaan! Hi
jzalzi
jne zaken we1zoo
doen,datwijbeschaamd voorhem zullen staan.
scHwxlzzu. Dat hebt gij dan toch geheelen almis! Hij
ging niet van ons als iemand, die een schelmstuk in het schild

voert. Zi
jtgii
#
J
'verc
t/eten,
# wa
thi
ui c
k.a'e
zez
k..zd h
eeft.,toen hï
jonsover
..

de heide voerde9
.

,,M'ie slechts /4n knolvan (
len akker steelt,

en ik hoor het,zijn hoofd llli
jft hier, zoo waar ik M oo1-heet-''
Mri
j mogen niet rooven.
RAZMA>N (zccl/ /pJ Spiegelberg).Waarmoetdatheen - spreek
duidelijker!
SPIEGELBERG. Pst! pst! lk weet nietofgi
jen ik door
vrijheid verstaan, datwi
jvoordekarloopen trekken alsosscn,
en daarbij den mond vo1van onafhankeli
jkheid hebben Mi
j
bevalt het niet.

scHwslzlR (tot &rï&z>,
). Wat mag diewindbuiltoch weder
in den zin hebben ?

uAzxAxx Lzacht tot f,&#:îJdr:). Spreektgijvan den hoofdman ? -

splEoEsBlao. Pst, toch! Pst! Hi
j heeftzijneverklikkers
ollder ons rondloopen - hoofdm an zegtgij? wieheefthem
tot onzen hoofdman gemaakt, of heeft hij zich nietdien titel
aangematigd, die van regtswegemi
j toekomt? Wat, wagen wi
j
daarvooronsleven - tarten wijdaarom deluimenvanhetnoodlot, om onseindelijk nog gelukkig tea'
chten, delijfeigeuen van
een'slaafte zijn?- Lijfeigenen,wijdievorstenkondenzijn?
Bi
j God!Eazïann datheeftmijnooitbevallen.
scllwllzxa (/pJdeanderen). Ja - gijzijtde regte held
kikvorschen metsteenen tegooijen, datkuntgij zijn niezen
zou genoeg zijn om u doorhetoog van eene naald tejagen SPIEGyZTJB>II:C
I (/p/ Razmannt. Ja -- en jaren reedszin ik er
y* atzi
jt1waar0P :hetmoetandersworden.Razmann - zoo VJd
voorik u altijd gehouden heb - Razmann,men vermisthem geeft hem reeds half verloren
Razmann! ik geloofdatzi
jn
laatste uur slaat

Hoe? de vreugde is zelfs niet op uw ge-

laattelezen, nu devri
jheidsklok luidt? Gi
j hebtzelfsnietzoo
veel moed om een' koenen wenk te verstaan.
RAZMANN. Ha, satan ! waartoe wilt gi
J
'mi
jverleiden ?
l
l
e
b
t
Go
ed ! volg mi
SPIEGELBERG.
gi
j begrepen?
j! Ik

heb gezien, waar heen hi
jzicllbegaf Kom ! Tweepistolen
missen zelden,en dan zullen wijdeeerstenzijn,diedenvlasbaard van kanthelpen. (#i/l
rilhem mede8lepen-j
scllwllzEl (trekt woedend zù'zl dolkj. Ha, schelm ! Juist
van pasherinnel-tgi
j mijaan âeBohéemschewouden! '
Waart
gi
j niet de lafaard, die begon te kermen, toen men riep:(
1e
vijand nadert! Ik heb u reeds toen in mijn binnenstevervloekt Sterf,sluipmoordenaar! (I1;
.'8teekt/àdizl#pp#.)
j
Roovllts (
,i
i Jdre#v;). Moord!moord!Schweizer
berg
scheidthen van elkander!

Spiegel-

scllwElzER (merpt z?
)'
zl dolk p, Spiegelôerqj. Daar!
zoo

Bedaar,kameraden

sterf

Laatu niet door deze kleinigheid

storen
De schelm isalti
jd vi
jandig jegensden hoofklman ge.
weest,en heeft nergenseen lidteeken aan tewijzen Nogeens,
stel u tevredeyl.

Vloek over dien booswicht - Als sluip-

moordeyzaar wil hij mannen van kanthelpen! Alssluipmoordenaar! Is ons daarvoor zooveel zweet over de wangen geloopen,

om alsschobbejakken uitdeze wereld tesluipen?Ellendeling!Hebben wij onsdaarom bijvuur en rook gelegerd, dat wi
j ten
laatste als ratten zouden sterven?

GUIMM. Maar wat duivel - kameraad - wathad gijmet
elkander? - de hoofdman zalwoedend worden.

scllwElzER. Laat mij daarvoor zorgen En gijellendeling
Ltot ffccwtlzàpl,gi
jwaartzijn medehelper, gi
j! Scheeru uit
mi
jne oogen Schufterleheeftook zoo gedaan, maardaarvoor
hangthijnu in Zwitserland,zooalsmijn hoofdman hem voorspeld
heeft lMen,8chiet.4
SCHW ARZ (
opk
vringendej. Hoor,een pistoolschot! (1Ven dclïd/
Nog een! Hola!het is de hoofdman!

GltlxM. Oeduld! Hijmoetdriemaalschieten!LMen Jppr/nog
dtzl,
scJp/.)
scilwAaz. Hijishet! ishet! Verberg u,Schweizer,
lftten wij voor u antwoordcn!(Zi
j dcJ1&s.
)
MooR. Koslxsl
tv treden op.

scllwElzEa (lien /t
, gemoet). Wees Mrelkom ,hoofdman Ik
ben wat voorbarig geweest, sedert gij weg zijt.(I1c
''brengt Je'z
bLiJt
,/lj'
k.4'
Weesgi
jregterttlsschenmi
jendezen te1
-sluip
heefthi
ju willen vermoorden.
RoovzRs (ont8teld). Wat,den hoofdman?
pï.g f
Moou Lin nadenken verzonkett, valt J'ez
f?
'/).0 onbegrijpeli
jke
vinger der straiknde geregtigll
eitl! Mras hi
j het niet, die
mi
j het sirenenlied voorzong?
Wi
jd dezen dolk aan de on-

doorgrondeli
jke godin dervergelding! Het was uw werk niet,
Schweizer.

scllwllzER.Zoo waar God leeft!ik heb hetwerkeli
jk gedaan,
en hetislang niethetslechtste,watikinmi
jnlevengedaanheb.
(Gaat.
TF
J'/?
k aJ.)
MooR (peintende).lk versta u Bestuurderin dcllhemelik kegrijp u - debladen vallenvandeboomen .en mi
jnherfst
isgekomen. Brengtdezen uitmi
jne oogen!(/.
&/li
jktlcz
lk
%pieler.ç œordt ?
.
/
7e.;#:#rJ-;ez?.)
qçeî
GRIMM. Geefonsbevelen,hoofdman - watmoetenwi
jverder
doen?

MooR. W eldra weldra isallesvolbragt Geefmijmîjnc
luit lk keu mi
j zelven nietmeer,sedert ikdaarwas- Mi
jne
luit, zeg ik ik moetmi
jtotvorigekrachten terugneuriëll
verlaatmi
j!
ROOVERS.

Hetis middel
macht, hoofdman.

MooR. Hetwaren slechtstranen,vergotenbijeenevoorstelling
in den schouwburg

hetRomeinsche lied moet ik hooreh, om

mijne slapendegeestkrachtwederop tewekken

geefmi
#jmijne

luit middernacht,zegt gi
j?
scHwAxz. Reeds voorbi
j. De slaap drukt ons als lood ter
neder. In geen drie dagen hebben wi
j een oog tligtgedaan.
MooR. Komt de verkwikkende slaap dan ook nog over de

oogen van sclzelmen? Waarom ontvliedt hijmij? lk ben nooit
een lafaard of een slecht mensch geweest - Gaat slapen - M et

'hetaanbreken van den dag gaan wij verder.
noovEls. Goeden nacht,hoofdman. (Zï
/legeren zfcl op den
grond en dlc/pezsén.4
D iepe stilte.
Moou neemt de D/CJ en .
Tdt4/.
Brutu8.

Welkom,welkom ,vreedzame valleijen!
Geeft den laatsten der Romeinen stêe!

Van Philippi,waarde dood zi
jn rijën
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Neêrvelt,sleep ik 't nokkend harte mêe.

Cassius waarzi
jtgij? Rome ontvloden!
Omgebragtmi
jn mi
jaanbiddend heir!
Ik verbannen naarhetrijk derdooden!
En geen wereld zelfs voor Brutus meer!
Cae8ar.

Wiemag hi
j,diedaarmettrotscheschreden
Van den rotstop lleêrdaalt,toch welzi
jn?
Zietmi
jn oog nog helderhierbeneden.
Dan is dat de tred vall een ltomein.

Werwaartskomtgij,spreek,watkuntgijmelden,
Zoon des Tibers? 'k W een om Rome's nood,

Spreek,bestaatzijnog destad derhelden?
'k Treur om haar,daar Oaesar haar ontvlood.
Bvutu8.

Ha,gijschim metdrie-en-twilttig wontlen!
'
W ie riep u uitPluto's doodenzaal?
Rugwaartsheen,in Orcus poelverzwonden,
Trotsche Caesar! Xier geen zegepl.aal,

Op Philippi'svreeslijk-ijzren altaar
Rooktdervrijheid laatste ofïerbloed;
Rome sterftbijBrutus'droevedoodbaar,
Brutus gaat naar M inos.- Naaruw vloed!
Caesar.

Ook doorBrutus'snijdend zwaard gevallen1
.
Gi
jook - Brutus- spandetmethen zâam1
.
Zoon - ik was uw vader.- Duizendtallen

Knielden neêrvooru,mi
jn erfgenaam!
Ga -- gijwerd degrootstederRomeinen,
W ant uws vaders borst doorboorde uw staal.

Kri
jsch hetrond bijGrieken en Latijnen:
Brutusis t
le grootste der Romeinen,
W ant uws vaders borst doorboorde uw staal.
Ga,o Brutus,vier uw zegepraal!
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Ga- nu weetgi
jwataan Lethe'sstranden
Voor benaauwdhelâ mij,mi
j Caesarbanden Caron,laataan gindschezi
jmijlanden,
Brutus, ga en vier uw zegepraal!
Brutu8.
Vader, toef! In aard- en hemelri
jken
ls er een slechts opgedoemd ,

DieaaltCaesarkon geli
jken;
E11dien eenen hebtgi
j zoon genoemd.
Caesar slechts kon Rome ooit verderven ,
Brutus slechts kon Caesar niet weerstaan;
Daar waar Brutus leeft, moet Caesar sterven;

Gagi
jlinks,ik zalterregtergaan.
(fWJ'legtdeJVïJneder,eltgaatnadenkend op ezlnet
l
vv.'
l
Wie staatermijvoorin? hetisalleszoo duister verwarde doolhoven - geen uitweg - geene leid-ster zoo alles
te niet ging met dezen laatsten ademtogt - te niet a1s een
beuzelachtig marionettenspel- M aar waartoe dan die brandende
dorst naar gelukzaligheid? W aartoe dat ideaal eener
on bereikte volmaaktheid? Dat uitstellen van onvoltooide
plannen? - W anneer de kleinste drukking van dit nietige wapen

(âet'id/ppîroor J:Jgezigtâp?z#f?p#d)dewi
jze aan den dwaasde lafaard aan den dappere - de edele aan den schelm gelijk
maakt? - Er is toch eene zoo goddelï
jke harmonie in de ziellooze natuur, waarom zou deze wanklank in de geesteli
jke bestaan?
Neen ! neen! er is iets meer, want ik ben nog niet
gelukkig geweest.

Gelooft gi
j, dat ik zalbeven? Schimmen derdoormijvermoorden! ik z>lniet beven. Llfenig dï##:r:zl&.) Uw bange
doodstrijd - uw zwartverworgdgelaat- uwevreesseltikgapende
wonden zijn immers slechts de schakels eener onverbreekbare
keten van het noodlot, en hangen zamen metmi
jne speeluren,
metdeluimen mi
jnerminnen en leermeesters,metdeinborstvan
mi
jn' vader, met het bloed mijnermoeder. (Do0rJf
xïrerfpp

bevangen.) Waarom heeftmi
jn Perillus(1)een'stiervan mijgemaakt,zoodatdemenschheidinmijngloei
jendbinnensteverbrandt?
LH'
4' legt de pi8tool aan-) Tijd en eeuwigheid aan
elkandergeketenddooreenenkeloogenblik! Vreesseltjkesleutel,
die de gevangenis des levells achter mi
j sluiten c
le woonplaats
van den eeuwigen rlacht voormi
jontgrendelt zeg mij
zeg mi
j waa1
,heen waa1
*11een zultgi
jmijbrengen?
Vreemd, nooit betreden land !

Zie, de menschheid duizelt

bijditbeeld,degezigteinder van het stoselijkehoudtop, en de
kwaadstichtende verbeelding spiegelt aan onze ligtgeloovigheid be-

lagcheli
jke droombeelden voor -- Neen1
. ueen! Een man moet
niet struikelen
Weeszooalsgijwilt,duisteretoekom st
zoo miju eigen ik mijslechtsgetrouw bli
jft.-- Weeszooalsgij
wilt,zooikslechtsmijn eige11ik medebreng Dedingenbuiten
hem zi
jn slechtshetvernisvan den man lk ben mt'n hemel
en mi
jne hel.
Zoo gi
jmi
jergensineelletotaschverbrandewereldstreek11l1ee11
liet,dic gijuituwe oogen gebannenhadt,waardeeenzamen>cllt
en eeuwige woestijnen mi
jneuitzigtenzulleuzijn?- Danzouikt
le
zwi
jgende woesteni
j i1l mijne verbeelding bevolken, en had de
eeuwigheid tot tijd om hetverwarde beeld der algemeene ellende
te ontleden
Of wiltgijmi
j dooralti
jd nieuwegeboorten en
altijd nieuwe schouwplaatsen van ellendevan trap tottrap - tot
vernietiging

voeren? Kau ik niet de levensdraden , die ginds

voormijgewevenzi
jn,evengemakkeli
jkverbrekellalsdeze?- GSJ
'
kuntmi
jtotnietsdoenterugkeeren Maardezevri
jheidkuntgijmi#
j
niet ontnemen. (
114 laadtde,ï.
îJt?p3. Plot&eliltg épfty/ht
j'op.
4En
zal ik uit vrees voor de kwellingen des levens sterven?

Zal ik

mij döor de ellentle laten overwinnenu
? -- Neen,ik zalzedragen.
(Hl
j ft
lerz/dezï.
s/ppjweg.4 De smart vqrlamme doormijn'trots!
lk wi1hetvolbrengen. q
'
Het,
snr#J8teed8 #p,
dl.
er#e0-.)
(1) Eel
k kt
m stenaax te Athene, die een'koperen stiel
'moest vervaardigeu, waarin misdadigers levend werdeu verbrand.

be J%'/l&r.
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HERMAN, die door JdJ woud komt.

Luister,luister!vreesselijk huiltdeltachtuil
ginds in hetdorp

hetslaattwaalf

Goed,goed,het schelmstukisverborgen

in deze wildernisgeenbespieker. (Treedtp, den torenJpden klopt.)

Kom boven, ellendigetorenbewoner! Uw maaltijd isgereed.
Moos LzaohtJ:rf
z#Jrd#:zl#:). W atmoetdatbedident
EENE STEM Lin dett torelt). Wie klopt daar? Zijtgijhet,
Hermall,mijlle raaf?
HIXMAN. Ik ben het Herman , uwe raaf. Kom boven aan

de traliedeur en eet. (Uilett,
sc.
lrddf/ftl
dx.l Uwe slaapkameraden
maken eenevreesselijkemuzijk,oude- hoesmaakthetu?
DE STEM. Ik had grooten honger. lk dank u,zender der ra-

ven,voorditbrood in dewoesti
jn!- En hoegaathetmetmijn
dierbaar kiud,H erman?
HERMAN. Stil - hoor - geraas a1s van sl
apenden! Hoort

ïi
j niets?
STEM. Wat? Hoortgijwat?
HERMAN. Het zuchten van den wind dool' de scheuren des

torens- eelle nachtmuzijkjwaarvan detanden beginnen teklapperen en de nagels blaauw worden - Hoor, al weder. - Het

is telkens alsof ik iemand hoorslapen - (Wj hebtgezelschap,
oude - hu ! hu ! hu !

STIM. Zietgijiets?
HERMAN.Vaarwel vaarwel
Daal neder in het gat

Afschuwelijkisdezeplaats-

hier boven isuw helpèr,uw wreker -

Vervloekte zoon! (W ilheengaan.)
MO0R (ontzette rpprdcây
,n tredende).Sta!
HERMAN (kermende). 0 ik ongelukkige!
Moox. Sta, zeg ik !
HERMAN. Genade!genade! Nu is alles verraden!
MooR. Sta!Spreek! Wiezi
jtgiji
? Wathebtgi
jhiertedèen?
Spreek !
HERMAS.Erbarming,erbarming,gestrengeheer! Hoorslechts

één woord,eer gijmi
j doodt.
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Moos Ltermi
jlhi
j cyzl'degen trektj. Watzalik hooren?
HERMAX. Gij hebt hetmijweliswaarop doodstrase verboden
ik kon niet anders durfde niet anders er is een
God i11den hemel - het îs toch uw eigen vader ik had me-

deli
jden methem

Geefmijden doodsteek!

MooR. Hier schuilt een geheim achter
lk wil alles weten.

l3eken! Spreek!

px STEM (uitdettdprdzl). Ach!ach!zi
jtgijhet,Herman,die
daarspreekt? Metwien spreektgij,Herman?
Moox. Is daar beneden nog iemaud

M'at gebeurthier?

LLooptp7Jdetttoren toe.) Isheteen gevangene,die de menschen
hieropsloten*
?- lk zalzijneketensverbreken. Stem ,verhef
u nogmaals! waaris de deur?
HERMAN. O , wees barmhartig ,edele heer!

ga niet verder,

edeleheer gauitbarmhartigheidvoorbij!(Vev8pertJew den.xt
-p.)
Mooa. Een vierdubbelslot! Weg gij Hetmoetopen
Kom mi
jnu voorde ee1-stem aaltehulp,gi
jdievenwerktuigen! qHi
j tleemtJz'
de/sù'
ztt
r,
yettopentdefrlfïtp
t/t
rftr. Uitden
çrf?oz# 'ti
.
jgteen p'-ù'
dccr# op,uitgevte3geld al8eenpf
zrccoz//t
?.l
DE GRIJSAARD. Heb medelijden met een'ongelukkige! Erbarming!

MooltL8priugtver8chriktJ:rv).Datisdestem mijnsvade1-s!
D. o. MooR. Heb dank, o God! H et uur der verlossing is
gekomell.
Moox. Geest van den ouden M oor, wat verontrust u in het

graf? Hebt gi
j eene misdaad medegesleeptin gintlschewereld,
die de poorten van het paradi
js voor u dluit? lk za1 dan
missen laten lezen, om uw l'onddwalende geest de hemelsclle

rust te verzekeren. Hebt gijhetgoud van weduwen en weezen
in de aarde begraven, en drijft u dat in ditmiddernachtelijk
uur klagelld rond ? Ik za1 den onderaardschen schat uit de klaau-

wen van den tooverdraak rukken,alspuwthi
jookduizendvurige
vlammen op mi
j en algrijpthijmijn zwaard metzijne scherpe
tanden, of komtgij, om op mi
jlle vragen deraadselen del
'
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eeuwigheid te onthllllen? Spreek, spreek! ik ben geen lnan die
van vrees verbleekt.

o.o.MooR. Ik bengeen geest. Betastmij, ik leef,o welk
een ellendig,erbarmelijk leven!
MOOR. Wat?Zijtgi
jnietbegraven geworden?
o.o.MooR. Ik ben begraven geworden

datwilzeggen:een

doode hond ligtin hetgrafmi
jnervaderen; en ik

drievolle

maanden smacht ik reeds in dit donkere onderaardsche gewelf,
door geen' enkelen lichtstraal beschenen, door geen' zoelen wind
verfriscllt, door geen' vriend bezocht, waar wilde raven krassen
e)1des nachts de uilen schreeuwen.
MooR. Hemel en aarde1
.W ie heeftdat gedaan?

D.o.Moox. 0 vloek hem niet!- Datheeftmi
jnzoonFrans
gedaan,
Moox. Frans? Frans? - 0 eeuwige chaos!

o. o.Moox. Zoo gt een mensch zijten een menschelijk hart
hebt,verlosser, dien ik niet ken,zoo hoor het verdriet van een'

vader, dat hem doorzijnezonen berokkend is- dl
ie maanden
heb ik het reeds aan doove rotswanden geklaagd, maaralleen de

echo kaatste mijne klagten terug. Daarom , zoo gi
j een znensch
zi
jt,en een menschelijk harthebt
MooR. Zulk tergen zou de wilde dieren uit hunne holen kunnen

doen tevoorschijn komen.
D.o.MooR.lk 1agjuistop hetziekbed,en waspasbegonnen
mijneverlorene krachten eenigzinsterug tekri
jgen,toensaeneen'
man bij mij bragt, die voorgafdatmijn eerstgeborene wasgesneuveld in den slag. Hijbragteen zwaard medemetzijn bloed
geverwd, en zi
jn laatste vaarwel,en zeidedatmijllvloek hem
gejaagd had in strjd,dood en wanhoop'.
MooR (nattâdzzzalgqœendj. Alleswordtduidelijk!
D.o.MooR. Hoorverder!lk vielin onmagtbijdezetijding.
Men moetmi
j voordood gehouden hebben, wanttoen ik weder
totmj zelven kwam,lag ik reedsin dekisten als eendoodeiù
een li
jkkleed gewikkeld. Ik klopteaan hetdekselderkist. Zij
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werd geopendv Het was een donkerenacht, mi
jn zoon Frans
stond voormij. Wat?riep hi
j meteenevreesselijkestem ,wilt
gi
jdan eeuwig lcven?- enophetzelftleoogenblikvlooghetdeksel
weder digt. Het verpletterende dezerwoorden had mijvan het
gebruik mi
jner zintuigen beroofd; toen ik wedertotmi
j zelven
kwam ,voelde ik dat de kist opgeligt,en een halfuurlangin een'

wagen weggevoerd werd. Eindeli
jk werd zijgeopend,- ikstond
aan den ipgang van ditgewelf,mi
jn zoon stondvoormijmetden
man, die mi
j het metbloed bevlekte zwaard van Karelgebragt
hal - tienmaleu omvatte ik zi
jne knieën en bad en smeekteen
omhelsde ze en bezwoer hem
maar zijnsvaderssmeekendrong
niet(
loortotzi
jn hart. Naarbeneden methetli
jk!klonk het
verpletterend t
zitzi
jn'mond,hijheeftlang genoeg geleefd,en ik
werd zoudererbarmen naarbeneden gestoten,en mi
jnzoonFrans
slootde deurachtermijdigt.
Mooa.Datisonmogelijk,onmogelijk!Gijhebtuzekervergist.
o.o.Moox. Ik kan mi
j vers
dsthebben. Hoorverder, maar
maak u niet boos! Zoo lag ik twintig uren, en niemand dacht

aan mi
jn'jammervollen toestand.Nooitwordtdeze wilderuisdoor
menschen llezocht, want het algemeene hijgeloof zegt, datde
schimmen mijner vaderen in deze ruïllen metrammelende ketens
ronddolen, en e1. des middernachts hun doodenlied doen hooren.

Eindelijk hoordeik de deur wederopengaan,deze man bragtmij
brood en water, en verhaalde mi
j, datik totden hongerdood
veroordeeld was, en dat zijn leven in gevaarwas,alshetontdektwerd,dathi
j mi
jvoedde. Zoobleefik gedurendedezen langen
ïijd kommervolin hetleven,maardeaanhoudendekoude,- de
verpestendeluchtom mi
jheen,- eenevreesseli
jkcdroefheid lmijne
krachten weken, mijn ligchaam verzwakte; duizendmaalbad ik
God met tranen om den dood, maardemaatmijnerstrafmoet
nog niet vol zi
jn
ofmoetmi
j somsnog de eeneofandere
vrcugdewachten, waartoe ik zoowonderbaarlijk in hetleven behouden werd. Maar ik lijd regtvaardig
mi
jn Karel! mijn

Karel! hljllad nog geenegri
jzeharen.
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Moou. Hetisgenoeg. Op!gijluije,gevoelloozeslapers1
.0p!
Wilniemand ontwaken? (II%
jdclïe/eenezidfpplal JptkzldeJpçf#ol
der .
y/cp:p#d 1-oover8.j
xoovlas (opk
vringende). He!holla!holla! Watis er?
Moon. ,lleeft di
e geschiegenis u niet uit den slaap geschud?
(Ie dooden zou ze doen ontwaken!Ziethier!ziet hier!de wetten

der wereld zi
jn een dobbelspelgeworden, de bmlden dernatuur
zi
jn verbrokell, de oude tweedragtislosgebroken, dezoon heeft
zi
jn'vader vermoord.
oz xoovEas. W atzegtde hoofdman?
MOOR. lieen niet vernaoord!datwoord istezacht!- dezoon

heeft zi
jn'vaderduizendmaalgeradbraakt, op de pijnbank gefolterd! (1e woorden zi
jn mijnog te zacht hi
jheeftdatgene gedaan,waarover de zondebloost,waarvoordekanibaalterugdeinst,
waaraan nog nooit een duivel gedacht heeft. De àoon heeft

zi
jn'eigen vader o ziethier! ziethier!- hijisinoumagt
gevallen,-- in ditgewclfheeftdezoon zi
jn'vader koude,
naaktheid, - honger,

dorst

o ziet toch , ziet toth !hetis

mijn eigenvader,ik zalhetu maarbekennen.
aoovlas (mringen toeen omringen &zloudettman).Uw vader?
uw vader?

scllwElzla. çtreedt (?t
v&e## nader ::
1 valt epprhem nederj.
Vader vau mijn'hoofdman! lk kusuwevoeten! gijkuntover
mijn'dolk bevelen.
MOOR. W raak, wraak, wraak voor u!zwaar beleedigde,Ont-

heiligde grijsaal
d! Van af tlezen oogenblik verscheur ik voor
çeuwig den broederband. (#i
J'8ehenrt zp
/zlkleed plAlboren /p/
bené.
den.j Zoo vervloek ik iederen droppelbroedetbloed,de hemel
zj mi
jn getuige! Hoormi
j,maan ensterren! l'
Ioormi
j,nachtede
z
e
s
c
b
a
nd
da
a
d
ne
de
r
z
i
e
t
!
l
l
o
or
miJ
' drl
*eli
jke l
zemel,dieOp
maal geduchte God, die boven de maan heerscht, en boven de
sterren wreekt en verdoemt! H ier kniel ik hier steek ik in

dezen vreesselijken nachtde drievingersop - hierzweerik,en
denatuurwerpe mijbuiten, zoo ik dezen eed breek,hierzweer
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ik, het daglicht niet weder tc zullen begroeten,völr het bloed
van dcn vadermoorder,op dezen steen geplengd,doordezon ver-

dampt. (Ili
j,
SJII4IJop-j
DE ROOVERS. H et is een Belialsstreek! M en moge zeggen, dat

wi
j schelmen zi
jn!Neen,bijalleswatslechtis,zoobonthebbeu
wi
j hetnooitgemaakt!
MooR. Ja,en bi
j lletgekerm van hen,die vroegeronderuwe
dplken vielen,van hen dietloor mijn brandstichten omkwamenen
door den instortenden toren verpletterd werdell,eer zal geene gedachte at
m moord of roof weêr in uw binnensteopkomen, zoolang
de kleederen van u allen niet door hetbloed vau dien vervloekten

scharlaken rood geverwd zullen zi
jn. Dathebtgijnooitgedroomd,datgijdearm van hoogeremagten zijt? Hetverwarde
kluwen van onze bestemming isontward1
.H eden,heden heefteene
onzigtbare magt ons handwerk geadeld! Aanbidt hem , die u deze
verllevene bestemming geschollken , die u hierheen gevoerd, die u

waardig gekeurd heeft, de wrekende engelen van zijn verborgen gerigttczi
jn! Ontblootuwe hoofden! Knieltnederin het
stofen staatgeheiligd
'op! (Zl
j knéelen.
)
scllwllzllt. Gebied,hoofdman! watmoeten wijdoeu?
MooR. Sta op, Schweizer! en raak deze heilige lokken aan!

lIbj Ir*>
?#fhem f
5?
J
jzi
jnen radevdzlgeeftJdzzleeneJccrlpâ in &
hand.) '
W eet gij 114)jjjhoe gi
j eens dien Boheemschen ruiter den
kop kloofdet, toen hij juist de sabel over mi
j zwaaide, en ik
ademloos en uitgeput van vermoei
jenisternederwasgezonken?
toen beloofde ik u eene koninklijke belooning; ik kon die schuld
tot hiertoe nooit betalen.

scflwElzlll. Gi
j zwoerthetmi*
F
i,hetiswaar,maarlaatmiju
eeuwig mi
jn schuldenaarnoemen.
.

MOolt. Neen, lltl wil ik betalen ! Schweizer! Nog geen ster-

veling iszoovereerdgewordenalsgij,Schweizer! wreekmi
jnen
vader! (dclfcdïzt
fo-8taatop.j
scllwzlzlR.Grootehoofdman!heden hebtgi
jmijvoorheteerst
trotsch gemaakt! Bcveel, waar, hee,wauneermoetik llem treFen?
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Moou. W ï
j hebben geen' tijd teverliczen, gi
jmoetdadeli
jk
gaan - Kies de besten uit de bende en breng ze regelregt naar
het kasteel van den landheer. Scheurhem ui
thetbed,alshij

slaaptofzich inwellustbaadt,sleurhem vandenmaalti
jdwegals
hi
j aan hetzwelgen is,ruk l--m van hetcmlcilix,a1shijbiddend
daarvoor op de knieën ligt! M aar ik zeg u , en druk het u op

het hart, lever hem mi
j niet dood! Diens vleesch za1ik in
stllkken scheuren en den hongeligen gieren totspijze geven, die
hem slechts ligtelijk wondt ofeen haar krenkt! Gaafmoetik
hem hebben , en ZOO gt
jhem mi
j gaafen levend brengt, zultgi
j
een millioen tot belooning hebben, ik zal die een' koning met

ïevaarvan mi
jn leven ontstden,endanzultgijgeheelvrijzi
jnllebtgi
jmijbegrepen,zoo spoed u!
SCHWEIZER. GeTloeg , hoofdman
hierhebtgijmijneban;
er op: of gijziettwee terugkomen ofniet éénen. Engelen der
wrake,vergezelmi
j! (Af meteene ôezl#:.)
MOOR. Gi
joverigen,verstrooitu in hctwoud .Ikblijfhier.

--.-.*s-j.- -

V IJ F D E B E D R IJ F.

E E R ST E T O O N E EIa.
Gezigt in vcrschcidenc kamers. Donkere nacht.

DAxlëlakcmt p?:/ eene lantaarn en tfpz
k' rei8zak.

Vaarwel, dierbaar geboortehuis - ik heb zoo menig lief eu

leedinugenoten,tocnmi
jnoude,goedeheernogleefde- Tranen
stortik overuw gebeente, datmoogtgijvan een'ouden knecht
eischen - het was eene schuilplaats voor weezen en een toevlugtsèord voor verlatenen, en deze zoon heefthet tot een moordhol

gemaakt - Vaarwel,gi
j goedevloer,hoedikwi
jlsheeftDaniël
u geveegd - Vaarwel, gij trouwe haard, de oude Daniëlneemt
een smartelijk afscheid van u gij waart met alles zoo bekentl,
gij zulter veel treurigheid over hebben, oude Eliëzer -- maar Go(1
beware mij voorhet bedrog en de listen van den booze Arm
kwam ik hier
arm ga ik weder heen maar mijne zielis
gered. (Op Jd/oogenblik dat J?
7
,gaan f/
,
.ff8tormt)
FRANS ïz3 eenb slaaprok JïA
lzlt?zl.

oAxlëlz. God, sta mijbij! hetisdelandheer! (Blaant#d
lantaarn vï/.)
FRANS. Verraden! verraden1
. Dooden staan uithullne graven

op - Hetuitden eeuwigen slaap gewekte doodenrijk brultmij
tegen:m oordenaar!m oordenaar1
.- W ie is daar?

DANIëIU Lal
z
g8tig.l

Help mi
j,heilige Moeder Gods!zi
jtgi
jhet,

edele heer, diezoo vreessel
ijk doorde gewelven klaagt, datalle
slapenden verschrikt wakker worden?
MooR. Slapenden? W ie zegt u om te slapen? Spoedig,steek

lichtaan1
.(Daniè'
lgaataJ,eo-komteenanderebediende.)Niemand
mag in dituurslapen. Hoortgi
j? Allesmoetop zijlt- onder
de wapens alle geweren geladen Zaagtgi
j ze gindsdoor
degaanderi
jen sluipen?
BEOIENDE. W ie, edele heer?
raAxs. W ie, domoor, wie? zoo koud,zoo onverschillig vruagt
gij,wie*
?ik ben ergeheelontsteld van!wie, ezel, wie? Geesten
en duivels! Hoe ver is de nachtom ?
BEDIENDE. Zoo even heeft de nachtwacht twee uur ge1*oepen.

FRANS. W at? Zal deze nacht daren totden jongsten dag?
Hoordetgijgeen geraasin denabi
jheid? geene zegekreten?gcen
getrappel van galopperende paarden? W aar is Kar - de graaf,
wil ik zeggen?

BEDIENDE. Ik weethetniet,mi
jn gebieder!
FRAxs. Weetgi
jhetniet? Behoortgi
j ook tothetkomplot?
Ik zal u het hart uit de ribben stooten ! M et uw vervloekt: ik
weet het niet! Gaauw , haal den pastoor!
BEDIENDE. Edele heer!

Mort gi
j? toeftgij? (be::z-#ïebediendeep:#/z'
ich
âeln.j Wat? hèbben ook bedelaars tegen mi
j zaâmgezworen9
.
Hemelen hel,allestegen mijzaâmgezworen?
DANIëL (komtmetJ:Jlioht). Landheer
ERANS.

FRANS. N een!ik beef niet! H et was'slechts een (
lroom. De
@
doodell staan niet weder 0P wle zegt, dat ik beefen bleek

ben? Ik gevoelmi
j zooopgeruim;,zoo wel.
oAxlës. Gijzi
jtdoodsbleek.uwestem isangstigenstamelend.
lRAxs. lk heb de koorts. Zeg maar, als de pastoor komt,

dat ik dekoortsheb. Zeg den pastoor, datik mijmorgellwil
doen aderlaten.
DANIëL. Zal ik u wat spiritus met suiker geven?
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Doe dat! de pastoor zalnog nietdadeli
jk l
'ierxijn.
Mijne stem is angstig en stamelend, geel'mijwatspiritusmet
FRANS.

suiker!

oa
txlëlu. Geef mi
j eerstdesleutels, ik zalze beneden uitde
kast halen -

exAxs. Neen,neen,neen! Bli
jf!ofik wilmetu gaan. Gij
ziethet,ik kan nietalleen zijn!hoe ligtzou ik,gi
j ziethet.
in onmagtkunnen vallen a1sik alleen ben.Laatmaarblijven,
laatmaarblijven! Hetzalwelovergaan,blijfmaarhier.
o&xlët. Gi
jzi
jte1-nstig ongesteld.
Faaxs. Ja, waarli
jk, waarlijk! 2at zalhetwelzijn.- En
ziekte brengtde hersenen in dewar,en geeftdolle, wonderli
jke
droomen. Droomenhebbennietstebeduiden. Nietwaar,Daniël?
Droomen kùmen uit,het ligchaam voort, en bedtliden niets ik

had zoo even een'mooijen droom.(fWJ'zinktïzlonmagtneder.
j
oAxlës. God in den hemel! wat is dat? George! Koenraad !

Sebastiaan!Martinus!geeftochtaalofteeken!(ScJ?f#/he1tt.
lMaria,
M agdalena, Josef! wees toch verstandig ! Anc
lers zal men zeggen ,
dat ik hem vermoord heb! Gotl erbarme zich nAi
jner!

Fuaxs (vevmardb. Weg weg! waarom schudtgijmijzoo,
afschuwelijk geraamte? dedooden staan nog nietOp
DANIëL. 0 hemelsche goedheid!Hi
jheefthetverstandverloren.
ruAxs (rigt zïcâ metozlpeï/e opj. W aar ben ik9
. O'
I
*
J
@y
11
.1
@01*
Daniël? wat heb ik gezegdt
? s1a er geen acht op, i1
t heb 011-

waarheid gesproken, het zi
j, wat het wil

kom !hell)mij op-

staan !
het is maar een aanval van dttizeling
omdat ik
omdat ik
niet uitgeslapelt heb.
:'
.
.D
AXIëL. Als Johan slechts hier was! ik wll ltulp roepen,
zal naar den dectur zenden.

FuAxs. Blijf! ga naast mijop deze sofa zittell! ;OO
gi
jzi
jteen verttandig man,een goedeman. Laatik u vertellell.
Dwxlët,. Ntl niet, op een'anderen keer! Ik zal11 naar bed
brengen , rust is beter voor u.
FRAxs. N een, ik sm eek u, laatik u vertellen,en l
ach mij
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censtluchtig uit! Zie, ik droomde,datik eenkoltinklijkmaal
gehouden had, ik was vrolijk van harte, en lag bedwelmd in
het gras van den slottuin , en plotseling

daguur

het was op het mid-

plotseling,maarik zeg u,lach mijterdegeuit!

oAxlët. Plotseling?

FuAxs. Plotseling trof een vreesselijke donderslag mijn sluimerend oor; ik stond waggelend en bevend op,en zie,toen was

het mij, als zag ik langsden geheelen horizon ligterlaaîjevuurvlammen opschieten,en bergen,steden en wouden als wasin het
vuur versmelten en eene huilende windvlaag vaagde zee, hemel
en aarde schoon - daar weêrklonk het als uit koperen bazuinen:
Aarde lever uwe dooden uit, zee lever uwe dooden uit! En
het kale veld begon te scheuren en schedelsen ribben en kinnebakken en beeneu op te werpen,die zich zamenvoegden tot men-

scheli
jke ligchamen,en in onafzienbareri
jenvoortstroomden.Toen
zag ik opwaarts, en zie,ik stond aan den voet van den donde-

renden Sinaï,en boven mi
j gewemelen ondermij, en boven op
den top des bergs zag ik op drie vurige zetelsdriemannen,voor
wier blikken alle schepselen vloden -

oAxlit. Dat iswaarlijk degeheele voorsteging van den jongsten dag.
rawxs. Nietwaar, het isalles malligheid? Toen trad er een

voor,geli
jkaandestarrenvandennacht,hi
jhatlinzijnehandeen'
ijzeren zegelring, dien hij tusschen het Uosten en hetWesten
hield,en sprak: Eeuwig,heilig,regtvaardig,onveranderljk!Er
is slechts ééne waarheid,er is slechts ééne deugd! w ee,wee,

weeoverden twi
jfelenden worm ! Toen trad een tweede voor,
dic een'blinkendeù spiegelin dehandhad,dienhieldhi
jtusschen
het Oosten en hetW esten,en sprak:Dezespiegelis dewaarheid;

huiclkelari
j en vermomming moeten daarvoor wi
jken - toen
verschrikte ik en het geheele volk, want wij zagen slangenti
jger- en hyënagezigten door den ontzettenden spiegelteruggekaatst.- Toen tradeenderdevoor,dieinzi
jnehandeenemetalen
weegschaalhad,die hield htjtusschen hetOostencnhetWesten,

13
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en sprak: Treedt toe, kinderen van kdam

ik weeg de ge-

dachten in de schaalmi
jnstoorns, en (le dadellmethetgewigt
mijner gramschap!
oAxlëlz. God bewaremij!
>axxxs. Sneeuwwit stonden daar allen, angstige verwachting

kloptein iedersborst. Toen washetmi
j,alshoorde ik van den
berg metdonderende stem mijnen llaam heteerstnoemen,enhet
merg versti
jfde in mijnebeenderen, eu mi
jne tanden klapperden
ltlide. Daarop kwam de schaal in beweging, het donderde uit de

rots, en de uren vlogen, heteen na hetander,voorbijde links
hangende schaal, ep het een na hetanderwierp er eene doodzonde in.oAxlëla. 0 ,God schenke u vergfenis!

>asAxs. Dat deed hij niet!

De schaalwiesaan toteen'

berg, maar de andere, vol van hetbloed der verzoening, hield

haar nog alti
jd hoog in de lucht

eindelijk kwam een oude

man , zwaar gebogea onder verdriet, de arm half verslonden dool
'
een' hevigen honger, aller oogen wendden zich schuw van den

man, ik kende den man, hi
j sneed eene lok van zijn zilverwit
hoofdhaar, wierp diein deschaalderzonden, eu zie, zijzonk,
zonk plotseling naardenafgrond,en deschaalderverzoening vloog
hoog in de lucht! - Toen hoorde ik eene stem uit hetbimtenste
der rots,die uitriep: Genade,genade,allen zondaars der aarde,

allen verlorenen!gi
j alleen zi
jtverworpen!
waarom lachtgijniet?

Lbiepe8tilte.4 Nu,

DANIëL. Kan ik lagchen a1s ik huiver van ontzetting? Droomen komen van God.

>ARAxs. Schaam tl, schaam u, zeg datniet! Noem mi
j een
gek,een bi
jgeloodge,lafegek1
.Doe dat,besteDaniël,iksmeek
eru om ,drijfduchtig den spotmetmi
j!
oANIë1,. Droomen komen van God. Ik zal voor u bidden.

rRAxs. Gi
.'liegt, zeg ik .ga dadeli
g
jk, loop, ijl,ziewaar
de pastoor blijft, laat hi
j zich haasten, haasten;maarik zeg
u gi
j liegt.
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DAxlët (in Jddâelngaanj. God schenke u genade!
FRANS.

Volksdomheid, volksvrees!

H et is immers nog niet eens

uitgemaakt,ofhetverledenenietvoorbijis,ofdateenoog,daar
boven de sterren,hetgezien heeft- Hm ,hm !wiebliesmi
jdat
in ? W oont er dan een wreker boven de sterren?

N een, neen!

Ja,ja! Vreesselijk hllilthetrondom mij: daargindsboven de
sterren is een regter! Dezen nacht nog te staan voor den wreker
boven de sterren! Neen,zeg ik. Ellehdige schuilplaats,waar
woest, eenzaam , stil is
achter zich uwe 1afheid wi1verbergen
het daar boven de sterren
M aar zoo llet toch eensanders
ware? Neen, neen, dat is het niet! lk gelast, dat het niet
anders is! Als het echter toch eens z4o ware? W ee u, zoo het
vergolden werd! W anneer de rekening met u dezen nacht nog
verefend werd!- W aarom huiver ik zoo? - Sterven! waarom
ïri
jptmijdatMroord zooaan?- Rekenschap doen aan den wreker
daar boven de sterren - en zoo hi
jregtvaardig is, weduwen en
weezen, onderdrukten, getergden roepen tot hem om wraak;zou

hi
j regtvaardig zi
jn?- waarom hebben zi
jgeleden,waarom hebt
gi
joverhen gezegevierd>
.
P&.
sTooR MosElt tveedt p;?.

j.
MoslR. Gij liet mij halen, landheer. Zulksverwondertmi
g
i
j
v
o
o
r
n
e
me
n
s
me
t
d
e
g
o
d
s
Voorheteerstvan mi
jn leven!Zi
jt
dienstte spotten,ofbegintgijvoorhaartebeven?
FRANS. Spotten qf beven, alnaardatgijmi
jantwoordt.Hoor Moser, ik wil u bewijzen, datgijeen gek zijt# ofde
wereld voor den gek wilthouden, en gijmoetmijantwoorden?
Verstaatgi
j?Zoo gi
j.uw levenliefhebt,moetgi
jmt'antwoorden!
MosER. Gi
j daagt eene hoogeremagtvooruwen regterstoel,
die hoogere magtzalu eenmaalantwoorden.
:'aAxs. Nu wi1ik het weteli, nu op dit oogenblik, opdat ik
niet eene lafe dwaasheid bega en in den drang van den nood de
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goden van hetgepeupelaanroep. lk heb u dil
twijlsmethoongelach onder Bourgognewi
jn toegedronken: Eris geen God1
.
Nu spreek ik ilzernstmetu, en zeg u: Erisgeen God! Gi
j
moet mij Inet alle wapenen die gi
j bezitwederleggen, maarik
blaas ze weg metden adem van mi
jn'mond.
MosEl. Het waretewenschen, datgijeven gemakkelijk den
donder kondt wegblazen, die met tienduizendvoudig centenaarsgewigt op uwe trotsclle ziel zal vallen ! Deze alwetende God,

dien gij, booswichten dwaas, te midden zi
jnerschepping durft
ontkennen , behoeft zich niet door den mond van het stof te regt-

vaardigen.Hij iseven grootin uwe boosheid,alsineenglimlacll
der overwinnende deugd.

yaxAxs. Heelmooi,pastoor! Zoo bevaltgijmij.
MosxR.lk sta hier voor de zaak yan den Opperheervan llemel
en aarde, en spreek tot een' w orm , even als ik ben, wien ik niet

wilvlei
jen.lkzouwaarli
jkwonderenmoetenkunnendoen,zooikuwe
halstarrige boosheid die bekentenis kon afdwingen;

maar, zo()

uwe overtuiging zoo vastis,waarom lietgijmij(
lanroepen?Zeg
mijtoch,waarom lietgi
j mijtemiddernachtroepen?
kaRAxs. Omdatik mijverveel,enjuistin hetschaakspelgeen
lustheb. lk wileenegrap hebben,en eensmetdengeestelijken
heer redetwisten. Met een blootschrikaanjagen zultgijmijnen
moed nietuithetveld slaan. Ik weetwel,datzijop eeneeeuwigheid hopen, die hier te kort komen;maarzi
j zullen zich leelijk bedrogen vinden. Ik heb alti
jd gelezen,datonswezen niets
is dan de omloop van het bloed, en metden laatsten bloeddroppel

veldwi
jnt ook degeesten de gedachte. Hijdeeltin alle zwakheden van hetligchaam ,za1hijdusooknietophoudepbijdeszelf'
s
vernietiging? tot nietswederkeeren bij deszelfs vergaan? Laat een
waterdroppel tusschell uwe hersenen kom en, en uw leven staat

plotseling stil,en isop den rand van hetnietzijn,enwanneerde
waterdroppel daar bli
jftisde dood onvermijdelijk. Gevoelisde
trilling van eenigesnaren, en hetverbrijzelde klaviergeeftgeen
klank meer.Indien ik mijnezeven kasteelen laat slechtell,indien
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ik deze Venus verbri
jzel, zoo ishunnesymetrie en schoonheid
verdwenen. Ziedaar!waarbli
jftuwe onsterfeli
jke ziel!
MosEx. Dat is de philosophie van uwe wanhoop. M aar uw

eigen hart, dat bij dezebewi
jsgronden angstig in uw binnenste
klopt, logenstraft haar. Dit spillneweb van stelsels wordt verbro-

ken doorhetenkelewoord:Gijmoetsterven! Ik daag uuit,
en dat zal het bewi
jszi
jn, wanneer.gi
j bj den doodstri
jd nog
vast staat, wanneer u uwe stellingen ook dan niet in den

steek laten,dan zultgijhetgewonnenhebben;maarwanneeruop
llet doodbed slechts de getingste vrees bekruipt, dau - W ee u,

ongelukkige! Dan hebtgi
ju bedrogen.
FRANSLin rerf<crrfze). B'anneermijop hetdoodbed de vrees
bekruipt!
Mosls.lk heb welmeerzulkeellendigen gezien,dietotdaartoe

de waarheid alsreuzen trotseerden; maarin den doodstri
jd verdwijntdebegoocheling.lk zalaan uw bedstaan,alsgijsterftik wilzelfsgaarneeendwingelandziensterven - ikza1erbijstaan
en u strak in de oogen zien,als dedoctoruwekoude,nattehand

grijpt,en deonmerkbaarverdwi
jnendepolsnaauweli
jksmeerkan
vinden,en opzieten metdatversclzrikkelijke schouderophalelltot
u zegt: Menschelijkehulp baatu nietsmeer! Pas dan op, o
pasdan op,datgijerdan nietuitzietalsRichard en Nero!
rltAxs. Neen, neen !
'
Mosxx. Ook dit neen zal dan een schreeuwend J
a worden

Een gerigtin uw birmenste,datgi
jnimmerdoortwi
jfelendedrogredenen kunt misleiden , zal dan ontwaken en over u regten.
Maarditontwaken za1zi
jn als datvan denlevend begravene;het

zalzijn alsdewroegingvandenzelfmoordenaar,diedendoodelijken
stoot reeds gedaan heeft en berouw gevoelt; het zal een bliksem-

straalzi
jn,diedoorden donkerennachtvanuw levenheenqikkert;
gi
j zultdatleven in één blik vooru zien,en indien gi
jdannog
vaststaatin uw ongeloof,dan zultgijhetgewonnen llebben
ERANS (onru8tt
à de kamer @-en nelrgaandej. Vromenpraat,
vromenpraat!
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MoszR. Dan voor het eerst zalhet zwaard eener eeuwigheid

uwe ziel(loorsnijden,en dan voordeeerste maalte laat.- .De
gedachte God wekteenevreesseli
jkenevengedachteop,haarnaam
is1
-egter.Bedenk,M* r,c
latgt'hetlevenvandllizentleninuwe
handen hebt,en van ieder dezerduizenden hebtgi
jncgen-holldcrdnegen-en-negentig ongelukkig gemaakt, U ontbreekt om een Nero

te zi
jn slechtshetltomeinscherijk, en slechtsPeru om een Pizarro te worden. Gelooftgijnu, datGod zaltoclatelldatren
enkel mensch in zijnewereld alseen razende huislloudten alles
onderste bovellkeert? Gelooftgi
j,datdeze negen-honderd-negeuen-negentig slechts bestaan om verdorven te worden, slechts.om

poppen te zijn van uw duivelsch spel? O ,geloofdatniet! Hi
j
zaliedere minuut, diegijhun ontroofd, iederevreugde, die gij
hun vergald,iederstreven naarvolmaking,xtaarin gi
jhenverhinderd hebt,eensvan 11opeischen,en zoo gjjudaaroverkuntverantwoorden,M oor,dan zultgi
jhetgeaonnen hebben.
>aRAxs.Nietsmeer,geen woord meer! Meentgij,datik uwe
zwartgallige zedepreken ten dienste sta?
MosElt. Zie toe, het lOt (ler menschen staat onderling in eell
xeer schoon verbaud. ls (le weegschaal i11 dit leven dalende, zoo

zalzi
jin hetgindscheolnlloogstjgen,iszi
jstijgelldeinditleven,
zoo zal zi
j in hetgindsche tegronde dalen. M'athierti
jdelijklijden was,wort
ltdaareeuwigezegepraal;wathiertijdeli
jkezegepraalwas,wordt daar eeuwige, onophoudel
jjke vertwjfeling.
IARANSLwild p, heè
ikfzcMtl/kgdl#dl. Datde donderu doezwijgen, leugenaar! lk zal 11 (
lie vervloekte tong uit den monfl
rukken!

Mosxl
t. Gevoelt gi
j de (lrukkende last der waarheid reeds zoo
spoedig? lk heb nog geenebewi
jzen aangevoerd.Iuaatmijmaar
eenseersttotdebewi
jzen
FRANS. Zwi
jg,loop naardehelmetuwe bewi
jzen!lkzegu,
de ziel wordt verni
etigd, en gijztlltmi
j daarop nietmeerantwoorden !

MosER.Daarnaarzuchtellookdegevallengeesteu,maarHi
j,die
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in den hemel woont, schudthethoofd.Meentgi
jden arm des
vergeldersin hetverlaten rijk van hetnietzijn teontloopen? En
vaartgi
j ten t
zemel,hijisdaar!en beddetgi
juindehel,ziehij
isdaar!en zeidetgi
jtotden nacht:verberg mij!en totdeduisternis:bedek mi
j!zoo moetde duisternislichten en de nachtdagen vooru en voorde verdoemden - maaruw onsterfelijkegeest,
verzet zich tegen dezewoorden en verwerptzelfsdegedachteeraan.

esAxs. lk wil echter ùiet onsterfeli
jk zijn - laathetzi
jn,
wie het wi1; ik zal het niemand verhinderen. Ik zal hem echter

dwingen om mijte vezmietigen,ik zalhem woedendmaken,opdat
hi
j mij in zijnewoedevernietige. Zeg mij, watisdegrootste
zonde, en die hem het meest vertoornt?

xoslR. Ik ken er slechtstwee. Maarzi
j worden nietdoor
menschen bedreven, ook komtde gedachte eraan niet bi
jden
mensch op.
>nRAxs. Deze twee? MoszR qmetlc#rv1). V aderm oord heet de eene, broederm oord de andere - Waarom wordtgi
jplotseling zoo bleek?

FRANS. Hoe, oude? Hebt gijmetden hemelofmetdehel
een verbond? W ie heeft u dat gezegd?
Mos>m. W ee hem ! (lie beide op het gepeten heeft! Het ware

hem beter, zoo llij nooitgeboren ware! Maar, weesbedaard!
Gi
j hebtvadernoch broedermeer!
>'
RANS. Ha!- wat,kentgi
jgeene grootere zonden?Bedenk
u nog eens Dood, hemel, eeuwigheid, verdoemenis zweven
op uwe lippen - geene enkele die grooter is?
XOSER. Geene enkele.

IYANS(zaltïzzeett'8toel). Vernietip-ng!vernietipn
'g!
xoslR. Verbli
jd u!verbljd u toch!achtIztochgelukkig!Bijaluwe gruwelen zi
jtgijnog heilig tegenover een'vadermoorder. De vloek,welke u treft,is,vergeleken metdien,welkehem
wacht,een gezang der liefde de vergelding -

FRANS (opmringende). Datu de duivelhale,gi
jongeluksvogel!
wie gelastte u hier te kom en? Ga, zeg ik, ol ik steek u dood!
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Moslx. Kan deze vromenpraat xulk een' philosoof i11 het
harnas jagen? Blaas ze toch weg met den adem uws monds.

(Gaatafj

FRANS (draaitzic# '
in c!
.'v'8toelpi'
)
p wt?/benaa'lêrde lp'?zMp&,çdAl.
D iepe .
9/i//:.'
)
EEN BEDIENDE haa8tig.

BIDI>IND>Z. Amalia
dwenen.

ontsnapt, de graaf is plotseling ver-

DANIëJUkomtczdpïk 0p.
pwxlllu. Edele heer, een troep woeste rui
tersjaagthetgebergte at,roepende:moord,moord - het geheele dorp isin op-

schudding.
FRANs. Ga,laat alle klokken luiden,alles moet in dekerk-

op deknieën vallen,allen voormi
jbidden allegevangeuell
moeten losen vrijgelaten worden,ik zalden armen allesdubbel
en drievoudig wedergeven,ik zal

ga toch

roep t
lellbiecht-

vader, dat htj'door zijn' zegen mijnezonden wegneme Zi
jl;
gijnog nietweg?(Hetgt?drvf.
scôkomtélc&rlF
./.1
pAxlëL. God, kom mijarmezondaartehulp! Hoemoetik
dat met elkander rijmell? Gi
jhebtaltijd hetvromegebed zoo
veroordeeld,hebtmàj zoo menigen bi
jbel en gebedenboek naarhet
hoofklgeworpen,alsgi
j mi
jop bidden betraptet
FRAxs. Spreek daar niet meer over Sterve1:! ziet gi
j?
Ste1-ven !
l-let wordtte laat'
. (Jfe0>h'oort '
$?
c#?
/lp?
'
,
cz0'l-azen.j
.
Bid toch ! bid !

DAxIëJ,. lk heb hetualtijdgezegd
gebed

Gijminachttethetvrome

maar let op , let op ! als de nood aan den man komt,

a1s het watertotaan uwelippen staat,zultgi
j aluwe schatten
willen geven vooreen'enkelenChristeli
jkenzucht Zietgtj? Gàj
beschimptetmi
j! Daarhebtgi
j hetnu! Zietgijù
?
>nlAxs (omâel8them 1vf#), Vergeefmij, mi
jn goede, beste,
uitmuntende Daniël, vergeefmi
j ik zalltgeheelnieuwekleel0*

l3
.8

deren laten maken
maken
ik za1

maar bid toch ik za1ualseen bruidegom
maar bid toch , ik smeek het u , op de

knieën bezweer ik het u
pp 8traat. ti
/ddciref
xf
?l

ln 'sd....lsnaam !bidtoch.(Gevaab'
getierl
'.

scll'
wElzEl
t Lop 8traat). Stormt! slaat clood! breekt in!
zielicht,daarmoethijzijn.
>'RAxs qop de l.
sï:Jzl).Hoormijbidden,God indenhemel!
H et is (
le eerste maal

het zal ook zekernietweêr gebeuren

Verhoormij,God in den hemel!
oAxlëlz. Hoe nu,watdoetgi
jù
? Datisgoddeloosbidden.
VOLKSOPLOOP.

VOLK. Dieven! moordenaars! W ie toch houdt midden in den

nachtzoo vreesselijk huis?
sclwElzlR Lnog cîJù.'dop 8traat).Slaathenterug,kameradenhet is de duivel, die uwen heer wil halen - W aar is Schwarz

metzi
jn'troep?- Omsingelhetslot,Grimm - loop storm op
den Hngmuur1
.
GRIMM. Haal brandende stukken hout wi
jerop ofhi
jer
onder - ik zal zi
jnezalen in brand steken.
FRANS(&#J). lk ben geen gemeeneIimordenaargeweest,goede
God
ik heb mi
j nooit met kleinigheden afgegeven, goede
God -

DANIG.GOd bewareons!OOk zi
jnegebedenwordent0tzt
mden.
(Er pîïegezz 8teenen ezlbrandende takken. l)d gla8ruitett Ire/cezl.
#:J8lotbrandt).
FRANS. I
k kan niet bidden
hier,hier! (zich op lprd/
. les zoo ledig - zoo woest. (ff# 8taat
en rpprâpç/'
# nlaande.) œkl
op.
4 Neen, lk sïil ook nietbidden - dezezegepraalmoetde
.

hemelniet smaken, ik mag de helnietten spotworden DANIëL.Jezus M aria!helpt - redt - hetgeheelekasteelstaat
in brand!

>'RAxs. Hier, neem dezen degen. Spoeëg! Steek hem mij
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van achteren door hetligchaam , opdat deze schelmen nietkomen,

en den spotmetmi
j drijven.(Het'
pvftrkrt
,#Jdept?
drlcvz)
DANIëL. God beware mi
j! lk mab
O*niemand te Vroeg naal*
den hemel helpen, veel minder te vroeg (
ffï
J'looptweg.)
Faxxs(heztmetf
lrdef
st
yelt
)'
keIîïl'/
rt
4'lna8tarende,na eenezclz:).
Naar de he1, wildet gi
j zeggen Werkeli
jk! ikvermoed zoo
iets (418f
tlcczlzïzlzdc
k.)Zijn datuwehtr
ldere toonen?hooriku
sissen, gij adderen des afgront
lst Zijdringen naarboven
bestormen de deur

waarom beef ik terug voor dit puutige

staal9
. De deurkraakt stortin onmogelijk om te ontkomen Ha,zoo erbarm giju overmij1
.(H2
jrf
t/c/zi
jnegouden
keten g/'en tterfzlprgïzich.)
scl
lwElxEx met zF
J'pt?bende.

scllwElzER. Aartsschelm , waar zi
jt gij?
zi
jvloden? heefthijzoo weinig vrienden?

Zaagtgij,hoe
Waarheeftde

schelm zich verscholen9
.

GRIMX (8toot tegen Jd/li
jkb. Halt, wat ligt hier in den weg?
luichteensbij
SCHW ARZ. Hi
j is ons ontkomen. Steekt uwc zwaart
len OP.
Hierligthij,zoo dood alseen pier.
*#
scllwElzER. Dood! hoe? dood9
. zonder 1'
t
'
11J dood9
. - H et is

niet waar,zeg ik Letop, hoevlug hi
jop zijne beenen zal
springen! (&â>#/âem.4 H()la, vriend!ervalteen vaderte
vermoorden.

GRIMM. Doe geenemoeite. Hijismorsdood.
scllwzlzsR (gaatJ@
J'hem >:#). Ja!H12
.
*beweegtzich niet.
Hi
j is morsdood
Ga hebn en zeg mi
jnen hoofd
'man: Hi
j is
morsdood mijzietllijllietterug.(Schietzïc; voorJ,
:/hoofd.j

1.40

TW EE D E TOONEEL.

Hetzelfdetûoneela1shetlaatste in hetvnrigebedrijf.
oz orol MooR op dezl'8teen zittende.'
RoovEltMooR tegenover Je-.
RoovlRs âiev en daar ï?lâet Jpdci çer8
preid.

x.Moox. Hij komtnog maarniet! LstaatmetJ#zl'dolk p'
een't
î/edzl,dat de vonken er uitmatten.j
D.o.Mooa.Vergifeniszijzi
jnestraf verdubbeldeliefdemi
jne
vraak.

x.Mool. Neen, bijmijnevertoornde ziel1
.datmag nietzijn.
(k wil het niethebben. Deze groote'misdaad moethijnaarde
eeuwigheid m ededlepen - W aarvoorzouikhem andersombrengen9
.

o.o.MooR (ïzltranett?zï/IJrdf:a&.) 0 mp
''n kind1
.
a.Mool. Watt- gijweentoverhem - bijdezen toren?
o.o.xooR. Erbarming!o erbarming1
.(Hevig deâce dzlwringende.j Op dit oogenblik
op ditoogenblik staatmi
jn kind
voor het gerigt!

a.Mooa (ner8cârikt). Welk?
o. o. Mooa. Ha!wat is dat voor eene vraag?
R.xooR. Niets! niets!

p.o.xooa. Zijtgijgekomen om in hoongelach uittebarsten
overmijne smart9
.
1.MOOR. Verraderli
jk geweten! Letnietopmijnewoorden!
o. o. Mooa. Ja, ik heb een' zoon gekweld, en cen zoon

moestmijwederkwellen,datisGodsvinger. O mijn Karel!
mijn Karel! zoo tijnog in vrede om mijzweeft! Vergeefmij!
o vergeefmij!
s.Moox (âaa8tt
ij. Hi
j vergeeft u. (oevoerd.) Zoo hijnog
waard isuw'zoon te heeten - moethiju vergeven.
o.o.Moos. Achl Hijwaste edelvoormij- Maarik wil
hem schreijende tegemoettreden)hem vanmi
jneslapeloozenachten, van mijnekwellende (
lroomen vertellen, zi
jne knieën zalik
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omvatten - en roepeu

luide uitroepell: lk heb gezondigd

'

Jegens delt hemelenjegensu. Ik ben nietwaard, datgijmij
vader noemt.
a. Mooa (diep .@rp:r#). Bemi
lldet gij uwen anderen zoon?

xooa.. Gijweethet, o hemel!M'aarom lietik mi
j zoo
door de listen van een'slechten zoou misleiden? Ik was een gelukkige vader onder de vaderen del'menschen. Volhoop groeiden

mi
jne kinderen op. Maar- ongelukkig oogenblik!- De satan
voerinhethartvanmijn'jongstenzoon,ikvertrouwdedeslangen beidemi
jnekinderen waren verloren.(Vevbergtzi
/'
zlgezigt.j
a.Moos Lrerœi
jdevd zicl van J:w). Vooreeuwig verloren!
p.o.Moox. 0 ,ik gevoel hetdiep, watmijAmalia zeide,
de geest der wraak sprak uitllaren mond. Tevergeefszultgij
uwe stervende handen uitsteken naar een'zoon, tevergeefsmeenen
de warme hand van uwen Karelte omvatten, diw nimmer weder
aan u*e sponde zalstaan -

R.Mooa Lrlkt1:vlde hand,met:/#:?
/?:/
3/ gezigt).
o.o.Mooa. Dat gij dehand mijnsKarelswaart! Maar
hijligtvervan hierin de kleinewoning,slaaptreedsdeneeuwigen slaap, hoortmijnejammerende stem nietmeer Wee mij!
sterven in de armen eens vreemdelings

Geen zoon meer

geen zoon meer,diemijdeoogen kan digtdrtzkken.
x. xoox (
,i
n de heri
g8te ontroeringj. Nu moet het zi
jn nu - verlaatmij(totderooren). En toch kan ik hem dan.
zi
jn'zoollwedergeven? lk kan hem zijn'zoontochnietwedergeven!

Neen! ik wil het uiet doen.

D.o.Mooa.Hoe,Ini
jn vriendt
?Wathebtgi
jdaargemompeld?
R. Mool. Uw zoon
è
ja, oudc man
(8tamelend) uw
zoon
is voor eeuwig verloren.
D. 0. Mooa.Voor eeuwig?

R.Mooa (ïzldet vree88eli
jk8tettc'/
pd/teithemet2ïe0l#e). O nog
slechts dezen keer! - laatmi
jnezielnietbezwijken ondersteun mij slechtsditeenemaal!
o.o.Mooa. Vooreeuwig,zegtgij?

'
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I
t

a.Moolt. Vraag nietverder! Voor eeuwig,zeide ik.

o.o.xooR. Vreemdeling!vreemdeling! Waarom verlostetgij l

mijuitdentoren?

l

x.Moos. Maarhoe?

1lsik hem nuzijn'zegenafperste - I

afperste,alseendief,e11metdengoddeli
n buitheenp-ng? Vader'i
Fke
zegen, t men, gmqt nimlner Verloren.
1
1
zeg
j
o.o.xoolt. Ook Frans verloren?
1
.

i
#
i

u.A'
looa Lralt flppr hem tleder). lk verbrak de grendelsvall
uweu kerker Qeefmi
j uwellzegen!
o. o. Mooa (tveurigj. Omdat gi
j ;en zoon wiltverdelgen,
reddervandellvader! Zie,degenadeGodsisonuitputtelijk,en

k

1

wij nietige wormen leggen onster ruste metonzen haat.LLegt
cje
veâand :, âetJPP/'# ratt#dv roorez-.tWeesgelukkigindezelfde
matealsgijbarmhartigheid betoont!
s.xoo. (m-moedig op8taandeq.O . waarismijncmanhaftig- l

heidt
?Mijnespierenwordenslap,dedolkzinktuitmi
jnehanden. j
p.o.Afoox. Hoelleerli
jk ishet,a1sbroederseendragtigzamen !

w
onen. Leerdi
tgenotkeunel,jongeli
ng,endeengelen j
Gods zullen zich verheugen in uwevreugde. Uwewijsheid zij )
de wi
t
jsheid dergri
jzeharen,maaruw hart-.uw hartzi
ja1shet j

hartderonschuldigejeugd.

'

R. MOOR . O , dat ik een' voorsmaak van deze vreugde mogt

Zenieten. Kttsmij,goddelijkegrijsaard!
t
D. 0. M oo. L
ku8tJezzl). Denk,hetiseen vaderkus,dan zal !
.

.

ik(
lenken,daItkikd mi2n'zöollkus Gijweentook9
.
'

lt.AIOOR.

achtmi
j, hetwaseen vaderkus!

zoo zi
j hem nubragten!

*

1
i

Weemi2, t

)

'k8toet 3p:/ ge- 1
.

bogk
âwei
zer'makkel
'
nkomenp
zal8t
?
d#'
ntommeVJ
eltJpp
/#eo'ettle&â./pgezigten.
k

.

t

l
(
I
t.MOOR. Mi
jn hemel! (Ib-eedtdcâbfY terug *z'traehtJïtx te !
t
rerbergen. ZC
J' trekkett Jdvl voorbb'. ffë wezdtledaezigtrf
/f
hen a$ Diepe8tilte. Zï
J'hoîtden dfï!.)

oRlxx (op treurigea /ppN).Hoofdman!(ltoovn.MborJ2l/.pp0-#/ 1

niet:0ltreedteerprtevug-j
,

)
.1
,
-,
,

fr.

(
k
)
11
:
;
:
!
.
2
:
.,-!
d
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SCHWARK. Beste hoofdman! (Itoovev Mppr ?z'?
7*/ nog rtprf/t
?r
terl4g-)
.

ORIMM. Wijzi
jn onschuldig,hoofdman1
.
R.MooR.Lzondez'sc4#.hen te2i:zl). Wiezijtgijù
?
GRIMM. Zietgijonsnietaant Uwe getrouwen.
R@Mooa. Weeu,zoo gi
'
jmijgetrouw zi
jtgeweest!
GRIMM. Ontvang bet laatste vaarwelvan uwen vriend Schwei-

zer- hi
jkeertnimmerterug,uw vriend Schweizer.
R.Mooa (oy8pringettde). Gi
jhebthem dusnietgevonden?
scHwARz. Dood gevonden.

R.xoos (nrol'
j'k p,dz0'@zl
#:Al#:). Heb dank, Bestuurder aller
dlngen!- Omhelstmij, mi
jne kinderen! - Erbarming zi
jvan
nu af aan (le leus. - W are ik dat nu ook nog te boven
ïekomen - Xlles te boven gekomen.
NIEUW E ROOVERS. AM ALIA.

ltoovsRs.Hoera!hoera!Eenevangst,eeneuitmm ltendevangst!

AMALIA (metJczet
tvA àaren).Dedoodeu,roepenzij,zi
jn ophet
hoorenzijnerstem opgestaan mi
jnoom zouleveuilfditbosch
Waarishi
j?Karel1
.oom !ha!(Valtdeltpfx#dzlmanl decrz>:>.)
o.o.MooR. Amalia! mfjnedochter!Amalia!LDrvkthaar '
Jzl
si
jne crz?t2/.
)
s.MooR (teèî4y tredende.) Wie brengt ditbeeld voormijne
oogen 9
.
AMALIA.

Lrukt zici lo8 nan &zêgri
baard,.
:,rïAe/op rpprer
Jzlverroeringt. Ik heb hem ,o mi
jn

œ
Hoor /pt? et
l pwlt'//hem

God!ik heb hem !

Moo. (zic; lo8rltkkettde,/p/ de rp/rt
brdl. Gaat van hier!

duivelheeftmijverraden!
tM.
.IzIA. Dierbare Karel! dierbare Karel! gi
jraast! llelaas!
.

W aarom ben ik ook zoo koud, zoo gevoellooste midden van
dezeu maalstroom van genot?

o.o.Mooa (zïci'inmannendej.Karel?Dochter,dochter!Karel?
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&xAI,I.
k. Eeuwigtleztzle!Eeuwig,eeuwig,eeuwigdemijne!
O, gij hemelmagten! Mijn geluk isop eenmaalte groot, help
m kJ
*, dat ik niet onder de overmaat daarvau bezwi
jke!
R. MOOR. Ruk haarvan mi
jn'hals! Dood haar! Doodhem!
mij!u!anes!1)e geheele werelttga tegrollde!(#ï
;*goilœeggaau.j
.

xxatlzlw. W aarheen? W at? Liefde

+

eeuwigheid!Genot

eindeloosgenot!en gi
j vliedt'
?
.
R.xooa. W eg, weg! - Ongelukkigste aller verloofden!Zie zelve, vraag zelve,hoor1
.- Ongelukkigste aller vaders,laat

mijvooraltijd>voor eeuwig van u gaan!
&MALIA. Steun mij! Om Godswil, ondersteun mi
j! het
wordtnachtvoormijne oogen1
. Hi
jvliedt!
'
R*Mooa. Telaat!Tevergeefs! '
Uw vloek,vader!vraag mi
j
.

lliets meer!

ik ben, ik heb

uw vloek

uw gewaande

kl'
etgetrokken degen
vloek! Wie heeftmi
jhierheen gelokt? (i
0p de rppp
W
i
e
u
we
r
h
e
e
f
t
mi
jhierheen gelokt,
ldrdtoeloopende.)
ongelukkige wezens? Zoo sterf dan, Amalia!

Sterf, vader!

Sterfdoormi
j ten &rden male!- Deze uweredderszi
jnroovers
en moordenaars! Uw Karelishun hoofdman! (Depfx#e Moor
geeft #eAlgee8t.
j
AXALIA ètaatd/4zzlettre#W#/# ql8eezdbeeld.onder deF:J:d/
benaeJzerdcâïeenerreeddeîi/'e 8tilte.4
x.Mooa Ltegen een,eik aanloopende.j De zielen dergenen ,die
ik doodde in de bedwelming der liefde dergenen ,die ik trofin
den heiligen slaap, dergenen,hahaha! Hoort gi
jden kruidtoren
instorten ove/ de legersteden van kermende moeders? Zietgi
jde
vlammen slaan om de wiegen van zuigelingen? Datis de brùids-

fakkel,ëatisbruiloftsmuzijk - o,hijvergeetniets,hijweette
vergelden daarom iservoormi
jgeene liefdemeer1
.daarom is
(
leliefde mi
jtotfoltedng'datisvergelding!
-

AMALIA. Is datwaar! God in den hemel! lsdat waar! Jvat heb ik onschuldige gedaan? Ik heb dezeu man bemincl!
R. MOOR. Dat ismeer,dan een man dragen kan. Heb ik den

d
'Oot
lnietRitmeerëalldtlizelz molzell0m mijhOOr811Oiten,ell
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ben ik een'voet breed terug geweken,moetik dannu eerstleeren
a1s eene vrouw te beven? te beven voor eene vrouw ? Neen,eene

vrouw zalmijn'mannenmoednietdoenwankelen - Bloed,bloed!
H et is slechts een zwak oogenblik. - Bloed moet ik drinken,

en hetzq,
1wedervoorbijgaan. (H3
, ftl
j
ïfu:egrlugten.)
AMALIA Lvaltïzdziinearmen). Moordenaar! Duivel!Ikkallu,
derbare, niet verlaten.

R.Mooa ètoot haar tl
ca ziA aJ4. Weg, valsche slang, gij
wl
'lt een'razende honen, maar ik tart het wreedenoodlot- wat,

gi
jweent? 0, g$jheill
oos,ongeluk aanbrengend gesternte! Zij
doetalsofzi
jweent,alsofom mi
jeene zielzou weenen!(àmalia
vali Jerzlom den hal8.4 Ha,watisdat? Zijverachtmijniet,
stoot mi
j niet van zich af Amalia! Hebtgijhetvergeten?
Weetgi
j wel,wien gijomhelst,Amalia?
AMALIA. '
Eenige,onafscheideli
jke!
..Moos (in ee?.'-fïWfze). Zij vergeelt mi
j zij bemintmij!
Mi
jne zouden zi
jn mij vergeveu, zij bemintmij! Weenend
dank ik tl,genadigeVaderin den hemel! (H'
i
j valtop deAsï/h
ett x:dz?d.) De.vrede mi
jner zieliswedergekeerd, dekwelling
heeftuitgewoed,dehelbestaatvoormi
jnietmeer.- Zie,ozie,
dekinderen des lichtsweenen aan d
'en halsderweenendekinderen

derduisternis Lopdaande,totderppt
l:rd.
) Zoo weenttoch ook!
Weent, weent,gi
jzijtimmerszoogelukkk - O AmaEa!Ama1ia! Amalia! (H( Jczl
#/ aan Jcr:zlhal8, zï/bliiven ïzl8tomme
omarming 8taan.)
zzx aoovllt(toornig toetreêendej.Houd op, verrader! Laat
dadeli
jk dezen arm los - of ik zal u iets zeggen,waarvan uwe
ooren suizen en uwe tanden van ontzetting klapperen zullen !

L8teektJt
?/ zwaard fvddcldplâen beiden-q
EEN OIJDE aoovlsx. Denk aan deBoheem sche wouden! Hoort

gij? Beeft gij?--.aan deBoheemsche wouden moetgijdenken!
Trouw elooz, waar zi
jn uwe eeden? Vergeetmen zi
jne wonden
:0() spoedig? Toen wij gelttk, eer en leven vooru opoferden,
toen wijalemuren vooru stonden,a1sschilden de slagen opvin-
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gen, dieuw leyen golden,- hebtgijtoen nietuweregterhand
opgeheven en met een' duren eed gezworen , ons nim m er te

zullen verlaten, evenmin a1s wi
j u verlaten hebben? -Eerlooze! trouweloose! en gij wilt ons afvallen wanneer eene
vrouw jammert9
.
EEN DERDE Roovsx. Vl
oek over den meineedige! De schim
van den a1s een o:brgevallen Rol
ler, die gija1sgetuige uithet

doodenrijk opriept,zalblozen overuwelafheid en gewapend uit
hetgrafverri
jzen om u te tuchtigen.
ox aoovEss (door eîlazl#- ,zi
j dcldffrdz/hunnekleederen@d>).
Zie! zie! Kentgi
j dezelidteekens? Gijzi
jtde onze! metons
bloed hebben wiju totonzen lijfeigene gekocht,onzerzi
jtgij,al
zou de aartsengelGabriëlerookmetM oloch om vechten! Voort,
kom metons!0 ffer voor ofl'e1*!A m alia is voo1
-de bende'!

R.xoo. LlaatJcr: handlo8j.Het istelaat! lkwildetefugkeeren en totmi
jll'vadergaan,maarHijdieindenhemelwoont
sprak, het moetnietzi
jn. (
.A-p>#.) Grootedwaas, die ik ben,
waarom wilde ik het ook? Kan een groot zondaar dan nog terugkeeren? Een groot zondaar kan nimmer terugkeeren, dat had ik
reeds lang kunnen weten - W ees bedaard , smeek ik u, wees
bedaard ! zoo l
ks het immers ook goed - Ik heb nietgewild, toen

Ht'mig'zocht;thansnu ik Hem zoek,willlt'niet;nietsisreg'
tvaardigeru
? R,
01 toch niet zoo metuweoogen Hi
jheeft
mijimmersnietnoodig.HeeftHijgeene schepseleninovervloedt
?
Een kan Hij zoo gemakkelijk missen, en deze eeneben ik.
Komt, makkers!

AMALIA (houdtâeylteez
4gb.Blijfhier, blijfhier!Een'stoot,
een'doodelijken stoot! Op nieuw verlaten! Trek uw zwaard en
heb mededoogen metmij!
R. MOOR. Mi
jn medeli
jdell is a1s tlat Valleen'ti
jger ik
dood u niet!

AMALIA (z?
)'zleknieèh ps3rc//d,&).O,on1Godswil!heb medelijden metmij! Ik wilgeene liefdemeer, ik weetimmerswel,
dathierboven onzesterren vijandig van elkandervlieden Dood

slechts lntne bede. Verlaten, verlaten! Neem hetwoord
geheel i11 zjne ontzettende kracht, verlaten! lk kan hetniet
lauger dragen. Gij ziet het, tlat ka'
n geene vrouw drageu.
Dood îs slechts mijlle llede! Zie, mjne haud beeft! lk heb
den moed lliet om toe te stootell. lk ben baug voor hetblinkende

staal

voorttishetzoo gemakkeli
jk,zoo gemakkelijk,gijzi
jt

immers een meester iu het moorden, trek 11::' zwaard, en ik ben
gelukkig !

tt.Moon. M/
-ilt gï
g'alleen geltlkkig zijn? Breg,ik dood geene
vrouw !
AMALIA .

Ha, moordenaar! gij kunt slechts de gelukkigen

dooden , de l
evensmoeden gaatgi
jvoorbi
j! LKruètxccr derpp-

vern.) Zoo erbarmtu mijner, gijleerlingen van den beul! Het
bloeddorstig medeli
jden in uwe blikken is den ellendige tot
troost - uw meester iseen i
jdele,lafhartige pogcher.
R. MOOR. Vr
ouw, wat zegt gij? (be rpp?
ler,
g menden de
ppgez
laJ.j
'
tM.
&LIt. Geeu vriend? Ook onderdezen geen vriend? qzi)'
8taatop.) Welnu dan, zoo leere Dido mijte sterven! (Zé
j'
ZIiJ
gaan,eeï
troover mikt.j
R. Moo.. Halt! W aag het niet - M oor's bemindezalalleen

door Moor sterven! (## doodthaar.j
ox xoovzas. Hoofdman ! hoofdmall! '
W-at doet gi
j9
. Zi
@
'
jt gi*
j
krankzinltig geworden ?

R.MooR. (met 8trakken Jlï/cop â:fWk 8tarendej. Zj isdoodelijk gewond! Deze stuiptrekkingen nog en dan zalhetvoorbij
zijn - Thansvraag ik u: Hebtgijnog ietsteeischen9
. Gj
hebt mij een leven geoferd, een leven dat reeds niet meer
het uwe +aS, een levell vo1 afschuw en schande
lk heb
u eene cngel geslagt. Ziet toch goetl toe! Zi
jt gij uu tevreden?

GRIMM. Gij hebt uwe schuld metwoekerbetaald. Gijhebt
gedaan, watgeen man voorzi
jne eer zou doen. Kom nu met
ons metle!
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a.Mool. Stemtgijdaarme!in? Nietwaar;hetleven eener
heiligevoorhetlevenvanschelmen,datiseeneongeli
jkeruiling?O ik zeg u, zoo ieder uwer voor het bloedgerigt kwam ,en zich

het eene stuk vleesch na hetanderemetgloei
jenzetangen liet
afscheuren, eu die marteling elf heete gomerdagen dur de, het

zou niet opwegen tegen deze tranen. (Bitter îc#cJ:v&.) De
lidteekens, de Boheemschewouden! Ja, ja, ditmœstwelbetaald worden.
scHwkRz. JYees bedaard, hoofdman ! Kom met01
1S,dit tooneel is niet goetl voor tl. Voer ons verder!

..Moolt.Halt- nogeenwoord,eerwijverdergaan.- Llzistertwel,gi
jhelscheuitvoerdersvan mi
jne barbaarschebevelenIk houd van ditoogenblik afaan op, uw hoofdman tezi
jn Metschaamteen afgrijzen 1eg ik hierdezen bloedigen stafneder,
waarondergi
j,.
:geregtigd waandetkwaad te stichten,en dithemelsche licht met werken der duisternis te bezoedelen - Gaat

henen ter regter en ter linkerzijde- Wijzullen nooitweder
gemeenschap met elkander hebben.
xoovxRs. Ha,moedelooze!waarzi
jn uwehoogvliegendeplandi
e
nen? Zi
jn het zeepbellen geweest, door den adem eener vrouw
verstiven?
R. Mooa. W ee overmi
j,dwaas,diewaande,dewereld door
gruwelen te verbeteren,en de wetten door wetteloosheid tehand-

haven! lk noemde het m'
aak en regt - lk matigde mijaan,
o Voorzienigheid, het stompe van uw zwaal
d te wetten , en uwe

partijdigheid goed te maken - maar - o i
jdelkinderspeldaar sta ik aan heteindevan een vreesseli
jk leven, en bespeur
tandenklapperend en jammerend,dat twee menschen,alsik,
het geheele gebouw der zedeli
jke wereld te gronde
zouden rigten. Genade - genade voor den knaap, die U

wilde vervangen - Aan U alleen behoortdewraak. Gijhebt
de hand der menschen niet nooâig. W elis waar staathet nu

niet meerin mijnemagt, hetverledene goed temaken - Wat
te grond:gedgtis,bli
jftte gronde gerigt.- Watikverpletterd
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heb,za1nimmerweâerverrijzen - Maarnogbli
jftmijietsover,
waarmede ik de beleedigde wet verzoenen,en de geschonden orde

wederherstellen kan. Zijheefteen oobr noodig - een o:br dat
hareonschendbaremajesteitvoordegeheelemenschheidopenbaart,dit otlbr ben ik zelf. Ik zelf moet voor haar den dood sterven.

RoovzRs. Neemt hem den degen af - hi
jwilzich zelven
dooden.

R.MoOR. Gi
j dwazen!toteeuwige blindheid gedoemd!Meent
gijmisschien,datdeeenedoodzonde de anderevernietigt'
? Meent
gij,datdeharmonieder wereld doordezengoddeloozenwanklank
zal winnen? (## werpt â?
zzl :b
,'
zlevapen8 fldrcc#/eîf
i
jl voov de
ep:Jàv.) Zijmoetmijlevend hebben. Ik ga om mijindehandeu
varl het geregt over te leveren.

ROOVER8. Legthem aanketenen! Hijiskrankzinuiggeworden.
a.MooR. Niet,alsofik twi
jfelde,dathetmijnietti
jdig genoeg za1vinden,wanneerde hoogere magten zltlkswillen. M aar

het mogt mij in den slaap overvallen, ofop de vlugtinhalen,
of met geweld en methetzwaard omvatten, en dan waremiJ
ook de eenigeverdienste ontnomen, datik ervrijwillig voorgestorven ben. W at za1 ik , als een dief,langer een leven verborgen

houden,datmi
jreedslang in den raad van den hemelschen regter ontnomen is?

Roovlzts. luaat,hem zijn gang gaau! Het is de zqcht om
een groofman tezi
jn.l-ltiwilzijn leven voori
jdelebewondering
opoferen.

R.xoox. Het iswaar, men zou mijdaarom kunnen bewonderen. (Na eenig n'
adenken.) Ik herinnermi
jeen'armen sukkel
gesproken hebben, toen ik hierheên kwam , die in daghqur werkt
en elf kinderen in leven heeft M en heeft duizend Louis d'or
uitgelooftl aan hem , die den grooten roover levend overlevert.
Die man kan geholpen wolden. (
1i
j gaat gJ.)
,I
e*

+-

S ()11lL luE R ,

K A B A A L E N L IE F D E.

T R E U R SP E L.

P E R SO N E N.

Presidentvox wAlzTxx,aan het hofvan een Duitsch vorst.

PERDINAND,zi
jn zoon,majoor.
H ofmaarschalk voN KASB.
Lady Mls>aolto,minnares van den vorst.
wURM , secretaris van den president.
MILLER , stads-muziekmeester.
Vrouw MILLER.
Lorlsx , dochter van xlssll.
so>'
ll,kamenier van Lady xllz
Foap.
Een kamerienàarvan den vorst.
Verschillende andere personen.

E E R S T E B E D R IJ F.

E E R ST E T O O N E E L.

Kamerbi
j*en muziekmeester.

xlsLER 8taatop rc> zln 8toelez
4legtdetlïpözlcelter z#&.
Bb'#e tafelziJJ#>evrouw ïz
lâaarzlccl/#d/lc#
aan &/ontW t.
xlslzzR (drvtig heen :zlmelr loopettdej. Eensvooralti
jd! De
zaak wordt ernst. Mijne dochter komt in opspraak met den
baron. Mi
jn huis krijgt een kwadenreuk. Depresidentkomt
er spoedig achter,en korten goed,ikverbieddenjonkermi
jn
his.

vRocw MILLER. Ji
j hebt hem immersnietinje huisgelokt
en jedochternietopgedrongen.
MILLER. Of ik hem nietin mijn huisheb gelokt en hem de
meid niet aan den hals heb gehangen, wie zal van zoo ietsnotitie

uemen? Ik ben meester iu mijn huis. lk had mijne-dochter
beterin 'toog moeten houden.lk had deu majoor î
tto1'88moeten
leeren of de zaak zijne Excellelltie (ten papa aan 'tverstand
moeten brengen. Dejonge baron komternu meteen praatje af,
maar de schande komt op het hoofd van den muzikant.

vxorw MILLZR Lâaar'P/J'
: lelg (5.'
Jzl&v&). Kom , kom,gekheid, praatjes! Watzou eropje hoofd komen? Wie zalerje
hard om vallen*
?'tIsimmersje beroep,hierje leerlingen teontvangen e11 les te geven.

MlsLslt. Maarzeg mijdan toch,watmoetervan degansche
historieworden?Demeid nemen kan hijniet- van nemen kan
geen sprake zi
jn, en om haar tot een - God erbarme zich!
Kijk,nu zoo'n adelli
jk heerschap links en regts$,gindsen overal
heeft rondgesnllfeld, nu hi
j de drommelweetwatalnietbi
j de
hand heeft gehad,nu vindtde snoeshaan erlust in, om eens op

lagerwatertepeileu. Geefmaaracht! Pasop,alhebjeoogen
van voren en van achteren,lti
jzalhaarvoorjeneusbhmenpakken,keertjelaterden rug toe,en demeid isvoorhaargansche
leven bedorven,blijftalleen zitten in dewereld,of- bevalthaar
het handwerk dan zetzi
jhetvoort, (depf
zïd/op h6tppprlppf#
8laandejJezusOhristus!
NROUW MILLER. G0d beWare 0ns!
AIILLER. Erm oet voor gewaakt worden. W at zou zoo'n wind'

buil anders in zi
jn schild voeren? De meid ismooi- rank
vrolijk en vlug. Van binnen pag 't er uitzien zoo a1s 'tvalt,
daar pleegjijvrouwluioverheen te zien, wanneerdelieveGod
msar voor een aardig kopje en een mooivoetje heeftgezorgd.
Heeft onze snaak het plan nu maar eerst.goed beraamd, dan gaat
hetm et volle zeilen aan den slag en kortom ,ik vertrouw hem

niet. Een mensch blijfteen mensch.Datisgenoeg om teweten.
vxouw MILLER. Het is dan weldemoeitewaard,datje de
mooi
je brieven eens leest, die debaron aan jedochterschrijft!
LieveGod! Daaruitzieje zonneklaar,datalleen hare edeleziel
hem bekoort.

Mlssxa. We1ja- datisderegtekunst.Menslaatopdenzak
en meent den ezel.- W ie een compliment aan het lieve vleescll
wi1maken,laat het goede hart voorbodegaan.Heb ik hetanders

gedaan? Heeft men 't eerstzoo ver gebragtdatdehartjestop
zeggen,dan volgen de zwakke ligchamen in eenwiphetvoorbeeld,
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dejongen doen hetden oudellna',eu perslotvan rekeningheeft
de zilveren maan (
le rol van koppelaarster gespeeld.

v'
Rovw MltLEx. Maar sla jeoogen dan eensilldie heerli
jke
boeken, die de majoor heeftgebragt. Jedochterleesterelken
dag hare gebeden uit.

MIIULER (juit/
j
,. Hei wat1
. Bidden! Tij hebt er 'tregteverstand van. llet raauwe natllur-vleesch valt nog wathard voorde

kiesche maag van clellhoogwelgeboren heer. Hi
jmoetheteerst
eene poos in de helsche pestteuken derromanslaten opkoken.
Oooi datvuilop den haard! Demeid zuigtmijdaarGod weet
welke bovennatlzurli
jke zotternijeu t
lit; zulk tuig prikkeltdan als
Spaansche vliegen hetbloed en roeitten langen lestehethandje
volgodsdieustuit,datde vaderermetalzi
jllektmstinstampte
el1gelukkig nog zoo watbijelkaârhield. Op hetvuur,zeg ik!
De meid zet zich a'
1die duivels-kunsten in het hoofd; door het
heên en weêr zweven i11die gekken-wereld, vindt ze later hare
woning niet weêr, vergeet, schaamt zich, dat haar vader Aliller

de vioolspeleris.
Neen! God verdoeme mij!(#i
,
/8pringt
#r#/'
f
, op.) Dadelijk het gebak op 'tvuur, en den majoor
ja den majoorzalik wi
jzen,waardetimmerman hetgatvan
declettrheeftgemaakt. lll'
i
J-'
?cï/gaan-)
vxouw MItI,
E.. Mrees toch bedaard, M iller!
. H oe menig aardig

stllivertjehebben onsdepresenteu
MILLE. (keertyplpfd:fïze terug :?3plaat8tzïc; rpprzi
jlterrpv/t,
metJ/,
t
J/z# gebaar.) Hetbloedgeld van mijne dochter? Scheerje
naardensatan,scllandelijkekoppelaarster!Lieverwilikmetmijne
vioolgaan bedelen,liedjesspelent
levooreenellendigstukbroo;
liever mi
jne violoncel in elkaArtrappen en vuilnisverzamelen in
den klankbodem ,dan van hetgeld te leven,datmijn eenig kintl
metzielen zaligheic
lverdient. Scheiuitmetdatvervloektekoëjzwelgen en datwalgelijk sutt
iven, dan behoef'je niethetgezigt
van je dochter op demarktteplaatsen. Ik heb mi
jalti
jd zat
gegeten en steedseen goed hemdaanhetli
jfgehad,voordatzoo'n
verdraaidegroothansin mijnewoning sloop.

6

vxol;w MltsxR. Valtoch niet zGlwœstmet de deurin huis!

Je staat oogenblikkeli
jk in vuur en vlam !- Ik wildeimmers
alleen maar zeggen, dat wij den majoornietonbeleefd moeten
behandelen,omdatlki
jeen zoon isvan den president,datjetoch
zeker niet zult vergeten.

xlslalR. Ei,daarvatje dusde regte kneep. Welnu,daarom
juist moet de zaak van daag nog tti:dewereld. Depresident
za1 't in dank van mijopnemrn, a1shi
j een regtschapen vader
is. Jemoetterstond mi
jn rood iuweelen rok afborstelen, ik wi1
ml
J
-bi
j zijne Excellentie laten aaàdienen. Ik zaltotzi
jne Excellentie zeggen: Mi
jnheer uw zoon heeft zin in mijnedochter;
mijnedochteriste gering voormijnheeruw zoon'svrouw ;maar
voormijnheerfw zoon'sbijzitismijqedochterte goed,en daarmeq basta!- Ik heet Miller.

T W E E D E T O 0 N E E L.
Secretaris wURM. De vorigen.

vaovw MILIZ
XR. Ha, goeden morgen, mijnheer desecretaris!
Zullen wij 'tgenoegen hebben eens weêr een bezoek van u te
ontvangen?

wURM. Nu ja, laat het zoo zijn, mejufvrouw! Mi
jdunkt
evenwel, wanneer een adellijk heeru die gunstbewi
jst, dan zal
mijn bezoek welspoedig nietmeerin aanmerking komen.
vxovw MILLER.Watrçgtgedaar,mijnheerWurm!Demajxr
von Walterbewîjstonswelvan tijd tottijd datgenoegen, maar
(
laarom bli
jftonsuw bezoek toch altijd even aangenaam.
MILSER qrerdrietin). Vrouw,een stoelvoor mi
jnhœr!Ga zit4
?
1
l
e
l
1
i
l
I
.
ten mijn
W URM @#f âo
ed en ntok fdr zVdeen#4kïzitten). Welzœ !
En hoe gaat het met mi
jne toekomstige - ofvoormalige?
Ik wil toch niethopen komtzenietvoorden dag - jlder
Loise?

vRovw Mlt,
tyi1,, Dank voordellelangstelling,mijnheerWurm!
Mijnedochterwilzich echternog maarnietverbeelden
xlbLxR L'tootJ'aar metf/dzlelleôoogj. Mrijf!
vxovw MI1aI,xR. Hetspjtlni
jmaar, datzi
j de eernietkan
genieten, den secretaris hier te zien. Zij is juist naal
-de mis
gegaan,mijnedochter.
wraM. Dat verheugt mi
j! Ik hoop eeuseelze vrome Chlistevr
o
uw
a
a
n
ha
a
r
t
e
he
b
bell!
lijke
vxorw MII,
I,>m,fglimlanht F
zze/ dowmlett /rpfd). Ja, maar,
mijnheerde secretaris
MILLE. (zigtbaar r:r/epeé?,ktti
jpt/hcJ/'in âe/00*.4. Wi
jf!
vRouw MII.
I:la. W anneer ons huis u overigens zonder haar

mogtbevallen metveelgenoegen,mijnheer
wURM. Harteli
jkdank,zonderhaar, harteli
jk dank!

Hm !

hm !.....

VROUW MIIJaER. Maar zooals mijnheer de secretariszelf
zalbegri
jpen MIIJUBR (zi
jne t'
roy@
??een t
sfppfgevende). '
Wi
jf!
vRorw MlL1,
xx. Goed is goed i en beter is beter, lnell mag

toch ook niethetgeluk van zi
jn eenig kind tegenwerken. (Dopt
âp,#w:d#ï.ç
..) Gij zultmi
j immerswelbegrijpen,mijnheer?
wrRx. (:cJ'ui
lt pzlrf
xdff,
ç op zf
.
# 8toel,krabtccâ/dr hetoor:#
trektaan boord ez
lmancâetten). Begrijpen?nietregt Oja
hoe meent ge dat?

vRol;w MILLER. Nu - wel - ik meendemaar (z'
i
j àf
gcâf)
het mogt eens zi
jn, dat de goede God mi
jnedochtertoteene
aangienli
jke mevrouw had bestemd.
wraM èpringtvan ZJ'P 8toel). W at zegt ge daar? W-at?
MILLER. Blijfzitten!blijfzitten,mi
jnheer! Devronw iseene
onnoozele gans! Wie zou haar aan dat baantjehelpen? Meu
moet zoo dom zijn a1s een ezel, om naardatdwazegebabbel
te luisteren.
vaouw XILLER. Schimp maar zooveel als J
'e wilt. W at ik

'

I

8

k
l veet, dat weetik

en watde majoorgezegdheeft,datheefthij

gezegd.

) xlssss (in driftonhtoken,#r#/?/det,opî). WilJ
'e den mont
l
1
l houden? wilje ook ietsvan devioloncelop jehersenkasweten?

i wat zoujeweten? Wat zou hijgezegdhebben? Stooruniet
I
t
aan dat gebabbel, vl.
iend! Marschji
j,in je keuken! Gijzult
!
mij toch niet voor zoo'n dommen sukkelhouden, datik zulke
hooge speculatiën lnetmi
jne dochterzou ondernemen? Datzult
ge toch nietdenken,mi
jnheert
le secretaris?
'
wvsx. Ik heb het ten minste niet aan tl verdiend, meester!

Gijhebtmijsteeds getoond een man van uw woordtezi
jn,ende
toezegp-ng van tlwe dochter was zoo goed alsonderteekend.Ik heb
een post, waarvan eene huishouding ruim kau bestaan; de presi-

dentisml
'
jgenegen; hetzalmijnietaan aanbeveling ontbreken,

a
1sikmi
jindehoogtewilwerken.jnG,i
jozfi
et,datmi
jneplannen t
met jv er Louiseernstig gemeend zi
schoon zewelligtdoor t
een'adellijken windbuilverleid - vuocw MIIZLER. Mi
jnheerdesecretaris!Mijnheer Wurm!meer

1

l I-PSPect a1s ik u verzoeken mag
xlLsla. Hou je snater, zeg ik - stel u gerust, secreta- 1
ris! Het blijft zoo als gezegd is. Watik verleden hel-fstaan
t u gezegd heb,herhaalik van daag.Ik dwing mijnedochterniet.

'
t
Wanneergi
jhaarbevalt kortengoed- danmagzevoor 11
1 mijn part de proef nemen of ze geltlkkig met11kan zijn.- $
!

l Schudtzi
1
j hethoofd - nog beter

in Gods naam , wilik

) zeggen dan neemtgi
juwwoordterugendrinkteeneqesch
) methaarvader.Demeidmoetmetuleven - ik niet.Waarom

zou ik haar een man,dien zenietlijden mag,tlitpureeigenzinnigheid op den halsschuiven? om zoo op mijnoudendagdoor
den duivela1szi
jn buitteworden gekweld - om uitiederglas
1 teproeven en bt'ieder maalte smaken: Gij zi
jtde schelm ,die
uw kind rampzalig hebtgemaakt?

vRouw MIIz
tER. En korte11goed' ikgeefmi
jnetoestemming ,

h'
.
'
)R

niet,volstrektniet- mijnedochterisvooreellehoogerepal-ti
j 4Y)
.

-

..

--c

-

X/X
'Vq
'

''-

bestenzd, en ik ga naar 'tgeregt, alsmijn man zieh laatbepraten.
MILLER. W il 2'e armen en beenell aan stukken hebben ,
draaide klappermolen?

wvxx Ltot)V'
ïî!er). Eell vaderlijke raad vermag veelbijuwe
dochter, en gijzttltmij,hoop ik,kennen,mijnheerMiller?
xlsTusa. Dat u de drommelhale! De m eid moet u kennen:

Wat ik oude brombeervan 11heb afgekeken,isjuistgeen kost
vooreenejongesnoepedge deelm.Ik zalu op eenhaarEjnuitlegen, of gi
jeeu man zi
jtvooreen orkest- maareen vrouwengemoed isvoor een kapelmeester veelte subtiel. - Endan,rond

uit de borst gesproken, vriend, ik ben eeu stijve lompe
rorde Duitsche kerel gi
j zoudt mijvoormijn raad nieterg
bedanken. lk raad mijnedochternieman; aan maaruw persoon zou ik haar bepaald ol
ztraden,mijlheer Wurm! Laatmij
uitsprekell. Een minnaar,die den vader te hulp roept,vertrouw
ik
mettlwe permissie geene leêge hazelnoot toe. W anneer

hi
j iets beduidt, dan zal hi
jzich schamen, xijneliefdeop die
oudelwetsche onhandige maniervoorzijneliefsteblootteleggen.
Heefthijde courage niet,dan ishi
jeen lafehansworst,envomzoo een past Louise niet
lchtervadersrug moethijzi
jn
partmct(
le dochterspelen. Hijmoethetzoo verbreugen, dat
de meid liever vader en moeder naar den drommel wenscht, dan
hem loslaat - of dat ze haar vader te voet valt en huilende
om delz hartsbeminde smeekt, of den bleeken akeligen dood verlangt. Dat noem ik een kerel! dat heet beminnen! en wie het

bi
j 't vrouwvolk niet zoo ver weettebrengen, verdientgee3l
eerli
jk wijf.
wultx (
gvi
jpt Jpd# (.1
t8tok e1tgfrc/heenj. Verpligt, màjnheer
M iller.

MllulazltLlooptJ:pl1ta4. AN-aarvool.? Braal-voor9
. Gijhebtimltlersuietsgebruikt, mi
jnhecr Wurm !q
'l'erugkeerende.t Hi
jhoort
llietseu gaatzi
jn gallg
-'tIsalsofervere
oifin mï
jn bloed
komt,alsdie pennelikkervoormijstaat. Een leelijketerugstoo-
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tende kerel, alsof hij door een lœzen smokkelaarergensin de
wereld van onzen lieven Heere Godwerdbinnengeschagcherd. Die
kleine sluwe varkensoogen - die vuurroode vosseharen - die
vooruitstekende baviaan-snuit, 't is alsofde natuur louter vergif
over hetmiserabele stuk werk heeft uitgestort en den slungeler-

gens in een hoek heeft nelrgesmakt - Neen! Eer ik mi
jne
2ochter aan zulk een schoft geef, zalze liever - God vergeef

vRovw MILLIR q'
vaartvi/,boo8aardigj. Zoo'n hond! .maar
we zullen hem we1 op zi
jneplaatszetten.

MlsI,
Es. Maarjij ookmetjevervloekten jonker!Jijhebtmi
j
nog daarbijin '
tharnasgejaagd. Nooitzieik jezoo dom,a1s
wanneer je om ootlswilverstandig moest zijn. Waarmoetdat
gezwetsvan eene voolmamedameen je dochtervoordienen? E)1
dan moetje zoo ietsjuistnog ten overvloede dienoudengluiperd
aan den neus hangen, opdat het nieuwt
jemorgen van mond tot
1ï1t)11(lmoge gaan. 'tIsme zx'n sinjeur, diemeteen onnxzel
gezigt de huizen der burgers binnensluipt, over kelder en keuken

babbelten,wanneernu iemand bijongeluk een neus-wi
jswoordje
ontvalt

Bons! daar tliegt het naar den vorst, de maltres,

den president,en hetonweêrbarstweldra1osbovenjehoofd.

D E R D E T O 0 N E E L.
Lorlsr MILLEIt komt op 04:/ een Jpeâ i1t de hand. DB VORIGEN.

Lovlsl (legt J:fôoek zse#r, gaat naar z'é îl:r ew #rf/âf hem de

Ac>#.) Goeden saorgen,vader!
MILLER (hartell
jkb. Braaf,Loube!- Hetdoetmijgenoegen,
dat ge zx i
jvelig aau mven Schepperdenkt. Gazoo voort,en
zi
jn arm zalu geleiden.
lz
orlsE. 0! ik ben eene groote zondares, vader! Islli
j
hier geweest,moeder?

11

vltorw MlsI,xx. Wie,mijn kind?
torlsz. Ach! ik vergat, dat er buiten hem nog melzschelk

zi
jn.

Mijn hxfd iskoo verward. - Hijisernietgeweest

von W alter?

MILLZR Lbedrobfd en erzl.
sfï.
g). lk dacht,datmijneLotlisedien
naam in de kerk had achtergelaten?

Iz
ovlsx Lhem een /## lang ccp:/cr:s#e). Ik verstau,vadergevoelden dolk,diengi
jinmijnhartstoot,dochhetistelaat.Ik heb in dekerk geeneaandachtmeer,vader- deH emelen Fer-

dinandgri
jpeninmijneziel,enikvrees- ikvrees- çNaeenoogenJlïk zmi
jqen.
ù. Doch neen,bestevader1
. A1swijden kunstenaar
vxrbijzien en slechtszi
jn werk gadeslaan, achthi
jzich immers
het meestgeprezen.- En wanneernu deliefdevoorzijn meesterstuk mi
j God zelven doetvergeten, vader, zou datdan niet
evenzeerden grooten Schepperwelgevallig zijn?
MISLER (l
rerpt zicâ moedeloo8op een'8toel.4 Daarhooren we
'tal! Datisdevruchtvan hetverderfelijk lezen!
Loulsz (looptnlrv.
îJ3
# naarJefnen8terj. Waarzou hi
jop dit
oogenblik zijn?Deaanzienlijke dames,diehem zien hem hool'
en
ik ben een eenvoudig vergeten meisje. LZL
I'dcârïl/
over JeJ gezegdeen pcî/haren rcArom den âcà.) Doch neen,
neen!vergeefmij.Ik betreurmi
jn noodlotniet.- Ik wilimmers
weinig aan hem denken, het kost toch niets. Ditvonkje
#

leven - o mogt ik het uitblazen en doen vervliegen in een zacht

en streelend windje om zi
jn aangezigt te verkoelen! Dit
bloempje derjeugd - o ware heteen viooltje,opdathetnederig
en bescheiden onder zijnevoeten mogtsterven! Meerzolzikniet
verlangen, vader! Zou detrotschemajestueusezon zich ergeren
.
'
over het zwakke vl
iepe,datzich metluchtigevlerkjeseenespanne
tijdsopwaartsheft,om zich in hare milde ttralen tekoes/ren?
MILLER (k4igtHcâ roorover op de lef
xfïAe pczlziiz
l8toel:,1bedektâe/gezigt.) Hoor,Lottise hetluttd overschotvan mi
jn
lcven ik zou hetgaarneweggevell, alsgedellmajoornooit
hadt gezieu.

'
l
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I

j

tolllsE Lver8câriktt. Mratzegtgijdaar? Neen!datmeentgij
tocb niet, lievevader! Gij zult nietwetell, c
latFerdinand de j

mei
d
jneis,voormi
jgeschapJe
n,totmi
jnezali
gheidverkorendoor j
n Vader der liefde! (Z/
'8taatïlgepein8.) Toen ik hem de
i eerste maalaanschouwde- (lenendigev)en hetbloed mijnaarde
1 wangen steeg - hevig kl
opten toen mi
jne aderen, ielerezenuw 4
,
sprak,iedereademhalinglispelde:Hijishet! enmijnhal%,zijne
,

i eenige behoefte gevoelende,stemde mede in dat woord

en het

$
1 weêrklonk doordegeheele zich verheugendenatuur! Toen o
i toen gloorde in mi
jnc zieldeeerste morgenglans. Een stroom
1 van zalige gevoelens vloeide uitmijneborst, zooalsdebloemen
;
uit den grond ontluiken, wanneer de lente nadert. Ik zag geene

wereld meer, en toch besefte ik,datzi
jnooitzoo schoon voor
j mijwasgeweest. Ik dachtaan geen God meer,en nooitheb ik
' Hem zoo vul
-ig lief gehad.

MILLIR (8nelt/p/haare1t#r>1/âaarccyziineJprd).Louise
dierbaar kostbaar kind
Neem mijn oud grijs hoofd l neem alles alles! - Den majoor- God isntijn getuige -

1i
kLk
he
n
ki
mw
mi
l
erha
e
a
mni
t
m
lm
gev
r
e
snt
.han
(S
s#ni
g
et
aab
tez
ai
f
tt
.
4
en lieve vader!
Oa
Un
ISE
.mI

1

,

y

t Deze nietize daauwdruppel tiids - een droom van Ferdinand I
t
''
'g
- op.'' Ik doe afstand van hem vœ rhet t
l drinkt hem-'reedswellust
i

1 tegenwoordigeleven. Danechter dan,moeder wanneerde 1

)v
erachtel
i
jketooivanrangenstandwordtaf
gerukt me
nschen
slechtsmenschen ziju - Welbreng ik nietsmede dan mi
jneon- t
schuld, maar 'k heb immers zoo vaak van vader gehoord, dat '

uiterlijke pracht en schitterende titelsnietsbeteekenen, alsGod
de Heer komt om de waarde der harten te toetsen. Dan hoop ik

rijk tezi
jn. Daartoch gelden tranen a1sblanke paarlen,en een
rein gemoed wordt er voor adeldom gerekend! .Dan hoop ik

ie

met hem gelijk testaan, moeder! Wattoch zolzhem (lallnog
boven mijkunnen verheâbn?
'
vRouw MILLEX (vliegtopt. Louise! de maJ'oor! lli
jisreeds
bïjde stoep! Mraarverschuilik mi
j?
1
(
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bovlsz (begittJd becelt). 0 blijf'toch hier,moeder!
vsovw Mllajpzs. Mijn God! lk bellllog geheelin nachtkostuum ,ik moetmijimmersschamen! tk durfmijzoo nietvoor
den majoorvertoonen!
(Zii.
gcc/qf'
.4
ATIE R D E T O O N E E L.
FERDINAND VoN w ALTER. LoUISE. SC
J'rliegt @F haqr ïp:

zfi zi
jgtlîd/ en magteloo8op een 8toel 1ï/bli
jft
rpprhaar d/cf- -zj zfezlelkandr edz
lt'
jdlang
af
zll
/.
lz/d aan.

PERDINAND. Watzi
jtgijbleek,Louise!
Loulsx ètaatop :AlraltJezzzotlt*01nal8). Hetisniets!niets!
Gijzi
jtimmershier. Hetisalvoorbij!
FZRDINAND LhareJczl# vattendej. En bemintmijne Louise mi
j
nog? Mijn hartishetzelfde alsgisteren, hetuwe ook? Ik ij1
hierheen,om te zien ofgewelgemoed zijt,om dan heentegaan
en hetook te zijn. Gijzijthetniet!
Loclsl. Jatoch,mijn geliefde!
FERDINAND. Spreek waarheid! Gij zijt hetlliet! Ik zieiu
uwe zielals in hetheldere water van dezen diamant. (H$
'
j
, ff
ipzlf
zi
l'zzril
tg-) Erisgeellstipje aau,ofik heb hetopgemerkt er
treedtgeeile gedachte op uw gelaat,die mij ontsnapt. Wat is
er? Spoedig! '
Wranneer ik slechts tlezen spiegel helder zie, zoo
bestaat er geene wol
k voor mij i11 het gansche heelal! W at
deert u?

Loulsl (ziet Jezz een pp.
gevlfï/
c siotltydïzlzezl#aatt,ettdpre/fop
ftleewpe#ïgd:l toott). Ferdiuand! O wist ge toch, hoe weinig

die taalAooreen bm-germeisje deugt.
I'XIDINAND. Watisdat? (I
'
rerbaand.) Meisje! Zeg mij!lloe
komt ge op diegedachte? Gijzi
jtmijneLouise! Wiezegt
u,datgenog meermoestzi
jll? Zieeens,welk eene koelheid ik
daarbij ttbespeur. Zoo genietsdan liefze voor mi
j waart,hoe
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zoudt ïe dan op het denkbœld komen om eene vergeli
jking te
maken? Wanneerik biju ben,dan lost zich mijnegansche ziel
op in een blik van u -- zijn wijvan elkh
nxr verwijderd dan
openbaartzich harewerkzaamheid in een droom van u - en gi
j
*

hebt nog andere gedachten naast ttwe liefde? Schaam u! Ieder

oogenblik,daaraan gewijd,hebtgeuwen Ferdinand ontstolen!
I.oUIsE LratzF
J'
zs:âand, d:rfz#îz3
.'net&pf#8Audt4. Gijwilt
l
ui
j geruststellen, Ferdinand
mi
jne oogen van den afgrond
wenden, waarin ik zekerli
jk za1nederstorten. Ik zieiù de tœkomst- de stem dereer- uweplannen - uw vader- mi
jne
nietigheid.(Ver8ariktîclf2#,plot,
wlingz#zl:hattd lo8.jFerinand,
een zwaard zweeftboven u en mij! Wijmoeten scheiden!
>VRDINAND. Scheiden! (F# 8pringt op.) Hoe komt ge op
die gedachte,Louise? Scheiden? W ie kan hetverbond van twee
harten vemietigen,ofde toonen van één akkoord uitelklr lmk-

ken?- Ik ben een delman - Laateens zien,ofmi
jnadelbrief
ouder is dan het scheppings-plan - ofmi
jn wamn meer geldt
dan het ru dsbesluit des hemels in Louise'soogen,datzegt:Deze

vrouw behoortbijdezenman!- lkbendezoonvandenpresident.
Des te beter. W at toch bestaat er op de wereld, buiten de liefde

van Mjne uitverkorene, datden vlœk kan verzachten,diemijns
vadersknevelarj alseen erfdeelop mijn hœfd za1laden?
Lovlsl. O hoe zeer vrees ik dien vader!
#ERDINAND. lk vrees niets - niets - dan de grenzen uwer

liefde! Laat erMnderpalen alsbergen tusschen onstreden, zij
zullen de trappen zijn, die mijiu Louise'sarmen voeren. De
stormenvan 'tvijandig noodlotzullenmijngeestaanvuren,gevaren
kunnen mi
jne Louise alleen bekoorli
jkermaken.Dusnietmeervan
vrees gesproken, geliefde! lk zelf - ik zalover u waken als

de tooverdraak bi
j den onderaardschen schat. - Vertrouw op
mi
j! Gijhebtgeen schutsengelnoodig.- lk za1nki
jtusschen u
en het nxiotplaatsen - iedere grieve vau u aiWeren- iederen
droppel uit den beker der vreugde voor u opvangen - en als

hemelsche lafenis u aanbieden in de schaal derliefde. (Haar
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otAelzet
de.) ktall (lezen arm za1 mi
jne'Louise doorhetleven
wandelen; schooner dan de hemelu schonk aan de aarde, zult
ge uaar den hemelwederkeeren,en dehemelza1hetmetverbazing
aanschouwelz, dat de liefde alleen de laatste hand legtaan de
volmaking der zielen!

sorlsz Lœeevt kz
zz vatt cïcl af ïzlâevige>/r0:rï.#). Niets
meer! Ik bid u, zwijg! - Zoo ge wist- Laatmj - gij
weetl
uet,datuwe wxrden alsfuriën in mjne zielwoeden!Lzi
)'
?AJgaan.
j
>nzRolxAxo. Louise? Hoe,wat? W elk eene zwakheid!
LOUI8E. lk had (
lieh droom moeten vergeten en zou gelukkig
@*

ZIJII. Thans!van dezen dag af- isderustmijnslevensvxrbi
j - vm'igewenschen, onstnimigebegeerten zullen vœrtaan in
mijn boezem kampen.- Ga! God vergeve hetu! - Gijhebt
een' vuurgloed i1z mïjn jeugdig hart ontstoken, diein eeuwigheid niet za1worden uitgebluscht! (Z# i
jlt z1,49-buiten. #ï
p'
volgt Accr 8prakeloo8.4
V IJF D E T O O N E E L.

Zaalbi
jden president.
oz pxEsloxs'
r,met eene rf##erh /:zlom #- èal8,eette ddl''
op de Jprdd, en szcxzvtsls wulM trtdett op.
PRE8IDENT. Ee
n wezenljk attachement? mijn zoon? Neen#
Wurm ,gi
jkunthetmijuietdoen gelooven!
wulx.UweExcellentiebeveleslechts,datikhetbewijslevere!
PRESIDENT. Dat kij ziju hofmaaktbijhetburgerkanaille eh
daar een vriendelljk gezigt toont en zelfs verlieftle praat uitkraamt dat zijn dingen, die ik mogeli
jk acht- vergeeii
jk

vind - lnaar
en ltog wel de dochter van een mltzikant,
zegtge?
P-URM. De dochter van den muziekmeester Miller.
PalsloEy'
r. M ooi? Nu zeker,dat spreekt vallzelf.

$,AfX.
y-

-

- ---..---. .

',
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wcRx (lenendt
à). Hetschoonste exemplaarvan eeneblondine,
die,'tiswaarli
jk xtietteveelgezegd,zich mag laten zien naést
de eerste schoonheden van hethof.

pxlslozx'
r (JccâJ). Gij zegtmij, Wurm - datgezin hebt
in demeid, datbegrijp ik.Maarzietge,mijn goede Wmmhetverheugtme uitermate,tlatmi
jn zoon gevoelvxrhaarheeft,
hetgeeftmi
jhoop, datdedamesnietonverschillig omtrenthem

zullen zijn. Hi
jkanbi
jhethofietsgedaan krijgen.- Gijzegt j
het meisjeisschoon, hetbevaltmi
j, datmjn zoon ook smaak
bezit. Als llij de zottin gustige vooruitzigten voorspiegeltnog beter - ik zie,dathi
j slim genoeg isom waarhetzaak is
teliegen. Hi
jkau presidentworden. Voormijeen bewijs,dat
zi
jn aanleg gelukkig is. Eindigt de grap met een gezonden
kleinzoon
Meesterlijk! Dan drink ik eene iesch extra op
de uitbreiding van mijn stamboom , en getroostmijom hetbij
de meid m et geld weder goed te maken.
wuRM. Alles watik hoop is, dqt uwe Excelleutie deze Cesch

niettotverstrooijiug behoeftte drinken.
PRESIDENT (ern8tot). Wurm ,bedenk,datwanneerik eensgqloof, ik uiterst haldnekkig geloof, dat ik onhandelbaar word,

zoodra mijn toorn ontbrandt. - Ik wi1hetnu alseene grap
beschouwen, dat ge mi
j hebt willen opstoken. Datgeu den t
h
medemirmaar liever van den hals zaagt geschoven, wilik gaarne
gelooven. Daar het u echter moeite zou kosten om den zoon van

het meisje weg te jagen - zoo moet de vader den aanval
ondernemen - dit laatzich begrijpen en datge daartoezulk
een fraai
jen aanloop vondt, brengt Inij in verrukking. Doch,
mijn beste Wurm, gemoetu wachten mi
jbeette willen ltemen. 1

Pasop,datgemijdezebeuseling uiqtvoorsteltals eeneinbreuk '
1
op mijuebeginsels!
WURM. UweExcellentieverschoonemi
j!NEanneerinderdaad-zooals zijvreest de i
jverzuchthierin 'tspelmogtzi
jn,dan
lag zîjalleen in hetoog en nietop de tong.
PRESIDENT. En ik verlang dat zij nergen'
s besta. Domme

J
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duivel, wat kan het u schelen ofge den ducaat zlliver uit de
munt of van den bankier olltvaugt? Neem een voorbeeld aan

clen adel- metofzonderweteu wordterbàjonszeldeneenhuwelijk gesloten, waarbij lliet minsteuseen halfdoziin gasten of
bedienden hetparadijsvan (lellbmtidegom metwisktlnstigenaauwkeul
-igheid kunnen meten.

wURM (maakt eez/e buigiïtg). ll1 tlit gevalbehoorik gaarne
tot den burgerstand, edele heer!
palslolx'
l,. Bovendien ktmtge eerlaug devreugdesmaken,betuw
medeminnaar op de aardigstemanier betaald te zetten. Juistop dit

oogenblik ligthetplan in hetkabinetgereed, dat,bijde komst
dernietlwehertogin,lady Milford voorden schijnhnarafscheidzal
krijgen en,Om hetbedrog volkomeu te maken,in 'thuwelijkzal
treden.Gi
jweetWurm,hoe(1emagt,dieikbezit,vooreengroot
deelsteuntop den invloed valllady Milford en datmi
jne krachtigste springveêren in verband staan% met (
le hartstogten van den

hertog.Dehertog zoekt eene parti
j voorladyMilford.Eenander
kan zich opdoen - den koop sluiten,metdedam elletvertrouwen
van den vorst winnen , zich onmisbaar makeu
- Om nu den

vorst in hetnetmijnerfamilie tehouden, moetFerdinand lady
Xilford huwen
Hebtge hetbegrepen?lshetu duidelijk?
WURM. Zoo klaar, dat het mi
j in deoogen springt.-Depre8identlevel'thiervoor 'tminsteenbewijsdatde raderbij
hem vergelekenmaar een 8chooliongen is.'
W-anneerdemajoorzichin
dezelfde mate een gehoorzamen zoon toont, alsgijden liefhebbenden vader verraadt, dan heeft uwe Excellentie wezigtkans
haren eisch met protest terug te ontvangen.
PREslozx'
r. Gelukkig, dat ik nog nooit heb teruggedeinsd voor
de uitvœ ring van een plan , Mralmeer ik met een nhel ZJî.9e8e%ie-

#ev'' kon beginnen.- Doch zie, Wurm, wijzi
jn nu weero
ons vorig punt teruggekomen. Ik maak mijn zoon nog dezen
j
voormiddag met zijne verloving bekend. llet gezigt, dat hi
daarbijzalzetten,moetnwen argwaan regtvaardigen ofgehèelen
alwederleggen.
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wlm x. Edele heer, ik vraag verschooning! Het donkere ge-

zigt, dat hij u zeer zeker za'
ltoonen, kan men even goed in
rekening brengen aan debruid,die gijhem schenkt, als aan de
anderewaarvan gijhem berooft. lk verzoek u om eene sterkere
proef! Kiesvoorhem de heerli
jksteparti
juithetland,en wanneer hi
j ja zegt, zoo kunt gjjden secretarisWurm driejaren
in de boeijen laten sluiten.
pRlslolx'
.
r (J;
J'
/op de fïz//t
kzll. Duivels!
wURM.H et is niet auders1
.De moeder

de domheid in eigen

persoon - heeftin haren eenvoud te veeltegen mijgekakeld.
PRESIDENT (gaat1::01en fceer en ner/rrpz/zl
jn t00rn). Goed!
Dezen saorgen nog.

wURM. UweExcellentievergeteevenwelniet,datdemajoorde zoon van mijn meesteris1
.
PRlslozxT. Gi
jzultgespaard worden, Wurm.
M-URM. En dat de dienst,11van eene ongebeden schoondpchter
te ontslaan YRESIDENT. De wederdieust waard is, om u aan œ ne vrouw

tehelpen? Hetzi
jzoo,Wurm !
wuRM (lf
xf.
gJ met een nergenoegd lachje). Eeuwig de uwe,
edeleheer! LHê
j C'ïJgaan.)
PRESIDENT. W at ik u heb toevertrouwd, Wurm !Lbreigend.j
Zoo ge u verpraat

wusx (lacht). Dan moge uwe Excellentie mijne valsche hand-

teekeningen voorden dag halenl! LH# gaataf.4
pREsloEx'
r. Gj zîjt in mi
jne magt. lk houd hem vastaan
zi
jneeigen schurkenstreken,even alseen meikeveraandendraad!
EEN KAMIRDIENAAR (treedt lf>Nd/). De hofmaarschalk von
Kalb

PRESIDENT. Hi
j komtalsofhijgeroepen ware! - luaathem
binnen (Kamerdéenaavz
'gcc/a$)
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ZESD E TOON EEL.
'

toE IIO#MAARSCIIAI,K voN KALB i1tedzlri
jk s'
lccr8makeloon
ho.fko8tuum, metkamerheer8leutel,ïmeeJprpîpgïé
h en ee4
degeît. AlppJ#1pp/'
# en pç/rïdeer# # la fflrïddpcl. Hi
j
8tapt met grootgeweld naav #dzlpre8identen.
î
,r:i#/

e- czzller-pzœ'om zicl heen.)
(hem de Jcv# l'eikende). Ha, goeden
morgen,mi
jn waarde! Goed gerust?welgeslapen?- Gijneemt
mijtoch nietkwalijk,dat ik zoo laat het genoegen heb - dringende bezigheden - de keukenli
jst- uitnoodigingen - hetarrangementderparti
jen voor desledevaartyanhedenmiddag- Ah - en toen moestik bijhetlevertegenwoordig zijn en zijne
Dl IIOFMAAR8CHALK

Doorlnchtigheid inlichting geven omtrent het weêi.

lxRzslo>ixT.Ja,maarschalk,metdatalleshebtge waarli
jkniet
eergerez kunnen zi
jn!
IIO#MAARSCHALK. Bovendien heeft die schelm van een kleêr-

makerndjnog laten zitten.
PRE8ID>INT. En toch kant en klaar?
HOFMAAR8CHALK. llat nog niet alles! Het eene malheur

volgtheden op Vtandere! Hoormaareens!
PRlslolx'
r (verntrooid). Ishet mogeli
jk?
IIOPMAARSCIIALK.Hoormaareens!lk wildejuistuitde koets
stappen, toen de hengsten eensklapsschichtig werden, zi
jtrappelden en steigerden, dat mi
j
ik bid u! hetstraatail
tegen de kousen spatte. W at nu te beginnen ? Plaats u om
Gods wil eens in mijn toestand, baron! Daar stond ik. Het
wasrçedslaat. Maarzoo in 'tgevolg van zijneDoorluchtigheid
te Verschijnen - Xegtvaardige God? Wat valt mij in9
. Ik

boots eene qaauwte na! Meu brengt mijhalsoverkop in de
kœ ts! Ik in vollen ren uaar huis

verwisselde kousen =

rijd terug Watzegtgijervan? en ben nog deeerste in
deantichumbre Watzegtgijervan?
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pRxslozx'
r. Een heerlijk impromptu van hetmenschelljk vernttft! Doch ditterzi
jde, Kalb - Gijhebtdusreedsmetden
hertog gesprokeu ?

HO#MAARSCHALK (metp# tJ). Twintig en eenehalveminuut.
plzslolx'r.'
W-elzoo!engeweetduszekereenigbelangri
jknieuws?
HOFMAAàSCHALK Ldqftig,na'eenig :fr?
/#dzl). ZijneDoorluchtigheid is heden gekleed ett merde-dboye.
PRESIDENT. Is hetwaar? - Nu, maarschalk ,ik heb toch een
beter nieuws voor a
Dat lady M ilford barones von W alter
wordt,is zeker wat nieuws voor u?
IIOFMAARSCHALK. Dat ktm t ïe denken ! en is het reeds in
orde gebragt?

PRE8IDENT. Onderteekend,maarschalk - en gi
J zultmij verpligten met terstond tot haar te gaan , haar op een bezoek voor
te bereiden, en het voornemen van Ferdinaud door de gansche
residentie bekend te maken!

HOFMAARSCIIALK (rereerd).O methetgrootste genoegen,mijn
waarde! Wat zou mi
j aangenamer kunnen zijn? Ik vlieg terstond - (Drukthem deJczl#.) Vaarwel- overeen uurishet
overal irl de stad bekend. (H( /rz
#zeJ/%itde kamer.)
lmlslolx!
r (âem vcJc#cJ:Al#,
:). W ie dm'ft nu nog beweren, dat
die wezens voor niets deugen iu de wereld - - Het moet thans
we1 van Ferdinand uitgaan, of de gansche stad spreekt leugens.

(Hqdcâeî/. Wvrpzkomt.jMijnzoonmoetbinnenkomen!(Kwrm
#JcJ, de.preW#ezlJ looptpeinzend âeezl en *:Jr.'
.)

ZE V E N D E TO ON E E L.

PRESIDENT,usplxAxo.wrRM,diedadeliik heengaat.

FERDINAND. Oi
jhebt mijlaten roepen,vaderPRESIDZNT. Ditmoetik helaas,om mijnzxngehoorzaamheid
te leeren! - Laat ons alleen, W urm !

Ferdinand,ik heb u

reedssindslang gadegeslagen,en ontwaarbi
junietsmeervandat
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Jeugdig vutu',dievrolijke luim ,die mijtroegefrooveelgenoegen
baarden! Er ligt een zonderlinge strijd op uw aangezigt geteekend. Gij ontwijkt mij gi
j ontwijktuwen kring. Foei!
Men willievertien misstappen van uwejeugd over 'thoofdzien,
dan étneafgetrokken luim verdragelz.- Laatallesaanmijover,
mijn zoon! Laat mi
jdezorg overvooruw toekomstig heil,en
denk aan niets dan mi
jne ontwerpen tevolgen.- Kom, geef
mijuwe hand,Ferdinand!
FERDINAND. Gijzi
jtheden bijzonderhartelijk,vader!
palslolxl'. Heden, slimme knaap
'

en datheden metzoo'n

bitter gebaar? (Ern8t%.4 Ferdinand! Voor wien heb ik mij
op hetgevaailijkepad gewaagd,datnaarhethartvau delïvorst
geleidt? Voor wieu heb ik vooreeuwig mijn geweten en den
hemel verloochend?- Hoor, Ferdinand - lk spreek totmijn
zoon - Voor wieytheb ik, doormi
jn voorgangeruitden weg
te ruimen, eeue ruime baah geopeud - eene geschiedenis m et

bloed bezoeddd, diemijalseen bi
jtendveni
jn deste hevigerop
het harte brandt, hoe meer ik waak om haar voor 't oog der

wereld verborgen tehouden? Kom,zeg mi
j,Ferdinand! Voor
w ien heb ik dit alles gedaan ?

lpl
i
rltlllxl.
xo (treedt'
pdrdcArf/lfanhteruitj. Toch nietvoor mij,
vader? De bloedvlek van die misdaad zalimmersnietop mij
terugvallen? Bàj ;en levenden Gocl! Hetware beter nooitgeboren te zi
jn,dan als (
le schuldelooze oorzaak valz dit wanbedrijf
Gods aarde te bewonen!
pltEsloxx'
'
l'. W atbeteekent dat? W at? lk zal hetuw romantisch

hoofd ten goede houden! Ferdinand - ik wilmijniet driftig
maken1
.- Onhandelbare knaap,beloontgeop diewijzemi
jneslapelooze nachten9
. Is dathetloon voormijneingespannen zorg?
Dathetloon voorde vli
jmende schorpioen-steken van mijnverontrust geweten? Op mijvaltclelastderverantwoording - op
mij rust de vloek dergeregtigheid. Gijneemtuw geluk uit
de tweede hand over. - De misdaad kleeft niet aan het erfgoed.

A'
zxolxxxo (heftder/ferlczlf/omhoogq.Plegtig doe ikafstand
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van een erfdeel,waaraan de nagedachtenis van een slechten vader
is verbonden!

PRZSIDENT. Hooreensjongen - wek mijn txrn nietop!Als ik naar uw zin te werk ging, dan zoudt ge uw gansche
leven in het stofkrtlipen!

>>XaDINAND. O zttlkszoualti
jd oneindigbeterzijn,vader,dan
datik om den troon moest kruipen!

pxxslpxx'
r (metverkropted'#/.)Hm !- Men moetudwingen,
uw geluk te waarderen!
'W aartoe honderdenmetdeuiterstekrachts-

inspamling nietkWynnen opklimmen, daarwordtgi
j alshetware
spelende of slamnde heengedragen! Op uw twaalfdejaarwaart
ge vaandrig! Op uw twiqtigste zi
jtgemajoor! Ik heb hetbi
j
den hertog bewerkt.Gijzultde uniform aieggen enplaatsnemen
,

in hetkabinet!- De vorst sprak onlangsvan een geheimraad-

van gezantschappen - vanbtlitengewonepmsten! Eene heerli
jke
toekomst ligt vxru open! De regteweg onmiddelijk naarden
troon naarden troon zelven - wautlti
j,die de ma# inhanden hœft, staat boven hem diehaarslechtsin schi
jn bezit.
Brengtdie gedachte u niet in verrukking?

>nxaolxAxn. Zij brengt mi
j niet in verrukking,daar mijnegedachten over grootheid en geluk nietmetdeuweovereenkomen!-

Uwe zalkheid ligtalleen in verderven.Nijd,vreesenvloekzijnde
akelige spil els, waarin de g'
rootheid van een dwingeland weêr-

kaatst Tranen,wanhxp en razelmijzijn devreesselijkegeregten,waàraan die gelukkigen zich vergasten,diezi
jinzwelgentotdat zij in een wilden rœsin de eeuwigheid voordevoeten van
den grxten God nederstorten.- Mi
jn ideaalvan geluk isbesloten in hetbegrip van innerljketevredenheid! In mijn eigen hart
zijn alInijnewenschen verborgen!
lyazslnzxT. Meesterlijk!Onverbeterlijk!Naverloop vandertig
jaren hxrik weêrdeeerste les! - Jammerevenwel, datznijn
vi
jfti/-arigekop voorhetleeren tetaaiisgeworden!- Om echter
ditzeldzametalentnietbiju te laten verlorengaan,zalikiemand
aan uwezi
jde plaatsen,waarmêege elken dag hd beœfenenuwer
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onbekooktedwaasheden ktmtvoortzetteyl.- Gi
jmoetbesluitenheëen nog besluiten - om eene vrouw te nemen.

FàRDINAND Ltreedtrerdcâk-ï/
ffachtelmitj. Vader!
psxslosxr
r. Zonder komplimellten! Ik heb lady M ilfbrd uit

uw uaam een kaartjegezonden. Gi
jzultu zonderuitstelgereed
maken om haar in persoon aau te kondigen,dat ge haar bruide-

gom zijt!
>'ERDINANP. Lady M ilfbrd, vader?

PRISIDBNT. Gijkenthaar!
1-EuoINAxp (on8tuilttIb.) '
Wiezoltde schalldzuilvallhethertogdom niet kelmen? Doch ik ben wel dwaas, lieve vader, om uwe

luim voor ernsttehouden? Zoudtgijvaderwillen zijn van dell
eerloozen zoon,die zich aan eene hofboeleerster verbond?

psl
usloExT. Nog meer! lk zelf zott haar mi
jllhofmakell,
zoo een vijftigjarige haar maarbeviel! Zoudtgi
jden zoon niet
willen heeten van dien eerloozen vader?
(
F>zltplxA.
xp. Neen 1
. zoo waar God leeft!
paEslolxl.. Eene onbeschaam dheid, die ik om hare zeldzaamheid wil vergeven

I?>IRDINANI). lk bid u, vader! houd mij niet langer il1eeu
toestand,waarin hetmi
jondragelijk wordt, uw zoon genaamd te
worden!

PszslpEx'
l'. Jongeu, zi
jt ge dol? Welk verstandig man zou
niethunkeren naarde onderscheiding,om metzi
jn vorstzulkeen
aanzienlijken koopte sluiten?
:'BsplxAxp. Gijwordtmi
jtoteen raadsel,vader!
. Gijnoemt
het onderscheiding - onderscheiding, datgene vau clellvorst te

mogen ontvangen,waardoor hijbeneden andere menschen afdaalt?
PRESIDEXT (8chateîend lagcâende).
FERDINAND. Gij moogt er om lagcheu lk za1ermijniet
aan storen,vader! Metwelk gezigtzou ik mijvoorden geringsteh daglooner moeten vertoonen, die metzijnevrouw,in zi
jne
armoede, toch eell rein ligcllaam ten huweli
jk ontvangt? Met
welk gezigt voor de wereld? voor den vorst? M et welk gexigt
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voor de boeleersterzelve,die de brandvlekken harereerin mîjne
schande zou uitwasschen?
PRESIDENT. W aar ter wereld hebt ge dse gladde tong gekre-

gen?jongenlief?
IVRDINAND. lk bezweer bi
jhemelen aarde,vader! Het
verkoopen van uwen eenigen zoon kan unooitzoogelukkig maken,

a1s llijrampzalig za1worden! lk oser u mijn leven op, a1shet
uwe grootheid kan bevorderen. Mi
jn levellheb ik van lzontvangen, en zou geen oogenblik aarzelen om het voor uwe grootheid

prijs te geven! Mijne eevJ vader! zoo gijmijde eer ontrooft - dan noem ik heteen laag boevenstuk, datgijmi
j het
aanzijn hebt'gegeven, en ik zaldeu vaderen den koppelaar
vloeken!
N '

PRlslpExT Lâevttedrlrpf
zxdîg'k op#:zl'
îcâoltdevkloppende).Braaf,
beste zoon! Nu zie ik datgeeen man zijten de beste vrouw
tzithetgansche hertogdom verdient.- Zijzalde uwewordenDezen middag nog zult ge verloofd worden met de gravin von
Ostheim !

EZSDINAND (@ nieuw rerrcdd). ls dituurbestemd, om mi
j
geheel te verpletteren?

eslslpEx'
r (eett .
SJf/F
'eZI blik p, hewtf
,:rz:Al#d). Uwe eerzal
toch , hoop ik, hier niets tegen in te brengen hebben?
IPI
iIItIIINAND. Neen, vader! Frederika von Ostheim zou ieder

andergelukkig kmmen maken! (Inpicâzelvett,rerward.j Watill
mi
jn hartvoor zi
jne boosaardigheid nog verschoond bleef, wordt
doorzi
jnegoedheid vernield.
PRESIDENT èteed8 JdJ oog op âdzzlgeve8tigd). lk wachtop
uwen dank,Ferfnand!-

FIRDINAND fvliegtzlccrhettttoe :> grqptz#z?ehand). Vader!
Uwegoedheid doetmi
jn gevoelontgloei
jen - warmen dank,vader,vooruwe teederezorg!- Uwe keusisonberispelijk- doch
ik kan - ik mag - heb medelijden metmij- ik kan de
gravin niet beminnen!

PRESID>INT (deinateenedcAre#e tergg.tHolla!Daarsnap ikden

jongen heer!Daarzithi
jin deval,deslimmehuichelaar!- Het
was dus niet de eer, die u van lady M ilfol
d terughield. - Niet

depersoon, maarhethuwelijk heeftu afkeeringeboezemd?
>alrllolxaxo (8taatal8ver8teend, draaitzïcl.eennklap8om, en
CAJmegi
jlen#
j.
Palslolxr.Waarheen?Halt!Is(latdeeerbied,diengemi
jverschuldigd zi
jt? k.
Dezz/cpbprkeertJ:rv#.) Gi
j zijtbi
jladyMilford
aangediend.Ik heb den vorstmijn Mr
oord gegevell!Destadenhèt
hofzi
jn haarklein metdezaak bekend! Alsgemi
j toteenleugenaarmaakt,jongell- voorde stad- voorlady Milford.voor
den vorst en voor het hof tot een leugenaar maakt - of wanneer
ik achter zekere geschiedenissen kom
H alt!llolla! W atdoet
op eens dien blos op uwe wangen verbleeken?

:alaplxAxp (doohblèek en &?M>#:). Hoe? wat? Niets,niets,
vader!

yllslolx'r (eevt'
sclerzdklblik op âézzl*evpellde.t. En wanneer
het iets mogt zi
jn - en zoo ik hetspoormogtontdekken van
uwe weêrspannigheid Ha, jongen, hetblootevermoeden kan
mij reedswoedend maken! Gaoogenblikkelijk! De wachtparade
za1 beginnen ! Gi
jgaatnaarlady Milford,zoodra hetparoolgegeven is! -Wanneerik spreek,sidderteenhertogdom!Wijzul1en zien of een stijfhoofd alsmi
jn zoon mij zal beheerschen!
(114 gaat en lozz/nog :ea.
: terug.j Jongen, ik zeg u, gij zult
erheengaan,ofhetzija geraden mijn toorn te ontvlieden!
(#V gaat af.4
lszlolxAxo (al& u'
it déve vevdooring pz
lJ?lclzz2#e). Is hi
j weg?
'
W-as dat de stem eensvaders? Ja! ik za1tothaargaan - en haar
dingen vertellen haar een spiegel voorhouden - Onwaardige! en
zoogedannogmi
jnehandbegeert,- dan zal,alstondgedaarmetal
den trotsvan Engeland omgeven, - danzaleenDui
tschjongelingu
voorhetgezigtvandenadel,vandeoëcierenenhetvolkmetverach-

ting van zich stooten!

t/f# vliegtz
lccr buiten.)

T W E E D E B E D R IJF.
:1E R STE T O 0 N EE L.
Ecne zaalin llct palcis van latly Milfortl; regts ccuc sofa,
links cen klavier.

IJ
ADY Mlla
>aoap in een lo8,#/c; bevallig ?;:?î#J,ketJccr
ongekapt,zit rppr hetklanier :'lfantaneert; soFll,de
kamenier , treedt noor het kI:Z
I.
SJ:O'.
so>alz. De olcieren gaan uit elklar! De wachtpat
-ade is afgeloopett - maar ik bespèm-von W alter niet!

Lwov xzzz
eoso (zeev ozdrfz.
g/k op8taande,mandeltdoordezaal).
lk weet niet watmi
jdeert, Sofie. lk was nooit zoo te voren.- Gijllebthem nietgezien?- Hetiswaar, hijzalzich
nietoverhaasten- A1seene misdaad drukthetmijophethartGa, Sofe - laatden vlugsten klepper zadelen,dieinden stalis!
lk moet in de ruimte - de menschen en den blaauwen hemel
auuschouwen, om mi
jn hartte verligten enmi
jnebenaaqwdeborst
vri
j tedoen ademen!

Mogtgi
ju nietwelgevoelen,mylady - geefdanhier
eenepartij! Laatdehertog hiergijnetafelhouden,ofile speeltafelvooruwe sofa plaatsen!Wanneermijeenegrilin Vthoofd
zat- moest de vorsten hetganschehoftotmijnedienststaan.
sorlx.
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sAov MlsFolp (vlb'
tzicl op de#@c nelrj. lk bid u,laatmi
j
met nlst! Ik geefu een diamantvoor iederuur, dat ik buiten

htm gezelschap kan zijn!Moetik mijnevertrekkenmetzulkevoorwerpen stofeeren?- Ellendige lagewezens,die,alsofereen geest

verschijnt, neus en mond optrekken, wanneermijeen hartelijk
woord ontvalt.

Slaven van een enkelen poppen-draad, dien ik

gemakkelijker dan mi
jn borduuodraad kan regeren! Watzalik
aanvangen met wezens,die harten bezitten zoo geheelop uurwer-

ken geli
jkende? Kan het mi
j genoegen geven hun ietste vragen,alsik voorafweetwatzi
j antwoorden zullen? Ofeenwoord
methen te wisselen,wanneerzijden moetlniethebben,metmij
i1 gevoelen te verschillen?

W eg met hen ! Het is verddetig

op een roste draven,dat nietop de stang van den teugelbijt!
(Zt
jgaatnoor idJven8ter.
j
solzl. Maargi
j zulttoch deu vorstweluitzonderen,mylady!
De schoonste man - de vurigste minnaar

de geestigste kop

in zi
jn lantl!
IZADY Mlsyoxo. Omdathetzgk land is- en alleen daarom,
Sofe,ben ik eenigermatete verontschuldigen! Gi
j zegtdat men
mi
j beni
jdt! Arm kind! Men moestmijlieverbeklagen!Onder
aldiegenen, welke zich laven aan de magt van den vorst, isde

minnareshd ergstmisdeeld,daarzijalleen den ri
jkeu,magtigen
heerin zi
jnewarearmoedigegestalteontmpet.Hetiswaar- hi
j
kan,metden talisman zi
jnermagt,alleswatmi
jnhartverlangtals
eentooverkasteeltevœrschijn roepen!Hijplaatstdeschattenvan
alle werelddeelen op zijne tafel vormtparadijzen uitwoestenijeu laatdebronnen van zijn land alsfonteinen springen of
verteerthetmerg van zijn volk meteellschitterentlvuurwerk Maar kalt hij ook zijn hartgebieden,metwarmteen krachtte
slaan vooreen hart,datwarm en krachtig klopt?Ishijin staat,
metalde inspanning vLallzijn matteugeest,eeneeukelegrootsche
gedachtetescheppeu? Miju hartlijdtgebrek bijaldeuover.
vloed
der zinueu, e11 wat baten mijduizend betere gevoelells, die ik
telkens moet onderdrukken ?

!
! dan
so:
g
a
l
ez
l
ed
f
e
zn
i
etmy
Jcc
letdavterivkoninderuiwe
nga
nns).t be
Mn?
aarhoelangishet
lr
adl
y,
da
ie
,

l

Lxov xlteoao. Omdat ge mij eerst heden leertkennen?

j Hetiswaar,lieveSolie- ikhebmi
jneeeraandenvorstver1 kocht;doch mi
t
jn hartheb ik bewaard- een hart,datmisschien
nog een echtgenoot waardig is - waarover de besmetteli
jke

I luchtvan hethof,a1sdeadem overhetspiegelglas,isheenj getogen!- Geloofmi
j, beste Sofe,ik zou hetreedsvoorlang
t den armzaligen vorstgeopénbaard hebben,wanneermijntrotshad
I
' kunnen gedoogen,mi
jneplaatsaan hethofvooreeneanderedame
,

in te ntimen!

soelE. En'datzelfde hartonderwierp zich zoo gemakkeijk aan
dien trots?

bAov xlbFo'
Ro (levendkj. Alsof het zich nietreedsgewl.
oken
had?Zich thansnog nietbitterwreekt?- Sofe!LMetnadrukde
âcl: op #ç8 ', 'câouder leggende.) Wijvrouwen hebben slechts
te kiezen tusschen gebieden en gehoorzamen; m aar hettoppuntvan
gezag is toch m aar een ellendige toestand ,wamleerons de hoogere

weelde wordtontzegd,om slavùmen temogen zi
jn van een=an,
dien wij beminnen!
sorll. Eene waarheid,mylady, die ik het laatst vau u dacht
te hooren !

Ia.&bY MlLroap. En waarom,mijne Sofe? Kan men dan niet
duidelijk zien aan hetonhandig voeren van dien 8cepter, datwij
alleen voor den leiband zijn bestemd?Hebtgedan nooitaan die
luimige wuftheid , aan die wilde uitspanningen klmnen bespeuren,

dat zij slechtsdienden om onstuimigerbegeerten in mijn boezem
te onderdrukken?

soFlE (treedtpdrl/
zcd# terug). Mylady!
LADY xlt>aolo Lopgewondebtj. Bevredig die wensclten! Geef I
mi
jden man,dieiu mijnegedachten leef
-- dien ik aanbid *t .

dienikmoetbezitten,Sofe- ofom wienikzalsterven.LTeeder.j j
LMtmijuitzi
jnmondvernemen,datliefde-tranen schooherblinken
I illonsoog,daniamanteninhethaar- Lâartdogteliik)enikwerp

i
/

J
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den vorst zi
jn harten zijn ri
jk voordevoeten, vlujtmetdien
ma'
n naardeeenzaamste woestijn deraarde soell (ziet âaar rer8chriktaanj. Mi
jn hemel! watwiltgij?
W at deert u, mylady?

Juk
tov MlLrox.
o (ontâut8t). Gi
j verbleekt? Heb ik welligtte
veelgezegd?- 0 laatmijuwetong boeijenmethetvertrouwell,
dat ik u schenk --- hoor verder - hoor alles -

so>alz (ziet fzz
ed/k om zïcl' heen). lk vrees, mylady - ik
vrees

och, ik verlallg i ets meer te hooren!

L.
&DY MILFORD. De verloving met den majoor Gi
je11de
ganscbe wereld meent,dat heteen hqf-lcabaalis - Sofe - bloos
niet- schaam u nietovermïj - t
lieverloving ishetwerkmi
jnerlielde.
?
soFlE. God ! '
W at hoor ik?

LADY xllz
eoao. Zij lieten zich bepréten, Sofe - de zwakke
vorst- depolitieke Walter- de onnoozelemaarschalk- zijzul1en erallen op zweren,datdithuweli
jk een onfeilbaarmiddelis,
om mijvoorden heytog teredden en de bandtusschenonsvaster
te knoopen!

Ja!om ze voor eeuwig van een tescheuren!voor

eeuwig die schandeli
jke ketens te verbreken! Bedrogen leugenaars!Dooreenezwakkevrouw misleid!oijzelven voertdengeliefde in ml
'
jue armen! Dat is immersalleswatik begeer
W anueer ik hem é/nmaal bezit

als ik hem bezit - o dan voor

eeuwig uitlzkijne oogeu,gehate grootheid
TW E E D E T O O N E E L.
EEN OUDE KAMERDIENAAR VAN DEN VORST md de/l

jumeelki8o'
e. DE VORIGEN.

KAx>iltol>ixAAs. Zi
jneDoorluchtigheid,dehertog,laatmylady
groeten en zendthaardeze bdllanten totbruidsgeschenk!Zijzjn
zoo even uit Venetie ontvangen !
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IzApv xllœoxo (went âeJ ki8o'
e en #:fz/:/ tcwg). Mensch!
hoe veelbetaalt uw hertog voor die steenen?

K&MIItDI>INAA'
R fmeteen r/pzlkr#ezk/). Zijkosten hem geen
penning.
,

'

LADY MILFORD. Wat?Zi
jtgekrankzinnig? Nzet8?

enLtcœù'
l
zi
j eene .
yclrd#e eczlâem /:rf/
#=f
#/)gi
jwerptml
j toch eeh blik
'
toe,alsofgi
jmi
jdoorboren wildet zi
jkosten hem niet8,deze
onbchatbare steenen?
KAMERDIENAA.. Gisteren zi
jn zeven-duizend landverhuizersvan
hier naar Amerika vertrokken - die hebben alles betaald.

IZADY MILFORD (legtde.
#:ert+ neér,en loopt#r3
//# door de
zxî,na een pp#4pJfï* zmijgen8). Man!Watdeertu?lk geloof,
datgi
jweent?
KAMEItDIENAAR (wi8ehtdeoogen qf,gl:fâolle:/:vlen Jdro/&
leden).Edelgesteenten kostelijkerdan deze - ik heb erook twee
zonen bij.
LADY MlLloxo (benende,pcfzijtteâcl#.
) Tochnietgedwongen?
KAMERDIXNAAX (vree88elqk îcgcâdrA).0 God!Neen - geheel
vrijwillig! Er traden we1 enkele opgewonden jongelingen voor
hetfronten vroegen denoverste,tegenwelkenprijsdevorstzi
jne
onderdanen verkocht?- Maaronzegenadigevorstlietzijneregimenten op de paradeplaats aanrukken en die knapen neêrschieten.

Wij hoorden de buksen knallen, zagen hunne hersenen over de
steenen spatten, e11 het gansche leger riep: H oezee! naar
A m erika!

LADY MILFORD Lzinkt geheel ontzet p, de#Fc nelr).
God! En ik hoorde niets? Ik merkte niets?
KAMERDIENAAR. Ja, mevrouw ! W aarom moest ge nu ook
'
2uist met onzen vorst op del
lertenjagtzijn, toen hetsein voor

den aftogtwerd gegeven? - Gijmoesthetgenotnietverzuilml
hebben,om getuigete zi
jn van hettooneel,datervoorviel,toen
het geltlid der trommen de mareverkondigde: hetistijd! en
huilende weezen hiereen voortgesleurden vadervasthielden,elders

eene wanhopigemoederiuethaarzuigelingindebajonettenstortte,
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bruid en bruidegom met sabelhouwen van elkaâr werden geschei-

den,en stramme gri
jsaardsden jongelingen wanhopighunnekrukken nawierpen E1aont
lerditverschrikkelijk bedri
jfde rommelende trommeu , opdat de Alwetende (lot
l onze stemmen niet zou
hooren -

MlLlaoao L8taat0/?, ievig ontroerd).Weg metdiesteenen.
Zijveroorxaken helschewroes
oingel)in mijn hart!(Zachtertotden
pcflzler#ïevcco..l Weesbedaard,ongelukkige vader! Zijzullen terugkeeren. Zi
j zullen hun vaderland wederzien.
KAMERDIENAAR qmelJJ/l#X4iAl#).DeHemelweethet!Zijzullen wederkeeren! Bij de poort nog keerden zi
j zich om, en
riepen:?/God zijmetu,vrouw en kinderen! LevedevorstBi
jhetjongstegerigtzullenwijelkanderwederzien!''
LADY Mllz>noso Lmet8nelledclreAz
lheendzlœeérgaande).Vreesseli
jk!afschuwelijk! Men maakte mijwijs,datik alle tranen
van ditvolk had gedroogd Akelig,verschrikkeli
jk worden mij
LADY

de oogen geopend -

Ga heen - zeg uwen heer - datik hem

in persooll mijn dank za1 betuigen! (Kamerdienaar gaat, z#'
werpthem hare#:J#Id?
:r,
9in &r hoed.
) En neem dit, omdatge
nti
jdewaarheid hebtgezegd KAMERDIENAAR (MlerptdeJdktr.
grerachtell
jk p, detalel). Leg
tlitnaasthetandere! (HjigaatJ:ezl.)
LADY MlL>aoxo (ziethem metr:rIc21#zsc). Sofe, vlieg hem
na, vraag hem zijn naam1
. Hi
j zal zi
jne zonen terug hebben1
.
Lsqfe gaat. Iady *.gaatzdfszdzl# hee. erlvele. 'Jx.
::. Tot
&.8 , die ft
/rfzpbz
zz/l. Liep er onlangs geen gerucht, dat eene
stad aan de grenzen door een brand is verwoest, en meer dan

vier-honderd huisgezinnen totden bedelstafzi
jngebragt? (Z# trekt
aan de dc&î.)
so>all. W atbrengt u op die gedachte? lnderdaad,het iszoo,

en (
le meesten dierongelukkigen dienen thansalslijfeigenen bi
j
hmme schuldeischers of verkwijnen in de groeven vau de vol'steli
jke zilvermi
jnen.
eEN BEDIINDE (komtj. Watbeveeltmylady?
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LAov MILFORD QeqftJe> de edelge8teentee. Laat diesteenen
onmiddell
jk verkoopen,en hetgel; overzenden en onderdevierhonderd huisgezinnen verdeelen, die door den brand arm zijn
geworden
so>alE.

Mylady, bedenk u wel, dat gi
j u blootstelt aan

volkomen ongenade!

LADY MILFORD (metf:ccr##lef#).Moetik den vloek van zi
jn
landop mi
jn hoofd dragen?(Zb-Ydsldden&#?
'
:s& ,dieJdezecc/)
of verlangt ge dat ik onder het verpletterend wigt dier tranen

neêr zal zinken? Necn,Sofe '
tIsbetervalschejuweelen
in het haar, en hetbewustzi
jn eenergoede daad in hethartte
dragen!
so>>lE.

Maarjuweelen a1sdeze!Gi
jhadttoch weleen minder

stel kunnen nemen! Neen, zoo waar, mylady! H et is tlniet
te vergeven!
Taxoy xllœoRo. Onnoozel kild ! Er zullen daardoor in een

oogenblik meer diamanten en paarlen voormijvallen, tlan tien
koingen in hunne kroonen dragen,en schoonere

BEDIENDE (komt&r?
z.
/). Majoorvon Walter
so>als ('
vringt op lady -V./Jt
œ). M i
jn God.!gij verbleekt -Lw
tov xlLFouo. Deeerste man,diemijtloetbeven - Sofelk ben ongesteld,Eduard Halt Is hij opgeruimd9
. W at
zegthi
j? O Sofe! Nietwaar,ik ben leelijk?
sorlz. Ik bitl u , mylady! -

BEolExos. Beveeltgij,datik hem beletgeef?
LADY xllz
eoao ètameletth). Laathem binnen komen. LBediende cJ.
) Spreek,Sofe! W atzalik tot hem zeggen? Hoe
zalik hem ontvangen? lk zalnietktmnen spreken! Hijzal
t
len spotdrijven metmi
jne outroering - Hi
jzal- o welk voom
gevoelheb ik - Gi
jwilmijverlaten,Sofe? Bli
jf!Neen!
Ga!- Och,bli
jftochmaar!LDezz
lc/pprkomtdoor#ereeeptiezaal).
8OFIE. Herstel11! Hijkomtreeds!

1$8

IIE RD E TO ON E BL.
FERDINAND VON W ALTER. Db VORIGEN.

IaERDINAND (meteette ligteJ?
:#ïzlg).Zoo ik u ergensin storell
mogt,mevrouw --

I*Z.DY Mllz>aoao L'
itt zïgdlffrc oïttroeritt
g). ln hetgeheelniet,
maJ001*.

lalsolxa
txo. lk kom op lastvan mi
jn vader
L.
:0Y Mllulaolo. lk ben totzijnedienst.
l
'
aEuolxAxo- Eu moet u medetleelen, dat wi
j zamellzltllen
huwell

Zoo luidt de last val
l m1
*
J*11vader.

Iztov Mllzyaoxo LèleeL'f?zlberevtdet. Niet van uw eigen llart?
FERDINAND.

M inisters en koppelaars plegen zoo iets nooit te

vragen 1
.

LAov Mllueoao Lmetzppped!altg8t,datzï/b'
i
jna ?
'?
îdezpprpol
blijftdJd/c::/). Eu gi
jzelfhebternietsmeerbijtevoegen?
FERPINAND Lvtet eet IJï; 0p de /
cf40
4e4ïer). Nog zeerVeel,
mylady!

LADY MILFORD Lgeeft &/> eettf/
ldzllr, deze tler@#
7f
J
/Wo'/ziehj.
M ag ik u deze sofa aanbieden?

l'
Eaolxk
txo. lk za1 kort zi
jn,mylady!
IU.
&DY MlLy,oRo. W elnu ?
>'Esolxwxo. Ik ben een man van eer'
.
L.
tDY MILFORD. 1)ien ik hoogacht!
y'lltolxkxo. Een edelman !
LADY MlLlaoao. Geen betere in het hertogdom !
Il
alxolxwxo. En offcier!

LtoY XILFORD Lvlei
jendet. Gi
j voerthierhoedanigheâen aall,
die ook anderen metu gemeen hebben! Waarom zwijgtgi
jvan
hoogereverdiel
àsteu,die geen sterveling (lallgijalleellbezit9
.
yaEaolxkxo Lkoud). Zulksishieroverbodig!
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IZADY xlL>'o14o (-Jklimmendeltc?l
pJ).Maarwaartoe moetik
deze inleiding aanhooren?

U RDINAND (langzaa- en metlJ#rff#).Alseen protestder eer,
zoo gijlust mogt hebben mijnehand teeischen!
L.
toy Mllz>aoso Lqeraakt.) Watwildatzeggen,majoor?
>'
zltolxwxo (bedaard). De taal van mijn hart Van m iJ*u
voorgeslacht - en van dezen degeu.
L.
toy Mllu>aoao. Die degen werd u door denvorstgeschonken.

>azsolxAxo. De staatschonk hem nli
jdoordehand van den
vorst - God schonk mijeen hârt- mi
jn voorgeslachtlietmi
j
een naam !
LADY MILFORD. De naasa van den hertog --

>a>ZRDINAND (drvtig). Kan de hertog de wetten dermenschheid
omkeeren en eigen willekeurvoorgeijktemuntdoen gelden?
Hijzelfisnietboven deeerverheven;hare stem kanhi
jevenwel
metgoud doen zwijgen!Hijkan hethermeltn overzijneschande
spreiden! lk verzoek u , mzlady, spreek hier niet meer van

Erkan hiergeen sprakemeerzijn vanweggeworpenvooruitzigten
en geslachten - ofvan dien degenkwast, ofvan het oordeelder

wereld! lk ben bbreid ditalles metvoeten te treden,zooâra gi
j
mij overtigd'zalt hebben, dat de belooning voor hetgeen hier
ten offerwordtgebragtIlietveelzwaarder drukt dan hetohbr zelf.

LADY MILFORD èmarteliik getrf en zïcl lmn Jdzz keerendej.
Majoor!datheb ik Ilietverdiend.
'
>alRorxxxo (vat Acrd âandj. Vergeefmij1
. Wij spreken hier
zonder getuigen. De zaak die u en mi
j, heden en heden voor
hetlaatst, tezamen brengt, geeftmi
jhetregt, maakthetmij
tot pligt, mi
jne meeaing rondborstig vooru blootteleggen!
lk kan niet begrijpen, mylady, dat eenevrouw van zulk eene
schoonheid en met zoo veelverstand - eigenschappen, die een
m an zou hoogschatten
zich aan een vorst heeftkunneu ver-

koopen,die alleen aan destem derzinnelijkelustea ketoorleent,
wanneer (lie vrouw zich niet schaamt, haar hart eenen man van
eer aan te bieden !
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Lx
toy Mllaloao (zietJer, kalm ïzlhet #:z#/). Spreek geheel
uit!

EERDINAND. Gijberoemtu eene Britsche vrouw te zi
jn!Vergeefmij ik'kan hetnietgeloovell,(
latgijeeneBritschevrouw
zijt! De vrijgeboren dochtervan hetmeestvrije volk onderden
hemel
een volk , te trotsch om v1-eem de deugd te huldigen - kan zich niet tot v1-eeII
Ade on(
1eugde11leenen! H et

isnietmogelt'k,datgijeeneBritsche vrouw zijt,ofhetgemoed
van deze Britsche vrouw is evelt kleil
'
t elkbedorveu alshaar vader1al1d zich groot en edelvertoont!

IZADY MllakaoRo. Hebtgijuitgesproken?
>axxolxAxo. Men zou mijkunnelltegenwerpen,hetisvrouweli
jke i
jdelheicl- hartstogt- temperament- zuchtnaargenot!
De deugc
l heeftreedszoo lnenigmaalde eeroverleefd! M eer dan
eene, die met schande beladen dien weg ten einde bragt, heeft
later de wereld door edele daden met zich verzoend, en haar af-

schuwelijk bedrijf door een nllttig gebruik trachten goed temaken
Doch waartoe clan tegenwoordig die onregtvaardige
ligting in het land, die llooit heeft bestaau ? Dat geschiedt toch
in naam valt den hertog ! lk heb uitgesproken !

Tuz
kov Mllz
:aoao (zacht f?3/ maardig.) Het is voor de eerste

maa'
l, von Walterj datzulke taaltegen mijwordtgeuit,en gi
j
zi
jtde eenige,dien ik daarop zalantwoorden.Dat gijmijuehand
versmaadt, boezemt mij hoogachting voor ttin1
. Datgijmijn
hart lastert, zij u vergeven! Dat hetu ernst is,geloof ik niet!
Hij, die het durft bestaan,beleedigingen als dezeeenevrouw
toe te Werpen, die hem i11 een enkelen nacht ten val kan brengen, moet noodwendig eene groote ziel in die vrouw veronderstellen of van zi
jne zinnen beroofd zijn. Datgijden ondergang

van het land op mi
ju hoofd laac
lt, wordeltdoorGod den Almagtigenvergeven,doorHem die u en mi
jendenvorsteensnaast
elkauder plaatsen en oorcleelen zal! Gj hebtechterdeBritsche
vrouw in mi
juitgedaagd,enop zulkeverwi
jten moetmijn vaderland voldoening hebben !
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EXRDINAND Lop z@ degettleunende). lk ben begeeHg naaruMr
antwoord!
LADY MlluloRo. Luister dan naar hetgeen ik niemand buiteu
u heb toeveltrouwd en in eeuwigheid aan geen sterveling zal
toevertrouwen ! - lk ben geenzins de fortuic oekster, W alter,

waarvoor gij mi
j houdt! Ik zou mi
j trotsch kmmen houden
en tot u zeggen: Ik beu vau vorsteli
jk bloed uithetgeslacht van den rampzaligen ThomasNorfolk, diezi
jn leven teu
o:br bragt voor Maria Stuart.- Mijn vader, eerste kamerheer der koningin, werd beschuldigd verraderlijke gemeenschap
met Frankrijk te houden, door een vonuis van hetParlement
veroordeeld en outhoofd.- Al onze goederen vervielen aan de

kroon! Wij zelven werden uithetlautlgebannen! Mijnemoeder stierf op den dag derregtspleging. Ik - een veertienjarig
meisje vlugtte naar Duitschland met mijne gouvelmante
een kistje juweelen en dit familiekruis, 'twelk mijnestervende moeder onder het ui
ten van haarzegen op mijn boezem
hing.
EERDINAND

@pr#/.nadenkend en ve8tigtJdkzed/d/fdzl#:blikken

op lady * .
)
LADY MIIZORD

(met8teed8toenemendepz//rp:rïz
e voortgaandej.

Krank
zonder naam - zonder steun en Wrmogen, alseene
vreemde wees kwam ik te Hamburg. Ik had niets geleerd ,dan
een weinig Fransch,een weiig borduren en klavierspelen - des

te beter was ik gewend om vau gouden en zilveren schotelsmijn
maal te gebriken, onder damasten dekens te slapen, door éél1

wenk een heirvan beëenden te doen vliegen en devleijerijenuit
den mond der grooten op te vangen. Zesjaren gingen treurig
voorbij.Hetlaatste klelood wasverkocht.- Mijnegouvernante
stierf- toen voerde mijn noodlotuwenhertognaarHamburg.Ik
wandelde eensaan de oevers der Elbe, en peinsde er over of (
le

diepte van den stroom de diepte van mijn lijden zou evellaren.
Dehertog zag mij,vervolgdemij,vondmijnverbli
jfuit,vielvoor
mi
j op deknieën en zwoer,dathijmi
j beminde. Lzi
j bl'
i
JJ
'/vatt
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(landoetting 8tekett,gaat eindelù'
k roortmet8nikkende 8tem.4 Alle

beelden uitmijn gelukkigekindschheid traden verleideli
jk te voor.
schijn Donkeralshetgrafgri
jnsdemi
jeenehopeloozetoekomst
tegen - Mi
jn hart smachtte naar een hart lk zonk neêr
amz hetzi
jne. (VattJdzzlter'
ug deittzende.j Thansmoogtge mij
veroordeelen!

FEaolxwxo èterk olttvoerd, #'fJ op Jcco. toe ezlhoudtJccr
tegett). Mylady! O Hemel! W at hoor ik? Wat heb ik ge-

daan?

M'at heb ik u vreesseli
jk beleedigd! Gijkuntmij

nimmer vergfenis schenken!
LAov Mlluloao (
eert terug ezltracht/p/bedarettte komen).
sk

Hoornu verder! De vorstverrastewelmi
jne weerloozejeugddoch het bloed der Norfolks geraakte in gisting, en sprak tot

mi
j: 0ij, Emilie,eene geborellvorstin,thansdebi
jzitvan een
vorst? Erontstond eelzhevigestri
jd in mijn gemoed tusschen
het noodlot en mijn eergevoel, toen d
orst mij hierbragt
fe v
en zich op eens hetafgrijselijksttooneelvoormi
jne oogen vertoonde! - De wellust van de grooten der aarde is de onver-

zadelijkehyëna,diemetwoeste vraatzuchtsteedsnaarbuitbli
jft
azen. Vreesselijk had hi
jreedsin (
litland gewoed - bruid en
bruidegom van een gescheiden - zelfs den heiligen band des hu-

welijks vall een gesclleurd - hierhetstille geluk van een huisgezin verwoest- ginds een jong onschuldig hart metde giftige
pest besmet, terwijlzieltogendegevallen meisjesden naam haars
verleidersonder akelig stuiptrekken en wanhopig vloeken uitgilden

Ik plaatste mij tusschen hetlam en den tijger,perste hem eell
vorstelijken eed af in een oogenblik van hartstogt- en erwas
een eindeaan dit schandeli
jk bedrijf!
yazaolxwxo Lvliegtïzsâenige o/??'
zf.
9/door de zaal). Nietsmeer,
niets verder!

Lto'
y MlluFoso. Dit rampzalig tooneelwerd doornog afgrijseli
jker schouwspel vervangen! Hof en serailwemelden nu van
ltalie's uitvaagsel! '
Wulpsche vrouwen uit Parijs speeldA met
den geduchten scepter,en het volk bloedde onder hare luimen -
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Zi
j hebben allen haar ti
jd beleefd! Ik heb haarnaastmijin het
stof zien zinken, want ik verstond de kunst beterdan zijte
gader! lk ontnam den tyran den teugel, terwi
jlhi
jwellustig in
mijne armen zeeg
Uw vaderland, Walter, voeldevoorhet
eerst eene menschenhand en vleide zich vertrouwelijk aan mijn
boezem neder! Lpauze, z; ziet Jt
-z/z teeder aan.s O dat de
man, de eenige, door wien ik niet miskend wilblijven, mij
thansnoodzaakt, mi
jzelve te verhefl'
en,en mijne stilledeugd in
het licht der bewondering te plaatsen! W alter ik heb kerkers geopend - doodvonnissen vernietigd, en m eer dan eens de

ontzettende eeuwigheid dergalei
jen verkort! Onheelbarewonden
zijn door mi
j metheilzamen balsem verzacht, geweldigesnoodaards verpletterd, en de verloren zaak der onschuld werd vaak

nog door mijnetranen gered.- O jongeling, hoe zalig wasîk
dan! Hoe gebiedend wistmi
jn hartiedereaanklagttegen mi
jlle
En
t
ha
ns
z
i
e
i
k
d
e
n
ma
n,
vorstehjkegeboortete wederleggen!
diemi
j voordatalleseen heeIrlijk loon kon schenken - den man ,
doormi
jn uitgepztnoodlotwelligttotvergoeding van mi
jn li
jden
aangewezen den man,dien ik metbrandendverlangeninmijne
droomen reeds omhelsde

>'
ERDINAND (valthaar iz?derede, 8idderenderan aandoening).
Te veel!Teveel!Datistegen onzeafspraak,mylady!Gijzoudt
u van eene blaam zuiveren en maaktmijtegenoveru toteen
misdadigerf Spaar o ik bezweer hetu - spaarmi
jn hart,
.

't welk door schaamte en berouw van een is gereten
LADY MILFORD (rcJz'
lneJJ4#). Nu of nooit! Lang genoeg
heeft de heldin stand gehouden - Gi
jmoethet wigt diertranen
nog gevoelen. (0p teederen /ppzl.) H oor W alter! Als eene ongelukkige - door een onweerstaanbaar gevoel, door eene alvermogende kracht tot u wordt getrokken - zich aan u vastklemt

meteene borstvolgloei
jendeonuitplltteli
jke liefde- Walter!en gij dan nog hetkoude woord eeruitspreekt- a1sdieongelukkige - gebogen onder het gevoel harer scllande gruwende
vau het kwaad - heldhaftig opgedgtdoor de stem der deugd -
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zich alzoo in uwe armen werpt(zù
,'klemthem ï4 haar croz
3,
plegtig ez/rerhereît) - om door u gered - door u totden hemel
teruggeleid te worden,ofLâetgezigtvatthem afgeœend,metholle
bevettde .
y/dw) om uw beeld te ontvlugten,dell schrillen toon der
wanhoop volgt, eu dan il1 nog dieper afgronden der ondeugd nedertuimelt

FEXDINAND (cïcl. uit haar Jrzzllosrukkende, in #d4 âevig8tett
9/rf
J-#). Neen, bi
j den grooten God! lk kan hetnietlanger

,

weêrstaan - M ylady , ik moet - Hemel en aarde roepen het
luide - ik moet u eene bekentenis doen,mylady !

LADY Mllz>aoao LraqtJdzlwi
jkendej. Thansniet! Thansniet,
bi
j alwatheilig is pietop ditvreesseli
jk oogenblik,nu mijn
gebroken hart aan duizend wonden bloedt - zijhetdood of
leven - ik kan ze niet

ik wil ze niet hooren !

(al
i
i
zltolxatxo. Kom, kollt, lni
jl
ze beste lady! Gij moet ze
hooren. Hetgeen ik u thans zal openbaren mogemijneschuld
verzachten en hetvoorgevallenedoen vergeven. lk heb mijin
u bedrogelt, mylady ik verwachtte,ik wenschtezelfsu mijne
verachting waardig te zien. M et het voornemen om u te beleedigen en uwen haat op te wekken kwam ik hier. H etware

gelukkig vooronsbeiden,indien ik mijn doelhad bereikt. (Hij
zmï#/ eette po08, daarna metzccl/: bedee8de#/ew.) Ik bemin,
mylady - bemin een burgermeisje - LolziseMiller,de dochter
van een lrmzikant. (Lady M . nerbleekt:4 wi
jktrczlâem, ltii
gaatroortpp levendigen Jppz
,.)lk weet,waarin ik mi
jnederstort;
doch moge hetverstand den hartstogthetzwijgen gebieden, de
pligt spreektniettemin haaronveranderli
jk besluit.- lk ben de
schulige. lk heb den gulden vrede harer onschuld verstoord,
haar gevoelig hart met eene vermetele hoop in slaap gewiegd en

verraderlijk pri
jsgegeven aan de magtvan eellblinden hartstogt.
Gij zult mi
j aan stand - geboorte- aan de beginselen van
mi
ju vader herùmeren - doch ik bemin.- Mi
jne hoop ri
jst
hoe langer zoo meer,naarmatehetvooroordeelhaarafbreuk tracht

tedoen.- Mi
jn besluitstaattegenoverhetvooroordeel!- Wij
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zullen zien,ofde mode dan welde menschheid hier de overhanp

zalhebben. LLady M.â::J/aïclondevâdJmvekennaavhetandere
einde der zaal l:gesdz
l en Jp>#f beide handen tlppr 't#ez#/.
## ttadertJccr.) Gijwenschtmi
jietstezeggen,mylady?
LADY Mllz>aolb (op een dppzlder bitter8tedzlcrJ). Niets,mijnheervon Walter! Niets,dan datgiju zelven en mijen nog
eene derde in 'tverderfzult storten.
U RDINAND. Nog eene derde?

LADY MILFORD. Wi
j kunnen metelkandernietgelukkig worden.'Wij zullen hetotl'
erworden van uwsvaders voorbarigheid.
Nooitza1ik hethartbezitten van eenman,diemijzijne hand
gedwongen schonk!
EERDINAND. Gedwongen,mylady? gedwongen? en toch schonk ?

Kunt gi
j de hand zonderhethartaanvurden? Kunt b
(riJ
- een
onschuldig meisjeden geliefdeontrooven, diehare gansche zaligheid is? Kuntgi
j dezen man van een wezen scheuren,datzijn
geheelegelukuitmaakt?Gij,mylady eenoogenblikgeledennog
de bewonde1*enswaardigé Britsche v1*ot
zwé
? Kunt gi
j
dat?

Lxov MlL>aoRo. Omdat het moet geschieden. (J:
fetern8t en
nadl.
uk.j Mijn hartstogt, Walter, wordtthansdoormi
jneliefde
tot zwijgen gebragt. Mi
jne eerkan ditnietmeer.- Onzeverbindtenis is het onderwerp aller gesprekken in het gansche land.

Alle oogen, alle pi
jlen van schimp en hoon zijn op mijgerkt.
De smaad is onuitwischbaar, zoo een onderdaan van den vorst
mi
jne hand weigert! Bepleit het bij uw vader! Verdedig u,

zoo goed gij kunt!- Ik laatallemijnen springen! (Zi
jgaat
dz/:f af Dezzlclbpr1/*//&taan ïzl8prakeloote tlerlczïzl
g. Eindeî#: vliegtJ'
# weg,Apr eenez##:?
xr.)
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V IE R D E TO O N EE L.

Kamerbijden muzikant.
MILLER j VROVW MILLER j LOUISE tredett 0p.

MILLER Lloopt#z;/# doordekamer). lk heb hetwelvooruit
gezegd!

Lorlsx Llooptcppd/ù naarhem /pe). Wat,vader?wat?
MlLtla Lloopt al8 razend heen dzl œelrj. Mi
jn rok hier
gezwind - ik moethem voorkom en- en eenschoonoverhemd!Ik heb het we1 gedacht!
LOUISE. Om Godswil! W at?
vaovw MILLE.. W at is er dan ? wat is er?

xlrusEa Lwerytz?
)'?'
?epruik door dekamer). Dadelijk datnaar
den kapper! Wateris? Lzicâ voorden :7;ïe#dJplaat8ende).
Mijn baard inwanorde Wateris?MFatzouerzijn,jijgalgenaas? Deduivelislos!en de donderza1jenederslavl!
vxouw MILLER. Ziejewel, alleskomtweêrop mijn hoofd
neder!

Mlstla. 0p jouw hoofd? Ja, satansche weêrhaan! En op
wie anderb? van morgen met je (
luivelschenjonker Heb ik
het niet terstoud gezegd ? - W urm heeft het overgebragt.

vxouw MILLER. Eiwat!Hoezoujedatweten?
MILLER. Hoe ik het weet? - Daar! - beneden voor de
huisdeur spookt al een knecht van den minister, en vraagt naar
den rauzikant!
LoulsE. Ik ben verloren !

MII.
LER. Enji
jook metje vergeet-mi
j-niet-oogjes! (#ï
J'lacht
wien de duivçleen eiin
huis heeft gebragt diekrijgteene aardigedochter! Nu
begrijp ik dezaak.
VROUW MILLER. Xaar 110eweetje dan,(lathetOnze Louise

lpp:ccr#ïqç.
) 'tIs maar altewaar

VW

X
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&%
geldt? Je kunt immers we1 bi
jden hertog aanbevolen zi
jn.Misschien wilhi
jjeplaatsen bijde hofkapel.
MILLER (rliegt naar z#zl 8to#. Dat je de zwavelregen van
Sodom !- Hofkapel!- Ja,waarjijkoppelaal-sterden discant
zlzlt huilen, en kaar mi
jn blaauwe rug de contrabasza1voorstellen! (## valtpp een#/peî). God in den Hemel!
Lovlsx Lzetzïci doohbleek p, een dïpeînederj. Moeder! Vader! Watza1mijoverkomen?
xlsszs L'
vringt f
'Jk opj. Maar a1sdiepennelikkereensin
mijneknaisten valt!- Hijzalervan lusten!- Hetmogehier
of hier namaals zijn - lk zalhem li
jfen zielalseen klomp
deeg in elkl r drukken, alle tien geboden en alle zeven gebeden
van het Onze Vader en de boeken van M ozes en de profeten op

de huid krassen,datdeblaauwevlekken nog zigtbaarzullenzi
jn
bijdeopstanâing derdooden vRouw MILLIR. Ja,vloek en tierjijmaar!Datzaldendtlivelverbannen!Help,heilige H eere God!W atnu gedaan? W aarheen? W ie zalons raad verschahbn? Vader M iller,spreek toch,

watnu gedaan? (Z# looptâf4ïîezl#: doovde *cwer.)
MILLER. lk ga terstond naar den minister! lk wil zelf het

eerstlnijn mond open doen - hetzelfbekend maken! Jijhebt
het eer dan ik geweten! Jijhadtmijeen wenk kunnen geven!
De meid had.zich nog laten leiden - Hetware nog ti
jd geweest - maar neen!- Daar was iets voorje tekoppelen!
En daarom heb je dushetvmzrtje aangestookt!- Zorg nu ook
maar voor je koppel-loon! Slik den kostnu maarop, dien je
hebt gaar gekookt! Ik neem mi
jne dochter bi
j den arm ,en
;

'

marcheer over de grenzen!

%
J
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V IJF D E T O ON E E L.
>'EXDINAND voN wALTER treedt rer8chikt en Jvï/e2l adem
ïzl de kamer. ol voxlu x.

yay:llolxAxo. Wasmijn vaderhier?
Loulsrèpringtc>gd/k overeind).Zi
jnvader?AlmagtigeGo;!t e
ea
vsouw MILLER fntaatdehanden ïzl:dx). Depresident! @=XO

H et is met ons geiaan!

V
+X

xlssls Lmet een kwaadaardiget lachj. Goddank! Qoddank! Daar hebben we alde gevolgen!

>
X

=

yalRolxxxo (nnelt naar Zpîlùe en klemt âaar pvrk in zyve
armenj. Aan m i
jbehoortgij, almogen hemelen helzich tusschen ons plaatsen!

LoulsE. Mi
jn dood is beslist Spreek verder
een vreesselijken naam geuit- Uw vader?

Gijhebt

FxsolxAxo. Niets! Niets! H et is doorgestaan ! lk heb u we-

derin mi
jne armen!Gi
jhebtmijimmersweâer!0 laatmi
jadem
scheppen aan dezeborst!Hetwaseen verschrikkelijk uur!
LOIJISE. Welk uur?Gi
jdoetmi
j sterven!
EEXDINAND Ltreedtderf
zg en '
?
I:I
S//PJeen erzldfkdzlblik p; haar).
Een uur, Louise, toen zich tusschen u en mi
j eene v1
.etmde
gestalte drong - toen mijne liefde tegenover mijn geweten verbleekte - toen mijne Louise ophield, allesvoor haren Ferdinand tezijn - LoulsE (glgt,hetgelaat metdeJcv#dzzbedekkende,op eend/peî).
yal
sltnlxAxo Lrliegt tot haar, blv,ftdzrcâdîppdmet&tarren Ifïâ
roor âccr 8taan en rerlaat Jccr een8klaps in herige pdzlpe#dlt
?-

wegingj.Neen!Nooit!Onmogeli
jk,lady!Gijvergtte veel! lk
kan dezeonschuld nietopoferen Neen,bi
jdeneeuwigenGod!
ik kan mijn eed nietschenden, die alseene stem c
leshemelsin
dit kwijnend oog totmi
j spreekt- Lady, kom hie1- kom
hier - ontaardevader!lkzottdezen engelvermoorden? Eenehel

YW x
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zou ik planten in deze hemelsche borst? (VastberaA enJ:r
zich totâccrkeerenh). Ik za1haargeleiden voorden troonvan
den eeuwigen regter,en deoneindige liefde za1beslissen ofmijne
liefde eene misdaad zi
j! (NJ'vatharehand en lelr/haar ,cv
den dfpeîpz.) Vatmoed, mi
jne geliefde!- Gijhebthetpleit
gewonnen! Als overwinnaar keerik uitden bangen strijd totu
weder!

Iaoulsl. Neen!Neen!- Verberg mi
jxliets! Spreek hetuit,
hetontzettendvonnis!Gi
jspreektvanuwvader?VanladyMilford?
Doodsangst grjpt mi
jaan - Men zegt,datzi
jin hethuweli
jk
treden zal -

>aliltlllxxxo Lvaltp/rn
ydzlvoorJccrnederj. M et mi
j,ongelukkige!

Loulsl (na eene zJ=: met zccâdd bevende d/em en Jhîke
kalmte). Nu - waarom zou ik schrikken? Mi
jn oudevader
ginds heeft het immers meer dan eens tot mi
j gezegd - ik
heb het nooit willen gelooven. fpauze, pz eenaxerz/zk zïcl
weenend il dearmenvan Miller.)Vader,hierhebtgj uwedochter weêr - Vergeving, vader!- 't ls immersniet de schuld
van uw kind, dat die droom zoo schoon was,en - - hetont-

waken thanszooverschrikkelijk is- MILLER. Louise! Louise! - O Goâ, zi
jzinktin elklrMi
jne dochter, mijn arm kind - Vloek overden verleider! Vloek overhetwi
jf,dathaaraan hem koppelde!
vlovw MlslzxR fvalt JviJdl& op ipf
zù:). Verdien ik dien
Woek, mjnedochter? God vergevehetu,baron!- Watheeft
ditlam u gedaan,datgijhiervermoordt?
#ERDINAND Lmringt n, ltaar toe, opgevonden). lk za1zijne
lagen vernietigen - alle boeijen van hetvooroordeelvan een
scheuren - Vrijalgeen man wilik kiezen - opdatdie nietige
wezensduizelen voordereuzenkrachtmi
jnerliefde!(#ù'milgaanj.
LoUI8E ètaat Yc##:îel# op en ePJ#Jâ8m). Blijf! Bli
jf! Waar wilt ge heen?- Vader- Moeder- in ditvreesselijk
oogenblik verlaathijons!
tz
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vRovw MILLER (#JJâem na en Jpv#/hem rcdJ). Depresident
zal hierkomen - Hijzalonskind mishandelen - Hijzalons
mishandelen - Mijnheervon Walter, en gijkuntonsverlaten?
MILLXR Lwoe8t &#cJ>&). Hij verlaatons! Nuja, waarom
niet? - Zi
jheefthem immersallesgegeven!LMetdeeeneJczl:
den majoor, zke/deandere fapvfd:vattendej. Geduld, mi
jnheer!
Deweg uitmijn huisgaatoverdezehier- Wachteerstuw vader
af,alsgijgeen lafaard zijt.Vertelhem ,hoe ge in haarhartzi
jt
geslopen, sluwe bedrieger,of,bi
j God! (Zb'
neAcl/dr âem toewdrzezlt/:, œoe&t ezl âevl
b.j Gi
j zultmijeersttlien bimpenden
worm vertreden,die doorhare liefde voor u rampzalig werd!

>alltlllxAxo Lkeertterug engaatïzlgedacâtenJedzlenfr*/r). De
magtvan den presidentisgroot- V aderregtiseen vedomvattend woord - de misdaad zelfs kan zich in dat woord verschui-

1en - hijkan 'tervermeê drijven!- ver!- Maardelief(
1e
alleen drijft het toteen uiterste!- Hier, Louise! Uwehand
in de mijne! (Hij #rï#J hareJJzl# metrvvr.) Zoo waar God
mi
j helpen mogebi
jmijn laatsten atlemtogt! 0p hetoogenblik,
wanneer deze handen uit elkander worden gerukt, wordt ook de

,

band tusschen m i
jen de schepping van een gereten!
1
Lorlsl. Ik word beangst! W end uwe blikken af!Uwe lippen l
beven! Uw oog rolt ontzettend yzsolxAxo. Neen , Louise! Sidder niet! H et is geen waanzin,

die in mijspreekt! HetiseenekostbaregavedesHemels,vast- !
beradenheidinhethagchelijkeoogenblik,alsdegeprangdeborst
met krachtig geweld de vri
je luchttrachtiu te zwelgen - Ik
heb u lief, Louise - Gijzultdemijneblijven - Thansnaar
mi
jn vader! (S#'nliegtrpprfzi/en loopt- tegen denpre8ident.)

t

t
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ZE SD E TO O N E EL.
oz PRESIDENT met ee/lgenolg rc/l bedienden. DE VORIGEN.

pz '
Pazsloxx'
r (Jï/âetlïzpzldzlfre#ell. Daar ishi
j al!
ALLZN (ner8chrikt).
ezsolxwxo Ltreedt eenige dclrdpn terug). In dewoning der
onschald.

paxsloxx'
r. Waar (
len zoon gehoorzaamheidjegenszijn vader
wordt geleerd!
EERDINAND. Laat ons toch - -

Pxlslozx'
r LnaltJdzzzin derede,totAfîldr).Gijzi
jtdevader?
MILLER. De stadsmuzikant M iller.

IGESIDENT (tottlrpvm M.4. Gi
jdemoeder?
vaouw MILLE.. Ach ja!demoeder.
FZRDINANP (JPJMilkr). Vader, breng uwedochterWegj ZjJ
*
za1in onmagt vallen.

PRESIDINT. Onnutte zorg! lk za1haarwe1opwekken. (Tot
zo?xïde.
) Hoe lang kent ge den zx n van den president?
Yovlsz. Dien heb ik nx it gekend! Ferdlnand von W alterbe-

zoektmijsedertNovember.
#BRDINAND. En bemint haar!
PRESIDZNT. llebt ge beloften ontvangen ?
PERDINAND. Voor weini
ge oogenblikkeu de heiligste eeden
voor het aangezigt van God!

Pltlslolx'
r (toornLg totz#s zoon). Tot hetopbiechten uwer
onbekookte dwaasheid zalu aanstonds het teeken wordengegeven.
(TotZ:'
?
xfd:.) Ik wachtop uw antwoord.
soulsx. Hijheeftmijliefde gezworen.
>alaolxAxo. En houdt zi
jn eed.
PRESIDENT. Moetik u gebieden, om tezwijgen? En hebt
ge op dien eed vertrouwd?

Juoulsl (teederj. Ik heb hem beantwoord.

lr/
;
/
'

',
.

FlsplxAxo (- Jvante8tem). Hetverbond isgesloten!
psxslplx'
r. Ik zaldieechonaarbuitenlaten brengen.(Boo8aardig totLoui8e.) Maarhijheeftu toch altijdterstondbetaald?
sovlsl (met5dt)r::yl#ïzl.
ç). Die vraag begrijp ik niet.
rlcslolx'
rLmeteenrdrcc#fdlù'/clagcâenj.Niet? Wel!ikmeende
slechts - Ieder handwerk heeft, z0o als men zegt, een gouden

bodem - gijzulttoch hoop ik uwegunstook nietweggeschonken hebben - ofwaart ge misschien met de eenvoudige belofte
tevreden? W at?

>-I
EaDINAND(vliegtrczev#op).Voordenduivel!watbeteekentdat?
Iuovlsl (JpJ den majoor metf/
lccr#ïgkf#l. Mijnheervon Wa1ter,thanszijtgijvrij!
lpy:ltplxAxo. Vader! de deugd vordert eerbied, ook in het
bedelaarskleed!

paxslnxs'
p (laoht ppdrîf
.
zï#). Een mooijeeisch! Devaderzou
verpligtzi
jn voorde bijzitvan zi
jn zoon eerbied tebetoonen!
sovlsz fvaltnelrj. God van hemelen aarde!
>axllolxl.xo (al8 #ppr den lîïâddzl getrf en frdàfzb'
n degen
tegen den pre8ident, dien J# eokterter8tond fzld&r laatz1k:zl).
Vader!6ijhadtweleereen leven van mijteeischen - Aandien
eisch isvol&an.lben #epzlopntekendej. Deschuldbriefderkinderlijkepligten isverscheurd
MIIZIZ
ER (tot#v,
9verre dclv- op aï/& geblenen,treedt1 hevige
gdzzdpd#,
sl- d.gfz
e roovuit, beurtelingnran Ypd#: tandeknev8endeOJ
rlzlang8ttandeklapperende). Excellentie - Het kind is 't eigendom van den vader Neem menietkwalijk - Die hetkind
eene slet noemt, slaat den vader om de ooren, en de eene oor-

veeg is de anderewaard - Datisbijonszoo hetgebnzik Neem menietkwali
jk.
VROUW MILLER.

H elp, goede Heiland!

Nu breekt ook

mijn man los- boven onshoofd zalhetonweêrlosbarsten!
PREslo>ixT (dieâ:Jmaar zlccvxdîfk:vev8taan âe(JJ). Heeftde
koppelaarookietsin tebrengen?- Wi
jsprekenelkanderdadeli
jk,
koppelaar!

MILLER. Neem menietkwalijk! Ik heetMiller, alsgi
jeen
adas
do wilthooren - metkoppelen bemoeiikmi
jniet!Zoolang
(
lie handel aan het hof alleen wordt gedreven , kan de burger er

geenezaken in doen!Neem menietkwalijk!
vRovw MILtZR. Om Godswil, man! Gij maaktvrouw en
kind ongelukkig!

#ERDINAND. Gijspeelthiereenerol, vader,waarbi
j gijminstens de getuigen hadt kunnen ontberen!

MILLER fkomt#z
kfJ# âem,meerJe#ccr#. Ik spreek Duitsch
en verstaanbaar!Neem menietkwalijk - Uwe Excellentiemoge
het geheele land door spreken en gebieden! Ik ben hier in

mi
jn eigen huis. Wanneerik ooitin mijn leven om eenekleinigheid u moet lastig vallen, dan zalik uw onderdanige dienaar

zi
jn, maareen onbeschaamden gqstwerp ik zonder complimenten
de deuruit- Neem me nietkwali
jk!
PRlsloxxT (bleek nan >n:&).Wat?- Watisdat?(HV
.treedt
op A'
ïf/r toe.j
MIIZLER Lqaat îcpgzxa achteruitj. Dat is nu eenmaal zoo
mi
jnemeening - Neem me nietkwalijkl
PSZSIDENT Lopnliegenh. Ha,spitsboef!Uwemeening za1u in
het tuchthuis brengen! - Voort! Laat geregtsdienaren komen.

fEenigen nan âd/genolg #ccr heen; de're,
îïddzlfnlLegt cldrazend

doordekamer.j Devaderin hettuchthuis!- de moederen de
dochter aan dekaak gesteld!- Hetgeregtza1mijnegamschap
voldoening geven!Eenevreesselijkevoldoening eischttliesmaadZulk nietswaardig volk zou mi
jne plannenverijdelen,enongestraft
vader en zoontegenelkanderinhetharnasjagen?- Ha,vervloekten!Ik zalmijnen haataan uwen ondergang koelen,hetgansche
nest,vader,moederen dochter,zalikaanmi
jnewraakopoferen!
ya>lltplxl.xo Ltreedtbedaard endfcp#rcdïk tu880hen l:ï#:).Niet
alzoo!Zijtnietbevreesd!Ik ben metu.(Totdenpre8ident,onderdan'
ig.) Oeene overi
jling, vader! Zoo gi
ju zelven liefhebt,
geen geweld! - Daar is eene plaats in mijn hart, waarhet
1#

%
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woord va(1er nog nooitweld gehoold -- W acllt u,om totdie
plaats door te dringen!

PRESIDENT. Onwaardige! Zwi
jg! Maak mijnewoedenietnog
heviger!

MILLER (ontmaakt vïJeened@ ef
zzzdz/îppdldf#). Zorgji
j voor
je kind,vrouw!Ik ganaarden hertog!- Dehofkleermaker datheeftGod mi
jingeblazen - dehofkleermakerleerthetQuitspelen van mi
j! Het kan nietmislukken bijden hertog. LH;
vilgaan.)
:REsIDExT. Bijden hertog,zegtge?- Hebtgevergeten,dat
ik de drempel ben, waar ge over springen ofden hals breken

moet?- Bijden hertog,domoor?- Probeerhet,a1sge,levend
dood, zoo diep als een toren hoog is, op den bodem van den
kerkerligt,waar nachten he1elkander tegenlonken, en licht en
gelui: geen weg vinden. Rammel dan met uwe ketens en bntl
het uit: Ik moet den hertog spreken!

ZEV E N D E T O ON E EL.
GEREGTSDIENAREN. DE VORIGEN.

#SRDINAXD (nliegtlccr Louhe,die Jdf
m?
zd/eîpp,
gin.zl
yv: armen
naltj. Louise!Help!help!Zi
j sterftvan schrik!
MISLER fgrqpt z#zl rotting, zet zïjz
l hoed pp het hoold tazl
maaktzïcâ klaartotden aanval).
vsouw MILLER (valtop & knieèh eppr denprenident).
Iezslolx'
r (/pJ degeregt8dienaren, zï/, in8igne toonendej. In
uaam des hertogs, neemt hen gevangen! Terug van de meid ,

jongen!- Bewusteloosofniet- alszemaardenljzerenhalsband

aan heeft,dan zalmen haar met steenworpenwelwakkermaken!
vxouw MILLER. Erbarming, Excellentie .
'Erbarming! Genade!

MIIZ
IZER Lruktcï/p:nrouœ overeind).KnielvoorGod,oudehuilebalk,en nietvoor- schurken- ik moettoch naarhettuchthuis!

N
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pRzslozx'
r @#Jtioh pz deà>,:a).Gi
jkuntu vergissen,oude
gek!Erstaan nog galgen ledig! (Totdegeregt8dienaren.j Moet
ik nog eens gebieden?

GI
i;
It>II
TTSDI>INAII>:N Ldringotnaav fpvït
sd).
FzaolxAxo ècâiet ppprvï/enplaat8tzïcl voorJccr, metf
zlpddend gebaar). Wiedurft? (ff# trektdegen en t
scleA tegelip en
z-ccï/ dieïzlhetrond.j Wiezi
jn leven liefheeft, diewage het
niet om haar aan te raken. (Totden,r:dï&zl/.) Denk aan u
zelven!Breng mijniettothetuiterste,vader!
Pllslblx'
r Ldrekendetotdegeregt8dienaven).A1sgeuwebroodwinning liefhebt,lafaards -

(T>ZItEGTSDI>ZNAIt>:N (trachten Zpvfd:veg te epdr:zl).
>qE
iIItDINAND. Dood en hel! Terug, zeg ik! - Nog één-

maal! Heb medelijden metuzelven!Drijfmi
jniettothetuiter:te,vader!

PIt>ISIDT
EINT Ltoornig JpJde#:r:#Jd#i:rcrezl). lsdatuw dienstijver,schurken?
(UIt>II4TSDI>INAIt>)
N Lvallen pz ttieum en Jddpr aanj.
FERDINAND. Wanneerhetdan moetgeschieden (termipâ#Dijt
&#:zl trekt en 8ommige der geregt.
qdienaren Ypl#/), zoo vergeef
hetmij,geregtigheid!
PslsloEx'
r (bevende ran Jpprzl). Laateenszien ofdiedegen
ook mijzaltrefen! (## grnpt.
fpflidd, trektJcc' n'um psdrdïzl:
ettgeefthaar aan z@:dienaren prdr).
>alltolxxxo Lbitter lagcâende). Vader, vader! Gij maakthier
een bi
jtend paskwilop de Godheid,diezoo vermistastte,datzij
uitvolslagen beulen , slechte m inisters formeerde!

*
'
W

PICSIDENT (totdepeerz#ds). Weg methaar!
PERDINAND. Vader zi
j za1 aan deschandpaalstaan, maar
naastden majoor,den zoon van den president- - Bli
jftgijer
nu nog bij?
PRZSIDENT. Deste potsierli
jkerwordthetspektakel- Voort!
#ERDINAND. Vader! ik werp mijn oëciers-degen op hetmeisje- - Houdtgi
j thansnog vol?-
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PItESIDENT. De degen isaan uwezijdereedsaandeschandpaalgewoon - - Voort!Voort!Gi
jkentmijn wil!
r>lltolxAxo Ldumt een dergeregt8dienaren pz znde,griiptmet
& eene Jczd# Loui8e, metdeandereden degenj. Vader!Voor
dat gij mijne geliefde onteert- doorsteek ik haar- Zultgij
nog volhouden?
plt>rslo>zxT. Doe het gerust,als uw degen scherp is!

#ERDINAND (laatfpf
zïd: lo8en 8laatdepp#dzlm0e8ttenJ:>:l).
jk middellietikonGij,Almagtige,zi
jtgetuige!Geenmenscheli
beproefd- ikmoetthanseen duivelsch stuktebaatnemen- -

Gijvoerthaarnaar 'tschavot,terwijlik Ldenpre8identfzl'Joor
dcâredlf
rdzk&) de residentie eene geschiedenisgavertellen, hoe
men president wordt!
(cJ.)
pltxsloEx'
r Lalnipprden Jîï/cdew getroyenj.Watisdat?- Ferdinand! Terug, laathaar1os!(## #ltden zzlclbpr acâterna.j

D E R D E B E D R IJ F.

EER ST E T O O N EE L.

Zaalbijden president.
DE PRE8IDENT en SECRETARIS WURM tredett 0J.

:RlsIoENT. De geheele aanslag ismislukt!
wrsx. Ik vreesde er wel voor, edele H eer! Geweld verbittert die droomers, maar overw int hen nooit.
Pltlslp>ixT. Ik had het grootste vertrouwen op den aanslag

gesteld! Ik redeneerde: Wanneerhetmeisjeaan de schande
wordtprijsgegeven,moethi
j,a1soRcier,van haarafzien!wURM. H eel mooi! M aar zoo ver hat
l het dan ook eerst
moeten komen.
PRE8IDENT. W anneer ik evenwel de zaak in koelen bloede
j voor, dat ik hetniethad moeten
overweeg - komt het mi
j zeker nimmerten
opgeven. Hetwaseene bedreiging, diehi
uitvoer zou brengen!
wURM. Vertrouw daar niet op! Voor die opgewonden karak-

terszijn alledwMshedeflmogeli
jk. Gi
jhebtmi
jweleensgezegd,
dat de majoor steeds het hoofd schuddeoveruw bestuur. Ik
begrijp het. De grondstellingen, diehi
jvan deacademie heeft
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medegebragt,wilden mijaldadelijk nietregtbevallen! Hoe kan
het anders, alsmen metdie f'
antastische droomerijen van zielengrootheid en persoonlijken adelaan een hof verschi
jnt,yan een
hof,waardegrootstewijsheid hiere neêrkomt, datmen op het
juiste tijdstip en op de regte wjze groot en klein kan zjn!
Hij is te iong en te vlzrig om smaak te vinden in den tragen
krommen gang derhof-intrigue,en erbestaatnietsdatzijneeerzucht kan opwekken,dan hetgeen grooten avontuurli
jk is.
PRESIDENT (nerdrietig). Maarwatza1diehoogwijzeaanmerking
in deze zaak uitwerken?

wvax. Zi
jzaluweExcellentiedewondeaantoonen en welligt
het verband tevens. Metzoodanig karakter(verschoon mijnevrijmoedigheid)moetmen nooitopeene vertrouwde,maarookniet
opeene vijandigewijzeomgaan.- Hijverfoeithetmiddel,waardoorgi
jgrootgeworden zijt,Waarschijnlijk washettotdusverde
zoon,die de tong desverrad.ersboeide. Geefhem degelegenheid,om debandendesbloedstevervloeken - brenghem doorher-

haaldeaanvallen op zi
jn hartin hetgeloof, datgi
jgeen vader
voorhem zi
jt- zoo zultgijde pligten van den patriotbi
jhem
doen ontwaken. Ja,alleen hetvreemde enaantrekkelijkedenkbeeld,om de geregtigheid zulk een belangrijk ofertebrengenzou hem zoodanig kmlnen bekoren, dathi
jbeslootom zelfszi
jn
vader in het verderf te storten !

PRESIDENT. W urm! .- W urm! - Gijbrengtmi
jdaarvoor
een verschrikkeli
jken afgrond!
wURM. lk zal u van dien afgrond verwijderen, edeleheer!
M ag ik vri
jtotu spreken?
PRESIDXNT (zicl neêrzettendet.Alseen verdoemdetotzi
jnmedgezel.

wvxx. Duid mi
jdusnietten kwade- Oijhebt,dunktmij,
uw presidentschap aan uwe buigzaamheida1shovelingte t
lan-

ken,waarom hebtgi
jdiezelfdekunstooknietalsva(1erinprakti
jk
gebragt?Ik weetmijnog teherinneren,methoeveelhartelijkheid
uw voorganger eertijds dooru toteeneparti
j piketwerd genoo-

x,

#

digd,zoodatgete zamen denhalvennachtondervrienâschappeli
jk
drinken hebt doorgebragt- en het was toch dezelfde nacht,toen

de groote mijn moestlosbarsten en de goede man in delucht
moest vliegen. - Waarom tradt gi
j alsvijan; vooruw zoon?
Hi
jhaâ nooitop hetvermoeden mogen komen, datwijietsvan
zijne liefdeshistorie wisten. Gijhadtden roman van 'smeisjens
kant moeten tegenwerken,en hethartvan uw zoonmoeten sparen.

Gij hadt vooreen listig generaalmoeten spelen, die den vi
jan;
nimmerin dekern van zi
jn legeraanvalt,maarverdeeling onder
zi
jnegelederen trachttebewerken!
Paxslplxl'. H oe zou men dit ten uitvoer hebben kunnen
brengen?

WURM. Op de eenvoudigste wijze- en de kaarten zijn nog
niet geheel en alverspeeld. Vergeeteen tijdlang,datgi
jvader
zijt. Kant u nietmeeraan tegen een hartstogt, die doorelken
tegenstand slechtshevigerzalworden - Laathetaan mijover,
in den gloed van dien hartstogt zelven den worm uit te broeden,
die hem za1verslinden.
Pllsloxxl,. Ik ben nieuwsgierig.
wvRM. Ik zou al heel weinig kennis moeten hebben van

den barometerderzielom niettebegrijpen,datdemajoor t
l
even onverzetteli
jk is in de jaloezi
j a1sin de Eefde! Tracht
het meisje bi
j hem verdachttemaken - - Waarschijnlijk of
niet- Een g1-eintjedeeg isvoldoendeom degeheelemassain
gsting tebrengen.
lelslozxT. Waarechterditgreintjeverkregen?
wvsx. Datisjuistdezaak.- Vooralles,edeleheer,dient
gijmi
j tezeggen, watgi
jbi
jdeweigering van uw zoon op het
spel zet - van hoeveel belang het voor u is, aan den roman

met het burgermeisje een eindete maken, en hethuwelijk met
lady M ilford tot stand te brengen?

l+lsIDExT. Kunt ge dat nog vragen, Wurm? - M mijn
invloed gaatteniet,wanneerdepaltijmetlady Milfordmislukt,
en ab ik den majoordwing,staatmijn hoofd op 'tspel!
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wvRx (îlcâJz?). Welnu,weesdan zoo goed,mijaan tehooren! - Den majoorzullen wijdoorlistvangen. Bijhetmeisje
nemen wijgeweld te baat. Wijlaten haa1
*ee11m innebrief
schrijven aan een derden persoon, en spelen dezen
brief op eene slimme manier den majoorin handen.
PllslozxT. Een dwaze inval! Alsof zij zoo gemakkelijk te
dwingen ware,haareigen doodvonnisteschri
jven!
wURM. Zijm oetwel,alsgijmi
jdehandenvrijlaat.Ik ken
het goede kind door en door. Zi
j heeftmaartwee kwetsbare
zijden, van welke haar geweten kan bestormd worden - haar
vader en den majoor. De laatste bli
jftgeheelen albuiten het
spel;deste vrijerkunnen wijmetden muzikantomspringen.lmxslplxl'. Bi
j voorbeeld?
wURM. Naarhetgeen uweExcellentiemijomtrenthettooneel I
in zijn huisheeftmedegedeeld,zalnietsgemakkelijkerzi
jndanden
vader in een procesover leven of dood te wikkelen. De persoon

v
angtmstelingenzegelbewaarderisinzekerematedevertegen- j
woordigerdervorstelijkemajesteit.- Beleedigingenhem aangedaan
staan geli
jk metmajesteitschennis.- Ik zie kansmetdie zaamgefanste beschuldiging den armen hals door het oog eener naald

tejagen.
PRESIDENT. M aar- de zaak moet geen ernstworden.
wvsM. Toch niet - alleen in zooverre als noodig is om

de familie in deklem tejagen.- Wi
jlaten dusdenmuzikant
in alle stilte gevangen nemen. - Om den nood nog te vergroo-

ten, kan men demoederook binnenpakken,- wijspreken dan
van een verhoor, van schavot, van levenslange gevangenis, en stel-

1en den briefvan dedochtera1seenigevoorwaardezijnerloslating.
PRxslozx'
l'. Goed!Goed!Ik begrijp u.
wURM. Zi
jbemiuthaarvadertotin 'thartstogtelijke,magik
zeggen.Hetgevaarvoorzi
jnleven- voorzijnevrijheidalthansdeaanklagtvan haargeweten,datzi
jdeaanleiding totdieramp
heeft gegeven - de onmogelijkheid eenerverbindtenismd den

majoor- ei
ndel
i
jkdeverwarri
nginhaarhoof
d,di
ei
kop l
*

.
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mijneem - hetkan nietmissen - zijmoetindeva1geraken.
PRE8IDENT. Maar mjn zoon? Za1hijernietterstond achter
komen? En zalhijdan nietwoedend zi
jn?
WURM. Laatdat aan mi
jnezorg over,edeleheer!- Vader
en moederworden nieteervri
j gelaten, dan wanneerde gansche
familie een zwaren eed a:egt, om de geheele historie geheim te
houden en het bedrog te bevestigen.
Pltxslo>lxT. Een eed? W at zaleen eeâ baten,domoor?

wlmx. Bi
jonsbeteekenthijniets,edeleheer!Bi
jdiesoort
van menschen alles. - En zie nu eens,hoe aardig wj op die
wi
jzebeidetotonsdoelgeraken - Hetmeisjeverliestde liefde
van den nzajooren haren goeden naanl! Vaderen naoederslaan
dan zachter snaren aan,en,geheelen alli
jdeli
jk gemaaktdoor
tooneelen van dezen aard, wordt het in hun oog eene wel-

daad, als ik de dochter door Mjnehand in hare eer wi1herstellen.

PRESIDENT Llacâten dcJv#Jmet&Jâoold).Ja,ik geefmijgewonnen, schm'k! Het weefsel is satansch fjn gesponnen! De
leerling overtreft zijn meester- Nu isdevraagj,aan wien de
brief gerigt zal zijn, waardoor wij haar in verdenking zullen
brengen ?

WURM. Noodzakelijk aan iemand, die door het besluitvan
uw zoon alles winnen of verliezen moet!

PRESIDENT Leettigen f## nadenkettde). Ik weetgeen anderdan
den hofmaarschalk.
W URAI

(trektdedcâpy#erdopj. M ijn smaak zou hetwaarli
jk

nietziju. wanneerik Louise M iller heette.
PRESIDENT. En waarom niet9
. Zonderling! Een blinkende

garderobe - eene atmospheervan Eau demilleJdf
zrden muskus voore1k onnoozelwoordjeeeahandvoldukaten- datalles
zoa de keurigheid van een burgermeisje ten langen lesteniet
overwimlent 0 vriend, zoo weifelendisde i
jverzuchtniet! Ik
laatden maarschalk komen. (#,
/'8Aelt.)
wuRM. Terwijl uwe Excellentie voor dezeaangelegenhei; el1

bl

de gevangennemim van den muzikant zorgt, za1 ik heellgaan e11
den bedoelden briefopstellell.

PRESIDENT Lnaal.eenet
scirf
j//f/f
/!gaaltde). laaathem mijeerst
lezen, zoodra hijklaaris. (Ikrulm gaatheett. bepve8identzet
zïcl nell.pp
zàtet
scârt/pdzl; eettl
camerdienaav J,
-pw/;hi
j 8taatop:4
geeft Jt
yozl een papier.j Breng ditarrestatie-bevelterstond naar
cle regtbank
een. andere bediende moet den hofmaarschalk verzoeken hier te komen.

KAMERDIENAAR. Deluaarschalk iszoojuisthiergekomen.
pltEsloEx'
r. lles te beter.

M aar alles moet voorzigtig ge-

schieden,zeg ervooralbi
j,datergeen opspraak valzkome.
KAAIERDIENAA.. Zeer wel, Excellentie!

pltzsloExr
l'. Verstaatgi
j? Vooralin stilte.
KAMERDIENAAR. Zeer goed , Excellentie!

TW E E D E T O O N E E L.

DE PRESIDENT ell(le HOFMAARSCHALK.

IIO#MAARSCHALK (l
taa8tig). SlechtsenAd
zt
ucv/,mijuwaartle!lloe gaat het, hoevaartgij? Heden avond 4eopel'
a bidolnet een prachtig vuurwerk - eene geheele stad brandt af- Gij
zlllt (
len brand toch ook komen zien? Niet waar?
PRESIDBNT. lk heb vuurwerk ïenoeg i1
lmijn eigen lmis, dat

mijneganscheheerlijkheid in deluchtdoetvliegen. Oi
jkomt
van pas, mi
ju beste maarschalk,om mijraad tegevellenijverig
te helpen in eene zaak, die ous beilen ltaar boven helpt of te
gronde rigt. Zet u neêr.

IIOPMAARSCIIALK. Alaak mi
jnietbeangst,mijllwaarde!
PRESIDENT. Zooals gezegd is

naar boven of te gronde.

Gijkeutmi
jn plan metden majooren ladyMilfortl.Gi
j begrijpt
Ook zeer goed hoe noodzakeltjk c
lit is, om onsbeiderfbrtuin
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te verzekeren. Het kan echter geheelmislukkenx Kalb!

Miin

Ferdinand wil Iliet!

jwilniet
HOFMAASSCIIAJUK. Hij wi1 niet- hi

en ik heb

het reeds in de geheele stad bekend gemaakt! Hethuwel
ijk
wordt immers overalreeds besproken!

pxlslolx'
l'. Gi
j zult de geheele stad dooralseen windmaker
bekend worden. Hi
jbeminteene andere!
HO>aMAAItSCH-&LK. Gi
j schertst! Is dat dan een hinderpaal?
PRE8IDENT. Met zulk een dolkop een onoverwinnelijkehinderpaal!
HOFMAARSCHALK.

11i
jzou zoodwaaszjn$om zi
jnefortuinweg

te werpen? W at?

Vraag het hem en hoorwathi
j za1antwoorden!
HOFMAASSCHALK. Maar,mottWiefz!watzou hi
j antwoorden?
PRE8IDENT. Dat hi
j aan de geheele wereld de misdaad zal
mededeelen,waaraan wijonzen rang tedanken hebben- dathij
onzevalschebrieven en kwitantiën openbaarzalmaken - dathtj
ons beiden aan degalg zalhelpen Datza1hi
jantwoorden!
HOFMAARSCHALK. Zijtgi
t
jwaaluinnig?
PRESIDENT. Hij heeft er mede gedreigd. Hij wasalvoorPRESIDENT.

nemens om het te doen
Ik heb hem nog met groote moeite
en met eigen harde vernedering teruggehouden. W at hebt ge
nu nog te zeggen?.

HOFMAAR8CHALK Lmetedzlonnoozel#d2z
#/). Xijn Verstandstaat
er voor stil!
PRESIDENT. Dit laat ik evenwel nog daar! M aar ik hoor
tevens Van mi
jne spionnen, dat de kamerheer van Bock op het
punt staat, de hand van lady M ilford te vrageu.

HOFMAAR8CIIALK. Gi
j maakt mij dol! B'ie, zegtgij? van
'
Bock, zegt gij? '
Weet gi
j wel, datwijaartsvi
jandel zijn? En
weetgijwel,waarom?
PRESIDENT. lk hoor het nu voor de eerste maal!

I'
IOFMAARSCHALK. Mijn beste! Gij zult het hooren en uit
tlw vel springen. - Alsge u uog hethof-balherinnert- -
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'twordtnu één en twintigjaar- toenvoor'teerstdeEngelsche
contre-dans wel
d uitgevoerd, eu den graaf vau M eerschuim het
gesmolten was vau (le lichtkroolt op zi
jn domino druppelde -

Mijn Got
l,gijmoethetu nog welherinneren!
pRlslolx'
.
r: W ie zou zoo iets kunneu vergeten !

HOFMAAESCHALK. Welnu dall4! Bi*
j die gelegelzlleid verloor
de prinses Amalia in t
le drukte van deu dans een kouseband.
Alles komt, zooals te begri
jpen is,in opschudfliug - van Bock
en ik
wijwaren toennog kamerjonkers wijkruipen door
de gansche zaal om dell kouseband weêr te vindell eindeli
jk
valthijmijin 'toog vall llock merkt het .van Bock vliegt

naarmi
jtoe,scheurtmijdenbanduitdehandelz breugtkem bij
deprinsesen ontsteeltmàjhetkompliment, l4oe vindtgedat?
PRESIDENT. Impertinent!
IIOFMAAR8CHALK.

Hi
jkaaptmi
jhetkomplimelztvoordenneus

weg Ik meende in onmagt te vallen. Zulk eene lpalice hatlik nooit

beleefd. Eindelijk overwin ik mi
jzelven naderdehareDoorluchtigheid en zeide: Prinses1
.vau Bock had hetgeluk,uweDoorluch-

tigheid den kousebaud te mogen overhaudigell;maarhij,dieden
kouseband heteerstvond,verheugtzich in stilteen zwijgt.
pREslolxT. Bravo,m aarschalk! Bravissimo!

HOFMAARSCHALK. En zwijgt Maar ik zal het dien vall
Bock tot(
lenjongsten dag nog in rekelling brengell dielage,
kruipendepluimstri
jker! En datwasnog nietgenoeg Toen
wi
j daarzo0 beide te gelijk op den kouseband vielen, sloeg vall
Bock mijalhetpoederuitmijnel'egterfrisuur, en ik wasvoor
het bal totaal bedorven.

pREslolx'
r. En hij is (
le man die latly Milford lluwen en dus
de eerste persoon aan het hof zal worden !

IIoFMA&.
lscIIxLx. Gij stoot mi
j een dolk in hetllart! Zal
hij? zal hij? Waarom zalhijhetworden? '
Waarom moetdat
gebeuren?

leEslolx'
r. Omdat mijn Ferdinand nietwilen ergeen ant
ler
is,die zich aanmeldt.
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IIOFMAARSCIIALK. Maar weet gij dau volstrekt geellmiddel
om den majoor te.bewegen?- - Laathetzoo bizar,zoowan-

hopigzijnalshetwil!- Watterwereldkanzoogewaagdzijn, j
dat wij het niet gaarne zouden aanwenden om dien vervloekten
van Bock den voet te ligten!
Plxslolxl'. Ik ken maar een middel,en datligtin uw bereik.

HO>>MAAXSCHASK. In mijn bereik?En datis?
lexslolx'
l.. Verdeeldheid te brengell tusschen den majooren
zijnegeliefde.
HO#MAARSCHASK. Verdeeldheid brengen?Hoebedoeltgijdat?
Zn hoe moet ik dat aanleggen?

lexslplxT. Wi
j spelen gewonnen spel, zoodrawijhetmeisje
bijhem verdachtmaken.
Ho>axa.
a.
xscllxlzx. Datzijgestolen heeft,bedoeltgi
j?
le:
p
lslozxT. Wel neen! Hoe zou hi
j zoo iets gelooven?Datzijernog een ander op nahoudt.
Ho>nMAAascHAsx. En die andere?

PRESIDINT. Moetgi
j zijn,baron.
Ho>>xAARscHAI,
x. Moetik zijn? lk?- Iszijvan at
lel?
PszszozxT. W aarom van adel? W elk een inval! - De dochter
van een muzikant.
HO>aMAU SCHASK. Dus eene burgerdochter? Daar kan niet

van komen!
l>ls>lslo>ixT. W aar kan niet van komen? Zotte streken! W ien
onder de zon zou het in 't hoofd komen, om een paar ronde
wangen naar den stamboom te vragen !
HO#MAARSCHALK. M aar neem toch in aanmerking, een man

van eer! En mijnereputatie aan hethof!
PRESDENT. Dat is eene andere zaak! Verschoon mi! lk
wistniet,dat ge meer wurde hechtaanden m an van eer,dan

aan den m an van invloed.Willen wi
j erlievernietmeerover
spreken?
HOFMA.
AR8CHASK. Wees toch verstandig, baron! Zoo werd
hetimmers niet bedoeld.
k
.

' '' ' '-

.

.

' .

pxlslplx'
r Lkoel). Neen - neen!Gijhebtvolkomellgeli
jk.Ik ben het ook moede. lk laat de zaken haren vri
jen loop.
Ik wensch van Bock geluk als eerste minister.- De wereld is

groot. lk vraag den hertog mijn ontslag.
IloeMAAascll-tlux. En waarmoetik blijven? Gi
jhebtgoed
praten,gi
j!0i
jhebtgestudeerd! Maarik,- mon Dfel! Wat
wordtervau mij,alszi
jneDoorluchtigheid mijontslaat?
PRESIDENT. Een bonmot van eergisteren ! De mode van llet

VOrigejaar!
HOEMAARSCIIALK.Ik bezweer u mi
jn beste,mi
jn dierbare!

Laat@die gedachtevaren!Ik wilmijimmersallesgetroosten!
*

lyltEslplx'
r. W ilt ge uw naam tot een rendez-ron leenen ,

'twelk de dochtervan Milleru schrifteli
jk zalvoorslaan?
Ho1.
M.
&AxscI1ALx. In Gods naam ! lk za1 het aannemen.

pazsloxx'
r. En den briefergenslaten vallen, waarde majoor
hem moet vinden?

HOFMAARSCIIAIZ
K. lk zalhem bijvoorbeeld bijdeparade,a1s
toevallig, met den zakdoek uithalen.

pxxslolx'
r. En derolvan haar minnaartegenoverdenmajoor
spelen?
HoFxAAasc:lwt'
x. M ort de o'
zlft vie/ Ik zal hem teregt zet-

ten! Ik za1 dien wi
jsyeusden lustverleeren in mijneamouretpd te dringen !
PRESIDENT. Zoo gaat het naar wensch ! De brief dient nog

heden geschreven teworden! Gi
jnaoetnog voordenavond hier
kosaen om hesateontvangen en uwe rolnaetmijtebespreken!
HOFMAARSCHALK. Zoodra ik zestien visites heb afgelegd, die

van het grootste gewigt zijn. Vergun mij dus, dat ik u op
staanden voetverlaat! (#ï/gaat.j
PRESIDENT èoheltj. 1.
k reken OP uwe slimheid,maarschalk!
HO#MAAXSCIIAI,
K -Lroept hem ïl het heengaan toej. Ah, mott
Wiev/Gijkentmijimmers.
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DERDE TO ON EEL.
DE PRESIDENT 8* W URM .

wultx. Devioolspeleren zijnevrouw zl
jn gelukkig en zoader
rumoer binnen gepakt! Oelieft uwe Excellentie nu den brief te
lezen?

pazslozxrr (zlf
z het lezenj. Uitmuntend! Uitmuntend, secretaris! 0ok dp maarschalk lleefttoegebeten!- Eenvenijnalsdit
moet zelfshetllartaan hetzweren brengen Nu dadelijk met
het voorstel naar den vader en dan regelregtnaar de dochter!

(Zijtreden cf
zl ner8oâillende:ï/#:1 af.

V IE R D E T O O N EE L.
Kameriu (le woning van M iller.
LOUISE en FERDINAND.

Lovlsz. Ik bid u, houd op! Ik geloof nietmeer aan geluk-

kigedagen! Almi
jne hoop isvervlogen!
>alaolxAxo. En de mijne herleeft! Mijn vaderiswoedend!
Mi
jn vaderzalalle stukken tegen onsrigten! Hi
j zalmtjdwingen alseen liefdeloozezoon jegenshem te handelen! lk hebden
kinderlijken pligtterzi
jde gesteld! Woede en wanhoop zullen er
mïjtoe brengen,om hetdonkere geheim zi
jnermisdaad te open.A

baren! De zoon zalden vader overleveren in de handen van den
beul. - 't ls het toppunt îran gevaar - - en hettoppuntvan
gevaar moet genaken als mi
jne liefde den reuzensprong za1wa-

gen - lloor,Louise!- Eenegedachte,grootenstoutalsmi
jn
hartstogtrijstop in mi
jne ziel G i
j,Louise,enikendeliefde!
Ligt in dien cirkelniet de gansche hemel? ofhebt ge
welligt daartoe nog iets anders noodig?
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Lovlsz. O zwi
jg! Houd op!Ik beefvoorhetgeen gj zcggen Wilt.
FERDINAND. Daarwi
jnietsvan de wereld mogellverwachten,
waarom da
u haren bijvalafte bedelen? Waarom tewagen,waar

niets gewonnen wordt ert alles kan verloren gaan? - Za1 (litoog

niet even helderblinken ofhetzich spiegeltin den Ri
jn, in dc
Elbeofinc
lezee?WaarLouisemijbemiut,daarismi
jnvaderland!
Uwe voetstappen in barrewoesteni
jen zijn mijmeer waard, dan
depaleizen en staatsiekoetsen in mi
jn geboorteland! Zulleu w5j
'tgemisderweeldegevoelen?Inwelkool
d wijmogenronddwalen,
Louise,overalzien wijeenezon op-en ondergaan - tooneelen,
waarnaast de luister van hetschoollste kunstgewrochtverdwijnt.
Mogew wij God niet meer in een tempeldienen, boven onze
hoofden wellt zich de nachtelijkehemelmetzielverheffendemajesteit, waar dewisselende maan onsboetepredikten desterren
plegtig deel nemen aan onze stille gebeden.

Zal het qns ooit

aan stof outbreken om overonze liefde te spreken? Een lachje
van mijneLouiseisvoldoendeom mijnezieleeuwen lang in verrukking tebrengen,en dedroom deslevenszalvoorbi
jzijn,eer
ik een traan in haar oog leer doorgronden !
LOUISE.

En gijhebtgeeneanderepligten meer, behalveuwe

liefde?

lpylltplxAxo Lhaar t
?y/â/?
fzao#t
?l.Uwe rustis mi
jn heiligstepligt!
toulsE Lzeerern8tig). Zwt'g dan, en verlaatmij lk heb
een vader,die geen anderen schatbezit, dan zi
jne eenigedochter - een vader, (liemorgen zestigjaren telt- en de wraak
van den president zal ondervinden.-

>al
irltolxl.
xp (raltJccr dvvtig ïzlde 0-ef
.
#l. Een vader,die ons
zal vergezellen. Dus geen tegenstant
lmeer, mi
jne geliefde! Ik
ga, verkoop almijnekleinodiën, en zaldenoodigesommen opnemen op rekening van mijn vader. Het is geoorloofkl, een
roover te plunderen, want4zi
jne schatteu zi
ju hetbloedgeld van
onsvaderland! Van nacht, klokslag J(
Jn uur, zaleen rijtuig
vooruwe deurstaan. Gijlleemtdaarin plaats! Wijvlugten!
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En nemen den vloek uwsvadersmede?- Een vloek,
roekelooze,die nooitte vergeefs,zelfs nietdoor denmond des
moordenaars wordt uitgesproken, dien de hemel trouw nakomt
voor den diefzelfs,die op het rad wordt verpletterd,en die ons
LoulsE.

vlugtelingen a1seenehelsche furievan zee totzee zoujagen?Neen, geliefde! Wanneereene ongeoorloofdedaad alleen mijuw
bezit kan verzekeren, zoo bezitiknOg kracht,om van utescheiden.

yay:ltolxà.
xo (8taat.
9/ïîen mompeltonver8taanbaar). Waarli
jk?
IzoulsE. Scheiden! - O , boven alles ontzettend isdie ge-

dachte- vreesseli
jk genoeg, om den onsterfelijken geestteverpletteren en devan vreugdegloeijendewangtedoenverbleekenFerdinand! u te verliezen!- Doch men kan immersalleen datgene verliezen, wat men bezit - en uw hart komt eene andere

toe - Mi
jne aanspraak staat gelijk met kerkroof, metdiepe
smart moet ik haar verzaken!

ya>iltplxA.xo (metnertrokkengezigtop deouderlip 1ï//::4:). Gij
zietvan mijaf?
LoulsE. Neen!Ziemi
j aan,lieve Walter!Nietdatakdigtandeknersen! Kom,ik zaluw zinkenden moed door mijn voorbeeld
doen herleven!Laat m i
j de heldin van dit oogenblik zi
jn een
vader den verloren zoon in de armen voeren

eene verbindtenis

afzweren,welke(levormellderluaatschappelijkewereldvernietigen
en de algemeene onschendbare orde omver werpen zou

Ik

ben de schuldige - mi
jn hartkoesterde dwaze,vermetelewenschen - mi
jn ongeluk ismi
jne straf, laatmi
jdusin dezoete
streelende dwaling, dat ik hetoffe1-breng Zultgijmijdie
voldoening benijden?
EIRDINAND (heqftïzlziinet'drvlf
zrrlg
w eenevioolgegvepenezlltet
m elen Jv r/f
#
'
0p edzl,
y trekt J/
)' de 8naren aan d/vl/cya,
-/
verbriizelt Je/ in8trument fedCl den #rp?î#, enJcrd/lo864 een
Jpîgelacâ).
Tzot7lsE. W alter! God in den He*mel! '
Wat beteekent dat?
W ees bedaard! Dit uurvordertkalmte 'tiseen scheidens-

uur! Gijbeziteen edelhart,lieve'
Walter!Ikkenhet. Warm
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als het leven is uwe liefde, eu zonder grenzen a1s t
le eeuwig-

heid.- Schenk haaraaneene adellijke,nwervolkomenwaardige
vrouw
en zij zal niemand op aardebenijden (Kare
Jrcz/pz, ternhoudende.j M i
jzultgijnietwederzien Hetligtzinnige bedrogene meisje zalhare smartachter stille muren beW eenen ,

niemand zal zich om hare tranen bekommeren -

somber en doodsch ismijnetoekomst - Toch za1ik nu endan
eden mi
jverkwikken.
nog aan den verwelkten kransvan hetverl
(Terwl
jl zc
/'hem met algewend gelaat Jdrezl# de hand r:iâ/.)
Vaarwd,mijnheerWalter!
FERDINAND L8
pringtCfifzi
jne tler#pppizl: pz).lkvlugt,Louise!
Gi
jwiltmi
jdusnietvolgen?
TuoulsE (heeft zïc/l op den cclferprpzl#geplaat8ten Jp?t#/het
gezi
gt met J:?
'
& handettJ:&l'/). Mi
ju pligtgebiedtmjjteblijven en telijden!
FERDINAND. Slang,gijliegt! Gijwort
lthierdoorietsanders
teruggehouden.

Juoulsl (op een toon rcz?bet#?'
:,,
s/:zielelfden). Houdtu aan
dat vermoeden - het maakt u welligt minder ongelukkig.
lalaolxkxo. Koude pligt tegenover vurige liefde! - Zou ik

mijdoorzulk een sprookje latenverblinden?= Eenminnaarhoudt
u vast, en weeu en hem ,alsmi
jn vermoedeu wordtbevestigd!
(S@
y tveedtdzldlaJ.4
V IJF D E T O ON E E L.
Loulsl alleen.

Z/
J'Jli
;J
'tttog eezlti
jdlang ddpzzlen Jevle,
gizeî/pd op delt 8toel
zf//ezl;eindeli
jk rù'.
s/z'
j op,treedttlpprzdï/ettzïe/
i
ang8ti
g pr
zg zich Jdezl.

Waar blijven mijne ouders? Mijn vader beloofdebinneu
weinigeminuten weêrhiertezijn,en erzijn nu reedsvijfvrees-
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selijke uren voorbi
j - Als hem eell ongeluk - Watgevoel
ik?- Waarom hijgtmijneborstzoo angstig?
(Iykrm treedt ï4 del'
czler en Jlù
,/
'top den ccâ/prrpzl# 8taan,
zonder door Jfzcrgezittn teworden.)
Hetisgeenewerkelijkheid - 'tIsnietsdanakeliggoochelspel
van hetverhitte bloed - W anneel
-ollze zielslechtseenmaalheeft
gesidderd,dan zalhet oog in elkenhoekspookgedrogtenontwaren.

ZE SD E T O O N EE L.
LOUI8E etl 8ECRETARI8 W IJRM .

wcsx Lkomtzlc#:rJi
J'). Goeden avond,mejufvrouw!
Tuoulsl. Mijn God! wie spreekt daar? (Z# keertzïcl om,
ziet & zl 8eoretari' en treedt rdrt
sclrïi/terug-) Verschrikkelijk!
Verschrikkeli
jk!Mijn angstig voorgevoelzalweldratoteenevreesselijke vervulling komen! (TpJden dpcrd/crf,
îmettldrccl/dfî
y*ezz
blik.j Zoektgijwelligtden president? Hi
jisnietmeerhier!
wvxM. Mejufvrouw,ik zoek u.
Loulsx. Dan verwonderthetmi
j,datgenietnaarhetmarktplein zijtgegaan!
wURM. Waarom juistdaarheen?
LoulsE. Om uwe bruid van het schavot te halen !

wURM. Jufvrollw Miller! Gi
j koesterteene verkeerdeachterdocht -

Izolusl (hetcp/zppr# rermi
jdendej. Watverlallgtge?
wURM. lk ben door uwen vader gezonden.

LoulsE. Doormijn vader?- Waarismi
jn vader?
WURM. Mr
aarhi
j nietgaarneis.
LOUISE. Om Godswi
l! Spreek! Ik krt'g een akelig voorgevoel Waarismijn vader?
wUax. In het tuchthuis, als ge het dan weten wilt.

Juoulsz (deppepzten Jezzsdfgerigt). Dit er nog bi
j! Diter
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ook nog bij!

In hettuchthuis*
? En waarom in het tucht-

huis?
wURM. Op last van den hertog.
.
Loulsl. Van den hertog 9
wvax. Die de majestei
tschennis aan den persoon van zijn
plaatsvervanger gepleegd
TaoulsE. W at? '
W at? 0 eeuwige Almagt!
wuRx. In het openbaar en voorbeeldig denkt te straflbn.

Loulsz. Datontbrak ernogaan! M7aarli
jk,waarli
jk,màjll
hartbezatbuiten den majoornog ietsdierbaars datmogtniet
vergeten Mrorden Majesteitschennis Hemelsche Voorzienigheid! Red!
bewaar mijn stervend geloof! En Ferdinand?
wultx. Kiest lady M ilford,ofandersvloek en onterving.

sovlsx. Vreesselijkekeuze! En toch toch ishijgelukkiger. Hij heeft geen vaderte verliezen. Weliswaar- geen
vaderte bezitten,isrampzalig genoeg!- Mi
jn vaderwegens
majesteitschennis gevangen - mijn geliefde bedreigd metvloek
en onterving - Bewonderenswaardig inderdaad! Een volmaakt
boevenstuk is ook eene volmaaktheid - Volmaaktheid? N een!

daartoe ontbreektnog iets- - Waarismijnemoeder?
wURM. In de gevangenis.

Taovlsz (pt
jnlqk lagchende).Nu ishetvolmaakt!- volmaakt,
en nu ben ik immers vrij, ontheven van allepligten - van
tranen - van vreugde, van God en menschen verlaten. lk heb

thans niets meer te vreezen (manhopig zok
,gend.j Hebtgemogeli
jk nog eene ti
jding? Spreek maarvoort. Thanskan ik alles
aanhooren.
wuax. W at gebeu1-d is,weet ge thans.

Iuoulsl. Dtls niet wat nog volgen zal? LKederom zz?
7gende, JdrCCJ'
J zz
l' den t
sdcrd/crïdran J:/hoo
fd /p/derpe/ev 0pa::zl/.) Armzalig wezen! Oij oefenteen treurig handwerk uit,
waarbijge onmogdi
jk zaligkuntworden.Ongelukkigentem ake1
isellendig genoeg,maarhetisafschuwelijkdebo(1e desonge-
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lukste zi
jn

afschuwelijk hun hetvonnis voor te zingen, het

aan te zien als het bloedende hart in elkaàrkrimpten deChristen

aan 'tbestaan derGodheid twijfelt. DeHemelbewaremij!
A1werd u iedere droppelangstzweet,dien ge zietvallen , meteene
ton gouds betaald -- ik zou niet in uwepl
aatswillen zi
ju W at kan er nog gebeuren t
?
wuRx. lk weethetniet.
Louzsl. Oe houdt u alsofge 't niet weet?- De gehelmzin-

nige verraderli
jke ti
jding vreestvoorden klapkderwoorden;maar
in den somberen nachtvan uw aangezigtdwaalthetafschuwelijke
spook Watblijftnog over?- Gehebtstraksgezegd,datde
hertog voorb eeldig zou stra:bn? W at noemt ge voorbeeldig?

wvax. Vraag mi
jnietsmeer.
Iuovlsl. lloor eens, man! Ge hebt bi
j den beulterschool

gegaan. Wie heeftu audersde kunstgeleerd,om heti
jzereerst
langzaam aan te drukken,tot datdebeenderen kraken,en daarna

met den genadeslag het stuiptrekkendehartte verbrijzelen?
Welk lotwachtmi
jn vader? - De dood spreektuithetgeen ge
lagchend verkonigt; watis het, dat ge voor u houdt? Spreek

het uit! Laatde verpletterende last in eens op mij nederstorten!
Watwachtmijn vader?
wURM. Een crim ineelproces.

LoUI8E. Xaarwatisdat? lk ben eenjong, onwetend kind
en versta nietveelvan uwevreesselijke Latijnschewoorden.Wat
beteekent crimineel proces?
wuaM. Eene regtsvervolging over leven en dood.

IuoulsE Lnantberadenj. lk dank u. LZ# ldydt
/ïzich 8nelnaar
:dzl:zl
jkamer.j
wlmM (blkl'trprfzlpzlpf'# 8taatt).Watmoetdatbeduiden? Zou
de zottin mogeli
jk? Duivel!Zijzaltoch niet Ik vlieg haar
na Ik moetvoorhaarleven instaan. (0p Jd/puntran Jcc:
te rolgen.j
Juovlsl (komt dervg itt een mantel :4f
41$. Verschoon mi
j,
mijnheerWurm ! Ik sluitdekamer.
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wvaM. En waalheen zoo haastig?
LoulsE. Naar den hertog.(Zi
j fnïfgaan.)

wvsx. Wat?Waarheenb
? Llbj âp?
z#/kaar ang8tig terug.j
Lovlsz. Naar den hertog.Hoort geniet? Naardenzelfden her-

tog, die mijn vaderop leven en dood wi1rigten -Neen!niet
w i1, maar m oet rigten , omdat booswichten het willen ; naar

den hertog, die aau het gansche proces vau majesteitschellnis
geen anderdeelneemt, dan doorzi
jne vorstelijkehandteekening.
wvsx Llacâtptlerîf
zf#l. Naardelhertog!
Iaoulsl. Ik weet,waarom gijlacht maarik wilookgeene
erbarming smeeken Godbeware mi
j! afkeeralleen wi1ik
inboezemen - afkeer van mijnebittereklagten. Men heeftmi
j
gezegd,dat de grooten der aarde nietweten,wat el1endeis,datzi
j hetnietwillen weten. Ik za1hem zeggen,wat e11ende
is
za1 't hem afschilderen met de stuiptrekkingen van den
dood, wat dlendeis- zalhetvoorhem uitkrijten met schrille
toonen, die door merg en been dringen en,wanneer hem dan

bij dit tafereel de haren te bergerijzen, hem totbesluiti1 de
ooren gillell, dat in het stervensuur ook de longen van de goden

der aarde reutelen, en dathetjongstegerigtkoningea en bedelaarsdoordezelfdezeefzalschudden. (Z# wilgaan.)
AURM Lboo8aardt
b rrfep#eJù'â).Ga uw gang,o,gaterstonduw
gang! Gi
j kunt niet wijzer handelen. lk raad u, ga er heen,
en geefu mi
ju woord,datde hertog u gtmstig zalontvangen.
TuoulsE Lbllft zfpfddîïze 8taanj. Watzegtgij? Gijraadthet
mijaan?LZ# keertt
svdfterug.jHm!Watgaik doen?lletmoet
iets verkeerdszijn,'twelk dieman mijraadt Hoeweetge,
datdevorstmi
jgunstig zalontvangen?
wURM. Daar zi
jne heuschheid immers nietonbeloon(1zal

bljven.
LoUIsE. Nietonbeloond? Welk een prijskan hi
j eischen voor
eene daad diealleen menscheli
jk is?
wI;RM. De schoone suppliante is hem zeker voldoende.

Loulsz L'Jernchrikt,Acrzlc metplrpkezl8t6mj. Groot'
eQod!
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wuRx. En gijzulttoch,zoo ik hoop,dien matigenprijsniet
te hoog schatten voor een vader?

IaoulsE (âeen en Z:Jr loopende,radeloo8lo8bar8tendej. Ja!ja!
Hetiswaar!Zi
jhebbenzichverschansd,uwegrooten- zi
jhebben
achter hunne eigene boosheid tegen dewaarheid zich verschansd-

Helpeu God de almagtige,mijn goedevader! Uwedochterkan
voor u sterven , maar niet zondigen !
WURM. Dat zalhem teleurstellen,dien armen verlatenvader-

'
zMijneLouise,''zeihijtotmi
j,vheeftmijneêrgeworpen!Mijne
Lollise zalmi
jook weêroprigten.'' .Ik gaheen,mejufvrouw,
om hem de booâschap te brengen! (## doet, al8o
l J#'mil
gaan-)
Iuoulsl LvliegtJezlna en Jpf
z#Jâem tegenj. Bli
jf! Blijfhier!
Geduld!- Hoe vlug is die satan,alshi
jgelegenheid vindt,om
naenschen totrazerni
jtebrengen! lk heb hem neêrgewop en.
Ik moet hem oprigten. Spreek! Oeefmi
jraad! Watkan ik?
-

W atm oet ik doen?
wlmx. Er ismaar 4én middel!
sovlsz. Dit ïénige middel?
wURM. Ook uw vader wenscht-

LoulsE. Ook mijn vader?- Welk middeldan?
W URM. Heti
svooru gemakkeli
jk.
Lovlsz. lk ken geen zwaarder,dan de schande.

wURM. Wanneergijden majoorwiltbedanken.
.- Datgene
Lovlsx. Voor zi
jne liefde? Spotge metmij9
aan mi
jne keusovertelaten,waartoeik reedsgedwongen werd?
wURM. Zoo ishetechternietgemeend,lievejufer! Demajool*moeteersten Welvri
jwillig afstand doen.
LOUISE. Hi
jzalhetnietdoen.
wURM. Datschi
jntmaarzoo. Zou men anderszijnetoevlugt
tot u nemen, zoo het niet van u afhing, hem daartoe te bewegen?

Iuoulsl. Kan ik hem dwingen,mijtehaten?
wURM. Wijzullen hetbeproeven!Ga eenszitten!

1l

soulsl (beang8tj. Mensch! Mratbroeit er in uw hoofd?
wURM. Zet u! Schràjf eens neêr! Hier is pen, papier en
inkt!

JuoulsE (zet zfc/l it deJtktlèd/:'
vanning pf?
/
$,). Watmoetik
schrijven?Aan wien moetik schrî
jven?
wuRx. Aan den beul van uMrvader.

Ha!gijverstaatdekunst,om zielen op de pi
jnbank
te schroeven! (Zb'neemtdeAezîpp.)
wlixM (dikteert). p
/EdeleHee1-''!
Iuoulsl (.
qchvi
:f
'tv3:/benendeJczd#).
wusx. ,
?Er zi
jn reeds drie pijnlijkedagen verloopen
verloopen sindswi
jelkanderzagen''
Iz
oulsz (âpff#/op en legtdey?trv nelv). lan wien isdebrief?
LOUISE .

wuRM. Aan den beulvan uw vader.

LOUI8E. 0 mijn God!
wusx. r/Geef de schuld daarvan aan den majoor- aan den
majoor - diemi
j den gallschen dag metArgusoogenbewaakt''LoulsE ('
vvingt op). Schellueri
j, z0o alsnog nooitwerd gehoord! Aan wien is de brief?
wuRM. Aan den beulvan uw vader.

Loulsz (handenœringende,heen ezlloelrgaande). Neen!Neen!
Neen! Datismartelen,o l-lemel! Strafmenscllen menschelijk,
als zi
j u vertoornen, maar waarom mi
j tusschen twee helsche
folteringen te plaatsen? Waarom mij tusscheu dood en schande
heen en weêr te slingeren? W aarom deze bloedgierige duivels

tegen mij aall te hitsen? - Doe, wat ge wilt! Ik schrijf
niets meer!

wtmx (neemtzï/s âoedj. Zooalsgewilt, mejufvrouw! Het
staat geheel aan uwe keus.

Loulsx. Keus,zegtgij? Aan mijnekeus?- Ga,barbaar!
Hang een ongelukkige boven den afgrond der he1, openbaar hem

uw verlangen,en vraag hem dan,ofhetzijne keusis? 0,gij
weettegoed, datonshartnatuurlijkegevoelenskoestert,waaraan het als met ketensgekluisterd ligt

Voortaan is allesom 't

7:

cven! Dikteer verder! Ik denk aan nietsmeer. Ik buk voor

delisten derhel. LZL
.gaatvoor detœeede maalzitten.j
wusx. ?,Den ganschen dag met Argusoogen bewaakt''
Hebt ge dat?
Lorlsx. Verder!Verder!

wvaM. '
/Wij hebben gisteren den president bij onsgebad.
Hetwaspotsierlijk om te zien,hoeijverig degoedemajoormijne
eer verdedigde''LoulsE. M ooi, mooi!heerli
jk!- Ga voort!wultx. ,lk nam mi
jne toevlugttoteeneqaauwte
iaauwte - om niet overluid te lagchen.''
Loulsx. 0 Hemel!

toteene

wuRx. vDoch hetmaskerbegintmi
jondrageli
jk tewordenondragelijk - Wanneerik ermaarkon afkomen''
Iuoulsz Lâoudtop,nerlaatharen 8toel,îppzfheen en f
Z:J'',met
hetâppl: op deIprd/,aà zpclfzijïdf.
îop ran denrpzl#,'daavna
gaatz: zitten :> 8cbrWtnerder.jp
/kon afkomen''
wURM. vMorgen heefthi
jdewacht- Letop hetoogenblik
dat hij mijverlaat, en kom op de bekendeplaats''- Hebtge
vbekende?''
Loulsl. Ik heb alles.

wURM. ?Op de bekende plaats bij uwe liefhebbende.....
Louise-''
Loulsz. Nu outbreekt het adres nog!
M-URM. zAan den H eer Hofmaarschalk von Kalb.''
LoUI8E. Eeuwige Voorzienigheid!Een naam ,even vreemd aan

mtjneooren,alsmi
jnhartvreemdbli
jftaandieschandelijkeregels!
(Z# 8taat p, ett 8taart prf
xïzzldzl tijd met&trakken lîï' op 1:J
ge8nâvevene; eindell
jk gee
lt z?
y ltetover aan den8ecretarh; rz
l:f
ltitgeputte,weg8tervended/ezl.) Neem het,mijnheer! Hetismijn
eerlijke naam hetisFeldinand hetisde geheele zaligheid
mi
jns levens, dieik in uwehanden geef- lk stathanshulpeloos en verlaten op de wereld!

WURM. O nœn! M'anhoop niet,lievejufvrouM'! lk heb har-
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teli
jk medelijden metu, Misschien - wieweett

lk zou mij

nog wel over zekere di
ngen kunnen heen zetten Waarlijk!
Zoo waar God leeft!lk heb innig medeli
gden metu!

IaoulsE (ziet Jdzzl 8trak ezl8cherp ï01het#:z#ï). Spreek niet
uit,mi
jnheer!Ot'zi
jtop hetpunt,uietsverschrikkeli
jkstewenschen.

wURM (maakteene l-dpizlp om Jcr:âattd teâfxddd4).Gesteld,
dathetdeze lieve hand ware Hoe nu,li
evejufvrouw?
e
ï
t
v
e
v
o
nt
œa
ar
d
i
gd
)
.
Om
u
in den eersten huI.oulsz Lwoe8t
welijksnacht te vermoorden, el1mijdan metwellustop hetrad
telaten verbrijzelen. (Z# milgaan,keerteclïdr een8klap'/erf
z.
g.)
Zijn wi
jthansklaar,mi
jnheer?Mag de duifthansuitvliegen?
wURM. Nog maareene kleinigheid,mejufvrouw!Gi
jmoetnog
even in mi
jne tegenwoordigheid zweren, datgi
jdezen briefals
vri
jwillig geschreven zulterkennen.
L0UIsE. 00d!God!M oetuw naam dienen om tle werkent
ler

helte verzegelen? LKuvm leidtâccr weg.4

V l E R D E B E D R IJ F .
EERSTE TOON EEL.
Zaalbi
jden presizent.

FIRDINAND voN wAIZI'XR,metdezl open Jrft/ itt de hand, nliegt

n>,
9JF:fzi# én dekamer,door eeneanderedeur komt
een kamerdienaar binnen.

U RDINAND. W asde maarschalk hier?

KAMIRDIENAAR. Majoor,de presidentheeftnaaru gevraagd!
PERDIXAND.Voorden duivel!Ik vraag,wasdemaarschalkhier?

KAMEaIIIXNAAX. ZijneExcellentie zitboven voordeFaro-tafel!
EEADINAND. ZijneExcellentiemoetinnaam derhelhierkomen!
(Kamerdienaar treedtaJ.)

T W E ED E TO ON EE L.

URDINAND alleen,#,
- brief xïî# doorloopende,sffeen8 cîd
verdeettd,#4zl razend &pr de kamer vliegende.

Het isnietmogeli
jk! nietmogelijk! Dithemelsche ligchaam
verbergt geen zoo duivelsch hart - - En toch! toch! Al
daalden alle engelen uitdenhemelhierneder, om vanhareonschuld
te getuigen,altraden schepping en schepperop, om hareonschuld
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te bewi
jzen

hetisharehand

Een ongehoord,verraderlijk

bedrog, zoo als de menschheid nog nooitaanschouwde! D aarom
was het dus, dat onze vlugt zoo staltdvastig werd geweigerd!

D aa1*om , -- o God!thansontwaak ik,alleswordtmj duidelijk! (
1aa1-om werd de aanspraak op mi
jne lielklemetzooveel
heldenmoedtenofl'
ergebragt,enweldraz0umenmijollderdithemelsclle maskerbedrogen hebbeu!llIl
i d/prv//doordekamev:/8taat
pp een'
înadevtkend 8til.4 Mijzoo geheelte doorgronden! Alle
fjnesnaren tekennen, alleteedere gevoelensteontsluijeren, de
levendigsteindrukken metmijte deelen de zachtsteaandoeningen mi
jnerzielop tevangen mi
jn ïanschewezen uiteentraall
te wegen mi
jsteeds'labijtezi
jn,opdesteilevlugteeneronstuimigegeestvervoering, engedurigvoorduizeleud vallen tebehoedenGod!God1
.endat allesnietsdan kunst? - Nietsdan spel?
0,wanneerdeleugenzulk eenevastekleurbezit,h0ekqmthetdan,

datzichnoggeen duivelinhethemelrijkheeftgedrougen? Toenik
haar de gevaren onzer li
efde ontdekte, hoe betlriegdijk wistde
geveinsde toen te verbleeken! M ct welk eene triomferende waar-

digheid vernietigde zi
j den lagen hoon mijnsvaders,en op hetzelfdeoogenblik gevoelde zijzich toch schuldig '
Wat?stol
zd ze
zelfs uiet de vuurproef der waarheid door

de huichelares viel

in onmagt.'
W elke taalzult ge thanssprekeu,goddeli
jkeliefde,
wanneer de dartele kokette het geluid uwer stem zoo liefeli
jk naquistert? W aarmede zlllt ge u regtvaardigen, heiligeonschuld, wanneer boeleersters de kunst verstaau met uw hemelschen blos
te pralen ?

jnegansche
Zijweet,waartoezemijgebragtheeft.Zi
jheeftmi
zieldoorgrond.Mijn hartspiegeldezigtbaari1tmijneoogenonder
het wisselen van den eersten kus en zi
jgevoeldeniets? Zi
j
gevoelde welligt niets dalldelltriomfharerkunst, terwi
jlmi
jll
zalige waanzin den ganschen hemel in llaar meende te omvatten,

en al mijne bruisende begeerten op eensverstomden? Voor
mi
jne zielstond geene audere gedachtedan deeeuwîgheid en dit
meisje God!en zi
jdachtllan niets? gevoeldeniets? Zijzag
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alleeu haar aanslag gelukken? Zijvond alleen hare schoonheid
gestreeld? Hel en dood! Zi
jzag alleen datik bedrogen werd?

D E RD E T O ON E EL.
1)X HOFMAARSCHALK ett EERDINAND.
DE HOFMAAR8CHALK

(in deâcvertvippelende). Gijhebtden

wellsch te kennen gegeven,sai
jn waarde!--

>'
EsozxAxo (mompelende). Een schurk den halste breken.
(Zf
tï#.) Maarschalk, deze brief moet u bijde paradeuitden
zak gevallen zijn - en ik (ôoo8aardk îJ#cJep#d)wasdegelukkige vinder.

Ho>nxxAllscllAI.x. Gij?
FERDINAND. Door een alleraardigst toeval. Ga uwe zaken met
den Almagtige verefenen.

Ho>aMAAltscHAsx. Gijziet,hoeik ontstel,baron!FERDINAND. Ziedaar, lees!lees1
.(zïcâ van âezzzvermi
jdevende.j
Ben ik ook al voor minnaar te slecht, des te beter kan ik misschien als koppelaar spelen !
(Terwb'l de anderelee8t,gaatây
, naar den zzlfxvr en neemt er

tœee'/JPJ:ZIaJ.4
DE HO>aM&ARSCHALK Lœerpt den JrfF op de tafelen zfîzieâ
rdr-y
.deren). Vervloekt!
I'ERDINAND fleidtJdzy ù# denarm &rv#). Geduld,bestemaarschalk! Hetkomtmijvooraangenaam nieuwste zijn! lk verzoek u om mijn loon alsvinder! (#ë laatâdzzl#epé8tolenzïe>.)
DE Ilo>aMAAsscltAsx (dein8tperdclrïl/terug). Gijzlllttoch wel
verstanfg zijn,mi
jn waarde!
EERDINAND (p, Jor8oâen dreigendetttoonj. Meerdan genoeg,
om een schurk alsgi
j zijtnaardeandere wereld tezenden!(##
duœtJea dezïdfppîin deJczl: enâccîfzé
.nzcl#pdllif.)Neem !
Daar,vatheteiude van dien zakdoek! Hi
jisvandeboeleerster.

I.
lo>aMwAltscuALlt. Over dien zakdoek? Zijt gi
j
wiltgij?

W at

lalltplxwxo. Houd het einde vast,zeg ik!anders zult ge immers mis schieten,lafaard!
Zie hem eens sidderen,die booswicht! - Ge moest God danken, lafaald , dat ge nu voor 't

eerst iets in uwe hersenkaskrijgt. (.
Deho
fmaavnohalkpoogtte
vlugten.) Zachtwat!zoo zal'tnietgaan. LHL
, haaliJdz
?lùt:zl
8lu'
itdedeuv-j
Ho>nMAAltsctlwLx. 0p de kamer,baron?

(
FyiltolxA.xo. Alsofgemijeenewanâeling buitendepoortwaardig zijt9
. Wel, mijn beste, hetknalthierveelharder,el1't
is immers het eerste gerucht, dat ge in de wereld maakt.
Leg aan!

IIOFMAAaSCHALK (veegtJ:/zœeetvan cjk voorhoyd). En wilt
gi
j uw kosteli
jk leven zoo roekelooswagen, veelbelovendejougeling?
elaolxAxo. Leg aan, zeg ik! Ik heb niets meer op aarde
te doen!
IIOFMAAItSCIIALK. M aar ik des te meer,mi
jn beste!
FERDINAND. Gijkerel?Wat,gi
j?- Dearmzaligenoodhulpte

zijn,bijgebrek aan menschen?Om in een oogenbllkzevenmaal
groot en zevenmaalklein te worden, even als de vlinder aan de
naald? Een register te houden van de stoelgangen van uw heer

en delast-ezelvan zijneluimen tezi
jn?Even goed kaniku,als
het een of ander zeldzaam murmeldier, naar de anderewereldmedenemen. Als een tamme a'
aP zult ge daar voor het gehuil der
doemelingen dansen , aporterenen opzitten ,en metuwe hof-ktmsten

deeeuwigerampzaligheid genoten vrolijkheid verschaffen.
HOFMAARSCHALK. Al watgi
jwilt,mi
jnheer!alwat gijgoed
zult vinden - maar de pistolen weg!

lx
EltolxAxo. Daar staathij,hetverachteli
jk ongelukskind!Hij staatdaaralseene spotterni
jop den zesden scheppings-dag!
Alsof een kladschilder het werk vau den almagtigen God had na-

gekrabbeld!- Jammerslechts,jammervoerhetgreintjebreil),
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datzoo slechtin dien ondankbaren schedelwoekert! Ditgreintje
zou den baviaan nog tot een soort van menscllhebben gevormd,

terwijlhethiereen wanstaltigbrokstukvaneenredelijkwezenheeft
voortgebragt! - En met zu1k eenen deelte hebben aan haar

hart?- Afschuwelijk, onverantwoordelijk! - Een wezen, eer
geschapen om afschrik voor de zonde in te boezemen, dan om

haaraanlokkeli
jk temaken?
HolaM&AltscHATux. O! God zi
j dank! Hijkomttotbedaren.
>ayzltplx-txo. lk zal hem laten gaan ! De verdraagzaamheid,
die de rups verschoont, zal ook dezen te stade komen ! M en ontmoet hem , trekt even (
len schouder op en bewondert welligt nog

het wijzebestuurvan den Almagtige, diezelfsdrafen slijk gebruikt om enkele kreaturen te spijzigen, die den raafop het
schavot en den hoveling aan de voeten der majesteitdetafel
dekt

M en staat ten laatste nog verbaasd over de voorzorgen

der Voorzienigheid, die ook in dezedelijke wereld hare slangen
el1scorpioenen voedt,tothetaanvoeren van venijn. Maar,LterCPù'J zt
jne woedeop Adfe?
'
zfgllo8breekt)aan mi
jnebloem zaldatongedierte nietraken,ofik zalhetLden zzlcf
zrdclcflaanpakkendeen
zzzd/ kracht Jddzle1tzeé'
r 8chuddende)zoo in elkander drukken en
zoo weder door elkander schudden.

llo>aMAAxsclla
tlzx Lbattg zvcl/ev#el. 0 mi
jn God! Datik van
hier ware! Honderd mijlen van hier, in hetBicêtre teParijs!
&lsik maarvan dezen man bevrijd ware!
'
ialaplxwxo.Ellendeling1
.Zoozijnietmeerrei11is!Ellendeling!
zoo gi
j hebtgenoten,waarik aanbad,L'
roedend)aanuw lust
hebtvoldaan,waarikmi
jeen Godwaande!Lplot8eliztgzft
lkç/â3
,
.
',
daarna dpzzlJ:3..) Hetware betervooru,ellendeling,devlugtte
nemellnaar de he1,dan mjjnewraak in den hemelteontmoeten!
Hoe ver zijtgemethetmeisjegekomen? Beken!
HOFMAARSCHALK. Laatmijlos!lk zalallesbekenllen!
FERDINANI).0!hetmoetheerli
jkerzi
jnmetditmeisieinda1*tel
zingenot te baden,dan metanderen hem elsche w eelde

te sm aken.- Zoo zijwilde,zijkon overdezaligheid eener
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zielbesckkken en de deugd met den wellust doen verwisselen.-

(Dettzzlccrdclcfk depi8toolpz debor8tdrukkende.t Hoever zijt
ge methaar gekomen? Beken,ofik druk af!

HOFMAAESCIIALK. Het is niets- 'tiswaarli
jk niets! Heb
maar eene minuut geduld! M en heeftu misleid!

FEuolxAxo. En moetgemijdaaraanherinneren,booswicht?Hoeverzi
jtgemethaargekomen? Beken, ofgi
jzijteellman
desdoods!

HOFMAAXSCIIALK. Mon Did?z/Mi
jnGod1
. Ikspreekimmershoor dan slechts - uw vader - uw eigen vader -

FluolxAxp (zog J:t)
k:r). Heefthaaraan u gekoppeld?
hoeverzi
jtgemethaargeweest? lk vermoord u, beken!
HolpxAw'
nscHAlux. Gij raast. Gi
j hoort niet. Ik heb haar
nooit gezien. lk ken haar niet. Ik weet niets van haar. -

FERDINAND(tevugtredendej.Gi
jhebtllaarnooitgezien?Keuthaar
Zijisverloren om uwentwille;
gij verloochent haardrie malen in een adem? Voort, booswicht! (H( F:CJJhem ddzl8lag zldfdepintoolen Z:VJhem ?
/fJ
de.kamer.) Vooruwsgeli
jkeu ishetkruid nietuitgevonden!
niet? W eet niets van haar?

V IER D E TO ON EE L.
FERDINAND ,

lavt
g zzùkezz, terœï
jl z9'zle gelaat8tvekkeiteette
tprdept
îdfi//c:gedachteverraden.

Verloren! Ja,onzalige! lk ben het. Gi
jzijthetook.Ja,
bi
j den grooten God!alsik verloren ben, zijtgijhetook!
Regter van 't heelal! Eisch haar niet terug van mij! Het
meisje behoort mi
j. Ik heb om dit meisjehetgansche heelal
aan u afgestaan,de gansche heerli
jke schepping om haartenoflbr
gebragt! Laat mi
jhetmeisje! - Regterin den hemel! ginds
wemelen millioenen zielen - .welld daarheen een oog van ontfer-

ming- laatmijalleen begaan,Regterin denhemel!(TerlriilJi
J'

N

>
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mtteenesrdddddlyâ: uitdrlkkking deJcn#- nouwt.j Zau derijke
magtige Schepper woekeren met eene enkele ziel, die bovendien

nog de minste waarde in zijneschepping heeft?- Hetmeisje
behoortmi
j! Ik,eenshaarGod - thanshaarduivel!
(De oogen mn:,
9/ naar een lp:*gerigt.) Eeneeeuwigheid met
haar op het rad der verdoemden - met de oogen op elkander
gerigt - de haren te berge gerezen - de holle wanhoopskreten

in één gevloeid - en dan mi
jne liefkozingen teherhalen dan hare eeden haar voorte huilen - God!God!Die verloving

isvreesseljk - maareeuwig!
(##wilnaar &tï/&lb'
len. De,r:#ï#aJtreedtbinnenj.

V IJFDE T0 ONEEL.
I)E PRESIDENT en EERDINAND.

FERDINAND (terugdeinzende). 0 !- mijn vader!
PRESIDENT. Hettreftgoed, datwi
j çlkanderontmoeten! lk
kom u iets aangenaam s berigten, iets dat u zeker zal verrassen.

W illen wijplaatsnemen?

EERDINAND (âem ::Altjidlang8trak ccvzïdzlp). Vader! (Henig
ontroerd JpJâem gaande en z#zl:hand vattende.q Vader! Lz'
j.
ne
âand ku.
î8ende en voor Jdvl knielende-q O vader!
Pxlslolxl'. W at deert u ? Sta op! Uwe hand gloeit en
beeft!

FERDINAND (in C
'pd,
gf:opgeœonknheidj. Vergfenisvoormijne
ondankbaarheid,vader! Ik ben een ellendig wezen! Ik heb uwe

goedheid miskend! Gi
j hebt hetzoo vaderlijk metmijgemeend - 0!gi
j hadteen profetischen geest- thansishette
laat - Vergeving! Vergeving! Uw zegen,vader!

PRE8IDENT (meteen y
.clf
zfAîpp:gezigtj. Sta op! Gi
j spreekt
raadselstotmij!
EERDINAND. Louise Miller, vader!- O, gijkentdemen-
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schen!- Uweverontwaardiging waszoo billijk, zoo edel, zoo
vaderlijk warm - maaruw vaderijverkooseeuverkeerdenwegDeze Louise M iller -

pxEslozx'
r.Martelmijniet,mi
juzoon!lkvloekmi
jnegestrengheid! Ik ben hier gekomen om u verschooning te vragen!

>alRolxAxo. Verschooning vragen aan m i
j9
. Uwegestrengheid
vloeken1
.- Uwe afkeuring was wi
jsheid!- Uwegestrengheid
hemelsch mededoogen
Deze Louise M iller,vaqer
PItBSIDEXT. Is een edel,liefmei
sje! Ikherroepmijnkwaad

vermoeden! Zi
jheeftmijneachting verworven!

>aExolxAxo Lmvingtgetro
yenpvereind). Wat? Gijook9
.Vader1
. Gijook?- nietwaar,vader,een engelvan onschuld?
En hetiszoovergeeiijk,ditmeisje tebemiunen!
psssloEx'
l'. Zeg liever: H et is zonde,haar niet te beminnen!

lpl
ialllxAxp. Ongehoord! Ontzettend!- En gij, die anders
de harten zoo geheel en al doorgrondt!Die hier bovendien metde
oogen van den haat hebt gezien!
Huichelarig zonder voorbeeld - Louise Miller, vader! -

PRE8IDENT.Iswaard mijnedochtertezi
jn! lkachtharedeugd
boven adelen hare schoouheid boven goud. Mi
jnegrondstellingen
wijken vooruwe liefde- Zijwordedeuwe!
Aalxolxwxo (vliegtrf
zzdzl# uitdekamev). Ditontbrak ernog
aan!- Vaarwel,vader!
(2/.)
PRESIIIENT (âem naloopende). Bli
jf! Blijf! '
Waari
jltgi
jheen?
(.
z.
/J.)
ZE S D E T O O N E E L.
Prachti
ge zaalbi
jlat
ly Milford.

LADY MILFORD elt SOFIE lredeït 0p.

Iuktov Mllu>aolo. Gi
jhebthaardusgezien? Zalzi
jkolnen?
soelx. Oogenblikkeli
jk! Zi
jwasnogin haarmorgenjapollel1
wilde zich in alle haast verkleedeu.
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LADY MllaFoso. Zeg mij nietsvan haar- stil- ik sidder
als eene misdadige, om de gelukkige te aanschouwen, wier hart
een gevoelkoestert,in vreesseli
jke harmoniemethetmijne En

hoegedroeg zijzich bijdeuitnoodis
dng?
8OFIE. Zi
j scheen verlegen, weld nadenkend, staarde ml
i'aan
metgroote oogen en zweeg,lk had mijreedsop hareuitvlugten
voorbereid, toen zij meteen blik, diemijgeheelverraste, teu
antwoord gaf: Uwe meesteres verlangt iets, datik morgen aan
haar wilde verzoeken.

sAov MualoRo (zeev pç#c##). Laat mijalleen, Sofe1
. Beklaag mij! Ik moet blozen, wanneer zi
j slechts eenegewone
vrouw is,en den moed verliezen,a1szi
jmeeris.
sorls. M aar, mylady! - Dat is geene goede manier, om eene
medeminnares te ontvangen! Bedel
lk toch wie gijzijt! Roep
uwe geboorte, uw rang, uwe magt te hulp! Een trotsch gemoed
zal de trotsche waardigheid van uw persoon nog meer verheflbn !
LAov MlL>>oRo. W at ktmt ge toch dwaas praten !

soy'
lE (8câalhcht. Of ishetmisschien toeval, datjuistheden
de schoonste brillanten aan u schitteren? Toeval,datjuistheden
het prachtigste kleed is aangetogen - dat het in uwe antichambre

van lakeijen en pageswemelt,en dathetburgermeisjein devorstelijke zaalvan uw paleis wordt opgewacht?
LADY MILFORD L
heen :zlmelr gaande, zeerrdrlïf/er#). Hoe
hateli
jk! Ondragelijk, dat vrouwen voor vrouweljke zwakheid
zulke scherpe oogen hebben ! - - M aar hoe diep , hoe diep

moetik reedsgezonken ztjn,datzulkeenschepselmij(loorgroudt!
Ellx KAMERDIENAAR LtreedtJïzlzlezl). Mejufvrouw Miller.
IuAov MlluFoso (JpJ%ne4. Ga heen! Ga! (Dreigend,&rff
/j'
î
é'
p/fedraalt.)Voort!Iktbeveelhet!(Sîp'egaat1::/1,fadyz'
Uftfprff
loopt#op0'dezaal.4 Goed! regtgoed,datik opgewonden werd!
lk ben juistz0o alsik wenschte! (TpJden kamerdienaar.) Laat
dejufvrouw binnenkomen. lDekamerdienaargaat.Z?
)'vl#tz?
,
'
cJ
op dedt
/
o/
k/ nelren zdddzd/eeneachteloozeJpfl#fze aatt).

8,

ZEVEN DE TOON EEL.

Iaovlsl MIIULER Ltreedt dclvcâït
?r binnen en JYO
/'
Jop eeuprpp/ttol
aptattd 8taan;Iatov Mllulaoao hee
ftltaar den r:.
: toegekeerd
:/1be8choumtJccreentijdlang zlcttîfft
lldftrk ittdend.
pïe.
y:/.)

(Na eenepauze).
IuoulsE. M evrouw , ik wacht uwe bevclen 1
.

IuAov MILFORD Lkeevt zich pw ltaar Louise *zdltei
gtevettm(.l
ltetJpp/# koel:z1tel'uggetrokkettj.Haha!Zijtgijdaar? - Zeker
mejufvrouw eene zekere hoe heetge ookt
Iuoulsx qeenigzlvtngevaakt). Millerheetmijn vader,en u zoudt
om zi
jnedochter!
Lztov Mllu>aoao. Juist! Juist! ik herinner mi
j - (le arme
muzikantsdochter,

W aarvall

onlangs gesprokell werd. (
'Na t
/ttlà

oogeutlik zuli
jgetts '
in zïcâ zelve-) Zeer illtéressant el
1 toch geene
schoonheit
l
(Z?tï# tot Loui8e-j Kom llader,mijn kind! L1n

cfcl zelve.j Oogen, die iu het weenelt zi
jllgeoefend Hoe
gaarne zieik zulke oogen! (fuid.) Nader bij Kom digt
bi
jmij Liefkind,ik geloof,datgv
''bevreesd voormijzi
jt.
toulsz Lmaardt
à,op Jedlïddezlffdzltoon).Neen,mylady! lk&-e1'achthet oordeel der menigte.

Iuxox MlL>aoao (inzïcl zelve).Zie eens! Dien trotsheeftzi
j
van hem. LLuid.j Meu heeftu bijmijaaubevolen,mejufvrottw !
Gij moetnog al iets geleerd hebben en overigenswelopgevoed
zîjn W elnu. lk wil het gelooven ook zou ik de gansche
wereld nietvertrouwen,wanneerzi
j zulk eeni
jverigen beschermer
wilde logenstralen.
Iuoulsx. Toch ken ik niemand, mylady , die zîch de moeite

zou geven,om voormijeene meestereste zoeken!
LADY MILFORD (gemaakt).Moeite voordeclienteOfdemeesteres?
LOUISE. Dat ismi
jte hoog,mevrouw!
LAI)Y MILFORD. M eer slimheid,dan dat open gezigt laat ver-

moeden! Gi
jheetluouise? En hoeoutl,alsik vragen mag?
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LovlsE. Zestien jaar.
IaAov MILFORD (8nelop8taande). Nu ishetduideli
jk! Zestien
jaar!De eerstepolsslag derliefde!- De eerste zilvertoon op het
onbespeelde klavier Niets is verleideli
jker Ga zitten, ik
ben u genegen, liefmeisje En hi
jook fbemintvoordeeerste
maal- Geen wonder, dat de stralen van hetzelfde morgenrood

in een vloeijen! (Vriendelk'
k Jcz.: hand pcï&zl#d.) Het staat
vast, ik wi1 u gelukkig maken, mijnebeste - Nietsdan een
zoete,snelvervliegendedroom. (Lolthe de ft
lcze 8treelende.)Mijne
Sofe treedt in hethuweli
jk! Gi
j zultin hareplaatstreden
Zestien jaar! Hetkan nietduurzaam zi
jn!
Iuorlsl (ku8t Accr eevbiedig de Jc>#). lk dank u evenzeer
voor uwe welwillendheid, mylady, als w anneer ik daarvan
gebruik kon maken.

LADY MILFORD q
'
geèkgerd). Zie eenswelk eenc dame! Meisjes
van uwe afkomstachten zich andersnog algelukkig,alszi
janderen mogen dienen.- Wat stdtgiju dan voor,mijn kind?
Zi
jn die vingers te Iljn voorden arbeid? Ofzijtge misschien
trotsch op uw aardig gezigtje?
Iuoclsz. Mijn gezigt, mevrouw, heb ik evenmin aan mijzelve
te danken,alsmi
jne afkomst.
Iu&.
1)v Mlyuloso. En meent ge welligt, dat het eeuwig zoo zal

bli
jven?Arm schepsel,wie u datin 't hoofd heeftgepraat- hij
moge zijn wie hijwi1 hi
jheeft u en zich zelven M sleid. Die
wangen zijn niet in het VlIlI1* verguld. Watuw spiegelu voor
massief en duurzaam verkoopt, is maar een dun, opgelegd goud-

vliesje, dat uw bewonderaar vroeg of laat aan de hand blijft
hangen. - En wat zult ge d an beginnen?
Iuovlsz. lk zal den bewonderaar beklagen, mylady,die een

diamantkocht,omdathijin goud scheen gevatte zijn.
IZ
ADY MlL>>oal'(zonderp.
p ditcAl/l
t,ppr# te&Jïd>). Een meisje
van uwejaren heeftalti
jd tweespiegelste gelijk,deneigenli
jken
spiegelen haarbewonderaar.De vleijendelofspraak vandenlaatstf verzacht de ruwe opregtheid van den eerste. Deeen wijst
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haar op een leeli
jkeu rimpel. Ver vall daar, zegtde andere,
'tis hetkuiltje dergratiën. Gijonnoozelekinderen hechtalleen
geloofaan hetgeen delaatsteu vertelt,looptdikwijlsvan den
een totden anderen,totdatgijop 'tlaatstbeideruitspraken verwart
Waarom zietgemijzoo strak in 'tgezigt?
Loulsl. Verschoon mi
j, mevrouw !- lk stondop hetpunt,
dien prachtigen robi
jn tebeklagen, die nietweet, hoezeerzijne
bezitstertegen deijdelheid i
jvert.
L.
&.
oY Mllz
>aoxp (blozendej. Geene zijsprongen,kin:! Zoo
hetnietde verwachtingenop uw uiterlijkwaren, watterwereld
kon u dan terughouden, een stand te kiezen , die (
le eenige is,
waarin ge manieren en wereldkenniskunt leeren,deeenige,dieu

van uwe burgerlijkevooroordeelen kalllosmakent
LoulsE. Ook van mi
jne burgerlijkeonschuld,mylady?
LADY MILFOXD. Onverstandige tegenwerping! De grootste l0s-

bol is te beschroomd om iets onteerendsvoorteslaan,alswij
zelve hem geeneaanleiding geven. Toon wiegezi
jt! Geefu eer
en waardigheid,en uwejeugd zalvoorelkeverzoekinggevri
jwaard
**

Zl
J11.

LoulsE. Vergun mij,mevrouw,datik hetwaag,aandiestelling tetwi
jfdell! De paleizenvan zekere damesztjn vaakdevrijplaatsen der laagste ongebondenheid. W ie durft er voor instaan ,
dat de dochter van den muzikant den heldenmoed zal bezitten ,
zich midden in die pest te wagen en zich nogthans voor de ver-

derfelijke besmetting in achttenemen? Wie zoukunnendenken,
dat lady M ilford een eeuwigen scorpioen voor haargewetenin hare

nabijheid wilhebben,datzijgeldsommenbesteedt,om hetvoorregt
te bezitten, ieder oogenblik van schaamte tekunnen blozen?- lk

ben openhartig, mevrouw!- Zou mi
jnblik u bevatlen,alsgij
bereid stondteenig vermaak tegenieten?Zoudtgi
jdienblikkunnen verdragen, als gij daarvan wederkeerdet? - O ,hetis
beter,beter,datwijin verschillendehemelstreken valtelkâarverwijderd bli
jven- daterbergen en zeeën tusschen onsliggen!Overweeg alles ernstig,mylady!

Er konden oogenblikken van
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ontwaken,van uitputting komen - Slangen van berouw konden eenmaalin uw boezem wroeten,en dan - welkeenefoltering

vooru,wanneergi
jop 'tgelaatvan uw dienstmeisje de kalm e
rust ontwaart,waarmeê de onschuld een rein hartbdoont. (Zq
treedt eene dclrd#: terug.) Nog eens,mevrouw ! Wilmi
jverschoonen!

LAoy Mllz>aoao (in Jyrkd ontroering rondloopende). Ondragelijk,datzijmijzoo ietszegt! Ondrageli
jkernog,datzi
j geli
jk
heeft! LNaar .
fpvùe gaande,Jccr 8t#J in & oogen dJJr:v&.)
Meisje,gijzultmi
jnietmisleiden!Zoowarm kunnengeenem eenin gen spreken! Achter die grondstellingen schuilt een levendig

belang,'twelktlmijnedienstzoo afschuwelijkdoetvoorstellendat uw gesprek zoo hevig maakte- (dreigenn gijzulthetmij
ontdekken.

Lorlsz (bedaard).En wanneergijhetnuontdekt?Enwanneer
deverachteli
jketredeuwerhielenmaaktdatdebeleedigdeworm zich
oprigt,daarhijvan zijn Scheppernogeenstekelontvingtegenmishandeling?- Ik ben nietbeduchtvooruwewraak , mylady !- De
armezondares,die in handenvan den beulgesteldwordt,lachtom

het vergaan der wereld. M i
jne ellende is zoo hoog gestegen,dat
zelfsopregtheid inmijn spreken haarnietkanvergrooten.(Naeene
pauze, zeer :rldJ#.) Gi
j wilt mijuithetstofmïjnergeboorte
ophefen. lk wilhaarnietontcijferen,dezeverdachte gunst. Ik
wilalleenvragen,watmylady ertoekon brengen,om mijvoor
eene dwaze te houden, die over hare afkomst zou blozen? W aardoorzi
j hetregt heeftverkregen,om zich a1s de bewerkstervan

mijn geluk op tewerpen,vldrdatzijnogwist,ofikmijngeluk
uit hare handen wilée aannemen? - Ik had reedsalle aanspraak
op aardsche vreugde laten varen.- ik had kfgerekend met het

geluken zi
jneoveri
jling vergeten- waarom moetgi
jmi
jopnieuw
aan beide herinneren? - W anneer zelfsde Oodheid hare stralen

voordenblikharerschepselenverbergt,wijlhaarglansdenserafzou
verblinden - waarom moeten dan menschenzooonbarmhartigwreed

zijn?- Hoekom het,mylady,datgi
jinuw gelukkigentoestandzoo
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ijverigom afgunstenbewonderingbedeltbi
jongelukkigen?Hebtgijbehoefteaanhetgezigtderwanhoopindenroesderweelde?0!laatmi
jtochlieverineenstaatvanblindheid,di0mi
jalleennog
metmi
jn gruwzaam noodlotverzoent. lletinsektgevoeltzichimmerszoozaligineendroppelwater,zooblijenzoozalig,a1sofhet
een hemel ware,tot dat hetvan een oceaan hoortspreken,waarin

vloten en walvisschen dri
jven!
Maargi
jwilt mijimmers
gelukkig maken? (Naeen oogenblik z'
zlï/
kdzl,
ytreedtz#
,'een8klap8
voor lady Xït/brf
/,metàdpredy/tffz'r
/vragende.) Zijtgi
jgelukkig,
mylady? (Deze keert zicl her% qzl/rpdr# om, Loui8erolgthaar
ezl legt Jccr de Jczlr
f op den Jppzdzz3.
l Heeftdithartook het
lagchend voorkomen van uwen stand? En, zoo wi
jthansmet
harten 1otzoulen wisselen en,wanneerik inmi
jnekinderlïjke
onschuld - en , wanneer ik op uw geweten - en , wanneerik u

als mijne moeder raadpleegde - zoudt gijmi
jwelderuiling
aanraden?

IZADY MILFORD (henig ontroevd op deyp-/'
lvallende).Ongehoord!
Onbegrijpelijk!Neen,meisje1
.Neen!
.Diegrootheid isunietaaugeboren,en vooruw vade1-iszijtekiylde1-li
jk. Bedrieg mi
j
niet! lk hoor een and e1
-en leermeester spreken

Lovlsz Lhaart
scler, ivtdeoogen ziende). Dan mag ik mijverwonderen,mylady,datgijnu eerst aan dienleermeesterdenkt,
en te vo1
*en reedslang eene betrekkingvoormi
jhadtuitgekozen!
IZADV Mlla>aoso (8pringt p'). Het is nietuitte houden!W elaan ! daar ik u toch niet ontsnappen kan. lk ken hem -

ik weetalles- weetmeer,dan ik wetenmag!(Eensklap8z?Tà
)'
#/
z3', daarna meteeneJ:@)ï#J:ï#, diealleng8ken8toeneemt, 8nhier
JpJ razen /pp.) Maar waag het, ongelukkige Waaï het, om
hem thalis nOg te beminuen , of van hem bemind te worden W at zeg ik9
.
W aag het,om aan hem te denken of eene van

zijne gedachten tezi
jn - lk ben magtig, ongelukkige! geweldig - Zoo waar God leeft!gijzi
jtverloren!
Lovlsl Lmet nadruk). Zonder redding, mylady, zoodra gij
hem dwingt,dathiju moetbeminnen.
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IzAov Mlluroxo. Ik versta u - maarhi
jzalmi
jnietbemin-

nen! lk zal overdien verachtelijken hartstogttriomferen, mijn
hart onderdrukken .
en hetuwe verpletteren - Rotsen en afgronden zal ik tusschen u werpen ; a1s eene furie door uwen hemel
hollen; mi
jn naam zal als een misdadig spook uwe kussen ver-

storen; uwebloeijendegestalte zalonderzi
jne omheking verwelken, als eene mummie in elkaâr vallen - Ik kan met hem
niet gelukkig worden, maar ï jJ* zult het JJk niet worden Denk llieraan,ellendige!Zaligheid te verwoesten is ook zaligheid!

Loulsz. Eenezaligheid, diegi
jnietmeersmaken kunt, mylady! Belaster toch uw eigen hartniet. Gi
jzijtnietin staat,
datgene uit te voeren, wat gi
j metzoo veelbitterewoedemi
j
hebt toegezworen! Gij zi
jt nietin staat, een schepseltemartelen,datu geen anderleed heeft gedaan,dan dathetheeftge-

voeld even alsgi
j - Doch ik heb u liefom dezen toorn, mylady !

LADY MILFORD (meer bedaard). Waarben ik? Waarwasik?
W at heb ik gesproken? M et w ie heb ik gesproken?
0
Louise, edele,groote,goddelijkeziel! qiergeefeene razende
Ik wil u geen haar krenken,mi
jn kind! Spreek! Eisch! lk zal

u op dehanden dragen, uwe vriendin, uwe zusterzijn Gij
zijtarm - Zie!(Eenige 5rïîJc>Jp4 alnemende.j lk zaldien tooi
verkoopen - mi
jne gardel-obe,paarden en koetsen verkoopen alleszijvoor'
M- maar- - doeafstand van hem !
Lovlsz Ltreedt rnrlccd# tevug). Spotzi
j meteenewanhopige,
of zou zi
j welligt geen deel geha: hebben aan de barbaarsche
daad?- lIa!zoo kanikmijdenschijneenerheldingevenenmijne
zwakheid toteene verdienstemaken. (Z3
,'8taatedzlïp:oogenblikâdz
l in p#cclïdzl, nadertdïz
lAîj
.'
k lady #'
ïJpr#, vatOrehand
:zzziethaar 8trak 6n drs.
îjz
y iltJ:Jgezigt.
j Neem hem danvoor
u,mylady!Vrijwi1lig schenk ik u den man,dien men
methelschemiddelen vanmi
jnbloedendhartheeftgescheurd.- Misschien weet gi
j hetniet, mylady; maargi
j hebtden hemel
van twee geliefden verwoest,twee harten van elkl r gerukt, die
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G od te zaâm verbond, een schepselverpletterd, dat Hem toebehoorde even als gi
j,datHi
j totgeluk hatlgeschapen evena1stl,

datHem heeftverheerlijkten bemind even alsgij,enHem thans
niet meer zal verheerli
jken
Lady! lletoordesAlwetenden
vangt ook de zucht op van den plat getreden worm in den ban-

gen doodstrijd geslaakt- HetisHem nietonverschillig,wanneer
eenezielvoorZijn aangezigtwordt vermoord! Thans behoorthij
u! Thans, mylady, kuntgi
j hem nemen! Stortu in zi
jne armen! Sleur hem voorhet altaar - Vergeet echter niet, dat de

schim eener zelfmoordenares bi
j den bruidskustusschen u
beiden zal treden - God zalmijgenadig zijn - lk kan niet
ltuders! LZ# vliegtuaar 5vïJe4.)

A CH TST E T O O N EE L.

LADY Mlla
loxo alleen. g?
/ 8taatverplet,den ïzettdylzlzdezlwezenJppzez
l blik op de #ef
xr geve8tigd, œaardoor Zpftïde 18 eer#*.-

nett;eizl#eîïj/
cotttœaaktz?
/'ltithare eer#pprizl
p.
W at was datt
7 W at is er gebeurd? W at sprak de ongelukki-

ge9
.- Nog,oHemel!nogweêrklinkenzi
jinmijnoor,devreesselïjke,mij verdoemende woorden: N eem hem dan voo1
*u1
.W ien,rampzalige? Hetofervanuwendoodstrijd- hetverschrikkelijk erfdeeluwer wanhoop? God! God! Ben ik zoo diep gezonken--zoo op eensvan den troon mi
jnerheerli
jkheid gebousd,
datik begeerig smacht naar hetgeen (
le grootmoedigheid eenerbe-

delaresmijin haren laatstendoodsangstzaltoewerpen?- Neem
11em dan voo1-u!e11datzegtzi
jopeentoon,paaltzi
jmeteen
blik
Ha! Emilie ! Hebt ïe daarom de grenzell Vall IIW geslachtoverschreden? - Moest ge daa1
*om metdengrootennaam
der Britsche vrouw boeleeren,opdathetpraalgebouw uwer eer

llftastdenederigedeugd valleellverwaarloosdburger-meisjeinpuin
zou storten ? Neen ! trotsche ougelukkige ! Neen! 1$escham e11
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kan men EmilieM ilford- doch vernederen nooit!0okikbezit

kracktom teontberen! La
Hetd/cïkezptredJ:.zlenwedergaande.)
Wijk thans,teêrhartigeli
jdendevrouw !- Vaartheen,schoone,
gulden droomen derliefde!- Grootmoedigheidalléfnzalmijthans
bestmen!- - Dit minnend paar is verloren, ofMilford moet
hare aanspraken vernietigen en van hethartvandenvorstafstand

doen!(Na eenezcvze,levendt
y.)Hetisvolbragt!- Neêrgerukt
de geduchte slagboom - van een gereten alle banden tusschen

mijen den hertog,verjaagd uitmi
jn boezem dietotrazernijvoerende liefde!- - U zali
komhelzen,goddeli
jkedeugd!- Neem
haar in uwe armen, uwe berouwvolle dochter Emilie.- Ha,

hoe zoet is het mij thans! Hoeligt, hoeruim wordthetin
mi
jneziel!- Groot,alseenedalendezon,wilik hedenvanhet
toppunt mijner heerli
jkheid nederdalen, mijne gloriestervemet
mi
jne liefde,en alleen mijn hartvolgemi
j opdieroemvollebaan.
(Vadbera&ttnaar een dcâr#/edddllcrgaande.) Hetmoetterstond
geschieden - terstond, voor dat het gezigt van den geliefden

johgeling den bloedigen strijd in mi
jn hartvernieuwe.(Z#zetzfcâ
neér en &#ï>Jtedcâry
,ven.
)
N EGE ND E TOON EEL.
LADY MILPORD. Xett KAMERDIENAAR. 8O#IE, X arttG de HO#MAARSCHALKy later BEDIENDEN.

XAMERDIENAAR. De hofmaarschalk von Kalb staatin de voorzxqlmet eene boodschap van den hertog.

LADY MlruFoRo (ïs âetflfzvr nan 'tzcâryrdl). Zijzalomver
tuimelen,devorsteli
jke draadpop! Waarli
jk! Eene aardigegrap,
zulk eenedoorluchtige hersenkasin de wartebrengen!- Zijne
hofklanten zullen dol worden - Hetgansche land zalin bewe-

$ng komen.
KAMERDIENAAR en 8O#IE. De hofmaarschalk,mylady!
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LADY MILFORD (zfc: omkeerendej.Wie?Wat?- Destebeter!
Die soortvan wezenszijn totboodschaploopersop dewereld bestemd. Hi
jkan binnen komen.
KAXERDIENAAR LqaataJ4.
so>'
lz (ang8tnallig nader komende). Zoo ik nietmoestvreezen,
dat het vermetelheid zij,mylady!LLajy Aïipr# dclr#/fdrvtig
t)ppr/.) Datmeisje van Millervloogradeloosdoordevoorzaal
Gi
j gloeit Gi
j spreektin u zelve - LLady Aïiprd8chrb?t
&pr.) Ik beef- Watmag ervoorgevallen zijn?
HOFMAARSCHALK LtreedtJïzlldzl, maakttalvan Jv#fAl#ezlcclter den 0,f/ vat lJ# Milford; daar z: âem zlfeïtemerkt,komt
J# nader, plaat8t zic; achterlcrezl8toel, neemtepprzk/k een
,11/ van Jclr kleed ett drukt er een T
cld op , onder ledcârppvl#

mompelenj. Zi
jne Doorluchtigheid LADV Mlla>aoao (terœb'lzï/zand dfrnpifen J:Jge8chrevene#pprlee8tj. Hijzalmijzwarte ondankbaarheid ten laste leggen -- Ik
waseene verlatene!Hijheeftmi
juitdeellendeopgeberd- Uit
de ellende?- Afschuwelijkeruiling!- Verscheuruwerekening,
verleider1
.Mi
jn eeuwig schaam rood betaalt haar met woeker.
HOEMAARSCHAI,
K (nadat âi
J' ver8câeidene malet om âccr âeen
âeFf geloopen). Mylady schijnteenigzinsafgetrokken te zijn Ik za1 mijzelven de stoutheid moeten veroorloven. (Zeer luid.4
ZijneDoorluchtigheid zendtmijom myladytevragen,oferheden
avon; vauxhallofkomedieza1zijn?
LADY xlrueoRo Llagoâend opntaandej. Een van beide, mi
jn
waarde!- Breng intusschen uwen hertog dezen brieftotdessert!

Ll'ot&Je.) Gij, Solie, gelast dat er ingespannen worde, eI1
roeptmijn geheelpersoneelin de zaalbi
jeen so>'lE Ltreedt t
z
/, gelieelrerdJc#eAl). O Hemel! W at moetik
denken? W at zal er gebeuren?

HO>qMtAXSCIIALK. Gijzi
jtgeëchaulfeer;,mylady?
LADY MlsyoRo. Deste duidelijker zalikgeschrevenhebbenHoezee,maarschalk! Er komt hier eene plaats vakant.Een ruim

spel voor koppelaars! LTerœkldemaar8câalk etfzztlmvelachtigett
1*
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blik op #ds briqf #?:rzJ.) Leesmaar! Lees! Hetismi
jn wi1,
datdeinhoud nietondervieroogen blijve!
HOEMAARSCIIALK (lee8t, pzl#f/rf<ù'f komen *?ôediendet op den
aoâtergrond J#e:z'):
Doorluchtige H eer!

?
/Een verdrag, dooru zoo ligtzinnig geschonden,kan mi
jniet
z/langerverbinden. Hetwelzi
jn van uw laud wasdevoorwaarde
vmijuerliefde. Driejaren duurde hetbedrog. Deblinddoek valt
zthans van mi
jne oogen. Ik heb een afschuw van geschenken,
?
/ten koste van de tranen uwer onderdanen.- Schenk de liefde,
z
/die ik niet meer kan beantwoorden, aan uw weenend volk, en

vleervan eene Britsche vorstin medeli
jden te hebben met
zuwe D uitsche onderdanen. Binnen een uur ben ik over de
grenzen.
Jollanna N orfolk.''

ALLE BEDIENDEN Lmompelen tI:rKJO'
# door elkanr). Overde
grenzen?

IIO#MAARSCHAI,K Llegt den ùrïf
/ vev8ohriktop de talelj. Dat
verhoede de H emel, edele lady1 Den bode zou de hals evenzeer

moetenjeuken,alsde schri
jfster.
aaf! LADY MILFORD. Dat is uwe zorg , vergulde sl

lk weet

helaas, dat u en uwsgeli
jken,hetoverbrengen van hetgeen anderen uitgevoerd hebben, vaak den hals moet kosten! - lk raad
u dus om den brief in eene pastei te laten bakken , zoo vindt

uw doorluchtigehertog hem op zi
jn bord HOPMAARSCHALK. Ciel! H oe vermetel! Bedenk toch, overweeg toch, hoezeer ïi
jin ongenade zult vaien,uaylady!
LADY MILFORD L
gendt zicâtotdeverzameldebedienden :>qpreekt

metïz/ak:ontroering). Gij staatverbaasd,goedeEeâen,en verwacht metangst, hoe zich het raadselzalontknoopen?- Treedt

nader, mi
jnevrienden!- Gi
j hebtmijtrouw en braafgediend,
meer naar de oogen dan in de beurs gezien;uwe gehoorzaamheid

wasuw roem,uw geluk - mijne gunst!-

Datdeherinne-

03

ring aan uwe trouw te geli
jk degedachtenismi
jnervernedering
zijn moet! Treurig noodlot, dat mi
jne donkerste dagen uwe gelukkigste waren 1
. LMetfrcz
gda inde oogen-) Ik ontsla tl, miJ'
ne
kinderen - - Lady M ilford bestaat nietmeer, en JohannaN or-

fblk istearm om hareschuld tevoldoen - Mijn schatmeester
za1 mi
jne cassettevooru leêg storten - Ditpaleisbehoortden
hertog De armste van u zalri
jkervan hier gaan, dan zi
jne
gebiedster.(Z4
,Jïta#/àareJcz/#:v aan,dieallen naelkander met
hartstogtell
jkheid âffddezl.
) lk versta u,mijnevrienden! Vaart
wel!Vaarteeuwigwel!! Lzi
j nerzetzïcl tegenhare aandoening.)
Ik hoorhetrijtuigrollen. (Zt
)'n'
uktzïc; lo8, milnaav5?
tï/d?
,
3,
de hojmaavschalk ver,
vert haar det .
?
p:.
,
ç.) Ongelukkig wezen,
zijtgenog altijd hier?
HOFMAARSCHALK Ldieden gan8câen J?
)'
# meteenwezenloon,
gt?zf#/
den Irk
rt/ heeftI:J':J,:z?,
). En dien briefmoetikzijnedoorluchtige
hoogheid in hoogst derzelver eigen handen geven?
LADE MILFORD. Onnoozel wezen ! In hoogst derzel
ver el
@o
b'
en

hanclen, en voor hoogst derzelver ooren erbij zeggen, datik
voor een dagloon zal gaan werken, om mi
jte reinigen van de
smet,overhem geheerschtte hebben. (Z3
jl
jltheen.Deanderen
gaan Jdf/
lpgdzkuitelkadr.)

-

M

1+*-''

V IJF D E B E D R IJF.
E E R STE T OO N E E L.
'sAvoudsin de schemering. Kamer van den muzikant.

Louhe ziJntom en l- e#fzeîppdin & zldonker8ten ip:â çandekamer,

metJ:/âofd op #- arm î:vr:w#e. Na een lang en dp>Jv
zwijgen komtMillermeteene lantaarn,licâ/ang8tig de
âcvler rond zonder fpvfe te Jddzdvrez
l,daarna legt

J# dettâoedp,detalel,enz:/delcr/ccrxneder.
xxlzI,
zu. Hier is zi
j ook niet! Hier ook niet.- Ik heb alle
straten doorgelœ pen, alle bekenden opgezocht,aan alle poorten

gevraagd - mijn kind isnergensgezien! (Na eenig #JïJzx##:>.)
Geduld , arme, ongelukkige vader! W acht slechts, tot dat het

morgen is.Misschien komtuw eenig kind dan aan denoeverdrijven.- - God!God!Heb ik mi
jn hartalte afgodisch aanhet
kind gehecht? - D ie strafis hard! H ard, Vader,Hemelsche
Vader! Ik wi1niet morren, Hemelsche Vader,maar de strafis

hard! (##
, werpt2fcâ manhopk nz een 8toel.)
lzouls: Lnpreektf
zf/den &:â). Gijdoetwél,armevader!Leer
Lijtijdshetverliestedragen.
MILtER ('
vringt@).Zi
jtgijdaar,mijnkind?Zijtgi
jdaar?
M aar waarom zoo alleen en zonder licht?

Iz
orlsx. Ik ben nietalleen. l1shetom mijheen alleszwart
e)L duister wordt,ontvang ik de aangenaamste bezoeken.
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MJLIUER. God beware u! Het knagende geweten alleen zoekt
de duisternis. Zondaren en booze geesten schuwen het licht.
IuoulsE. 0ok de eeuw igheid,vader,die met de zielzonder
tolken spreekt!
MlLI.
zlt. Kind!kind!Jvat spreekt ge daar voor woorden?

Lovlsx ètaatop en treedtnaareprev). Ikhebeenbangenstrijd
gestreden! Gi
j weethet, vader! God schonk mi
j kracht: de
stri
jd is beslist! Vader, men noemt ons geslacht zwak en teêr!
Geloof het niet langer! Vooreene s
pin sidderen wij, maarden
akeligen dood drukken wi
j blijmoedig in onzearmen! Dittot
uwe geruststelling,vader! Uwe Louise is welte moeie!
MIIZLE.. Hoor, kind! Ik zag u liever weenen. Dan zoudt

gemijbeterbevallen.
LOUI8E. O , ik zal hem misleiden,vader! Ik zalden tyran
bedriegen! De liefdeissluwer(landeboosheid,en stouterook

Dat wist hàj niet, de man met zijne treurigester- O, zij
zi
jn listig,zoo lang ze alleen met het hoofd te doen hebben,
maar zoodra ze met het hart beginnen, zijn die booswichten
dom - - Meteen eed meendehi
jzi
jn helschbedrog tekunnen
verzegelen.
!Eeden,vader,verbinden weldelevenden,indendood
echter wordt ook de band der sakramentenontbonden! Ferdinand

zalzijneLouiseleeren kennen! Wiltgijditbriefjevoormij
bezorgen,vader? Wiltgij zoo goed zi
jn?
MILLE.. Aan wien,mi
jn kind?
Iaovlsl. Zonderlingevraag! Deeeuwigheidenmijnharthebben
te zamen geene ruimte genoeg voor ééne enkele gedachte aan
hem.- Hoe zou ik aan iemand anders op de wereld kunnen

schrijven?
MILLER (ottruntig). Hoor,Louise! Ik open den brief!
Lovlss. Zoo alsgijwilt,vader! maargijzulter nietwi
js
uit wol
den. De lettersliggen alskoudelijken naastelkalr, en
worden slechts bezield voor de oogen (ler liefde.

MILLZR Llee8t). vGijzi
jtbedrogen,Ferdinand!- Eenboevcnvstuk zonder voorbeeld heeft het verbond onzerharten verscheurd,

N
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vdoch een zware eed heeftmi
jnetong geboeig,en uw vaderheeft
voveral spionnen geplaatst. Maar wanneer gijmoed hebt, gevliefde!- Ik ken eene derde plaats, waar geen eed meer bindt

?/en geen verraad meerschuilt.'' (Miller Jpf4#/op en zQ/âaar
Jcldr' in 'dgezigt.j
Tuoulsl. Waarom ziet ge mij zoo aan? Leestoch den brief' I
eheel en al,vader!

MILLE.. vMaarden moed moetgijhebben,een donkerenweg
zte betreden,waar u niets voorlicht,dan uweLouiseen Ood.-

1

vGi
jhebtnietsmedetebrengen dan liefde,aluwehoop enal
vuwe onstuimige begeerten moetgi
j achterlaten; gi
jkuntalleen
suw hart medenemen. Zijtgi
jbereid - breek dan op,a1sde
vklok twaalf heeft geslagen van den Karmeliter toren. Zijtgtj
vbevreesd - zoo haaleene streep doorhetwoord sterk,waarop

j

vuw geslachtzichberoemt,wanteenmeisjeheeftu beschaamd.'' l

(Millerlegt/1/
,33bréff nelr, zLetlangenf##met8trakkenen#rpdrez? I
blik voor zïcâ uit, eindelnk f::zl#/J#'z/cl totJcc.ett8preekt
metzccl/:gebrokenedfezzl:)En die derdeplaats,mi
jn kind?
LoUlsE. Gijkenthaarniet? Gijkenthaar waarli
jk niet,vader?- Zonderling! De plaats is toch zoo duideli
jk aangewezen.
Ferdinand zal haar zeker vinden.

MILLE.. Spreek toch duidelijker!
Iuovlsz. Ik weeternujuistgeen zoetennaam aantegeven.Gij moet niet schrikken, vader, zooik een akeligen naam gebruik. Die plaats - O , waarom heeft de liefde den naam niet

gekozen? Zij had hier zekerden heerlijksten naam uitgedacht.
Dederdeplaats,lievevader - maargijmoetmijlaten uitspreken - De derde plaats is het graf.

MILLER (naareen 8toelmaggelendej. O,mijn God!
IzotllsE (,
qoàietnaarhem toeenonder8teunthemj. Blijfbedaard,
vader! Alleen hetwoord voert schrik en ontzetting mede. - Let

nietop hetwoord,en gijzieteenbruidsbed,waaroverdemorgen
zi
jn gouden qoersspreidtenwaaroverdelenteharebonteguirlandes
heenslingert. Een kermende zondaar alleen ziet in den dood een

%
+
f

-

j
i

i
.x

91
dreigend geraamte;hi
jiseen bevallig blozende knaap,schoona1s
de god der liefde, maar niet zoo dartel een stille,gedienstige
genius, die de zielvan de afgematte pelgrim met zachte hand

overhetpad destijdsgeleidt,hetfeeën-paleisdereeuwigeheerlijkjnt.
heid ontsltlit,vriendelijk knikten verdwi
MILLER. W atwiltïe doen,mi
d
o
c
jne hter? Gijwilteigenmagtig de hand aan u zèlve slaan?

Tuovlsz. Spreek zoo niet,mijn vader! 'tIsimmersnietsdau
afscheid te nemen van een gezelschap , waarin ik niet geduld

word

naar eene plaats te i
jlen, die ik nietlangermissen

kan - Isdat zonde?

MILLER. Zelfmoord isde afschuweli
jkste zonde,mijn kind!De eenige, waarover men geen berouw kan hebben, omdat de
misdaad en de dood op hetzelfde oogenblik elkaâr ontmoeten.

Tuoulsx (getrqjbn). Vreesseli
jk!

Maarzoospoedigzalhet

toch niet gaf
m . lk zal in het water springen, vader, en ouder het
zi11ken Gotl den Almagtige om genade bidden !
MIIAER. Dat wil zeggen, gi
j wilt overden diefstalberouw
betoonen , zoodra ge het gestolene veilig acht Kind ! Kind !
Neem u in acht, God niet te bespotten, als ge H em het meest

behoeft. 0 ! hetisver, vermetu gekomen!- Gijhebthet
bidden vergeten, en deAlgoede heeftzijnehand van 11teruggctrokken!
LOUI8E. Is liefde dan eene maisdaad, vader?
MILLER. W anneer ge God li
efhebt, zal uwe liefze nooit misdadig worden ! Gi
jhebtmijdiep gebogen,mijne eenige!

diep,diep,mogeli
jk tot aan het grafgebogen.
uw hart niet meer bezwaren.

Doch ikwil

Kind, ik heb eenmaal iets ge-

zegd
Ik meende alleen te zi
jn. Gi
jhebtmijtoen beluisterd; en waarom zou ik het nog langergeheim houden? Gi
j
waart mijn afgod! Hoor, Louise, alsgenog plaatshebtvoor
het gevoel eensvaders Gijwaartmi
jn alles! En thanszult
ge mi
j alles ontnemen? lk zaldusmedeallesverliezen? Gij
ziet,mi
jn haarbegintte gri
jzen. De tijd nadertallengs,waarin
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onsvadershetkapitaaltestadekomt,datwi
jinhethartonzerkinderen hebben belegd.- Wiltge mi
jdaarvan berooven, Louise?
Wiltgemethetgoed en bloed uwsvadersdewijk nemen?
Izoulsl (ku8tzù'
le âandïldeJdpk,
gfeontroering). Neen,vader.
Ik ga met schuld beladen van deze wereld,enzaluin deeeuwigheid metwoeker betalen.

MILLER. Letop,ofgedaarnietmisrekent,mijn kind!(Zeer
ern8ti
g en zf:#f#.) Zullen wijelkandergindswederzien? - Zie,hoe ge verbleekt!- MijneLouisebegràjptimmers, datik
haar in gindsche wereld niet kan inhalen, omdat ik er nietzoo

spoedig heenreis,alszij.(foui8evaltïzlzl
jn arm,van ang8tJ:nangen - #?
)'druktJccr rurig aan Jï/zle3or8tengaatvoortop
Jdzxerdzl#ezltoon.) 0,kind,kind!gevallen,welligtreedsverloren
kind! Neem het ernstige woord uws vaders ter harte! Ik kan

u nietbewaken! Ik kan u hetmesontnemen, gijkuntu met
eene naald dooden. Ik kan u hetvergifonthouden, gi
jkunt
u met een parelsnoer worgen.- - Louise - Louise - alleen
waarschuwen Velqnag ill nog.- Jsrilt ge ZOO Ver gaan tot dat
uw trouweloos goochelbeel
d op deschrikkeli
jke brug tusschen tijd

en eeuwigheid van u wi
jkt? - Durft ge u wagenvoorden troon
des Alwetenden met de gruweli
jke leugen: Om U, o Regter,
kom ik hier- terwijluwe zondige blikken een sterfelijk wezen
zoeken? - En, wanneer dan die booze afgod van uw hart, thans

een worm even als gi
j, voor de voeten van den Allerhoogste
kruipt, uwe goddelooze ve- achtillg in dien hagcheli
jken oogenn
aa
r
de
e
e
uwi
ge
ontferming
blik logeâstraft en uwebedrogenehoop
verwàist, die de ellendige voorzich zelven naauwelijksafsmeeken
durft wat dan? Lzvetnadruk en 8terker.) Watdan,rampzalige? q
'Hi
j ifdvlfâaarva8ter1,zl
jn arm, zietJccr eenezpp,
s
ntrak cczl, ett laat Jccr een8kl%8 Dd.) Thans weet ik niets
meer- Lmet n'plepdzp regter-arm), sta nietin, o God, v*r
het behoud van deze ziel! Doe, wat ge wilt. Breng een ofer

aan uwen jongeling,(latdeduivelen juicheneuuwegoedeengelen
terugdeinzen.- Ga voort!Stapel aluwe xonden op een, voeg er
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ook deze, delaatsteen degruwelijkstebij, en wanneerde last
nog teligtmogtzijn,zooverzwaarhem metmi
jnvloek!- Hier
iseen mes- doorsteek uw eigen harten, (termiilJ,
y luid f,e:nendefzfîâeenvlieden)tegelijk hetvaderhart!
Izoulsz ç'
vringtpz en eîïdpïàem lJ). Halt! Halt! O mijn
vader!- 0 ,tlat de liefde nog wreedermartelt,dandewoededer
tyrannij!- W at moet ik? lk kan niet! W at moetik doen?

MILLZS. Wanneer de kussen van den majoormeervermogen
dan de tranen van uw vader - zoo sterf!

sovlsz (na eenJetlkdzl8trl
jd mett)Jd/Jei#). Vader! Hieris
mijnehand! lk za1 God! God! Watdoeik? Watzal
ik? Vader,ik zweer weemi
j,wee!alti
jdmisdadig! Vader,
hetzi
j zoo! Ferdinand Godzietop mijneêr!Zoovernietig
ik dandelaatsteherinneringaanhem.- (Zl
jrerdcâevrfâarenIrïF.)
XILLER (Jccr vreugdedronken pzzl den hal8 nallende). Ilat is
mijnedochter! Ziemijaan, mijn kind! Gi
jhebteen minnaar
verloren, maar daarvoor een vader gelukkig gemaakt! (Onder
ugcAdl en veenen Jccr aavtde Iprd/drukkende.) Kind, kind!
Hemelsche gift die ik tot heden niet waardig ben ! God weet,

hoeik,armeman,aan die engelben gekomen!- MijneLouise,
mi
jn hemel! O Qod!ik begrijp welnietveelvan liefde,maar
dat hetzwaar valt, dien hartstogt te overwinnen - zoo iets gevoel ik we1!

Loulsz. Doch vervan dezeplaats,mi
jnvader!- Vervan de
stad, waarmijnespeelgenooten den spotmetmi
j zullen dri
jven,
en mijn goede naam vooreeuwigverlorenis- Voort,voort,ver
van den grond, waar zoo vele sporen van vervlogen zaligheid tot

mi
j spreken. Voort,indien hetmogeli
jk is!
MILLZR. Waarheen ge wilt,mijn kind! Hetbrood van onzen
lieven Heere God groeit overal, en hijzaldeooren totmijne
viool doen neigen. Ja! laat alles achterblijven!- lk breng de
geschiedeuis van uw leed op de luit,zing een lied van dedochter,

die, ter liefdevan haar vader, haarhartten oferbragt- wij
bedelen met deze ballade van deur tot deur, en de aalmoes
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zal ons heerlijk smaken

de hand van hen, die met ons

weenen.

T W E E D E T O 0 N E E L.
#ERDIyAND en de voxlGlx.

IzoulsE Lontdektâezzz heteev8t, evtvliegtJlï# meenendeJJ0'
:zl
nadel'om den hal8). God! Daarishi
j! lk ben verloren!
MILLER. W aar? W ie?

LoulsE L'
œl
j8t met cJ>f/
l:z?# gelaat naar den zlcpbpr ettklemt
cfcâ va8ter aan Jcrdzsrader). Hij! Hi
jzelf! Ziemaarom ,
vader! Hijkomthier,om mijtedooden!
MILIZ
ER LzietJezzen fc0
;
//terug). Hoe? Gi
jhier,baron?
layrltolxl.
xo (komtlangzaam nader, IJ#
,,
/'
'
/voorLoui8e8taan en
laateen 8tarren ror8câenden lJï/cop haar rf/d/- ,
.na dd;kdpawze).
Verrastgeweten,hebdank!- Uwebekentenisisvreesseli
jk,maar
snel en zeker, en bespaartmijde foltering1. Goeden avond,
M iller!
MILLXR. M aar, om Gods wil! W at hebt ge hier te doen ,
baron? W at voert u herwaarts? W at beduidt die overrompeling?

>axRplxtxo. Ik herinnermijeen tijd,toenmendendaginzijne
secontlen verdeelde, toen hetverlangennaarmijhetgewigtdertrage
huisklok trachttete bezwaren en denhartslagafwachtte,waarbi
jik
verschijnenmoest.- Hoekomthet,datikuthansnietwelkom ben?
MILLER. Ga, ga heen , baron! - Zoo nog een vonk'
Je men-

schelijkheid in uweborstgloeit,zoogi
jhaarnietwiltvermoorden,
die gijvoorgeefttebeminnen, o ga heen, blijfgeen oogenblik!
Dezegen ismi
jn huisontvloden,zoodra gi
j hierzi
jtgekomen.Gi
j hebt ellendeondermijn dak gebragt,waarvoorheen slechts
vreugdeheerschte. Zi
jtgijnog niettevreden? Wiltgi
jook nog
in de wonde wroeten, die uwe ongelukkige kenuismaking bij
mi
jn kind heeftachtergelaten?

l01

(
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A>ZICDINAND. Zonderlinge vader!ik kom immers hier, om uwe

dochtereelle bli
jdeti
jding tebrengen!
MILLEU. N ieuwe uitzigten welligt op vernieuwde wanhoopt
?
Ga,ongeluksbode! Uw gezigt bespotuwe waar.

vxsolxAxp. Eindelijk is het bereikt, hetdoelmi
jnerhoop!
Lady M ilfbrd, de gevreesde hinderpaal voor onze liefde,heeft de

vlugtgenomen. Mijn vaderstemttoeinmi
jnekeuze. Hetnoodlot
houdtop, onstevervolgen. Onze geluks-sterren ri
jzen omhoog.
Ik ben thanshiergekomen,om mijn gegeven woord gestand te
doen en mi
jne bruid voorhetaltaar tevoeren.
xzLLls. Hoortge hem ,mijn kind? Hoortgehem den spot
dri
jven metuwebedrogene hoop? 0,waarlijk, baron!hetpast
den verleiderwel,bijdemisdaad nog spotternijtevoegen!
>assolxwxo. Gi
j meent, datik scherts? Op mi
jneeerniet!
Mi
jne woorden zijn waar,alsde liefde mi
jnerLouise,en ik za1
ze even heilig houden, als zi
jhare eeden Ik ken nietsdat
heiligeris- Twijfeltgijnog?Nog geen blosje van genoegenop
dewangen mi
jnerschoonegemalin? Zonderling! Deleugenmoet
hiergangbare muntzijn,alsdewaarheid zooweiniggeloofvindt.
Gij mistrouwt mi
jne woorden? Gelool'
tdan toch dit schriftelijk
bewi
js. LHL
,'werptLoui8eden Jrïy valtden zvccrdcâll/
ctoe.)
Lpulsl (maakthem pyezlettzï>ll./doohbleek z
d:&r.)
MILLZR (zonder dit Jy bemerken,totden majoor). W at moet
dat beteekenen , baron? ik versta u niet!

>'lxolxxxo LtrektJdzl roor Loui8ej. Des te beterheeftmij
deze verstaan !

MILIZER LvaltJï
J'âaar nelrj. O God! Mijnedochter!
>ayzsolxA.
xo. Bleek, als dedood! Nu eerstbevaltzc mij,
uwe dochter! Zoo schoon %'
aszijnooitte voren,de vrome,eerbare dochter- Metdeze lijkkleur!
De adem dergeregtigheid,diehetvernisvan delogen vaagt,heefthetblanketselweggenom en, waarmeê die tooverheks zelfs de engelen deslichtsheeft
bedrogen. Het is haar schoonste gezigt! - 'tls kaar eerste

waregezigt! Laatmi
jhetkussen! (/f# vilïpïhqargaat.t

?'
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MILLER. Terug! W eg! Tast niet in het vaderhart, knaap!
Voor uwe liefkozingen kon ik haar nietbewaken,maartegen uwe
mishandelingen zalik haarverdedigen.

>'ERDINAND. Wat wilt ge, grijskop? Metu heb ik nietste
maken.Meng u toch nietin eenspel,datbli
jkbaarverlorenisof zijt ge welligt ook slimmerdan ik vermoedde? Hebtgede
wijsheid van uwezestigjaren aan deminnarijen van uwedochter

I besteed,enditeerwaardigehaardoorhetbedri
jfvaneenkoppelaar
I geschandvlekt?- 0!mogthetnietzoozijn,leg danuwhoofd
j nederen sterf- ongelukkigegrijsaard!

Nogishettijd.Nog

kunt ge in den zaligen droom ontslapen: lk was een gelukkig
vader!- Een oogenblik later,en ge werptde giftige adder van
u af,vervloekt het geschenk en den gever en daalt godlasterende

in het graf. Ll'
ot fpffJ#:.) Spreek, onzalige! Hebtgi
jdezen
brief geschreven?

MILLER Lœaar8auwend totZpvïde). Om Godswil, kind!vergeet hetniet! Vergeethet niet!

I
I

Iuovlsz. O deze bl-ief,mijn vader!
EERDINAND. Die in verkeerdehauden viel? - Gezegend zij
het toeval, het heeft meer verrigt dan het zoekend verstand, en
*

a

zalbeterbestaan dan dewijsheid van allewijzen.- '
loeval,zeg
ik?- O, de Voorzienigheid bestuurthet,warmeereen mwchje
op deaarde valt,en Zi
jzou ernietbi
jtegenwoordig zi
jn,wanneer een duivel ontmaskerd wordt? - lk wilantwoord ! - H ebt

j gi
jdezenbriefgeschreven?
l
I

MILLEX fter cù'
#e, 8meekende). Blijfstandvastig, mi
jn kint
l!
Nog slechtsditeenigeja,en allesisoverwonnen.
FERDINAND. Heerli
jk! Heerlijk! 0ok de vader bedrogen?
Alles bedrogen! Daar staatzij, deeerlooze, terwijlharetong
l gehoorzaamheid weigertaan haarlaatste bedrog! Zweerbl God!

( bd den geduchten,waarachtigen God! Hebt gij dezen brief

I geschreven?
I Izoclsz (na een âdpkd/
lntrqd, onderket xïd,dîel nan lîiâàol
l metâcrez'vader,vante.Jddfïdde.d). Ikhebhem geschreven!
%

-

+

i
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>alRolxaxo (Jîï/
JJner8chl'iktntaan). Louise! Neen! Zoo waar
mijne ziel leeft! gij liegt 0ok de onschuld belijdtmisdaden
op depijnbank,die zi
jnooitbedreef Ik sprakteheftig Niet
waar,Louis:? Gi
j bekendet alleen,omdatikteheftigvroeg?
Iaorlsx. Ik heb bekend,'t geen waarheid is.

#ERDINAND. Neen, zeg ik!neen! neen! Gi
jhebthem niet
geschreven. Het is uwe hand niet - En al ware het zoo

'
tiseveu gemakkeli
jk een handschdftna tebootsen,a1seenhart
te doen breken!

Spreek waarheid, Louise!

Of neen,

neen,doehetniet!Gijzoudtja kunnen zeggen en ik ware verloren. Eene leugen , Louise!eene leugen ! - O - zoo ge thans

eene leugen wisten mijdiekondt toewerpen methetzachte engelengelaat - slechtsmi
jn oor, slechts mi
jn oog wistteoverreden en mi
jn hartmethetafschuwelijkstbedrog temisleiden0 Louise! De waarheid mogt dan metdezen ademtogt 'theelal
ontvlieden en de goede zaak Van nu afdemoedig dennek buigen!
LMetIepezl#e8tem.) Hebtgi
jdezen briefgeschreven?

Iuoulsx. BijGod!bijdengeduchten,wMrachtigen Ood!Ja!u aolxAxo (na eezloogenblik aFzï
/yer,
x,metde lï/#rleïzl: der
#ï:zdJ:8mart). Vrouw!vrouw !- Metwelk gezigtstaatgedaar
voormi
jne oogen! Gi
jkuntmetditgezigtparadijzenuitdeelenmaarzultin hetrijk derverdoemqniszelfs geenkxpervindenWistgijook,watgi
jvoormijzi
jtgeweest,Louise? Onmogeli
jk!
Neen! Gij wist het niet, dat gijmijal1eswaart!alles! Het
is een arm, verachteli
jk woord, maar de eeuwigheid kan het
naauwelijksomvatten; debaan van wereldstelselsligterin opgesloten. - A1les! En met dat alles zoo misdadig te spelen -

O,hetisvreesseli
jk!
Iuoulsl. Gij hebt mijne bekentenis gehoord, mijnheer von
Walter! lk heb mi
j zelve verdoemd. Ga nu heen! VerlMt
een huis,dat u zoo veelonheilbaarde!
EERDINAND. Goed! Goed ! Ik ben immers kalm - even

kalm,a1shetstilleoord,waardepestvemielendwoedde- (#e?l
oogenblik s@#:z/àd>&.) Nog eene bede, Louise delaatste!

l04

Mijn hoofd brandtvan koortsgloed. lk smachtnaarverkoeling.
Wiltge mi
j een glaslimonatle klaarmaken? LLoui8egaat.)

D E R 13E T O O N E E L.
FERDINAND ett MILLER.

(Beide gaan, zpzlpr een woord te '
vreken, eenigen /ï/# de
kamev op en nelr).
MILLEX Lbll
jf
't efzl#dfF
/: 8taatten zietden zlc/ppr treurigaan).
Beste baron, kan het uw leed eenigzins verzachten, wanneer ik
11van harte beklaag?
>axRolxAxp. Laatdatrusten,Miller! qEenigedclrepzlrooruit

çcczl&.) Miller, ik weetmijnaaawelijksmeerteherinneren,
hoeik in uw huisben gekomen Weetgi
jnog deaanleiding?
MILLER. Wel, majoor! Het was immersuw voornemen om
lesop (
le iuittenemen? Weetgijdatnietmeer?
>ayzRolxa.
xo ènel). Ik zag uwe dochter! (Welr na eenepook
z?##el.
s.) Gi
j hebtgeen woord gehouden,vriend! Wi
jbedongen
1*11St VOOr mijne eenzamell1
*el1. Gi
jhebtmijbedrogen en aan
Scorpioenen P1
*ijSïeïeven. (Mille1.8pp/rperfr
z?gopmerkende.j Neen,
schrik niet, oudeman! LHem aattdoenliik I9'deJczl# rattende.)
Gijzi
jtnietschuldig!
MILLER (deop.
çezJ wi88Aende4. DatweetdeAlwetende God!
FERDINAND (p, nieuœ Jedrlen C'eJ:gaande, in diep q
çezeïx,
r
Lterzonkenj. Wonderbaar, o onbegri
jpelijk wonderbaar speeltde
Godheid met ons! Aan fjne, naauw merkbare draden hangen
somstle.zwaarstelasten. Kon de mensch vermoeden,dathi
j,

.

doorvan deze vrucht te eten , den (
lood sterven zouû
? - Hm 1
.-

Kon hijdatvermoeden? Lbvg
Lftig âdezzen vld/rgaande, op een8
& hand van Millervattende.j Man!ik heb uw quitspelte duur
betaald
en gijwinteruietsbij- maarverliestook- zult
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welligt alles verliezen. (Bedruktheengaande.
j Onzalig iuitspel,
i
n
va
l
l
e
n
!
datmi
jnooithad moeten

MILLER Ltracât a#z?e ontroering te vevôergen). De limonade
j'tnietkwali
jk
blijftook veeltelang weg. Ik gaeenszien,alsgi
neemt.

y'lxolxxxo. Er is geen haastbi
j,besteMiller!Lln zic;zetven
v/pw,dfdzd#e.) Voor den vadervooralniet- Blijfmaarhier-

W at wilde ik u ook vragen? - Ja! Is Louise uwe eenige
dochter? H ebt ge niet meer kinderen?
MILLER. lk heb er geene meer, baron ! - En verlang er

ook nietmeer. Hetmeisje heeftzoo geheelen almijnvaderhart
ingenomen - en ik heb mijn ganschen schatvanliefdeookreeds
aan dit kind besteed.

>a>rltolxAxo (âevig ge8choktj. lla!

Zie toch liever eens

naar (le limonade,beste M iller! LMillervevtrekt.
)

V IE R D E T O ON E E L.
FERDINAND alleen.

Het eenige kind 1
. - Gevoeltge dat, moordenaar? Heteenige,
moordenaar! Hoort ge, het eenige? - En de man heeft op Gods

aarde niets meer,dan zi
jn instnzment en dit eenige.- Gi
j wilt
het hem outrooven?
Ontrooven ? - Den laatsten noodpenning van een bedelaarstelen?
De kruk aan stukken brekell en voor de voeten van den kreupele
werpen? Hoe? Heb ik het hart voor zulk eene daad? - - En,

wanneerhi
jnu bimlentreedt,nietdenkende,dathijdenganschen
schatzi
jnervreugâeverwoestza1vinden,en zijdaarligt,(
leteedere bloem - verwelkt- dood

vertrapt

nloedwillig ver-

woest,zi
jne laatste,zi
jneeenige onherstelbarehoop. Ha!ena1s
hi
jdaarvoorhaarstaaten degansche scheppingvoorzi
jneoogen
denEOOIIS11ikgeeft- enwanneerzi
jnstrakkeblikvruchteloosdoorde
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oneinige ontvolkte eeuwigheid dwaalt, God zoekt,maarGodniet
meer vinden kan,en eenzaam en radeloos wederkeertGod!

God1
.Mi
jn vaderheeftook een eenigen zoon- eeneenigenzoon,
maardie zoon isnietzi
jn eenige ri
jkdom.(Na trezltzaf
zz..lMaar
hoe? Watzou hi
j erbi
jverliezen? Hetmeisje,datmetdeheiligste gevoelens als metpoppen speelde, zalhetooitharen vaderge-

lukkigkurmenmaken?- Neen,datzalzi
jniet!Zijkanhetniet!
En ikhebnogaanspraakop dank,datikdeaddervertreed,eerzij
gelegenheid vindt,ook nogden gri
jzen vaderdoodelijk tewonden.

VIJF D E TO ON E EL.
MILLXRyterugkomettdeyettFERDINAND.

MILLER. Gij zult aanstondsbediend worden, baron!- Het
arme kind zit in de kamer en stiktbijna in haretranen. Zij
zalu met de limonade ook tranen te dl-inken geven.
>'>ZItDINAND. M ogten het al
leen tranen zijn! - Daar Wi
j
zoo even over de m uziek spraken, Mil
ler! LEene Jdvr.
î'
uitâalende.)
lk ben u nog iets schuldig!
MILLER. Hoe? W at? Kom , kom , baron1
. - - W aarvoor

houdt gij mij? 'tIs immers izl goede handen. Doe mi
j toch
geene schande aan. Wi
j zi
ju immers, als God wil, nietvoor
hetlaatstbi
j elkaâr.
M RDINAND. W ie kan het weten? Neem het maar.
voor leven eu sterven.
MILLER Llagcâende). 0,watdatbetreft,baron,geloofik,dat
men het met u gerust kan wagen !
>'
ERDINAND. En het is toch gewaagd!- Hebt ge dan nooit

gehoord,datjonge% gen gevallen zijn- jongelingenenmaagden,
kinderen der hoop, de luchtkasteelen van bedrogen vaders.- W at

ziekte en gri
jsheid rtiet vermogen, kan vaak een donderslag te
weeg brengen.- Ook uwe Loise isnietonsterfeli
jk.
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MILTUER. God hee
fthaarmijgegeven.
FERDINAND. l
loort ge ilr zeg u, zi
j isnietonsterfelijk.

Dit kind is uw oogappel. Ge zt
jt met hart en ziel aan dit
kind gehecht. W ees voorzigtig, M iller! Een wanhopig speler
alleen zet alles op een enkelen worp. Een waaghals is de koop-

man, die in één schip zijn geheele vermogen laadt.- Hoor
toch,1etop mi
jne waarschuwing1
.- - Maarwaarom neemtge
uw geld niet op9
.

MILTUEU. Hoe, mi
jnheer? Die geheele zwaar gevulde beurs?
Waarzijn uwe gedachten,baron?
>aEaolxwxo. Btj mijne schuld. Zie daar! (IL
%f
rdrz/de
J:vr,
yop tafel,zoodaterppvtfd/f/l/
rdzluitrallen.j Ik kau hetsli
jk
niettotin eeuwigheiclbijmi
jhouden.
MILLER (onthut8t). W at, God almagtig! Datisgeen klank
vau zilvergeld! (H4'gaatnaar de tafelen z'
p:zfmettzrlczïz
e-l
W el, baron, om 's Hemels wil, baron ! W at scheelt u? '
W at

begintgi
j,baron? Datnoem ik verstrooidheid! (Behanden ïzl
een .
qlaande.) Hier ligt immers of ik ben betooverd,of God verdoememi
j! Daar grijp ik immersin klink klaar,glinsterend, goddelijk goud
Neen, satanas! Daar zultgemij
niettoekrijgen!
'
paEztll.
lxAxo. Zijtgewelbi
juwe zinnen,Miller?
MILLER (woe8tb. Donderen bliksem ! Kijk dan eenshier!
Goud!
FERDINAND. En wat nl1 Verder?
MILLER. Tn 'sduivels naam - ik zeg - ik bid u om Gods
wi1 - Goud1
.

>al
Elltplxz
txo. Dat is waarli
jk iets buitengewoons1
.
MILLER (na dàzloogenblik cznt/,
çdz?d /pJhem gaande,op gevoeligen
toonj. Goede heer, ik ben een eenvoudig, eerli
jk man, zoo
gi
J-l,
nij misschien tot een schelmstuk wilt overhalen: want zoo
.
veelgeld, God weet het, kan nietop eeneeerlijkewijze ver'
.

cliend worden !

>nylllolxAxo (geroevd).

gerust,beste Miller! Dat geld
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hebtge lang verdiend, en God bewaremij, datik u daarmede
van uw goed geweten zou berooven!

MIIZ
LZR Lal8 f
wclrzïzlzlk opmringende). Voor mijdus! Voor
mi
j! MetGodswilen weten voormi
j! (Accrde&vrrliegende.j
Vrouw! Louise! Victoria! Kom hier! (Terugkeerende.) Maar
lieve hemel!Hoe kom ik toch zoo op eens aan dien grooten ver-

bazenden ri
jkdom? Waarmeê verdien ik dien? Hoe vergoec
lik
hem ? Hé?
#ERDINAND. Niet met uwe muzieklessen , M iller! M et dit

geld betaal ik u, (door edzk:8iddering lerangen, âoudtJ# op.4
betaalik u,(naeenigz/ù
,'
gen,op?zl:ezzkpe#kdstoon.jdennoodlottigen droom ,dien uwe dochtermi
jdriemaandenlang lietdroomen.
MILIZ. (vat z#v: âand, die Jf
; âevig drukt). Beste heer!
Waartgijeen eenvoudig onvermogend burgerman - flevendig)en
mijne dochter beminde uniet- ik zou hetmeisjeerhard om
vallen! lYj gaat M:J: naar J:Jgeld en daarter op.4 Maar
nu heb ik immersalles, en gi
jniets, en ik moetdusden ganschen schatweêr aan u uitkeeren? H é?

>'ERDINAND. Bekommer u daaroverniet, mijn vriend!- Ik
ga op reis,en in hetland, waar ik voornemens ben mij te vestigen,zaldie muntnietgangbaarzijn.
MILIZ
E. (8teed8metâ:/oog op J:Jgeld,tl
pltwlr).Hetblijftdus
hetmi
jne? Voormij?- Maarhetdoetmi
jhartelijk leed,dat
gij vertrekt. - Bli
jflieverhier, en ziehoeik hetnu zalaanleggen! Ik zal er een leven van nemen! LHj z:f dettâoed op
:,18taptdoor #ékamer.) En ik geefden bruivan mi
jnemuzieklessen,gavoortaanfjnetabakrooken,en,alsikweêrindekomedie
op eene driestuiversplaatsga zitten, mag de dllivelmijhalen!
lIij f
'ïîgaan.)
>'ERDINAND. Bli
jfhier! Zwijg! en strijk hetgeld op! LMet
nadruk.) Dezen avonznog moetge zwijgen,en om mi
jnentwille
OOk Voortaan geene lessen naeer geven.

MIIZLIR LtogJcr/d/p.
g/dîfkdren Jezzlbk
. hetred/grVpende, nol
innige lJ#
.'d8ohapj. En mijne dochter! Louise,mijnheer! LHem
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lo8latende.) Geld maakt den man welniet- geld niet- Of
ik aardappelen ofpasteien eet, genoeg is genoeg,en deze rok is

alti
jd goed, zoo lang Gods lieve zon niet door deellebogen
schi
jnt.- 'tZi
jn prullen voormij.- Maarhetmeisjezalvan
den zegen genieten; wat ik uit hare oogen kan raden, zal ze
hebben. -

FBRDINAND (valtJdr
yl8nelïzlderede). Stil,o stilMILLER l8teed8 îdtldzk#ïger). En zij zal het Fransch in den
grond leeren, en menuetdansen en zingen, dat de couranten er

van spreken zullen, en zijzalgekleed gaan als de dochtervan
den hofraad, zoodatmen viermi
jlen in 'trond overdedochter
van den muzikantzalspreken.-

FEXDINAND @cJ tiine Jcp# in deJdtlipd/eontroering). liiets
meer! Niets meer! Om Gods wil, houd u st;! Voor heden
alleen nog houd u stil! 't ls de eenige dank , dien ik van u
begeer.

ZE SD E TO O N EE L.

Tuoulsz Lmet rpp#gdf
dclrdïA oogen en lde:l#d8tem den majoor
de limonade gevende). Gij hebt slechtstespreken,wanneerze
niet sterk genoeg is.

EERDINAND Lneemt J:fgla8, zet J:/ neér, en keertzïcl tot
Millerj. O dathad ik bijna vergeten! Mag ik u ietsverzoeken,besteMiller? '
Wiltgemijeenekleinedienstbewijzen?
MILLER. Duizend vooré4n! W atverlangtgij?
FERDINAND. Men zal aan tafelop mi
jwachten. Ik ben ongelukkig zeer slecht gestemd. Hetismij volstrektonmogelijk,
om ondermenschen teverschi
jnen. Wiltge even naarmi
jnvader
gaan en mijverontschuldigen?
LoulsE (ver8cârikt,valtonmiddeli
jk fxderede).Ikkanimmers
die boodschap weldoen!
MILLER. Naar den president?

lzaolxAxo. Niet naar hem in persoon. Oi
j geeftde boodschap over aan een kamerdienaar in de wachtkamer. - Om toe-

gelaten te worden neemt ge mijn horologiemede. Ik ben nog
hier,a1sge terugkomt. Gtiwachtop antwoord.
TuorlsE (zeer I:cp#d/). Kan ik dieboodschap nietdoen?
'
FERDINAND (/p/ Miller, dieJkù/wilgaanj. Halt, nog iets!
Hier is een brief aan mijn vader, tlien ik zoo even ingesloten
vond. 't Zijn misschien dringende zaken. Gijkunthem tegelàjk afgeven.
MILLER. Zeer goed, baron !

Iuoulsl (klemt zïcl aan hem '
pc.
s/iïtpf'dz?f
zzlzlt,z3ang8t). Maar
vader, ik kan immers dit alles zeer goed verrigten !

MILLER. Gi
j zi
jt alleen, en hetiseen donkereavoud, mi
jn
kind! (HL'r:rfr:l.
/.)
>>>ZItIIINAND. Lichtuw vader,Louise! LTermk'
lzù'âaar vadev

rpprîfcl/,gaatJ# naar de tafelen fcprz/rergv ïAldelimonade.)
Ja, zi
j moet sterven! Zij moet! De hoogeremagten knikken
haar vreeBselijkja mi
jtoe,(
1e wraak deshemelsonderteekent
haar goede engelheeft haar reedsverlaten.

ZE V EN D E T O O N E E L.
FERDINAND en LOUISE.

ZL
)
'' keert langzaam met J:J îïcl/ terug , zet J:/ neder en plaat8t
zïcl tegenover den w/
z
-/
ppr,deoogen op den grond gerigt, tu88chen
beide dfecl/d 8chu2l) en rree8achtig naar hem glurende.

f.
f?
y
' ziet drak roor zïcâ uit. Zcl##?
:r# zfflp
/-

.

gen gaat J:/ tooneel rpprcjr.

Loulsl. 'Wilt gemijbegeleiden, mijnheerWalter,dan plaats
ik mijvoor depiano! (Ziipz:zl/de klep.4
(F:r#iNc4#geqfthaar geen antœoord. .
Pcffzdl.
LoulsE. Gi
j zi
jtmijnog revangeschuldig op hetschaakbord.
Zllllen wi
j eenepartijspelen,mijnheerWalter?

l1l

(Niezgl
re,cv2d.)
Juovlsl. MijnheerWalter,debrieventasch,die ik beloofd heb
voor u te borduren ik ben er aan begonnen - .W ilt ge de
teekening niet eens zien ?

(Nogmaal8eenepauze.)
Loulsl. Ach, ik ben zeer on gelukkig !

FEaDINAND(altk'dïzddezevdeJpff#ï/l
#l.Datlaatzichverklaren.
LoulsE. 'tls mi
jne schuld niet, mi
jnheer Walter, dathet
onderhoud niet beter is.

laxltolxwxo (beleedigend lagchende). M/atzoudtgijookkunnen
doen om mijne schroomvalligebescheidenheid weg tenemen?
soclsl. lk wisthetwel,datwigthansnietbijelkaârpassen'
lk schrikte ook reeds,toen ge mijn vaëermetdie boodschapliet
gaan. Mi
jnheerWalter,mijdunktditoogenblikmoetonsbeiden
even ondrageli
jk vallen.- Alsgehetmijvergunt,gaik heen,
om gezelschap hier te brengen.

EERDINAND. Och ja, dOe dat! lk gaook, om eenigevan
mi
jne bekenden hierte halen.
Loulsz qzietJdzzzverœonderd aanj. MijnheerWalter!
FERDINAND (mottende). Op mi
jne eer! de beste inval, dien
een mensch in deze omstandigheid kan verzilmen. Wijzullen
van dit vervelend dneteene vrolijkepartijmaken, en onsdoor
zekere aal
vligheden wreken op de grillen derliefde.

Iz
oulsl. Gijschijntzeeropgeruimd,mi
jnheerW altel-!
EERDINANo. Buitengewoon vrolijk,om dejongensopdemarkt
achter mij te lokken! Neen! Waarlijk, Louise! Uw voorbeeld leert mi
j - gij zult mi
jne leermeesteres zijn. 'tZijn
dwazen,die van eeuwige liefde praten. Alttjd hetzellkle walgt op
het laatst, veraudering alleep is het zout van 't genoegen. >-

Top, Louise! lk ben 'tmet u eens - Wi
j spelen den eenen
roman na den anderen, zinken vall den eenen poel in den an-

deren. Gi
jneverloren
jdaar ik hier -misschien kan ik mi
rast in een bordeel wedervinden
Misschien zullen wi
j dan
eens, als twee dorre geraamten, onder de zaligste verrassing vau

1l2

de wereld, voor de tweede maalelkander ontmoeten,en elkauder

herkennen,even a1sbi
jeene komedie-ontknooping, aan den gemeenschappelijken familietrek,diedekinderenvandezelfdemoeder
kenmerkt,waarbijafschuw enschaamteeeneharmoniezullenvoortbrengen,die de teêrste liefde nooitkon bereiken.

Lovlsl. O jongeling! jongeling! Ge zi
jtreedsongelukkig;
wilt ge thans uw ongeluk ook nog verdienen?

FERDINAND Ltoornig mompelende). lk ongelukkig? W ie heeft
u datgezegd? Vrouw, gezi
jtteslechtom zelfte gevoelen hoe durft ge het gevoel van een ander wegen? Ongelukkig,

zeide zi
j? - Ha! dat woord kon mi
jne woede doen ontwaken! - Ongelukkig moest ik worden, dat heeft zijgeweten.
Dood en verdoemenis! Zi
jwisthet, en heeftmi
jnogthansverraden! - Zie, slang! Dat is de schandvlek, die ik niet kan
vergeven. - Uwe bekentenis spreekt uw vonnis uit - Tot dus
verre kon ik uwe misdaad met uwen eenvoud verzachteu, en ge

waart,a1shetvoorwerp mi
jnerverachting,mijnewraakbi
jnaontsnapt. LTerml
jl J# het pîcd neemt.j Ge waart dus nietligtzinnig - dom waartge ook niet - ge waart slechts eenduivel.

(H( #rïl*/.)De limonadeisQaauw,even alsuwe ziel- Proef!
Lovlsx. O Hemel!nietzonder reden heb ik dituurgevreesd!

EXRDINAND Lqebiedend). Proef!
Loulsx LneemtJ:Jgla8tezlïgzïzldottœillig en drinkt).
>vRozxAxp Lkeertcscâ doodnbleekozzl, zoodra zy hetgla8aan
#6
> mond Jrezlg/ ettù,'lt naar den cclfdrdïezlâoek der kamerj.
LOUISE.

De limonade is goed.

>'IIRDINAND (zonder vicâ om tekeeren,8idderende). Welbekome 'tu!

Izoulsl (nadatz: net#JJ:âeftttelrgezet). O,indien gewist,
Walter,hoeverschrikkeli
jk Mrreed gemi
j beleedigt!
:nzlolxAxo. H m !

sovlsx. Erza1een ti
jd komen,Walter!
laxxozxAxo (œelr klccr voret tredende). O metden t(d zijn
wi
j thansklaar.

LoulsE. H oe pi
jnlijk zalde herinnering aan dezellavond u
m isschien later zi
)
-n

y'
Eaolxtxo (begintpzf#.
,
?d/k te fcprpzl, loopt #r3
*t'
J
i
g Jdeo
z
welr en vpt/
oy// degelt :01 v'el:
p van zïcâ a.fo
p dengrond).Vaarwel,
heerelldienst!
LoclsE. Groote God ! W at deert u?

yaEaolxtxo. Hetwordtmi
j heet en benaauwd - Ik zal
'tmi
j gemakkelijker maken.
Lovlss. Drink eens!Drink! De drank zal u verkoelen.

('EltolxAxo. Dat zalhijzeker De slet is goedhartigi
waarlijk maar,datzi
jn zealle!
LorlsE (ntetdef/f/#rff/Wfzw der fzlzkùd/: lielde ïm zi
jnecrgî:zl
çliegetldej. lsdatvoor uwe Louise,Ferdinand?
>aEltplxAxo (dltmtâaar te1.
1(
g). Weg!Weg! Terug metdeze
zachte kwi
jnendeoogen! lk bezwijk. Nadermijin uw naakte
afschuweli
jkheid,booze slang!wring u om mijheen,ellendige
worm ! '
Winduweverraderli
jkebogtenvoormijlos,wring uwe
glatlde ledematen uitelkaâr en hef'tvenijnig àoofd sissendtell
llemel zoo afzigtelijk,als de hel u ooit aanschouwde
-

maar niet '
m eer a1s een engel

nu nietmeer als eet
l engel. l-let

istelaat lkmoetualseene adder verpletteren,ofinrazernij
vergaan Heb meclelijden!
LOUISE. O ! m oest het zoo ver komen ?

>aExolxAxo (âaar rcoz ter zF
y'de Jpt
sclpcfff
/dzlf/
e). Dit prachtig
stuk van den hemelschen Formeerder

W ie kan het geloo-

ven? Wiezou hetgelooven? Lllare Jcz?# raitende, die hi
j
naar Jpr:zlheJt.4 lk wilnietmetu twisten,GoddelijkeSchepper! Maarwaarom uw vergif in zulke heerlijke vaten gestort?

Kan het kwaad in zulk een sehoonen bodem tie-

ren? O ,hetis onbegrijpelijk!
LovlsE. Zoo iets aan te hooren en te moeten zwi
jgen !
y.ExolxAxo. En tlie zoete welluidende stem

H oe kan e1'

sulk een zilverklank uitgebroken snaren vloeijen?(InFàcfh
/o'aan-
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èlik verloren.) Allesz0o schoon zoo evenrezig zoo godtlelijk volmaakt! In alleshetpronkstukzijnerwerken!
En met de ziel alleen zou God misgetasthebben ? Ishetm oge-

lijk ,datllijzulk eene ellendige zielhierkon plaatsen? (Haar
opeen8rerlatende.
j 0fzaghijwelligteenengelonderden beitel
te voorschijn treden,en verhielp hi
j in der haast die dwaling
door een wanstaltig hart in de borstte plaatsen?
rorlsE. O , misdadige verblinding ! Liever met den hemel te
twisten ,dan een misslag te bekennen.

FERDINAND (f
l#tyJhaar onder âtrk 8câren
jen om den Jcîd).
Nog eens,Louise!- N og een enkelen keer, zoo a1sop den dag
van den eersten kus, toen ge voor het eerst ,,Ferdinand'' stameldeten het ,,ja'' van uwe brantlende lippen kwam . O ,de

kiem vanbovenaardsche,onvergankelijke zaligheid scheenop(lien
oogenblik uit den geurigen knop te breken. Toen 1ag de
eeuwigheid voor ons als een schoone lentedag ; gouden eeuwen

zweefden als hemelsclle bruiden onzezielenvoorbi
j.
was ik gelukkig !

Toen

O Louise! Louise! Louise! W aprom hebt

ge mijzoo behandeld?
LOUISE. W een , W alter! W een ! U we smart za1 regtvaardiger
-

Jegensmi
j zijn,dan uw toorn.
(
iaEuolxAxo. GiJ
- b.edriegt Datzi
jn zulketranen niet
niet die zoele vruchtbare dauw , die balsem stort in de wonden
der ziel en de verdoofde zenuw weêrin beweging brengt.- H et

zi
jnalleen- koudedroppels hetsombereeeuwigevaarwelmi
jner
liefde.(Plegtz
à de Jczl: op haarJpp/# leggende.)Trapenom uwe
ziel, Louise !

Tranen om de Godheid ,die hierin hare onein-

dige liefde zoojammerli
jk tekortschootenzoo moedwillighaar
schoonstewerkvernielde. O ,mijdunkt,de ganscheschepping
moet m et een rouwfloers worden omhangen en bange zuch-

ten, akelige weeklagten slaken bi
jhetschouwspel(
lat zich in
haar midden openbaart.

H et is ids gewoons, datm enschen

vallen en paradi
jzen te grondc gaan, maar,wanneerde pest
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onderengelenwoedt, dan weêrgalm e door de gansche natuurhet
Jamm erend rouwm isbaar!

Loclsz. Dri
jfmijniet tot het uiterste, Walter! lk bezit
zielesterkte, zoo goed alsgi
j - maarzijmoetalleen opmenschelijkeproeven worden gesteld. Walter, nog eea woord,en
dan vaarwel
Een ontzettend noodlot heeftde taal onzer
harten vemvard. M ogt ik den m ont
l openen, W alter, ik zou
u tlingeu kunnen zeggen - ik zou - - m aar het wreede lot

boeitmijnetong - verdoemtmi
jne liefde,en ik moethetduldenzdatge mijalseeneboeleerstermishandelt.
yalxl
llxAxo. Gevoelt ge u wel, Louise?
Loulsl. W aartoe die vraag ?

FERDINAND. Hetzou mi
jleed doen,alsge meteeneleugen
vall hier gingt.
Izorlsz. lk bezweer 11
.,W alter!

(JelJef
zlppzll. Neen!Neen! Die wraak#is alte
satanisch! Neen!God beware mi
j! Ik wi1 haar niet tot in
FERDINAND

gindsche wereld uitstrekken!

Louise! Hebt ge den maar-

schalk bemind? Gijzultdezekamernietmeerverlaten.
LorlsE. Vraag wat gij wilt. Ik geef geen antwoord
meer. (Zt
jgaatzitten-)
>azltolxAxo (eru8tiger). Zorg voor uwe onsterfelijke ziel,
Louise! Hebtge den maarschalk bemind? Gi
jzultdezekam er niet meer verlaten.
IzovlsE. Ik geef geen antwoor; meer.

y'laolxAxo. (raltJdrk ontroerd voor Jccr nehr). Louise!
H ebt ge den maarschalk bemind? Eer ditlichtisuitgebrand staatge - voor Goc
l!

Iuoulsx('
vringtrdrdcârilfonereind).Jezus!Watisdat?- ik word benaauwd.(Z; zù#Jop &zz8toelnelr.)
y'
l
irltolxAxo. Nu reeds? - Gi
j vrouwen zi
jteeuwige raadsels!De teedere zenuw houdt misdatldnvast, die(
lemenschheid

tot den wortel verteeren ; een nietig deeltz
-e vergif doet haar

bezwi
jken.
Lorlsl. Vergif! Vergif! 0 H eere Go(1!
>VRDINAND. Ik vrees het. Uwe limonade werd in de he1

gekruid. Gi
jhebter den dood uitgedronken.
IuorlsE. Sterven!Sterven !Got
l! Barmhartige God ! Vergif

in delimonatle, en sterven.- 0 ,ontferm uover mi
jne ziel,
God van ontferming !
Flum xAxp.Datisdehoofdzaak.Ikzalerhem ookom bidden.-

I-ovlsE. En mijne moeder mi
jn vader
o hemelsche
Heilant
l!Mi
jn,arme,ongelukkigevader!Is ergeenehulpmeer?
MijnJeugdig leven geene redding? En moetik nu reeds
sterven ?

Geene redding,gijmoet nu reetls sterven
maarweesbedaard. Wijdoen dereiste zamen.
LorlsE. Ferdinand,gi
j ook! Vergif,Ferclinand! Vanu?
FERDINAND.

O Goc
l,vergeefhet hem
Got
l van genade, neem de zonde
van hem
y'
E:ltolxaxo. Zie liever naar uwe eigen rekening - Ik vrees,

datzijer slechtzaluitzien.
LorlsE. Ferdinand ! Fert
linand !

langer zwijgen. Dedooc
l

O

Thans kan ik niet

de dood ontbindtden eed.

Ferdinand ! Hemel en aarde bevatten geen rampzaliger schepsel
tlan u ! lk sterf onschuldig , Ferdinancl!

yalxolxAxp (ver8târikt). Watspreektzijdaar?

Eeneleu-

gen pleegt m en toch niet op zulk eene reis metle te nem en ?
LorlsE. lk lieg niet- ik lieg niet - 'k heb slechts é4n-

maalgelogen in mijn leven. O !hoe i
jskoutlloopthetdoor
mi
jne ac
leren
toen ik den briefschreefaan denhofmaarscllalk
FERDINAND. Ha! die brief!

Goc
l(
lank !Nu heb ik

mijnek/
rachtwec
ler.
IzotTlsE (lerlri
jlJc0: tong z?cctr '
?
zppW/en Jcr: ringern l'
rcpe-

Q f%

-.
& kD

(@
/

:'
,
ll7

achtig Jer&3). Die brief bereit
lu voor,om een onlzettent
l
wool'
d te Ilooren Mi
jne lland schreef, watmi
jn hart A'erdoem d.e

Uw vatler keefthem opgesteld.

>nl
EltolxAxo (al86wlbeeld eea /l
y# lt
lug pvI:?/
7:.
ç:î;
J'
1 8taande,
%,altJZI//J/
J'
Ital8r/
zm dettJJJ/'
,î:w geti.
oyen op #f
-0lgrostd).
LoulsE. O welk rampzalig misverstallt
l

Ferdinatld

men

(Iwong mij vergifenis uweLolise wildelieversterven
maarmi
jn vader het gevaar hunne listwasgroot.
FERDISAND (lroedend p.
,#J?
fit,
:v#t
?). God zij gelooftl!ik voel
nog geen vergif! (fWJ'trektat
,'
)
1tdegen.)
IuorlsE (geheelC/f/
.
gé'
.
7p?
,
/J metJlc?ffc: 8tem). Ferdinand! Wat
wiltgijdoell? Hi
jisuw vader
y'
ERoTsAxo (iltdolle voede). Vaderen kindermoordenaar!
lli
j za1met ons gaan, opdatde eeuwige regter hem moge
strafen ! (Hl
j?
,
f
?JJnaarJ?f@/:/l.
)
LoulsE. Sterventleschonkmija Heilanc
lgenaze. Vaarwelmi
jn
Fert
linantl Go(
lzegene u en uwen vac
ler. (Zi
j 8terlt.l
FERDINAXD (keertzich eelt8klapnpi
zz,ziet Jcrdlaat8te#JVYJOZIkeudeJefcœfzwalenvalt,doort
îpzcr/relplet,JJ'âaarnederj.Wacht!
Wacht!Olltsnap mi
jniet,engel des hemels! (.
fWJ-gri
jpt hare
J,
cv# enlaatJccraan8tonh ffrdt/dr108.4 Koud,koucl,vandoodzweetbevochtigd! Hare zielis reedsnaarboven. (SJ
J-'
vringt
fclr op.) Goclmi
jnerLouise!Genac
le!Genade voorden snooden m oordenaar! Het was hare laatste bede !

schoon

H oe

hoe bekool.
li
jk in dien eeuwigen slaap! Dewreetle

doodsengel, door zulk een hemelscl gelaat getroFen , heeftde

hand niet uitgestoken naar die vriendelijke wangen. Deze
zachtheid wasgeen masker,zi
jheeftstant
lgehouden voor 'tgegeweld desdoods. (Na dd0?epaltze.) Maar hoe? Waarom ge-

voel ik niets? Zal (le kracht der jeugd mijbehouden? Vergeefsche moeite! Zoo heb ik 'tnietgemcencl!(1.
l'
i
j driakt?ff/
âetgla8.4
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A C H T S T E T O O N E E L.
ezltolxwxo. oz raxsloxsl.. wcax en Byzol>ixoy:x, dieallen
edrdcârlâ/Ln& kamer eflpezl, latr Mlsluxa met:ve/#dienaren ,die zfc; op p,l aa tergrond plaat8en.

I'xxslozsT (met Jezlbrii ï,l& ltanh. Mijn zoon, wat beteckent dit? - lk geloof toch niet -

>'EltolxAxo (verptâd'?lâetFcdvoor#dvoden). Aanschouw
dan , m oordenaar !

PaxslolxT (lraggelt. zîldzt rertleeka. &zld aw8tige'cvze).
Mijn zoon!Waarom hebtge datgedaan?
>VI
IDINAND (zonder J> aan f: zienj. 0 ja! Niet waar,
ik had den staatsman eerst moeten vragen,of de trek ook voor

zi
jne kaarten deugde? - Fi
jn, bewonderenswaardig fi
jn, ik
erken het,wasdelistgesponnen,om doorijverzuchtdenband
onzer harten te verscher en.- De berekening isdenm eester
waardig. Jammer maar,dat de beleedigde liefde niet zoo gedwee naar den draad luisterde, als uwe ziellooze poppen.

lyR>lslol
sxT (zoektmet rollende pf
ppl den ârizw rol
td).Ishier
niemand , die om een wanhopigen vader weent?

MILLXR @cJ/> â6t tooneel rpœ-#e). Laatmi
j binnen!Om
Gods wil! Binnen !

>asllplxl.
xo. Het meisje is thans eene heilige Voorhaar
moeteen anderrigten. (##
, opentMiller #ddeur,die metJe/
rolk :z:gereghdienaren ôinnendormt.j
xlrLllt(f> razenden ang8t). Mi
jn kind! mijn kind! Men
roeptvergif!Vergif!- Mi
jnedochter!Mi
jneLouise,waarzi
jtgij?
Ipyrllolxa
txo QelddtJe> tu880âen &>pre8ihnten âd/Wkj.Ik
ben onschtlldig. Wi
jt hetaan f
lezen!
MILLER (naltù: âetî#â op den;rpzl#).O Jezus!
rElœ lxAxo. Slechts weinige woorden zal ik tnt u spreken.

Qatler!- Zijzijnkostbaar.- Gi
jhebt mi
J opeenehelschewkjze
mi
jn leven bestolen. Ik sidder, hoe ik straks voor God

6,

cgg.
v-

- -- -

A
-

-W /

Qc
f
vy 2.,-'k>

Y='*'aJ':t

'

N

1l9

zal staan! - maar een booswicht ben lk llooit geweest. -

Mijn eeuwig lotmogezijn,wat hetwi1- bid Got
l,dathet
nietu moge trefen.- Maarik heb een moord gepleegd,(met
Jprdcâ:indrltkœekkende8temj eenmoord,dien getochnietgeheel
aan mij alleen zult overlaten, om hem mede te slepen in de '
eeuwighei; en er mede voor God te treden. Plegtig werp ik

u hier de grootste,devreesseli
jkstehelfttoe; bepeins hetzelf
hoegeudaaroverzultverantwoorden.(Hem voorZpfzïdetrekkende).
Hier, barbaar! Vergastu aan de ontzettende vrucht van uwe
sluwheit
l,uw naam staatm et de stuiptrekken (
les doods op dit
gelaat'geschreven,en deengelen zullenhem lezen! Eenegestalte,

alsdeze,rukketlegortlijnvanuw bed,alsgeslaapt,enreikeu de
ijskoutle hand
Eenegestalte,a1s (leze,sta vooruweziel,
wanneer ge op uw sterfbed ligt, en (loe het merg in uwe beentle-

ren versti
jven en uwetong verlammen,alsge uwelaatstebetle
zultslaken

Eene gestalte ,als (leze , sta op uw graf,a1s ge

uitdedooclen zultopstaan en plaatse zich aan dezi
jt
le van
Got
l,a1s hi
ju zaloordeelen!lI11
j valtïzonmagt,bediendenJpfzden J:zîra8t.4
PxEsloEx'
r (deJczl# manâopig &zl hemelJç,
#ende). Van mij
niet- Eisch dezezielen niet van m ij, regterin den hemel!
maarvan (1ezen! (## raltop Jforsz.)
wt'RM (oprliegende). Van mi
j?
rltEslolxl'. Vervloekte,van u!Van u,satan! Gij gij
hebtmijden slangenraad gegeven - voorF
x zijde verantwoording Ik wasch mi
jnellanden.
wrxx ! Voor mij? (H%
j J/IJalbchuwelVktelc#cJ-.) Mooi!
mooi! Dan weetik nu toch op welke wi
jze de duivels elkalr
bedanken. Voormi
j,dommebooswicht?Ishijmi
jnzoon?Was
ik uw meester? Voormi
jde verantwoording? Ha !bi
jdit
tooneel,dathetmerg in mi
jnebeenderen doetversti
jven! Voor
mi
jzou deverantwoording komen? Nu wilik mi
j in 'tverderf
storten,maargi
jzultmi
jvolgen.- 0p!Op!Roeptmoord door

$
T.+

-

.

----- ..-

ujs

120

(1esfraten! Roepthetgeregtbi
jeen!Geregtsdienaren boeitmij!
Geleidtmijvan hicr!lk zal geheimen openbaren,die u zullen
doensidderenenuweharen teberge doenri
jzen! l.
l.
lb
jfcfîgaan.)
PlcsloExT (Jpv#Jâem f:>zl). Gi
jzulttochnietgaan,razende?
svrI:x (kloptJ:w op &ol8câouder). Ikzalgaan,kameraad!Ik
ga. Xazend ben ik ,'tiswaar- Dat isuw werk' ikzal(lus
nu ook handelen als een razende.- Arm in arm metf4naar het

schavot!Arm in arm metf/naardehel! Booswicht,hetzalmi
j
eenevreugdezijnmetffverdoemdteworden!(Jf?
)'f/;pr#Jœeggebragt.j
MILLER (die&0zgan8câettJù
,'
d,metJdJâoold op .
fpvf,:gezonken,
fzlntomme,
wzlcz/hef'
t #ppr.
gdlrc.
/, 8taatdezlt
îâ'
îcp o.p, en fth:rlpf
den p
zîclbpr de Jdf
zr,
î voor devoetent. Giftmenger! Behoud uw
vervloektgeld! Hebtgemi
j daarmede mi
jn kintlwillen afkoopen?(.
/f# rtiegtf/ffdekamer.)
la.
Ellolxwxo (met Jrdâ-#: 8tem4. Volg hem! Hij is wanhopig. Geefhem hetgeltlterug. 'tIshetbewijsmijnervreesselijkedankbaarheid. Louise! Louise! Ik kom.
Vaart
wel
Laatmijnaastditalëaar sterven.
l7ltEslolx1,(uiteenerdr#pprlg ontmakeltde). Mt'n zoon! Fer.

dinand! Hebt ge niet een blik m eer over voor uw rampzaligen

vader? (De Jzdvpprvordtnaa8tZpf/ïd:gelegd.)
>axltolxAxo. God den Ontferm er behooren mi
z-nelaatste oogenblikken.

PaEsloExT (ntet & nree88elî
j'
k8te.
ewp:/ît
îcczstîpdzlïpg:s voorJdzzz
nedervallettde). G0(
l en menschen verlaten mij.- Zalergeen
blik van vertroosting op uw vader vallen?

>al
i
zltlllxAxo (reikt Jdj
/z 8terrende #d haltd).
PXESIDENT(8taatt
wz:îop.4Hijheeftmijvergeven!(TotdeomdJc#&rd.
)Geregtsdienaren,neemtmij thansgevangen!(## treedt
aJ,yprpy/,
î#f
'
&/crdzlvolgeltâtnzl,deJ'
pp.tVzlvalt.)

D E V ERL OOFD E.
sclpspnl-Ix vlazsx ,Ix ttx Bsnuup.
VERTALING
VAIN

J.

W.

G.

VAN

U A A N E N.

PERSONEN :
Graaf IIOLAI, de Vader.
GraafHOI,M , de Zoon.
Eene l'cyz2:0-i1teene J:CJ:':, regt8 /frt?: en D'
z?î-d (Ieke Jt
uffr.

Op den ccl/eoTo'pzk# de Jpp/#ïzepze.

E E R STE TO O N E E L.

oz vztoxu (komttf?
'/f: deur linh).

VADER.Triomf!zijwilligtin,wilhart en handmijscllenken,
Wilmijnegade zijn!'t Geluk ishaastte veel!
M aar watben ik verbaasd ?

W iekan daarkwaad van denken?

Want scllenktzi
j mi
j geluk, dan is het ook haar deel.
lti
jk ben ik dat is thanseen van de beste waren,
Pas vi
jftig,nu!dan zi
jn wij in de bestejaren.
Mij mint en eertde vorst,aall'thofbeval ik wel.
Ik vraag nu,speeltzi
j dan met mi
j zoo hoog eellspel?
Ja,als zijnu nog methaarjawoord wilde temen,
lletwas een vreemdezaak! Ali
J
-koq men 'tkwali
jknemen.
ln stand,noch rijkdom is zi
jmij van ver gelijk;
Alaariszijdan nietschoon?isdatnietmecrdan rijk?
Alijn afkomst weegtnietzwaarderdan llekoorlijkheden,
En dan een braafgemoed.

Alaar, wacht!de deugd , de zedell,

lk denk daaraan het laatst! Bedorven maatschappi
j!
lk zoek slechts ecnevrouw-,ik zoek geen geld daarbi
j!
En met een stamboom kan ik toch voorwaar niet trouwen ,
Eell kus geldt meer dan stapels guldens op tc bouîven.

Ik geef haargeld en stand.

Min wordtdoor mijgevraagd.

llet oordeel is niet ligt,wie we1 llet m eeste waagt.

1)e zaak liep spocdig af. Men zalmijwelbedillen!
Aan 'thofis 'tzeker weer:datis een van zijn grillen,
Hi
j blijfteen zollderling. Ja,kijktvreemd voor u lleel),
lk zalgelukkig zijn!al'talldereblt-ftmt-ecn.

4

svat.Frits wel zeggen za1!

Ei, 'k denk Pas nu daaraan.

Mi
jn zoon mijn Frits

Ja,Ja,rcezsmorgen komthijaan.
'k Liet in zi
J'n tweedejaar
14em achterop mi
jn slot. Afijn vrouw 1ag op de baar;
Wanllopig wilde ik mijin eenzaamheid begraven;
Doch mijne zuster zorgde voor den knaap. Die brave!
Zijvoedd'hem liefdrijk op. Haarman wasoëcier.
Zijreisden methem af,naarPruissen,ver van hier.
Nu , ik ben zeer benieuwd.

lk liet dltt gaarne toe ; want alle vaderzorgen

Zt'n rni
j ecllgrootelast! Daar was llijgoed geborgen,
lk liethem daarmetvreugd. llijheeftnu gestlldeerd,
Men schrijftmijechterniet,ofllijveelheeftgeleerd.
l'
Ietmeeste weetllijzeker welvan dwaze streken,
MTalltuitzijn schulden is mij datgenoeg geblek-en.
Maaris llijdan ook nietvolkomen braafen goetl,
Als llijmaar in 'tgekeel zijn vader eer aan doet.
Hoe zou zijn uitzigtzijn? Nu,datzalspoedig blijken;
Hi
jkan nietleelijk zi
jn llijmoetop mijgdijken.
Doch lleb ik nu dcn tijtl,om llier zoolang te staan
En al die vragen bij nli
j zelven na te gaan?
Vriend!meteen lluwelijk moetmen lleti
jzersmeden
Terwi
jlhetheetnog is. Vertrouwtde mensch op eeden
Bi
j zijnen eersten min;bouwthijdan op hetijs!
Wie schri
jftmetzwartop witten tweeden maal,iswijs.
Een schriftelijk contract! Wiekan daarkwaad van denken?
Waarom geen zekerheid,als men zijn hartwilschellken?
Bi
jgeld verlangtmcn haar! Bi
jalwatliefen goed!
De harten spelen thanszoo dikwijlsookbankroet.
Alsduseen wijzesteedswilzonder vreeze blijven,
Dan laatllijteederheid in 'techtcontractbescllri
jvcn.
-

Geen andere eischen wil ik verder gaall olltwikklell.

'
M-aar tcederheid bclluorttotlnijne llooft
'
llt
rtilklell.
(114 pt/tt/dool.det'
/t
/f/r 1-t
'
yl,
b
'Jt
?tp0
î.
)

T W E E D E T O 0 N E E L.

o12zoox (c/ppr deJpp###?f?-).
zoox.Pak mijnen koflkruit,Jollan! Op nulnnler acllt!
(f.
f# vtl:
ptdeltwf
Tv/elaf.)
lk ben nog vroeger hier dall ik wel llad gedacllt.

Ali
jn vaclerzalgewis eerstmorgeltavond komen.
:Vatllijwelzeggellzal? Ntt,'k wacllthttzolltlerscllrolnell!
lkzie er vri
jgoed uit,datspreektgeen stervling tegen
Et
1 door eellslecllthumeur maak ik hem niet verlegen.

ln 'tkort,mi
jn oude leerLeleeftnog eeraan mi
j,
'tIs voor llem aangenaam ,datik nietmillder zi
j.
Doch wat gewigtigers heb ik nu te bedenken.

àratzalzoo langellti
jd mijtoch verstrooijing scllellken?
sYat voer ik arme vent il1 zulk een stad tocll uit ,
JYaar men naarkoëjhui
s en naarcomedie fluit?
Kon ik een aartlig meisl
-e vinden naar believen,

Verveling waarli
jk zou mi
j daadli
jk doen verlieven.
Rrie weet,ofmen voormijnietreedsgekozellheeft,
Dan isde tijd nog kort,dien mijde vri
jheid geelt,
E11 'tis lloodzakelijk,ik lnoet het wel bedenken ,
Ali
J
-'l llart vooraf nog eens ol tweemaal weg te schenkell,

VoordatPapa hetdoetdoorzi
jrle magt. Eellmatl
Heeftdoor zijn hartwelveelvan een nieuwen roman.
Hoe is 1l1el1zlietbenieuwd,a1s 'tboek komtte verscllijlen;
Alellvecllterbi
jna om il
1willkels,magazijnen,
Bibliotlleken. Maardie i
jverduurtslechtskort!
E:1 later.. .is er geen door wien 'tgelezen wordt.
E11 valt llet iemand in llet oude werk te lezen,

llt-kau ltietvattell,datllctintressantkeu wezell.

Eu eindlijk ismen hetn0g welmetvreugdekwi
jt,
A1s men hetoudeboek voor kopjzakken sli
jt.
Hetiseen waarheid tocll.die gelfltil1alle ti
jden:
Verborgen sclatten kunnen nooiteen mensch vcrbltden.
Men leen'zijn exemplaarveelduizend malen uit;
De hemel zorge er voor, hoe 'tkomt tot een besluit.

(sleltJppr/ùtde âcpldr liltl-8J,
;
J-dezïcz?pzingelt.)
Aloedig dour de vreugd van 't leven ,
M oedig door des levens kq'
aal!

lmmerijdelisuw streven
N aar llet hooger ideaal.
Volg gewillig uwe zinnen,
Doch laat llooit der hartstogt magt ;
Zelfs 'tgeweld niet van llet millnen ,

Bllig'bt-u de vri
je kracht.
'
W issling doe u niet verschrikken .

Grijp 'tgeluk waar 'tmoge zi
jn.
Dagen zi
jn slechtsoogenblikken;
Denk:alleen hetnu ismijll.
zoox (onder J,
tkfgezang).

MQthoorik?welk een toon! watliefeli
jk orgaan!
Destem ruiscllt volen schoon en kloptaan 'thartmi
j aan!
Aletéét
len geestzijn llieren woord en zang doordrongen!
Een waar genot voor 'toor.

Dat is nog eerst gezongen

l1etlied bevaltmi
j wel:de weg totlletgeluk
ls koenlleid; 'tlevcn rigt zich naar llet oogenblik-.

Jvie naarde totkomstgrijpt,kan nietgelukkig wezen;
En vrolt'k zeg ik na:lletnu is mijn. Geprezen
Zijzt
llk eeu zangeres;wie is zij? uitwatmontl
lfolnt deze zoetc stem ?

lk bcu voorwaar terstond

Teregtnaar mijnen zin;ik zie hetduidli
jk komen:
In korten ti
jd wordthiereen hartmetstorm genomen.
Kon ik hetlieve kind maar in hetaanscsi
jn ziell!
Zie,daar is 'tsleutelgat.

Z00 gaat het wel missckien ;

Door ztllkesluikert'weetAmorolstekltlistren;
Mogtik maarongestoord een poosje kunnen luistrell!
@Il
j CCJJdoor Jt
?/8lelttel
gatzielt.
)
D E R D E T O O N EE L.

DE v.
&DElt(ltitJ:Jkabinet0-//d).DE zoox.
zoox. Verdraaid , daar komt iemand !

(#?
)'gaatffré
y raltdeA?fr,maar Jpff#/âaar,
9/t
kt
W,
yi2t'Joog.)
vAoElt.(ter z?
)'
&).
lk hoordeluid hier spreken.
W at of het is geweest ?

zoox (ter z;
JV$. 'kWou hem clen halswe1breken.
VADER(terz/
J'
&).Eizie,eenjongeman!Hijzietmi
jdonkeraan,
Als of ik hem voorwaar groot kwaacl hat
l aangetlaan.

zoo: (ter zi
jde). ln zulk een boos gevalmag ik voorniets
Versagen;

De lloofdzaak isvoor mi
j,hem snelvan hier tejagen;
M aar hoe begin ik het?

vtollt (ter zi
jdet. 'kVrees voor verraac
l en list.
Wathi
j hierhebben wil? lk gafwat,datik 'twist.
Hoe? Zag ik we1? naar gindschedeurrigthi
jzijnblikken.
zoox (ter zl
p'
#s. Kijk ik hem toornig aan,misschien za1hij
verschrikken.
Te wagen is het ligt.

(Pauze,lcaariltde zppoîden rader dcldr.
p aanziet)
v-toElt(lltid).
Hoeziet gijmijzoo aan?
zoox. Dat ben ik zoo gewoon , en niemancl gaat het aan.

vu
tolR (ter zl
jde).Datis eenlompevent,eenregteijzervreter;
A1s ik beleefd ben ,dan gelukt het welligt beter.

(L1tid.) Gi
J
'steltbelang in mij,naarik metvreugd bespeur.
zoox. lk stel belang slecllts in Jn ding.
v.
&pElt.
Dat is?
zoox.
Een deur.

VADER.'tIszonderling!(Ter z9'
&) Dieman wilmijmaar
niet behagen !

zoox (terz9'
&). Wat denkthijbi
j zich zelf?
VADER (l14id).
Mi
jnheer mag ik u vragen,
Of i
lpen kan?
.k u he

Gijzijtalte beleefd.

ZOON.

VADER. Gijzoekt.
zoox.

M en zoekt niet meer als men gevontlen heeft.

VADER (Ter zï
J'
&). Gevonden?- Eiverwenscht!(Iadd.)Gij
zijtdushier bekend
En wenscht alleen

zoox.
O ja!(.
;àr zédeju zelv'aan 'swereld.sencl
vADER.Zegmijuw wensch,Mijnheer?- enkanikutevrec
len...
zoox.Datkuntgijligt. Ik wilhetin een fabelkleeden.
(T:r zi
jde)
M isschien beluistert ze ons, en weet dan, wat ik meen.
VADER. Ik ben geheel gehoor.

zoox (zeer îf/f#,en #Jâf
/JC
J'
/ zicâ naar de#eftr wendende).
W elaan ! - lk zat alleen
wa
s
z
e
e
r
s
c
hoon , toen daar een zingen
In 't bosch; die avond
Uit onbekenden mond mi
jkwam in 'tharte dringen

Een hemelschemuzijk,gevoel,Ja englen taal!
En onmiskenbaar was het lied fler nachtegaalk.

VADER (terz#
,de). Hoe drukthi
j op (latwoord! En hi
j
vertelt zoo luid,

Alsofik stokdoofwas.- Spreektllîjsoms van mi
jn bruid?
zoox (teva#,de).Gewis,hijmerktde grap.- (Luid) lk was
als vreugt
ledronken ,
En in c
len schoonsten (lroom van 't schoonste heilverzonken;

Daarkwam bi
j ongeluk een oude musch erbij,
En tjilpte en iootnaarzijne wijs demelodij.
vwpzlt. Een oude mtlsch?Ei,ei!(Terz3
)'&)Vervloekt!Dat
zietop mîj.
zoox. Fluitanders zulk een musch,dan is 'teen nesterïj,
M aar nu verwensch ik hem ; de zoete toonen ZW i
J
*gen,

Vergeefsbeproefik hetden muscllvan daartekrijgen.
Denachtegaalzingtwel,a1smaardemusch verdwijnt;
Maarhi
jquitaltijd door,en zonder zorg naar 'tschi
jnt.
O gijvemvensclltemusch! lk eindig mi
jn verhaal,
Mjnheer!weesnu zoo goet
l,en zoek zelfde moraal.
vApxlt. Door'tlieve fabeltjewouc
ltgi
j mi
jwel verpligtcn,
Mi
j dunkt,ik ben in staatden zin daaruitte ligten.
(Terz#'
&)
Hij denkttoch aan mijn bruid. Datwaseen domme zet.
lk vlieg en haal'tcontract,zijteekent,en gered
Is alles,ook mijn rust;en ik kan verder zwi
jgen.
zoûx. Wiltgijmi
jhelpen om c
lenmusch van hierte kri
jgen?
vwoxu.Metgrootevreugd,Mijnheer!maarnogeenenkelwoord:
Gijhebtmetgrootgenotde nachtegaalgehoord;
Maar 'kmoetu rat
len om bijtijdsdan te bcsluiten,
lieenzop den koop nog toe den mtlsch,en ook zi
jn fluiten;
Uw hopen was vergeefsch , en op het zantl gebouwd,

Wantbinnen kortzi
jn musch en nachtegaalgetrouwd.
(H'
j
l
,'gaatdoor#ddet
4r 0-p.
g/,
:heen.)
V IE R D E T O O N E E L.

DE zoox (alleelt.)
zoox.Getrouwd!eenmoot'egrap! Datzounaarnietsgelijken!
Nu denkthijbi
j zich zelf,ik zalde vlag we1stri
jken;
Maarneen,mijn bestevriend!datvaltJuistin mi
jn plan.
Dat 's een geluk te meer,een heerli
jke roman!

%
?
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De fabcl deetl daarom hcm zoo in toorn ontsteken!

Nu
worcltde grap eerstschoon!een van mijn bestestreken!
*
En kwam een gansche schaar van musschen ernog bt',
lk heb nu nog meer lust,datzijde mijnezij.M aar ben ik niet een (
lwaas!2
-a zelfs ontzettend dom ,

Ik geefmt'moeite,maarik weetnicteenswaarom ?
lk moet de schoone zien!datmoetmen billijk vinden,
En dan eerstkan haar blik mijn oog geheelverblinden.
Maar hoe moetzijwelzt'n,alszijmijbintlen zal?
'k Vraag naar geen itleaal, dat is wat al te mal!

Maar zaleen meisjcmi
jin liefdegloed ontsteken,
Dan m ag een zaak ofdrie volstrekt haar niet ontbrekcn:
Vooreerst een kleine voet.Zie ik een meisl
-e gaan,

Zoo moetik boven alhetvoek-e gadcslaan,
En isdatneten klein en sierlijk om te aanschomven
Dan volg ik haar gewis, dan volg ik allc vrouwen. -

Daarbljeen mollige arm. Diezou nietfalen moeten,
Bi
j haar,die ik eenmaalalsgat
le wilbegroeten.
W ant zulk een mollige arm , speelt men op de guitaar,

Brengtmi
jin geestdrift,in verrukking overhaar.Het (
lerde,(
latik wensch,'tbelangrijkstevan allen,
En zontlerwatnoch voet,noch arm mijkan bevallen:
Een schoon en sprekend oog verlang ik bovendien

ZelfsVenus wasniet schoon,wauneerzi
j dofmogtzien.Altluseen kleinevoet,een oog,datschijntte spreken,
Een mollige arm ,die drie,zijmogen nietontbreken.
Vereent de zangeres dit schoone klaverblatl,
Zoo gafik alles, als ik hare gunst bezat.-

Nu kan ik ongestoord en vrijeen kijk-enemen,
lk neem t
le plaats hier in , en zontler lang te temen ...

lIbj
, zït?fdoor J:J8leutelgat).
Zijis alleen,en schrijft,den rug naarmijgekeerd.
Hoe is 't met nummer éJn? - t
lie voet is niet verkeerd,
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Elkeberisping zwi
jgt. Hi
j iszoo netl
-es klein!
BijAmorsheerlijkheid,hi
jkan nietschoonerzi
jn!
En nummer twee? - de arm ?

Is rond en vol te noemen ,

Beweegtzoo sierlijk zich;daarvalt slechts op te roemen.
M aar nummer drie ontbreekt, het andre is reeds beproefd;

Doch zi
j zietmaarnietom ,schijnternstig en bedroefd.
Hoe was't- ik klopte eensaan;zi
j zalhaarhoofddankeeren,
En ik kan metéJn blik 'tgezigtje kennen leeren,
En ishetoog dan schoon,en 'tmoethetzt'n voorwaar!
Dan waag ik alles,J
-a!

lk klop nu,

(1.
% doetJd/.
)
(Eene rrpffftzvdfdzzzin JeJkabittet.)
Binnen maar!
zoox. W at wonderschoone blik ! Een ganschen hemel draagt

Zi
j in datglinstren; oog. Nu zi
j de storm gewaagd!(Ibj'.
îZ/eJJittâéfkabinetîfzlâ,
y.)
V IJF D E T O O N E E L.

Dz vAolR (door dedeur regtè.
VADEIt(aîleenj. Hetveld isvrij. Die knaap heeftafscheid
nu genomen;

Mijn vreezan is ten eind,ik adem wet
lervri
j,
Hetuuris eindlijk daar,hetoogenblik gekomen;
Wieweet,blijfthetgeluk wellang getrouw mi
jbij!
Die onbeschaamde vent m et fabel en moraal

Stond onbeweegli
jk daar,totmijne smarten kwaal.
Zoo meteen ouden musch mi
j honend vergeli
jken!
Watwerd ik innig boos;toch moestik zeilen stri
jken,
Wanthad hi
j in mijn toon mi
jn ergernisgemerkt,
Dan waszi
jn overmoed n0g maar daartloorversterkt.
Die z-onge lui!men m oet de schouders wel ophalen,

Zi
j kunnen andersniet,'tgaatbuiten alle palen '
$
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Dan ki
jken,waar de schatvan anf
lremeischen ligt!
En dan denkt zulk een knaap, zoo'n pasgeboren wicht!

Ht*heefttekomen maar,om daadli
jk teoverwimlen.
O neen,mijnheer!hetspelmoetdan nog eerstbeginnen.
Men spreektvan gunst,geluk,geli
jk een beedlaarsklap,
Noemt trouw en braafheid,deugt
l en eer een kindergrap.
Daar is toch geene deugt
l, dus redeneert zoo'n held,
Die, komt de ware man , niet spoedig ligt geveld ;
En daar is geene trouw , zelfs door den ee4 gebonden ,

Die zi
j tot zekren prijsnietwelverbreken konden.
'
Watheerli
jk schoon systeem ! Men ging in mijnen tl
jt
l
In (
lephilosophienog waarli
jk niet zoo wi
jd.
Begrijpen zijhet dan,hoe dateen cleftig man
Voorjongemeisg
-es nog iets aardigshebben kan?
Zou slechts een melkbaart
l op (
le zege roemen m ogen?

Heeftnieteen ernstig man iets diepersin zi
jne oogen?
Ja,totverlieven iszoo'n Jongekwantniet slecht:
M aar 'techtverbontl wi1 ernst, zegt de outle spreuk teregt.

Mijn zoon iszekerli
jk nietvrt'van dommestreken,
Maar met zoo'n gek mag hijnietworden vergeleken;
Dat ligt niet in het bloed. Yan waar de wint
l ook kwam ,
Een appel valt toch nooit zeer verre van f
len stam.

Hijzou toch nooit,wathi
j ook verder wilde wagen,
Een deftig man alsmijtlen naam van musch doen dragen.
Hijen die fabelman van eer en zin ontbloot,Voorwaarhetonderscheid isgroot,ja hemelsgroot!Maartegen mijnen wilvervalik weerin 'tmalen:
Op 'tlaatst geloof ik nog de waarheid dier verhalen.

Misschien ontging mïjreeds het oogenblik zoo schoon.
Ik wilnaar mi
jnebruid,en ik denk aan mi
jn zoon!lk ben toch somsregtclwaas!- Kwam 'tmeisjedittehooren
lk werd van.schaamterood,ja 1114,.l
hs
le'i'It
,mijne ooren.
Een fraaije bruidegom 1
.-- Dus spoedig naarhaarheen1
.,
6
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Alen spreektin haar vertrek.
Fatale streek !M aar stil

Zi
jis dusnietalleen.

ik wou toch wel eens weten ,

sraarom zi
jtoornigspreekt! RYie mag zich welvermeten ?
lH,
i
j ziet#f
ppr âet,
y&?//:kc/.)
Hoe? wat? (
le fabelman?
Mratlleeftlni
jn oog aanschouwd!
lk oude practicus, ik heb een vrouw vertrouwd !
Hij isbuiten zich zelv',Mjwerpt zich aan haar voeten.
Alaar
zie ik wel?
(
lan heef
tzijdaarvoornietteboeten,

Dan heeftzi
j geeneschuld. Zi
jhoudtzich trotsch en koud;
Haarblik iseven streng,alswelde zijne stout.
Beleedigc
lspringthijop Afaarzi
jbli
jftzeergelaten.
O , beste, brave vrouw ! lk zal in goud u laten

Beslaan! Hijraast zijlaclt hijdreigt zi
jwijstdedeur.
De fabelman trektaf! Zi
j steltmijniette leur.
Z E SD E T O O N E E L.

Dl VADEII. Dz zoox (uitJ:/kabinetkoîl
teltd.j
zoox. Verwenscht! (
lestorm mislukt,en ik ben afgeslagen!-

Doch waarom ergr'ik mij? Wie zalnaarzoo ietsvragen,
A1s hi
l
*verovren wil! Nu ,wie dat ergren mag,

lk weet:een eik valtnooit reetlsbi
j den eersten slag.
vAoEa. lkvintlhetnietbeleefd,mijnwaarc
le!zoo meteiken
Of boom en in 'tgeheel een vrouw te vergeli
jken.
Veelliefelijker toch en schooner isuw taal,
Zegt gij:tle Zephyr breektgeen rozen op élnmaal.
zoox (ter zl
jde.j
Zie daar is tle oude musch, die wil nog aardig wezen !

'kGeloofzelfs,dathijlacht! Laathijmijntoorndanvreezen!
(Luid.
j
De Zephyr heeft het roosg
-e weldra afgeplukt;

Maartrofde storm mt'n medeminnaar,'kwas verrukt.
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VADER. Ei,ei,die arme man! Toch worde hi
j geprezen,
Dathijzoo'n wakker heer debaas heeftkmmen wezen.
zoox.Ja,prt'shem nunogmaar;dochleerikhem eenskennen,
'k Za1bijden eersten stri
jd hem we1ter aarde rennen.
vAoxlt.Datistoch alte kras;begrijpt gij'tniet,misschien?
GiJ
-hebt de kans uw medeminnaar nu te zien.

ZOON. Hoe,gij?
YADER.

ZOON.

VADER.

Ja#ik*

Gij zelf?
N u, zou 'tniet wezen kunnen?

zoox.Datisdegrootstegrap!Mijnheer!wilmi
jvergunnen,
Dat'k u feliciteer.

vAollt.

Nu,wiltgijmijbegekken?

M et dien spottenden blik,met dat gezigten trekken?

zoox. 'kNeem deelin uw geluk. Alsik mi
jvroli
jk voel,
Dan trek ik een gezigt,zoo zonder regtstreeksch doel.
vADEx.lk vraagunuin ernst,'kbennietgestemdtotgrappen:

Watraaktu mijn geluk? Watmoetdatginnegappen?
zoox. Oi
jvraagthetmi
jin ernst?
vApxR.

Te drommel, 2
-a.

ZOON.
W elaan !
GiJ
' vraagt nu weder ernst, uw wensch worde voldaan.

Datik mijn meening zeg,daarvan gafik bewi
jzen.
vADxR. Ja,watte pri
jzen is,moetook een vi
jand pri
jzen.
zoox. W el nu ! De fabel dan van musch en nachtegaal

lieenlik &zeerop,wantgijbegri
jpttoch datverhaal.
De kunst wordt slecht beloond in onze droeve dagen,

En altijt
lheeft de geest een ligchaam me2 te dragen;
En Philomele zelfs- alleeftzijin 'tgezang Voelt dikwijlsalteveeldeshongersscherpen drang.
En daarom zwijgtzi
j dan. Nu komt demusch alweder,
Die oude kerel mint de nachtegaal zcer teeder,

En biedtzi
jn nesthaar aan metri
jken buitgevuld,

Alszi
j uit dankbaarheitlhem biedtliefde en getltlld.
Nu zit vrouw nachtegaal in 'tbosch , is vol gedachten ,

Ofzij t
len ouden musch als echtgenootkan achten.
De hongeroverwint,zi
j brengt dergodheid gave,
H et hartverkwikkend lied , met tranen stil ten grave.
De ruwe noot
l verwint, de zangeres gaat uit

Hetvrijebeukenwoucl,en wordtdesotlden bruid.
Maar kan zijooitden klank van't zoetgezang vergeten?
D e musch geeft verder niets aan haar, dan slechts - heteten.

Daarom ,mtlsch!letwelop,naauw zi
jt gijuithetnest,
Ofde verboden lust doet zingen al haar best;

Demoeitebli
jft vergeefsch,alpogen ijdlezielen
Doorvormen 'tri
jk dermin in harten te vernielen!
Hebtgi
j mi
j welverstaan?
V.&DE11.
lk (lank u inderdaacl
VoOr mv zoo lange spreuk en voor den goeden raad.

Maar laat men vrijelt'k den ouden musch maar honen,
De nachtegaalzaleens gewennen aan zi
jn toonen;
De lustnaarhetgezang kan toch nieteeuwig zi
jn,
Begiutzi
j,nu,de musch tjilpt dan maarzijn refrein!
En waarli
jk is demusch tlerfabelnog teroemen,
Boven het beest, dat melï een uilskuiken moet noem en.

zoox. Mijnheer!
vz
kollt. Stil! Nog een woortl wil'k ernstig tot u spreken.

Ook ik was eenmaaljong;iemand den hals te breken
W as een gewone zaak. Thans ben ik m eer bedaard,
M aar'k heb een zoon mct hem is 'tnog de moeite waard.

'
Wantgi
j hebtIlictalleen mt'zelven grofbeleedigd,
Ook mijl verloofde zi
j voor elken smaaflvert
ledigd.
De hemelweet,datik ditandersliefstvermt'cl
Dit zt'mijltlaatste woord overden gansclen stri
jd.
zoox. Gi
J'zclfvoorkomtmij. Slechtseen grap wou 'kmet
u maken ,

Cl
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M aar ik versta ook ernst:- een uilskuiken! Geboet

Zi
j 'tonbeschofte woord!'kVoelmijvan woede blaken!
Mi
jllheer,waarisuw zoon? Die grofheitlvordertbloetl!
vAoElt. Hijkomteerstmorgen aan.Enclanzalhetubli
jken,
Datmannen zoo als wijvoor zulk een gek nietwijken.
zoox. Mijuheer!terg mp
''nietmeer,t
latikmijnietvergeet;
lk heb noch rust,noch duur,eerik mi
jmethem meet.
VAOE.. Slechtsnietteveelgepraaltl!H et zalu nog berouwen.

zoox. Hi
jis t
leeerste niet,dien ik mogtnederhouwen.
lk ken datvolk-e wel,datraszoo we1bekentl:
Metpogchen,pralen is hetin zi
jn element;
Maar komthetop een plaats,waarhetnietwi
jken kan,
Dan isheto,zoo stil! Nietwaar,datismijn man?
vADEx. 'kEisch achting voormi
jn zoon. Hi
j heeft reeds
veel gewaagd ,
'tIs iemancl,die wel tien a1s u in de engte z
-aagt.

zoox. Vechthi
j metdegenszoo alszijn papa met tongev,
D an acht ik hem zeer hoog, dan is't een knappeJ-ongen.
Doch zelfs alwou 'tgeval,datuw zoonnooitzousterven,

Dan zalmijn vadernog meer eer doormijverwerven
Op ténen dag,dan gijooitvan uw zoon beleeft.
vwoxa. Zoo'n onbeschaam dheit
lwachtteik niet! Uw vader heeft

Verdrietwelvan zi
jn zoon! Datzijn geen goede gaven.
Eerik zoo'n kruis dl'oeg,lietik liever mi
jbegraven.
M aar ik ben overtuigd , dat leed t
lrukt hem niet zeer;

Wanteven als (le zoon is ook zijn oude heer!
zoox. Hoorik weerzulk een woort
l, gi
j zult mijn woet
le
wekken ! -

Nietongestraftzalmen mijnsvaderseerbevlekken!
lk wreek het bloedig, spreekt er iemand hem ten hoon ,

Wantedelalshijis,isook voorwaarzi
jn zoon.
Doch nooit hieltl ik er van dus met den m ond te vechten,
Daarin verwonnen wilik u den krans wel vlechten.-
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Maarals uw zoon verschijnt,bepaaldan slechts den tt't
l,
Wantiecler oogenblik ben'k vaardig totden stri
jd.
Hetvaltmijzwaar zoo lang mijn stri
jt
llust in tebinden
En komtuw zoon,men kan mi
j in den tuin dan vinden.
vaollt. Zooc
lrahijkomt,mijnheer!ontmoethijuterstont
l;
H eb slechts zoolang geduld.
zoox.
H oe haak ik naar dien stond !

(aJ dool.tfd hooftldeur.)

Z E V E N D E T O O N E E L.

DE VADER (alleezt.
)

VADER. Watben ik warm !

Maar wie blijft koel bi
j
zulk een honen ?

Daar blijve een ant
ler kalm ! Men zietmi
j 'tzeker aan;
Zoo kan ik voor mi
jn bruit
lmijwaarlijk nietvertoonen,
Al werd al, wat ik deed , ook slechts voor haar gedaan.
Als ik wat ben bedaard , dan zal ik haar bezoeken ,
En breng haar het contract met aandrang in 't verzoeken.

Misschien heeft zijgehoortl,wathierstraksisgeschiet
l
Dan loont een enkle blik van haar mi
j voor't verdriet!
Mijn zoon Ja apropos,hoe Fritservan zalspreken,
Als hijterstond voor mi
jiemancltlen halsmoetbrel
ten?
W el is het voor hem niets;want naar mi
jlwerc
l geleertl,
Heefthi
j tweeJaren lang daarin 'tmeestgestudeerd,
En in zijn vierdejaarhad hi
j den roem verkregen,
Aan de academie was geen vlugger met den tleg- lk vond wel, t
lat men 'tgelcl aan zulk een kunst versmeet,

Maar'k zienu duidlt'k in,hetisniet slechtbesteetl;
Terzelfdertijd geeftFrits mi
jkapitaalen rente.
Met vreugt
lgetlenk ik nog dien tijd van 'slevenslente,
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Van frisschen levensmoed , vaD ronde , opregte taal,

Toen heteen vreugtle waste zwaai
jen 'tblanke staal.
Genoeg daarvan. Het komt langzamerhand tot klaarheid ,
Die fabel van (len museh was lang niet zouder waarlleid.

Ja,ja!ik merk hetwel,en geefhet gaarne toe;
Dehoofdzaak is,hoeikmijvoor (
latleed behoê!
Ik zal in het coutraet vel-audriug moeten m aken ,

Om zekertlerte zijn maar hoe t
laartoe te raken? ,
Zoo jong,zoû sehoon!ja,2
-a,hetiswatveelgewaagd!
lk hoor het nog. 'tMras waar, al was het ongevraagd :

Demoeiteblt'ftvergeefsch,alpogen ijdle zieleu
Doorvormen 'trijk t
lermin iu harten tevernielen.
Ht*heeftgelijk,gesds,zijne opmerking is sjn;
In 'teint
l moetik uog voor c
le faïeldankbaar zi
ju.
Laat hart met hart in (1'echt zich niet te zam en sm edelt,

Dan zi
jn alle eet
len niets,xietsmeertlan ijdelkct
len.
Brantlt in de volle borst (le liefde uiet,voorwaar,

Een huwelijk isniets:eeu woortlslechtsvoor'taltaar.
(II1
j gaat Jppr de ccl/prp?/r zf.

A C H T S T E T O O N E E L.

(Het Jppzleîrerandert64 een J?,
/ïzl-)

DE zoox (alleen.j

zoox. lk had.mi
j warm gemaakt, en wasgeheel verwoed;
Nu ben ik watbekoeld en vri
jer stroomtmljn bloed;
'k Moetlagchen om mijzelf!want 'tis mi
jklaargebleken,
lk handelde we1gek!watzi
jn (latdwaze streken!Eerstwilc
le ik halfen halfhet hooft
lmijwelgaan breken.
Mrat d0eik,vroeg ik mt',toch wel(
len ganschen dag?

E11 kort (
laarna moet ik ïaan schieten , hakken , stekell,
En vind hier een rom an , de stof voor veel gelach.
W ant nog geef ik de lloop op haar niet gansch verloren ;
lk ben toch bovendien wel tot geluk geboren.

Mijn vaderheeftvermaak,alshi
j die streken hoort.
Men zeide mt',dathi
j nooiteen genoegen stoort.
Ja,hijis zelfseen vrientlvan zulke losse streken,
En daarin word ik ligt m et ieder vergeleken.

Hijzaltevreden zt-n;en in zijn eigen zoon
Vindthijvoor zijn toegeefli
jkheid hetbesteloon.
Maarik ben toch benieuwt
l,wie mijn parti
j zalwezen.
Hijzalverwonderclzi
jn. Nu,'kwachthem zonder Y1*POZO11.
Raak ik hetkereltle,dan is 'teen heelbeklag:
'tls vast zoo 'n troetelkinc
l, als ik reet
ls velen zag.

'
Welkan ik naar geen strijd metzulk een mug verlangen,
M aar goed geteekent
l moet papa hem weer ontvanpen,

Zoodatmijnheer zich welin hetgeheugen schrijft,
Datnimmervan GraafHolm ietsongewraken blijft.
N E G E N D E T O O N E E L.

DE zoox. DE vz
toza (ll'
eteeltJCJP
./'i;tdeJcp#.)

Daar zie ik hem !-- Mi
jnheer!ik heb flaar J
*1liSt
vernonlen :

Mt'n zoon is onverwachtreeds hetlen aangekomen,
En wandelt hier; ik kreeg hem nog niet in 't gezigt,

Doch ik zond om hem uit,en hi
jkentzi
jnen plipt.
zoox. Mi
j ishet aangenaam een eind er aan temaken,
Voort
latmijn vader komt. Maar 'kmoetvoor alle zaken
Voorwapenszorgen. Wantgi
j ziet,ik heb ergeen;
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Ik snel dus naar hethuis. Ik ga slechts even heen.

(H%
jf
zlïlgaan).
vA.
1)Ea. Nog iets,Mijnheer! totmijisdezebriefgekomen.
Wantmijn verloofdeheeft (
len goeden weg genomen,
Om mijtetoonen,datzijniets,wathetook zij,
Voor mi
jverbergen wil. Dien briefzond zijaan mi
j:
Aan u is het adres:

(H'
é lee8tJ:Jadre8.)
/

H eer W oldem ar van Stein,

Wantik denk voor hetnaast,dat gijhet we1zultzi
jn.
zoox. 'tGeluk ismij,helaas!zoo gunstig niet gebleven,
Datzulk een hand aan mi
j ditbriefje heeftgescllreven.
vwoElt. Heetgijdan nietvan Stein?
zoox.
O neen1
. 'kheb niet die eer.
vAoxa. Is niet de brief aan u?
ZOON.
lk geefhem u hier weêr.
vAoxu. En toch zendtzi
j hem mi
j. W aartoe moet dat tlan
leiden?

'Yatgaat debriefmijapn?
ZOON.
Gijzijtweltebenijden!
'tGeloofstaatbiju vast,gijdenktaan geen verraatl.
Een lietlder nachtegaalschijntmi
jf
litintlerdaad.
Die briefwasnietvoor u bestemc
l,zou hetmi
j schi
jnen;
Maar breek hem open,en (le twîjfelzalverdwijnen.
vwoEa (ter zjde). Als 'tmoogli
jk was,verwenscht!Waarom
kon hetnietzijn?
W at heeft toch mi
jnebruitlmet(lien mijnheervan Stein?
lk zag het meisje,t
lattlen briefmi
j gaf,verschrikken,
Zooclra pls zi
jmi
j zag;ze onttrok ietsann mi
jn blikken.
ZOON. Gi
joverlegt,dus gijvertrouwtop eene vrouw?
VADER. 0m el
ken twijfelaan mi
jn bruiclen hare trouw
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Te doen verdwijnen,nu!wilik hem openbreken;
Maarweldra zalmijn zoon dielltwi
jfelbloedig wreken.
'kBegri
jp tlen inhoutlreed.
s,hetzullen zaken zijn,
Zijheefteen kapitaalbijdien mi
jnheer van Stein.
zoox. Een kapitaal? Ei, ei!
VADER.
Nu let slechts OP de feiten.

(terz0
y#$.
O liefde!laatmijnietin bittere appelsbijten.
(H;
j bveekt#pzlbriel p.
/J:4 e1tlee8tnfi(#.)
Mijn (lierbre 'Yoldemar!''
ZOON.
Een stichteli
jk begin.
VADER (terz;
J'
&.)Verwenscht!
zoox. Nu vert
ler! want tlaar is geen kwaacl nog in.

vAollt(lee8t).''G.raafHolm ,die ijdle gek''
zoox.

Aha!dat ziet 0P IXjJ
*.

v.
tDEl
1.Wat?ik een ijdlegek? We1hoekomtzijdaarbij?
zoox. M aar waarom zie ik u alt
lus in vuur geraken ?

Datuwebrtlid mi
j scheldt,datmoettoch u welsmaken.
vAola.Mi
jnheer!waar denktgijaan? Ikbendieijdlegek!
ZOON. Onmogel
i
jk!ik ben't.
YADER.
Neen!mij geldtdeze trek.
ZOON. Na,sc
hrijftzi
jnietGraafHolm ?
vuto'
Ea (J?
)'zich zelven) Ach , was het maar niet waal-!
GraafHolm ,ja,ja,GraafHolm !
ZOON.
W atmeer? 'tIsmijnietklaar,
H oe u dat erf
&rren kan?
VADER.

Mijnheer!gi
jmoestu schamen!

lk ben die ijdlegek,zoo noemtmi
j toch (
lie dame!
ZOON. Zi
jtgijGraafHolm ?
VADER.
ZOON.

Nuja!
W eldat is al te mal!

'
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VADER. Hoelachtgil
-zoo,mijnheer! Is'tom mijnongeval?
zoox. DeJ
-onge Graafaldus,hijkwam zoo even aan,
Dat is uw zoon?
vAolx.
Ja, J
-a. H i
J-zalu weldra staan.
zoox. Etlmet dienzelfden dus, wilt gi
l
-,zal'k duelleren?

vAoea. Te dl'
ommel,ja!
zoox.

Datis om 'thoofd mi
l-om te keeren.

vADxIt. Mijnlleer!zeg,zijtgijdol?
zoox.

Dat kan ik zelf niet zeggen ;

Maarik za1totdien strijd dehantlaan'tzwaard nietleggen.
vwola. Gi
2- moet!
zoox.
Ik doe het nooit!
VADER.
Xt
1 Waarom Weigert men ?
zoox. Eenvoudig en alleen,omdat ik zelfhet ben !

VADER. Hoe? Gi
jmijn zoon?
zoox.
Mag hiju in zijn armen drukken?
De stem van de natuur was we1 lang te onderdrukken,

Maar nu zwijgtzi
j nietmeer.
VADER.

Ja, thans herken ik u!

zoox. Mijn waarde vader!
vaoxlt
Kom ,mijn zoon!omhelsmi
j nu!
'
Wi
j hebben we1elkaarop vreemde wijsontmoet,
Maarin deez'strijd isniets,datolls vervreemden moet.
En hebtgi
j mijden tekstop hardewi
jsgelezen:
Dooru ben ik bevrijd;'tza1totmi
jn redding wezen.
zoox. Mijn vader,gijvergeeft?
vAolR.

Van ganscher harte, man!

zoox. lk waseen beetjegrof.
vwoza.
Zeer grof! M aar stil dlarvau!
zoox. Dus heb ik met uw zoon nietmeer te dllelleren?

vatoxlt. 'kZielieveru methem vriendschappelijk verkeeren.

<
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zoox. El
1 uw verloofde dan ?
YADER. (
rev8cheurtden J0-9.
/'
). Van haar weetik genoeg.
En ik verachthaar! GijverkHjgtdie wijsheit
lvroeg,

Die eerst in d'ouden dag uw vader mogt besefen:

Moogtgijden slui
jer nooitzoo laatalsik ophefl'
en!
De liefdewenktslechtsin delente,voor dejeugd;
E1k ander echtverbond geeft vormelt zonder vreugd :

Slechts waar(
1e liefde bloeit,rt-ptook (leware trouw
En allders geeft (
1e korte droom slecllts lang berouw.

(1)epprf//îralt.)

%

M OL IE R E ,

D E V R EK.
BLIJSPEL IN VIJP BRDRIJV;N.
U RTàLING vAx T & C 0.

i

..

PXR SO N EN.

I
l.
tltluGox, vatler van Kleant en Elise, verliefd op Marianne.
s
œ
txslLzltTs,vader van Valerius en M arianne.
KLEANT,zoon van Harpagon ,minnaar van X arianne.
ELISE , dochter van Harpagon , beminde van Valerius.
vALElllus, zoon van Anselmtzs en minnaar van Elise.
AIAItIANNE, clocllter van Anselmus,beminde van Kleant.
l'
>ltO8INE y koppelaarster.
SIAfON , makelaar.
J.&1(oB , kok en koetsier van H arpagon.
Lk rIukcllE ,knecht van Kleant.
KIZAUDINA , meitl Yall H arpagon.
BItINDAYOINE
Jz-t MEIILUCIIE

l

akket.en van Hal'
pagon.

EEN COMVISSARIS YAN POLICTE.

Het4/:/1 weeltte.PJ7?
/,
#,in h(
.tâf
??
'
.
yran Harpagon.

E E n S 'r E B E D 11 I.IF .

E E R S T E T O O N E E L.
VALERIUS y ELISE.

vxLxxlrs. lloe nu,bekoorli
jke Elise,worc
ltgi
jdroefgeestig

na de plegtigeverzekering van trouw ,die gijzoo goed zi
jtgeweestmil
'te geven! lk zie u helaaszuchten, te mitlden mijnervreugde! Zeg mij,spijtàetu mijgelukkiggemaakttel1el)ben? HeLtgijLerouw overdieverbindtenis,waartoemi
jnewarme
liefde u heeft gedrongen ?
EtlsE. Neen Valerius,ik kallgeen berouw gevoelen over al

watik voor u doe; door eene al te zoete magt vdel ik mi
j
daartoe aangetrokken en ik heb zelfsdckracllt niet,tewellscllen
dat het anders ware. Alaar om u de waarheid t
,e zeggen , îkben 01
1ge1
*t1st over de gevolgen , en ik beu baug,dat ik u m eellief heb dan wel goed is.

vALE'
Rlrs. AlaarElise,wantktlllt,gijte vreezenhebbsn (1001al de goedheid,die gij voor mij llebt?
>rLlsl. O , duizend dillgen .... den toorn eens vatlers, de ver-

wi
jten eenel-familie,aanmerkingen van de wereld,en meerdan
dat alles, Valeritts, de verallderiug van uw hart, en die strafwaardige koellleid,waarmede uwe sekse (
1e al tc vtll
'ige Letuigingen eener onscknldige liefde meestal loont.
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vALElurs. O ,doemijhetonregtnietaan,mijnaaranderen
teLeoordeelen. Verdenk mi
J van alles,Elise,maarniet daarvan,dat ik te kort zou komen, in wat ik u verschuldigd ben.

Daarvoorheb ik u te lief en mijne liefde voor u za1 duren,
zoolang a1s ik leef.
Eyulsx. Och,Valerius,zo0 praten ze allen. In woorden ge-

lijken alle mannen op elkander, slechtsde daden toonen h0e
zeerzi
j van elkanderverschillen.
vArlluvs. Als dedaden dan alleen toonen wat wij zijn,
wachtdan ten minste, t0tgi
j mijn hartdaarnaarkunt beoordeelen,enwrijfmi
Jgeenemisdadenaan,geputuitdeongegronde
vrees voor de vervulling van een som ber voorgevoel. Ik bid u,

dood mijniet,door de grieven van een beleedigendentwijfelen
getfmij den ti
jd u doorduizende bewi
jzen van mi
jne waarachtige liefde te overtuigen.

Elzlsx. Helaas,hoegemakkelijk laatmen zichoverredendnor
menschen , die men bemint! Ja, Valerius, ik geloof dat u.

hartnietin staatis, mijtemisleiden. lk geloofdat gi
j mij
metwaarachtigeliefde bemintendatgi
jmi
jgetrouw zultblijven;
ik twijfeler volstrektnietaan en ik bepaal mi
jne vrees nog
slechtstotde berisping,die mi
j te beurtkan vallen.
vALzllrs.. M aar waartoe die ongeregtigheid ?
>rLlsz. lk zou niets te vreezen hebben , indien leder u met

mijne oogen zag,en ik vind in uw persoon de regtvaarfging
voor alleswatik voor u doe. Mijn hartberoeptzich op uwe
braaleid en voegtdaarbi
j de dankbaarheid,waartoe de hemel
mijjegensu verpligt. Ik stel mij ieder oogenblik voor den
geestdatgevaar,waardoorwijelkander heteerstaanschouwden,
die trefende edelmoedigheid, die u uw leven deed wagen, om

hetmi
jne aan de woede der golven te onttrekken , die teedere
zorgen waarmede gri
j mi
j omringdetna mijuithetwatergehaald
te hebben,uwe onvermoeidehulp en vurigeliefde,dietijdnoch
moeijeli
jkàeden hebben doen veriaauwen enwaardoorgij,ouders

6&
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en vaclerland op (
len aclltergrond stellende,llierlllijft;voormi
j
rang en fortuill vergeeteu ol
n mt-tezien (1enederigebetrekking

val)dienstknechtmijls vaclersvervult.DatallesheefteenonuitAviscllbaren illdrtlk op mi
jgemaakten letisin mijn oog genoeg,oln cle verbint
ltellisteregtvaardigen, dieik heb aangegaan;

maarmisschien c
latnietvoldoendeom c
liebijanderellteregtvaartligen en ik ben nietzeker,f
latmen mi
jnegevoelensdeelt.
vwlulaltrs. Van alwatgijdaar zegt, wenscllik (
lat alleen
mijneliefde eenigewaarde biju hebbc en watuw aarzelen aangaat,zoo doetuw vadergenoeg zt'n bestom u voor ietlereen
te regtvaardigen: Zi
jnebuitensporige ïierighdtl en de strenge
opvoeding,die hi
l
-zijnen kinderen geeft,zotlden vreemderzakeu
kunnen wettigen. Vergeef mi
j, bekoorlijke Etise, dat ik zoo
totu spreek. Gijweetclatoverditonderwerp nietveelgoetls
te zeggen valt. Maar,kortom ,alsik,geli
jk ik hoop, mi
jne
ouders kttn wedervinden,zullen wijnietveelmoeite hebLenom
alles naar genoegen te doen uitloopen. ATet ongeduld verwaclt

ik berigtvan hen,en a1shetlang uitblijft-ga ikàetzelfhalen.
Etasz. O ,Valel-ius ik bid u ,ga niet van hier; denk era1-

leen aan,mi
jn vadergunstig vooru te stemmen.
vkTuEllltrs. Gi
j ziethoeik dataanleg ! Gijweet wclke listen
5k heb moetenaanwenden om l
k
l
)i
p
;
-hem in diensttekom en!O nder
)

welk masker van sympathie verberg ik mij om hem tebellagen, en welken rolspeelik dagelijks om zi
jne genegenheid
te verwerven. lk maak groote vorderingen in dat vak , en ik
out
lervind dater, om (le mensclen tewinnen, geen betex mit
ldel
is , dan zich voor hen te vertoonen met hullne eigen neigingen ,
hunne glondstellingen te deelen , àunne gebreken goed te keuren

en'itlwatzijdoen toe tejIlicllen. Men behoeftniette vreezen
datmen altebeleefd zalzijn, en alkan men duidelijk zien
datmen hen om den tuin leitlt,zoo zi
jn de slimsten het eerst
de slagtofersdervleijeri
j; niets iszoo onbeschaamt
lofbelagchelijk,datmen hetllen nietkan laten slîkken, als men het

maar metloftuitingen kruidt. ln mi
jne tegenwoordige betrekking /oeik de opregtheid welcenswatte kort,maara1smen
de m enschen noodig heeft,moetmen zich welnaarhen schikken ,

en dewi
jlmen zenietdan daardoorwinnenkan,komtdeschuld
nietvoorrekening van degenen die vlei
jen, maarvan hen die
gevleid willen wortlen.

EI,
lsE. Maarwaarom trachtgij u ook niet de hulp mijns
broeders te verzekeren , voor het geval dat de meid ons geheim
ging verraden.

vxlulalvs. Alen kan beitlentegeli
jk nietontzien, en de karakters #an Vatler en zoon loopen zoo zeer uit een, flatket0n-

mogeli
jk isom zich geli
jktijdig in beider vertrouwen in tedrinfen. Maar handelgijvan uwe zi
jdebi
juwelbroeder,enmaak
gebruik van de vriendschap , die tusschen u beiden bestaat, om

hem voor onzebelangen tewinnen. Daarkomthijaan. Ik ga
heen. Gebruik dit oogenLlik om hem tc spreken en ontdek hem

nietmeervan onze zaak,dan gijdienstig zultvinden.
llulsz. lk weet niet ofik dekraclltzalhebLen hem datmede
te tleelen.

T W E E D E T O O N E E L.
KLEANT , ELISE.

Xt,
ZAX'
l'. lk ben bli
j datik u alleen vind.

brand van

vellangen om u een geheim mede te t
leelen.

yrLlsz. lk luister. Wathebtgt'mi
jte zeggen.
ltrlAxl'
. Veel, zeer veel, endatallesllegrepen in tweewoorden : ik bemin.

l
I
sI.lsE. Bemintgij?
KLEAXT. Ja,ik bemin! M aar voor (lat ik verder ga moet
ik u zeggen , dat ik weet dat ik van een vaderafhang; datde

naam van zoon mij aan zi
jnen wilonderwerpt;datwijonze
trouw niet m oeten verpanden , zonder toestemming van hen,
tlie ons het leven gegeven hebben ; dat cle hemel hen tot besttm rders onzer handelingen heeft aangesteltl, en dat ons opgelegt
l is daarover niet te beschikken dan onder hunne leiding ;

datzij,cloorgeenedwazeopgewondenheidbevooroordeeld,mintler
zullen (lwalen dan wij, en beter zullen zien wat goetlvoor
onsis; dat wij eerder het heldercloorzigthunnervoorzigtigheicl m oeten vertrouwen , dalz de verblinding van onzen harts-

togt, en dat tle overijling (lerjeugd onsmeestalin de treurigste omstanclighetlen brengt. lk zeg u t
lat alles, opdat

gi
jc
le moeite niet zult (
loen hetmt'tezeggen;wantmjne
liefde hoortnaar niets;ik bid.u dus mijgeene teregtwijzingen
te geven.

ELlsE. Hebtgi
j11>1-,(
lie gijbemint,ten huweli
jkgevraagd?
KLEAX'
I'. N een; maar ik heb vast besloten het te doen,en

ik bezweer u nogmaals, geene redenen bi
j te brengen om mij
van besluit te doen veranderen.
ELISE. Geloof
t gi
j (lan dat ik zulks zou doen ?

XLEAXT. Neen, maar gi
j bemint niet. Gij zi
jt onbekend
met dat zoete geweld,dat eene teedere liefde op onze harten

uitoefent, en ik vrees,(
lat gijmijteverstandig zouc
ltpraten.
xtasl. O , zwijg daar toch over. Er is niemand, die niet
ten minste eens iyt zi
jn leven tlaarin te kortkomt en alsik
u mijn hart blootleg, zal ik in uwe oogen misschien minder
verstandig zijn,dan gi
j.
xLxwxT. 0 , gave Gocl,dat uwezielevenals t
lemi
jne
yrl.lsx. Laat ons eerst uwe zaak ten einde brengel
z, en Z&g

n'
lt-, wie gij eigentli
jk lief hebt.
XLEAXT. Een jong meisje,dat sec
lert ko.
l'
t in deze buurt
woont,en datgeschapenschijutom allen, (
lie haar zien, met
liefdejegells haar te bezielen. Nooitheef'
tde natuur een beminl
lelîjker wezcn het aanzijn gegeven en ik gevoelde mi
j

aangetrokken zoodra lk hat
u.zag. Zi
j heetMaxianne en woont
meteenegoedeoudemoetler,die bi
jna altijtlziek is,en voor
wie d1t beminneli
jke meisle onbegri
jpeli
jk veelliefde aan den
(lag lpgt. Zij bedient haar, beklaagt haar,troosthaar,met
eene teederheid, die uw hart zou roeren. A1watzijdoet,
tloetiijop (
leaangenaamstewijze; bi
j iclerharer handelingen
ziet men duizentl nieuwe bevalligheclen, eele aanlokkelijke
zaéhtheid, eene overret
lende goedheid, eene bewont
lerenswaar-

dige braafheid,eene ..... O ,ik wilde datgijhaarkendet!
ELlsl. lk ken haarreeds uitwatgi
j mi
j daarzegt,en om
te weten wat zi
jls, is hetvoldoende,datik wete,datgij
haar lief hebt.

xLxAxT. Onder de hand heb ik bemerkt,datzijnietri
jk
zi
jn,en tlathare zuinige levenswi
jzenognaauwelijksvolt
loent
le
is om ront
l te komen. Stelu voor,welk eenevreugde het zou

zijn, iemand die men liefheeftin ruimer omstandighetlen te
brengen , ongemerkt eenige tegemoetkomingen te verschafen

voor de gednge behoeften eener deugdzame familie. Begri
jp
eens,welk eene smart het voor mij is, te moeten zien, datik
door dt glerlgheitlmi
jnsvadersbuiten staatgesteld ben,deze
vreugd.
e te smaken en aan dit beminneli
jke meisje bewijzen
naijnerliefde te geven.
yiLlsE. O , ikbegri
jp ten volle,hoezeeruditmoetsmarten.
KLEANT.

O , m eer dan men kan gelooven. Kan er wel iets

verschrikkeli
jkers zijn dan tliestrengebezuiniging diemen op
onstoepast,en die nare gierigheid waarin wi
j wegkwi
jnen?
'
Wrat geeft het ofwijgelt
lhebben,alswijheteerstkri
jgen
alscle schoonett'tlom genotervante llebben voorbijis;alsik
zelfs om fatsoenlt'k televen mi
j overalin schulden moetgaan
steken;als wi
j genoodzaaktzi
jn dagelijksde htllp c
lerkooplie4en in tt roepel
z om ten minste fatsoenlïjk gekleet
lte gaan?
Enfin,ik heb u willen spreken om mi
jtehelpen om vaderte
polsen omtrent de gevoelens die ik koester, en als ik zie dat

ht'ze afkeurt,ben ik van plan metditbeminneli
jkemeisjenaar
andere streken te gaan, om het geltlk te genieten ,tlat de hemel
ons daar geven zal. Daartoe zal ik overal geld ter leen zien

te krijgen en alsuwezaken staan zoo als (le mi
jne en vatler
zich tegen de vervulling onzer wenschen verzet zullon wt'
hem beiden verlaten en onsvrij maken van de dwingelandt',
waaronder zi
jne onverdrageli
jke gierigheit
lons netlerdrukt.
ELlsE. lnderclaatl, hij geeft ons dag aan dag meerretlen
om den doocl van moeder te betreuren , en

.

KLEAXT. lk hoor ztine stem. Laatonsheen gaan om ons
gesprek voortte zetten,el1latel
.zttllen wijte zamen een aanvalwagen op zijn verstaald hart.
D E R D E T O O N E E L.

HAarwGox. LA ELICHE.

HAIIPAGON. Datleli
jk hier van daan, en geen woort
lmeer.
Mi
jn huis uit,dadelijk,gaauwdief,galgenaas.
I,
A z'Iulcllz (tera#Vt). Ik heb nog nooit zoo'n ondeugendt
?
kerel gezien als die vervloekte gri
jskop; en ik geloof,ondel'
verbetering, dat hij den duivel in 'tlijf heeft.
H-txlazklox. Heb Jewatte pruttelen0
.
LA y'Lkclll. '
Waarom Jaagtu mijweg9
.
IIARIUGON. Moet je me nog retlen komen vragen,galgellstrop?Maak datje weg komt,ofik slaje dood.
LA >aLlcHl. JYat heb ik u gedaan.

HAulrxoox. Jellebtme....ik wildatjeheen gaat.
Lx >alulcul. Maarmijnheer, uw zoon heeftmi
j bevolen op
hem te wachten.
HAltlaAlox. W acht hem dan op straat en sta daar niet in

mi
jn huis als een paal, om alleste zien watergebeurtel)
. it I: .
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overaljevoordeelmeête doen. Ik wildaarnietaltijdiemant
l
voor me hebben d;e mi
jn zaken bespionneert, een verrader,
wiens verwenscllte blikken al mi
jne daden nagaan , al wat ik
bezit zou willen verslinden , en overalrondsnufelt om tezien
of er niets te stelen valt.
>arulcllx. Hoe drommel wilu dat men hetaan zou leggen
om u te bestelen ? Is u iem and om bestolen te worden , u die
alles wegsluit en dag en nacht op scllildwacht staat ?
HAapAGox. lk zal wegsluiten watik goedvikld , en op schildwacht staan zoovtel ik wil. lk heb geene spionnen nootlig ,

om na tegaan watik doe. (Ter z#'
&.)lk schril
t ervoor dat
hi
j iets vermoedtvan mi
jn geld. (Luid.lJezoudtneteen vent
wezen om uitte strooi
jen clatergeld bijmijverborgenis!He?
I,A y,
LlclIE. Heeft u geltl verborgen ?
IlAal>AGox. N een schurk , dat zeg ik niet. (
Zaoât.)Hetis
om dol te worden (Luid.) lk vraag ofJ
-eniet kwaadwillig
zoudt willen uitstrooijen dat ik hethad.

LA rrlcul. Hm !wat kan ons (lat schelen, of u gelc
lheeft
of niet, het is voor ons hetzelfde.

HAxluGox (âe
-ft de hand p.
p om la Fl?câ:een klap te.
;:r:z?,
).
Heb je nog wat te pruttelen?lk zalje nog pruttelen om je
ooren. lk zeg je nog eens,maak datje hiervan daan komt.
I,A lalukcHE. Nu , ik ga a1.

IlAaluoox. '
W achteens,neem jenietsmeê?
LA #LlcHE. W at zou ik meênemen9
.

HAltlugox. Kom eens hier, laat ik eens ktken, Laatje
handen eens zien !

I,A y,LlcI1E. Daar.
IlAltlaAGox. De andere.
I.
A >alulclll. De andere?
IlAllrAGox. Ja.

LA FticllE. Daar.

HAUPAGON (Cn/
J'
dJ op #ezllri
jden I0,pe1'ztaltla .
FJJcJ$.Heb Je
daar niets in?

Iz.
,
t y'
Ialcl
ll. Kt'
k hetzelf.

HAltluGox (roelt'
d
lcz
louderJcfow,
kden Jrp/ vattî/'
fI'
lèchej.Die
wijde broeken zi
jn net goeclom gestolen dingen te verbergen.
lk wou dat ze (l'er een aan ophingen.

LA rlulclll (terz#'
#$.Zoo'n ventverc
lienc
ledathem gebetlrde
wathijvreest!JYatzou ik hem graag eensbestelen.
IlAxlaAGox. lIe?
LA y'
l.lclll. W at?

HAaIUGON. WatpraatJevan stelen?
LA >atècllE. lk zeg dat u wel alles navoelt, om te zien of
ik u bestolen heb.

Hwalulox. Dat wil ik doen. (113*voelt ?r
03 dezcl-/-pzlrczl
la FJ)câd).
LA (
ialukclll. (terz9'
&). Deduivelhale degierigheid en de
ïierigaards.
HARPAOON.

He? Watzeg Je?

LA >alulcllh
z. W at ik zeg ?
IlAupwGox. Ja. Watpraatjevangierigheidenvangierigaards?
I,A y'
LlcHE. Ik zeg, dat ik ze naar den (luivel wensch.
HARPAGON. Van wie praat J
-e?
I,A >alukcux. Van de gierigaards.

HwxluGox. En wie zt'n t
lat,diegierigaards?
I,A >nlulcllx. Leelijkers,slechtaards.
HAlœAGox. M aar wie bec
loelje daarmeê?
I,
A y,
LlcIIl. W aar wordt u zoo boos om 9
.
HAaPAGox. lk word boos om hetgeen waarom ik boos moet
Avorden.
LA #LlcHE. M eent u dat ik van u spreek ?

lk meen wat ik meen; maarik wildatje me
zegt,tegen wien je spreekt,a1sJe dat zegt.
LA FLkcllE. lk spreek .......Ik spreek tegen mi
jn muts.
HAaPAGON.

l2

HARPAGON. lk zou weleensop eene gevoeligewi
jzemetJe
kunnen spreken.

I,A rLlcHl. Zalu mijbelettendegierigaard.
stevemvenschen?
HwaluGox. Neen, maar ik zalje beletten te wawelen en
onbeschaamd te zijn;zwijg.
Lx y'
Tuècllz. Ik noem niemand.

IlAltlxatlox. lk zalje ranselen,alsJe spreekt.
I,w rLlcIIE. Die (
le schoen past trekt hem aan.

IIARPAgox. Za1Je zwi
jgen?
Iu.
&.lplzlcllE. Ja,maar ik heb er niet veel lust toe.
I1AaPAGox' Zoo!

I,A laLlCHE (f/
JJ'
#/Harpagon nog eyz'zak in zc
l'zlja8). Daaris
uog een zak. ls u nu tevreden ?
Hkal
aAGox. Kom geefm aar hier,laat me niet eerst zoeken.

I,A y,
I,
lcllE. W at?

IlwltluGox. WatJe me afgenomen hebt.
LA rIulcllx. lk heb tl niets afgenomen.
Htltra
xGox. Zeker niet?
1,A lpzslcl,
Ix. Zeker niet.
utaluGox. Nu , loop dan naar alle duivels.

I,A yaluèclll. (terz;
J'
&).Daarwordtikwelaardig weggestuurd.
IIAXPAGOx. lk beroep me op Je geweten.
V IE R D E T O O N E E L.

HASPAGON (alleen).

Die strop van een knechtmaakte hetmi
j dan alheellastig
en ik kan dien kreupelen hontlniet langer zien. Het is ook

maargeene kleinemoeiteom eene groote som geld inzijnhuis
te bewaren, en gelukkig hi
j,die alzt'n geld goed geplaatst
heeften nietmeerbewaartdanhi
jnoodigheeft,om vanteleven.
AI
'en is maar niet weinig verlegen om in het heele huis een

13

veilig plek-e tevinden;watmij aangaat,geldkisten zijn mt'
niet veilig genoeg ; die vertrouw i
k niet;(lie houc
lik juist
voor het eel-ste lokaas voor dievrn;dat i
s altijd hetet.
rstewat
zijaanpakken.
V IJ F D E T O O N E E L.
HARPAGON ; ELISE en KLEANT 8preken zJJ;zé/2 en JFJXP/
acâter p.p het tooneel.

HAaluGox (denkende alleen & ti
.
in). lntusschen weetik niet
of ik er wel goec
l aan getlaan heb , die tienduîzend kroonen ,

die ik gisteren terug kreeg,in mt'n tuin te begraven. Tientluizentl goutlen kroonen in huis, die som is groot genoeg

om
(Tercc
/& ,.
Eli8e f'
zlhrleantzi:zl&.) O ,llemel!zou ik
mijverraden hebben; zou de driftmi
j vervoerd hebllen;en ik
geloof dat ik hardop gesproken lleb,terwi
jlik in mijzelven
silrak. (Tp/Kleanten .
rJï,
y:.)Watis er?
KLEANT. Niets, Vader!

HAltlxAGox. Zi
jt gijallang hier?
yrLlsl. Neen,vader,wijkomen juistbinnen.
HAlt1>AGox. Hebtgijgehoord.
xLxwxT. W at ,vatler?
Htxl7wGox. Dat....
>rLlsl. W at, vader?
HA.
lœwtkox. W at ik daar gezegd heb.
KLEANT. Neen.
HARPAGON. Ja wel, zeker wel.
ELISE. lnclel'
daad niet.

HAupAGox. lk zie wel,datgi
j geluisterd hebt. Ik sprak
daarin mi
j zelîen over demoei
jelijkheid om tegenwoordiggeld
te krijgen,cn ik zeide datmen welgelukkig is,a1smen tien
duizend kroonen in huis heeft.

l4

KLEANT. Wijaarzelden u aan tespreken,uitvreesvan ute
storen.

HARPAGON. lk ben blijfle, datik u dltzeggen kan, opdat
gi
j de dingen nietverkeerd zouztversfaan en u zoudtverbeelden , dat ik zeide , dat ik tient
luizen; kroonen had.

KLEANT. WiJzi
jn nietnieuwsgierig naar uwe zaken.
Iltapwgox. Gave de H emel, dat ik tientluizend kroonen
1-i2
-k svas.
KLEANT. Ik geloofniet....

IIAXPAGON. Datzou een goed ding voor mi
j zi
jn.
ELISE. Dat zijn zaken ..
HARPAGON. Ik zou ze wel nqotlig hebben.
KLEANT. lk geloof.....

HAalAAGox. Ze zouclen mijbijzondergoel te paskomen.
ELlsE. U is

HAltluGox. En ik zou ermi
jnietalsnu overbeklagen,t
lat
llet zoo'n slechte ti
d is.
-i
KLEANT. Lieve H em el,vader, u heeft geen reden van kla-

gen,iet
ler weetdatu rijk genoeg is.
HAulawgox. Wat? Ik rt'k genoeg! Diedatzeggen,liegen.
Nietsonwaarder. Hetzijnschurken,diediepraatjesuitstrooijen.
ELISE. W orc
lt niet boos.

uA.
ltlut4ox. Hetisweltreurig c
latmi
jne eigen kinderen mij
verraden,en mijnevijanden worden.
KLEANT. Is men dan uw vijantl a1s men zegt dat u wat
bezit.

HA.
lll'l.
tlox. Zulke praatjesen degroote verteringen,die gij
maakt,zullen oorzaak zijn,datmen mi
jdeneenofanderen (
lag
den hals afsni
jdt, in de meening datik geheelen alin het
gouc
l zit.
XLEANT. W elke groote verteringen m aak ik ?

H.
&1t1uGoN. Welke? lshetnietmeer dan erg je met dien
l
tostbaren jas te zien loopen? Gisteren beknorde ik Jezuster

maar m et z
-ou is hetnog erger;van watje aan jeli
jfhebt,
zou een heel huishouden kunnenbestaan. lkhebjewelhonderd

maal gezegtl, dat je manieren mijvolstrektnietbevallen;je
hangt geweldig den grooten heer uit; en om zoo gekleet
l tegaall

moetjemijwelbestelen
KLEAXT. W at, u bestelen ?

HAalawf>ox. Ja wat weet ik het; hoe kan je anders den
staatophoutlen,dien jevoert.
KLEAXT. lk speel; ik speel zeer gelukkig en ik besteecl al

watik win aan mi
jn toilet.
HARPAGON. Dat is zeer verkeerc
l. Als 2e gelukkig bent in

hetspel,moestje (
l'erjevoordeelmede doen en watjewint
op eerlijken interest uitzetten, opdat je 'tlater terug kontlt
krijgen. lk zou,om van.hetandere niette spreken,weleens
willen weten waal-toe al die linten dienen,waarmetleje van
het hooft
l tot devoeten behangen bent,en ofeen halfdozijn
naalden nietvoldoendezijn om een broek op te houclen.(*)
Tlet is niet noodig geltl aan pruiken te bestedeu , als men

zijn eigen haar kan dragen, dat nietskost. lk wetldatgij
aan pruiken en linten minstens twintig pistolen besteec
lt; en

twintig pistolen geven in één jaar achttien livres zesstuivers
en zes penningen,slechtstegen den twaalfden pennîng.(t)
xL>zwxT. U heeft geli
jk.
H-tItPAGON. Laat ons tlaaroverzwijgen en van andere zaken
spreken. (Ziende datKleantézlEliseelkandt
.r /p:fco//c:zl.
)
HA.
ltlaAGox. Lzachtter zl
jde.j lk geloofdatzt'elkaârLeduiden om mi
jne beurs te stelen. @uid.4 Watbeteekenen die
ïril
uassen.

(*) Men drocg ten tijzevan Alolière de broek ?
)fmetknoopen op hetmouwnaalden ofnestelss(
lpgehangen aan strookjesvan gelijke stofalshetbuis,aan(
lit
laatste waren vastgtlllecht. De liuten, waarvaa gesproken wolkt, hechtten tle
pronkersaandens'.
llt
lu(
ler, aan de kniebogten aan deheup,ofaansjerpenol
vest ofk'amizof'l 5astgemaakt ?)f aau (le breek waren lussen die(ltlormidtlelvan

bandelierssclluin overr
1e borst.

(t) Tegen 81/3pcrcent.

ELISE.

Wi
j overleggen wie van onsheteerstza1spreken;
wijhebben u beiden ietste zeggen.
HzkaluGox. lk heb aan u beiden ook wat te zeggen.

KLBANT. Wi
j wenschten u van een huwelijk te spreken.
HAltI>AGON. En ik wenschte u ook over een huweli
jk te
onderhouden.
>zLlsx. O hemel, Vacler!

IIAXPAGON. 'Vaartoe die kreet,meisz
-e?Zijtgi
jbang voor
den naam of voor de daad?

KLEAXT. Het huwelijk kan ons beiden, zooalsgi
j hoort,
schrik aanjagen, en wt'vreezen dat onze gevoelens nietmet
uwe gevoelens, niet m et uwe keus overeenkomen.
HARPAGON. Gedul
d znaar. llebt naaar geene vrees. Ik weet

watgi
j beiden noodig llebten gijzult geen van beiden redell
hebben u te beklagen over hetgeen ik doen wil; en om maar
vast te begi
llnell, (tot A7/czl/) zeg eens, hebtgijeeneJonge
daln.
e geziell,M arianlle genaazn.
tl, die hier in de bucrtAvoont?
XLEANT. Ja, vader.

HARPAGON. En gij?
xI,lsx. Ik lleb van haar hooren spreken.

HA.
xlxA.tlox. Hoevindtgi
j diejonge dame,mi
jldzoon?
XLEANT. Een allerliefstmeisje.
H aar voorkomeli?
KLEANT. E(lel en verstalldig.
HARPAGON. H are houding en manieren?
XLEAXT. Bewontlel-ellswaardig.
HARPAGON.

Ht1œAGON. Gelooftgi
j niet,datzulk een meisje we1 waard
is dat men aan haar denkt?
KLEAXT. Ja vader.

IIARPAGON. Datheteene wenscheli
jke parft'zoutle zijll?
KLEANT. Zeer wenschelijk.
HAltluGox. Datzi
j zeergeschikt1ijkt)om eene goetle lluislïoutlster te wezen ?

xtEAx'
r. Ongetwijfeld.
Ilwalu gox. El
1 dat eel man 1'
etlell zou hebLen gelukkig'
met haar te zil
-n ?
xr:
EAxT. Zeer zeker.
gheid ; ik ben bang (lat
HARPAGON. Er is eene kleine zwari

zij nietzooveelmede zalbrengen alsmen zou wenschen.
xLlwxT. O , vader, geld beteekent niets als het er op aan-

komtom een braafmeisje te huwen.
ua.
ltlla.
tlox. Dat niet, dat niet; maar als m en er niet zoo-

veelvitld.
t alsmen wenscht,zou men hetalti
jd op ietsanders
kunnen uitzuinigen.
KLEANT. Zeer zeker.
HARPAGON.

Nu ik ben blijc
le te zien dat gijmijnegevoelens

deelt, want haarec
lelvoorkomf
?n ellharezachtheidhebbenmi
jn
hart getrofen ; en ik heb bcslott'n haar te huwen als er maar
eenig vermogen is.
KLEANT. W at!
HARPAGON. l'
Ie?

KLEANT. Gijhebtbesloten,zegtge

@ @

HARPAGON. X arianne te htllven.
KLEANT.

Wie? Gijvac
ler? Gij?

Ja, ik , ik , 1k. W at zou dat?
xLxwxT. Ik wordt daar op eens zoo duizelig , ik ga heen.
llwapAGox. O , dat
niets, ga m aar gaauw in de keuken
HARPAGON.

een flink glas koud water drinken.

Z E S D E T O O N E E L.
I-IARPAGON , ELlsE.

HARPAGON. Zoo zijn die fijne heertjes,zoozwakalsmuggen.
Zie, meisje, dat heb ik besloten. Vooruwen broederàeb ik
. it I: .
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eene weduwe, van wie men mijvan morgen gesproken heeft;
en u geefik aan den heer Anselmus.
Etlsz. Aan den heer Anselmus?

HAalulox. Ja. een bezadigd, voorzigtig en wijs man,
nietouder dat
z vijftig jaar, en over wiens groote bezittingen
men overal hoort roepen.

ELlsl (eene Jfzkszw makende).lk wi1niettrouwen,vader,a1s
het u belieft.

HARPAGON (Eline z'clpp&dafît-l. En ik meisjelief,ik wi1dat
gij weltrouwen zult,als àetu Lelieft.
EtlsE (nog een85f/kéw#$.Vraag excullsvader.
HAapx
tGox (Eli8enaboot8endej.Vraag excuus,mejufvrouîv.
Etlsl. Onderdatlige dienares van den heer Anselmus; maar

(vetkr Jf/kdpplmetuwepermissie,ikza1nietmethem trouwen.
HARPAGox. Onderdanige dienaar,maar(ïlinefcé/rnabootnende
metuwe permissie,gij zultvan avond nog methem trouwen.
Elzlsz. Van avond?
HAsrAGox. Van avond.

ELlsl (nog een8 bltigenh).Datzalnietgebeuren,vader.
HAaluGox (Eline îtog tzzld naboot8eltdej.Datzal wel gebeuren
dochter.
>rLlsl. Neen.
HARPAGON. Ja.
ELISE. lk Zeg Van neell.
@
HAaPAoox. Ik zeg Van J
&.
rLlsl. Daartoe zult ïi
jmi
j nietdwlngen.
Ilwxlu Gox. Daartoe zal ik u dwingen.

lusz. Ik maak mi
jlievcr van kant(lanzoo'llmantenemen.
HA.
ltlutlox. Gijzultu nietvan kantmaken,en gijzultllem
huwen. Maar zie mt- die onbeschaamdàeid eens aan. Wie
heeft ooit eene dockter zoo tegen haar vader hooren spreken.

ELlsz. Maarheeftmen ooiteen vaderzi
jnedochterz0o zien
uithuwell?
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IlAsrAGox. Hetiseene parti
j daarllietsopisaantemerken,
en ik wed datiedereen mijnekeuze goed zalkeuren.
ELlsE. Et
lik wed, datzijdoor geen enkelredelijk mensch
zal worden goetlgekeurd.

HAltl3wGox (Valerili8 ï0l de '
?
lév-/d ziendet. Daar is Valeriuq.
Wiltgij,dathi
j tusschen ons sclleidsman zijin deze zaak?
ElzlsE. Dat is goetl.

Ht'
RpwGox. Zultgi
j u naarzi
jne uitsgraak scllikken?
>:lzlsE. Ja,ik za1(loellwathi
j zegt.
llztalaAGox. Dat is dus overeengekomen.

ZE V E N D E T O O N E E L
VALERIUS , HARPAGON , ELISE.

HztltluGox. HierValerius.Wi
jhebbenugekozenom tezeggen
wie van onsbeiden geli
jk heeft,mi
jne dochterofik.
vAluElutqs. Ongetwi
jfeld gi
j,mi
jnheer.
HAal
uGox. Mreetgt'waaroverwijspreken?
vwLyrRltTs. Neen,maar gi
j kunt geen ollgelijk hebben,gi
j
hebtin alle opzigten geli
jk.
HAXPAGON. lk wil haal' van avont
l tot edltgenoot geven
een man, die even wi
js alsverstandigis,en demallemeidzegt

mij in 'tgezigt,dat zijer voor bedankt hem te nemen. Wltt
zegtgi
j daarvan?
vATuElut7s. W at ik er van zeg ?
Hwaluoox. Ja.
vwLyzlt,
lt7s. H m 1
. hm 1
.
HAaluGox. W at?
vALExlus. Ik zeg dat ik hèt in den gront
l van dezaak vol-

komen met u eensben, en datgi
j we1gelijk moethebben,
maar zijheeftnietgeheelen alongelijk,
IlAltlaAGox. Wat? Mijnheer Anselmus eene llitmuntentle

parti
j: lletis een man, die edel, zachtaardig, bedaard,verstandig en rijk is,en die geene kinderen meer heeftuit zijn
vorig huweli
jk. Kan zij wel betcr?
vwlulltlus. Datis zoo;maarzijzou u kunnen zeggen,dat
(le zaken wataltehaastig gaan en datzi
j ten minste zooveel
tijd moest hebben om te zien of hare neiging we1overeen
kwam met
HAlœAGox. Het is eene gelegenheid , die men dadeli
jkmoet
aangl.
ijpen. lk vind hier een voortleel datik elders niet zou

villden. l-lijwi1haar zonderbruidsclatnemen.
vAlulslrs. Zonder bruidschat?
HARPAGON. Ja.
VALERIUS. O dan heb ik niets gezegd. Ziet u !
eene aftloende reden ; daar m oet men OP af'
gaan.

HAUPAGON. lletisvoormij eenegroote bezuiniging.
vAluEitlus. Zeker, datlijdtgeen tegenspraak. Hetis waar
dat uwe dochturu zoa kunnen tegenwerpen,dathet huweli
jk
een gewigtiger stap is dan men zou gelooven ; dat het er op

aankomt,zijn gelleele leven gelukkig ofongelukkig tezi
jn,ea
dat eeue verbindtenis, die duult tot aan deu dood , slechtsmet
groote omzigtigheid moet wortlen aangegaan.
HAXPAGON. Zonder bruidschat!
YALERIUS. Gi
j hebt geli
jk. Dat beslist alles. M en zou u
echter kunnen zeggen , dat bi
j eene dergeli
jke gebeurtenisde

neiging van een meisje nietoverhethoofdmoetwordengezien,
en dateen grootverschilvan jaren,karakte,
r en herinneringen
een huwelijk zeer ongelukkig kan maken.
HAaPAGON. Zonder bruitlschat.
vA.
lz
yrltlrs. 0 , daar valt niets tegen te zeggen, tlatiszeker.

'Yie drommel zou datlaten voorbijgaan? Erzijn we1iswaar
vaders genoeg , die in d.
e eerste plaats de tevret
lenheic
l hunner
dochters begeeren ;die hen niet aan lleteigenbelang zouden willen
opoFeren el1 die bovenal zoutlen trachten hen een huweli
jk te

tloen sluiten , waaria die gelukkiye overeenstemming heerscht,

die haaralti
jd eer,rust en vreugdeverschaft;en (
lat.....
HxltpAlox. Zonder bruidschat!
vAluzm vs. Dat is zoo, dat doet(
let
leurtligt. Zonderbruidschat! Hoe zou men zoo iets kunnen weêrstaan 1
.

IIAXPAGON (ter zt
jde, naar den kantrczlden Jf/fzlziendej.
Drommels!mi
j dullkt datik een hond hoorblafl'
en! Zou men
mi
jn geltlzoeken? (Tot rcîdrfzfd.) Blijfhier,ik kom dadelijk
terug.

A C H T ST E T O O N E E L.
ELISE , VALERIUS.

ELlsE. Zi
jt gijtlwaasValerius,om zoo te spreken.
VALERIUS. Dat doe ik om hem niet boos te maken enbeter

te slagen. Zijne grondstellingen il)eens omver te werpen zou
hetmidtlelzijn om allestebederven. Erzijnvandiemenschen,
die m ell slechts van ter zi
jde kan aantasten,karakters dieallen
weêrstand haten , weêrspannigen die zich m et geweld tegen de

waarheid verzetten,diezich altijd afwentlen van(lenregtenweg
cler rede en diemen slechtsaldraai
jende brengt waarmen ze
hebben.wil. Neem den schi
jn aan van toe te stemmen wathi
j
wil,en gijzultbi
tteruw doelbereiken,en...
>rLlsz. Maar dathuweli
jk,Valerius?
'
vAlœaltTs. Wi
j zullen welwatuittlenken om hettebeletten.
ELlsl. Maarwatzullen wi
juitclenken, a1s het van avontl
al gesloten m oet worden ?

vxlaaltrs. Gijmoetuitstelvragen, en de eene of andere
ziekte voorwenden.
ELlsl. M aar m en zal die list ontdekkenalsmengeneesheeren
roept.

vArElurs. Zi
jtgij dwaas?Weten zijer dan ietsvan? Loop
heen,a1sgi
j bi
jhen zijtkuntgijelkeongesteldheid voorgeven,
die gi
j wilt;zi
jzullen u welvertellen waarhetvandaarkomt.
N E G E N D E T O O N E E L.
HARPAGON , ELISE , V-tLERIU8.

HAItPAGON (terzy#: op denccl/tvyrpzê#).Gotldank,lletisniets.
VALEXIUS (zoltder Harpagon tezi:zl). Onslaatste hulpmiddel
is eindelijk datde vlugt onsvooralles vl'
ijwaart,en,schoone
Elise, als uwe liefle in staatis tot eene heldhaftige daad ...

(Harpagon ziende.j Ja, eene dochtermoethaarvatlergehoorzamen. Zi
j moet nietvragen hoe een man eruitziet;en als
de groote aallnemeli
jkheid zonder Irf
zi#dcic/ er nog bi
j komt,
maetzijgel'
eed zi
jn allestenemen watmen haargeeft.
HAalu Gox. Dat noem ik spreken , zooals 'tbehoolt!

vAlulluus. Neem mijnietkwali
jk,mijnheer,a1sikeenigzins
in vuur gel
'
aak en als lk haar zoo hard toespreek.

HAxluGox. Wel zeker niet! lk ben erregtbli
j om en ik
llegeer dat gij eelle volstrekte magtoverllaar uitoefent. (Tot
/Jùd.)Ja gi
jmoogtwillen vlugten zooveelgi
jwilt,ikgeefhem
hetgezag over,datde hemelmijover u gegeven heeft,en ik
begeerdatgijalles doetwathiju zalzeggen.
VALERIUS(/pJEli8e). Nu moetgijmijne vermaningennogin
.

f
len willtl slaan.

T lE N D E T 0 O N E E L.
HARPAGON , VALERIUK

VALERIUS. Mijnheer,ik volg haar om llaarverder deleste
lezen.

HAxlaAGox. O ,ja, zeker! Gij zijtms
jneregterhanp.
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vAlz
xltlrs. M en m oet haar kort aan houden.
llAxpwGox. Ja , dat is zoo. M en moet.....

vAluxltlrs. Laatmijmaar begaan. lk geloofdatik hetwel
klaar zal spelen.
HAltpaGox. Ga uw gang. lk ga even de stad in en kom

(
ladeli
jk terug.
VALEBIUS. (zicâ totA'
JI:rigtende,terlrl
jlJC
J'âeen gqatnaar
&zzkantC
zccr z1
j âeenyegaan f,
s).Ja,hetgeldishetkostbaarste
ding van de wereld,en gi
j moetden heme!danken voor(
len
braven vader,dien hij u gegeven heeft. Hi
j kenthetlevell.
Alsmen een meisje zonclerbruidschatwilnemen, moet men
niet verder vragell. Daarin liyt alles opgesloten , en zonder

Jrfff
Wdclcfvervultdeplaats van schoonheid, jeugd, geboorte,
eer,wijsheid en deugd.
HA.
lœA.
tyox (alleelt). Die braveJongen! Hij spreektalseen
orakel. Een gelukkig m ensch (lie zoo'n knecht heeft.

w vrrrr-

a

T W E E 9 E B E D R IJ F.

E E R ST E T O O N E E L.

xLxAxT,LA rLlcuz.

KLEANT. Schurk,die2
-e bent,waar ben jenuweêrgeweest?
Had.ik je geen lastgegeven..
I,
A y'
LècHE. Ja,mi
jnheer,ik washier gekomen om opute
wachten;maarmi
jnheeruw vader,de onbeleefdste ventvande
werelt
l,heeftmijweggejaagd,en ik hat
l alle kans om klappen
te kri
jgen.
KLEANT. Hoe staan de zaken? Er is meerhaastbij f
lan
ooit. Sedert ik je het laatstzag, heb ik vernomen datmijn
vader mijn mededinger is.
Iux yaLlcHl. Uw vader verliefd?
xLEAxT. Ja, ik heb alle moeite gehad om hem niet te laten
merken , hoezeer di
e mecletleeling mijontstelde.

I,
A rlalcHl. Hij nog gaan vrijen. Wat drommel kri
jgt hi
j
in zijn hoofd. Is hijnietwijs? Iscleliefde t
langemaaktvoor
zulke leeli
jkersalshi
j?
xyuswxT. Totstrafvoor mi
jne zonden isdie hartstogt zeker
in zi
jn brein geslagen.
I,
A >alulcux. Maarwaarom moetgi
j uwe liefdevoor hem geheim hout
len ?
XLEAXT. Om hem minder argwaan tegeven , en in gevalzulks

nootlig is gelnakkeli
jket' voorden t
lag te kunllell konlen, om
hethuwelt'k te keeren. Welk antwoord brengtgi
j mede9
.
Lt laLlcI
lE.0chmi
jnheer,zij,diegeldterleenmoetenvragen,
zi
jn welongelukkig,en menmoetwataanhoorenalsmen,zooals
gi
j,genoodzaaktisin (le lanclen derwoekeraarstevallen.
KLEANT. Zou het niet gaan ?

LA y,
Llc1IE. O ja wel, mtnheer Simon, (le makelaar die
men onsheeftaangewezen, is een man volvuuren i
jver; hij
zegtdatht' vooronshetvuur uitzijn slofen heeftgeloopen,
en datuw voorkom en alleen hem geheelvooru heeftingenomen.

XLEAXT. Zal ik flan devsjftien-duizend francskrijgen,die
ik vraag ?

L& yaLlclll. Ja, maar op zekere voorwaarden,die gi
j zult
moeten aannemen,alsgt'wiltdatde zaak zaldoorgaan.
KLEANT. Heefthi
jjebijden mangebragt,diehetgeldmoet
leenen?
I,
A FLlcuz. 0 hemel neen , (
lllt gaat zoo niet. Die is nog

meer bezorgd om zich geheim tehoutlen dan gij,en erzi
jlt
veelgrootergeheimen bi
j tlan gijdenkt.Menwilmijzijn naam
nietzeggen,en llij wenschtvan daag met u op eene daartoc
afgehuurde plaats te spreken, om uituw eigen monf
l bi
jzon(
lerhet
len te hooren aangaande uwe bezittingen en uwe familie;

en ik twi
jfel nietofdenaam van uw vacler isvolt
loende om
cle zaak gemakkeli
jk te maken.
KLEAXT. En vooralomdatmijnemoeder dootlis,wiergoetl
men mt'nietkan ontnemen.
I,A y-LlcltE. Ziehiereenige artikelen,f
lie hijzelfaan onzen
makelaarheeftopgegeven,opdatgi
j diezien zoudtvoorgijiets
deetlt:
lt& z
l de qçdî
lt fz
#.
scl,g
k/dr zekerhdd J:tJJen de leener wzdprfyr-

jarig?r
#enzfïfeeneJamiliepzefgvoote,va8te,zekere,onbezvaavh
J:H//i0î.g:z
l,vri
jtlc?lalle la8ten,zal000:01eenegoedeenpccffzlzvrjgt
a
acteopmaken rppr een zlp/crï,
y,den eerli
jk8ten,dienwdzzkan6///..j
h

den, ter keuze rcs den ,gt
-î#t
vcâfdfdr, die ér âet oizetsy/: belang I;
/

hee
lt#cfde acte pt/rîl'
l e1tael-pr mordtpyp.
;t
/pzlcâ/.''
KLEAN'
I'. Daar valt lliets op te zeggen.

LA >nLlcllE. t00
01zi
jn .
it
/fcd/dzlniette Jezf
//crdv,zaldegeldscl//dr zi
ptgeldq
lrd'ztegen den ccl//fdz?#pzlpeltning.'n(*)
q

X'
LEAST. Tegen den achttienden pennillg? Drommels!datis
royaal. Daar is lliet over te klagen.
LA y'tlclll. Datis zoo.
uMaal
.delrl
jl.
çéf
wtî#egelhchietev de dpp;in guae8tie>1/èezit
:zl hi
j,om den leener genoegen fd doen,genoodzaaktï.
îdieze(J
tegen den pt
- zlk
'
zl.; vi
j
.f (t) teleenen,zalgemelh eer8te leener,
.

dielt ïz
l/er-f #cc;ettborett betalen , orerigen8 zonder rerdere /,
p.
y/:v,
aangezien Jt?/ 8lecht8 t
'
.
î om Jez
> genoegen te #pta
z', datgemelde
g:î#,
îclk
à/dr deze Jtv:zlFr
zw nlltit-''
xLxAxT. D livels, welk een J()o(
l, welk een vervloekte woe-

keraar isdat. Datismeerdan tepen den penning vier-''(j)
LA >alzkclll. Dat is waar, dat heb ik ook geantwoord. U
kan er over denken.
xLlAxT. '
W aar wil ik over denken? Ik heb geltl noodig en
ik moet we1 in alles toestemmen.

Lx >'
rlcHl. Dat heb ik ook geantwoord.
xlzzAxT. Is er nog wat?
LA lràcuz. N og maar een klein artikel.

vVan de perrcci#dri
âl
'Ji:zl-#îlïzez/flJranc8 kan depl(&clle/tv8leoht8in >î#geven J?
/lcctf-#/
zïzdzs# livre8en roor deprdrlîF
yrezz/
A
zal de leener moeten ontvangen de nanol
gende kleederen, mellbelett

en âlt
#zzp#ïé: nol
gen8 de âïdrl/
ygaande lI
j8t,diedegelhchieter
tergoeder frpzlff
lzoo laag mogeljk ge8teld J:eJJ.''
xblxxT. '
W at beteekent dat?

Lx rLlcHE. Luister maar vertler.

%#Eel8ten8,eenJft
ledyzczldledikant'zlt
zfeenJelczedeîraltPîi
JJ
''blmill
(*) Tegen 55/:percent.

(y) S0 percent.
t? 25 percent.

lakeit,nev'e8 Iezefmetraltdetl ran ffpoeccrdcJ: kant) zp:8t0ele1t
elteelt.
î/cc/,
îïe## rqn '/zelde,alle8fAlgoeden8taatengeroerd met
ft'
l-o',
lcl,
jkdz?#d roode en Jlccfff/
?: taf. F'
ertfer een hemel met
l'
fccd/ezlvaztJe,
s/:rozenroode 8ergiemetzi
jden valen./>cpJ'
::.''
XLEAXT. W at m oet ik daarmede doeu?

IUA rlulcl4l. Wacl
lt eens even.
îcifl#t
fr# kamezbeâaltg ,voor8tellendede wïmlcri
v Verder een get
o/
e'l
ran, loiz/lczl# en Jfcc:'.
kroort,
t eene groote vpfdplppozles ta-fel op f
f/lccl; kolommetto.f
g
t
W
r
c/
ï
#
z
pooten , die aan f',
'e kanten katt fzlprtfezl uitgehaald elt
.

rczzonder r:rdlr# i8metz:dvoetbanjje8.''
KLEANT. M aar wat duivel wat m oet ik .......?
I,
A yJukcllE. Heb get
lulf
l.
ppr/d dvie zf
tlre mlt8ketten, Lngelegd metpaarlemoer wt?/de
1:Jr

#z'ïtfdaarbk
j J:lpprez/#d8tlttvorkett.(*)
ïroort8eezlgemet8eldJprzlzfï,
ymetfftld:kolreltendriepzdfdlczwdr,
s,
zeer zl?
z//# roor Jiç/'
â:JJ:r,
yder dcâdï/
cvzl#e.''
KLEAXT. H et is om razend te wort
len.
I,
A rLlcllx. Zacht wat.
tv#er eene Bolognee8che îvï/, met alle o.f Jf
11Fr
jlcalle,
93?c0'
:'
l.
Iroortn een Irpw/pl, een dambord en :dzl ganzebord , niello

çrïttll
t
scl model,zeerpcdclï/r/om Jpft'
i
jdverdrll tedienenal8w:z
l

.

nietn te doen J::.//.
Verder een hagedi8vel tlczl drie en een halre roet, p,,ger??J#
met âppï; eene aardige îïp
.pe
ller'
y om ïzleeneâ'cj
zzdrop tehangelt.
Z J het Jïer borengemelde, ter f/lqcrA ran r'
J.'
/'
-en-reertig-âonderd
li
'rre8, 18 qçedft'î# op de vaarderczlduinen,
d kroonen ,uit'
?
gleîfz,
ïfltzd#âe0'
# ran &zè gelh ckieter.''
KLEAXT. De duivel hale hem met zi
jnewelwillendheit
l,dien
bedrieger, dien beul. H eeft m en ooit vaa zulk een woekerge-

hoord?Hi
jis nog niettevreden metden hoogeninterest,dien
(*) Degewerenwarenin(
lientijdnogtelompentezwaarom zeafteschieten

zonêer antleren steun dan dehand. Daarom haflmeh stutvorken waaropzegelegd
werden,zooalsnu nog metsommigekagcllelpigpeu geschiedt.

hij vordert, maar wil mi
j ook nog noolzaken om voor drie(
luizend livresde oude prullen te koopen,diehi
jbi
jeengeraapt
heeh. lk kri
jg voorden heelen rommelnoggeenetwee-hondert
l
kroonen. En echter m oet ik we1 besluiten om toe te stemm en

wat hi
j wil; want hij kan mi
j alles laten aannemen,en (
le
schurk houdtmi
j lletmesop de keel.
LA y'
rlcHx. Neem mi
jnietkwalijk,mijnheer,maar u doet
net als Panurge toen hijzich ruïneerde: geld opnemen,dllur
koopen ,goedkoop verkoopen en 'tgoed verteren voor men 'theeft.
xtzAxl'. Ja wat za1 ik daar tegen doen? Daarkoe komt een

jong mensch als zijn vaderzoo vervloektgierig is;dan moet
men zich later nog we1 verwonderen dat t
le zonen naar hun
dood wenschen.
LA >alulcllz. Ik moet bekennen, dat de uwe in staat zou
ZJ2
*n om den bedaardsten m an van de wereld woeflend temaken

overzijne gierigheid. Ik heb,Goddank, nog algeen galgenspelletjes in het hoofd, en als ik mijnemakkers metallerlei
zaakz
-es bezig zie, weetik alti
jf
lbehenclig mi
jn boontz
-e van de
llaan te knikkeren en mijvoorzigtig te onttrekken aan altlie
complimenten die naar de roode planken ruiken ; maar om u

de waarheid tezeggen, zou lli
jmij doorzijn gedrag inverzoeking brengen om te stelen , en a1s ik hem bestal zou ik meenen

een verdienstelijk werk te doen.
xrlAxl,. Geefmi
j die li
jstnog eens hier, laatik hem nog
eens zien.

T W E E D E T O O N X E L.

HARPAGON , SIMON , KLEANT. u akclzx, op #p> achtnrgrond.

slxox. Ja mijnheer,het is een z-ong mensch, die geld
j zaltotalles benoodig heeft;zi
jne zaken dringen llem en hi
sluiten watgî
j hem voorwiltschrijven.

HARPAGON. M aar Si
mon,gelooft gi
j (later een gevaarbtis, en kent gi
j den naam , de bezittingen en t
lefamilie van
dengene voorwien gijspreekt?

slxox. N een. Daar kan ik u nietJ
-uist van inlichten, en

slechts bij toevalben ik aan hem gekomen; maarhijzelfzal
tt vall ales naauwkeurig olttlerrigten en zijn knechtheeftmij
verzekerd dat gij tevreden zultzi
jn,als gi
jhem keut. Alles
watik u kan zeggen is,datzt-tle familieheelri
jkis,dathi
j
geene moeder meex heeft,en dathi
j als gij wilt, zich verbintlen zal,zijn vaclerb.lnnen achtmaanden tedoen sterven.
HARPAGON. llatisaliets. Ja Simon,c
le Christeli
jke liefde
clringt ons om,als wijkunneu,(
lemenschen tehclpen.
slMox. Natuurli
jk.
LA Frlcux (zcclffp/ Kleant,î'
imon herken,
nende). Watbeteekent dat? Simon in gesprek m etuw vader !

l(LEAxT (zachttotLa.
F#câ$.Zou menhem gezegdhebben,
wie ik ben?Gi
j hebtmi
jtoch nietverratlen?
slMox (JpfKleanten La FJ)cJ$. Ha,ha!is er zoo'nhaast
bi
j? Wie heeft n gezegcl(lat wijhier zouden spreken? (Tp/
Harpagon.) lk heb hun uw naam en uwe woonplaats nietontdekt,mi
jnlzeer. Maarmijdunktdaaris geenkwaad Lij,'tzijn
bescheiden menschen en gi
jkunt hier zamen overleggen.
HARPAGON. W at?

slMox (op AJt
?CZIJ'
tcc
,
''
aev#$. Die heeris (lepersoon,clie de
vi
jftien-duizend livres, waarvan ik u gesproken heb, van 11
wil laenen ?

HAarxGox.lloe,schurk!geeft gij u aan zulkeschandelijke
buitensporighetlen over.

xL>rwxT. Hoe vat
ler, laat gi
ju in met zulke schandelîjke
dat
len ?

(Simon flîf/
y/,La Fllcld verèergtzJcJ).

D E R D E T O O N E E L.
HARPAGON , KLEANT.
HARPAGON. Wi
ltgt'udoorzulkedwazeleeningenarm maken?
KLEANT. Wi
ltgi
judoorzulkenmisdadigenwoekerrijkmaken?
HARPAGON. Dur
ftgijmijnahetgelleurd.
enogontlerdeoogen

komell?

xL>ztxT. Durft gi
j na hetgebcurde nog ontler de menscllen
verschijnen?
HARPAGON. Zeg,schaamtgiju nietvoorzulkebuitensporigheden,om ontzaggelijke verteringen te maken,en hetgelddat
uweouders metzooveelmoeitebi
jeengebragthebben zooscllandelijk teverkwisten?
KLEANT. Schaamtgiju nietuwen stand te onteeren, door
zoo te handelen, door eer en goedeli naam op te oferen aan

de onverzadeli
jke Legeerte om goudstukopgoudstuk testapelen,
en om vuige winstgebruik temaken van deschandeli
jkstelisten,
die ooitdoor de beruchtste woekeraarszijn uitgevonden?
HAxPAGox. Ga uitmi
jneoogen,scllurk,gauitmijneoogen!
xrxwxl'. Wieis, dunktu, schuldiger, hijdiegeld koopt
dathijnoodig heeft,ofhijdie geld steeltdathijkanmissen?
Hi.
ltrAGox. Ga heen , zeg ik u , en maak mi
jhethoofdniet
warm. (dlleen.jlk verheug mi
j in hetgebeurde, (lat za1 mij
leeren om meerdan ooitalzi
jlle handelingen na te gaan.
V IE R D E T O O N E E L.
FROSINII, HARPAGON.

FROSINE. X i
J*l1h001*.......

HAaluGox. Wacht evelltz
-es, ik kom dadell
jk bl u. (Te1.
a#'
#:.) Hetwordttijd datikeensevennaarmijngeldgaki
jken.

V IJ F D E T 0 O N E E L.

LA rLlcIIE,raoslxx.

I,
A FtlcnE (zonder Fro8ine tezfpzl). Dat is een weêrgaas
aardig gevalletje! Hijmoethierofdaarweleenkleerenmagazt'n
hebben.wantwijhebben nooitwatgezien van alwat daarop
die lijststaat.
FROSINE. H4, ben ji
jdaar,bestejongen! Hoekomtdatzoo?
LA FLICHE. Hé,Frosi
ne! W atkom jij hier doen?
FROSINE. Wa
tikoveral(
loe:mijinzakenmengen,(lemenscllen
diensten bewi
jzen, en zooveelik kan voordeeltrekken van de
kleine begaafdheden die ik llel). Je weet (lat m en in de wereltt
doorbehencligheitlm oetleven,en datdehemel aan menschen zooals
ik geene andere kapitalen heeftgegeven danlisten schranderheid.

I,
A >aLkcllx. Heb je 't een ofandermetmijnheer?
y'
Roslxl. Ja,ik heb venzaakjevOorhem onderhanden,waar
ik loon voor wacllt.

LA >aLlcIIE. Van hem ? Drommels, je moet welslim zijn
als je watvau hezh kri
jgt;en ik kalljevertellen dathetgeld
hier aan lluis al heel tluur is.

yaaoslxE. Erzijtldiensten diewonzergoed betaald worden.
I,
A.
FLl-cllE. Ondertlallige dieuaar, maar je kent mijnheer
Hal
'
pagol niet. Van alle menschen islli
j de onmenschelijkste,
van allestervelingen de llardvochtigsteen degierigste. Erisgeene

dienst,diezoozeerzi
jnedallkbaarheidopwektdathijzijnehandoperidoet. Lof, achting', welwl
llendheid in woorden en vriendschap

zooveel je wilt, maar geld valt hierniette halen. Nietsis
drooger en llaarder dan zi
jne gunsten vleijeri
jen; en geren is
een woord waaraan llij zoo'n hekelheeft,dathi
jnooitzegt
ik gee
; ffmaarik leen f
zmi
jn woord.
AaltoslxE. O , ik kan ze z0omooiafhalen;ik ken hetgeheim

om hun medeli
jden op te wekken, hunne barten te streelen
ea hetplekje op te zoeken waar zijhetgevoeligstezijn.
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IaA rtlcllE. Datàelpt hier allemaaluiet
s. lk zetlletjeom
de man in kwestie aan zijnegeldzijde te verteederen. Hijzou
liever iemand zien sterven dan hem wat tegeven. Op dat punt

ishijzoo,datmen errazend om zou worden. In eenwoort
l,
hi
j beminthetgeld meer dan deugd,eer ofgoeden naam ,en
hetzien vatliematld die ietstevragenheeftjaagthem (lekoorts
op llet lijf,datiszijn gevoelig punt,dattreftzijn hart,dat
kwetst hem tot in het diepste van de ziel , en als

Alaar

daarkomthi
j weêraan,ik ga heen.
Z E S D E T O O N E E L.
HARPAGON , FROSINE.

HAUPAGON (zccJJ). Allesisin orde.(Luid.j Zoo!Wat is er
Frosine?
EROSINE. 0 ,

mijuheer ,

wat ziet it er

;oed

nit , that ziet it

er best uit!
HAzœAGox. W ie? ik?
rsoslxx. Ik heb u nog nooit met zoo'n frissche, gezonde
kleur gezien.
HARPAGON. Och kom ?

rsoslxz. Zeker!u isvan zi
jn leven zoojollg-nietgeweest,
ik ken menschen van vijf-en-twintig jaar, die outlerschijnen
dan gij.
Hwulu oox. Ja , Frositle, en ik heb toch de zestig al acllter
den 1
*ug.
raoslxl. N u,wat is dat,zestig jaar?Dati
s niets.Datis
nog jong; u is nu op hetbestvan uw leven , voor ecn man.
IlA.
lœA.t
lox. Dat is zoo , maar twil
ltig jaarminderzouden

mij geen kwaad doen,geloofik.
rxoslxl. Och kom ! Dat lleeft u niet noodig. Zooals u is

kan u we1hondertlJaar worden.

llAsl
awciox. Gelooftgij(lat,?
y'lloslxl. Zeker, u heeft cr alle teel
telten val'. Sta eens evel
)

stil.Zieje wel,ttzsschen de oogell,een teekenvanlangleveu!
llAupAGox. Helltgijdaarverstand van?
rltoslsE. Ongetwijfeld. Laat mi
j uwe lland eens zlcn.
lieve hemel,welk eene leveusli
jn.
Ha
txpwGox. W at?

yal
toslsE. Ziet11nietwaar die lijn heen loopt?
HA.
ltlyà.
tlox. M'at zou dat?

FuoslxE. Op mijneeer,ik zeide hontlerc
ljaar,maar11kalk
wel honderd-en-twintig halen.

HxltlaAGox. lshet mogeli
jk?
lnltoslxl. Afen zal

nog (loot
l m oeten slaan , zeg ik u ; e11

gijzultuwekillt
lel'
en en kindskilderen nog zien begraven.
HAltpAgox. Zooveel te bkter! H oe staat onze zaak ?
yauoslxs. M oet u dat nog vragen?Bemoeiik mi
j ooitmet

eene zaak die mijnietgelukt9
. Voor (
le huwelijken vooralheb
ik een wonderbaar talent. Er zi
jn geeneparti
jen ind.
ewereld,
die ik niet in korten tijc
l weettekoppelen ,en ik geloofals
ik het in mijn hooftlkl'eeg,datik den Grooten Heer met de
republiek Venetië zou laten trouwen. Ook waren er aan deze

zaak zulke proote moeijelî
jkheden niet verbonclen. Daar ik
dikwi
jls bij haar aan huis kom , heb ik metbeiden lang elt
breed over 11 gesprokeu ; en ik heb aan (
le m oeder gezegd dat

gij idee op Marianne hebtgekregen,toen gijhaar de straat
zaagt doorkomen ofaan haarvenstereenluchtjezaagtscheppell.
HAlllaAGox. En wat heeftzi
j gezegd?
rRoslxE. Zij heefthetvoorstelmetblijdschap aangenomell;
en toeu ik haar zeld.
e flatgijwelzoud.
twilleu dathareclochter
van avond tegenwoordig was bijhetteekenen vanhethuwelijkskontrakt uwer dochter, heeftzi
j dit dadeli
jk goedgevonden ell
haar aan mi
jtoevertrnuwd.
HAapAGox. Ja, zie Frosine, ik moet mt-lheerAnselnlus
Al )i.ii .It1 : . DE r¢rK .

G
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toch watte eten ïcven,en dan 1s
'an zi
j erheelgoec
lbijwezen.
laltoslxE. Gijhebtgelijk. Na lletett,n moetzijuwedochter
eene visitemaken,et1 van daardenktzi
j eenewandelipg over
de kermis te doen,om vervolgens te kom en souperen.

HAztlnAGox. Nu,dan kunnen ze zamen in mijn rttuiggaan,
(
latzalik llaar leenen.
PROSINE. Ja, dat is goed.

Maar, Frosine, hebt gt'de moet
lergesproken
over het geld dat zijhnre dochterkan medegeven?Hebt gi
j
haar gezegd datzijziclleen beetje moestzîentebehelpen,dat
zij voor zlllk eenegelegenheid eensbloeden moest? Jvantmen
trouwt toch gee'
llneisje ofze brengtten minste watmeê.
>altoslxw. Wat
,?Hetis een meisje datutwaalf-duizendlivres
HARPAGON.

rente m edebrengt.
HAxlu Gox. Twaalf-duizend livres rente?

FltoslsE. Ja. ln de eerste plaatsiszi
j zeermatig gevoed
en groot gebragt; het is een meisje gewoon om televen van
sla, m elk , kaas en appelen , die dus geene keurige tafel ver-

langt, noch fjne bouillons, noch gortepapjes, noch verdere
liiajies die eene andere vrouT
v noodig heeft,en datis nietzoo

goedkoop ofhetbelooptjaarlijksopzi
jnminstdrie-duizenllfrancs.
Behalvedatiszijsleclltsgesteld op eenvoutl en zindelijkheid,
en houdtllietvan prachtigekleederen,ofsshitterendejuweelen,
of kostbare meubelen, die haarsgelijken zoo vurig begeeren
dat artikelisop zi
jn minst vier-fluizenc
lfrancsperjaar waartl.
Bovendien heeft zij een vreesselijken afkeer van het spel!Dit
is ietszeerongewoonsbijonzetegenwoordigedames,enikkell
ereene in onze buurtdie ditjaarmettrenteetgvcrczl/dtwilltigduizend francs verloren heeft. Maarlaten wi
j maarhetvierde
Part nemen. Vijf-duizent
l francs- jaarli
jks aan hetspel,vier(Iuizend frallcs aan kleederen en Juweelen ,clat is negen-duizencl
livres; en stellen svi
j duizend kroonen voorhetvoedsel:is (lat

nietJuisttwaalf-tluizenl francsperjaar?
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llz
tltrtGox. Ja, daar is wel wat vltll aan ;mnar die rekenlug

heù.
ftnietsdegelijks.
yaaoslxz. Ocl
1 kom ? het niets dezelijks om metle ten
huwelt'k te brengen eene grootematîgheic
l,eene erfelijkeliefde
tot eenvoutligelltooien een bijzotltlerellllaatvoorhetspel?
HlulaA.
tlox. Hetiszotternijom mijhaarbruidschat,te willen
voorreketlen itl uitgaven die zij niet zaltloen. lk zaltoch
geene kwitantie gaan geven voor wat ik niet ontvallg ; ik moet
tocll iets ontvangell.
>aRoslxE. Lieve hemel,gt'zul
tgenoegontvangen;zijhebben
esproken van een lant
lwaarzi
Jbezittingenhebbeu,waarovergij

zult zi
jn.
ll.
xurwgox. Dat moetenwi
j eenszien. Maar,Fl
'osille,
isnog iets datmi
jverontrust. Het meisjeisjong,zrloals gij
weet,el
1jongelieden Leminnen gewoonlijk slechts huns geli
jken
meester

en zoeken sleclltselkanders gezelschap. lk vreesclateen ltll1l vltll

lnijn leefti
jd nietnaarllaarsmaak zij,en (
latditbijnlijollgeregeldheden veroorzake,die mi
j nietbevallen zouden.
I'ltoslxl. O watkentgij haar slecbt! Dlttisnog iets 1)ijzontlers (
latik u moetzeggen. Zijheef'
teen bijzotlderellat
keer
voorJ
-ollgeheeren e:1bemillt slechts grijsaarcls.
IIAIIPAION. Zi
j?
>altoslxl. Ja, zi
:i
#. l
k wilde wel dat gi
j haar daarover llllt
lt
hoorellspreken. Zi
j kan den aaublik van een jong mellschin't
geheel lliet verdragen; maarzijgevoeltzich nooit zoo aangetrokken, zegt zij, (lal wallneerzijeellschoonen gri
jsaard ziet
lïlet een statigellbaard. Hoe otlderlloemooi
jer. '
Wrilu dtls
llietjongermaken daa gij zijt. Haarman moetminstens zestig
Jaar zijn, en nog geea viermaanden geleden waszîjop het
-

pullt om te trouwell en verbrak llaar engagem ent, toen hetbleek

dat haar aanstaande Pas zes-en-vijftig jaar was el1 geen bril
opzette om het contract te teekenen.
IIARPAGON. Daarom alleen ?
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rsoslxl. Ja,zi
jzegt dat zij niettevreden is metzes-envtftig jaar en datzi
j vooralhoudt van neuzen metbrillen.
HARPAGON. 0ch kom , 'tis niet te gelooven.
FRoslxE. Datgaat verder dan men u kan zeggen. M en ziet

in hare kamer eenige schilderijen en platen. Maar watdenkt
yi
j dat ze voorstellen? Adonis? Cephales, Parisen Apollo?
N een

sclloone portretten van Saturnus koning Priamus, den

grtzen Nesttlr en van den ouden vader Ancllisis op de sclloudersvan zij1 zoon.
H6.
RluGox. Dat is bewollderenswaarc
'
lig ! Dat zou ik toch

nooit gedachthebben, en ik ben bli
jde te vernemen dat zij
ZJ(
5dellkt. Werkelijk,a1s ik eene vrouw wasgeweest,zouik
ook llietvalljongemannen gehouden hebben.
yaltoslxl. Dat geloof ik graag. Diejongeheeren, datis
watlekkers om lieftehebben! Hetzijn lievejongens, mooi
je
prollkers, om er zin in te krijgen! Ik zou we1eenswillen
wetellwatvooraatltrekkelijkszijbezitten.
HAItPAGON. Watmijaangaat,ik begrijp ernietsvan,enik
weetvolstrektnietlloe er vrouwen kunnen zijn, die zooveel
van hen houden.

>axoslxl. Daarmoetmen alheeldwaasvoorzijn. Dejeugtl
beminnelijk vinden is dateen bewi
jsgeven vangezondverstand?
Zijn die jollge melkmuilen ook mannen,en kan men zich dan
aan die gekken hechten ?
Ha
k1trA.Gox. Dat zeg ik alle dagen. M ethun teere stemm etl-e ,

llunne driehaartjesvoorbaardopgedraaidalseensnor,hunwijden
broek en hunne magere buiken..
laltoslxl. W at ziet dat er anders en beter ïebouwd uitbi
j
iemand zoo a1s u ! Dat is eerst een man. D at kan het oog
voldoening geven en zoo moet men er uit zien en zoo moet
men gekleed gaan om liefde in te boezem en.

HAlll>AGox. Vindtgi
j datîk er llog algoed uitzie?
rlloslxl. gt' zitt er bekoorlj
'
jk ll:
't el1uwilllouding is
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schilderachtig. Keer u eens om , a1s lletu belieft. H et kan niet
beter. Laat ik u eens zien loopen. Dat liy'
chaam is eerstgoed

gevormd ,vrijen 1oszooals'tbehoort,lletteekentgeeneenkele
ongesteldheid.
Ilwalu Gox. Ik heb , Godclank , ook peene groote. Slechts

li
jd ik van ti
jd tottijd een beetjeaan cle borst.
ruoslxE. Datisniets. Die borsthintlertttniets;gijkucht
heel bevallig.

HARPAGON. Zeg eens eventjes,heeftMariannemijnog niet
gczien?Heeftzijmijin 'tvoorbi
jgaan nog nietopgemerkt?
y'
aoslxE. Neen, maar wi
j llebben veeloveru gesproken;
ik heb haar uw persoon argeschilderd, en ik heb niet verzuim d
llwe goede eigeuschappen in een helder (
iaglicht te stellen efl

haar op hetvoordeeltewi
jten daterin ligteen echtgellootte
hebben zooals gi
jzijt.
HAltpAGox. Daarhebt gi
jwelaan gedaan,ik dank u.
>aRoslxE. lk heb een klein verzoek aan u,mi
jnheel. lkheb
een proces,datik zalverliezen bi
jgebrek aan een beetje geld;
(Harpagon c:/ een evn8tig gezigt
);en u zalmijclatprocesgemakkeli
jk kutlnen laten winllen, als gij mij een beetje wilt
helpen .
U kan nietbegri
jpen hoe veelgenoegenhet
haar zal doen u te zien (Ilarpagon zïd/velr r0'pJù'
â).O,u zal
llaar zoo bevallel
)!en wat zaluw eerwaardiguiterli
jk eendiepen
indruk op haar maken !
. U we gelleele kleecling is van (
lien aard
om haar vel.
zot OP u te rlaken!

HAUPAGON. Zeker,!
-ijspreektgeheelin mijn geest.
laRoslxE. M-aarli
jk,mijnlleer,dat procesisvoormi
jvanhet
hoogste gewigt. (Ilarpagon ziet fzdé'
r âeel&w,
9/k.) Ik wortl
doodal'm als ik llet verlies en met eene kleine ontlersteunillg za1

alles in orde komen .
Ik wilde (
latgi
j geziea Ilatlt
hoe zi
j geheelgelloorwastoen zijmi
j over u hoorc
le spreken.
vr
e
ugt
l
e
s
c
hi
t
t
er
d
e
i
n
hare oogea
(Ilar
pagon zietfcvr.rrpîï/k.l De
toen ik haar uwe lloedanigheden beschreef; en ik heb zoo ge-

:
$8

praat,tlat zij er ongecluldig naar verlangt (
1m hetlluwelijk te
sluften.

HAxrtgox. Gi
jhelltmijeen grootgenoegen geflaan ,Frosine,
en ik :erzeker u (
lat ik u.(laarvotlr ten hoogste verpligt ben.
ynRoslNE. lk bid.u,mijllheer,mij(1ekleineontlel'
steuningte
gevf'
n,die ik vraag. (Harpagon J:.
g5v/veérfowd/k tezï:zl.)Dat
zltllnije1
-Avcê
.1-bovenopllelpen,el1ikzltl11eeuwig dallkbaarzi
jn.
HARPAGON. Atlieu. lk ga mijne brieven afmaken.
yaloslxl. lk verzeker u,mi
jnheer,datumijnooitin grooter
nootl zou kunnen àelgen.

IIAXIUGON. lk zal zorgen datmi
jn rijttlig er isom u naar
de kermis te brengen.
y'
ltoslsE. Ik zou u nietlastig vallen als ik er niet(loorden
noocl toe gedrongen werd.

HAxpAoox. En ik zalzorgen datwi
jvan avond vroeg eten
om niemalld ziek te m aken.

rxoslsz. W eigcr mij de dienst niet,waarom ik u smeek.
U kan niet gelooven,mijnheer,hoeveelgenoegen ......
HARPAGON. lk ga. Men roeptmi
j. Totstraks.
jg de koorts, loop naar den duivel,
>aloslxl (alleen). Kri
gemeene hond! De schurk houdtzich maardoof,bijalmijn
M aar ik moet de zaak toch niet laten sckieten ; want
aan den anderen kant ben ik zeker van eene goede belooning.
Vl*atren.

B E R 1)E B E B ItIJF.

E E R S T E T O O N E E L.
HARPAGON , KLFANT y ELISE , VALERIUS, KLAUDINA met edoz
bezeA ï4 de hand , JAKOB ,LA MERLUCIIE , BRINDAVOINE.
HARPAGON.

Komt allen eens hier, 2at ik mijne oxdexs

geef voor straks, en flat ik ietler zeg wat hi
j te doen heeft.
Klautlilla kom eens lier,laatik maarmetjou beginnen. Dat
is goett, lleb je de wagens al in dehand? lk draag je (le
zorg op om allesschoon temaken; pasvooralop c
latje de
meubels niet te harclwrijftopdatze nietteveelsli
jten. Behalve datbelastik je gedurendehetsouper met het toezigt op
de Cesschen , en als er eene wegraakt of alserwatbreektzalik

hetopjou verhalen en hetvan je huur aftrekken.
JAKeB (Ier z?
)'
#t
-). Staatktlndige straf.
HztuluGox (/pJ Klaudt
btq). Ga nu heen.
T W E E D E T O O N E E L.
HARPAGON ) KLEANT , ELISE , VALERIUS , JAKOB ,

BRINDAVOINE , LA MERLUCIIE.

IlAarAGox. Bl'
indavoineenLaMerluche,ik
gelastjedeglazen
*
te syoelen en il1te schenken , maar alleen a1s mtndorstheeft,
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en niet zooals somm ige lomperts van knecllts,die de menschen

aanzetten en uitnoodigen om tedrinken, a1s zijernieteens
om denken. W acht vooral tot men lpet meer dan eens vraagt,

en denk erom datJe alti
jd veelwatergeeft.
zwxos (ter zù
,'
dej. Ja,enkele wijn istekoppig.
I.A M>iltlzlicHE. Moeten wijonze kielenuittrekken,mijnheer?
Hl.
ltlutlox. Ja, als je de menscllen ziet aankomen, maar
v
P8S ooralOP,Je kleêren niette bederven.
BxlxoAvolxx. U weetwel,mijnheer,datop mi
jnbuiseene
roote vlek lampolie zit.

En mi
jnheer,datmijnbroekvanachteren zoo
volïaten is,dat men,metpermissie,mi
jn. .
HwaluGox (totLa Jf:r/vcld). Stil;verberg datmaarbehentlig tegen den mum' en zorg datdemenschen 2
-ealti
jd van
voren zien. (TotWrfz
/#crpl:, teruûâ;
lJ,
ù.hem fzj.
t
îfhoeJC
.
/.Jj
Jk
En
âoed roorzz
)'
zl3u18moetJpzfpzzom de olierlek te>rJ:rpzl.)
J
-ijmoetals2
-ebedientalti
jtlzoojehoed houden.
I,A MEXLUCHE.

D E R D E T O O N E E L.
HARPAGON , KLEANT , ELISE y VALERIUS , JAKOB.

HAuluoox. Gij, Elise, moethetoog houden op alleswat
van de tafel komt, en zorg dragen dat er niets van verloren
gaat. Dat staat goet
l voor een meisl
-e. M aarmaak u intusschen

gereetlom mi
jneaanstaandebehoorli
jkteontvangen. Zi
jzalueene
visite komen m aken en m et u naar de.kermis gaa'
l. H oort

i
j we1?
ELISE. Ja, vadcr.

V lE ltD E T O O N E E 1u.
HARPAGON , KLEANT , VALERIUS, JAKOB.

utupaGox. En gij, mi
jlllleer de pronker,wien ik het gebeurde van zoo strakszalvergeven,ikverwachtdatookgijhaar
zeervrient
lelt'k zultbejegenen,en haar nietzwal'tzultaanzien.
XLEAXT. lk vacler, kaar zwart aanzien? Ell waarom ?
IlAltpwGox. Och hemel, m en weet wel lloe kinderen doen

wier ouders hertrouwen, en met welke oogen zijhunne zoogetlaamcle stiefmoeder aanzien. Alaar a1sgijwiltdatik uwe
laatste guitenstreek zal vel
'
geten,raacl ik u haar allervriende-

lijkstteontvangenenzoolieftegenhaartezi
jnalsmaarmogelijkis.
KLEAXT. Om u de waarheid te zeygen , vatler, ik kan 11
niet zeggen dati
k heelblijben datzi
jmi
jnestiefmoederwordt.
Ik zou moeten liegen als ik (lat zeide; m aar in zooverre het

betreft haar welte ontvangen en haar vrieutlelijk aan tezien,
in dat opzigt beloof ik u , stipt te zullen gehoorzamen.
HA.
alxA.tlox. Dat zou ik u ook raden.
xllwx'
r. U zal zien dat u geen reden zalLebLen,zich daal
'-

omtrentovermijtebeklagen.
HAapAgox. Daar zultgi
jverstandig aan doen.
V IJ # D E T O O N E E L.
HARPAGON , VALERIUS, JAKOB.

IlAaI'wGox. Valerius,kom mijeensllelpen. Heila,Jakob,
kom eenshier;jou moetik hetlaatsthebben.
zAxoB. Moetu den koetsier ofden kok spreken,mijnhqer?
lk vertegenwoordig beiden.
HAXPAGON. Beiden.
zxxoB. M aar wien het eerst?
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HARPAGON. Den kok.

JAKOB. '
Wracht dan even a1shetu belieft. (Iakob zetzyzl
âoed c./',trektzg'
zlkoet8iervh8 f
zï/en f,
:z/gfgekleed al8kok.j
I
u aluGox. W at drommel is dat voor eene vertooning?
zAxoB. U heeft maar te spreken.
HAltl
u gox. Ik ben van plan,Jakob,om van avond een sotlper
te gevtn.

JAKOB (ter zl
j.
de). Welk wonder!
HAltPAGON. Zeg eens, zul J
'e ons wat lekkers opdisschen?

zAxoB. O jawe1,a1s u mi
jmaar goed wlltgeld geeft.
HA=PAGox. Watdrommel!alti
jd geld!Hetisneta1sofze
niets anders kunnen zeggen ,dan geld, geld,geld!Dat woord

van geld is hun in den mond bestorven! Altijd praten zevlln
geld!Datis hun stokpaardje:geld!
vxrxlurs. Ik heb nooit onbeschaamder antwoord gezien tlan
dat. 'fIs ook heelwat wonders om voorveel geld watlekkers

op te disschen ;datis doodgemakkeli
jk. Eris geen ventzoo
d0m ,ofdatkan llijwel. Maarom te handelen a1seeninzi
jll
vak Lekwaam man moet m en praten van lekker opdisschen met
weinig geld.
zAKoB. Lekker opdisschen met weinig geld ?
vAI,
lRlus. Ja.

zxxoB (tot Valeriub
ù. Nu,mi
jnheerdeintendant,u za1mij
bi
jzonder verpligtell door mi
j dat geheim te leeren en mi
jne
betrekking van kok over te nemen ; u wi1 àier tegellwoortlig
toch zoo wat van alles worden.
HARPAGON.

Kom ,kom ,weesstil.Wathebben wijnooclig?

JAKOB. Daar staatuw intendant, die kan lekkeropdisschen
voor weinig geld.

HAlœAtlox. Maarik wildatJi
j zultantwoorden.
zAxoB. M et hoeveelman zit u pan tafel?

IIAXIUGON. Metonsachten oftienen;maarJe moetmaarop
achtrekenen;alservoorachtteetenis,iserookgenoeg voortien.
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VALERIUS. Zeer waar.

zAxos. Nu, dan moeten we hebben vier soepeu en vi
jf
schotels....... Soegen .......Entrées......

I.
lAlœA(1ox. Watweêl'
ga,daar kun je weleene gt-heelestatl
op onthalen.
JAKOB. Gebraad ......

Ha.
xlaa.
tlox Llegt e
fckpù de âand op den vlpl6. O kerel,je
eetmijn keele vermogen op.
JAxoB. Entremets ......

HAxpAGox (aln Jprdzz). Nog almeer?
VALERI:S (tot Iakob). Zeg eens,wi1je al die menschen
doodvoereu?Heeftmi
jnheer ze gevraagd om zenaar deandere
wereltl te helpen m et al dat eten? Lees maar eens de voorschriften der gezondheidsleer, en vraag eensaan de geneesheeren

ofer ietsschadeli
jkerisvoorden mensch,dan teveelteeten.
HtaluGox. Hi
j heeftgeli
jk.
vAluEluus. Hoor eens,Jakob,ji
j enje geli
jken,je moogt
dat we1 onthouden , eene tafel m et te veeleten is tlen mensch

doodelijk,en om zich (
le vriend zi
jner gastente toonelï,moet
er in alle maalti
jden, clie men geeft, eene groote matigl
leid
lleerschen ; en zooals een der ouden zeide: M en wpd/ eten pw
te leren *0z niet leren om te :&zz.

HAlœztGox. O , dat is goed gezegd. Ltdatik je dehalld
drukken. Dat is de mooiste spreuk, die ik van mi
jn leven
gehoord heb : men moet leven pozl teeten enniettfdzzom tele *
Neen , zoo is het niet. Hoe zeg je ook weêr?
VALERIUS. M en vzpef etett om te jt?pdzl en Z:Jleren pi
zz te eten.

HARPAGON (totJakob). Ja,hoorjewel. (Tot7QJ:rïvd.)Hoe
heet de groote man , die dat gezegd heeft?

vAluElurs. lk herinnermi
j op 'toogenblik zi
jn naam niet.
HAltrAgox. Denk er om ,die woorden voor mi
jopteschrijven , ik zat ze lnet gouden letters in de zaalboven den schoorsteen latelt schilderen.
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vALEltltTs. lk zal het niet vergeten. En wat uw souper

aangaat.laat mij daar maarmeê begaan,ikza1datwelregelcn
zooals 'thoort.
HlaluGox. Ga u:v gang.

Jwxos. Zooveelte gemakkeli
jkervoormi
l
-.
HARpAGox. (tot J'
rcîdrfffdl.We moetenvandie(
lingenhebben,
waar men niet veel van eet en waarvan men spoedig verzadlgd

is;:ette snjboonen en een ketelkoek metkastanjes.
VALERIUS. Laathe
t maarop mijaankomen.
HAltr.&Gox. Jakob , verder moet je mi
jn ri
jtuig schoonraaken.

Jvachteens. Datbetrefttlen koetsier (Hl
j'trektZ/
J'
zl
?
ja8fct
-é'
r aatt.j U zegt.
Hz
tztluGox. Datjemijn rijtuig moet schoonmaken, ea de
paartlen klaarhoutlen,om naarde kermisteri
jden.
JAxos. Uwe paarden,mijnheer. Och,lievehemel,diezi
jn
zwxoB.

geheel niet in staat om te loopen. Ik za1 niet zeggen dat ze op
stroo liggen , îrallt dat hebben de arme beesten niet, dat kan
ik dus niet zeygen; maar u ontlerwerpt ze aan zulke strenge

vasten,dat hetnog sleclts schimmen,geesten vanpaardenzijn.
Hw1tpAGox. Zi
jn zijzoo ziek! En ze doen niets.
zAKos. Maarmijnheer,moetmen dannietetena1smenniets
doet? Hetwasvoor die arme dieren vrijwatbeteralszijveel
werkten en oek veelaten. Hethal
'tbreektmij,alsik ze zoo
uitgellongerd zie;want zie, ik houd zoo veel vanmijnepaartlen
dat, als ik hen zie lijden, lletmi
j isalsofik zelfleed; ik
spaar de sttlkken uit mijn mond. Hetisalte hardvochtig,
mi
jnheer,volstrektgeen meclelijclen met zijne nnastentehebben.
IlAltlu Gox. H et is zoo'n werk toch niet, om naar de kermis
te loopen.

JAxos. Neen,mi
jpllleer,ik heb denmoelniethenterijdcn,
en ik zou er ecne g'
eï!etenszaak vau makl'
n om hen in hun te-

g'enwt
-ol
'tlEg,11taestalltlgweepslagen te yevti
n. Hoe wil
t gij (lat
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zijeen ri
jtuig zullen voortsleyen,zijkunnenhuneigellligcllaam
nt
lg niet voortslepen.

vAlzexlrs. Mijnheer,ik zalonzen butlrman,den Picarclier,
zeggen zeteri
jden; wijhebllen hem àiertock noodig om het
souper klaar te maken.
zwxoB. Best,ik ht
àb liever dat ze ondereens ant
lersllanden

sterven dan onder de mijne.
vxL:
ERlrs. Jakob is zeer naauwgezet.

zztxos. Mi
jnheer(lehofmeestermaaktzich welonmisbaar.
HARPAGON. Stil.

zwxos. Mi
jnheer,ik knn geene vleijersdulden;alwathi
j
zept; zijn voorttlurend toezigt op hetbrood en den wi
jn, op
het hout, het zout en tle kaarsen dient tot niets tlan om ,u te

qikflooijen en in terekenen. lk maak mijdaar driftig om en
ik maak mij alle dagen boos om watik van u hoorzeggen;
wantniettegenstaantledatallesheb ikveelmetu opennami
jne
paarllellzt'tgi
j degene van wien ik hetmeeste houd.
HwarAGox- Alagikeenswet''n,Jakt
lb,watmenvanmijzegt?
JAKOB. Ja wel,mijnheer,a1sik zekerwasdatu daarnîet
boos om werd.
HAalulox. N een , volstrekf niet.
JAKOB. M aar,ik gelooftoch, (lat ik u heel booszou maken.
HARPAGON.

Volstl
'ekt nlet; in tegentleel,je doet mij daar

veel getloegen lne?
a,en ik weetgaarnewatmen van mijzegt.
JAKOB. Nu y mi
jnheer, alsu het(Ian wil zalik u open-

hartig zeggen (lat men u overalbespot, en (latwijvan alle
kanten spotterni
jen overu moelen aanllooren,en datmen niets
liever doet,(1allu bi
j de klatlclen tenemen el)vertelseltjesover
uwegierigheit
lte verzinnen. 1)e een zegtdatgi
j een bijzonfler
soort alulanakken laat drukken , m et dull
bele quatertempel
-s en

vieravontlen,om beterpl-ofi
jtte trekken van (levasten,waartoe
yijuwe bet
lientlen noodzaakt;een auder,(latgi
jaltijdmetuwe
knechtswatte kibbelen hebtteken kel
'mis en nieuwjaar om hen
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niets tegeven;weereen anderverteltflatgi
j eenseenekatvan
uw buurman lietdagvaarden,omdatzi
j een schapellboutvan u
had opgegeten ; n0g eell ander , dat men u 's nachts eensbetrapt

heeft dat gi
j zelf(len haver van uwe paarden kwaamt stelen,
en dat uw koetsier, mi
jn voorganger, u in donker een pak

slaag gaf,waarovergijniets florstzeggen. Kortom ,a1sikhet
u zeggen moet, men kan nergens kom en , of men hoorter u op

alle manieren doorhalen;gijzi
jtI
letpraatjeende spotternijvan
de geheele stad ; en men noemt u nooit anlersdan gierigaard ,
vrek , gem eene kerel en slokop.

HARIUGON (Jakoô een.
,câ 8laag .
1t,
:01#$.Je benteenschelm ,
een schurk , een vlegel.

zAKoB. Nu,heb ik hetnletgezegd?U heeftmijnietwillen
gelooven. Ik heb u welgezegd datu boos zou worden a1s ik
u fle waarheid zeide.

HARPAGON. lk zalje leeren praten.
ZE SD E T O O N E E L.
VALERIUS , JAKOB.
VALERIU8

(lagckende). Naarik zie,Jakob,wordtuweopen-

hartigheid slecht betaald.

JAKOB. Watdrommel,mi
jnheerde nieuweling,die zichzoo
onmisbaar wil maken, dat raakt J-e niet. Lach om je eigen
stokslagcn alsJ
-e ze kri
jgt;maarlach nietom de mi
jne.
VALERIUS. Och,mi
jll
heerJakob ,wortlalshetJtbelieftniet
boos.

(ter z;
/#:). Ht- begint zoete brootljes fe bakken.
lk zal mij eensgroot voortloen,el)alshi
j gek genaeg isom
bang voor mi
jtewezen, zalik hem duchtig afrossen. (.
& 5#.
)
Mrtet2
-e wel,mi
jlt
heerde lagcher,datik nietlach,en alsJe
JAKOB

me 'thoofd warm maakt, dat ik 2
-e dan eens op eene andere

manier zallaten lagchen.(Iakobjaagt'rzArïv,
salfs-tkdvfd
/aehtt
:l.
pz JrJtooneel-)
vALEalus. Bedaar!Bedaar!
zAxoB. W at,bedaren. Daar heb ik geen trek in.

vAtERlus. 0ch,a1sJeblieft.
JAxoB. Je bent een vlegel.

vwLxluus. MijnheerJakob.
zwxoB. Ik ken geen mijnhcer Jakob. Alsik eenstokkrijg,
zalikje raken.
vAlzyzlurs. Wat! Een stok ?(Hl
j J'
ccp/op zb'
ne Jw/r/Jakob
achter ffïf.)
JAKOB. Och, t
lat zeg ik niet.
VALERIUS. Wee
tje welkwibus,datikjo.eensza1ranselen?

zAKoB. Dat wil ik wel gelooven.

vALEalus. En dat je met al je wint
ltoch nog maar een
akelige keukenpiet bent?
JAKOB. llat weet ik wel.

VALERIUS. El)datje menog niet kent.
JAxoB. Yergeefmij.
VALERIUS. Je zult me slaan,h/?
zAKoB. Dat zei ik m aar uit gekheid.

vAluElars. En ik bedank je voor Je gekheid. (H; g-JJ
Jakoô een pak 8laag.) Ik zal Je leeren datje alheelslecht
gekheid kunt m aken.

zwxoB (all6en). De drommel hale de opregtheid! Datis
een slecht vak ; ik zweer het af; voortaan spreek ik de waar-

heif
lnietmeer. Voor mi
.
jn meesterdatlaatik nog gaan, die
heeftnog een beetje regtom mijteslaan;maardiehofmeester,
daarzalik mi
jn verhaalop zoeken zoo gaauw alsik kan.

Z E V E N D E T O O N E E L.
MARIANNE , FROSINE , JAKOB.

>axoslxx. Jakob,weetje ook ofmijnheer thuis is?
zAxoB. Nou,ofhij er is;dat weet ik maaral te goed.
>altoslxx. Zeg hem alsjeblieftdatwijhier zijn.
A C H T S T E T O O N E E L.
MARIANNE. PROSINE.

Mwuuxxx. O ,Frosine,wat gevoelik mijbedlukt;en als
ik u (le waarheid zalzeggen, ik ben zoo bang om hem tezien.

raoslxE. Maarwaarom ? Waarom zi
jtge bang?
MAluAxxl. Hoe kunt gi
j dat nogvragen? Steludeontroering voor van iemantl die den worggaal ziet,waaraanmen haar
zal vasthechten.

>'
Roszxx. Ik zieweldat, om gelukkig tezijn, Harpagon
de worgpaalnietis,diegijzoutltwillen omhelzen; en ikkan
aan uw gezigtzien,datdiejongemi
jnheer,vanwiengi
jmi
jgesproken hebt,u nog telkens weêr in de gedachte komt.
MARIANNE. Ja, Frosine dat wil ik niet tegenspreken ; en

de aangename bezoeken,(liehijbi
j onsheeftafgelegd,hebben,
ditbeken ik,veelindruk op mi
j gemaakt.
y'Roslxx. Weet gijnietwie hijis?
MARlAxxl. Neen,dat weet ik niet; maar ik weetdat ht'
er allerbeminnelijkst uitziet; dat,als ik te kiezenhad.,ikhem
eertler dan een anderzou nemen;endathetvooralom zijnentwil
is,datik hetzooallerverschl
-ikkeli
jkstvindt,denmantenemen
dien men mijgeven wil.
rxoslxE. Och lieve hemel,aldiejonge heeren zien erlief
uit. en ze kunnen allemaal heel mooipraten; maardem eesten

zi
jn zoo arm a1sde mieren;en het is beter vooru een ouden
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m an te nemen , tli'
e u veel gelc
l aanbrengt. lk wil we1 gelooven : het oog wil ook wat hebben en m et zoo'n man heeft

men soms nog weleen beetje tegenzin te overwinnen;maar
och , dat duurt zoo lang niet;en geloofmaarvri
jdatzijndoot
l
u spoetlig in de gelegenheid zal stellen om een andertenemen ,
die alles weêr goecl zal maken.
MaxlAxxl. M aar, lieve H emel,Frosine , 'tis toch verschrik-

keli
jk,a1smen,om gelt
lkkigteworden,eerstnaariemandsdood
m oet verlallgen of die afwachten; en de dood volgt niet alle

Plannen,cliewijmaken.
yaltoslxE. Zi
jt gij wel dwaas? Gij trouwt hem sleehtsop
voorwaart
le dat hiju spoedig wetluwe laat worden; eh dat
moeteen der artikelel van hetkolltraktzi
jn. Hetzoutamelijk
lomp van hem zijn,als hij niet binnen dedrie maant
len stierf.
jjaar I
.S jjjJ.j 1
.l10l
.g0ll P01.S00l1.

MARIANNE. O ,Frosine,welk een leeli
jke kerel!
N E G E N D E T O O N E E L.
HARPAGON , MARIANNE , FROSINE.

HARPAGON (JpJMarialtnet. Neem mijnietkwalijk,schoone
dame, als ik bij u kom meteen brilop. lk weet weldat
uwe aanvalligheden genoeg het oog tref
l'
en en genoeg zigtbaar

zi
jn,zonder daarbijeen brilte gebruiken;maarmetoogglazell
slaatmen de sterren gat
le,en ik beweer en hout
lvol dat gij
eene ster zi
jt, maar eene ster
de schoonste ster uit
het lanc
l'
(
1er sterren ..

Frosine , ze zegt geen woort
l, ze

laat,dunktmij,volstrektgeene vreugdeblijkenvaumi
j tezien.
y'
soslxz. Dat komt omdat zij nog geheel vreemd is,en
bovendien de meisjesschameu zichaltijdom dadelijktebekennen
watzijgevoelen.
IlA.
ltlaA.
t.
lox (tot Fzwdf
kdl. Gi
j hebt gelijk. (TotMarianne.)
Zie, mi
jn liefje,daar komtmi
jnedochter om u te begroeten.

T IE N D E T O O N E E L.
HARPAGON , ELI8E , MARIANNE , FROSINE.

5fAaIAxNE. lk kom u eerstlaateen bezoek brengen ,lnez
-llfvrollw.
Etlsz. 0 , m ez
-ufvronw , u doet wat ik had m oeten doen;
ik had ttmoeten voorkomen.

IIARPAGON. Gi
j ziet dat zi
j nog al grootis;maaronkmzid
groeit gaauw.

MARIANNE (ter zi
jdetot.
& p,
yfzl.). O,welk een akelige vent!
HAaIUGON (tot& p,
#>:). Watzegt(
le schoone?
>aaoslxE. Datzi
j u heelaardig vindt!
HA.
xlxAt4ox. Gi
j doetmijte veeleeraan,aanbiddelijkmeisje.
MxxlAxxE (ter zC
y&). Welk een os.
HAaPAGeN. lk ben u zeer verpligt voor dezc gevoelens om-

trentmij.
MARIANNE(ter z#&). Ik kan hethiernietlangeruithouden.
ELFD E TO O N EE L
HARPAGON , MARIANNE s ELISE , KLEANT , VALERIU/ ,

FROSINE , BRINDAVOINE.

HAIPAG@N. Daarkemtmijn zoon n ook begroeten.
xxslAxxl (ter z##d tot Frpdfzldl. O , Frosine, welk eene
ontmoeting!Datisz-uist degene, van wien ik 11gesproken heb.

ynoslxz (totzHariannej.Datisalheel toevallig.
Hxal
uoox. Ik zie datgt
' u verwondert,datik zulkegroote
kinderen heb,maarweldra zalik van beiden ontslagvn zijn.
xzulxxT (totJycrpglzîd).Om u de waarheidtezeggen,mejufvrouw , is dit een geval hetwelk ik zeker lliet verwachtte; en

mi
jn vatler heeftmijnietweinigverrast,toen hijmi
jstrakszijé
Plan mededeelde.
xxazAxxE. Ik zou hetzelfde kunnen zeggen; het is eene 011-

verwackte ontmoetiug, tlie mp
'' eveuzeer verrast als u; en ik
was op zulk een geval volstrekt niet voorbereid.
KLEANT. Zecr zeker kon mt
'n vader geene schoonere keus
(loen,mejufvrouw ,eu de eer vanutezien :ismv
''een streelend
gezzoegen; maar ik kan volstrekt uiet zeggen datikmi
jverheug

over het plan dat gt' zoudtkunnen hebben,om mijne stiefw
mott
ler te worden. lk beken dat het mt'niet mogelt'
k zou
zi
jn, u als zoodanig geluk te wenschen;en,neem mi
j niet
ksfalt'k, het is een titel,dieu ik ttvolstrekt lziettoewensch.
Jleze woort
len mogen sommigvn onbeschaamd toeschs
jnen;maar
ik ben overtuigd datgi
j zezultopnemen zooals het behoort;
dat heteen huweli
jk is,mejufvrouw ,waarvan gv
''welbegrj
'pt
dat ik een afkeer moet hebben;dat gi
j,mi
j kenneïltle.zeer
wel weet hoezeer hetin strijd ismetmijnebelangen;en eindeli
jk datgt-mij wel,metverlofmi
jns vaders,zultVergllllnelltl
te zeggen dat,alsde beslissing van mi
j afhing,ditlluwelt'k
geen plaats zou hebben.
IlAltpwgox. Dat is een alleronbeschaamdstkomplimellt. Dat

isnog alcenemooije bekentenis,die hîjhaar (
loet!
MwxlAxxq. Ik moetu zeggen, mi
jnheer,datonze zakentamelijk gelijk,staan;eneven alsgi
jweêrzingevoeltom mi
juwestiefm oeder te zien worden , ik even ongaarne u tot stiefzûon zou
hebben. Geloof niet dat ik zoek u hieromtrent in ongezustheid
te brengen. Het zou mi
j spi
jten u verdriette doen,enik geef

u mijn woord tlat,alsik niet doorwetteli
jkemagtgedwongen
worcl,ik nooit mijne toestemming zalgeven totditàuwelijk
dat u hindert.

HAaPAGON. Zi
j heeftgelijk: op een dxvaaskomplimentm oet
een even dwaas antwoort
l volgen. lk vraag u welverschooning
voor de onbeschaamdheicl vau mi
jnzoon;letiseenJongedwaas,
die nog nietregt dekrachtderwoordenkent,(
liehi
jgebruikt.
MAalwxxx. lk verzeker u, (
lathetgeen hi
j mi
j gezegd heeft
mij volstfekt niet heeft beleet
ligd; integendeel, ht'heeftmi
j
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jalduszijne ware gevoelensteopengenoegen ïedaan,doormi
baren. lk hoor gaarne zulk eene bekentenis van hem , en als
hijanders gesproken had,zoa ik erhem te minder om aehten.
IlaltrAGox. U is welgoed,datu zoo zi
jne misslagen verschoont. De ti
jtlza1hem wijzermaken,en u zalzien dathij
van gevoelens zal veranderen.
XLEAXT. Neen vader,ik zal daarin nooit veranderen, en ik

verzoek melufvrou. drlngend,dittegelooven.
HAlkpwGox. Welk eenedolzinnigheid! Hijbeginthoe langer
hoe erger.
xlzAxl'. Moet ik dan tegen mil
-n gemoetlin spreken ?

Hwaluoox. Nog almeer!Wilt gi
j we1eensopeenancleren
toon spreken ?

ItLEAxT. Nu, a1s gi
j wilt datik op een anderen toon za1
spreken,welaan:Sta mi
j toe,mejufvrouw ,datik mijhierin
deplaatsvan mijn valerstel,en datik u beken datik nooit
iets aanmlnnigers gezlen heb dan u; dat ik nietsken dathaalt

bijhetgeluk van u te behagen;datde naam vaa uw echtgenoottezi
jneeneeeren eene gelukzaligheid is,die ik verkiezen
zou boven hetlotvan deg'
rootste vorsten der aarde.Ja,mejufvrouw , u te bezitten isin mijne oogen hetgrootste geluk ter
wereld;daarheen is almi
jn streven gerigt. Erisnietsdatik
niet zou kunnen doen voor eene zoo gewenschte zaak ; en de
ïrootste hinderpalen .........

HASPAGON. Kleant,hou toch op a1sjeblieft.
KLEAXT. Het is een kompliment datik voor u aan dejufvronw maak.
HAxlu Gox. Lieve H emel,ik heb eene tong om zelftespre-

ken,enikhebgeentolk,zooalsgijzijt,noodig.Kom,geefstoelen.
yasoslxx. Neen, het isbeterclatwijnueerstnaarclekermis
gaan om wateerderterug te komen,dan hebben wi
jlaterti
jt
l
ïenoeg om te spreken.

HARPAGON. (/pJBl.
indavoine). Laatdan illspannen.

T W A A L F D E T 0 0 N E E L.
HARPAGON , MARIANNZ j BLISZ) KLEANT, VALERIUS, FROSINZ.

IIAaPAGON (tot J
'
lf/l?'bcz-s. Duic
l het mij niet ten kwacle,
datik er niet aan geclacht heb,u vllr onsuitri
jden eenige
ververschingen aau te bieden.
lttxwxN. Daar heb ik voor gezorgcl,vader;ikhebhiereenige
schalenm etsinaasappelen , oranjeappelen en konfturenlatenbrengen , die ik uit uw naam heb laten halen.

HAEPAGON (tet zl
jdetot Jrcîdrfvé'
l. Valerius!
VALERIUS (totHarpagon). Hijisgek geworc
len.
xtxAxT. Vindt u dat het niet ïenoeg is,vader? Melufvrouw zal wel zoo goed zi
jn hetweinigevoorliefte nemen.
MAltlAxxE. Het was niet noodig geweest.
ItlaAxT. Heeft u ooit schooner diamant gezien dan dien,
welken vader daar aan den vinger heeft?

MARIAxxE. Inderclaacl,hi
jiszeer schitterenc
l.
KLEANT èchui
k
ft den ring van zp
yzàd rader,
î eïzeé: eltgeelt
Jdgzlaan Jfcrfczlzld). U moethem van nabij zien.
MARUIANNE. Hijisongetwijfelclzeerschoonenstraaltzeersterk.
lttsAxT (gaqt voor a
'
Uhrïcoîz/:8taan,#ï: den rfp,imil/::fwgevett). Neen,mejufvrouw ,hi
jisin te schoonehanden;hetis
een geschenk dat vacler u geeft.
HARPAGON. Ik ?
ltrlAxT. Niet waar, vader,u wi
1datmëjufvrotzw hem
eene gedachtenis aan u zal houden ?

als

(accJJtotzq
p'
zlzoon). Watdoejent1?
ItLEAXT (JPJ Marianne). Een mooi ding! Hij wt'st mij)
HARPAGON

dat ik u moëtnonclzakeh om hem aan te nemen.
MAxlAxxx. lk wil volstrekt niet.

KLEAXT (/pJ Mqvianne). Kor
n, Kom. Hij wil hem
niet terug nemen.

HARPAGON (terz/
J'
&). 'tlsom tlolteworden.
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Mxulwxxz. Dat zou .....

XLEAN'
I'(beletAhrsczlzl: nog 8teed8 pizlden Z'JZ?.
/ œelrtegeren).
Neen,neen zeg ik;gijzoutlthem daardoorbeleecligen.
MARIANNE. lk laat....
KLEANT. Volstrekt niet.
HARPAGON.

Datjede duivel . #
xLEAxT. Ziedaar,nu wordthijal boos over uwe weigering.
I'
IARPAGON (z/clftotmyzlzoon). Schurk!
KLEANT (/pJMarianne). U zietdat hij zeerverdrietig wordt.
HARPAGON VacâtïpJ:(n zppm,âem drei
gendej. Schavttit,die
je bent.
KLEANT. Valer, het is mi
jne schuld niet. Ik doewatik
kan om haar tenoodzaken, hem tehouden; maar zijhoudt
m aar vol.

HARPAGON (lroedend,zacâttotzl
yzztoonj. Gaauwdief!
KLEANT. Hetis uwe schuld,mejufvrouw )datvaderopmij
knort.
HAVPAGON (
at,
qèprdzl). Fielt!
KLEANT (
tot Mariannej. U zalllem nogziekmaken.

mejufvrouw ,weiger nietlanger.
>nRoslxz (Jp/Marianne). Och,lievehemel,wateen komplimenten! Houd den ring,a1smijnheerdatzoograaghebben wil.
AfwalAxxE (totscor
pcgpzll. Om u nietbooste maken,za1ik
hem nu houden ) later zal ik wel eene gelegenheid vinden om
hem u weder te geven.

D E R T 1E N D E T O O N E E L.
HARPAGON # MARIANNZ j XLISX , KLEANT , YALERIU8 ,
PROSINX , BRINDAYOINE.

BR1&DAvo1N:. Xi
jnheel
., t
laar iseen mah om 11tespreken.
HAaluqox. Zeg hem dat ik beletheb, ea laat hem op een

allderell ti
jd tertlgkomen.

BltlxpAvolxE. Hi
j zegt,dathi
j geld brelzgt.
HAltl>A.
tnox (/pJlvavianlte). Neem mi
jnietkwali
jk, ik koln
(
ladelijk tertlg.
V E E R T IE N DE T O O N E E L.
HARPAGON , MARIANNE , ELISE , KLEANT y VALXRIUS,
FROSINE, LA MERLUCHE.
LA MERLUCHE (
looptIlarpagon pnoth
erl.
HARPAGON. Ik sterf.

He!Mijnheer......

xLlwxT. W at is er,vader? H eeft u zich zeer gedaan ?

uxapwgox. Die schurk heeftzekergeldvanmi
jneschtlldenaars
gekregen,om mi
j den halstelaten breken.
varlslvs (totJfcozcppv). Och, het zalvan geeneernstige
ïevolgen zijn.
x,
x MlltLucflz (totJfcrzcypv).Mi
jnheer,neem mijnietkwalijk;
ik dachtdatik erheelgoed aan deed methierhard heen te loopen.

I.
lwRpA()ox. Watkoln je hierdoen,ezel?
I,
A MxltlurcllE. lk kom u zeggen,dat de paarden op nieuw
beslagen moeten worc
len.

HAupAGox. Breng ze dan dadelijk naar (
len hoefsmid.
xl,
lws'
l'. Terwijlzebeslagen worden,zalik deâonneur,
àwe1
voor u waarnemen, vatler. lk zal mejufvrouw in den tuin
brengen , en er de ververschingen laten opzetten.

V IJ F T 1E N D E T O O N E E L.
HARPAGON , VALERIUS.

t zeil, en zie als
IIARPAGON. Valerius, houd een oog in '

j dat
'tje blieft zooveel teredden alsje kunt, dan kunnen wi
aan dell leverancier terugzenden.
vllzEltlrs. Ja wel,mi
juheer.

I.
IARP&GON (alleenj. O onbeschaamde jongen! Wi1
dan volstrekt arm m aken ?

me

V IE R D E B E D R IJF.
E E R S T E T O O N E E L.
RLEANT , MARIANNE , XLISE , FROSINX.

KL:ANT. Laat ons hier bi
nnen gaan,datza1bete: zt'n;er
is niemand verdachts in de but
u-t,enwijkunnenvrijuitspreken.

xLlsE. Ja, mejufvrouw, mij'
n broec
ler heeftmijin vertrouwen gesproken over f
leliefde,diehijvoorugevoelt. Ikweet
welk een verdriet en welke onaangenaamheden zulke wederwaar-

digheden veroorzaken,en ik verzekeru methartelijkegenegenheit
l, (lat ik belang stel in uw lot.

MAulAxxx. lletis een zoetetroost,u onder mijne belangstellende vriendinnen te mogen tellen,en ik smeek u,mejufvrouw , altijd deze edelmoedige vriendschap voor mi
jtebli
jven
gevoelen, die het onaangenamevan mi
jn 1otzoozeer kan verzachten.

yaaoslxl. Gijzijtbeit
letochinderdaat
longelukkigemenschen,
datgi
jmijniet eerderitzclezezaak gekenc
l hebt. lk zoudeze
onaangenam e ontmoeting voorkomen hebben,enik zou welgezorgd
hebben, dat de zaken niet zoo ver gekom en waren, a1s ze nu

ïekomen zijn.
KLEANT. W at za1 ik u zeggen. H et noodlot. heefthet zoo

gewild.Maar,flierbareMarianne,welkbesluithebtgijnugenomen?
MAxlAxxE. H elaas,ben ik in staatbesluitentenemen ? Kan

ik, in mijne afhankeli
jklleid, iets andersdoen dan wenschen
vormen ?
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KLEANT. Zi
jn er voor mij in tlw hart c
lln niets anzers
dan eenvoudige wenschen? Geenmetlelijt
len?Geellehulpvaartlige
goeclheid? Geene werkdadige liefde?

MARIANNE. Wat Zal ik u zeggen? Stelu in mi
jue plaats,
en ziewlt ik (loen kan. Raad en beveelzelf,ik geefmi
jaatl
11over;en ik houtlu voor teredelijk,(lan datgi
jvanmi
jiets
zoudtvorderen,(latstrî
jdig ismeteeren welvoegelijkheid.
KLEANT. Ach,watblijftmijover,a1sgi
jmijverwijstnaar
datget
le wat de stroeve regels van strenge eer en naauwlettende

welyoegeli
jkheid mijtoestaan?
MARIANNE. Maar wat qi1t gi
j datik t
loen zal?Alsik al
geleigd mogt wezen, veel voorbijte zien, watmen van ons
vrouwen vort
lert, bedenk toch dat ik eene moederheb. Zi
j
heeftmi
j steeds met alle lieftle opgevoecl,en ik zou nietvalt
mi
j kunnen verkri
jgen llaarverdriet aan te doen. Doe gi
jbij
haar wat gi
j kunt; dae alle moeite om haarte winnen. Oi
j
kunt zeggen en doen watgi
j wilt;ik geefu vri
jhei; daartoe;
en a1s heter slechts op aankomtmijten uwen gunste te ver.
klaren,wilik haar gaarneallesbeli
jden watik voor u gevoel.
XLEANI'. Frosine,besteFrosine,wiltgijonshelpen?
>naoslxE. Lieve hemel,datbehoeftgijniette vragen!Aft't
allepleizier. Gi
j weetdatikvan natuurnogalmeêgaandebell.
Ik ben ook niet van staal of steen , en ik ben veel te teêrge-

voelig om niet gaarnekleinedienstentebewijzen,alsikmenschelt
zie, die elkaâr in eer en deugd liefhebben. W at is erin (lezell
te doen?
KLEANT. Och toe. Beclenk u eens.
MARIAXNE. Geef ons raad.

ELlsE. Villd iets uit om te verbreken,wat gi
j in dezcl
reeds gedaan hebt.

I'RoslxE. Dat is moeijeli
jk genoeg. (Tot Mcrïcszlp-) Uwt
!
moeder isnietzooaonredelijk,en misschien zou men haar wel
kunnen overhalen om de gift)diezijden vaderhadtoegedacllt,
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aan den zoon te schetlken. (Tot Kleant.) Maar het ergste
van 'tgeval is, datuw vader uw valer is.

KLEANT. Ja Juist.
yasoslxB. Ik wil maarzeggen, dat lli
jgeweldig veelspt't
zalgevoelen, als men toontdat men hem afwi
jst,en dathi
j
dan volstrekt niet gezilld zalzijn, zijne toestemming totuw
hllwelijk te geven. A1shetgoed was,moestde weigerîngvan
hetn zelven kolnen,en wijzullen een middelmoeten uitvintlen
om hem een weêrzin tegen u te doen krijgen.
xt>:AxT. Gijhebtgelijk.
IzuoslxE. Ja, ik heb gelijk, dat weet ik wel. Dilt
moest kunnen .....; maar hoe zullen we dat aanleggen .....

Wachteens.....Als wijeene vrouw hadden van zekerenleeftijt
l, die mi
jne bekwaamheden had,en zich goed genoeg kon
houden om voor eene aanzienlijke dame doortegaan,meteell
mooijen naam van markiezin ofvicomtesse uitNeder-Bretagne
bt'voorbeeld, dan za1ik slim genoeg zi
jn,om uw vaderte
doen gelooven dat het iem and is, die behalve aan vaste goederen hont
lerd-duizend zilverenkroonen aanklinkendemnntl zit;

dat zi
j smoorlijk op hem verliefd is, en datzijzijnevrouw zoll
willen worden, zelfs ten koste van haar geheele velm ogen. lk

twi
jfel nietofdaar zou hij oorellnaarhebben. Want zie,ht'
houdtveel van u, maar nog meervan hetgeld;en als ht'.
door dit lokaas verblind , eellmaal llaaruw zil) etn besluitheeft

genomen, zal het er weinig meer op aankomen of hi
j later
zijne dwalingontdekt en naardezaken van demarkiezinnaauwkeuliger wil onderzoeken.
KLEAXT. Dat is goed verzonnen !

i
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i
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I
!
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:
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laaoslx:. Laat mij maar begaan. lk denk daar aan eelle
mijnerkennissen,dieJ
-uistgoed voor onsza1zi
jn.
xLxwxT. O ,Frosine,ik zaluzoo dankbaarzi
jn,alsgi
j de
zaak in orde brengt. Maar,lieve Marial> ,laten wijbeginnen
metuwe moeder over te halen; hetisalvrelalswt'eerstdit
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4
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huweli
jk verhinderen. Doegijdaartoe,watik u bidden mag,
van uwe zijtle al wat gij maùrkunt. Maak gebruik van tle
m agt, die hare vl
-iendschap u op haar geeft; spaar geene dier
welsprekende Llikken, geene diermagtigewoorzen, diedehemel
u in ooz en mondgegeven heeft,en vergeetvooralnsettlieteetlere

uitdrukkingen,t
liesmeekendegebezen endieroerelldeliefkozingen,
waaraan nlemant
l weêrstand kan bieden om u iets te weigeren.
MAu4xxxl. Ikzalallesdoenwatikkan,enikza1nietsvergeten.
'
1'57 E E D E T O O N E E L.
RARPAGON , KLEANT , MARIANNE, ELISE y PROSINE.

HARPAGON (ter z#A , zonderpziezl te f
zl
prpzll. Drommels,
mijh zoon kusttle hand zijner aanstaande stiefmoeder,en zijne
aanstaantle stiefmoeder schjnt daar ook nietveelop tegen te
hebben! Zou daar ook iets achter steken?
ELlsl. Daar is vader !

1Ia.
ltrAoox.Hetrijtuigisklaar;gijkuntuitrijdenzoozragi
jwilt.
xLexxT. Omdat u niet medegaat, vatler, zal ik de dames
we1 geleiden.

HARPXGON. Neen, bli
jf hier, de dames zullen we1alleen
gaan ; ik heb u noodig.

D E R D E T O O N E E L.
HARPAGON , KLEANT.

IlAlœwGox. W elnu , terzi
jdegesteld datzi
j uwestiefmoeder
wortlt, wat dunkt u van deze dame?

KLEAXT. Hoe zi
j mi
j toelijkt?
HARPAGON. Ja , wat dunkt u van haar voorkomen , van hare
Loucling,van hare schoonheid ,van haar verstand ?
KLEAXT. Hm , hm .
IlwapAGox. Nu ?

KLEAXT. 0m u de waarheid te zeggen, zt'ismt'welwat
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tegen gevallen. Haar voorkomen is zeer koket, hare houding

tamelijk links,hareschoonhei;zeermiddelmatigenhaarverstand
zeer gewoon. Geloof niet, vader,dat ik dit zeg om haar u
tegen te maken, want stiefmoeder of niet,ik heb deze even
lief als eene andere.

Ht1tPAGON. Gi
j zeizet haar toch straks.....
xLlAxT. Ik zeide haar strakseenige vleijendewoorden uit
uwen naam , maar hetwas om u pleizier te doen.

ylAaluGox.Gi
jzoudetdusgeenegenegenheidvoorhaargevoelen?
xtlAxl'. lk? Volstrekt niet.
HARPAGON.

Datspijtmi
j,wantdatwerpteen plan om ver,

datik daar gemaakt had. Ik heb,toen ik haar zoo Zag,O7e1*

mi
jne jaren nagezacht,en ik heb begrepen datmen ernog al
wat op te zeggen z0u hebben als ik metzoo'h jong meisje
trouwde. Daarom had.ik mi
jn eerste plan laten varen,ehdaar
ik haar heb laten vragen en ik haarmijn woorc
l geschonken
heb, wild.
e ik haaraan u hebben gegeven,alsgijgeen afkeer
van haarhafltlaten bltken.
xI,E.&xT. Aan mij?
uwlœxt4ox. Aan u.

xLEAxT. Ten huwelijk?
HAUPAGON. Ten huwelijk.
xb>rAxT. Hoor eells. Hetiswaar,datziJ
-nîetbt-zonderin
mijn smaak valt;maar a1s'
t
zdatwil,vatler,zalik,om upleizier
te (
loen , besluiten haar te trouwen.

HtltrAGox. Neen datniet!Ik ben redelijker dan gi
jdenkt,
en ik wi1 mve neiging volstrektniet.dwingen.
KLEAXT. Zoo is het niet gemeend. Ter lieft
le vall u , zal

ik die overwildning op mij zelven behalen.
HARPAGON. Neen, neen, een huweli
jk zonder genegenheid
kan nietgelukkig zijn.
KLEAXT. O vadltr, dat zal later misschien wel komen;m en

Eegt tocà dat(leliefde dikwtls eene vrucllt vanllethuweli
jkis.
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HAltl3A.cox. Neen,van de zijcle van tlen man moet menhet
op die wt'ze nooitwayen; dat heeftvaak treurigegevolgen,

lw
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da
ng
ha
ike
u
in
1
ine pleatsmethaar latelltrouwen;maar nu datnietzoo is,
i mî
.

l zalik mi
jn eerste plan volgen en haarzelthuwen
j
l
LEAXT
x
Welnu,vader,als dat zoo is,dan moetikumijn
.

.

hartblootleggen , dan moet ik u ons geheim m ededeelen. Om u
(le waarheid te zegaen:ik llemin haar vallhet oogenblik af(lat
ik haar op eene wandeling gezien heb ; ik was daar straks van

plan om uwt toestemming toteen huwelijk tevragen, enwerd
slechts weêrhout
len door de m ededeeling uwer voornemens en
door (
le vrees om u te mishagen.

HAlœAtlox. Hebtgijreedsbezoeken bi
j haarafgelegd?
KLcAx'
1'. Ja , vader.

HAaluGox. Dikwi
jls?
KLxwx'
1'
. Ja , nog al vaak.
HARPAGON. Heeftm en u goe: ohtvangen ?
KLEAX'
I,. Ja,zeer goed, maar zonder te weten wie ikwas,
en dat was straks de oorzaak van M arianne's verwondering.

l

HAxpAGox. Hebtgijhaaruwa liefde beleden,engezegddat

''

plan hadt haar te huwen?

xxzxwxl'. Zeker, en ik had
' er bij hare moeder zelfs ietsvan
laten doorschemeren.

HAlœz.t
4ox. Heeftzi
juw voorstelvoorharedochteraangehoord?
KLEAXT. Ja, zeer beleefcl.

IlA.
lœA.
tlox. En heefthet meisjenog alwatmetu op?
xrlxsT. Naarhetmij voorkomt,moetik gelooven,datik
haar niet onverschillig ben.

HXRPAGON (ier zi
jdej. Ik ben wat blj
' dat ik (lit geheim
vexnomen heb. lk llatlhetbijmijzelvenookalgedacht.(Lltidl.
Nu mijn jongen , weet je hoe ik eroverdenk?Je moeter
als je blieftaan denken om die lieflle u(thethooftltezetten,

h+
i
uy

en geene moeite meer doen om een meisl
-e, dat ik voor mil
Legeer; en binnen kort trouweu met llaar, die ik daarvoor
bestemd heb.

KtEAxl.. Hoe vader,drt
'ft u zoo den spotmetmij!W el
n!l, a1s (le zaken zoo staan, verklaar ik u, dat ik de liefde,
die ik voor Marianne gevoel,niet zal opgeven ;dat er geen
uiterste is,waartoeik het niet zallaten komen om haar aan u
te betwisten ;en dat, als u de toestemming eener m oeder voor
u heeft,ik misscàien nog andere hulptroepen kau vinden , die

voor mijzullen stri
jden.
llAxpAgox. Ha,schurk,durf2
-emijin den weg staan?
KtxAxl'. Dat doetu mij;ik heb deoudste brieven.
HARPAGON. Ben ik J
'e vader niet? Ben 2
-e mi
j geen eerbied
verschuldigd ?

XL:ANT. Dit zijn zaken , waarin de kinderen niet vobr de
ouders behoeven te wi
jken,en deliefde kentniemand.
HARPAGON. D00r een Il
ink pak slagen za1Je mi
J we1leeren
kennen.
KLEANT. A1 qwe bedreigingen geven niets..

Hz
klœAtAox. Gi
j zult van Marianne af4ien.
xLlAxT. Volstrekt niet.

llARrAlox. Geefmi
j eens dadeli
jk een stok.
V IE R D E T O O N E E L.
HARPAGON , KLEANT , zAKoB.

zkl
toB. Heila,mi
jneheeren,watisdat?Waar denktuaan?
xt%Ax'
l'. Daar lach ik wat meê.

JAKOB (totKleattt). Och,m(
-nheer,bedaar toch!
IIASPAGON. Zoo onbeschaamd totmi
jte spreken.
JAkoB (totfflrzcpa). Och,mijnheer!
xtEAxl,. lk geef llet niet op.

ZAKOB (totA7:cAl/). Wat,tegen uw vader?
IIARPAGON. Laatmi
Jbegaan.
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zAxoB(/pfIlalTagolè.Wat,tegenuw zoon!A1sikhttnogwas.
HAlœAGox. Och Jakob,ik wi1)-e zelf in dezesaakuitspraak

laten doen,om je te toonen datik volkomen gelijk heb..
JAKOB. Datis goed.(TpJKleant-jGa watop zij.
HA.
al>i.oox. lk bemin een meisje,dat ik wilhuwen;en 131
heeft die kwajongen de onbeschaamdheid haarooktebeminnen,
ea tegen mijn wi1nog aanzoek teblijven t
loen om hare hand.
zAxoB. O,dan heefthi
j ongelijk.
Ha.
lœa.
tlox. Is het niet verschrikkeli
jk, dat een zoon de
medemiunaar wil wort
len van zi
jn vader,en moetlli
J
-zich uit
eerbied nietonthouden om mijin (lea weg te staan?
JAxoB. U heeft geli
jk. Laat mi
j maar met kem spreken,
en bli
jfu (laar.
XLEAXT (tote
fclpù,diezdccr hem ïp9n0z3/).NuJ-a,omdathi
j
u totscheidsman kiest,villd ik hetgoed;hetkanmî
jookniet
schelen wie hetis,en ik wi1mijin onzen twistwelaanjolt
uitspraak llouden , Jakob.

JwxoB. U (loetmijzeerveeleeraan.
xLxAxT. lk ben vet'
liefd op eenejonge tlame,4ie aanmi
jne
wenschen beantwoordt en die ook omtrent mi
jnietonverscàillig
is; en nu krijgt vader het in zi
jn hoofd om olTze liefde te
komen storen,dooràaarook ten kuweli
jk te vragen.
zwl
toB. Hi
j heeftzeer zeker ongeli
jk.
xrzAx'
r. Is het geene schande om op zi
jn leeftijd nog aan
trouwen te denkell? Past het hem we1 om nu nog verliefd te

zijn, en moesthi
j datmaarnietaan jongelieden overlaten?
zxxos. U heeftgelijk,hetisalte gek. Laatikhem eers
even wat zeggen. (lbt.
/.
/cozcipzz.l Uw zoon is zoo onhandelbaar niet,a1su zegt,hijwilwelnaarredehooren. Hi
j zegt,
dat hij wel weetwelken eerbied hi
j u verschuldigd is,datll
ij,
slechts in tle eerste llitte boosisgeworden, en dat hj niet
oawillig zalzijn zich te onderwerpen aan atwatu wil, a1s u
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llem maar beter wil behandelen dan u doet, en hem iemand

tell huweli
jk geven,waarmedehijtevreden kan zijn.
HàaptGox. O ,zeg hem ,dathijil1datgevalazesvan mij
kall hopen, en datik hem de vrijleid geefbehalve Mariannc
tekiezen,wie hijwil.
zwltoB. Lllat mij maar begaan.(TotA7:czlJ.) We1nu,uw
vader is niet zoo onredelijk alsgijzegt;en hi
jheeftmijbetuigd dat het uwe opvliegendheid is, die hem boos heelt ge-

maakt, en dat hi
j slechtsverstoor; is overuwe wijze vanhandelen; en dat hijgaarne wiltoestaan wat gijwenscht,alsgij
maar m et zachtheitlwilt te werk gaan, en hem (le onderscheiding , den eerbied en de onderwerping wilt toonen , die eell

zijn vader verscluldigd is.
KLEAXT. O ,Jakob,gi
jkunthem verzekeren,datalshijm;
j
Marianne geeft ik altijd zeer leidzaam zalwezen,en datik
llooitietsza1doen dan wanneerlli
j het goedvindt.
zwxos (totHarpagonj. Datis in ol
.qe;lijstemttoe in hetïeen gi
jzegt.

zoon aan

IIAXPACON. Dat is uitmuntend.

zAxos (totKleant).Allesisin ortle;hj istevredenmetuwe
beloften.

xl,lAxT. De hemelzijgeprezen!
zAxoB. H eeren , u moet nu maar zamen spreken ; u is het
nu eens met elkaâr. U zou alleen gaan twisten , omdat 11
elkaâr niet verstond.

xLlwxl'
. Beste Jakob, ik zal jemijn leven lang dankbaar zi
jn.
zAxoB. U heeftniette ganken,mi
jnheer.
uAlœAtlox. Je hebt mij veel genoegen gedaan,Jakob,el1
daarvoor verdien je eene belooning. (Ilamagon fcd/ittzï/zlzaj.,
Jakob 8teektde Jca: uita
.maar Acrwcppzlkrbbtdîdcl/.
îzi
jltzcâdoek,en zegt.4 Qanuheen,ikzalom jedenken,datbeloofikje.
ztxoB. Ondert
lanige dienaar.

V IJ P D E T O O N E E L.
HARPAGON y KLEANT.

KLEANT. lk vraag u vergifenis,vader,voor mi
jne drift.
Hwltlnwtlox. Dat is niets.
KLEAXT. lk verzeker u , dat ik er innig berouw overgevoel.

HARPAGON. En ik ben harteli
jk blijde,datgi
j wêerbeclaarc
l
en verstandig zî
jt.
KLEAXT. s'
V'
at zi
jtgijgoet
l,dat gijmijnmisslagzoospoedig
wilt vergeven !
HAltl3Atlox. M en vergeeft den kinderen spoedig hunne afdwa-

lingen,alszi
jweder hun pligtcloen.
KLEAST. Hoe! Zi
jtgijvolstrektnietboos meer over mijne
buitensporigheden!

HAaPAGox. Ditisiets, waartoe gi
jmi
jbrengtdoordeonderwerping en den eerbietl,tlie gi
j nu weêrtoont.
KLEANT. Ik verzeker u , vader, dat ik u tot in het graf
voor al uwe goec
lheden zal danken.

HARPACON. En ik beloofu,datgijallesvanmijkuntgedaan
krijgen.
KLEANT. O ,vader, ik heb u niets meer te vragen, u heeft

mi
jmeer dan genoeg geschonken,doormijMariannete geven.
HAltlaà.
t4ox. W at?
KLEANT. lk zeg , vader, dat ik meer dan tevreden ben ,

en datik allesvintlin de goedheid, die gij gehac
lhebt, van
mi
j Marianne te geven.
HAltlxAGox. '
W ie praat er van , u M arianne te geven ?
KLEANT. U , vac
ler.
Hwlœà.tlox. Ik ?
KLEAXT. Zeker.

HAuluGox. Wat? En gi
j hebtbeloofd,nietmeeraan haar
te zullen dcnken !
XLE&NT. Ik niet m ecr aan haar del
lken?

HAltpAGox. Ja.
xLEAxT. Volstrekt niet.

HARPAGON. Hebtgi
j nietbeloofclom van haar aftezien?
I
tLEANT. In tegendeel, ik bemin haar meer dan ooit.

HARPAGON. Wat,galgenstrop,begin jewêer?
xlz
EAxT. Nietskan mi
j doen verandel'en.
H&1tPAGON. Ik zalJ
-e welkrijgen,schulk!
XLEANT. Doe alles wat u wil.

HARPAGON. lk verbiet
lje om mi
jooitweêronzer de oogen
te kom en.
KLIIANT. H eel goed.

HAxpàGox. lk verstootje.
KLBAXT. Ga uw gallg.

Htxluoox. lk erken je nictmeervoor mi
jn zoon.
xLEwxT. Best.

HAlœAGox. lk onterfje.
KLEAXT. Zooals u wil.

HAaPAGos. En ik geefje mi
jn vloek.
KLEANT. lk heb uwe giften niet noodig.

Z E S D E T O O N E E L.

xLEAxT,LA rLlcuz.
@
g@nLA rlakcllE (koml f/ïJ den Jvfz
lmeteeneka88ettej. O , ml
A
m
P0
.
heer,ik vind 41juistbijtijds. Kom eensgaauw

xL>zwxT. W at is er?

>aLlcIIE. Volg mij,zeg ik;alles isin orde.
KLEAN1,. W at dan toch?

I.
A FLlcIIl. Datis iets voor
xr>rwxT. W atdan?

Lk rtlcllx. Daar heb ik den hcelen (lag op geloertl.
KLEAXT. W at is dat dan ?
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I,w y,LàcllE. De schatvanuwenvaf
ler,dien ikingepalmclheb.

xl,
EAx'
l'. Hoe heb je datgedaan?
LA FLlcI.
lE. Dat zal ik u later zeggen. Maar nu voort,
want ik hoor hem roepen.

Z E V E N D E T O O N E E L.

Dieven ! dieven ! moord ! m oord ! Regtvaardige hemel! Ik ben

verloren,ik ben vermoord;men vermoordtmij,men heeftmil
'
mi
jn geld ontstolen. Wiekan tlatwezen?Waarishi
jgebleven?
Waar is hij? W aar zithij?Hoemoetik hem vinden? Waar
zal ik gaan? Waar moetik bli
jven?Ishijdaarniet?Ishi
j
hier niet?'
Wieis dat? Hier.lziclizelven J'
/
J'den crzzzgri
jpende.)
Schurk,geefmijmi
jn geld terug.....O ,ikbenhetzelf....
Mijn lloufcl loopt mi
j om ,ik weetnietwaarik ben,ofwie
ik ben, ofwatik doe. l'
lelaas,mîjn arme geldje,mijn arme
geltlje, mt-n beste vrind, men heeft mi
j vlln u berooftl!en
omdat ze miju onttlolnen hebLen, heL ik mi
jn steun,mijn
troost, mijne vreugde verloren; allesis vof
lrmijvoorbij,en
ik heb hier op aard.
e niets meer te doen. Zonder u kan ik niet
levell. Het is gedaan,ik kan nietmeer,iksterf,ikben dood,
ik ben begraven. Iser dan niemanf
l,die mi
jtothetlevenwil

terugroepen,doormt'mi
jn lieve geld weêrte geven ofdoor
mi
j te zeggen wie hetgestolen heeft?HJ!watzeg je?O daar
is niemand? Die het gedaan heeft moet wel naauwkeurig het

uur hebben uitgekozen, en juist hebben ze 'toogenblik-e genomen,toen ik metmijn schut
'k van een zoon praatte.
lk ga heen. lk ga het geregt halen. Ik zal het heele huis
in 'tverhoor laten nem en :enmeiden ,en kneclts, en zoon ,en

dochter,en mijzelven. Watstaan daareenmenschen! Ieder,
dieëlik aanzie,komtmijverdachtvoor,ikdenkoveraldendief
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tezien. HJ! waar praatje daarvan? Van llcm diemi
jbestolen heeft? W elk geraas maken ze daar? Is de dief daar?

Ik bid 2
-e alsje ietsvan den diefweet,zeg hetmi
j dan. Is
hijdaarnietbiju? Zeki
jken mijallemaal@aan en beginnen te
lagchen. Je zultzien datzemedepligtig ztn aan dendiefstal,
die bij mi
j gepleegtl is. Kom gaauw,kommissarissen,militairen, dienders, gevangenbewaarders, regters, pi
jnbanken,

'

galgen en beulen. Ik zal ze allen laten ophangen , en als ik

mi
jn geltl nietweêr krijg,hang ik mijzelven ook op.
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E E R ST E T O O N E E L.
HARPAGON y EEN KOMMISSARI8 YAN POLICIX.

DE ltoMxlssAltls. Laatmijmaar begaan;ik weet,gozt
lank,
wat lk doen moet. Hetis nietvoor 'teerstdatik mijbezig
houtl om diefstallen te ontclekken; lk wlltle (
lat ik zooveelzakken louis d'ors llat
l, als ik al menschen heb laten ophangen.

IIARPAGON. Alle magistraten hebben erbelang bijom fleze
zaak onderllanden tenemen;en alsmenmi
jmjngeldnietterug
bezorgt, zal ik (le regtbank aahklagen.

Dx KollxlssAals. Wt'moeten alle vereischtevervolgingen in
het werk stellen. Gij zegt daterin dezekassette was....?
HA.
lœA.
tlox. Tien-duîzent
l kroonen.
Dz xoxxlssAals. Tien duizentl-kroonen 1
.
HAaPAGON. Tien-duizentlkroonen.

Dz ItoMxlssAals. Datiseen belangrijke diefstal.
Geene strafis zwaargenoeg voordeze ontzettende
misdaad;en als zi
j ongestraftblijft,zullenzelfsdeheiligstedinHARPAGON.

gen nietmeerveilig zijn.
Dz xoMMlssAals. ln welke geldstukken was die som ?
HAleA.
tlox. In goede louis d'ors en wigtige pistolen.

nx xoxMlssAxls. Wien verdelktgijvan dezen diefstal?
HxxlyA.t
iox. ledereen;en ik verlang datgi
j de geheele stad
en de voorsteden gevangen zet.
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DE ItoMMlssAals. lk raad u ten ernstigsteaan,niemand bang

temaken,maarzachk-es aan tetrachten eenige bewt-zentekri
jgen; daarna kunnen wt-metgestrengheid middelen in 'twerk
stellen tot herkrijging deru ontnomen gelden.
T W E E D E T O O N E E L.
HARPAGON y DB KOMMISSARIS y JAKOB.

zAxoB (op #é# anâtergrond,
.â0
/'keert fprf?g naar #ez
?kantzwzl
waarJv
)'gekomen i#). lk ga wêerheen. Zemoeten àem dat
lelijk kelen,zemoeten hem de pooten sc'lroeijen,hem in kokend
water leggen, en hem aan den zolder ophangen.

HAXPAGON (tot ,
A15J). Wien? Den man,diemijbestolen
heeft?

Ik spreek van een speenvarkentje,c
latuwhofmeester
mij daarjuistgezonden heeft,en flatik eens naarmi
jn eigen
JAKOB.

smaak zal gereed maken.

HAaluGox. Daar is hierïeen sprake van,die mi
jnheerdaar
heeft u wat anders te Vragen.

DEKoxxlssAxls (totJ'
c*pJ). Ontstelmaar niet; ik ben de
man niet,die Je te schande zalmaken;alleszalzachtjesin
zi
jn werk gaan.
zAKoB. Komtmi
jnheerhier ook souperen?
D1 xoMMlssAxls. Je moet hier nu niets voor J
-e meesterver-

bergen,mijn vriend.
zAKoB. Neen zeker niet,mi
jnheer,ik zalu altoonen wat
ik kan,en ik zalu zoo goed onthalen alsmogelijk is.
HARPAGON. Dat is de zaak hier niet.
zAxoB. A1s ik u niet zoa goe; onthaala1sik welzou willen,

is het tle schuld van uw hofmeester,die mi
j metde schaar
zi
jnerzeinigheid de vleugelsgekortheeft.
HARPAGON. Ellendeling ! Er is hier wel wat anders te doell

dan tesollperen,en ik wil(latje watzegtvan het geltl,tlatze
me afgestolen hebben.
JAxos. llebben ze u ïeld afgestolen ?

H4
.
kltluGox. Ja, schurk, en ik za1je laten hangen,alsje
'tm e niet weêrom geeft.

1)JrxoMAllssAltls (/pJHalpagolt). Mijn hemel,doe hem toch
geen kwaad. lk zieaan zi
jn gezigt, tlat heteen eerlijke veltt
is, en dat u hem niet in de gevangenis behoeft te zetten

O111

te hooren watu wilweten.(TpJIakob.
)Ja,mi
jn vriend,als
je onstle waarheitlbekent,zaljegeen leed geschieden en zal
je door je meester beloond wortlen. Men heeft hem van
daag zijn geld afgestolen, en J
-eweet ongetwijfeld eenige illlichtingen omtrent deze zaak.

JAKOB (zacht J:r ZC
J'
f#). Datontbrak mijjuist OD1 miJ
*oP
den hofmeester te wreken. Setlerthi
j hier in huis gekomen
is, ishi
j (legunsteling;men hoortslechtsnaarzi
jnraad;ell
ik heb dîe stokslagen van straks nog niet vergeten.

HAltrwtiox. Watheb je tepruttelen?
I)E ItoAlAllsswltls (/pJIlalpagon).Laathem begaan,hi
jmaakt
zich klaar om u tevreden te stellen;ik heb u immel
's wel ge-

zegd,datheteen eerlijke ventis.
JAItoB. Ali
jnheer, als ik :1de waarlleitlmnetzegzen,dan
geloof ik dat uw lieve hofmeester u die kool gestooftl heeft.
IlAltpwclox. Valerius?
JztxoB. Ja.

HAapwGox. Hi
j,(
lie mi
j zoo'nbestmensch toeschijnt?
JAxoB. Ja,hij. lk geloofdathiju bestolen heeft.
IlAapwcox. Ea waarom geloofje clat?
JAItOB. '
W aarom ?
I.
IA.
ItPAGON. Ja.
Jwxos. Dat geloof ik ... omclat ik het geloof.

'
I'
)'
I
rxoAlxlssAltls. Maar llet is uootlig (
lellewi
jzell,(lieje
hebt, metle te deelen.

HxxpAcox. H eb 2
-e hem gezi
en tligtbijde plaats,waarik

mi
jn geld verborgen had?
Jx
txoB. Jajuist. Waarwas uw geld?
IlztltpAGox. ln (
len tuin.
Jztltos. Jtlist, ik heb hem ook in den tuin gezlen. En waar
was (lat geltl in ?
Ila
tuluGox. In eene kassette.
J.
&xoB. Daar heb je 'ta1. Ik lleb ht'm met eene kassette
gezielz.
llAltlaAGox. En hoe zag (lie kassette er uit? Dan kan ik

welwtten ofhetdemijneis.
JztxoB. Hoezijeruitziet?
Hztulu lox. Ja.
t..... Ze ziet er uit als eene kassette.
JAKOB. Ze ziet er ui
DE KOMMISSARIS.

Datspreekt. Maarbeschri
jfhaareenbeetje.

JAKOB. llet is eene groote kassette.

HARPAGON. Diemen mijontstolen heeftisklein.
zAxos. Nu ja, zij is klein,alsmen datzoo wil nemen ;
maar ik noem haar groot om hetgeen er in zit.

px ltoMzllssr
ïals. En wat voor kleur heeft zi
j?
W at voor kleur?
Dl xoxxlssilus. Ja.
zAKoB.

JAKOB. De kassette is......,zijis zoo.....,och....
zoo'n kleur....als...Help u mi
jeetls.
H-tulaa
kGox. W at?

JAKOB. lszijnietrood?
HAlllaAGox. Neen,gri
js.
Jxltos. Nu,ja,gri
jsachtig rood,datwilde ik zeggen.
IlkapwGox. Daar valtnietaan te twijfelen,zi
j ishet zeker.
Schrijfopmijnheer,noteerzijneverklaring. Regtvaardigehemel!
in wien zal men voortaan nog vertrouwen kunnen stellen? M en
kan op niets meer vertl
.ouwen ; en ik begin te gelooven , dat

ik mi
jzt'
lven zou kunuen bestelen.

Pw
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7a
Jwltos (fp/Ilarpagoè. Mijnheer, daar komt hijaan. Zeg
u llem nu maar niet,dat ik het u gezegd heb.

D E R D E T O O N E E L.
HARPAGON y DE KOMMISSARIS , VALERIUS , JAKOB.

IlxapAGox. Kom hier,beken de schandeli
jkste daad,den afschuweli
jksten aanslag,die ooit bedreven is.
vtlamvs. Watblieftu,mi
jnheer?
HAalaztGox. Wat,schurk,kleurjenieteensoverjemisdaa;?
vwluxalrs. W elke misdaatl? lk weet van geen misdaacl.

HAaluGox. Weet je van geen misdaad, bedrieger!als of
jenietwist,watik bet
loel! Probeermaar niet om hetteverbergen; de zaak is ontclekt, en ze hebben mi
j allesgezegd.
ZJJ misbruik te maken van mijne goet
lhei;,eltzich bijmij
in te drlngen, enkelom mi
j te verraden en mi
j op dezewi
jze
te betrekken !

vArl
El
xllis. Nu dan,mi
jnheer,alsmen uallesontdektheeft,
zal ik maar geene omwegen zoeken of de zaak ontkennen.

JAxos (Jérzb
,'
dej. Drommels, zou ik het geraden hebben,
zonder het te weten?

vwlœxlrs. Hetwasmijn plan,eru overtespreken,enik
wiltle daartoe een gunstig oogenblik afwachten ,maarnu 'tzoover

is,smeek ik u om nietboostewort
len en mijne verdediging
aan te hooren.

HA.
ltlaA.
tyox. En wat isdanjeverdediging, dief, eerlooze
schurk ?

valullucs. O , mijnheer, die namen heb ik nietverdiend.
Hetiswaar,ik heb u nietgoed behandeld;maarmijnmisslag
is toch vergeeflijk.
HAlœAGox. Wat,vergeefli
jk? Zoo'n opligteri
j,zoo'nschurkkenstreck ?

t
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vA.Llllt;s. Lieve llemel, wordt nietboos. Als u llli
J'gehgort
l
zal hebben , za1 u zien dat het kwaat
l zoo erg niet is als 11het
maakt.

HAltl,wGox. Nietzoo erg a1sikhetmaak! Wat!mijnblecd,
mijn leven,galgenaas!
vALExlus. Uw bloetl, mi
jnheer,isin geene slechtehanden
gevallen. lk ben van eene familie, die haar niet onteert; en
hierin is niets of ik kan het weêr goed maken.

HAlluGox. Datis ook welheelzekermijnebetlgeling, en
2e zultmeweêrgeven,watJe me ontnomen hebt.
-

vAlulltlus. U we eer zal velkolo n voldoening e'
rlangen ,

mijnheer.
HAltI,
AGox. Daarkomtgeene eerbi
j te pas.Maar,zeg mij
eens,wieheeftJe tot die daad bewggen?
vALExlvs. H ce kunt u dat nog vragen ?
HAulu Gox. Ja zeker vraag ik dat.
vAluElurs. De Gotl, die verontschnldigingen inbrengt voer

alleswat hijlaatdoen:(leLiefde.
HAltlugex. De liefde?
vAlaalus. Ja.

HAltrwoox. Eene mooi
je lieftle! Waal'
achtlg, eeue mooije
lieft
le,die liefdevoar mijlle louisd'or's!
vwL>zRlus. Ncen,mi
jnheer,uwe rijkclommen hebben mijniet
verlokt, die hebben mijniet verblind; en ik vel
'klaardatik
niets van al uwe goet
leren begeer, als u lni
j maar laathouden
wat ik 11u bezit.

HAuluGox- Neen,voor den duivelniet,datzalik je niet
laten llotzden. Afaar llebje l,u ooitzoo'n ollbeschltamtlheid geziet), het gestolen goed te wilen houden !
vArEaltTs. Noemt u tlat een diefstal?
IlAalu Gox. W aarachtig noem ik t
lateen (Iiefstal! Zgo'n schat.
vAlœRltrs. H et is ecn schat, (lat is waar, en zekerdekost-

baarste,die u heeft;maara1sudien aan mi
jgeeft,isllijtoch

niet verloren. lk smeëk u op mijne knie?-n, lant mij dien
kostbareh schathouden;en alsu welwildot'
n, zalttmi
jdie
bede toestaan.

HARPAGON. Neen zekerniet. 'tZou watmooi'szi
ju!
vwlutltlcs. Wi
jllebben elkander wederkeel.
ig trouw beloDfd,
en wijhebben gezworen elkander nooit teverlaten.
llxRpaoox. Een mooîje eed,eel: aal-dige gelofte!
vAtlxlrs. Ja,wijhebben onsvel'bontlen om eeuwig elkallder toe te belzooren.

I.
lAapAoox. Dat zal ik je toch welbeletten,datverzeker
ikJe.
vAtERlUs. Alleen (
le (loot
l kan ons scheiden.

HARPAGON. Diln moet je toch wel(luivelsverzotwezen OP
mijn gelt
l!
vwluEm rs. lk heb u reeds gezegd,mi
jnheel-,dathetgeene
geldzuchtwas,tliemijzoo heeftdoellhandelen. Nietdedrijfveren die gi
jvermoed.
thebberlmijbeheerscht;maar eeneedeler
drangredellheeftmij(litbeslttit doen nemen.
nARPAGON. Je zultzien, dathijuit Christelijkeliefzemijll
goed wil hebben. M aal.ik zalerordeop stellen,en,eervergeten
schurk,het geregt zalwel uitspraak doen.
vl.
lzyrltlrs. U kall doen zooa1s u wil,en ik ben gereedom
alles te verdragen ; maar ik bid.u , ten minste te gelooven,tlat
als er kwaat
l geschied is,ik de eenige ben, die gestraft moet
worden , en dat uwe dochter in dit alles geheel onschuldig is.

Ilxarxoox. Dat wil ik waarlijk welgelooven;het zottal
heelvreemd wezen,als mijne dochtermedepligtig wasaan die
misdaad. Maarik wilmijngoed weêrhebben,enikwi1weten,
waar gi
jhaar gebragthebt.
vALxRlus. lk?ik heb haar niet weggebragt;zi
jisnoghier.
Hxxluoox (ter z#&). O ,mi
jne dierbarekassette.(L1tid.)ls
zijmijn huisnog nietuit?
vwtzlurs. Neen,mi
jnheer!

Duswou je nietmethaar op den loop gaan ?
vALlltlrs. lk methaarop den loop gaan!O ,gijdoethaar
onregt aan, en mij ook. Slechts eene zuivere, onschuldige
liefde bezieltmi
j voorhaar.
HAurAgox (ter ;ï/&). Van onsclluldige liefde bezield voor
mijne kassette!
HARPAGON.

vlliluus. Liever z0u ik sterven dan haar eenige beleedi-

gende gedachte openbaren; zi
j is daartoe te goed en te
deugdzaam.

HA.
ltlxAtiox (ter zt
jde).Mi
jne kassettete deugdzaam !
VALERIUS. A1 mi
jne wenschen hebben erzich toe bepaald,
haar bijzijn te genieten,en de hartstogt,dien hare schoone
oogen mi
jhebbeningeboezemd,isdoornietsschuldigsontheiligd.
HAIPAGON (terz#&). De schoone oogen van mijnekassette!
Hi
j spreektvan haar als een minnaarvan zi
jn meisje.
vAluxalus. Klaudina is met de geheele toedragt der zaak

bekend,mi
jnheer,en zi
j kan getuigen
HAztlu Gox. W at!is de mei; medepligtig in deze zaal?

vAluEltlrs. Ja, mi
jnheer, zi
j is getuige geweest van onze
verbindtenis,en eerstnadat zi
j overtuigtlwas vandezuiveràeid
mijnerbedoelingen,heeft zijmi
j geholpen om uwedochteroverte halen mi
j hare hand te geven,en demijne aan tenemen.
HARPAGON. W at? (Ter zt
jde.j Zou de vreesvoor deJ
-ustitie
hem gek maken? (Tpf Valeriu8.) Watbabbelje nu weêrvan
mijne (lochter?
vAlulltlus. Ik zeg, mi
jnkeer, dat ik allemogelijke moeite
heb gehatl om van hare schroomvalligheid te verkri
jgen wat
mijne liefde wilde.
HAltI>AGox. De schroomvalligheid van wie?
YALERIUS. Van uwe dochter; en eerst gisteren heb ik haar

kunnell bewegen om onze wef
lerzi
jdsche trouwbeloften te onderteekenen.

Hz
tllrAGox. Heeftmi
jnedochterueenetrouwbeloftegeteekend?
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v-tluExlrs. Ja,mi
jnheer,even alsik ervanmijllezijt
leeene
aan haar geteekentl heb.
HtxlatGox. O hemel,nieuwe schande!

JAKOB (tot&z?kommh8arin). Schrijfdat op,mijnheer,schrijf
dat 0p.
HARPAGON. Verergering vall kwaad , overmaat van wanhoop !
(Totden pcpzz/fzlïdt
îcrïd.lKom ,mijnheer,doe uw pligt,en maak
Proces-verbaal tegen hem op als (
liaf en verleider.
JAKOB. Als dief en verleider.

vAluEalrs. Dat zijn namen,die ik nietverdien;enalsmen
zal weten , wie ik ben ......

V IE R D E T O O N E E L.
HARPAGON , ELISE , MARIANNE y YALERIUS , FROSINE ,
JAKOB , DE KOMMISSARIS.

HAllpAGox. 0 , gof
ldelooze meitl, een vader als ik ben on-

waardig! Breng je zoo de lessel,die ik jegegeven heb,it1
beoefenillg1
.Jeschenktje liefde aan een eerloozen (lif
'f,en verPandtje trouw zondermijne toestemming?Maar gi
jhel
)tbeiclen
buiten den waartl gerekelld. lTotEl
i8e.4 Vierdikkemurenzullen
mi
j voorjou gedrag instaan;(tot Jrcldrfffdlen eenegoede galg
zaljou,eervergeten schurk,voor je onbesclaamdheid strafen.
vAlullurs. Uwe drift zal het vonnis niet uitspreken ,en mel
l

zalmijten minste hooren voormen mijveroordeelt.
llAlœtoox. Ik vergisme. Neen geenegalg;je zultlevend
ïeradbraakt worden.

ETulsE (kttielt voor ffcœ/wpzl). O vader, ik bid u , wees
menschelijker;hatlc
lelnietmetaldegestrengheid (
lervaclerli
jkt,
magt. Laat u niet door uwe drift medeslepen , en geef u den

ti
jd om na te denken overhetgecn gi
l
-doea wilt. Geefu dtt
moeite hem , door wien gi
j 11beleedigtlacht,beter te leeren

kennen. Hij is geheel auders t
lan gi
j hem beoordeelt,en gi
j
zultmingervreemdvinllen,datikmi
jaanhem hebovel'gegeven,
als gijzultweten,datgijmijreedslangnietmeerhebbenzoudt,
alshijernietgeweestwas. Ja,vaf
ler,hi
jheeftmijmet(1oo(1sgevaar uit het water geref
l. Hem zi
jtgi
jhet leven verschultligd van (
le dochter, die .

H-karAoox. Datbeteekentniets;voormi
jnparthadhijbeter
gedaan met u te laten verdrinken, dan tedoen wathij gedaan heeft.

ELls@E
. O vader, ik bezweer u bi
j uwe vaderlijkelieftle,
*
0111 ITIIJ.....

HARPAGON. Neen,neen ,ik wil niets hooren; hetregtmoet

zt'n loop hebben.
Jk
txos (ter zï//#).Je zultme die stokslagen duur betalen!
ruoslxx (tevzl
jde). Datiseen moei
jelijk geval!
V IJ F D E T O O N E E L.
ANSELMUS , HARPAGON y ELISE y MARIANNE , PROSINE ,

VALERIUS , DE KOMMISSARIS y M 1fOB.
ANSELMUS.

ontroerd.

HwaluGox. O ,mijnheer Anselmus,ik ben deongelukkigste
pller m enschen , en er is heel wat te doell om het kontrakt,

dat gij komtsluiten. Men grieftmijdoodeli
jk in mijnebezittipgen en in mi
jneeer;en tlav staateen verratler,een brloswicht, die (Ie heiligste regten heeft geschontlen , die olltle1
- den

naam van befliende bij mi
j isbinnengedrongen om mt'n geld
te stelen en mi
jne (lochterteverleitlen.
v-x.
rEalrs. Wie denkter over hetgeld,waarvangi
jbabbelt?
uAurAlox. Ja,zij hebben elkandertrouw beloofd. Dat is
beleediging voor
mijnLeer A.
,)selmus;en ,7J-moet11

parti
j verklaren tegen hem ,engi
jmoet,opuwekosten,inregten
alle vervolgingen tegen hem instellen,om zi
jne onbeschnamdheit
l te strafen.
Axslrxrs. H et is m i
g
-n plan niet,met geweld te trouwen;

ik maak geene aanspraak-op een hart,tlatllietmeer vrijis;
maar gaarn: wil ik uwe belangen bellartigen als ofhetmi
jne
eigene waren.

HAaluGox. Die mt-tlheer (laar is een beste kommissaris
van politie,die,naarhijmijgezegd àeeft,in geen enkelopzigtdepliyten vanzijn ambtzalvergeten. (Tp/den âpo
zàpzïdt
îcrf:
.
î
op #Qlerk
'?
/.
,
:vi
jzende.
) Teeken alles tenzi
jnenlasteop,mi
jnheer,
maaralleszoo krimineelmogeli
jk.
vxLElucs. lk begrijp niets van de misdaad,welkemenmi
j
ten laste kan leggen om (le liefde, die ik uwe docllter toe-

draag; noch van de straf,waartoegijdenkt dat ik om deze
velbilltlteniskanveroordeeldworden,alsmen zalwetenwieikben.

IIARPAGON. Iklach watmetdiepraatjes;dewereldistegenwoordig vo1 van adellijke schurken en bedriegers, die zich
hutlne onbekengheid ten nutte maken en onbeschaamtlden eerstelï
delt besten beroemden naam aannemen , die llun in (1e O'edachte kom t.

vkLERlt7s. Weet,datik hetverrebenetlen mi
j zotzachten,
te pralt'
n met iets dat mi
j niet toekomt, en datgeheelNapels
omtrellt mijne geboortegetuigeniskan aieggen.
AxsEtxcs. H eel goed ! W ees echter maar voorzigtig m et

uwe woorden. Oi
j waagt hier meerdan gijdenkt,wantgi
j
spreekt in tegenwoordigheid van iemand , die Napels dooren door

kellt,en (liezeer goed uwe vertelseltjeszalkunnenbeoordeelen.
vwLEalvs (met f'
#efes trot8zF
l'
s hoed p.
,zp//rp#t'
l. Ik ben de
mpn nîet om voor iets te vreezen ; en als N apels lt bekelltl is,

moetgi
jweten wie (lon Thomas f
l'Alburciwas.
AxsErxvs. Dat wret ik zeer goet
l, en weinigen hebbellhtm

zoo van nabi
jgekenc
lalsik.
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HARPAGON. lk geef even weinig om don Thomas, als om
don M artin.

(HarpagoltJ?
c,:kaar8en ziendeJmz?&zl,blaante0*eenefffJ.)
.
AxsEluMus. Eilieve, laat hem uitspreken; wij ztlllen zien,
wathi
j zeggen wil.
VALERIUS. lk wilzeggen,dathijmi
jhetlevengegevenheeft.
AxsllzMrs. Hij?
vwlœulrs. Ja.

AxsELMrs. Kom ,kom ,gi
jscheltst,bedenk een andervertelsel dat beter opgaat, en waan niet u door deze leugen te
redden.
VALERIPS. Kies uwe woorden anders. H et is geeneleugen,

en ik zeg niets,datik llietgemakkeli
jk kan bewijzen.
AxsEluxrs. Wat! durft gi
j beweren, dat gij d.ezoon zijt
van don Thomas d'Alburci.
vAluEalus. Ja , dat durf ik , en ik ben gereed deze waarheid tegen iedereen vol te houden.

AxsEluAlrs. Welk eene verfoei
jelijke onbeschaamdheid!Verylet
-m dan tottkwebeschaming,datdeman vanwiengi
jspreekt
millstt'ns zestiel jaren geleden met vrouw en kinderen op zee
omkwam ,toen hi
jhun leven wilde redden voor de wreedevervolgingen ,die de onlusten in Napelsvergezelden,endieoorzaak
waren dat vele etlele familiën het land verlieten.
ng ,
VALERIUS. Zeer waar. M aar verneem tot uwe beschami

dat zijn zevenjarige zoon met eea bediende dooreen Spaansch
schip gered werd ; en dat die zoon (legene is, die toëu spreekt.

Verneem , dat de kapitein van dat schip,doormijn lot getroflbn,vriendschap voormij opvatte;dathijmijalszijn eigen
zoon liet opvoeden, en dat ik in krijgsdiensttrad zoodra ik
daartoe in staat was; dat ik eerstonlangsvernam datmijn
vader niet dood is, zooals ik tot nog toe geloofd ha;;dat ik
hier komende om hem te zot
tken , door eene wontlerLare be-

sturing des hemels de aauvallige XliseZ20**dat ditzien mij
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een slaaf harer bekoorlijkheden maakte; en datt
lehevigbeid
van mijne liefde en degestrengleid van haren vadermijdeden
besluiten om te trachten toegang tothaarhuis te kri
jgen,en
een anderuitte zenden om mijn vatlerte zoeken.
AxsxluAfrs. Maar welke bewi
jzen kunt gij bi
jbrengen,om
ons te overtuigen dat het geene fabel is, (lie gijop eene
Avaarheid gegrond hebt?

vALzxlus. De Spaansche kapitein; een kachetvan robi
jnz
datvroegermijnen vatlertoebehoorde;eenagaatsteeneuarmband,
dien moelermijom den arm had gedaan,en de oudePedro,
deknecht,diemetmij gered wertl.
MAltlAxxx. Na al het door u gesprokene kan ik verzekeren,

dat gi
j d.
e waarheid zegt,en allestootltmi
j duideli
jk datgij
mijn broederzi
jt.
vAlœxlrs. Gij,mijne zuster!
MAxlAxxl. Ja. lk ontroerde van het eerste oogenblik dat

gi
j spraakt; en wat zal moederblij zijn u te zien,zi
j heeft
mij duizendmaal over de ongelukken onzerfamiliegesproken.
De hemel deed onsbijdien noodlottigen schipbreuk ook niet
omkomen;wijbehielden hetleven ten koste onzer vrijheid,en
zeeroovers redden mijen mi
jnemoeder,terwi
jlwijopeen wrak
van onsschip voortdreven. Na tien jaren slavernijgafeengelukkig toevalonsde vri
jheid weder,enwijkeerdenuaarNapels
terug, waar wij al onze bezittingen verkocht vonden,zonder
datwi
j er eenig berigtvan vaderkondeninwinnen. Wijgingen
verder naar Genua, waar moeder eenig geltl van eene nalaten-

schap bi
jeenzamelde;en van daar (
le wreede onregtvaardigheid
harer bloedverwanten ontvlugtende, kwam zij hier om haar
leven alkwi
jnende voortte slepen.
AxsllaMvs. O hemel,hoe grootzijn deteekenenuwermagt,
en hoe duideli
jk toont Gij,datGi
j alleen wonderen doet!0mhelstmi
j,kintleren,en verheugtu metuwen vader.
vAlulmrs. Zi
jt gijonzevader?
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MAmAxxE. Gi
j dcgene,dienmoederzoolang beweend heeft?
AxslLMcs. Ja, mi
jne dochter, Ja,mijn zoon,ik ben don
Thomas d'Alburci, dien tle hemel uit de golven redde metal
hetgeld dathi
j bi
jzich had en die, na u zestien 2-aren dooll
ïewaand te hebLen , zich voorstelde om , na lang reizen , door

het huwelijk meteen zachten verstandig meisje troostil1een
nieuw huiseli
jk leven te vinden. De onzekerkeid ofmen mij
te Napels het leven welzou laten,heeftmijvooralti
jd die
plaats vaarwel doen zeggen ; en toen ik middelen hatlgevonden
om wat ik nog bezat te verkoopen ,heb lk mi
jj.
j1
*e1.neA
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de
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willen ontwijk-en van den anderen naam ,tliemi
jzooveelleed
berokkend heeft.

IusluGox Ltotv.
/zld:îzz/ful. Is dat uîv zoon ?
AxsELMrs. Ja.

Hz
tapAGox. Dan houd ik u voor aansprakeli
jk om mijde
tien-duizentlkraonen tebetalen,die hijmijontstolen heeft.
Axslluxvs. Hi
j u bestelen?
HAxpwGox. Ja,hij.
vAlulxlrs. W ie zegt dat?
Hzklttu Gox. Jakob.

vAluEltlt's (tote
7kâpJ)'
. Zeg J
-i
j dat?
JAKOB. U ziet wel, dat ik niets zeg.

HAltluGox. Jawel,mijnlleer de kommissarisheeftzi
jnegetuigenis gehoortl.

vwt,llltTs. Kunt gijgelooven,dat ik in staat ben tot zulk
cene lage daad?

Iltltra
u
tGox. ll1staatofnietin staat,ik wilmi
jn geldweêr
Lcbbcn.

Z E S D E T O O N E E L.

VALERIUS j FROSINE , DE KOAIAIISSAItIS ,
JAK OB , LA FLEC1lE.

XLEANT. Verontrust u niet, vader, en besclluldig niemand.
Ik lleb iets van uwe kassette vernomen , en ik kom u zeggen ,

(lat,alsu wilbesltliten mt'met Alarianne telaten huwen,uw
geld u zal wortlen terugz'egeven.
llAltrAGox. àYaar is het?
XLEAST. M aak u niet ongerust. H et is op eene veilige
.

plaats,en alleshangt slechtsvan mi
j af. U moetmaarzeggen
waartoe u besluit; u kaa kiezen: Marianne aan mij geven
of uwe kassette verliezen.
llAxluGox. ls er nog niets uitgenomen?
xLlAxT. N iets. Bedenk nu maar of het uw Plan is,dit

huweli
jk goed tekeuren en uwetoestcmming tevoegen bij die
harer moeder, die haarde vri
jheid geeft,tusschen onsbeiden
ee'e keuze te doen.

MARlAxxs (/pJKleant). Maargijweetnog niet,datdietoestemming nietvoltloendeis,endatdehemel(op F'
cîerïg/,
ywi
jzeltde)
mi
j met een broecler ook een vader (o
p x.
yvdd/wv,
vwvzeltde)weêr
geschonken heeft,wienstoestemming wijook moeten erlangen.
AxsEluMrs. Dehemelheeftmijnietaanuteruggegeven,kinderen, om aan uwe wenschen in den weg te staan. Mijnkeer
Harpagon, gij begrijptwel dat d.ekeuze van een jong meisje
eerder op den zoon dan op den vader zal vallen. Laat u dus

niet zeggen watgi
jwelweet,engeef,zooalsik,uwetoestemming
totditdubLele huwelijk.
II&RPAGOX. Als u mî
jraad wilgeveu,moetikmijnekassette
55ree
drzien.

KLEANT. Die zal u ongeschont
len welrzien.

ll-tltlaz
kGox. Maar ik heb geen geld om mijnekinderenmede
ten huwelijk te geven.
AxsxrAfrs. W elnu, ik heb genoeg ,maakudaarnietongerust
Over.

HAlœAGox. Za1 u flan allekosten van dietwee huweli
jken
betalen ?
AxsxrMrs. Jawel, datneem ik opmi
j. Zi
jt gi
jnutevreden?
HAxluGox. Ja, a1s u mi
jvoorde bruilofteen nieuw pak
kleêren laat makem
AxsxrMrs. Goed. Laatonsnu vrolkk zi
jn op dezen gelukkigen dag.

I)x xoMMlssAxls. Heila,mi
jneheeren! Bedaara1s'tu blieft.
Wie za1mi
j mi
jne acten betalen?
HAlœAGox. Wi
j hebben nietsmetJ
*e acten temaken.
Dz KoMxlssAms. M aar ik heb geen trek om ze voor nlets
genaaakt te hebben.

HARPAGOX (@ Jakob f
z?
)'
z-#e). Tot belooning heb Je daar
een kerel om op te hangen.

zlxoB. Och hemel, watmoetik dan toch doen? Ik krijg
stokslagen omdatik de waarheid zeg,enzewillenmijophangen

.

omdat ik lieg.

Axslrsfus. Kom,mi
jnheerHarpagon,umoethem dieleugen
nu maar vergeven.
HARPAGON. Zal u dan den kommissaris betalen ?
AxslrMrs. Ja. Kom , laat ons nu spoedig uwe m oeder
deelgenoot van onze vreugde maken.

IlAupAGox. En ik,ik ga gaauw mijne kassettenazien.

S C 11IL L E R ,

D E ZA M E S ZW E R IX G
VAN

FIESCO TE GEXPA .

R E P U B L IK E IN SC H T R E U R S P E L.

P E R S O N E N.

AxoREAsooalA, doge van Genua. Een eerwaardig gri
jsaard
van 80 jaar. Levendig van karakter. Zi
jn hool'
dtrek:
waardigheid en strenge, gebiedende kol
-theid.
GlN.
xETTlxo DORIA , neef van eerstgenoemde. Troonsopvolger.

Een man van 26 jaar. Ruw en terugstootend in spraak,
houding en omgang. Onbeleeftl en trotsch. Zi
jn voorkomen ongunstig.

(BeideDprïc'
d drmen dcâlrîclezl.)
Fllsco ,'
graaf van Lavagna. Het hoofcl (ler zamenzwering. Een
slank en sckoon man van 23 J*aar - fer en wellevend -

vriendelijk maarontzag inboezemende- hoFeli
jkemanieren
metbi
jtenden spot.
(zllle eAîezzzn
,4 iltJeJzmart. De1î::#Jzl:18geheel0?g#-.D?fJ&cJ.)
VERRINA , republikeinsch Zam ellzWeerdel*. Xell mall Van 60
J
aar. Zwaarmoedig , ernstig en geheimzillnig. Scherp geteekende trekken.

BOURGOGNINO,zamenzweerder.EenJ
-ongelingvan20jaar.Edelen
aangenaam vanuiterlijk. Fier,voortvarendenongekunsteld.
cAlacAlxo ,zamenzweerder. Een bleeke, magere wellusteling ,

30 jaaroud. Zijn voorkomen:innemend en stout.
sAcco, zamenzweerder. Een man van 45Jaar. Alledaagscl
mensch.
IzoMxsrlxo, de vertrouwde van Gianettino.Een droog hoveling,
ZENTURIONE y

zlBo ,

Onvergenoegden.

AssERATo ,

xoxAxo,schilder. Vrijmoet
lig,eenvûulig en ier.

MULIY HAssAx, een Moor uit Tunis. Zijlle afkomstil
1geen
enkelopzigtverloochenende. Eeneopmerkeli
jkevereenigillg
van spitsboeveri
jen onbezorgde vroli
jkheitlspreektuitzi
jne
gelaatstrekken.

DUITSCHERS YAN DB HERTOGELIJKE LIJFM-ACHT,eerli
jk en eenvoudig. Trouw cn (lapper.
DRIE OPROERIGE BURGERS.

IzEoxoaE, echtgenoote van Fiesco,18 jaar out
l. Bleek en
slank. Teêren N-ngevoelig. Meerliefdan schoon. Haar
gelaatdrukt dweepende droefgeestigheid uit. Zijisin het
zwart gekleed.
JVLIA, oaAvlx wlouwx IMPf-RIAI,I,zuster van Doria. Eene

vrouw van 25jaar. Grooten zwaar. Trotsch enbehaagziek. Schoonheid door grilligheid bedorven. ln het oogloopentl schoon gevormtl en toch niet bevallig. Dit hare

gelaatstl-ekken spreekteen kwaatlaardig karaktermetbi
jtenden spot. Zi
j is in hetzwartgekleed.
BERTHA,dochtervan Verrina. Een onschuldig meisje.
llosA ,
kameniers van Leonore.
ARABELLA y
EDELEN : BURGERS y DUITSCHERS , SOLDATEN , BEDIENDEN en

DIEVEN.

Il'
et .
î/#î,
''
veelt Je GellMa fzl hetJ'lcr l547.

E E ItS 'fE B E B R IJF.
Zaalbi
jFiesco. In deverte zoetzich dansmuzi
jk hnorcn.

E E R ST E T O O N E E L.
lzxoxolc œet een ma8ker eppr. xosz
t en ARABELLA komen
ont8teld p.p âet tooneel.

Lxoxoax Vet ma8ker alrukkende). Niets meer!Geen enkel
woord!N u is het zeker. (
Zl
j JCJJzicâ ïzêeett8t0elvallen.jDat
buigt m i
l- diep ter neder.
AaABELLA. Mevrouîv -

IuEoxoxE (op8faande). Voor mi
jneoogen!eene doortle geheele stad bekende minnari
l
-! ln tegenwoordigheid van den ge-

lleelen adelvalzGenua.(Rreemoedzg.jRosa!Bella!endatterwijl
ik daarschrei
jenfle ter neder zat!
xosw. Bexhouw (le zaak,zooalszi
g
'danookwerkeli
jkwas
a1s eelle hoFeli
jkc beleefdheid
LEoxoxhi. Beleeft
lheid? en dan dat onophoudel
ijkewisse1en hunner blikken ? dat angstige bespieden harer schreden ? die

lang gerekte kus op haar ontblooten arm,waarop zi
jnetanden
eene vuurroode vlek achterlieten? H a!en t
lie algeheele afge-

trokkenheid,waarin hi
j, a1s deV e1.rukking in persoon,
ter neder zat,als ware (le wereld om hem heen weggezonken

en hij allee11m etJulia in de oneindigeruimte? Beleefd-

heitl? Mijne goecleRosa,gi
j die nog nooit bemintlhebt,twist
nietmetmijover beleefdheid en liefde!
xosw. D es te beter, m evrouw ! Het verliezen van een

echtgenoot,zegtmen,staatgelijk met hetaanwillnen van tien
cicisbeo's.
LEoxoaE. Verliezen ? - Om dat zi
jn àarteen oogenblik ophield voormijtekloppen zou ik Fiesco verloren hebben? Ga,

onc
leugende snapster kom mijnooitweêr onder deoogen!
Eene onschultlige aartligheid

misschien eene beleefdheid ? Is

hetnietzoo,mijneteêrgevoelige Bella?
AUABELLA. O , zeker !
LEONORE

(per
illzeudej. Maar alszi
j toch eenswerkelijk eene

plaats in zi
jn 11a1-t innam ? haar naam hem steedsin de
gedachten was? . hem toesprak uit iedere bloem , uit iedere

plant? Maarneen!waarjaag ik heen?En toch,alseensde
schoone,heerlijke schepping voor hem niet andersware dande
prachtige steen, waarop sleckts haar bee1d

slechts h aar

beeld gegraveert
lis? O , als hi
j haartoch beminde?
Julia!0,geefmijuwen arm Bella,steun mi
j!
(Pauze. -l)d muzs
.'
j
k laatzïcâ op sfpzl?
,
c liooren).
LEoxolœ èlot8eling op8taande). Hoor! Was dat niet de
stem van Fiesco, t
lie daar boven het geiruischuitkwam ? Kan

hi
j lagchen,alszi
jneLeonore eenzaam zitte schrei
jell? M aar
lleen ! H et was tle ruwe stem van Gianettino Doria.

AaA-BELLA. Zij was het,signora! Maar begeefu toch naar
een ander vertrek.

IuEoxoaE. Gi
jvet
'
bleekt,Bella!gi
j zegt dewaarheiclniet
ik lees in uwe oogell

in de gezigten van Genua's zonen en

dochteren een zekeriets een zeker iets. (Zk
j JpCf#JdeJczàden roor J:Jgelaat.) O zeker!zijweten meerdan eene echtgenoote mag hooren.

sosA. O ,tlie alles overt
lri
jvendejaloezi
j!
Iuloxoxx (droe-fgee8tig,dveepend). Toenhi
jnogFiescowas

daarhenen wandelde onder de oranjeboomen,waarwi
jmeisjts
onsvennaakten,als de weerglans van Apollo methetmannelijk
schoonevan een Antinous. Fieren edel ging hijdaarhenen,
alsofhetdoorluchtige Genua op zi
jneJeugt
lige schouders
rustte;wijwierpen schuclltereblikken ophem ,enwanneerzijne
oogen vol vuur dan (1e onze ontmoetten,sloegen wijze vol
schaam te ter neder a1s hatl men ons op kerkroof betrapt. O ,

Bella! loe verslontlen wt-zijne blikken!hoe parttdig rekende
(
1e anzstige naijverzewederkeerig aan elkander toe! Zijwaren
voor ons cle gouden appel van Paris,onze zachteoogen glinster-

den vuriger,onze lloezems joegen wiltler,de i
jverzucht had
Onze eendrayt Ve1*stoor(1.

AUABELLA. Ik llel'
illner het mij. Het geheele vrouwelijke
Genua haakte naar die schoone verovering.

IuEoxoRE (l
'
n.
gt?
:,
:/#r(
,
'
/'
/). En hem ntt de m i
jne tenoemen!
Onuitsprekelijkgroorgeluk! D e m i
jne Genua'sgrootstenman,
(lielderol) de man, die volmaaktuitdehanden t
le1-onuitputtelijke natuurte voorschijn trat
l,de man,diealle schoonheid,
allegrootheidvanzi
jngeslachtinzichvel.
eenigde luistert,meis2
es!nu kan ik niet langer zwi
jgen ! Luistert, meisjes, ik vertrouw u iets toe,(gtâeinuinni
g) eene gedachte toen iknaast
Fiesco voor hetaltaarstond,zijne hatldin demiJ
-ne rustte
kwam eene gedachte bij mijop,eene gedachte,die eener
tleze Ficsco , wiells hand thans in de
naaar stil! dat geell man ons beltlistereel1hoore hoe trotsch wi
j zi
jn op (1e minste zi
jnervoorvrou w niet past
llwe r11st, uw Fiesco

trefeli
jkheden

hi
j, uw Fiesco

dachte u nîet in geestdriftbrengt

wee u,wanneer deze gezal

on s G en u a van

ziJ
'ne ty1.annen bevri
j(
1en !
ARABELLA (rerbaa8d). En deze getlnckte kwam op in llet
hoofd van een meisje op haren bruiloftst
lag?
IuEoxoltl. Ja Rosa! vrijmoogtgi
j ot
ltstellen. Eene bruitl
koesterde dat dellkbeeld te midden van dc vreugdederbruiloft!

(Levendt
jer.) lk ben eenevrouw - maarik voelt
leaadelvan
mîjn bloec
l,en kan hetnietdulden,datdeleden van t
lithuis
Doriameerwillen zijn tlan onze voorvat
lereawaren. De zachlm oedige Andreas

o ,hetis eene vreugde hem te gehoorza-

men .hi
j magaltijdhertogvanGenuabli
jven maarGiannettino iszijn neef -zi
jn erfgenaam en Gianettillo heeft eelt
boosaardig ,hoogm oedig hart. Genua beeft voor hem , en Fieseo

('
reemoedi
g)

Fiesco

o weent om mi
j

bemintGianettino's

zuster.

Arme, ongelukkige vrouw !
Iaosoaz. Gaat heen , en zietdienhalfgodvan Genua schaauïteloos claar zittell tusschea zwelgers en minnaressen ,hoort, hoe
ARABELLA.

hij hunne ooren vergast op lafe aardigheden,hun sprookjes
van betoovert
le princessen vertelt

dat is Fiesco ! --

Ach, meisjes, niet alleen verloor Genua zi
ja held ook ik
verloormijn gemaal!
xosA. Zacht. lk hoor iemand in de ïaleri
j.
Iioxoltz (vernchrikt).Fiescokomt.Laten ws
j llem ontwi
jken!
Mijn gezigtmogt hem een droevig oogellblikveroorzakcu. (Zi
j
gaatïzleeltezglcwdr;karej.
-cwevfdr,
ynolgen âaar.)
T W E E D E T O O N E E L.
GIANETTINO DORIA , gema8kerd el
t zzzf'
/ een grp&/pzl matttel.

EEN Moolt. Zt
j 8preken metelkan'
dev.
GlAxxTTlxo. Gehebtmijbegrepen.
:I
A1 Mool. Ja.
GlAxETTlxo. H et witte m asker.
Dz Mooa. 'tIs goed.
GlwxxTTlxo. Ik zeg - het witte masker!
DE Mooa. Goed ! Goecl! Ik weet het!

GIANETTINO. Verstaan? En goed hie1*Op (0p J?
/0fd b01'8t
f
z)ù'
zdzl&)aangelegd.
DE Moox. W ees onbezorgd.
GlAx>zTTlxo. En een iinken stoot!

o:axooa. Ht*za1vooralti
jd genoeg hebben.
GlAxlTTlxo (met een Jppdcczlkdzd glimlach). Datde arme
graafniettelang lijde.
Dx Mooa. M et uw verlof - hoe zwaar weegt zo0 ongeveer

zi
jn hoofd wel?
GIANETTINO. H ondertl sequinen.

De Moos (voor zicl zelvelt). Pst! Verduiveld ligt.
GlAxlTTlso. W at bromt ge daar?
DE MooR.. lk zeg
dat het eene ligte taak is.
GlAxl
ETTlxo. Dat is uwe zaak. Die m an is een magneet,
wiens polen alle oproerige hoofden aantrekken. Pas op , kerel!
raak hem goed.

DE Mooa. Maar,àeer- ik moetonmiddelijknadevolvoering naar Venetië.
GIANETTINO. W elnu , daar hebt ge dan uw loon vooruit.

(HA
'' werpt hem een C
.
/d#:Jtoe.4 ln lloogstensdrie dagen moet
(2/.)
allesafgedaan zi
jn.
z)l MooR (den ff
lït
îddîoprapenhj. Dat noem ik eerstcrediet.
Die heer vertrouwt mi
jn boevenwoord zondereenig scllrifteli
jk
bewi
js.
(2/.)
D E R D E T O O N E E L.

CALCAGNO, achier ::0
4 SACCO. Bddezù'
/liAl
zmarte Nczl/eldgeâuld.

cArcz
tnxo. Ik bemerk,dat gijalmi
jnegangen bespieit.
sAcco. En mij ishet ojgevallen,datgijze mi
j alleverbergt. H oor eens, Calcagno, sedert eenige weken lees ik uit

uwegelaatstrekken,(
latjdlistniet aluwe gec
lachten hetvaler-

land gelden. Ali
j (lunkt,vriend, wt'konclel
'welgeheim tegen
geheim ruilen, zontler dat llijslotvan l'
ekening eellvan ons
beide erietsbijverloren zouhebben. '
W-iltgi
jopenllartigzijn?
cAlzcAGxo. Zeer openllartig,broeder,gebehoeftmt'dewoort
len niet uit (le keel te halen , ik wil er wel voor uitkomen
lk bemin t
le gravin Fiesco.

swcco (gaat'
rprlccd# achterlt
it). Voorzekerd.atzouiknooit
geraden hebben, al hacl ik ook alle mogelijkhetlcn derevue
doen passeren Uwekeusbeschaamtmi
jnescherpzinnigheid
',
maar alsgi
j slaagtkan almi
jn verstand naardenduivelloopen.
cAicAGxo. Men zegt, dat zijeen voorbeeld van deugtlen
ingetogenheic
l is.
sAcco. En m en zegt nognietgenoeg. Eenvan beiëe,Calcagno, laat Jf uwe onderneming varen df gebiet
l uw hart te
zwiJ
'gen.
graaf is haar ontrouw. Jaloerschheid is de
cwlucAGxo.
m eest geslepen koppelaarster. Een aanslag op de Doria's m oet

den graafbezig houden en mi
j den vrijen toegang totzi
jnpaleis
geven. Terwijl hi
j nu den wolfuitd.
e schaapskooiverz
-aagt,
zalde voszijn hoenderhok plunderen.
SACCO.

Een uitmuntelld plan vriend ! Ik dank u vooruwe

jhebt gijplotseling bovenat
legevoel
vertrouwelijkheid. Ook mi
van schaamte verheven. NYaaraan alleen de gedacht
e mijvroeger
e mededeelen. lk ben
deed kletlren , dat durf ik u thans luid.
een bedelaar, wanneer de tegenwoordige regering niet omver
geworpen wordt.
CALCAGNO. Zi
jn uwe schulden zoo groot?
SACCO. ZOO ontzaggeli
jk groot, dat achtmaalmi
jne levens-

dagenonvoldo
ent
le zouden zijn om heteerstetiendegedeelte af
*
te betalen. lk hoop dateene staatsomwenteling mijluchtzal
verschafen. Wanneer zi
j mij alde midde1en totbetalen
nietgeel!
t,zoo zalzi
jtenminstemijneschuldeischerswelbeletten
mij te ve1-volgen.

e)1ten slotte,alsQenua bij
CtLC:x
.cxo. l1
t bea
f
rrt'P u
die ge1ege1111eid vrl
j uordt,laat Sacco zichVaderdesVatlerlltl
zc
ls tloopen. Praat mijnietmeer van detlgt
l,alslzetgeldgebrek van een scllelm en de hartstogt van een wellusteling
llet lo'
t van een staat beslissen. Voor (len duivel, Sacco!ik
bewonder in ons lleiden (le schoone berekeningen tler voorzienigheid ! W eet Verrina iets van uwe plannea?

sAcco. Zooveeldepatriotervanmagweten.Genua,gijweet
het,is de spil, waarom alzijne gedachten metonverbeterlijke
vasthoudendheid draaijen. Zi
jn adelaarsoog is thans op Fiesco
gerigt. Ook op u hoopt hi
j half en half voorzijne stoute
zamellzwering.

cwlucAlxo. Ht'heefteen goeden neus. Kom ,latel wijhem
opzoekell en zi
jne vrijlleidslieftle doorde onzetrachten aan te
wakkeren.
(#J.)
V IE R D E T O O N E E L.
JULIA , itt rf/?dr. y'
lEsco ,geânld ?% een fc?
'
J&zlmantel,vol
gt Jcco'.

JULIA. Lakkei
jen! Bedienden!
rllsco. Gravin , waartoe dat? W at wi
ltgi
j?
zt7LlA. Niets, hoegenaamc
l niets. (Bedienden)MiJ
-n ri
jtuig
moet voorkomen.
rllsco. M et uw verlof
dat mag niet gebeuren. Alen
scllijntu eenebeleediging aangedaan te hebben.

zuLlw. Och!datllmjuistniet Ga tochheen!gi
jscheurt
mijn kleed Beleedigd? Wiezou mi
jllierkunneabeleedigen?
Kom , ga toch heen.

rlssco (met .
çdlp.
e. knie). Neen,niet VJJr gij mij den
schuldige go oem d heLt.

JuI-IA. (koel:,1metJ: arme. over elkander). Och,hoelief!

hoe schilderachtig ! Kanniem and eensevendegravinvan Lavagna

bij dit verrukkeli
jke tooneel roepen ?

Hoe,jraaf?zijtgî
j

geen echtgenoot? Deze houdîng past u beter in de slaapkamer

uwervromv, wanneer zi
j eene gaping vindtin (le reeks uwer
liefkozingen. Sta toch op , en ga naar dames, die minder

bezwaarmaken in hetbcantwourclen uwerminnari
jen. Sta dan
toch op. Ofwiltgi
jmijdoor uwe vlei
jeri
jensoms(
leonbeleeftlheclen van uwe vrouw cloen vergeten ?

yalEsco lojlxpl-ill
yeltlej. Otlbeleeftlhec
len? Tegenoveru?
JVLIA. Op te staan
(
len stoel weg te schuivel
l de
tafel den rug toe te keeren
(le tafel graaf! waaraan ik zit.

rlEsco. Het isonvergeeflijk.
zrLlA. Zieclaar alles? Het spijt mij voor het am'
ne
kind, maar is het dan mtne schuld,6
'
Q
t
ll'
-t'ltl
tlt.
l
;t.
:'tlt.
bdatde
ïraafzijne oogen gebruiltt?
FlEsco. H et is de schuld van uwe schoonheid , m evrouw ,

dathijzenietoveralheeft!
JVLIA. Geenevleijerijen,graaf, waarhet de eergeldt. lk
eisch volt
loening. Kan ik c
lie van u verkrijgen?ofmoetik
mi
jnetoevlugtzoeken bi
j tlen llel
tog?
>alEsco. Gi
j zult ze vinden in de armenclerliefde,clieueen
uitminnenijt
lbeganen misstap zaltloen vergeten.
JuLIA. Minnenijtl?Minneni
jtl? '
W'atzou datnietigehoofdje
lieverwillen? (Voor een '
viegelJ'6'
dzlen welr draa.
jende.) Eene
i
grootere lofspraak op haren goeden smaak , dan dat ik die ook

voor den mi
jne verklaar, kan zijtoch wel nietverwachten?
(T
.rot8câ.) Doria en Fiesco?
de gravin van Lavagna mag
zich wel zeer vereerd gevoelen, wanneer de nicht van den (
loge

hare keus benijc
lenswaartlig vindt? (Frienhli
jk,terœi
jlzF
J'delt
t
q
fr
aa.f JcfrdJc0?# reiktpgyldie te/,
-?f,
s,
st'
0?.) Gesteld, graaf, tlat
zulks werkelt'k lletgevnlware.
rlEsco (ltrelldig). àYreede,enmt'tochnogzootekwellen!
lk weet, goddeli
jke Julia , dat ik slecht! eerllied voor u
.
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moest gevoelen.

Mi
jn verstant
l gebiedtmij,t
leknie a1sonderdttan te buiyen voor de leden van hethuisDoria,maarmi
jn
hartaanbidt(1e schooneJulia. Mijneliefdeismisdadig,maar
tevensheldhaftig,want zi
j is stout geloeg den ringmuur,die
ons

rang vpn elkander scheid
.t, te doorbreken en tegen d.
e

alles verterendezon van uwe majesteit aan te vliegen.
JULIA. Eene groote,groote,grafeli
jkeleugen,(
lieopstelten
komt aanhinken , zijne tong vergoodtmij,en zi
jn hartklopt
achter de beeldtellis van eene andere.
rllsco. Zeg liever,signora,dathetdaartegen kloptals'tware

met hetdoelom ze weg te drukken. (S# doetJ:/portretpczl
Leonore,dat cf'
/zl een Jt
wodît
îlllcvff
llintJcze/,a.f :0
zgeft1:Jaan
.
7ifJ?k.) Plaats nt1 uwe beeldtenis op ditaltaar,en gijmoogt
dezen afgod verllietigen.

JULIA (8teektJ:Jportretvan Leonore âaa8tigJ#Hcâ, roldaan).
Op mijn woord,een grootofer,datmi
jn dank waard is.(Z#
,
âangtJazzâetJcrdom.4 Ziedaar,slaaf!draag dau dekleuren
van uw heer. (
2/.)
FIESCO (
ilt evf/r). Julia bemint mi
j! Julia! Ik ben alle
goden te ri
jk. (Vol rzwr
.
g#d door de zaalq
gccpz#e.l Deze nacht
zijeen feestnachtvoor degoden,devreugdemoeteenongekend
toppuntbereiken. Hola! Hola! (Bediendeît.) Cyprische nektar
stroome over de vloerell van mijne zalen, demuzijk wekke
mitldernacht uit zi
jn looden slaap dat duizend brandende
lampen dc morgenzon doen verbleeken. De vreugde zi
j alge-

meen,en laat bacchatltische dansen het rijk (
lerschimmen kraketltl in puinhoopen doen nederstorten! (H4 gaatâeen. Adzl
lmùcâend allegro #p:J zioh hooren. .
fzl/vddcâez
l fcpr#/ âet middel-

scidopâopgetrokken :?1opentrppr hetppgeenegroote,ri
jkrdr/fclfd

'

zaal rol ytkwcr
slr
e?.#: dttitqt'
l-&. .
z
#c31 beifle Jw/î/dp?
,(ler zcll ziet wg
.
t?zl

1?:////,en ,
s
ypcc//f/
e//l/
pf-s
,'c/op/-ga.
uteîtJtkzc/.

V IJ F D E T O O N E E L.
GIANETTINO , hal
.f #r
&z!é'
64. LOMELLINO.ZIBO.ZENTURIONE.

VERRINA. SACCO. CALCAGNO. Zlleltgemq8kel'
d. YERSCIIEIDENE DAMES en EDELEN.

GIANETTINO (looe8tt
îclrddfffcdzlf#). Bravo!Bravo!diewi
jnen
smakel
z overheerlt'k, de meisjes dansen # merveille! Ga een
van tzallen in Genua verkondigen,datik vroli
jkben endatmen
feestmag vieren! Op mijneeer!
.zijzullea deu dag metroode
lettersin den almalzak aanteekenenen er ontlerschrijven:heden
wasprins Deria vrolijk.
GASTEN (lvtettr
//cc0?#:z-klinkeltde). Leve derepubliek!(Ilbolmp:ycJcJ.)
GIANETTINO (
zètgla8 pz'Jkracâttegen *zzgrond f/
ldrzdzdpl.
Daar liggen de scherven. l
Driezf
/lp,
r/:ma8ker8 8taanopezl8charen rïcâ ppzGianettiîto-)
LOMELLINO (gaatmetdelt.
,o-f
r
zg,
ynaar hetrpprd/dran J:/tooneel).Heer,gi
j hebtmi
j onlangsgesprokenovereenmeisje,dat
gijin deSt.Lorentius-kerk ontmoethebt.
GlAxETTlxo. Dat heb ik,mijn vriend,en ik moet spoedig
eens nat
lere kennis met haar malten.
LOMELLINO. lk kan uwe Hoogheid daartoe in de gelegenheid stellen.

GlAxEr'
rlxo Ldl'i
-ftig). Kuntgij? Kuntgi
j? Lomellino,gij
hebt kort geleden om de waarfligheid van procurator verzocht.

Gijzultzehebben.
LoMxluLlxo. Prins, het ls bi
jna (Ie haogste waardigheid in
den staat; meer dan zestig ezelen doel
l er aanzoek om , allen

rijker en aanzienlijker(lan ik.
GIANETTINO (hewt Jpp#z?clcff/1t
f///
Vl. Duivel en Doria! Gij
zultprocuratorwort
ltn. (Dedriepofft
î/f
rt
?r,
îkomeltnaarrprpzl-l De
edelen valtGenua? Laten zt-alltunnevoorvaderen en wapcn-
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schilden in de weegschaal werpen en (Vn haaruitden grijzen
baard van mijn oom zalvoldoendezijn om tegenwigttemaken.
lk wilhet,gij zult procurator zijn,datzegtmeer dan alle
stemmen der Genueesche edelen.

JuoxlLlulxo (zachter). Het meisje is de eenige tlochtervan
zekeren Verrina.

GIANETTINO. Het meisje zieterliefuit,en hetkoste wat
hetwi1,zijzalde mi
jne zi
jn.
IzoulLlulxo. Heer,zijis heteellige kind van een aartsrepublikein !
GIANETTINO. Loop naar de he1 met uw republi
kein ! Du
toorn van een onderdaan tegenover mi
jn hartstogt! Dat wil
zooveel zeggen als : de vuurtoren moet instorten wanneer J
-on-

gens er schelpen teyen gooi
jen. (De drie wc/dr,
ykomen met
#r0
Ttigegebaren aldi
yter :2;digter Jl
J
j.) Heeft hertog Andreas
.
daarvoor wond op wond ontvangen in de gevechten voor deze

nietswaardige republikeinen, datzi
jn neefzou gaan bedelenom
de g1111st van hunlle killderen en vrouwen ? Duivel en Doria !

die dwaasheitl moeten zi
j zich uitllethoofd zetten ofik zal
op hetgebeentevan mi
jn oom eenegalg doen verri
jzen,waaraan hunne Oelltleesche vri
jheid totllaren dood toe kaa spartelen. (1)edriema8ke1-8q
lfco:telug.)
IuoAllLrlxo. Het meisjeis op (litoogenblik a1leen. Haar
vac
ler is een'van die drie maskels.

GlwxlTrlxo. Hetkan llietbeter,Lomellino. Breng mi
jdadelijk bijhaar.
LOMELLINO. l
x aar reken er niet op een Lehaagziek ,ligtzin-

nig meisjetevillt
len,welhettegenovergestelde.
GlwxETTlxo. Geweltl is de beste overredingskracht. Breng

mt' dadelijk bi
j haar; ik zou den.l-epublikeinschen hond wel
eens willen zien, die tegellden beer Doriadurftblafen.LFie8oo
tls/zspe/Jt'
JM aaltde &f/r.) Waaris de gravin?

Z E S D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. FIESCO.

FlEsco. lk heb haar juistnaarhaarri
jtuig gebragt. @bj
#r?
,
/*JdeJMz2# nan Gianettino tegen z/l:bor8t.jPrins,thansbt'll
ik (lubbelit1uwemagt. Gianettino voertheerschappijovermîjpï
hooE en overGenua;en uwe beminneli
jke zustergebiedtover
mi
in hart.
#J
IuoxxLlulxo. Plesco is zeer epikul'
istischgeworden.Dewereltl
heeft veel aan u verloren.
rllsco. M aar Fiesco niets aan de wereld. L ev en

(
11*oom en; wijs zijn, Lomellino, is aangenaam (
1roomen,en ismen tlaartoe beterin de nabijheid van den troon.
waar hetooronophoudeli
jk door hetschuren en piepen vanllet
raderwerk der regering gekwelt
l wordt, dan aan (1e voeten eerler

bekoorli
jkevrouw ? Gianettino Doria mag overGenua regerel',
Fiesco za1 beminnen.

GlAxyrTTlxo. Laten wijgaan,Lomellino!Hetisbi
jnamid(lernacht. 'tWordttijd. Lavagna,wi
j betuigen .
u onzelldank
voor uw onthaal. lk ben tevreden.
rlEsco. M eer kan ik niet verlangen , prins.

Goeclen nachtdan.Morgen iserfeestbi
jDovia,
Fiesco zalwelkom zi
jn. Kom ,procurator.
rlEsco. Muzi
jk! Lichten!
GlwxETTlso (J0-pJzcâ tu88câen de drie ozzct
îldr,
v doolvaatlde).
GIANETTINO.

M aakt plaats, in naam des hertogs.

Ezx plR DRIE MxsltEas (brommende). In d.e hel, maar
niet in Genua !

GASTEN ètaan @). De prins gaatheen. Goeden nacllt,,
Lavagna!(Z4 rertrekken.)

ZE V E N D X T O O N E C L.
DE DRIE ZWARTE XASKER8. FIE8CO. lQltze.

yallsco. lk ziehiergasten, die in devreugdevanmijnfeest
niet deelen.

(mompelen zz
lït
îzlpp.
g#). Nietcen.
rllsco (vriendell
jk). Zou ondanksmijn goeden wiltochnag
eenenkele onvoldaan heengaan?Vlug wat,lakkeijen!men moet
DE MASKERS

op nieuw het bal doen beginuen en de groote bokalen vullen.
lk wil niet, dat zich iemand hier vervele. Kan ik u genoegen

doen dooru metvuurwerk bezig te houden? MTiltgijdezotteklap van mi
jn hofllarhooren?Misschien vindtgi
jverstrooijing
in hetgezelscllap derdames?0fwillen wij ons aan (le Farotafelzetten en den ti
jd door spelen korten.
EEx MAsx>rR. Wi
jzijngewoon dit s1echtsdoor werken
te d.oen !

rlEsco. Een mannelijk antwoord,en het komtuit den
mond van Verrina !

vEltR1NA (zet J:J ma8ker aJ). Fiesco Ilerkentzi
jne vrienden
spoedigek ondbrhutlne maskers,datlzi
j hem ollder hetzi
jne.
lallsco. lk begrijp u niet. Maar wat moetdatrouwioers
daar om uwen arm ? Zou Verrina een vriend hebLen begraven ,
zonder dat Fiesco daar iets van wist?
VERRINA. Eene treurmare is onwelkom op de vreugdefeesten
van Fiesco.

FlEsco. Maar a1s een vriend de mededeeling vraagt. (T'
AJ'
(ll.
ltL-tâ&;;ptetvf
/crzyz/ddehand.) Vriend van mi
jn hart!W ie is
ons beiden door den dood ontrukt?
vEltalxt. Ons beiclen ! Ons beiden ! O , het is maar al te
W 2a1* .!
M aar nietalle zenen betreurell hullne moetler.
rllsco. Uwe m oeder is toch reeds lang begraven.

vzaalxk(plegtip.lk herinner mi
j toch,datFiesco mijbroeder llofl'
tAt
lc,('lzlt
latik eellzool)svls van zt5n vat
lerland.

>alEsco Vcâert8etld). ZOo!ishetclat? lletwasdtlseeneaardigheid? Rouwkleet
leren over Genua! en het is waar, Genua

ligt werkeli
jk op sterven. Het c
lenkbeeltliseenig en nieuw.
Onze vriend begint geestig te worden.
cAlucAGxo. Het was ernst, Fiesco !
rlEsco. Zeker!zeker!sYat anders? Zoo droog weg en zoo

aandoenlijk. De grap verliestzijnewaarde,wanneerdeverteller
zelflacht. M et zoo'n echtli
jkbiddersgezigt!Wiehad ooitgedacht,datde zwaarmoedigeVerlinaoPzi
jnoudendagnogzoo'n
vrolijke sijs zou worden?
SACCO. Kom , Ver
rina! Hij zal nooit meer tot de onzen
kunnen behooren.

j(
le
rlxsco. Kom ,wees maarvrolijk,lanzsman. Laten wi
effgenamen nadoen, tlie schreijend achterde li
jkkoets gaan en
deste harzerin hun vuistjelagcllen. Maar wijmogten daarvoor eens eene hart
lvochtige stiefmoec
lerkri
jgen. Welnu,wij
laten haar kijven en vieren feest.
vEl
talxA (zeev aangedaan). Hemel,hemel!en voeren niets
tlegeli
jks uit? Waartoe zi
jt gi
j gekomen,Fiesco?'
Waaris
thnns die grootevijand van alletyrannen. lk herinnermijden
tijcl,datuw bloed begonte'kokenop letzienvaneellekroon.
Ontaartle zoon derrepubliek!gt'draagter de schuld van,dat
ik geen duit meer voor mi
jne onsterfelijkheid geef,want gij
doetmi
jzien,datdeti
jdookd.
ezielenflermenschenkanbederven.
FIESCO. Gi
j zi
jt nog altijcl de zelfde dweeper. Laat hi
j
Genua in den zak steken en aan een kaperuit Ttlnisverkwanselen ,

watgaat hetonsaan? '
Wijdrinken Cyprischewi
jnen enkussen
lievemeisjes.
VERRINA (zéet Jezle1.n8t% aqn). Is(
latinernstuwemeening?
yalEsco. Watdacht?ijanders,vriend?ls llet dan zulkeen
hemelsch genoegen een poot van het tltlizendbeenige (
lier , (
lat

men Republiek noemtj te zijn? W ees dengene (
lankbaar,

die hetvleugelsgeeftendepootenvrijvanwerkenlaat. Qianettino
Doriawordthertog. Staatszaken zullen ons geene grijze llaren
m eer bezorggn.
VERRIXA. Fiesco! Denktgi
jerwel'
kelijk zoo over?
rllsco. Andreas heeft zi
jn neef tot zoon aangenomen en

erfgenaam gemaaktvan zijne bezittingen;wie zalzoodwaaszijn
hem niet te erkennen als opvolger van Andreas waardigheden?

vllalxA (1'
n zeer zzlidzzlpd#kd 8temming). Komt dan,mannen
van Genua! lIhj'rerlaatFï-cp haa8tig,de anderen ep!#:zl.)
yqlsco. Verrina!
a1s staal! -

Verrina!

Die republikein is hard

A C H T S T E T O O N E E L.
H ESCO. EEN ONBEKEND MASKER.

HET MASKER. Kan ik u eell oogenblik sprekbn , Lavagna?

y'
llsco (vriendelk
jk). O ,weleen uur!
IIET MASKER. Weesdan zoo goe; en ga metmi
j eene wandeling buiten de stad maken.
y'
lEsco. H etis tien minuten voor J/nen.
HET MASKER.

Gij zultmi
j zeerkerpligten,graaf.

#IEsCO. lk zal laten inspannen.
HET MASKER. Dat is onnoodig. Ik heb een Paard voorui
t
ïezontlell. Zulks is voldoende, want ik lloop dat sleckts eea
Van OnS bei
den zal tenlgkeeren.

>alEsco (rerôaa8d). En?
HET MASKER. M en zal bloetligevoldoeningvl'agen voorzekere

tranen,diegijdeedtvloei
jen.
FlEsco. W elke tranen ?
HET AfAsxER. Die van zekere gravin vau Lavagna. lk kell

die damezeergoed,en wi1weten,waarmedezi
jverdiendheeft,
aan eene kokette minnares opgeoferd te worden?

ElEsco. Nu begrijp ik u. Mag ik den naam van clezel
geheimzinnigen verdediger vragen ?
HET MASKER. H et is de naam van hem ,dieeenshetmeisje
van Zibo aanbacl,(loch voor den bruitlegom Fiesco week.
rlEsco. Scipio Bourgognino !

BouRGooxlxo (zet Jt
?J ma8ker aJ4. En (
lie thansgereet
l is
om de schattt
leuitte wisschen van eenstezi
jntel
'uggegaanvoor
een m edeminnaar, die laag genoeg is, eenezachtmoedige vrouw
lced aan tc f
loen.
y'
lEsco (omarmt Jcpz metdriqft). Edele jongeling! Aan het
lijden mijner echtgenoote ben ik het verschultligd , zulk een
vriend te leeren kennen. Ik gevoel het regtmatige , hetschoone
van uw 1Oorn , doch wil mi
jnietmetu il)hetstrijdgerkmeten.
BOURGOGNINO (
een zct
sacâteruLtgaande). Zou cle graafvan

Lavagna lafhartig genoeg zijn, zich nietmetmij, die voortle
eerste maalin hetstrijc
lperk treedt,te durven meten?
'
ialEsco. Bourgognino!tegen geheel Frankrijk neem ik het
op , maar niet tegen u. lk acht uwe warme liefde voor het
bem inde VOO1*
W C1
*P hoog. Uwe betloeling is een lauwerkrans
waartlig , maar de uitvoering er van zou kinderachti
g zi
jn.
BOPXGOGNINO

(drz
,t%). Kintlerachtig! graaf?
'
J

kan over eene beleediging s1ec11ts w ee14en.

Devrouw
W aarvoor is

dan de man ?
>allsco. Een schoon woorc
l, mêlar ik vecht niet m et u.

Bovagogxlxo (draait J,pp?,den F'f
.
g toe,en wilq
gcf
/
'zl). Ik
zal u verachten.

rlEsco Lll
tetpvvr). Zoo waar ereen God leeft,jongeling!
(latzult gi
j niet,alverloor ook de dtugd harewaartle. (#F
J'
gri
jpt z/ge âand.4 Hellt gi
j ooit iets voarmi
j gevoeld,dat
men

hoe zal ik het uitdlukken ? ee1
*bie(1 noemt?

Boragogxlxo. Zou ik tèruggegaan zîjn vooreetlman, diell
ik' niet (len eerqten aller m enschen waantle?

f0

>alEsco. Derhalve,vrientl! Een man,die eels mi
jneerbied
verdielltle, zou ik
niet al te spoedig leeren verachten. lk
geloof toch, dat het werk van een meester te ingewikkeld is

dan dat een leerling hetdadeli
jk geheelzoukllnnendoorzien
Ga naarhuis,Bourgognillo,de ti
jdzaluleeren,waarom Fiesco
zJJ en niet anders handelt. (Bourgogt
tittogaatzf/
l/
J#:z2# heen.)
Ga,edelejongelillg! W anneer er zulke warm e harten voor het
vade1-la1
)d kloppell, mogen de D oria's vast staan.

N E G E N D E T O O N E E L.

FlEsco. DE MooR treedtdclf
zfc binnen en zietzpzyrffl#î
k rond.
>aIEsco (zietJ&zzlang en doordringend cc#). Watwiltgeen
wie zijt ge?
DE Mool. Een slaaf der republiek.

>qlsco. Slavernijiseen ellendig bestaan.(Hem 8teeh izlâet
oog houdende.j Watzoekt ge?
D1 Mool. Heer,ik ben een eerlijk man.
rllsco. Zorg dat ge dat schild steetls voor de borst hebt

hangen, zulksza1waarachtig niet overbodig zi
jn - maarwàt
zoekt ge?
DE M OOR

(tracât kzzz te naderen, Fie.
mo gaat aohteruit).

H eer, ik ben geen spitsboef.
yallsco. Ge doet verstandi
g dat er bi
j te voegen, en

toch ook nietverstandig. (Metoz@é
WffJ#.
) Maarwatzoektge?
DE Mool (komt at di
gter en #8
#fer 1,
/*). Zijt gijde graaf
van Lavagtla?

yaEsco (trotb
mh). De blinden in Genua kennen mijaan pijn
>
o'all>
fr.

W at wilt ge van den graaf?

DE MOOR. WIe
sOP uwe llcetle, Làvpgna! (Sù-nado-tâé
vi
z
meev tg
zît;lee1-.4

lalEsco (k
vvillgtop z#'
#c). Dat bcn ik reetls.
DE Moolt q
'
8teed,
trppr?I'
î/gaattlej. Alea voert

tegen u i11

ltet sclliltl, Lavagna !

>'lEsco (terugmi
jkendej. Datmerk ik'.
DE Moolt. '
W acht u voor Dol'
ia.

l
h
-lEsco (gaat'
per/rpfrzt
yft
'
/'
1-0//'
///3.âeiib/t?:). '
Vriend! zcllik-je
ten ollregteverclacht hebllen?Diellltaa:n duchtik werkçlijk.
pl Moolt. J'-elnu,ontwiik llem tlall. Kulltgi
j lezen?
elp-sco. Eene mooi
je vraag!Gi
jschi
jï1tveelmetgrtlotelleeren
te hebben omgegaan. Hebt gij iets op papier?
oE Moolt. Uwnaam bijdîevanarmemisdadigers. (11L
'
)'geef'i
Jezzl een papier prer en plaat8t zich rlak 9?JcdJ lteîî,
. J'
ft
ddcpgaat
rppr eeu .î.p?
'
t@:J 8taan ev ziet tl?
lt
?r âetpapier Jt
?t
?)
?. I)e Jfoov

t
frc
fcï/glltz
'
p
,eltd 00p?
,lteltt#f
?t?C?
.,eiîtdelq
.'
j
k J(?f
L
///Jj ttt/l(loli
L/drool-dcl'v
''1ttvlwil dieltFd
àdcpitt#d bol-ntd/pt
?/tzl.)

rlEsco (keertzïc//snelpozze1tP'J'
PJdt'
ltcozzzvqîl#t
kzl Jf
zooz'
).
Zachtwat,callaille. l1li
j Jp/r?fl,
/hentt'
/pv 6lolkj.
DE kooa ('
tooent p, delt .
go-pv: ntampeittlet. Vertùtlivelft!
lk vrè
,ag 11vergeï'
illg1
. (11
-/
J-lcilJ'eengaaît.)
rlEsco (J'oudiJé'
jzlterlb
y,lttit
lert
kf
lpé/
/
zd#t
?l.Stephano!Drullo!Antonio!Lbelt-l/bpr bi
j den k,
t/
t'l'
va8thottdende.tBltf,llestevriend!
lnetjehelsche schurkellstrekel!(Bedieltdelt-jBli
jfenalltwoord!Je
hebt je titltk slechtuitgevoerd, van Avien heb je loon te vortlerell?

DE Afooa llta rele J?
.n.
çl
r
/g
q
gtko?
, oî
kt /t
?ont8îtappelt, rantbtladvî
t).
Aletlkltn lzlljniethoogerllatlgelltl1,
11de galg is.
rIEsco. Neell, troostje! ktat
l de hoeken der lnaan kan
m en. ieluatld. lliet opllangen , lllaar tt
gch llog wel zoo hoog dat
llt- de galg vooreelïtaltllellstoker aauziet. Alaar tle keus van

hetslagtohkrgk
.eftl
'
ni
j de zekerlteitl,datge gehuurd zijte1lhct
llietuiteigetlLtwegiug dcedt. Zegywiebtttaaltje?

Q2
'

DE Mooa. Heer,vooreen scllelm moogtpijmi
juitschelden,
maar liefst niet voor een domkop.
yllsco. Zoôn ezel is nog trotsch ook ! Zeg, ezel, wie
heeft 2
*e gehuurc
l9
.

DE MooR (nadenkende). Hm !Dan ben ik toch nietalleenllet
slagtofer der geschieclenis. sYie mi
j gellllltrd leeft? En
dan nog welvoorslechtshonderdmagel'
esequineu!'
Briemijgehuurtl heefr?

Prins Gianettino.

>allsco (verontloaardiqd heoten ftst
v/rgaande).Hont
lert
lsequinen
en meernietvoorhethoofdvanFiesco!(Spottend-) Schaam 11,
kroonprins van Genua.(Eeltâ?
'
,
y*
,'epzew:zl#(?.)Hier,kllaap,zi
jn
er duizend,en zeg aanje heer datkijeen armzaligemoerdenaar is !

(DeMoor Jtdd/hem rftzltop t0t9:zlJ,
rllsco. Aarzelt ge?

Dz xooa (netmt J4'
/geld pz ,legiJ:/ut
eér neder en zietJozz
metâ-lïo
zkpldos#e vtrbazinq ccol).
rlEsco. sYaardenk je toch over?
bl Moolt (lcerptJ:fgeld pz de ta-fèl).Heer datgeld lleb
ik niet vel
'dientl.

>allsco. Neen,ellendigegaauwdief!Degalghebjeverdiend.
De getergde olifalltvertraptmellschen maargeen worm en. A1shet

mi
j meerdan tweewoorden kostte,zouik jeooklatenophangen.
DE Mooa (lagchend lf/k:zl&). Ali
jnheeris alte goetl.
y'
llTsco. God beware mijervoor!nietvoorjou. Ik schep
ernu eensbehagen in,een schurk,a1sgi
j zi
jt,totietsentot
nietstekullnen maken,en daarom kl
lnt gevrijheellgaan. Begrijp mij goed. Je onhantligheid is mi
j een bewijsvan den
hemel, dat ik tot iets groots ben besttm d, en daarom Len ik

etlelmoedig ea laatik Je vrij.
Dz Moolt(op ://:1rertroltî
oel'
i
jken toon).Uwehald, Lavagna!
De tene dietlst is de andere waard. W anneer er misschien op

*2
1
3
-,:
1
2
(
.
;
1

dit schiereilanrl iemantl te veel voor u leeft, beveel, en ik

snijtlheln t
lekeelaf,en (
1atwe1voorniets.
IêlEsco. Wel vrient
lelijk! lIj wil mi
j bet
lanken ten koste
van eens anders keel.

DE Moolt. '
Wi
j nemen geene geschenken aan, heer! $Y
'i
j
hebben ook eergevoclin hetli
jf.
FIESCO. Heteergevoelderkee
lafsni
jders?
DE M OOR.

Kan zeker lleter (le vuurproef doorstaan (
1a1
1 dat

van eerli
jkemenschen;zi
jbreken hl
lnne eetlen aan dellgoeden
Gotl,wijhoutlen (le onze stiptelijk aan (len duivel.
y'
lEsco. Je bent een vreemdsoortige schelm .

l)r Afooa. Hetcloetmîjgenoeg.
en,datîkubeval. Stelmij
eerst op de proef,en gi
j zultzien datik een man ben,die
zi
jn vak grolldig verstaat. Onclerzoekslechts. lkkanugetuigschriften geven,datik in allesoorten vanschurkerijenbedreven
ben van af de laagste tot d.e hoogste toe !

rlEsco. àYatmen alniet hoort! (Ibj
,gaatzJ//a?.) Dl1s (1e
boeven l'ellben toclkook nog wetten en rangen? Blie behooren
wel zoo tot de laagsten in rang ?
I)z Moolt. 0c11, heer! dat is (le verachteli
jke bentle met
de 1an ge vi1
)ge1.s. Een ellendig hant
lïverk Clat geene groote

mannen oplevert;hetvoertslechts.naarclegalei
jen ofhettuchthuisen op zt'n allerhoogstnaarde galg.
PIESCO. Een schoon doel!
. lk ben l'aar de hoogeren llieuwsgierig.

DB MOOR. Datzi
jllde spionnen en we1-ktuigen.Mannen
van gewigt,die zich bijde grooten indrbngenendaardooralles
te weten komen ; tlie zich als blo,
eflztl
igers aan de zielen hechten , het gift uit t
le harten zuigen en het wet
ler op hun c
loelwit uitspuwen.
>'lEsco. lk ken (
lie soort ga veort.
DE MooR. Dan volgt
zn in rang de mttiters, de giftmengers
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en al t
liegenen , welke hlin ofer uit eenc llinderlaag overvallen.

Lafekerelsmetvrouwenhyrten zijn hetin den regel,maardie
llunne scllulc
l aan den duiveltoch methunnezielen betalen. H ier

(loet de geregtigheitlreedsiets meer voor,zijvel'
bl.
i
jzelthunne
ledematen op àet rad , ofstelthunlle schrandere koppen op lansell
ten toon. Dat is de (
lerde soort.
>alEsco. En komt nu haast (le rang,waartoegi
jbehoort?
DE Mooa. Verduiveld , lieer,dat is de hoogste. lk heb al

de vorigen doorloopen. Alijn yruchtbaargetiieheeftmijspoec
lig
dtlen stijgen. Gisterenavond volbragtik mi
jn meesterstukin de

''

derde soort,Gn uur geletlen was ik
rlksco. Daartoe behooren dus?

een sukkelin deviertle.

Dz Moolt (met rul
gr). Dat zi
jn mannezi, (
lie hun prooi
binnen vier m uren opzoeken, zicll door het gevaar een weg

banen, regt op hun maa afgaan, en lem bij tlen eel
'sten
groet de moeite van nog eens te buigen bespart'
n. Onfler
ous! men noefnt ze de extrapost der hel. Als M ephistoplleles

eens trekt krijgt, kost hethem slechtsGn wenk,en hijheeft
het stukje vleesch nog warm.
rlxsco. Je beùt een doortrapte booswicl
lt. Ik hat
l reeds

sedertlang zoo iemantl noolig. Geef mi
j de hand. lk wil
2e in mijne dierlsthouden.
-

DE MOOR. In ernst?

rlEsco. In vollellerllst,en ik geefje duizend sequineh in
hetjaar.
DE MOoR. Top , Lavagna ! Ik ben tot uwe dienst, en llet

levenvooreigen rekeningmagterhellevarell.Gebruikmij,waartoe gîj wilt. Tot uw spoorllolld, tot uw jagthond,totqw
vos, tot uwe slang , tot uyv koppelaar el1 beulsknecht. Heer,

ik ben totalles te gebruikell,maar hetmoet nietveeleerlijks
zi
jn tlaa ben ik een lomperd van heteerste water.
.

'

l'IEsco. l'
Icb geene vrees! Branneer ik iempnrl een lalt1 ten
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gescllenke wil geven , laat ik llet lliet dtlol. een wolf bezorgen.
M orgen ochte:ld zult gi
jbeginnen m et Genlla te tloorkrllisen ,
om de stemmilg van het volk te ollderzoeken. T. racht vool
-al
te wetën te kom en , hoe m en over (1e tegenwoordiy'e rezering
denkt, wat men van het àuis Doria m om lelt, alsmetle wat
.

mi
jne metleburgers van mi
jn lui,ligtzilmig leven en van mi
jne
liefdeygescliedenis zegcen. W ieg hun verstantl i11 slaap met

wijn tot huntle tongen alc
legeheimen van hethartopenllarel).
Hierhebtge gelcl. Strooidatuitonclerdehantlelaarsinzijtle.
oz Moou (zï:Jheîn nadenkend ccv). Maar,heer
FIESCO. St
eljegerust.'tZiin hoegenaamd geeneeerli
jkeprak.
r
o
e
p
uwe
ge
l
l
e
e
l
e
be
nde
t
e
hul
p.
A
f
o
r
ge
n
verwacht
ti
jkell. Ga,
ik antwoord.
(at/:)
I)ls Mooll(volgtJt
?nz). Vet
'
trollw op mi
j. Het is nu vier
.

uur! M orgen om acllt uur zult gp
i'zooveelnieuws llooren als

erin tweemaalzeventig ooren kan bewaard worden. (-#J.)
'.

T IE N
' D E T O O Ni E E I:.

J'
lenekamerbi
jVerrina.
BERTIIA leuut ccl,/drprdr ?
7zl eeîte ,
sppJc , de Jcz?#f
lz tegen J:/
.

kooqj'
d #r?f/'
1.
-t
-4#:. vEltalxA komt O
Z?eJ een z?cccrmotdiy gelaat J'
rpzktw.

BERTHA (qlsingtrdr.
sclrï/f
rf opj. Hemel! daar is hi
j!
vEltltlxt (d/cc/ 8lil en ziet Jccr vertvopderd cfz/
?). Afi
jl)
.e
docllter schrikt op het zien van llarel vac
ler!

BICRr
1,IIA. Olltvliet
l mi
j! Laat mijvlllgten! Gijzi
jtschrikwekkend voormij,vader!
vEltalxt. Voormijn eenigstkilld?
BERTHA Llcerpteen ywco-/t//â:zlblik op ât'
w). Neell!gijhebt
geelle (locllter meer!
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v>luulxA. Druktu mijne teedere liefdete zwaar?
BERTHA. Zi
jverplettertmi
j,vader!
VERRINA. Hoe? welk eene ontvangst van mi
jne (lochter?
Vroeger,als ik te huiskwam en erbergen op mijn hart rustten, huppelde mijne Bertlta mi
j tegemoet,en ml
jne Bertha
lachte zeweg. Kom ,omhelsmij Bertha!Aanuîvliefdevollen
boezem zal mi
jn hart wederwarm worden,datijskollt
lwertl
bi
j het sterfbed van mijn vaderland. O ,mijn kind!lk lleb
heden vaarwel gezegd aan alle genoegens,die de natuur ons

schenkt,en (met8mart)alleen gi
l
-zijtmi
j overgebleven.
BERTIIA (Jepz8trak aanz'
iendej. Ongelukkigevatler!
VERRINA Vmhel8thaarcz3
.
@/#). Bertha!mijn eenigstkint
l!
Bertha!mijne laatstehoop Genua'svrijheid isverloren
Fiesco is verloren (terlvi
jl JC
J' haar pcd/dr aan àJk:bor8t
Xq
oo
k
u
we
eer!.
drukt,Jhti8terende.)
sy:ltTH,
k (rnktzlcâ lo8v?
;Jzqnec/wzdzll.GoedeGot
l!Gi
Jweet?
Arl,
:altlxA (8taatJt?rdzl# 8til4. Wat?
BBRTITA. Afijnemaagdelijkeeer
vERulxx (woedend). H oe9.
B>
-R1'tl&. Dezen llacht

VERRINA (blliten zfcl zelnett). Wat?
B>;ltTII.. Geweld!(Zi
j rcî/6p eeneNFJC neJer-j
vlltalxA (na eoz, lanqe tlreet
ît
îplï
l'
âepaw8e met eene.
lt
wzlnprp
8tept4.Nog4Jnwoord,mi
jnedochter! hfrtlaatste!(âol.)Wie!
BERTHA. Weemij!0,bedaar,gi
jzijt(
loodsbleekvanwoec
le!
llemel,help mij!hi
j stamelten beeft!
vzsRlxz
k. lk weetnog niet mijne dochter1Wie?
BERTHA. Bednar!bedaar!beste, dierbaarste vader!

vzaalxA. Om Godswil!Wie? lHi
j&JJvoorJccrop & knleiît
pcJ&zl.)
BERTHA. Een masker.

vEaalxA (terlgtredettde, sa cdak nadenkent. Neen!datkan

nietzijn!Die gedachte komtnietvan God. (Kildîc#câ:p#e.)
Oude dwaas!a1s of al het giftsleclltsuitdénepad voortkwam ?

(TotBertâa,bedaarder.)Zoo groot alsik,ofkleiner?
BEaTHA. Grooter.

YERRINA Vnelj. Zi
jneharen,zwart? kroes?
BERTHA. Koolzwart en kroes.

vlaRlxA(èerende).Go(1!mi
jnhoofd!mijnhooftl!, zi
jnestem?
BZRTHA. Ruw , eerle basstem.

vEaalxA (#r/
'tig).Welkekleurhad .? Neen!ikwi1niets
meer weten! zijn mantel- welke kleurhad (
lie?
BERTHA. D e mantel was groen , geloof ik.

VERBINA (drltkt de âanden tegen zgk hoo-fd :zzraltp' eeîle
dpzlc neder). Weeskalm ,mi
jne dochter. Hetis slechts eene
ligte duizeligheid. (##
, laatde Jcp#t?
zlrallen en i,
g doohbleek.)
BERTHA (de handen w,
'
r9.
ç*p&). Barmhartige hemel!dat is
mijn vadernietmeer.
vlaalxA (na eenezcf/ze, bitterlagoâende). Goed zoo!goed
'

zoo ! laFe Verrina ! Dat die schelm de heilige wetten aanrandde
dat was u nog niet genoeg
Ook uw bloed moest

hi
j ontheiligen.
en lood

lop8llrillgellde.
l Vlug!focp Nicola

of neen ! neen ! ik Let
lenk daar iets anders

kruid
iets

beters haalmi
jn zwaard'en bid een Ol
lzeVader. l.
De Jcol#
tegen zù'
k roorhoofd drukkende.
) Maarwat wilik?
BERTIIA. Gi#
F
imaaktmij zoo angstig ,vader!
vlRalxA. Kom ,ga bi
j mi
j zitten. (Metzgc#r.
?fl.
l Bertha,
vertel mij Bertha, watdeed die gri
jze Romeill,toellmen
zi
jne dochter ook zoo hoe zalik hetnu noemen ook
zoo liefvond?Juuister,Bertha,watzeideVirginiustotzijne
onteerde dochter?

BSRTHA (ôeveltde).lk weetniet,wathi
j zeitle.
vl1tRIN,
t. Mrecthetdan!Hijzeideniets. (Hji8taatzîpï'eling pp en z
/pt'
zzl/een zxccF#.) Naar een slagtmes greep hi
j.
.

BERTIIA jrelptafcl rer8câriktï# zi
ple c'.
vkéz?). Groote God!
watwil
t gijtloen?
vEltluxA (velptJf
-/cf
twcr# v?/.
:). Neen ! no- is er gereg t.ight
litl in 6e11ua !

E Iu1?1)E T O 0 N E E L.
SACCO. CALCAGNO. DE YORIGEN.

catcaGxo. Spoedig , Verrina! Alaak u gereetl. H eden beginntn de verkiezingen. M'T
ijwillen vroegti
jdig naarde vergaderzaal gaan om dç nieuue senatorell te kiezen. De stratell
zi
ln vol volk. De geheeleadelstroomtnaarhetraadhui
s. Gij
gaat toch metons,èyottendej om de zegepraalvan ol
lze vrijheid te zien.
sAcco. Daar ligt een zî
l'
aartl. Verrina's oogen rollen wild.
Bertha heeft ïeschreid.
CALCAGNO. H emel! di
it zie ik ntl oolc Sacco , hier iseen
o'Igeluk gelleurtl.

vEltltlsA (h'
lllt8toelen.
get.
wl#$. GaatzitteL).
sktcco. Vrientl,gijjaagtollsschrik aan.
cAluctGxo. Zoo heb ik u nog nooit geziel). AlsBerthalliet
gest.lu-eitl llad , zou ik vragell: Is Gentla verloren ?

vEl
tltlxt L'
,
l
roe&t). Verloren !Gaat zitten.
cxLc&Gxo (ontnteld,zi
j pccol.zittenj. Alan!ik bezweer u!
vlltltlxA. Luistel'
t!
cALcxGxo. lk heb een voorgevoel, Sacco !

vi
sltltlxx. Alanllen van'Genua gt-beidekelltdenouderdom
Uwe voorraderen lletlben (1e mi
jlleten grave
jetllagen. Alijlle vadertn lletlbellhun blcetlyeilgehad,voor(
let
l

villl uli
oi
n lli.aln.

staat. Mi
jne moeders waren voorbeelden voor (le vrouwen in
Genua. E e1-was ons eenigst goed en erfde over van vaderop
zooll wie spreekt dat tegen?
stcco. Nlel
uallt
l.
CALCAGNO. Zoo wal
lr er el
an God leeft, nielualltl.

vEltltlx- lk ben (!e laatste uit c
lat geslacht. Mi
jne vrouw
is begravell. Deze (lochter is het eenige wat zijmi
j gelaten
lleeft. Mannen van Genua, gijzi
jtgetuigen geweest,hoeik
llaar opvoeclcle. Kan eriemat
ld opstaan en mi
j verwi
jtell,dat
ik mi
@
ine Bertlla veronachtzaamtle.
ctlucAoso. Uwe dtlchter is een toonbeeld van dcugtl.
vEslllxA. Vrielden ! ik ben eell oud man,
. Vel'
lies ik haar,
(lan l1el) ik alles verloren. De gedachte daarann is reeds vrees-

seli
jk voorluij. (Op :/01hltirel-ingwekkendeltdppog.) lk heb llaar
verlorell!Bezoedeld is de eervan mi
jn geslacht.
sAcco e,t cArcwgxo (oltt8teld). Dat verhoede Go(1. (Bertka
zit dc
/?
r
/i
7l-t?zlyt?op de .
sp7
pJc.)
vEltulxA.Neen!Wanhoop niet,mijnedochter!Dezemannen
zijn dapperen eflel. Beweenellziju,dan kost(latookbloetl.
JYeestnietzoolletlrukt,mannen!(Langzaaiîl
,,metzkfzf
/
'rcrlr-l lli
j,
die Genuaentlert
ll
'
ukt,kantochook weleenlueisjeoverweldigen.
swcco eltcAlzcz
tGso (,
îtaaltp.
p,eltt
sclz
l
f?
rrf
?zzliîtîl3ted/ptjlt
?i?
,acktev.

?
/J/). Gianettillo Doria!

Bl.
rlt'
rtl.
t (gillende).Stort il1en verpletter mt-,mtl1.
('
n!Scipio!
T W A A L 1AD E '
l'O O N E E L.
BOURGOGNINO. DE VORIGEN.

BorltGoGxlxo (met t'
&-o
e/'
'
/). Sta op en weesvrolijk,meisje!
lk breng eene bli
jt
leboodschap! Edele Verrina,ikkom het
geluk mijnslevensin uwe hanlen leggen. Reedslangbeminde

ik uwe dochter, en nooit heb ik llet durven Wagen u eln hare

l'
11tn(l te vra/'
en, omdat mijn gel
teele vermogen op een broos
vaartuig van Coromantlel naar hier dreef. Op dit oogenblik

zeiltmijne Fortulla bellouden dehaven binl
len,en brengt,nai
ll'
men zegt, onlueteli
jke schatten mede. Il
cben eelll'i
jk mall.
Schellk mij uwe Bertlla, en ik maak haar gelllkkk. (Bt.
1'
tha
rerèergthaal.gelaatf0lhareJcwt/eoî,langepc?
zze.)
vERalxA (metzdl#rcfl /pJBottrgogniltot. Hebtgj 111st,jongeling', ol
n tlw llart in een modderpoel te werpen ?

BorltGogxlxo (gri
a'JJ naar zlk ztvaal-d,doclt/rt
4/plot8elilt
g
zC
J'
z2: Laltd J*0-fw). Datwaren woorden va',haren vader
vEl
tltlxA. Die evenwel ietlere schurk il1 Italië met evell
veel
l'
egt mag uiten. Stelt gi
j tevreden m et lletgeelï een auder
overliet.
BOURGOGNINO. Alaak mi
jnietkrankzinnig,outle man.
CALCAGNO. Bol
lrgogniL
lo , de oude m i
ln zegt (
1e waal'
heid.
BOURGOGNINO (
opvliegende en âccq
î/k naav.
#er/Jcgaande).Hi
j

zegtt1e wllarheid? Een meisjezou Illetmt'gespothebben?
cAluckGxo. Btlurgogllino,datniet. Hetm eisje isonschuldig als een enyel.

BOURGOGNINO (8taat verbaa8d é/f/). Onschuldig el1 oltteerd !
Datgaatmijl verstand te boven. Gij ziet elkalltltalkltallen
zwi
jgt. 0p uî
ve lippel zweeft fle naalu eener helsche lnisclaad.
lk bezwee1
. u ! Stelt l
nijllgetlulfllliet langert)p de proef. Zi
j
zouo11schuldig zi
jn!Zeltlt;tgi
j niet oltschul(1ig?
vlaltlxa. Mt-l
z kintl is onschuldig.
BOURGOGNINO. Alel
l heeft (
ltls geweltlgepleegt
l!(H'
j zdzepl/
het z'
/
cclrtf o
p dat op tftzlgrond J?
#/.) Alan?,etlvllll Genua.
Zegtmi
j,waar waar vind ik delleerroover?
VERRINA. Op dtze
lfde plaats,waargij(lelldiefvallGellua's
(
Bo
urgognino staatver8toutd. J'àrrbpc gaatilt
vri
jheid villt
lt.
#edacâten J(?
t-olen lceder,ttvrrpîpt-zdd bti
t'
l'
tJJ'8taan.4
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vllltalsx. Versta ik uwen weuk goet
l, ceuwige Voorzienig-

lleid,dallwiltgi
j Genua (
loorrnijne Bertlla van zi
jnetyrap
lnen
bevrijden!(11i
.
içcc/naarW:r/J/'
f,terlri
jlJ;
./lasl
gzaaîltJt?/q-oltz#
tloel8 rcz/deltcro
kzdoet. 0p plegtigen /pp9f.) Ttlt(
lat,methet
llloetl van een Doria, die hateltke vlek op uwe eerisafgewasscllell, zal geen zonnestl'
aal lneer tot 11 tltlol-tll-illgen. Tot

(
lat oogenblîk (J;
./èedektAlcrgelaatpzc/âetrpv/
f//pcpt
s'
lzlllt
gi
j in de (ltlisterllisbli
jven. (Panze. De oreliges
tciotJtyp:1
;t'/
8tille rel-bazing cJ72.)
vEltltlxk (z:
*'
ne Jc;?#.pleylig 57p Bertha'? JppJ#leggendej.
vloektzijde lucht,tlie gijinac
lelut!Vervloektzij(1eslaap,die
n verkwikt! Vervloekt zij iedere luenscllelt-ke hant
lelillg, (lie
uwe ellent
le verzacht! Verberg u ir1 llet onderste gewelf van

mi
jn huis1Sveen en zucht;vertlrietzi
jueenig tijdverdrt-f.llli
j
gaatalJ'
c//
r
k,erdzktfd stqutelend '
?ppr/.l Uw-leven zti.gelt'kaanhet
stuiptrekken val eelz stervenclinsekt. het zij een Ilardnekkige
en verwoestellfle stri
jc
l tusscllen zi
jn e11very'
aal)! Dezevloek
l-tlste op 11tot GTanettirlo (lel
z laatsten adel'
n leef
'ruitgeblazell.

Zooniet,danvergezellellt-u totil1deeellAvigheitl ttk
t(latmell
heeftgevonden,waar tlezebezillteuwaarzt-f'
illdigt. (Dood8ch'e
stilte.Iedel.i7
yont8telll. Fràrzïpczietallestt
,
îcât
lypen #por#r/
'
o/,çt
t
pf/a('
tn-l
BotrltgoGxlxo. Ol
'
ltaard.
e vatler!wat ht'
btgi
jgerlactn?Rvaal'
toe die zwal
'e, afgrijsseli
jkevloek op llet lloofd van uwe ollgelukkige , onschulclige (lochter?
VERRINA. Xiet Waal'- datisvreesselt'
k,l
ut-n Mreekhartige
bruidegom ?
(J.
/&/grooten zkc#zwlr.
1
l B'ie vatlulietleltzalnu
110g langer gerluld hebben en van uitstel (lurven praten ? Het
lot van nltll
e Bertla isnu ten naaulvstevttrbonclen 1
u,tGf':)ua's

toek
'oynst. Ali
jn A-ac
lerhart htzeftmtltxten ttlcgevel,

lutll

voel van burpmrp.ligt. JY
'ie van olls is 1111lafuenflt
-g otlîGenttt,'t
'
,

la
-evri
jding uit te stelleu,nu hi
j sveetdatdito)lschulcl
ic'
e
zij:lelaflcif
lmeteen eilltleloosvert
.
lrietmot?tbuetcll?Zoowaar
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God leeft! het mij ernst! Ik heb eelleed gedaan,ep
za1 mi
j niet over mijne dochterontfermen vllr er een Doria
is gevallell; ats een ware beulsknecht zal ik de ijsselijkste
folteringen voor haar verzinnen;op eene onmenschelijke wijze
zal ik het onschuldige lam op de pijnbank martelen. Gij
beeft bleek a1sgeesten zietgi
jmijaan. Nogmaals,Scipio!
Ik houd haaril)gijzeling voor uw tyralnenmoord. Aan dezen
kostbaren draad heb ik uwe,mijne pligten,,
ia dievan u allen
vastgeknoopt. De dwingeland van Geëlua moet vallen ,of dit

meisjeis l
'ampzalig. lk herroep niets.
BouRGoGxlxo (z?
'
cJ,aattderoeten '
ncolBertâa fz
cpor
pezd#dl. Et
1
vallen zallli
j vallen voorG'
enua als een oferstier. Zoo
zeker dit zwaard het hart van Doria zal doorboren , zoo zeker

zalik den bruidegomskus op uwelippendrukken.(Ei
j'8taatpz.)
vERllxA. Ziedaar het eerste paar, datde Furiën inzegenen !
Geeft elkander de hand. Uw zwaartl zal het hart van D oria

doorboren? Neem haar,zijisde uwe!
cALcAGxo (knielenh). Hier knielt nog een Genuees, die
zijn geducht staalnederlegt aan devoetellder onschuld. Dat
Calcagno den weg naarden hemel even gemakkelijk moge vinden,alsditzijnzwaarddien naarhethartvalDoria!(Hi
j.
!Jt,4/op.4
skcco. H et laatst, m aar daarom niet minder vastberaden ,
/
knielt Raphaël Sacco. W anneer dit blanke wapeà Bertha's ge-

vangenis niet opent,mag het oordesAllerhoogsten doofLli
jven .-001-mi
jn laatste gebed. (.
S#-8taatop.4
vEaluxt (opgelmimder). Genua zeyt udankdoormijnmontl,
mijne vrienden!Ga nu heen,mijne dochter. Verheug eru in
een zoellofler voor hetheil(
lesvaderlandste zijn.
BOURGOGNINO (haar JJ'hetJéezelczlomhelzendet. Ga.Vertrouw OP God en OP Bour-zogllino. Op een en (
len zelfden

tlag ztlllen Bertha en Genua vrijzi
jn. (Bertka aJ.)

.
2.' e
e-.
'v'*
.:
y
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$: 'v
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D E R T IE N D E T O O N E E L.
DR VORIGEN zoltdel' BERTHA.

cztLctGxo. Voor wij verder gaalz,een enkelwoortl,lnallnen van Genua !

VMRRINA. lk raatlwatgijzeggen wilt.
cATucAGxo. Ztlllen vier warlne vaderlandersvoldoel
zde zijn,
om de sterke hydra der dwingelandijte doen sneven? Zullen
wi
j hetgepeupelnietin opstand brengen oft
len adelop ollze
hantlzien te kri
jgen?
vsuztlxA. lk weet iets! Iuuistert; ik ken sedert lang een

schilder, die alzijne krachten inspantom tlellvalvnn Appius
Claudius te rnalen. Fiesco is een Lewotlderaar tler kunst,et1
geraakt spoetlig in vuur op Let zien V81 Ve1
*hevono tooneelen.

Wij zullen de schilderijin zijn paleisdoen brengen,en tegenwoordig zi
jn als àijze bezigtigt. Alisschienontwaaktzi
jngoede
geest dan weder

M isschien
(

BorltGogxlso. '
W eg methem ! Verclubbel let gevaar, zegt
de lleld , en
* lliet de helpers. lk voelt
le reec
ls lang een zeker
d
at
i
k
ni
e
t
kol
l
v
e
r
s
t
a
a
n.
W at (
lat
ietsin mijn llinnenste,

was, heb ik nu eensklapsgevonden (Jï
J'8
p1.
in.
qt'
in,
gt?e,
y/tiprroeling op). lk lleb een tyran te bestrijden!
Het dcl'erm ralt.

'l'W E E B E B E 1) 11IJF .
Eent voorkamer in hetpaleis van Fiesco.

E E R S T E T O O N E E L.
LEONORE. ARABELLA.
.t
ll,
v.
By:1z
luz
k. N
i7een , verzeker 1
-k u. U lleeft verk-eertlgez!en.
llverzucht leende u hare kwaadstichtende oogen.

LEONORE.

l4et was Julia. Gijmaaktmijniets wi
js. Al(u

pol.
tret hing aall een hemelsblaauw lint, dit was vuurroot
l elt

gevlalufl. Ali
jn lotis beslist.
'
13W E E D E T O O N E E L.
DE VORIGEN.

CIJLIA LgentaaktJlzkdsfredehde). De graaflleeftmijzijn paleis opellgesteld om den optogt naar het raadhuis te zien. De

tijd valtmijlaug. Tottlatcle chocolad.
e gereetlzalzijn,moest
gîj u eelige oopenblikken md mij bezig hout
len, mevrolw.
(Btlla .
çJJ/hee.,docâ J'
ppz/dadeli
jk /e0.zw.)
LroxoltE. Beveelt gij, dat ik hier gezelschap vooru dùe
komen ?

1ULIA. H oe vel'
velentl. A1s of ik (
lat hier zou gaan zoeken.

.

(li
j moestmijeenige vel'strooi
jing traclltel
Ate geven,mevrouw !'
(31
,et .
çdwcc/c/tl beralligâeid op :zl neder vandelende.) Zoo goed
gi
j kunt,mevrouw ! ik heb toch nietste verzuimen.
AXABELLA (8c3e1:
p4.'
W atzt'tgijprall
htiggekleed,signora!Maar
hebtgijerwelovernngedacht,hoewreed hetvan u is,om de
lorgnetten vallonze fatjeszulk een schoon gezigtsptlnt te 01:llemen? O ! en welke heerlijk schitterentle paarlen ,waarvan
iemand de oogellpt'n bt
aginnen te doen.Goede hemel,llebtgi
j
de geheele zce niet uitgepluntlerd !

Jt7IuIA (rool.t
?ez/n
piegel). Datschi
jnt11vreemtl toe,nietwaar,
me1
*SJ
*0j
. è
x aar ltoe is het, hebt ïe uwe tong ook aan de
gravin verhuurd ? H et is cllarmant, mevrouw ! uwe o
>-astell(.
Iokl1bedienden te laten conapliraenteren.

LlosouE.lletspijtmij,signora,datmijnegemoedsstemming
mijverhindertnietmeervan uw aangenaam hierzîjn tekunnen
gellieten.
JULIA. Het is eene vervelende geMroonte Van 11, Z0O ZWa81'moedig en kregelig te wezen ! Kom aan ! wees leveldiger en

opgeruimder. D at is toch waarli
jk llet midtlel nietom uîv
mallaan u te boeijen.
IuEoxoal. lk ken daartoe sleehts een enkel,gravin ! Gebrtlik

gi
jde midtlelen,flie gij goedvindt,zi
jzllllen l
'
ni
jnietschadell!
JULIA. (cïcâ houdende alb
qo.fz'
ù-hetnietrer8taan Jee.
/'
/). O !
en hoe smakeloos gaat gi
j gekleed, mevronw ! Foeitoeh!
Ook aan uw toilet moestgijwatmeer zorg besteden. Neem
tot d.e kunst uwe toevluyt, daar, waar de natuuru stiefmoeder-

lijk betlee1(1e. Een beetje Llanketsel op tlrre wangen zolldie
ziekelijke bleekheidverbergen. Arm schepsel! Zoo za1uw gezigtje geen aftrek villtlen.
LEoxoltE (opgevttimd totBella). JYensch mi
j geluk,meisz
-e!
Olëmogelijk kan ik Fiesco verlorellhebLen,ofwe1ik heb met

hem niets verloren. (De clpcpfc#d vordtbinnevgdlrc.
g/. Bella
t
îclt
/pifilt.4

JIJLIA. Gi
j spraaktdaarvan ve1-liezen? Maar,mi
jn hemel!
lloe kwaamtgijtoch op de dwazegedaèhtemetFiescotehuwqn?
:Yaarom hebt gi
j, mi
jn kind,u zooin de lloogtebegeven,
wa
ar gi
jnootlzakeli
jk te veeli11hetoog moestvallen? waar
**
O*
lJ met allderen zoudt wortlell vergeleken? Op mi
jn
woord, mt'n sct
latJ
-e,hetwas een schelm ofeea domoor,die
11 metFiesco in aanl
'aking bragt. (Afedeli
jdend Jcrehand vattellde.) Lief kind, deman, diein deeerste krillgen geviercl
wordt,kon llooiteene goedepartijvour ttzijll.Lzi
)'oledwf eelt
kop.)
IuEoxoltl (lagchend Jp/Arabella). Ofwelllt'moestnu zooveel prijs niet stellen op de achting dier hooge kringen?
JULIA. De graaf heeft een goed voorkomen
hofeli
jke
manieren
smaak. De graaf was zoo gelukkig kellnis te
maken m et pel.
sonen vatl stancl.De graaf is leveùdig , volvuur.

En nu verlaat hi
j diehooge kringen en komtte huis. Zi
jne
vrouw verwelkomthem meteellealledaagscheharteli
jkheid,dooft
zijne vroli
jke stemming (loor een i
jskouden kusuiten (liscllt
hem hare liefkozingen op even als eene waardin aan hare gastell het door llen verlangde. De arme Inan ! Ginds lachthem

een bekoorli
jk ideaaltoe hier walgtllij van eene ollbehageli
jke teetkrheid. Signora,om Godswil!alshi
j zi
jnverstandniet
verloren heeft,watzalhijdan kiezen?
LEoxoaE (geelthaar eeltJ-p.
p nhocoladepr:0-).U ,mevromv
zoodl
'a hi
jzijn verstand verloren heeft.
JVLIA. Bravo! Diehateli
jkkcid zalop uw eigen hoofdneêrkomen. B eel om die spotternij, maar vllr gij beeft zult
ïijblooze1,.
LEoxoltE. Kentgi
j dat woord nog,signora? Alaarwaarom
niet? Het is im mers een toiletgeheim.

JULIA. Zie toch eens aan ! Alen moetwaarli
jk hetwormpje
boos makel om er een ellkel geestig woordjeui
ttekrijgen. Het
is nu ïenoeg voor van dftag. Hët was sclterts,mevrouw ! Reik

mi
jllwehltntlterverzoening.
LEoxolc q
'gee-ft haar de âcz
g# met een rdpîle/t/t
/-evekg#pzl blik'
.4.
Gl'
avin Imperiali! mijn too1
-n za1u weinig onrustbaren.
JI;I,
IA.. Nog grt
lotmoetlig ook ! Alaar dat zou ik ook kun-

nellzij1),u
,ravlll? (fangzaaln dc
îLeonoreJ:,
î
.
,?
>#:z?c#.) JYanneer
ik het portret valtiemantlbt'mi
j draag,volgtdan daarniet
uit,datdie persoon zetf.mi
j oç
lk dierllaaris? '
Wat dllllktu?
Iœoxoal (blozende dzzi1trerrcrrfzw). Watmeent gi
j? lk
geloofdatditnu zoo volstrektnoodzakeli
jk nietis.
JrLIA. Dat geloof ik zelve ook. Het 11a1-t behoefr de zinuen niet te hulp te roegen. De ware liefde heeft geene zigtbare teekenen noodig.
LzoxoltE. Goede God ! Hoe zi
jtgijtotdiewaarheid gekomen ?

JULIA. Uitmetlelijden,enkeluitmedeli
jden Gt'bezituwen
Fiesconog.(Zl
j P:f/Jhaar JlcrportvetJppdccr#d
kglimlagcâende-j
LEoxoal (met bitterâeid).Mi
jtlportret?In uw bezit? (ZA
''
ralt ffrt
?cppzgfîd ilteen 8toel.
) O , die onwaartlige!

JuLlz
t (8
pottend rrpJ#'
1'
). Heb ik'11u genoeg wraak genolnen?
heb ik? Svelnu,luevrollw ,hebtgi
jgeet
lenkelscherpwaortl
jt
zulet
ar
invoon-aad? LLléideroepektde-jAlij1)rijttligvool
'!lk hebluiju(
10c.
)
bereikt. IT
.ot Zeonore,diezJ
.
/deâfzz8treeli.j Troost11,mîji)
kind! Hi
j gafmi
juw portret,omdathi
j zi
jnverstalldvelv
loren
heeft.
(-#/.)

SCTf LLF.PP F[F~1'n
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D E R D E T O 0 N E E L.
cAtcAGxo treedt op.
cALcwGxo. De yravin Imperiali ging zoo evell zeer opgewonden van Lier, en u zie ik met tranen in de oogen, mevrouw ?

tEoxoxl (op 8martvollen fppv). Neen,tlatisongehool'
tl!
cALcz
kGxo. Alaar mi
jn hemel,waarom weentgij?
IuEoxoltl. Gij zijteen vriend van dien ollmenscl. Gauit
mijne oogen!
cAlzcz
kGxo. Van welken onmensch ? Gi
jdoetmi
j schrikken.
I-loxoltE. Van mijn man N een !van Fiesco.
cAlucAGxo. W at hoor ik ?

LloxoxE. 0 , het is slechts een schtlrkenstreek,die bi
ju
mallnen mogelijk is!
cArcAGxo (pcfhareâcz?# met'
t?0
4?
zr). Oravin,ikhebeen llart,
dat klopt voor de weenende dengd.
het klopt lliet
Iz
Eoxol
'
tl (ern8tig). Gi
j zijt een man
voor mij.
cALcz
toxo. Gelleelvoor u -hetis volvan u o,(lat gj

wist,hoe zeer

koe oneindig

IzEoxoRE. Mah, gij liegt Gi
j tloeteenebelofte,(Iie gi
j
niet zult houden.
cALcAGxo. Ik zweer u -

LEoxoar. Een meineed. Houd op!Gijtergt Go(
1metuwe
eeden. M at
inen ! mannen ! wanlleer al uwe eeden il1duivelen

veranderden, zi
j zouden den hemelkllnnen bestormen el1de
engelen (Ies lichts als gevangenen wegvoaren.

caLcAGxo. Gij vergist u,gravin. Uw toorn maaktu onbilli
jk. Moet een geheel geslacht voor de zonden van een
enkele boeten ?

Izoxoal (âem volfcccr#z
klef# aanziendej. Mensch,ik aanbad

llet geslacltt il1tliellétr
alen ,zou ik het ook nietin hel
u luogen
verafsclluwell?

cAlucz
tGxo. Beproefheteens, gravill- gi
j scllollktuw hart
de eerste lnaal aan een onwaartlige - ik ken delt m an ,die het

beter op pri
jszou stellen.
LEoxoltE. Oi
j,maunen,zoudtdenscheppervanlletgeschapene
kuunen wegcijferen. lk wilnietsmeervan u hooren!
cz
ttctGxo. Deze woprden, nog lleden zoudtgij ze i1t
111ij11e 81*m01111el'
1*oepell.
LEoxoltE (itetopletteîldheid). Oa verder. 1lluw e?
CALCAGNO. lt
1 mi
jne armen,tlieïeopelld zi.J-n 011-1.eelle verlatelle OP te llenlell, 011 11aar eelle vel'
lorelle liefd
uetevergoedell.

IuEoxoltE (âeîlbJf
/
.o/zft?v#f
?l. Liefde?
cwrctlxo (rolrffvr,aaltJcr:voetot). Ja,hetwoordisuitgesproken. Liefde,mevrouw !Leven en dood hebtgi
j il)uwe
magt. Alsmij'
lhartstogtzondig is,dan mogen deugd eltolldeugtl aan elkantlergelijk u'ortlell,el1hemelen 11e1beide vervloektzi
jn.
JuEoxoltz ('
cevoltttoaal-digd f
.
tvp'
el.&0-?
f.
y/0-cc&a#tr). Jvèls(lat (
1e
bedoeling uwer llartelijkheid, huicllelaar? AIet een knievttl
verraadt gt- de vriendscllap e)1 (leliefde?Ga vooralti
j(1uit
mi
jne oogen1 ztfschuwelijk geslacht! Tot llog toe meendeik
dlltgijalleen vrouwen bt'droogt! datgi
j ook llog elkander tot
verraders zi
jt,dat wist ik niet.
cwtcztGNo (#/cc/onthltt8t opj. G l'avin .
IuEoxoaE. lfiet genoeg,datlli
j lletheilige zegelvanhetvertrouwel
l verbrak , ook tegel
z den zuiveren spiegel der deugd

blaast deze luichelaar zi
jn verpestenden lldem ,en wilmi
j ollsclluldige in heteedbrekellollderwi
jzell.
ctrcAGxo (8ttelj. Gijhebtuwen eeflnietgebrok-en,mevrouw.
Iaoxoal. Ik begri
jp u,en mijn vertlrietmoestmijne lieftle
zondig mal
ken?.Gijwistllitt,(uiternt/4-0-)(
llltzelfshetollgeluk,
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doo1-Fiesco bedrogen te zijn, hetharteener vrouw veredelt. Ga! de sckande van Fiesco doet Calcagno nietbijmij
in achting 1.ijzen,maar demenschheid dalen.
(Zi
jgcc/8nelaJ.4
cALckGxo ètaartJccr na,daarna gaatJ9'c/ , metdetpîfï,
:f
tegeltz/lvoorâoold 8laande). Domoor.

V IE R D E T O O N E E L.
DE MOOR. H ESCO.

>qxsco. 'W ie ging daar heen ?
DE Mooa. D e markies Calcagno.

>qEsco. Deze zakdoek bleef op de sopha liggen. Mijne
vrouw was hier.

DE Mooa.Ikhebhaarzooevenontmoet.Zi
jwaszeeraangedaan.
lallsco. Deze zakdoek isvochtig. (## 8teektJezzbi
j zïcâ.
)
Calcagno hier? Leonore zeer ontroerd? (Na :ezz?# nadenkot ïp/
den M oor.) Heden avond nog moet ik weten, wathier is
voorgevallen.

DE MooR. Jufvrouw Bella hoort het gaartle, datzi
j eene
aardige blont
line is. lk zal u antwoord brengen.

ellsco. En nu zijn (ledel.
tig uren verloopen. Hebtgemijn
last uitgevoerd ?
oE Mooa. Van A tot Z , heer.

yalEsco naat zétten). Zeg mij dan hoe men wel over
Dol
.ia en de tegenwoordige regering spreekt.
DE MooR. O , het is om er van te schrikken. Reeds het
woord ,,Do1-ia''doethen de koude k'oorts krijgen. Giallettino
isdoodelijk gehaat. Tedftreen mort. DeFranschen,zegtmen,
zijl ratten voar Oqntla geweest,(le kater Dorik heeft ze opge-
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vreten , en stelt zich nu tevretlen met (le muizen.

yalEsco. Dat kon we1waar zi
jn

en weten zi
j geellhond

voor dien kater?

D= Moolt (glimlagchendet. M en mompelde lang en breet
l in
de qtatl over zekeren
naam vergeten?

zekeren - H olla ! heb ik nu den

yIEsco (op8taande). Domoor,hetkostoneindigmindermoeite
dien naam te onthout
len dan hem tekrijgell. HeeftGeluameer
dan dien eenen ?
DE MOOR. Evenmin als het twee graven Lavagna heeft.

y'lEsco (gaat z'
itten). Dat is ten mînste iets! En wat
mompeltmen welvan mi
jne ligtzinnipelevtinswi
jze?
D1 MooR (z'
iethem OZ4/?Jgrooteoogenaan). llooreens,graafvan
Lavagrla ! Genua moet groote gedachten vall u koesteren. M en
kat
l het niet (lulden , dat een ridder van den eersten rang
met talenten en verstand
vol geestdrift een man van

invloed

bezitter van vier millioen pond

bltled in de atleren

metvorstelijk

een ridder a1s Fiesco, van wien é(Jll

wenk volc
loende isom allen op zijne halkd te krijgen
rlEsco (keert zicâ met tleowcl/bzl.
y oml. Dat van een schurk
te moeten hooren !

DE MooR. DatGellua'sgrootstemanzouslapenbijGenua'sval.
Sommigen betxuren u , anderen lngchen om u ,de meesten veroordeelen u. Allen beklagell den staat, die u verloren heeft. Een
Jezttit meende geroken te hebben , dat zich ol
lder dit masker
een vos verborg.
>allsco. De eene vos ruikt den antlere. W at zegt men
we1vallmijne liefdesgeschiedenis met degravin Impériali?
DE Mooa. W at ik wel laten za1hier te herhalen.
yalrsco. Spreek zonder schroom ! H oe onbeschaam der hoe
l ter. W atm ompeltmen?

pE Mooa- Men mompeltniet.In allekoëjhuizen,aanhet

billard , in de hôtels, op de wandelplaatsen, op t
1e markt e)t
op de beurs 1-oeptmen luid
yalEsco. W at? Ik gelast het u !

DE Mooa (achteruit#cc/l&). Datgi
j een dwaaszi
jt.
FlEsco. Goed zoo!Hierhebtgi
j een sequin voordiemede(
leeling. De narrenkap heb ik nu eenm aalopgezet,opdatGenua

nm mil
-zolzlagchen;spoedig zalik mi
jn kruin kaalschcreneI1
voor llansworstgaan spelen. Watzeiden de zijtlekalldelattrs wel
van mijne gtschenken?
I)E MooR (8chert8end).D waas,zijstelden zich aan pls arlne
misdaiir l
*.

FIESCO. D waas?B'atscheeltje kerel?
p: Moolt. Vergeefmi
j. lk verlang naar meer sequinel.
FlEsco (yeeltJezzzlagohendeeelo. Nu,alsarmemisdadigers?
pz Moox. Die,reetls op het schavotstaande,hunnein vri
jhl'
id stellingzien aankomen. U zi
jnzi
jtoegedaanmetlijfetlziel.
y'
lEsco. Daarben ik bli
j om !Zt-hebben lletgepeupelvan
G enua ill hunne magt.
1)E MooR. Dat was f'
en tooneel! Het scheeltle weinig , (
le
duivel hale mij, of ik had lust gekregen om ook den groot-

moedige eenstespelell. Zi
jvielen mi
j alsonzinnigen om dell
hals,d.
e meisjesschenen verliefd fewortlenop de kleurmijller
vaderen,zoo kustellzi
j mijnroetzwartgelaat.Hetgoud vermag
tochalles,dachtik bi
j mi
j zelven,ook van een moor kan het
eeu blanke saaken.

yalEsco. Uweyetlachtewas beter dan de kop waarin zijopkwam. Deti
jtlingen,diegijmi
j overgebragthebt,zi
jllgoetl,
mag ik daarllit tot daden besluiten?
DE Moolt. Even zeker als m en uit dont
lerwolken een onweêr

mag voorspellen. Mellsteektdehoofdenbi
jeen,maaktzamenmttingen,en roept:,,Stil!''zoodra eenonbekendevocrbijkomt.
In geheel Genua heerschteene broei
jende Warmte. De onte-

vreclenheitlhangt als een onweder boven de repllbliek- slechts
een rukwind en het begint te donderen en te bliksemen.
rllsco. Stil! luister !W atisdatvooreen verwartlgeschreeuw ?
Dz MooR (naar Jt?
J ren8ter tlJ1g:zs#e
t is het getier van
.?. He
eene menigte m ellsphen , die uit het raadlluis komen.
Ellsco. H eden moet er een procurator verkozen worden.

Laatmijn r'
ijtuig voorkomell. De zitting kan olimogeli
jk reet
ls
geëindigd zi
jn. lk ga erheen!Het kan onmogeli
jk reedsbeslist zijn. Ali
jn zwaard en mijn mantel. Waarismi
jn gordelgesp ?
DE M OOR. H eer, i
k heb hem
FIESCO. Dat ver
heugt mij.

gestolen e11verpancl.

Ds Moo.. '
Welnu?Krt'g ik geene belooning?
rllsco. Omdatgij ook nietden mantelerbijnaamt?
oz Moolt. Omdat ik u den dief aansveesr

Het geraas komtdigteren digterbij. Hoor!dat
zijn geen vreugdekreten. (Dnel) Vlug,maakt de deuren der
FIESCO.

binnenplaats open ! lk gis wat er is voorgevallen. Doria is
m eerdanvermetel. De staatschomm eltheen en weder op de punt

van eenenaald. Ik wed, erisietsbijzonders op hetraadhuis
g'
ebeurd.

DE Mooa (aat J:/ven8ter 8taande,roept). Watis dat? Duizenden komen uit de straat Balbi - hellebaarden qikkeren
zwaarden. H olla! Sellatoren komen hierheen
rllsco. Het is oproer! Begeef u onder het volk. N oem

mijn naam. Maak datzijdezen kantuitkomen. (De MoorI
jlt
&:OZ.
J Watdenijvere mier met groote moeite Lijeen brengt,
wordt door eene toevallige windvlaag in een oogenblik zaâm
vergaàrd.

V IJ F D E T O 0 N E E L.
FIESCO. ZENTURIONE , ZIBO , ASSERATO 8xrmen f
z /d
de X pzdr èinnen.

zlso. Graaf,vergeefhetons,datwijin driftzooonaangem eltl billnenkomel).

zsxTul
tloxE. lk ben beleedigd,grovelijk beleedigddoorden
neefvan den hertog,in tegenwoordigheidvan denganschenadel.
AsszRATo. Doria heeft het gouden boek bezoetleld , waarvan
iet
ler Genueesch edelm an een blad uitmaakt.

zlxTrRloxr.Daarom zijnwi
jhiergekomen.De geheeleadelis
inmi
jbeleedigd.Degeheeleadelmoetdeeleninmi
jnewraakneming.
Om mi
jne eigene ee1-te wreken zou ik geene hulp vragen.
zlBo. De geheele adel is in hem aangerand. Degeheeleat
lel
moet vuur en vlammen spuwen.

Assllul'o. De regten van h.
etvolk zijn metvoetengetreden.
De repnblikeinsche vlijheid heeftden doodsteek ontvangen.
rlEsco.Gijmaaktmi
jongeduldig.Watiserdanvoorgevallen?
zlBo.Hi
jwastlenegenentwintigstederkiezel
'
s,en hadbijt
le
keuze valleenprocuratoreengoudenbalgetrokken.Achtentwintig

stemmen warenreet
lsopgehlald. Veerkienwarenvoormi
j,evenveelvoorLomellino. Zijnestem endievanDoriaontbrakennog.
zlxTualoxl.(âem8nelinderederallende). Ontbraken nog. lk
stern voor Zibo. Doria

bedelik eens,welk eene beleediging

voor mij- DoriaASSERATO (âetYnpr# nemendè. Zoo ietsheeftmen nOgnnoit
beleeftl, z0o lallg de zee Genua bespoelt.- -

zExTtlmoxE lin rfff/rl.Doria haalde eenzwaardtevoorschi
jn,
(lat hi
j onder zijn scharlaken mantelhad verborgen,stak mi
jn
stembriefje daaraan,en riep in de vergaf
lering
ZIBO. :1Senatoren, het geltlt niet! Hetisdoorboortl!Lomellitlo is procurator-''

ZENTURIONE. ,,Tuomellinoisprocurator,''enwierpzi
jn zwaard
op (1e tafel.

AssEaaTo. En l'iep:,,hetgeld.
tniet!''en wierp zi
jn zwaart
l
op t1e tafel.

yalEsco Lna eettoogenblikzlri
jgenè.Enwathebtge nubbsloten?
z'
ExTt/ltloxE. De republiek is in het hart getrofen. W at

wi
jbesloten hebbell?
FlEsco. Zenturione , onze adem doet het riet buigen. Eiken

buigen slechtsbi
j storm. Ik vraag u,waartoegijbesluit?
zlBo. lk m een , dat m en liever moest vragen , waartoe
Genua besluit?
Flzsco. Genua? Genua? W eg daal'
mede, het is vermolmd
en valt ineen a1s m en het aanraakt. Gi
jrekent op (lcpatriciërs?

Misschien we1 omdat zi
j een ontevreden gezigttrekkeu ellde
schouders ophalen , wanneer men van staatszaken spreekt? '
W eg
daarm ede ! H un heldenvuurisbegraven in balen methandelswaren,
al hunne gedachten zweven angstig om (le Oost-lnt
lische vloot.
ZENTURIONE. Leer eerst onze patriciërs beter kennen. N aau-

welijks had.Doria zijne schantlelijkedaad volbragt,ofdadelijk
liepen honderden hunner met gescheurde kleederen naar de
markt. De vergadering ging tliteen.

rlEsco èpottende). Even a1s duiven uit elkantler vliegen,
wanneer een valk zich ollder hen werpt?

zExTt7RloxE (met#rf
.
//). Nean,alstonnen buskruid,waarin
eené brandende lont valt.
zlBo. Ook het volk is woedend - wat doet niet een aan-

geschoten everzwi
jn?
rlEsco Llagchende). Datblint
le,logge dier, datdoor zijne
lompe bewegingen in den beginne veel geraas m aakt, groot en

klein,digtbijofver af,in woet
le dreigtteverslinden,en ten
laatste over een zi
jden draadjestruikelt? Genuezen, hetis
te vergeefs! De tijcl van onze heerschappijter zeeisvoorbi
j.
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Genua heeftzi
jn roem overleefd.Genua staat gelijk metRome,
toen Octavianus er meê speeld.e even als een zwakke knaapmet

eelt raket en pluimbal doet. Genua kan niet meer vrij zijn.
Genua moet door een monarch in het leven worden gellouden.
Genua heeft een souverein noodig , huldigt (lns den ligtzinnigen
Gianettino.

zExTpRloxE (opntuivend). Wanneer (
levan hunne boeî
jen ontslagen elementen zich metelkanderzullenverzoenen ,endenoordpool op t
le zuidpool zal nederstorten
Komt, kameraden !

rlEsco. Bli
jft,bli
jft! Waarover t
lenktgij Zibo?
zlBo. Over niets anders dan overeen bli
jspel,dat,zdeaa1-tlbevillg'' zal heeten.

rllsco (brengtJd?;naar ::2,8tandèeeld). Beschoub
v tocheens
dit beeld.
zExTvltloxl. llet stelt d.
e Venus van Florence voor. W aartoe moet dat hier dienen ?

y'
lEsco. Gi
j vindthetimmers fraai?
zlBo. Datzou ik denken,anderswaren wijslechteItalianen.
Hoe kunt gij dat nog vragen ?
rllsco. 'Velnu, reis alle werelddeelen dooren zoek van alle
levelldeaftlrukken dervrouwelijkevormen hetbesteuit,waarin
zich alle bekoorlijkhetlen dezer getlroomtle Venusvereenigen.
:IBo. En wat zal onze m oeite beloonen ?

rlEsco. Dan zultgi
j overtuigt
l zijn datdeverbeeldingaltt'd
overdri
jft
zlx'
rtiRloxl (ongeduldi
gj. .En watgewonnen hebben?
yalzsco. Dan zultgijkunnen oordeelen overdenalti
jdduren(leltstrijd ttlsschen de natuur en dekunst.
zxxTvaloxl (dri
ltig). En dan?
rlxsco. Dan? Dan? (SF
J'èegin'
tte lagcâen.) Dan zultgi
j
ovcrtuigd worden,datGenua's vrijheid tegrollde gaat!

Z E S D E T O O N E 11L.
rlEsco. H et z'
?fpîpdr rondom idJpaleù ppai
z/ toe.

Uitmuntend!uitmuntend!H et strooderrepubliek staatin vlamm en. De brand heeft reeds huizen en torens aangetast Voort

maar! Hi
j wortle algemeen en lustig blaze de wintlhem
aan !

Z E V E N D E T O O N E E L.
DE MOOR , /lJJ8Jï#. FIESCO.

I)x Moolt. Alles stroomt te zamen !

&allsco. Zet de vleugeldeuren wi
jd open!Laatalles,wat
loopen kan , binnenkom en.

DE Mooa. Republikeinen! Republikeinen! Zi
j gaan gebukt
onder hetjuk waaraan hunne vri
jt
leitlhangt,enhijgenalstrekossen onc
ler hun aristokratisch bestuur.

rllsco. Zi
jzijn dwaas,die meenen datFiescovanLavagna
zou ve1-volgen, wathi
j llietbegon? De opstand komtals
geroepen. Maar de zamenzwering moetin mî
jneàanden zi
jn.
Zijstormen den trap op.
I)E Moos Lnaar Icfffezzgaanhj. Holla!Holla!Zijz'lllenhet
huisnog omver loopen. (Hetrolkd/rpps:/binnen;dedeurenwor#ozrernield-j
A O H T S T E T O O N E E L.
FIESCO. TWAALF WERKLIEDEN.

ALslx. W raak aan D oria!W raak aan Gianettino!

Flrsco. Zacht wat, mijne medeburgers!Dat gi
jmijzoo
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uwe opwachting maakt,ismijeen bewijs datuwe harten goed
zi
jn. Maar mi
jne ooren zijn zooveelgeraasnietgewoon.
ALLEN (nog JaIk:Z'
J. Weg met deDorias!Weg metoom
en neef!

lallsco (die ze lagcâend telt). Twaalfis een sterk legerEENIGEN. Die D orias m oeten vallen ! De regeringsvorm kan

zbo nietblijven!
EEx wl
lrRxxAx. Onze vrederegters (
le trappen aftewerpen de trappen af!
EEx Twxxol. Bedenk toch, Lavagna, de trappen af, toen

zijhem bi
j de verkiezing tegenspraken.
ALLEN. Datkanzoonictblijven,datmagnietgeduldworden!
EEN IIEItD>Z. Een zwaardtegebruiken in deraadsvergadering.DE ElltsTE. Een zwaard ! H et oorlogsteeken ! in de woning

waar de vredeheerschappij.voert!
DE TwxEol. M et een scharlaken mantel in de vergadering
te komen! Niet in het zwart gekleed ,even a1s(1eandereraadsleden !

DE ExxsTE. Metachtpaarden dooronzehoofdstatlterijt
len!
Arlœx. Hij is een tyran. Een verrader van hetvaderland
en van het bewind !
I)z TwlEox. Van den keizer twee honderd Duitschers voor

eene li
jfwachtte koopen
1)z ElRsTl. Vreem delingen tegen de zonen des vaderlands.
Tltlitschers tegen Italianen ! Soldaten naast de wetten !

ALLEN. Hoogverraad!Muiterij!Genua'sondergang!
ol llssl'
l. Hetwapen der republiek op zijn rijtuig telaten
schilderen

pl TwlEol. Het standLvelk van Andreas, midden op het

lnlein voorhetstakhuis!
Ayalix. Slaat Andreas in stukken! In duizend stukken den
dooden en tlen levenden Andreas!
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rlEsco. Genuezen,waarom komtgij (laarmet
lebijmij?
I)E zlasl'
E. Gi
j zult het niet dulden! Gi
j zulthem dat
wel aqeeren!

ol TwEEol. Gi
j zijt een verstandig man,en zulthetniet
kunnen verdragen;gijmoet onsleiden!
DE Eyzltsrr>z. Gijzi
jteen beteredelman,enzulthem zijnonregt
(loen gevoelen;gijzulthetnietzoo laten blijven!
rlEsco. Uw vertrouwen in mi
j verheugtmi
j zeer. Kan ik
hetmijdoordaden waardig maken?
ALLEN (luide). Sla! Werp omver!
. Bevri
jtl!
>alxsco. Een goetl woortl zult gij echter nog we1 willen
aanhooren ?
EENIGEN. Spreek , Lavagna !

yalxsco (gaatzïffezl). Mailnen van Genua - ln hetri
jk der
(lieren ontstonden eens onlusten, verscbillende partijen streden
tegen elkander en een s1agershon (
1 maakte zich van den troon

meester. Deze,gewoon om hetveenaardeslagtplaatstedrijven,
huisde op wal'e llondenmanierin het ri
jk,kefteel
1beet,enverscheurde zi
jne onderdanen. Deze begonnen te morren ,destoutmoe,
tligsten van hen sloegen de handen in een en wurgtlen ;en

vorstelijken bulhold. Nu werd ereeneenri
jksdaggehouden om
de gl'
oote vraag te beslissen ,welke regeringsvorm debestewas?
Er werd voor drie verschillende vorm en gestem d. Genuezen ,

welken zoudtgi
j gekozen hebben?
l)z xEas'
rx Bvaoxlt. Dien van het volk ! Dien vanhetvolk!
yqxsco. Het volk won het. De regering werd demokratisch.
leder burger had regtvan stemm en. Dem eerderh ei(
1besliste.

Na weinige weken verklaarcle de menscllden nieuwbakken vri
jstaat dea oorlog. Het dierenrijk kwam bijeen. Het paard,
de leeuw ,d.
e ti
jger,de beer,de olifantende.rhinocerostraden
op en brulden luide:oorlog ! Nu kwam (lebeurtaandeoverigen.
H et 1am , de haas, het hel'
t, de ezel, het geheeleinsektenheir,
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de vogels de visschen ,al die menschenschuwe wezenskwamen
tusschenbeide en kermtlen: vrede! Ziet, burgers van Genua!
Het aantal lafaards was grooter dan het getal dapperen, er
waren m eer domm en dan verstandigen.- De m eer(1erheitl

besliste. Het dierenri
jk legde dewapensneder,en demensch
maakte het aan zich onderworpen. Dit regeringsstelsel werd dus

verworpen! Genuezen,waarvoorzoudt gijnu stemmen?
DE EERSTE Ex 1'wElDE. Vooreen bestuurvan eenige weinigen,
(loor het volk te verkiezen! Zeer zeker!
>qxsco. Dit ging door! De staatszaken wert
len aan vel.schillende kamers opgedtagen. W olven zorgden voor het Enantie-

wezen,vossen waren hunne geheimschri
jvers. Duiven waren
strafregters, tijgersmaakten onderlinge geschillen uit, bokken beslechtten huwelijksoneeniglzeden. De hazen warensoldaten, leeuwen en olifanten bleven bij de bagage; de
ezel wert
l tot afgezant benoem d en de m o1 tot inspecteur
der ambtenaren. Genuezen ,wat dunkt u van deze verdeeling ?
W ien d.
: wolf niet verschcllrf
le, dien plukte(le vos. '
W at aan

deze ontsnapte, werd vertraptdoor den ezel. Deti
jger verslond de onschùlt
l;deduif schonk dieven en moordenaarsgenade,

en wanneer eindeli
jk tle ambten werden netlergelegt
l,vontlde
mol, dat ze uitmuntend waren waargenomen. - De dieren
kwamen in opstand. Laat ons een vorst kiezen , riepen Zi
J-eenstemmig , t
lie klaauwen , hersens en slechts J/ne maag heeft
'

en zijkozen JJn tot hun opperhoofd éJn,Genuezen
maar (tevl
rl
jl â@
yJier rc> Zï
J'
m zetelp'd/cc/)hetwas de leeuw.
ALLEN 6n deJcz
lpz
zklappende &zdezzlv/ddiîonthoo.
qffwzezd#e).
Bxavo ! Bravo ! Dat was eerst verstandig gehandeld.
px llasl'l. En Genua zal hun voorbeeld volgen, en heeft

zi
jn man reeds.
nlsco. Ik wilzi
jn naam nietweten. Gaatheen.Denkteens
na over den leeuw ! (DeJf/rgdrdgaan tievende âd&l.) Hetgaat

naarwensch.Hetvolk en desenaatzi
jn tegenDoria. Hetvolk
end.esenaatzijnvoorFiesco. Hassan!Hassan! lkmoetmij
dezen wintl ten nutte maken. H assan!H assan! .lk moet
dien haat aanwakkeren, die belangstelling vergrooten! Kom ,
Hassan ! Hassan !Onecht kind van Satanas!
.H assan! llassan !

N E G E N D E T O O N E E L.
DE MOOR komt Ji/d/à:/l. FIESCO.

DE Mooa (dr1
J
,tigj. Ik ben nog moevan 'tloopen. Wat is
'
er nu al weêr?

FIESCO. Watik je zalgelasten.
DE Moox (onderdanég). Waarheen moet ik het eerst,waarheen het laatst loopen ?

rlEsco. Deze keer blijft gi
j verschoont
l van loopen. Gi
J
zult getrokken wort
len. Maak je dadelijk gereed;ik ga thans
1e sluipmoorcl uitbazuinen en je gebonden aau de pi
)
,
jnbank
'

overleveren.

DE MOOX (ze'
qpa88en ccl/dnfi/gaandej. Heer!

Datis(le

afspraak niet.

yalxsco. Maak jenietongerust.Hetisslechtseene schijnvertooning. Op dit oogenblik is er mijalles aan gelegen,dat
Gianettino'saanslag op m i
jnleven1,uchtbaa1-w or(
1t.
A'
Ien zalje gestrengeli
jk verhooren.
oz Mooa. M oet ik tlan bekennen of loochenen ?

rlzsco. Gij loocllent. Men za1je op depijnbank brengen.
De eerste proef moet ge doorstaan. Dit kan dan tevcns tot

straf voor je poging t0t sluipmoord dienen. Bi
j detweede
proef bekent ge.

oz Mooa Lbedenk'nî'
l
y1 hetApp
/# &cliltfldendej.De duivelistoch

een schelm. Eerstlaathi
jmijnog een beetje leven,ennuzal
îk uit louter aardigheid geradbraakt wortlen.

y'
llsco. Ge komterheelhuids af. lk geef2-e mi
jn grafeli
jk
woord er op. Ik zaltermijner voldoening verzoekenzelf.
J
-ete
mogellstrafen,en je(lat
lvoor aller oogen vergifenisschenken.
oE Moon,
. Hetismijgoetl. Zi
j zullen mijnegewrichtenuit
elkander rukken. Nu , dat maakt lelliger.

yallsco. Geefmij ntzmetje dolk eene schram op denarm ,
zoo datMjblo'
edt. Ik zaldoen alshad ik je pasopheeter
daad gegrepen. Goed zoo!(ïr
kee88eti
jk ,
ycJr:w/?
,
f
Jp03#e.) (I
st
l
q()(
:
h1
L
tj
'
L!
M oord!M oord !Zet de wegen af!Sluitdedet
lren!(H2
j8leept
den M oor naar lcfi/tw ; bedienden .îcll
'etevttoe.)
T 1 E N D E 13O O N E E L.

LEoxoltx. aosA. Z# komen pA/d/eî# binnelt.
LEONORE.

Moord !lk hoortle moord roepen!Hetkwam van

dezen kant.
Rost. Zeker een valscll alarm-, zooals dat alle dagen in
Genua plaats heeft.

IioxoltE. lk hoorde moord roepen, en hetvolk duit
leli
jk
mompelen:Fiesco. Neen,gi
j wiltmi
j misleiden;mijneoogen
wilt gi
j het zien van een vreesselt'k tooneelbesparen,m aar
mijn hart kunt gi
j nietbetlriegen. Spoedig,i
jlerheen, en
zeg mi
j waarheen zijher
n slepen.
XOSA. Bedaar toch. Arabella is reet
ls ïeïnan.
LEONORE.

Bella za1nog een laatsten blik van hem kri
jgen!

Die gelukkige Bell
a!W-ee mij,zi
jne moordellares!Had Fiesco

mij kunnen beminnen, nooit zou llijzich metstantszaken bemoeid hebben, nooit zou hem de dolk der afgunst getrofen
hebben ! Daar komt Bella!W eg ! Spreek niet, Bella!

E L F D E T O O N E E L.
DEZELFDEN. ARABELLA.

ARABELLA. 'De graaf leeft en is gezond. lk zag hem t
loor
(le stad rennen. Nooit heb ik hem zoo schoon gevonden.H et

paard scheen trotsch op zi
jn vorstelijken beri
jdertezi
jn,en
baant
le zich fer een weg door(lezaâmget
lrongene volkshoopen.

Hi
j zag mi
j toevallîg onder het voorbi
jri
jden,lachtetegen mij,
wees hier heen en zontlmi
j drie kussen toe.(Scl
ialk8chj.W at
moet ik daarmeê doen ,signora.

IuEoxolc lin rerrk
//Wiv.
g). Onnadenkend, praatziek meisje!
Breng ze hem terug.

xosA. Zie nu toch eens aan!Nu wordtgi
j wedertotover
de ooren toe rood.

xzoxolc. Zijn hartwerpthijde meisjestoe, en ik hunker
naar één enkelen blik? O vrouwen!vrouwen! (dllen aJ.)
T W A A L F D E T O O N E E L.
Ia hetpaleis vaa ânireas.

GIANETTINO e1
I LOMELLINO lreden âJJd/i# 0p.

GIAXETTINO. Laat ze brullen naar hunne vrijheid,als de
leeuwin,die 4én llarer welpen mist. lk blijferbij.
Iuoxl:
lzLlxo. M aar, heer
GlAxETTlxo. Loop naar f
len duivel m etuw m aar, procurator van drie uren ! lk geef geen haar breed toe, al schuddelt
Genua's torens het hoofcl en al bruist de onstuimige zee o0k
n een. lk vrees het gepeupel niet.
LOMELLINO. H et gepeupeliszekerslechts hetbrandendehout,

SCTf LLF.PP F[F~1'n

7

maar de adel blaast het vuur qap. De geheele republiek is in
beroering. Volk en adel, alles is opgewonden !
GlAxETTlxo. Dan 4ta ik evçn als Nero op een berg , ea

verlustig mi
jin den alleraardigsten brand.LoxlluLlxo. Totdateen eerzuchtig parti
jhoofdzichonderhet
oproer mengt,om devruchten deralgem eeneberoering te plukken.
GIAXETTINO. Gekheitl! Gekheitl. lk ken maar eenen, die

voor ons gevaarli
jk zou kunnen worden,en voordien eenen
heb ik gezorgd.

LoMzLlalxo. ZijneDoorlushtigheid.(dndrea8komtop.Beiden
oi
fcâdzleote die
pe Iv#fze.
J
AxoalAs. Lomellino! Mijne nicktwenscht een ri
jtoertje te
maken.
toMllz
laxo. Ik zal de eer hebben , haar te vergezellen.

(-#.
/'
.)
D E R T IE N D E T O O N E E t.
ANDREAS. GIANETTJNO.

AxouEws. Luister,neef!Ik ben slecht over u tevreden.

tllAwETTlxo. Verleen mij een oogellblik gehoor,doorlucl'tige oom 1
.
ANDREAS. Dat geefik aan den meest havelözen Ledelaarvan
Genua,wanneel.hijhetwaartlis. Aan een schurk echter nooit,

nlis die schurk dan ook mi
jn eigenneef. Hetisreedsteveel
genade voor u, datik als oom totu spreek,gijverdiendet
slechtsvoor(len hertog en zijneomgevingte mogenverschi
jnen.
tllAxlTTlso. Slechts éJn woord,heer

AxoleAs. Hoor eerstwatgi
j gedaan hebt, en verantwoort
l
u dan - - Gij hebt een gebouw doen instorten,aan welks
opbouw ik sederteeue halveeeuw mijne krachten besteedde het mansolcllm van uw oom - zi
jne eenige pyramide- - de
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liefdezijneronderdanèn. Andreasvergeel'
tudieligtzinnigheid.
GlwxETTlxo. Mijn oom en llertog
AxolcAs. Valmi
jnietirtde rede. Gijhebthetschoonste
kunstwerk der regering vernield, (
lat ik met behulp deshemels

den Genuezen gaf,datmi
j zooveelnachtrust,moeite en bloed
heeftgekost. VoorgeheelGenua hebtgi
j mi
jne vorsteli
jkeeer
bezoec
leld' toen gi
j voor mijneinstellingeà geèn eerbied betoondet.Voor wien zullen zi
jheiligzi
jh,wanùeermijn.eigen
bloe(1 ze veracht?

Uw oom vergeeft u d.eze dom heid.

GlAxzeTlxo (beleedi
gd). Genadige heer, gi
j hebtmi
j opgevbetl oï'
n hertog van Genl!a te worden.

AxoalAs. Zwijg
gijzi
jteen verrazerdesvaderlands en
hebthetdbotlelijk gewond. Versta mi
jwel,knaap!Hetgeldt
hier

onderwerping !

Omtlat de hert
ler aan den avont
l A'an

zijn dagwerk zich terujtrok,waancletgi
j dekut
lcle verlaten?
OmdatAndreasgri
jzeharen heeft,gaatgi
j a1seenstraatjonyen
de wetten vertrappeu ?

GlAx>zTTlxo (rl?$. Zachtwat,hertog!Ookinmijt1eaderen
vloeithetbloed vandienAndreas,c
lieeeùsFrankrijkdeedsidderen.

AxoltlAs. Zwi
jg!beveelik u- Ik bpn.gewoon da*tde zee

stil wordt, als ik spreek.

@

M idden inharen tempelspuwdetgiJ

de geregtigheid in hetaangezigt. Weetgij,hoemqndatstraft,
oproerlihg? - Antwoord thans !

(Gianettino ,
9Jcl/ 8prakeloo8 JZI:Jter neder.
çedJJ.
;tt
z:oogeit).
AxlllEAs. Ongelukkige Andreas! In uw eigen harthebtgi
j
(
1e slang uitgebroed ,die eenmaalaluw werk zou vernietigen.

lk bouwde voormi
jne onderdanen een huis,datden ti
jd kon
trotseren, en steek het zelf in brand. Onbezonnene aan dit

grijze hoofd,.datdoor bloedverwanten ten grave wilgebragt
wortlen- aan mijne zondige liefde,hebtgi
jhettedanken,dat
ik het hoofd des verrazers den Lelèedigden staatniet

hetschavottoewerp.

(x#J.)

van

V EER TIE N D E TO ö N EE L.
LOMELLINO ygeâeel JC
ZïJdA
I qdem &1 oltt8teld. GIANETTINO
oogt den J&.
Jp# voedend :4 8pl'akeloo8 na.

LozfEtu xo. W at hebikgezien? W atltebik gehoord? Oogenblikkeli
jk! Vlugtoogenblikkelijk,prins! Nu isallesverloren.

(llAxl
ill'l'
lxo (vrenelig). Watwas er dan te verliezen?
LoMEtrlxo. Genua, prins. Ik kom van de markt. Het
volk schaarde zich rondom een M oor, die gebonden metlegesleurd werd; de graaf van Lavagna, gevolgd door meer dan
drie honderd edelell, ging in het regthuis,waardemisdadigers
gepi
g
tnigd worden. De M oor was op een sluipmoortl betrapt,

dien hi
j aan Fiesco wildevolvoeren.
GIANETTINO Vtqmproetetldej. W at? Waait de storm heden
van alle kanten ?
Loz:ELLlxo. M en vraagde den M oor, wie hem gehuurtl hatl.

Hi
j bekendeniets. Men bragthem op f
lepi
jnbank. Deeerste
proefstontlhij door. Men begon metdetweede.Hi
jbekende,
bekende- heer, waaraan flacht gij,toen gi
j uwe eerin de
handen van een schurk steldet?

GIANETTINO (8naauvtJdzzzmoe8tJpd). Vraag mijniets!
LoxBLLlxo. Luister verder. Naauwelijks was het woord
Ifria geuit o,lieverhad ik mijn naam onder diederverdoem den gezien , dan hiei-den uwe gehoortl

ofFiesco ver-

toonde zich aan hetvolk. Gijkenthem ,flcn man,die gebpebiedent
l vraagt, den leider van de harten des volks. De t

heelemenigte hing ademloos aan zijne lippen,staardehem wild
aan;hi
jzeideweinig,maar ontblootte den Lloetlenden arm en
het volk twistte oln de bloeddroppels als om reliquiën. De

Moor werd in zi
jne handen overgeleverd,en Fiesco welk
een doot
lsteek voor ons - Fiesco schonk hem genade. Nu

sloeg het zwi
jgen (lermertigte toteen llli(lgeschreeuw over,
iedere ademhaling vernietigt
le een Doria; Fiesco wert
l onder
een dnizenclstemmig Vivat naar huis getlrayen.

GIANETTINO (ntet ddzz ge8moorden lach). Het oproer moge
tle ovel'
hantl krijgen - keizer Karel!Mettlatenkele wool'd
za1 ik het dempen , zoodat men geene klok meer in Genua zal
hooren.
LoxEttlxo. Boheme ligt ver van Italië .Als Karel zich

haast,kan hi
j nog juistbi
j ti
jdskomen em uwe begrafenisbij
te wonen.

GTAXETTINO (haalteen rerzegelden J0'
fd
:/'terpprdclë
,
,0
3).Daarom
is het gelukkig, dat hi
j reeds hier is! Verwonderthet
Lomellino? Waanthij mt'vermetelgenoeg,woetlenderepubli'

keinen te tergen , wanneer zi2
. niet reecls verkocht en verraden
waren ?

LoMElululxo (verbaa8d). Ik weetniet,watik denken moet?
olAxlwlxo. Als gijhetnietweet,zalik wel(le denkentle
persoon moeten zijn. Het besluit is genomen. Overmorgen
vallen twaalf senatoren. Doria word m onarcll, en keizer Karel

zalhem beschermen Gi
j ontstelt?
Iuoxxtuxo. Twaalf senatoren! Mi
jn hartisnietsterk genoeg om eene twaalfvoudige bloedschuld te dragen.
GlAxETTlxo. Dwaas, eenmaal op (
len troon gekomen , schudt
men alles weder af. Zie, ik wist de ministers van Karel te

overtuigen, dat Frankrijk in Genua nog een sterien aanhang
had , dîe het Fransche bewind nog we1wedereens zout
le kunnen
herstellen , wannecr m en hem niet met wortel en tak uitroeide.

llat werkteop den ouclen Karel. Hi
j onderteekendemi
jn ontwerp en gi
j,schri
jfop watik u zalzeggen.
roxELI,
lxo. lk weet nog niet

(llAxzl'l'
lxo. Ga zitten en schrijf!
roxstuxo. Watmoetik schrijven? (#C
J-gaatzJ/&s.)
,

GIANETTINO.

llam en

twaalf kandidaten

Frans

Zenturione.

IuoAlElululxo (dcâr'
i
,
/Jtj. Tot tlank voor zijne stem mag l1tden lijkstoetopenen.
Glwxlr
rTlxo. Cornelio Calva.
IuoMlLLlxok Calva.
GIANETTINO. M ichaël Zibo.

IzoMEluluTxo. Dat zal zi
jne zucht naar het procuratorsambt
wel wat afkoelen.

GIANETTINO. Thomas Asserato metzi
jne drie broeders.
(Lomellitto Jpv#/op.)
GIANETTINO (md Adc#A'
f4âl. XetZi
jne drie broeders.
LOMELLINO l8ohri
v'J). Verder.
GIANETTINO. Fiesco van Lavagna.
IzoxElulzlxo. Voolqiytig ! Voorzigtig ! GiJ
'
dien
zb
va1-ten steen delz hals nog eens breken.
Gll.xETTlxo. Scipio Bourgogllino.
IuoAlllululxo. Die kan dan elders bruiloft vieren.
GlAxE'
rTlxo. Raphaël Sacco.
LoxyrLLlxo. Voor dien moestik ei
genlijk vergifenisvragcn,

%câ1.î
'
j
,
Jt.4
tothi
j mijmijne vi
jfduizend kroonen afbetaald heeft.(k
De dood m aakt quitte.
GlAxyrTTlxo. Vincent Calcagno.
IuoxlLlulxo. Calcagno - den twaalfde weet ik reeds, of

onze doodsvijand is vergetan.
GIANETTINO. Eintle goed, alles goed. Jozef Verrina.

LOMELLINO. Datis de kop der slang.(## ntaat op;C/
MVJ
zcp# op kfFdcl'revene,lee8thetrJl#Jz
# over :zlgee
ltJ:Jden
prin8.j De dood reft overmorgen een prachtig'feesten heeft
twaalf eflelen van Genua daarop genoodigd.

GlAxllvlxo (gaat naar #:talel:zlonderteekent). Vetisin
orde.- Over twee dagen heeft de verkiezing van een (loge

plaats. Wanneer de raadsletlen bi
jeen zi
jn, worden de twaalf
genoemden op een gegeven teeken plotseling (loodgeschoten ,en

mi
jne twee honderd Duitschers bezetten onmiddelijk hetraadhuis. Is dat gedaan , dan kom t Gianettino Doria binnen en

laat zich huldigen.(HL'1://.)
LOMELLINO. En Andreas?

1

GIAXETTINO (met wïvccl/ïz
wl. ls een ou(
1 man.(Eel
tIt
?diende.) Wanneer de hertog naar mijvraagt,ben ik naal'de
misgegaan. (.De J*#fez3& aJ.4De duivel,die zich in mijverbergt, kan slechts onder het masker van een heilige incognito

blijven.
LOMELLINO.

En dit papier, prins?

GIANETTINO. Dat nee
mt gij en laathetbijonzen aanhang
rondgaan. Deze brief moet met extrapostnaar Spinola. Hi
j
onderriyt hem van alles, en houdt hetbevelaan hem in, morgen
ochtend om ackt uur hier in d.
e hooftlstad tezijn. (ff# '
l
ril

keettgaatt.
)
IuoMELlalxo. Er is een kinkelin den kabel, prins! Fiesco
komt niet meer in den senaat.

tllAxyzTTlxo (âem ïperpeypep,#d). Gentla za1toch nog we1één
moordenaar hebben? - Daarvoor zalik zorgen. (W.
/'i,
n eene
zlkamer,Lpzzld//iz?p rertrekt#ppr eene andere &zfr.)
V IJ F T 1 E N D E T O O N E E L.

Eenevoorkamer bijFiesco.
rlEsco met Irfàrdzl eït f
'
nidf
seît
î. pE Moolt.
'

rlxsco. Vier galei
jen zi
jn dusbinnengeloopen?
bz xoolt. Zi
jliggen veilig in de haven voor anker.
rlEsco.Dat komt gewenscht.Van waarkomen dieexpressen?
,

ç0
DE M OOR.

UitRome,Piacenza en Frankrijk.
lallsco (breektdeIrfdt):sopen :/1lee8tze Jccdfk). Welkom ,
welkom in Genua!(Zeeropgeruimd). De boden moeten vorsteli
jk onthaald worden.
I)E MooR. Hm. (H3,'u,
il,cc:l).
FlEsco. Halt! llalt! Er is nog werk in overvloed.
I)E xoolt. Watmoetgi
j hebben? Den neus vaa den SP00rhond ofden angel van den schorpioen ?
rlEsco. Voor deze keerhetlokiuitje van den vogelvanger.
M orgèn zullen twee duizen; m annen verm omd de staf
l binnen-

sluipen om in mijue dienst tetreden. Gaje handlangersbij
de verscllillende poorten plaatsen,et1laten zi
j een waakzaam
o0g houden op debinnenkomendevreemdelingen. Eenigen zullen

a1spelgrimsgekleet
l zijn,(lieeenebedevaartdoennaarLoretto,
anderen als monniken,ofalsSavoijaarden,ofalstooneelspelers,
nog anderen a1s marskram ers,als rondreizendemuziekanten, de
meesten evenwel a1s afgedankte soldaten , die Genueesch brood
komen bedelen. Aan ieder vreem deling p oet worden gevraagd,

waarhi
jzijnintrekneemt?Antwoordthij:in degouden slang,
dan moetmen hem beleeftlgroeten en mijne woningaanwi
jzen.
llebtge mi
j begrepen?ik vertrouw op je slimheid.
DE MooR. Heer! dat kunt gt', even gerustals op mijne
slechtheid. W anneer er eene muisongemerkt binnenkomt, moogt

gi
j mijne beide oogen in een windroerladen en ermusschen
meê schietell!(Hi
jv
zl
iîgaan-)
y-llsco. Wacht! nog iets. De galei
jen zouden de nieuwsgierigheid van het volk ktmuen opwekken. Onderzoek, wat
men daarvall we1 denkt. Als iemalld er naar mogt vragen,

(lan hebt ge hooren m om pelen, dat je heer daarmede
jagtop de Turken maakt. Begrepen?
Dl MooR. Begrepen. De baarden der besnedenen liggen op

het dek.Wat erbinnen in zit,weetde duivel.(ff?
)'vilpcczz.)

FIEs(;O. Bedaard. XOg eelle zaak. Gianettino heeftnu meer

j valstrikken te spannen. Ga
clallooit reden mîjte haten en mi
onc
ler je makkers en doe onderzoek ofje niethier ofdaar
iets van een sluipmoord l
tunt ruiken. Doria,bezoekt verdachte
huizen. Tracht het vertrouwen der bewoonsters te winnen. De
kabiuets-geheimen worden dikwerf in devouwen van een vrouwen-

rok verborgen; beloofdîe meisjes gouc
lspuwende bezoekers
beloof haar uwen heer. Niets is zoo heilig dat llet niet in dit
n'
1oel'aS Z01l l'
rlogen geworgen Mrortlen , tot gevastel grond voelt.
DE MOOR. lk heb toegang bi
jeene zekere Diana Bononi en

ben gedurel
ztle vt-ftien maanden in llare dienst geweest. Eergister zag ik den procuratur Loluellino uit haar llltis komen.
FIESCO. Dat kan niet lleter. Juist tlie Lomellino lleeft (le
sleutels tot de dolle geheimen van Doria. Zoo Y1-oeo-lzloo
a-eliJ
'k
moet ge er morgen heen gaan. Misschien brengthi
jclezen
nacht nog wel een bezoek aan t
lie kuiscle Luna.
oz Moolt. Nog een geval, edele heer ! W anlheer de Genuezen

ms
j vragen en ik ben er zekervan datzi
jletzullen doen
alszijmt'thansvragen:watdenktFiescovoorGenuatedoen?
Zultgijuw maskernoglangerdragen,ofwatmoetikantwoorden?
yalEsco. Antwoorden?Wacht!Devruchtis immers)t'p.
Genua ligt op het blok, moet ge ltntsvOO1'(
1el1y eltj0heer
heetJohan Lodewt'k Fiesco.
DE Moolt (rroli
jk). Dat zal ik doen en wat goed ook , op
l
ui
jne schurkeneer. Kom , vlug nu aan het werk , vriend
Hassân ! Eerst naar een wî
jnhuis! Alijne voeten hebben het
druk ik moet mt't1e maag eerst watte goetldoen,opclat
zij kraclt zal geven aallmi
jnebeenell. (11'
C
J'gaatJd:zl,docâ
/,
'p0zl/ 8ttel /t
?0vw.) A propos!Daar hacl ik bijna watvergeten.
sYat ertussclell uwe vrouw en Calcagno is voorgevallen wildet

gsjgaarne weten? Erwerd eene liefdesverklaringafgeslagen,
heer,en datwasalles.
(#J.)

Z E 8 13IE N D E T O O N E E L.
rllsco alleen.

lletspi
jtmi
j,Calcagno Meendet g'
i
j,datik een zoo gewaagdspelzougespeeldhebben,als de deugd mi
jnervrouw
en mi
jne eigenew aarde mijgeene genoegzame borgen geweestwaren,datik ernietbijkon verliezen?Dezeomstantligheid ismijevenwelwelkom. Gi
j zijt een goed soldaat. Dat
zal mij uw arm verschafen bijDoria'sval!
lHl
j gaat
dri
ltig op ezlne&.4Thans,Doria,met mij in hetstri
jdperk!
Alle raderen van het groote waagstuk zijn in beweging. Alle
instrumenten zi
jn voorhet vreesseli
jke concert'gestemd. Eris
-

niets meer te doen dan het masker af tewerpen en aan Genua's
patriotten Fiescotetoonen. (Men Jppr/ men8câ6n komen.) Een

bezoek! Wie zou mi
jthanskomen storen?
ZE V E N T IE N D E T O O N E E L.

DE YORIGE. VERRINA. ROMANO met::/16 8ehilderf. SACCO.
BOURGOGNINO. CALCAGNO. Xllelt Jf4i#dFl.

rlxsco (gaatJdzlopgerlzimd tegemod).Weestwelkom ,mijne
vrienden!Welke zaak vangewigtdoetmijuallenzooonverwacht
hier zien? - Gij ook al,bestebroeder Verrina?lk zou u
bi
jnanietmeerkennen,alsmijnegedachtentenminstenietmeerdan
mijne oogen bi
ju waren. Was hetniet sederthetlMtste bal,
dat ik Verrina niet meer zag ?

vlaltlxA. Herinner mi
j daarnietaan,Fiesco. ZwArelasten
hebben sedert (
lien tijt
lmijn grijs hoofdgedrukt. Maargenoeg
hiervan.

nlsco. Niet genoeg voor een belangstellend vriend. Gt'

moetmi
j meer zcggen,zootlrawt'alleenzi
jn.(TotWp?/3'
.
;p.
çz?Jzdp.)
àvelkom ,jeugclige held. Onze kennismaking is nog nieuw ,
maarmi
jnevriendschap isoud. Denktgi
j 11u beter over mi
j?
BouuloGxlxo. lk ben op weg (laartoe.
m Esco. Verrina , men heeft mi
j vertelt
l,datdezeJ
-ongeling
uw schoonzoon zal worden. Ik juichuwekeuzetoe.lkhebhem

slechtseensgesproken, en toch zou ik er trotsch op zi
jn,
hem den mi
jnetekunnen noemen.
VERRINA. Dit oortleel maaktmi
jtrotscll op mi
jne dochter.
rlEsco (fpJ de pperkaz). Sacco? Calcagno? Zekerzeldzame pbezoekers ten mi
jnent! lk zou mij bijna over mijne
'

gastvri
zheid moeten schamen,walzneer Genua's edelste sieraden

et'geen gebruik van maken. En daar zieiknogeen vi
jfden
gast, mijweliswaar onbekentl,doch genoegzaam aanbevolen
door dezen waartligen kring.
ROMANO. H et isslechts een eenvoudig schilder ,heer,Romano

gelleeten, die zich voedtvan diefstal aan de natuur,in zi
jn
wapen slechts een penseelvoerten llu hiertegenwoordigis(diqp
Jf
zkdzàdlom zich (le hoofdtrekken vooreen Brutuskopvoorden
geest te brengen.

FIESCO. Uwe hancl, Romano. lsvze Iaeesteres ls in nzi
jn
htlis eene bekende. lk bemin haaralseenezuster. D e kunst
isde regte1
-han (1 cler natuur.Deze heeft slechts schepse-

len,gene heeftm enschen gemaakt.Wat schildert gijechter,
Romano ?
RoxAxo. Tooneelen uit dekrachtvolle oul
lheid. Te Florence

hangtmijn sterven(
1e H ercules,te Venetië mijne Kleopatra, de woetlende Ajax te Rome,waar(le helden der
oude wereld in het Vaticaan wet
ler uit de t
looden opstaan.
rlEsco. En waaraan werkt thans uw penseel?
aoxAxo. lk heb het weggeworpen ,heer. H et licht van

het genie kreeg minder voet
lsel dan het licht des levens.

(')p een zeker punt gekomen , brandt nog slechts de papiere11

k1-oon. Zie hiermijn laatstewerk.
FlEsco Lwgerl
timd). Dat komt gewenscht. Ik ben heden
llllitengewoon opgeruimtl,mijn geheele wezen genieteenezekere
verlevene rust en is vatllaar voor al d.
e indrukken der schoone

llatllul-.luapttzien uwe scllilt
lerî
j.llet zalvoor mijeensvaargelloegen zt-n. Kon'
lt oltl mij heen staan vrientlen. Juaten
wi
j eenige oogenblikken geheel aan den kunstenaar wi
jden.
Plaatsuwe schilt
leri
j.
vEltalxA %NJJaan deandeven :d# teeken). Letnu op,mannen van Genua !

RoAlz
'
kxo ldedclïft'
#rï/zlcc&éz?&l.Hetlichtmoeterzjdelingsop
vallen,trekdiegordi
jnbp.Laatdezezakken.Goed.(.
H('gaatop
z;
J'
&.)HetsteltvoordegeschiedenisvanVirginiaenAppiusClaudius.
(Lange ern8ti.
gepauze,ldrk
?,
r
ù7 alleltdedclïî#crj'be8cho1t2l)en.4
vExxlxA (in .
gdt?q
s/#ro
'
.
//
'). Stoot toe, gri
jze vader! Gij
beeft, tyran?
svat staatgt'daar alszotltpilaren, Romeinen

volgt hem , Rom einen

het slagzwaartl blinkt

lTolgt mij, burgers van Genua Dood aan Doria! Dood!
Doocl! (I1'
j Jp//?/;/ nattl.#é 8childeri
i
j.l
rlEsco (lagchende tot#t
?zl8chiltltll. sYenschtgijmeerbt-val?
Uwe kunstmaaktvan dezen ouden man een jeugdigen(lweeper.
vERalxA (ltitgepltt). '
Waar ben ik? '
Waar zi
jn zi
j gebleven.
Mreg,alszeepbellen? 6ijhier,Fiesco?Detyranleeftnog,Fiesco?
rlEsco. Ziehier? Veelhebt gij opgemerkten toch hebben
Ilwe oogen nog nietallesbewonderd.Gt'vinc
ltdezen Romeinschen kop schoonen voluitdrukking? W eg daarmeê!Ziehiertlat

lueisje.Hoezacht!hoevrouweli
jk!JYelkeenebetooverend.
elieftalligheidspreektnoguithare verbleekenclelippen1
.Hoe schoon zi
jn
llogd1ebrekendeoogen!Onnavolgbaar,goddelt'kschoon,Roma1lo ! En c
lqeblanke boezem '
,diedoorden laatsten ademtogt nog
llewogen wort
lt!Nog meer zulke nimfeu ,Romano,dan zalik

voor uwe fantasiën knielen en afsclleid nemen van de natuur.

BouuGoGxlxo. Verrina, isdatde heerlijke uitwerking,die
ïi
jverwachttet?
vEaalxA. Vat moed, mi
jn zoon. God verwierp den arm
van Fiesco, hi
jzalop de onzen rekenen.
>alEsco (/pJden dcâïlpr). Ja,hetisuw laatstewerk,Romano.
Uwe kracht isuitgeput. Gi
j zultgeen penseelmeeraanraken.
Maarbijde bewonclering van den kunstenaar,zouikhetkunstwerk vergeten. lk zou hier kunnen staan met open mond , en

eeneaarllbeving nietgewaar worden. Neem uweschilderijweg.
Als ik u dat Virginiabeelc
l wilt
le betalen , dan m ogt ik geheel
Genua welals panc
l geven. Neem het weg.

xoMAxo. De eer slechts maakt den kunstenaar rijk. lk
schenk hetu.
(ff(/wilgaan.)
rlEsco. Een oogenblik,Romano.LHL
t'pccfJier op enneder
en t
scly
/zlf over ïdfd yewigtig.
î zlc tedeltken. //
Wzzt(d fpJt4d
ft'drzfJ'C
J'een tlîfzgf?
ktw maar '
yckoypezlblik p.
p deoverigen;eindell
jk zlddi
zzf h'
, &zà 8cltilder J?
j
)
,'deJ,
cv# evtbrengtJd/zîvoor de
,
scâfîpri/.l Kom hier,schilder! (Uiter8t,/10-en lvaardig.j Gi
j
staatdaaren zijtertrotsch op,leven op het doodedoekte
,

kunnen malen , en groote daden met geringe moeite te kunnen

vereeuwigen. Gijpraaltmetuw dichterlijk vuur,methet gevoel- en krachtelooze marionettenspelvan uwe verbeelding; gij
doettyrannen vallen op het doek;- en zijtzelfeen ellentlige
slaaf1Gijmaaktrepubliekenvri
jmeteenpenseel; enkuntuwe
eigen ketenen nietverbreken!(Berelend.jGa1
.Uw werkiszinsbedrog (le schijn wijke voor de (
1aad. (MetJdrâdftf,
terwkl J,
#
, de dcâïlpr: omverwerpt.j Ik heb gedaan,wat
gij slechtsmaaldet. (âllenzj'
zlontroerd. Apwczlp gaatpzl/z
8teld 04:/zllte.
yciil#dry, heen'.)

A C H T T IE N D E T O O N E E L.
FIESCO. VERRINA. BOURGOGNINO.

CALCAGNO.

FlEsco (verbveekt Jd/8tilzloi
jgen). Dacht gij, datde leeuw
sliep,omdathijnietbrulde? Mraartgijstoutgenoeg tewanen,
dat gij de eenigen waart, die Genua's ketenen voelden?de
eenigen,die wenschten ze teverbreken?VJJI
-datgijzein de
vertehoordet rammelen,had Fiesco zereeds1osgemaakt.(1lù.'
open,
t eett ka8o'
e :z
1haaltdr eenpakketJrgtlt
rzzuit,dieJ?
)'op
talelf,
c.0rp/.) Hier zijn soldaten uitParma hierisFrallsch
&
()
-e1d
hie1- zi
jn viergaleijen van den paus. Watontllreekt ernog '
om een tyran te doen vallen? Wat.weetgt'er
nog bi
j te voegen?(Daar allen re;'Jcc,
y# zœn
.@
'
k
.
#
'dlz, gaatJC
J'Jier
op Jezztoe.
4 Republikeinen,gt'zt'tbeter om tyrannen te vervloeken, dan om ze in de lucht te doen springen. (dllen, èeJcîre Verrina,verpeltzicâ 8tonz aan de roeten '
p'
czlFie8co.j
vEltRlxA. Fiesco! - Mijn geestbuigtzichvoordenuwen
lùi
jne kniekan hetniet gi
jzi
jteen grootman maar .
staat OP , mannen Van Genua.

>alEsco. GeheelGenua ergerde zichaandenverwijfdenFiesco.
Geheel Genua vervloekte den ligtzinnigen schurk Fiesco. Bur-

gers van Gentla! Burgersvan Genua1
. Mijne huichelari
j heeft
(len listigsten despoot bedrogen,mijne dwaasheid heeftvoor
uwe oogen mijne gevaarli
jke wi
js11eid verborgen. Hetontzettende web der zamenzwering lag in Jveefsels van dartelheid
verscholen. Genoeg. Genua kent mt'door
Mt'l
z grootste
wensch is vervuld.
BouRGoGxlxo (gaatzvùjzjpe#k zittenj. Ben ik dan niets,hoegenaam d niets meer?
yallsco. Maarlaten wijspoedig de woorden doordadendoen
volgen. Alle werktuigen zijn gereed. lk kan de stad van de

lantl-en van (
lezeezi
jde doen bestormen. ltome,Frankri
jke)1

Parma beschermen mij. Deadelismisnoegd; hetvolk is op
mi
jnehand. De tyrannen heb ik in slaapgewiegd. lletoogenblik om aan de reptlbliek een nieuw kleed te schenken ,is daar.
ï
!
Een gelukkig gestarnte bescht.ntons. Niets ontbreekt Alaar

Verrina schijntnog overietste peillzen?
BorRGoGxlxo. Geduld. lk weet een midtlel, dathem spoe-

diger zaldoen ontwaken,dan hetbazuingeschalvandenjongsten
(
lag. (.
fAJ'gaat mccr krerrina :zl voept hem rolzzct
iwk toe.4
Vatler, ontwaak ! Uwe Bertlla is der wanlloop ten prooi.
vExllxA. W ie zeide dat?
Aan het werk ,Genuezen !
rlEsco.Denk na overeen plaN.n van uitvoèring. Onder onsernstig
gesprek is de nacht aangebroken. Genua slaapt. De tyran

valt, afgemat van zijne uitspattingen op den verloopen dag,
op zijn rustbetlneder. '
W aakt overbeiden!
BoraGogxlxo. Laten wi
j, alvorenswij scheiden,het heltlenverbond door eene omarming bezwel'
en. (Z1
j-'vovmen ::z2:31
/ring en d/z-dzwe/dzl de crpzdzz in elkander.) Hier zi
jn de vijf
y7rootste harten van Genua vereenigd om over Genua's lloogste

llelangen te beslissen. (Zl
j pzzzle/zezlelkander f/îpkdz..) Wanlleer ook t
le wereltl vergaat en de banden des bloeds en der

liefde worden verbroken, dit heldenblac
lvan vijven zalin zi
jn
geheel.
blijven bestaan!(Zi
jpcco?'
ltitelkander.)
vlaRlxA. Wanneer komen wi
j wetlerbi
jeen?
rlEsco. M orgen middag hoop ik uwe gevoelenstevernem en.
vlaulxA. Tot mol-gen middag dan. Goeden nacht,Fiesco !

Kom ,Bourgognino!Gi
j zultietsvreemdshooren.(Beiden c/.)
yalEsco (/pJ dep?
léz'
C#:zî). Gaatgi
j liever deachterdeur uit,
opdat 4espionnenvanDorianietsruiken.(zllleî
trdr?z
f
/t
'
y'
#d?dozz?'
cA.)

N E G E N T lE N D E T 0 O N E E L.
FlEsco ,gaat 14 gedachten.PJ en 'teder..

Welk eene gejaagdheidin mijnbinnenste!Hoe wildzijnmi
jne
getlachten.- Even als verdachte personen , die uitgaan om
eene misdaad te volbrengen , op deteenen voortsluipen en hunne
vuurrootle gezigten naar den gront
l rigten , zoo ook sluipen

tallooze ingevingen mijner verbeelding in mijne zielrontlH alt! H alt!Laatik u eens in het aangezigt zien - - eene
goede gedachte sterkt een mannenhart en vreest het daglicht

niet. Ha!ik ken u! Gij draagt delivereivanden duivel,
verdwijn!(Pauze,daarna îdtl
dzz#iq
idrl. R epublikein Fiesco?
H ertog Fiesco?
Zacht
Hier is de steile afgrond
waar het pad der deugd eindigt, de gapende kloof tlie hemel

en l1elvan elkander scheidt Juisthierzi
jnheldengestruikeld
en zi
jn helt
len gevallen,en de wereld heefthunue namen vervloekt Juist hier hebben helden geweifeltl,en helden zijn
blijven staan,en zijn halfgoden gewortlen . (k
bkeller.jDatzij
voo1-kni
j kloppen, de harten van Genua? Dat het getluchte
Genua zich voortaan doormijaan den leiband laatvoeren0
.O , die listige zonde, naast iederen duivel plaatst zij een
enœ
1.el. Ellendige heerschzucht! Oudste van alle verleidsters!
Engelen lieten den hem el varen voor uwe omhelzingen , en de

doot
ltratltevoorschi
jnuituwenvruchtbarenschoot (Berende.)
Engelen verleiddet gij methetsirenengezang van onsterfeli
jkheid menschen tracht gijte vangen metgoud,vrouwen en
kroonen!(Na eenigepp.
l?lsli/Weozratt'2J#d4î,
&l,op rcd/dzlt0on.4
Een diadeem te veroveren is groot. Dien weg te werpen is

goddelijk.(Va8tJ:Jp&Al.)Verdwijn,tyran!Weesvri
j,Genua,
en ik (gemoedell
jk)uw gelukkigste burger.

B E R B E B E' D R lJ F .
Eeneangstwekkendewoesteni
j.
E E R S T E T O O N E E L.
vExalxw. BocxGoGxlxo. H et ï: nacht.

BovaGoGxlxo (JJC
JJ
'/ 8taaè. Maar waarheen brengt gi
j mi
j
dan toch , vader? De sombcre smart, die in uwe stem lag ,

toen gijmijriept om metu medetegaan,isnog nietgeweken;uwe ademhaling isnog alti
jc
l even gejaagtl. Verbreekdat
schrikwekkentle zwi
jgen.Spreek. lk ga nietverder.
vzaalxa. Wijzi
jn hier op de plaats onzerbestemming.
BouRGoGxlxo. Hadtgijnog akeliger oortlkunnenopzoeken?
Vader,wanneerwatgijmijhier zult openbaren op tlezeplaats
gelijkt,dan zullerimijne haren tebergeri
jzen.
vxxluxw. En toch is deze plaats nog een b loem cntuin

in vergelijking van de sombere wildernisin mi
jn binnenste.
Volg mi
j naar de plek,waarlijken in stofveranderen en de
dood zijneafschuweli
jke gastmalen houdt- naarde plek,waar
duivels zich verheugen in hetkermen en Jammerenvangevallen
zielen , en de tranen van een te laat naberouw eeuwigdurent
l
door eene zeef wegstroom en naar deplek,mi
jn zoon,waar
de wetten van het heelal niet meer bestaan en de godheid op-

houdtwelc
lac
len te bewijzen- (laar zalik vreesseli
jke woorden
totu spreken en tant
leklapperend zultgijze aanhooren.
SCTf LLF.PP F[F~1'n
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BOURGOGNINO. Aanhooren? W at? ik bezweer u.
VERRINA. Jongeling !ik vrees - jongeling,eenhelt
lerbloetl
vloeit door uweaderen - uwezenuwenzi
jngevoelig;bi
j zulke

gestellen wordt het gevoel te veelopgewekt en worcltmi
jne
sombere wi
jsheid toegevender. '
Wranneerde i
jskoutle ouderdom
of een loodzwaM- verddet de opgeruimdheitlvan uwen geest
had onderdrukt - wanneer zwart geronnen bloet
l denwegnaar

uw harthad versperd,dan zoudtgi
j in staatzijn,dezewoorden aan te hooren en mijn besluitte bewonderen.
Bouaoooxlxo. Ik zaluwe woorden aanhooren en uw besluit

zalhetm ijne worden.
vEaluxA. Dat is niet noodig, mijn zoon Verrina verschoontu daarvan. O , Scipio, zware lasten drukken mij een voornemen, zwal't als de zwartste duisternis - ijsseli
jk
genoeg om een mannenhart te breken. A lleen zal ik het
uitvoe1-en
het alleen dragen kan ik niet.W anneerik

trotsch was,Scipio,dan zou ik zeggen,dathetsmartelijkvalt,
de eenige groote man te zijn. Groothcid.waszelfsvoor
den Schepper een last en ht' maakte geesten tot zijne vertrouwden.

Luister, Scipio !

BovRGooxlxo. Alijne zielhaât er naar,te hooren water'
in de uwe omgaat.

vlxxlxA. Luister, maarzeg niets. Niets,jongeling!Verstaatgij? Geen woord moogtgi
jdaartegeninbrengen- Fieseo
m oet ste1-ven !

BousgoGxlxo (ont8teld). Sterven ! Fiesco !
VERRINA. Sterven !- Ik dank u, God , (
lat ik het heb
ktmnen uitspreken - Fiesco moetsterven,mi
jn zoon,sterven

door mijne hand!- Ga nu heen - erzi
jn daden,die geen
oordeel van menschen dulden - die slechts den hemel a1s
scheidsregter erkennen.- Deze is eene daarvan. Ga. Ik wil

noch uwe atkeuring, noch uwen bijvalhooren. Ik weetwat
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hetmijkost?en datis genoeg. Maarluister anders mogt
gijeru waanzilmig op denken - Luister- zaagtgijwel,hoe
hijgisteren behagen schepte in onzeontsteltenis?Deman,wiens
lagchen ltalië op het dwaalspoorbragt,zalhi
j ooit zijns gelijken in Genua dulden? Ga. Fiesco zal de tyrannen doen
vallen, dat is zeker! Piesco zal Genua's gevaarli
jkste tyran
worden,;atisnog zekerder!(#?
/ gaat8nelJdd>. Bol
irgognùto
H:J heltt vol edo.lcz1.; el
t z???2
J#:v# xa, daavsa ppkfh; 10/4
langzaam.)
T W E E D E T O O N E E L.

Alene z>lbij Fiescp. 0p hetmiideavaû denachterglond is
eene grtlnte glazen deur, die het uitzigtgeeft op de zee
en op oenua. Morgenschemering.

FIESCO r001%â:J çel
t8ter.

sYat zie ik?

De saaan is ondergegaan.- De m 01*
ge1-

ston; komt vuurroocl uit zee op. Mi
jn slaap isgestoor;
doorwildedroomen,diemijngeestverontrustten- mi
jn geheele
zi
jn hecht zich krampachtig aan éJn denkbecltlvast lk moet
versche lucht inademen. (.
S7
J-maakt p'
/t
r
tz'
t
jfz#p???-open. z
%c#
ienco gaat .g:ev zee f/lpo-#tel be8cheneît #ppz-de p-p/rpfzîdzd#d cpv. I'

jaagd op en neder.j Ik ben de grootsteman in geheel Genua!
en (
le kleinere zielen zouden zich niet aan de groote ont
ler-

werpen.- Maarik kwetsde deugt
l!(Stél8taande.) Deugtl? Een groote geest heeft anc
lere verzoekingen dan een gewone.-

Zott deugcl voor beiden hetzelfde zijn? Hetharnas,dathet
zwakke ligchaam van een (
lwerg omsltlit, zou het een reus

moeten passen? (Dezpz
lgaatop.)Majestueuse statl!(.
Deavmelt
er vccrltit8trekkende.
) De mi
jne!Boven haar te schitteren a1s
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eene koninklijke ster - over haar teheerschen metvorstenmagt- alle vurige begeerten - allenimmer verzadigdewenschen

in dien bodemloozen oceaan te zien verdwi
jnen? - Zeker!
al verontschuldigt (le slimheid des bedriegers het bedrog niet,
in de waarde van het door dat bedrog verkregene ligt de

grootheid van den bedrieger. Hetis verachtelijk, eene beurs
te stelen - het is laag , zich een millioen door ontrouw toe te
eigenen , maar het is nameloos groot, eene kroon te rooven.
De schande neem t afm et het grooter w orden dermisdaad.

(Pauze. Daarna met gevoel.) G ehoorzam en !

H eer-

schen !
W elk een duizelingwekkende afgrontl tusschen
beiden. - W erp er alles in , wat de mensch kostbaarsheeft =-

uwe overwinningen,gi
j veroveraars uwe onsterfeli
jkewerken,
gi
jmannen (ler kunst uwe genietingen,gijEpikuristen
uwe zeeën en eilanden,gi
jwereldreizigers!Gehoorzam en en
hee1-schen!Zijn en nietzi
jn! De kloof,die den minsten
seraf van den Oneindigescheidt,moge grootzijn,zi
jisniet
grooter dan deze. (Op tlt'rldrdzztoolt.) Op die i
jzingwekkende
hoogtetestaan- eenverachteli
jken blik tewepen optlendraaikolk dermenschelijkelotgevallendoorhetrad derblindeForttzin
voortbewogen - het eerstteddnken uitden bekerdervreugde diep beneden zich den geharnasten reus, die zich w et noemt,
aan den leiband rond te voeren - hem straFeloos te kunnen

tergen, daar zijne armen toch niet bi
j magte zi
jn den voet
van den troon te bere
'iken
de losgelaten hartstogten van
het volk , even als steigerende rossen , met het zachte spel der

teugels te breidelen - den steeds aangroei
jenden trots der
vasallen met 4énen
éénen adem omver te blazen - met
den scheppenden scepter zelfs het leven te geven aan de koorts-

achtige vorsteli
jke t
lroomen. - l'
la!welke beelden,dieden
ontstelden geestdoen duizelen!- AA
uén oogenblik vorstte zijn
staatgelijk meteen geheelleven alsont
lerdaan. Nietc
leduur

van hetleven- maarhethoe men leeftbepaalt zijnewaarde.
Ontleed den dontlerin enkele nooten,en gi
j zulterkintleren
mede in slaap zingen ;vereenig zein épn plotselingen slag,en
hetkrachtige geluid zal (
len geheelen hem eldoen daveren.- lk

heb mijn besluitgenomen!lHl
j
,'gaatp'er pz en neder.)
D E R D E T O O N E E L.
DE YORIGE. LEONORE komt met een c;2.g#J
Y

gelaatJi/l/d/l.

LEONORE. Vergeef mi
j,graaf. lk vrees,tlat ik u in uwe
morgenrust stoor.

HEsco (ldtev8trerbaa8d). Zeker,mevrouw ,gijovervaltmi
j
wel.

LEONORE. Alleen zij,die elkanderbeminnen,ktmnenelkander
nimmer overvallen.

ylEsco. Schoone gravin,gijsteltuwe schoonhei: blootaan
de nadeelige m orgenlucht.

tEoxoltl. lk weetook nietwaartoeik,watmi
jvan schoonheid overgebleven is,zou sparen , (
laar hettoch door v e1-driet

spoedig zalverdwi
jnen.
rlEsco. V erd.riet mi
jnegeliefde! En toch meende ik tot
hiertoe , dat men zielsrust hacl, zoo lang men er niet aan
dacht, staatsregeling en om ve1- te w erpen ?

LEoxoxl. We1 mogelijk
Toch voelikdatmijnvrouwenhart onder den lastvan die zielsrustbezwi
jkt. lk kom ,mijn
gemaal, u met een nietsbeteekenend verzoek lastig vallen,wanneer

gij mij ten minsteeenige oogenblikken gehoor kuntschenken.
Sedertzeven maanden droomdeik,gravin van Lavagna tezijn.
Die droom isvervlogen, maar hijheefteene smartelijkeherinnering achtergelaten. Ik za1aldeïenoegensvanmi
jneonschuldige kinderli
jke jaren mi
j in het geheugen moeten terugroe-

pcn,om datgrievellt
lleed eenigermatetevermindelen. Stami
j
tlaarom toe,datik in de armen mijnergoedemoederterugkeeré.
>alEsco (ltitermate t)
:rfe#&z). Gravin!
tEoxoltx. AIijn hart is teêrgevoelig en verwend, gi
jmoet
er medeli
jden me2hebben. De geringste herinnering aan tlien
droom zou mi
jn kranken geestnadeelkunnen doen. lk geef
daarom ook de laatste mijovergeblevene panden aan denregtmatigen eigenaar terug. (Z# legt:f
->?
/ekleittodiLà p.
p de tafel.)
Ook dezen dolk,diemijn hartdoorboorde (zi
jneJrfàpdzzlook
deze
en (termi
jlzz
)'zick âetlk 8nikkendef/
Jilrermt
jderen,
jik
behoud slechtsde wonden voormij!
>qlsco Wlthaar ont8teld ;2J en Jp?g#/âaar&Fzl). Leonore!
W elk een tooneel! 0m Gods wil!

LEONORE (valtalgematin zà
yzle armenj. Uwe echtgenoote te
zi
jn, tlat heb ik niet verflient
l, maar uwe echtgenoote had
achting verdiend.

H oe sissen thans die las/rtongen ! M et

welk eene verachting zien Genua's vrouwen en meisjesop mij
neder! ,,ziet,'' zeggen zij,,,hoe zijverwelkt,deijdele,die
Fiesco huwde!'' Wreede vergelcling voormi
jn vrouwelijken
trots! lk zag minachtend op alle andere vrouwen neder, toen

Fiesco mijnaarhethuweljksaltaargeleidde.
rlEsco. Inderdaad,mevrouw !uwe woorden verbazen mi
j.
LEONORE. Ha,Godezi
jdank! Hi
j wort
ltbeurtelingsbleek
en rood. Thanskri
jg ik moed.
FIESCO.

Slechts twee dagen uitstel, gravin , en dan moogt

Zi
j overmijoordeelen.
LEONORE. Opgeofert
l O ,ik dllrfhetbijnanietuitspreken!
a
a
l
l
e
e
ne
mi
nnares! N een ,
Opgeoferl
iemi
jnietaan,mi
jn
, z
lt
lereu a1s een
geàaal! De oogen , die geheel Genua doen sit
slaaf voor zi
jn meester,moeten zich thans voorvrouwentranen
sluiten.

rllsco (zeerpzlfdfdl#). Nietsmecr,signora!Ga nietverder!
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LEONORE (l
reemot
odig azmin o.t-meer &//ér). Een zwak vrouwenhartvan een teri
jten!O ,datiseenehandeling hetsterkere
geslacht waardig. lk wierp mi
jin dearmen van dezenman.
Mijne vrouwelijke zwakheid zocht steun in zijnekracht. lk
stelde almi
jn geluk in zi
jne handen - De grootmoedige man
schenkt het aan eene

y'
lEsco (valtâccr8nelf0?de1-84. Mi
jneLeonore!neen!
IuloxoRE. Mi
jne Leonore?
Dehemel zi
j geloofd!dat
was wetler de ware toon der liefde.H aten moestik u ,valsch-

aard,en gretig gri
jp iknaar de kruimelenuwerliefdebli
jken.
H aten ? zeide ik haten , F iesco ? 0 geloof het niet! Uw

meineed leertmijste1-ven,maarniethaten. Mijn hartisbedrogen. Qven Jppr/den,Moor.)
rlEsco. Leonore,sta mijeen klein,kinderli
jk verzoek toe.
Lloxoltl. Alles, Fiesco , behalve onvelschilligheid.

>alEsco. Uw wil is de mi
jne.

(Met zlc#rffl.l Vraag

nietmeer,voor dat Oenua twee dagen ouderis!verdoem niet!

(H# .
g:î:f#/ haarwcco-eeneazdere1c?0
z:0..)

V lE R D E T O O N E E Iu.

I)E Mooa hji
..
l v&. elxsco.
rlEsco. H oe zoo buiten atlem ?
I)E MQOR. Vlug , edele heer
rlEsco. Is er iets in den valstrik geloopen ?
DE MooR. Lees dezen brief. Ben ik dan werkeli
jk reeds

bi
j Fiesco? lk geloof datGentla twaalfstraten korterisgeworden,ofmijne beenen zoo veellanger. Gijverbleekt? Ja,
om koppen zult gij kaartspelen,en gi
j zitaan'(le voorllaud.
lloe li
jkthetu toe?

FlEsco (merptden JzfF, verbaa8d p.
p taleo. Kroeskop entienvoudige duivel! hoe komt ge aan dezen brief?

oE MooR. Bijna even als- uwe genade aan flerepubliek.
Een renbode moest daarmede naarLevanto snellen. Ik krijg
er de lucht van,en wacht mi
jn man in een hollen weg op.
Paf! daar ligt de marter
en het hoen is voor ons.
rlEsco- De brief is met geen gout
l te betalen.
pz Moox. Toch bedank ik voor zilver. (Ern8t
ig ,4 op een
toon van .g:f
?k/.) Graaf van Lavagna! lk heb onlangszin in
uw kop gehad.(0p den Irfp.
/'unjzende.)Hieris hijterug.Thans, zou ik denken,zijn heeren schurk quitte. Hetverdere ktmtgij beschouwen als bewi
jzen van vriendschap. (##
,
geeltJpzzzeen f?
zl::#eyapéer.j Numero twee.
mEsco (neemtJ.fntuk rpJverbating aan). Zijtge d01?
I)1 Mooa. Numero twee. (H; gaatfrp/dcâ naa8tF/edcp8taan
ds 8toot Jezzz met &> elleboog aan.
j De leeuw heeftnog zoo
dom nietgedaan met demuishetleven te schenken!(k
%che1p.4
Zeker, hij heeft het slim aangelegtl!wie had.andershetnet

stuk geknaagll? - N u ? Hoe staa# het u aan ?

rlEsco. Kerel,hoeveelduivels heb je toch welinjedienst?
DE M OOR.

Om u te dienen - slechts Jln, en die eetgra-

felijk voêr.
s eigene handteekening ! - H oe komt ge aan
FIESCO. D oria'
dat papier?
DE Mooa. lk haalde het nog geen uur geleden uit de han-

den van mijne Bononi.Gisterennachtnoghebik haaropgezocht,
en heb uwe fraai
jebeloften en uwe nog fraai
jere sequinen laten
klinken. De laatsten haclclen uitwerkillg. H eden morgen om

zes uur moest ik terugkomen. De graafwas werkelijk daar,
zoo alsgi
j zeidet,en betaaldemetzwartop witdento1op
den weg naarhetverboden hemelrijk.
(
iqEsco èevontœaardigd).Die ellendigeslaven(
lervromven!-

11

Zi
j willen republieken omverwerpen,en kunnen hnnnekleinste
geheimennietverzwijgen voor eeneverachteli
jkeminnares.Ik zie
uit dezepapieren,datDo1
4a en zijn aanhang een aanslag smeden om mijmete1fsenatoren tevermoorden en Gianettino tot
souvereinen hertog uit te roepen.
DE Mooa. Anders niet, en dat reeds op den ::orgen der
verkiezing van een doge, den derden der maand.

FlEsco (8nel). De aanstaantlenachtzaldegebeurtenissenvan
dien morgen in hare geboorte smoren - Vlug, H assan!

Mijneplannen zijn rijp - Roep de anderen - wijzullen hen
bloedig voorgaan.- Haastje,Hassan!
oE xoos. Nog heb ik een zak volnieuwstijdingen voor u.
Twee (luizent
lman zijn gelukkig binnengesmokkeld. Ik heb ze
in hetKapuci
jnerklooster geborgen ,waar zelfsgeen onbescheiden zonnestraal hen kan ontt
lekken. Zijbranden van verlangen
om hun nieuwen heer te zien,en hetzijn qinkekerels.
FlEsco. leder hoofd brengtjeeen scudiaan- Watmompelt
men in Genuawe1van mi
jne galeijen?
oz Mooa. Dat is het mooiste van alles, heer. M eer dan

vierhonderd aventuriers,flie door den vredetusschen Frankrijk
en Spanje op zwart zaad zijn gezet,bestormden mijnehandlangers om hun teverzoeken eén goed woord bi
ju voorhen
te doen,om hen in diensttenemen voorden strijd tegen de
ongeloovigen. lk heb ze tegen heden avon; in uwen tuiu ontboden.

yalzsco (bll
j
,de). lk zou je bi
jna om den halsvallen,schurk!
Een m eesterstuk ! Vier honderd , zegt ge?
Genua is niet
meer te ret
lden ,ge hebt daarmeê vier honierd scudisverdiend.

oz Mooa (rertrouœel3
j
,k4.Nietwaar,Fiesco?Wijbeidenzullen
Genua wel zoo het onderst boven keeren , dat men de wetten
maet een bezenl kan opvegen
Datha; ik u nog niet ge-

zegd, dat ik ontler hettegenwoordige garnizoen ook vogeltjes
SOI'IIIaIUER )T'IESCO.

heh, walu' ik op rekçnen kan, zoo zekey >ls op mi
jne reis
naar de kel. Nu heb ik ml
ptrqgeleq gekrofen ,dat er aan

iederepoortminstqns sea klmnçr op wacht zi
jp,,mans gepoeg
om de everigen om flen tuin te lei4en en onder tafelte drin-

ken. Wanneer gijduslustheht heden nachtuw geluk tebe>
proeven,zoo vintltgij (
lewachsea dronken.
yalxsco. Oa niet verder.. To$ nQg toe heb ik dezen zwAreq

steen zonder mensckelijke hqlp voortgerold;Z;O digtbi
j ket
doel zou een hooswiohtmi
j W de voltooi
jiqg beschamen? Je
haad, knaap! Wat (le graqf)
-e schuldig is.zaldehevtog je
betalen.
DE MO02 .

Bovendiea heb ik nog een billetvaq de gmvin

Imp/riali. Zk' wenkte mi
j, tt
pa ik haarpaleii voebijging,
was zeer gowlig en vraag4e ugj
'spotten4,ofde gravin van
Lavagna geen aanval vau gW zucht gehad hatl? Uwe genade,
zeide ik, stelde slechts belang in den welstaa4 yaq d/ne
enke1e
rlxsco (heftJf-Jbillet#eî:zd4 ew fier'f h,etf<:#). Zeergoetl
ezegtl;zi
j aniwoordde?
DE

xooNs. Z)
k' =twoordde, (lat zij toch :etlot der>l'mq

weduwe V trem de, ea bood aan h:ar voldoenipg tegeven,doer
voortax voor debeleefo.e4en vaa uwegenade teh.4t
lwnken.
.

>atsaco ('
katelikj. Pie we1 eens;vpor doa ondergaug (
ler
werel; kondel eindigen.

Is 4at alles,Hassan?

Dz Moolt(ncherp). Edeleheer,de zaken der damesgre.en
4ikwijlszeermaauw aan 4e st@gtsa&ngelegenheden
b
fIK%CO. 0 2
-a,zekvr,qn (
1e%e voorql. Maap wat wilt Ge
met dat N piertz
-q?
Dm Moom De eeae helschp streek met dv R dere vergel.

..

dea = Disppetlvrg:fmijde signora om hetuwevrouw (k'vqli
jks ia de,chocoladp temengen.
rasco (g-1JJe/ qqhteruit). GafJe?
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DE kool. Dùnnà Juliajgravin Imp/riali.

>alEsct
) (trekt&Jhem mpddfuLtdtAcz?#, dvjftigj. Wannevr
je liegt,canaille,dan laatik jelevend agn den weêrhaan der
St. Lorentiuskerk smet
len, waar de wintlje illéén adèmtogt
negeàmaalzaldoen ront
ldraai
jen = datpoeder?
DE MOOR (oltgeduldig). Moetik uwe tronw in de chocolade
mengen,zUo gelastte mi
j donna JuliaImpérialit
l'
lEsco (woedend).llsseli
jk!Ilsseli
jk!- Datzichzoovriendeli
jkvoordoendwezen? ''Iserplaatsvoorzulkehelschegetlachtell
in de ziel eener vrouw ? = M àar ik vergat u dank te zeggen,

hemelscheVoofzienigheitljdie hetplan vert
'delt
le verl
'
j(lelt
le
door een noggeslepenerduivel.Uwewegenzi
jnondoorgrondeli
jk.
(Tat &zlMobr.) Gebelooftte zullen gehoorzamèn,en zsly
''gt.
DùxooR. Zeerjoet
l. Datkah ikjzijbetualdemi
jvooruit.
rlEsco. Dit briefjenoodigtmijuit,bijhaarte komen lk za1 komen,mevrouw !Ik zalu overhalen,mijhierheen te
volgen. Goed. Gij loopt nu wat je loopen kuntom alde
:amenzweerders bi
jeen te roepen.
ïiöetl, en daaroà àllen
DE MoOR. Dit bevel had ik wel verr
OP mi
o
m
t
i
e
n
uur hier oiboden.
jn eigen gqzag reeds stipt

yll:co. lk hoorvoetstappenk Zijzi
jn het. Kerel, jever(liçnt eene eigen galg, waaraan nog geen menschenkind gebengeld heeft. Ga in de voorkamer , tot dat ik schel;

I)E Mooa (algaandej. De Moorheeft zijnetaak volbragt,de
Aloorkan gaan.
(-#J.)
V IJ F D E T O O N E E L.
ALLE ZAAMGEZW ORENEN.

y'lEsco (gaat Jpz! te .
g&zlp:ï). Het onwetler komtop.
wolken pakken zich te zamen. Loop zachtjes! Doetbeidegren(lels op tle deur!
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VERRINA. Acht kamers achter ons heb ik gegrendeld; de
argwaan kan ons op geen hohderd passen naderen.
Bovllooxlxo. Hier is geen verrader, wanneer onze vrees
ons niet verraadt.

mEsco. Vreeskan nietover mijn drempelkomen. Welkom ,
me nog denktalsgisteren. Neemtplaats. (Zi
j iccr zitten.)
BovaGoGxlxo (âeett en xd/r loopende). Ik zitliever niet,
*

Wanneer ik aanOmverWerpen denk.
yallsco. Genuezen , dit is een gewigtig uur.
k

.

U RRINA. Gi
j hebt ons ontboden om een plan voor een
tyrannenmoord te beramen. Vraag ons. Wijzijn gekomen om
u te antwoorden.
m xsco. Ten .eerste dan - eene vraag , die laatgenoeg komt

om vreemd teklinken.- W ie moetvallen? (dllen zfë'#tw.)
BorRGoGxlxo (lewntop den doelrczlI'
ie8co,metnadrukj.De
tyrannen.
rllsco. Goed gesproken. De tyrannen. M aar bedenk wel,
wat dat woord inhoudt. W ie is grooter tyran, hi
j,die

schijnbaar de vrijheid onderdrukt, of hij,diehaar door zijn
invloed d- bodem inslaat?
vzuluxA. Den eerste haat ik , den laatste vrees ik. Andreas
Doria moet vallen !

çaLcAoxo (ontzet). Andreas, d.
e afgeleefde Andreas, wiens
rekening met de natuur misschien morgen reeds afgesloten
wordt?

sxcco. An/eas,die zachtmoedige grijsaard?
rlxsco. Dezachtmoedigheidvandiengrijsaardistevreezen,
Sacco!Gianettino's trotschheid is slechts belagcheli
jk. Andreas
Doriamoetvallen !datwaseen verstandigwoord van Jz,Verrina.

BousGogxlxo. Deketenenmogenzi
jnvanstaalofvanzijde
hçtblijven ketenen,Andreas Doria moetvallen!
yalEsco (naar de fc.#î gaalttle). Dus de staf over oom en

neef is gebroken! Onderteekent! (dllelt onderteekenen.) Het
wie? is beslist. (Z# gaan vld&r zitten.j Nu overgegaan tot
het even belangri
jke hoe. Spreek gi
j eerst,mijn vrient
l
Calcagno.

CALCAGNO. Wi
j kunnen hetuitvoeren als sol(
1aten ofa1s
s1uipm oor(
1enaars. Het eerste is gevaarlijk, omdat
het ons noodzaaktvelem çdehelperstehebben ,gew aagd omdat

hetvolk nognietgeheelop onze zi
jdeis= voor hetlaatste
zijn vijf goede dolken gewet. Over driedagen wordt er eene
groote mis gehouden in de St. Lorentiuskerk,beide Doria's

wonen haar bij. In denabi
jheid van den Allerhoogstenkennen
zelfstyrannen geenevrees. lk heb mijne meening gezegd.
mzsco (Hc;omkeerendej.Uwvoorstelisuitvoerbaar,Calcagno,
maar niet edel. Raphaël Sacco?
sAcco. Het ontwerp van Calcagno keur ik goetl, allaen de
plaats der uitvoering is slecht gekozen. Ik vint
l het beter ,
wanneer Fiesco oom en ueef op een feestmaal noodigt, waar

zijdan,omgeven doorhenhatenderepublikeinen,kiezenmogen
tusschen ëen doot
l door onze dolken en dien door goeden

Cyprischen wijn. Ditis gemakkelijker.
mEsco (met c/t
scAfzF
//l. En als die druppels wijn op hunne
stervende lippen,Sacco, eens kokend loot
l,een voorsmaakvan
de he1, voor ons werden.- Hoe dan , Sacco ? - W eg m et

dien raad!Spreek gi
j,Verrina.
vlRalxA. Een open hart vertoont een open voorhoofd. Sluipmoord stelt ons OP eeneli
l
jn metiedere rooverbende. behelt
komt met het zwaard in de vuist. Mi
jnsinziensishet 'tbeste,

wanneer wi
j openli
jk de oproervaan uitsteken en Genua'sinwoneD totwraakneming oproepen. (/AJ'8taatop. De anderen
rolgen cz
yzlvoorbeeld. Wpkfrgppzïvp raltJezzlom &zlâal8.)
BousGoGxlxo. En het noodlot gewapenderhand (
lwingen ons

gunstig te zijn!Dat is destem vaneenmanvanecrendemijne.
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ElEsco. En de mi
jne. Foei,Genuezen! (TotCalcagno en
&cc/.
) Het geluk heeft reeds zooveelvoor onsgedaanjwi
j
zelven mogen ook welde handen aan àet werk slaan- oproer
dus,en datnog deze11naeht!(irerrina en Wpvrgpgézlp zVn
tzrftlpzlpr#. beprdrkdzzont8tellen.)
cArcAgxo. Wat? Nog dezen nacht? De tyrannen zi
jn nog
te magtig en onze aanhang isnog te zwak.
sAcco. Nog dezen nacht? en er is nog niets gedaanjen(le

zon verdwt
'ntreedsachter(lebergen?
>alEsco. Uwe bedenkingen zi
jn zeer gegrond, maar leest
deze papieren. (H4 opprâcs#k/â1
4n dewcwirrezlranWcz/
zffïzk/,
en#-f, terœij
'l zz
y nieulr8jerig îdzdzl, wotacâti
g îcgcâezlA op
en neder.) Thans, vaarwelDoria, schoon gesternte. Trotsch
en aanmatigend stondtgi
j daar,a1sbehoorde Genua's horizopt
alleen aan u,niettegenstaande gi
j zaagt, hoe zelf: dezon aan
den hemel plaats maakt voor de m t
um en met haar de hier-

schappi
joverhetheelal(leelt.Vaarwel,Doria,schot
m gesternte!
0ok Patroklus is gestorven ,
En was meer dan gi
l'.

BovlooGxlxo (nadatz: de'4#:0.
:sgelezett&JJ:>).Datislaag!
cALcAGxo. Twaalfin één slag!
vxRm xx. M orgen in de raadzaal!

BovaGooxlxo. Geefmij die stukken. Ikzalspoorslagsdonr
Genua rennen en ze aan het volk vertoonen ; de gt> hen achtqr

mij zullen uit den gront
l springen en dehohden zullen om
wraak huilen.
Atrxx. W raak!W raak!W raak !En n0g dezen nacht!
Hzsco. Nu zi
jt gijin de stemming,wàarin ik u wenschk.
Zoodra het avond wûrdt zal ik de voornaamste misnoegden
op een feest noodigell; namelijk allen, die op Gianettino's

moordli
jststaan,en nog bovendien Sauli,Gentili,Vivaldien
Vesodimari, allen doodsvi
janden van het huisDoriajdie de
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sluipmoo.
mlenaarvergatte vreezen. Zi
j zullen hetvoerstel met
open armen ontvangen,daaraan twijfelik niet.
Bovaloexlxo. Daaraan twijfelik niet.
>alvaco. Voor alles moeten wi
j meester zi
jn van de zee.
Galeijen en scheepsvolk heb ik. Detwintig schepen van Doria
zijn zondertuig en bemalming,dusgemakkelijkteoverrompelen.
De moncl (ler Darsena wortlt onbevaarbaar gemaakt,iedereweg
tot qntvlugting wortlt afgesneden. ls de haven in oaze magt
,,
dan ligt Qenua aan ketenen.

vxaluxA. Ontegenzeggelijk.
rlxsco. Vervolgens wol-den (le forten in (
le stad vexovert
l
en bezet. Het voornaamste is de Thomaspoort, die naar (le
haven voert en onze zee- en landmagt verbindt. De beidè
Doria's worden in hunne paleizen overvallen en vermoord. In
alle straten wordt alarm geslagen ,de stormklokken worden ge-

luid,(
leburgersworden opgeroepen om onze zi
jdetekiezenen
Genua's vrijheit
l te bevechten. Is het geluk op onze hapd,
dan hoortgi
jin deraaclzaalhet overige;
vERulxA. Hetplan is goed. Laten wi
j (le rollenverdeeleu.
y'lEsco (met zdc#rvâ). Mannen van Genua,gi
j steldetmi
j
vri
jwillig aaa hethoof; (
ler zamenzwering. Wiltgt)ookvert
ler
aan mijnebevelen gehoorzamen?
vlaalxA. Zeker,wantzi
j zijn debeste.
PIESCO. Ke
nt gijde eerstepligtvan hem , die ontlereene
vaan t
lient'
,Verrina? Genuezen,zegthethem , zijis subordinatie!Wanneerik dezehoofden niet (
lraai
jen kan, z-qnnls
ik wil verstaatmijgoed wanneerik niethet hoofd der
zamenzwering ben,dan heeftzijook een lit
lverloren.
vERltlxA. Een vri
j leven is een paar uren vall slaverni
j
waard - Wijgehoorzamen.
rlEsco. Verlaat mij dan nu. Een van u moetdestadverkennen en mijvan desterkte derforten verslag komen geven.
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Een ander tracht het parool te weten te komen. Een derde

bemant tle galei
jen. Een vierde moet detwee duizend man
naarden tuin van mijn puleisgeleiden. Ik zelfzalhedenavon;
alles in gereet
lheid hebben , en , als het geluk gunstig is, bo-

vendien nog debankbi
jhetfarospeldoenspringen.Metklokslag
van negenen moet alles hierzijn om mijnelaatste bevelen te
hooren. (III
j J:J/.)
vlRalxA. Dehaven neem ik voormijne rekening.(2/.)
BorRGoGxlxo. Ik de soldaten. (2/.)
cArcAgxo. Hetparoolzalik aouisteren. (3/.)
sAcco. Ik ga Genua verkennen. (#/.)
Z E S D E T 0 O N E E L.
mxsco. rz MooR komt &vx:v.

rlzsco (âeeltzfc: aan een le8nenaargezeten#cJr#JJ).Kromden
zijzich nietbijdatwoordle subor(
1inatie,evena1seeninsekt
onder de speld ? - M aar het is te laat, republikeinen !

DE Mooa (binneakomendej. Edele heermxsco (k!ktp, en #eY'
Jhem eezlpapier).Allen,wiernamen
op deze li
jst staan, noot
ligtgeuitheden avond ten mijnent
eenekomedie te komen bijwonen.
DE MOOR. Waars
chi
jnlijk om medete spelen. De entréeza1
kelen kosten.

mxsco (metrdrccAfl.
i). Alsdatafgedaan is,wi1ik je niet
langer in Genua ophouden. (HV
.gaatidezzen laateene Jeyr.
v
metgpv# anàterHcl vallen) Datzi
jjelaatste werk. (2J.)

Z E V E N D E T 0 O N E E L.

DE Mooltraaptde J:?
tr:langzaam op,tltrmqlA#
,
'
Fienco zpédf naziet.

Staan wi
j zoo met elkander? ,
?W i1 ik jc nietlang(
)ri11
Oenua ophouden.'' Dat wil zeggen in mi
jnc heidentaal:
w anncer ik hertog ben , laat ik dcn goeden vrien(1

aan ecne Genueeàcl1e galg ophangen. Goed.Hi
jvreest,
dat, daar ik zi
jne kuiperijen ken,ik misschien zi
jne eer zoll
bekladden,wanneer hijhertog is. Zachtjes,mi
jnheerdegraaf!
dat laatste m oet nog gebeuren.

Thans,gri
jze Doria,staatuw leventermijnerbeschikking.
Gijzi
jtverloren,als ik u nietwaarschuw. Wanneerik thans
hecnga en de zamenzwering bekend maak,red ik den hertog
van Genua niets minder dan een leven en een hertogdom !niets

minder dan deze hoed strijkelingsvo1goud kan mijne belooning zijn. (Ili
j fciî gaan,#pcâ blii
ltAîp/t
sdîïze 8taaït.) Maar
zacht wat, vriend llassan. Gi
j zi
jt mooi op weg om eeu
domm e streek uit te voeren! W anneer nu de geheele m oorde-

narij eens wert
l uitgesteld en misschien welgeheelen alverhinderd? Foei!foei!watwi1mi
jne hebzuchtmi
j daareenc
leelijkepoetsspelen! Wat stichtmeeronheil? datikFiesco
verraad , of Doria aan het mes overlever? Overwint Fiesco ,
dan kan Genua opkomen. Neen, dat mag niet. Ontspringt Doria

den dans,danbli
jftallesbijhetoude en Genua heeftvrede dat zou nog misseli
jker zijn! En toch zou het wel een
aardig gezigtzi
jn a1sde hoofden dieroproerlingen eens onder
den bijlvan den beulvielen? (Hb,'gaatnaav &zlanderen kant
derkamer),maar waarbleefdan datvrolijkerumoervan dezen
nacht, wanneer hunne Doorluchtigheclen op het gciuit van een
M oorgeworgt
lworden? Neen! uitdezentloolhofmageen Christen

dcn wegwetcn,voorecnHeidellir
shetraadscltemoeijeli
jk
lk zalheteen gcleerde gaanvragen.
'
(,./'
.)

A C H T S T E T O O N E E L.

Eenezaalbi
j degravin Impériali.
ZULIA én een morgenkleed. GIANIITTINO komt ont8teld ô1pd0l.

GIANETTINO. Goetlen avond ,znster.

JUIZIA (8taat opj. Er is zeker iets buitengewoons voorgevallen, dat de kroonprinsvan Genua aan zijne zuster een bezoek komt brengen.

GIAxETTIxo. Zuster,u omiadderen nog steeds kapellen,en

mijgonzen wespen om het hoofd. Kan er ook iemandbinnenkomen?Laten wi
jplaatsnemen.
zul
zlA. Gi
j mMktmi
j ongeduldig.
GIAxETTIxo. W anneer heeft K esco .
h het laatst opgezoeht?
JUIZ
IA. Dat is eene vreemde vpkg. Alsofmi
jn geheugen

dergeli
jke nietighedeq onthoudt!
GIAXETTINO. lk moet het volstrekt weten.

JULIA. Nu , gisteren washi
j hier.
GlAxyiTTlxo. En was ht'openhartig?
JULIA; Als naar gewoonte.
GIAXETTINO. Ook nog de oude verliefde?

JUIZIA (beleedigd). Broeder!
()IANEI'
TINO (fff'
J#er). Antwoord!Ook nog de oude verliefde?
JULIA ètaattoornigop).Waarvoorziçtgijmi
jaan,Gianettino?
yottend). Voor een stuk vrouWenGlxxlT'
rlxo (blk
jJ
'tzï//t
pzl,q
vleesch in een zeer grooten adelbrief gewikk-eld.Dit onderons,
Julia,niemand hoort het.

zrlulx (driftlgj. Onder ons - Gij z(t een onbeschaamde,

87

lompe aap, dic op hetcrediet van zijn oom allerlei dwaagheden uitvoert niemand hoort het.
(llAxzTTlxo. Zusl
-e, zusl
-e! N iet boos worden -'

wees

maarvrolijk,Fiesco is nog altijtlde oudeverliefde.Datmoest,
ik slechtsweten. Uw dienaar.
(H'
j xïlgaan.)
N E GE N D E TO O N E EL
toxELu so komt binzen.

LoxlLlulxo (kuntdeâlzl# ravtAliJ). Vergeefmi
jmijnevri
jheid, mevrouw ! (Tof Gianettino.j Eenigc zaken, die geen
uitstel dulden -

GIANETTINO @cc/ methem ter zk#d; Julia looptfppzw'
k naar
cezlepLano en 8peelteezlallegroj. Is allesin ordevoormorgen?
IaoMxru so. Alles, prins. M aar debode, tlieheden m orgen
naar Levanto vertrok, is nog niet weder terug. Ook Spinola

isnog niethier. Wanneerhi
j eensgevangenwasgenomen!
lk verkeer in groote onrust.

olAxlTTlxo. Heb geene zorg. Gijhebttoch de li
jstbi
ju?
Loxzlmlxo çnert
mkvikt). luele heer - de lijst- Ik weet
niet,ik zalhem in mijn anderen jashebben laten zittenGlAxyrTTlxo. Ook goed. W as Spinola nu slechts terug.

Fiesco vintlt men morgen dood in zijn bed. lk heb die zaak
reeds bezorgd.

LOMELLINO. Maar het zaleen vreesseli
jk opzien baren.
GIANITTINO. Datisjuist onze zekerheid,mi
jnjongen.A1lcdaagsche beleedigingen doen het bloed des beleedigden slechts
koken , en maken hem totallesin staat. Buitengewone misdaden

doen hetbloed in deaderen verstï
jven,en maken t
len mensch
magteloos. Kent gijhetsprookjc van hcthoofd vanMedusa?
In steen verandcrden zij,die lletaanzagcn wtttmoeter
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lliet gedaan worden om stecnen hct leven weêr te gcven !

LoMxlaLlxo. Hebtgijmevrouw uwe zusterreedsietsgezegt?
GlAxETTlxo. Volstrekt niet! die m oet men ter willc van

lpiesco een weinig kiescher behandelen. Heeftzijeerstmaar
van de vruchten geproefd,daù za1zi
jzich dekostengemakkelijk
kunnen getroosten. Kom ,ik verwachtheden avond nog troepen

uitMilaan en moetaan de poorten bevelcn geven.(TPJJklian
Nu,zusjc,isuwewoede reedseen weinig bedaard?
zrslA. Verlaatmij!Gi
j zi
jteen onbeschaamdegast,(oiattet/5zlp wilgccl,#pcâ ontmoetFï:4cp aatt#: deur.j
T IE N D E T O O N E :1L.
ellsco komt lï>v:v.

GIANETTINO (terMgtredendej. H a!
yalEscr ViterntJeî:F#). Prins,gijspaartmijeen bezoekuit,
dat ik van plan was u te brengen =

GJAXETTINO. Ook mij, graaf, kon niets aangenamer zi
jn
dan u hier te ontmoeten.

>alzsco Lqaat naar Jk#l evtJ'
M:Jeerbiedig Jcrehand). Men
is het gewoon, signora, bi
j u alti
jd zijne verwachting overtroien te zien.
JULIA. Foei toch , een ander zou dat tweeledig kunnen uitleggen - M aar ik ziq dat ik nog en négligé ben. Vergeef

mi
j,graaf. (Z4 CT/Jnaarâare'cpzcrgaalt.)
elzsco. O bli
jf, schoone der schoonen! Niets staat eenc
vrouw beter dan haarmorgenkleed!(lagchende)hetisde dragt
Van hl
t&1.gild - Deze opgebondene haren - St@ mi
j toe,ze
ïeheel en al 1os te makell.

JULIA. Gi
j malmen brengttoch allesgaarne in (
lewar!
rlEsco (ozt8chf
lltlig fp/ 0JcA(-//J#p). Haren en republiekcn!
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Niet waar, dat is ons hetzelfde - en ook (
lie band is verkeerd vastgemaakt - Ga zitten, schoone gravin - U we Laura mag oogen kunnen bedriegen .harten kan ze dat niet

Laat ik uwe kamenier eens zijn. (Zé
jgaatzi//ezl,âi
j maakt
Jccr toilet 6z1orde)

GIANETTINO(Lomellilto aan8tootendej. Arm , zorgelooswicht!
y'
lEsco (Ialia'8âal8doek ,
.clfllezl#d.
J Zietgi
j (1itverberg
ik voorzigtigli
jk. De zintuigen m oeten slechts blinde dienaars
zi
J
*n $ en niet weten wat verbeelding en natuur met elkander
hebben te verhantlelen.
JULIA. Dat is ligtvaardig.

Fllsco. 1n.het geheel niet, want,zietgi
j,hetnieuwste
nieuwtle verliestalle waarde,zoodradegeheelestadhetweet
Onze zintuigen zijn slechts voorons,wat hetgepeupelisin
eene republiek. De adelleeft van hen,maar verheftzichboven

hun gewonen smaak. (H6
j ù metât
r/toiletgereed dzl brettgt
e/kî
ïc voor een .
î#:
;:î.) Nu,wat zegtgi
j er van!dezekleeding
moet morgen mode zijn in Genua. (Flel
j
.w/#.) Mag ik u zoo
.

door de statl geleiden ,gravin?

zvLlA. O ,hoe slim !Hoe listig heefthi
j hetaangelegd om
mij aan zijn wi1te doen toegeven!Maarik heb hoofdpijn en
bli
jftehuis.
mlsco. Vergeefmi
j,graviu gi
jkuntdoenzooa1sgijwilt,
maar gij wilt niet te huis bli
jven. Dezen middag zi
jn er
tooneelspelersuitFlorence gekomen en hebben verzochtin mijn
paleis te mogen spelen.- Nu heb ik niet kunnen beletten,
dat de meesteadelli
jke damesuitOenua die voorstelling ztlllen

bt'wonen,en ben daardoorin degrootsteverlegenheidgeraakt,
wie de eereloge za1bezetten,zonder datikdaardooreenmi
jner
gevoelige gasten beleedig. AG
uén uitweg staatmij slecllts open.
(biep lf4èea&.) Wilt gi
j zoo goed zi
jn,siguora?
JULIA (3lou8tett.
glc/ 8ttelzllfv ecne zïjil/
zzey'
l. Jzaura!
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OIANETTINO (ttaav Fgddp gaande). Graaf, herinhert gi
ju
eene onaangcname zaak,direenigen ti
jd geleden tusschen ons
bdden plaats hatl -

>qxsco. Ik wensckte prinsj dat wi
j beideze vergaten Wijmenschen behandelen elkandernMr mate wi
Jelkant
ler kennenj en wiens schttld is hetanders dan de mi
jne, datmijn
vriend Ihriamj nog slechtsten halvekende?
GIANE1'
1i
INo. lk veor mi
j za1ernimmer aan4enken,zonder
u uit 4en grond mi
lns h* n vergeving te vragen Flxsco. En ik nimmer, zonder u van harte vergeving te

schenken - (Jslia komte-kzix:,z
l&r.gekleed f:rvip
GIANZTTINO. Daar valt mij Juistiets in, graaf. Gi
jlaat
immers tegen de Turken knlisen?
Fl:sco. Heden avon; worden de ankers geligt - Ik ben
t

Juistdaurdoorin eene kleine ongelegenheld,waartlltmijnvriehtl
Doria mi
j zekergaarne zalhelpen.
tuAxxTtlxo fzeer 1:1:7*. Met alle genoegen'
! - Ml
jll
gansche invloed is tot uwe dienst.
mzsco. Da
t vertrek kon tegen den atond we1eehlg:noploop
*
.

in de haven en voormi
jn palds verogrzaken,dàtde h:rtog,
mv eom ,mij'
ten kwadezou kunnen duiden - (llAxyrl'l'
lxo èertronœelv
.kj. Laatdataan mi
j over. Ga gerustuw gang;mi
jnebestewensdhen vergezellen uweonderheplng.
Huco Qlimtageâende). lk dank u.
E L F D E T O O N E E L.
DM VORIGMN. EEN DUIT8CIIER VAN DE LIJFWACHT.

GIANETTINO. W at is er?
DE DUITSCHIR. Toen ik deThomaspoortbinnenkwam , zag ik
eene menigte gewapende soldaten naar de Darsena snellen en

' de galeijen van den graafvan tavagna zeilreê maken.
y

.WO'****e
:
S
'****

'--''
-'
- -'

.j

9l

GlxxzeTlxo. Niets andcrs? Er mag verder geene melding
van gemaakt worden.
D: nrlTsclllR. Zeer goed. Ook in hetKapuci
jner klooster
is het niet pluis. Vert
lachte personen komen daar uit en sluipen de markt over;gang en houding doen vermoeden ;dathet

soldaten zl
'
jn.
olAxxTTlxo (toornig). Die vervloekte diensti
jver van een
t
lomoor! (Dclf tot &hzl8îizl:.) Dat zi
jn mjne mannen uit
M ilaan.

DE DrlTsckza. Beveelt uwegenade,datzi
jinhechteniswortlen genomen#
.

GlAxxTTlxo Lluide /:/Lomelllno).Ga zien,Lomellino. (A/:??7
totden Dfzïfdcle.) Scheerâe weg,hetisgoet
l!(T:/Lomellino.)
Breng dien Duitscheh os eens aan hetverstand,dathi
j zi
jn
bek moethonden. (N mellinoen de D'zi/dcâ:r aJ.)
mzsco(keelttotp. toemet7.11 ge&ehert8t:@ s?gew #cv ter
@lwik8 ee> ôlik pz dentherk:tlgewoven). Onzcvriend isverdrietig. Mag ik naar de reden vragen !
olAxyTTlxo. Geen wonder. Dat eeuwige vragen eumelden !

(##,
'gaat,Al:?âe--j
rlxsco. De opvoering wacht op ons. Mag ik u mijn arm
aanbieden,mevrouw ?
zvtlx. Geduld ! Ik moet eerst een mantel om doen. H et
is toch geen treurspel,graaf? Daar dre m ik van.

yjxsco Vpottendj. 0 ,gijzulter u ziek om lagchen,gravin!
(114
,gaatmetJclr âeen. #:/b
qcsellîtvalt.4

V IE ItB E B E B R IJF.
Het is nacht. Binncnplaats bijFicsco. Delantnarnswordcn aangcstoken
en wapcnen aangevoerd. De ccne vleugel &an het
paleis is verlicht.

E E R S T E T O O N E E L.
BoruGooxzxo ôrengt #&A /- op.

Borxoooxxxo. H alt!- Bi
j de groote buitenpoort komen
P
os
t
e
n.
Twe
e
i
e
de
r
e
deur van hetpaleis. (
vier .
bj
De xccl/kommandanten
d /& aJ.)W iewil,wortltbinnengelaten.
Naar buiten mag niemand. W ie geweld gebruikt, wordt over-

hoop gestoken!(## gaatmet deovevQettïzlhetpalei8. &Jïf#xcclfeAlgaan p' - neder. 'ct/z:,)
T W E E D E T 0 O N E E L.

DE PosT AAN DB GROOT: BUITENPOORT Vbeptqattj.Wiedaar?
(Zenturionekomt.
j
z>IxTl7xloxE. Een vriend van Lavagna. (1I'
j gaat #f/
wrd
orer de lfpzlepzîcc/.
înaar #:zlregter vleugelrcz/het,cW #.)
DE PosT (aldaarj. Terug!
ZENTURIONE (verra8t,gaatz/ccr dettîfz/lzr vlezt
gel).
I)Eros!rlalt
laarl. Terug!
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zExTuRloxE (b%,ft rerlccd# 8taatt. Tclz.. Daarna fp/delt
linkerpo8tj. Vriend,hoe kom ik in de komediezaal?
ol PosT. lk weet het niet.

zxxTualoxE Qaat met klimmende rerwondeïivtg op :zl nedev,
daarna ï:Jdenanderettpo8t).Vriend,hoc laatbegintdekomedie?
Dz Pos'
l'. Ik weet het niet.

ZENTURIONE (gaatverbaa8d op :2!neder. ffù
,'zkt& vapelts.
Ferdcâojîr/). Vrient
l,watmoet t
lat?
DE Pos'
r. lk weet het niet.

zlx'
rumox: èlaatr?
J
# matttel##ddrowt).Datisraadselachtig.
DB Pos'
r AAN pz BrlTExpoou'
r (roe
ptaan). Wie daar?
D E R D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. ZIBO.
l

zlBo (binnengaandej. Een vrient
lvan Lavagna.
zxxruuloxE. Zibo,waar zi
jn wij?
zlBo. W at?
zlxTvRloxz. Zie ront
lom u, Zibo!
zlBo. W aar? W at?

zlxTvxloxE. Alle (
leuren zi
jn bezet.
zlBo. H ier liggen wapens.
zlxTuxloxE. Niemand geeft ons uitleg.
zlBo. Dat is vreemd.
zExTuRloxE. H oe laat is hct?
zlBo. Over achten.

zlxTvaloxl. Brrr! Hetisfjn koud.
zlBo. Wijwaren om achtuurontboden.
zzxTvaloxx (âetJpp
/# 8ckuddende). Hetishier nietpluis.
zlBo. Fiesco wil eene aardigheid hebben.
zlxTcaloxE. M orgen m oet er een dogc verkozen wordep Zibo ,het is hier niet pluis.

SCTf LLF.PP F[F~1'n
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zlso. Stil! Stil! Stil!
ZEXTURIONE. De regter vleugel is helder verlicllt.

zlBo. Hoortgi
jniets?Hoortgi
j niets?
zzxTumoxE. Eenvemvardgeraasbinnen,envanti
jdtpttijd zlBo. Een dof gekletter, alsof harnassen tegen elkander
schuren.
zlxTuxloxE. H et is schrikwekkend !Schrikwekkend !

zlBo. Een ri
jtuig houdtbi
j de poortstil!
I)z rosT AAx DE BvlTExrooll'
r çeoeptaanj. Wic daar?

V IE R D E T O O N E E L.
DE VORIGEN . vIER ASSERATO'S.

asssxATo's (binnengaandet. Vrienden van Fiesco,
zlBo. Het zijn devier Asserato's.
zxxr
ruluoxz. Goeden avond, vrienden.
AssEluTo. Wijgaan naar tle komedie.
zlBo. Goede reis!

assEluTo. Oaatgijernietheen9
.
zzxTvluoxx. Ga maar vooruit. Wij willen cerst nOg êe11
luchtje scheppen.
Asszltxl'
o. Hetza1spoedigbeginnen. Komt. (Zijgaanverder.)
l)z Pos'
r. Terug !
AssxxATo. W at moet dat beteekenen ?

zzsTrltloxl (/gcâettdej. Dat gij buiten llet pàleis moogt
blijven.
tssEaATo. Hier heeft een misverstand plaats.

a

zlBo. Hoogstwaarschijnli
jk. (Mn;k izldettztrfdrvleugel,
l
Assllul'o. Hoort gij die symphonie? Hetblijspelza1be@

glnnen.

ZENTURIONE. Mijtlunkt, dat het reeds bcgonnen is, en dat
wijvoornarren spelen.
zlBo. lk kan niet over tc grootc Avarnlte klagen. lk ga heen.
AssERATo. W apens hier?
zlBo. Komedie-wapens.

ZENTURIONE. Moeten wi
jhiervoor niets zoo lang wachtelt?
Komt mctlenaar een koëjhuis'! Lzlllez*#gaattvccr de ô'
l
fï/dl'ppr/.)
DE POST (voept&C
'
&). Terug!

zxxTultloxE. Voorden duivel!Wi2
-zi
jn gevangencn1
.
z
e
gt
:
ni
e
t
l
a
ng
!
ZIBO. Mijn zwaard
AssERATo. Steek op ! Steek op ! Dc graaf iseen man van ecr.

zlso. Verkocl
it!Verraden! Dekomedie washetstukjcspek,
en achter de muisvielhet luikje t
lerva1digt.
AssEltAl'
o. Dat verhoedc God! lk ijs,wannccr ik craall
tlenk,hoe dat moet cindigen.

V IJ F D E T O O N E E L.

scllllmwAcllTEx. Wic daar?(Verviïta en dcccp kosîtett.j
vxxluxw. Vricndcn. (Zevelt czlpz'
d edeleltvolgei
t Jen.)
zlso. Zi
jne vertrouwden. Nu za1alles opgclleldcrd wordelt,
sAcco (qpreekt met F'
drHzfcl. Zooals ik u zeitlc,Lescaro,
Doria's beste olcier, heeft de wacht aan dc Thomaspoort.

l4ijiszijnen vorstmetllartel1zieltoegedaall.
vlsltitlxx. Datverlleugtluij.
zlso (tot Jrtdzv.fptzl- Gi
jkol
utctlsgcroepell,Velrilla,ornons
allen uit tlelt clrooutte llelpell.
vxltltlxa. Hoe zoo? lloe zoo?
zENTURIt)NE. '
W i!
'

kornelt bi
iwollell,
%!

*.
t- ul
t
/o
reltuot't
lg.ct

e
j
-!t/
.t
kollïedï
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VERRINA. Dan gaan wi
j zamen den zelfden weg.
zxxTuRloxl (ongeduldk). Den weg van&11evleesch. Datweet
ik. Gi
j zietimmerswel,alledeuren zi
jn bezet. Waartoemoet
flat dienen ?
zlBo. W at moeten (lie wapens hier?
zlsTultloxl. Wi
j staan hier,a1smisdadigers onderdegalg.
vlxxlxA. De graaf za1 zelf komen.

zzxTuRloxx. l'
Iij mag zich wel wat haasten.Mijn get
lultl
isbijna uitgeput. (Alle edelen gaan p, den ccJJ>:9.
pzl# op 6:1
tteder-)
BOURGOGNINO (tomtf
zf/âetzcîeld). lloe is het in de haven
gesteld , Verrina?
VIRRINA. Alles we1 aan boord.
BOURdOGNINO. Het paleis is ook stampvol soldaten.

vlRltlxA. Het is bi
jnegenen.
BouxGoGxlxo. De graafbli
jftlang uit.
vyzRRlxA. Hi
j komt nog altijd vroeg genoeg voor wathem
wacht. Bourgogni
no, ik ri1bij de gedachte aan zekere zaak.
BorRGooxlxo. Vat
ler, overhaast u niet.
v>rRalxA. De zaak , die geen uitste1 duldt, kan niet met
overhaastin g worden uitgevoerd. W anneer ik den tweeden
lïloord niet bega , kan ik den eerste niet verantwoorden.
BocRGoGxlxo. M aar w annee1
- moet Ficsco dan sterven?

v.
ERxIxA. A1sGenua vri
jis,sterft Fiesco!
scillLowxcllTlx. W ie daar?

Z E S D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. FIESCO.

y'
lEsco (béttnenkomendej. Eenvriend!(zllletJvkezl,de.
scâïî#Welkom , waardè gasten!Gij

wachten .prt
d,
yt
?oî/ez'
cz?
,het .gf
,?
zt
?tv'.)

07
zult we1 gebromd heblxn ,tlat t
le huisvacler zoo lang op zich

lietwachtènkVergeeftm(
'.fzacht/p/Felvina.) lsallesinorde?
V>LICtI,
INA @miderti:pzzin4
,. Al1es gaatnaarwensch.
Flxsto (zackt&/Bowvgmniqo). è111?
BOUAGOGNINO. Alles gaat goed.

>'lEsco (Ip/.
t%ccp),
. En?
sztcco. Alles wel.
FIE8CO.
. En Calcagno ?
Bouxsolxlxo. Is er nog niet.

rlEsco (lldde /oJ de acl,
ff#f
zy'
/ &gls Sluit t
le t
lcuretï1(H4
z
leee d,
eït J
'@8 al :4 tveedt yle,
/ # tepsye#?
zppeezllef# in &f
middett der rer.gc#eHz
e.l
Mi
jne heelen!
Ik heb de vri
jhei; ,
genomen ,u o? eeh toonelspeluitte
noodigenv= Echter nietom u aanschouwerstedoen zijh,maar
om u daarin rollen OP te (
lragen.

Lang lnbeg, mi
jne vlient
len, kebben wij tlèh t*btsvan
Gianettino en tle aanm atigingen van Antlreas vert
lragen. W an-

neer wi'Gehtza willen retlden,vriendeu,moeln mG
J geen ti
jtl
verliezem Waartoe,denktgi
j,moetendietwintiggalei
jen dienen,
die de haven van het vaderlanc
l belegeren ? W aartoe de ver-

bonden,(
loor Doria gesloten?Waartoehetvreemdekrijgsvolk,
dat biunen G enua is gehaaltl? -- Thans is het niet meer voldoende ?
te morl'
ezt en te vervloekeu. Om alles te redtlen?moet

ook r
allesgewaagtlwoï-t
len. Eene gevaarli
jke kwaaleisehteen
krachtig geneesmiddel. Zou er Gn onderu zi
jn,t
lie onverschillig genoeg is, als zt'n heer te erkennen, iemand,die
slechtszt'nsgelt'kenis!(Gemompel-j Hiel'bevindtzichniemand,
wiens voorouders nietbijde wieg van Germa stonden. Wat?
bi
j alwatheilig is!wat? watbezitten clan dietwee burgers,
clat hun het l'
egt geeft zich zoo hoog boven ons ver-

hcven te wanen?

(Sterker .
gé
';0ît?0zl
7pt?/.)

Ietlervan 11wordt
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plegtig opgeeischt, Genua's zaak tegen zi
jne ondertlrukkerste
verdedigen. Geen van u kan zi
jne regten een haarbreed
laten verkorten,zonder tegelijkertijtlhetlevenvandengeheelen
staat jeverraden.- (Een wild rumoer onderdetoeâoorder8 l:let &w een pp#:zlJJf1 noorttepcczl;daarna nervo%tâf.) Gi
j
gevoelt ditmet mij- dan is allesgewonnen.Reedshebikvoor
u het pad teroverwinning gebaand. Wiltg1jmijvplgen?Ik
ben bereid u voor te gaan. Deze toebereidselen, (lie u zoo
even nog schrik inboezem den ,moeten thans uwen heldenmoed
aanwakkeren. Die rillingen der vrees moeten in een roem-

waardigen i
jver ontbranden, om metmijen dezevaflerlanders
gemeene zaak te maken en de tyrannen voor goetl te doen

vallen. De uitslag zalhetwaagstuk regtvaardigA ;mijne toebereidselen zi
jn goed. De onderneming heefthetregtop hare
zijde, wantGenualijdt. Dit ontwerp maaktons onsterfeli
jk,
want het is gevaarvol en reusachtig.

zlxTUxIoNE (metpzldlf/iwk:gee8tdvvt). Genoeg! Genua zal
vri
j zijn.! Metdeze leus overWinnen wijde he1!
zlBo. En wie bij het hooren (
lierleusnog blijftslapen,
mag eeuwig zuchten op de galeijen, tothetbazuingeschalop
den Jongsten dag zijneketenen verbreekt.
FIE8CO. Datzijn manneli
jke woorden. Nu eersthebtg'i
l er
regt op , het gevaar te kennen , dat boven u en Genua hing.

(AV geeltJf/zzâetpapierran *4i
voor-) Liehtbi
j,soldaten!(De edelen rdrdrlp
z.
lz
àzinâ pyzeeneJakkeldzllezen.) Hetging,
zooals ik het wenschte, vriend.
vluulxA. M aar spreek toch zachter. Ik heb ginds op den
linker vleugd gezigten zien verbleeken en knieën zien knikken.

zlxTrltloxE (woedend). Twaalf senatoren!Dat iseenvoornemen , dat tle duivel zelf hem m oet hebbeltingcblazon. N eemt

allen zwaarden! (âllen d/pr/tvlzicâpz & gereedJ'
Jyptx
vf
/ftmapetls,
f/?
;/,gdaps#t
v(/tmee.
j

ç

zlBo. Uw naam staater ook bi
j,Bourgognino.
BovRoolxlxo. En nog heden, zoo God wi1,op Doria's keel.
zxxTuRloxl. Er liggen nog twee zwaart
len.
zlBo. W at? W at?
ZENTURIONE. Twee namen geen zwaard.

AssEuATo. Mijne broeders kunnen geen bloed zien.
schoont hen !

ZENTURIONE (œ0e8t). W at? W at? Gecn tyrannenbloed zilm ?
Verscheurt die lafaards! W erpt ze buiten de republiek , t
lie
bastaarden!(Eenigen F
.
cowdzlzich moedend op deJà#dA.
uevatoD8.4
yalzsco (âelt,
îcJei&zl#:). Halt!halt!Moet Genua zijnevrijheid aan slaven te danken hebben ? M oet ons gout
l door dit

slechtemetaal zijn zuiveren klank verliezen? (fWJ'bevvi
jdtJ:s.)
Gi
j, mi
jne heeren, zultu met eene kamerin mijn paleis tevreden moeten stellen, tot onze zaken beslist zijn. (Totde
xccâJ.) Twee gevangenen! Gi
j zijt aansprakeli
jk voor hen!
Tweewaakzame posten aan de dcur!(ZI
, fcprpzlweggebragt.)
scHllaowAcllTEx AAx DEBvlTExrooltl'.Wietlaar?(Menklopt.
)
cAlucAoxo (roeptczlpfkl. Doeopen! Een vriend! Doe in
Gods naam open !
BorltGoGxlxo. H et is Calcagno. W at m oet (li betcekenen
in Gods naam''?
lallsco. Laat hem binnen ,soldaten.

Z E V E N D E T O 0 N E E L.
I)E voRIGEN. ca
tLcwoxo , buiten adem , ontsteld.

cALcAGxo. Verloren ! verloren ! Vlugt, wat vlugten kan !
Alles is verloren !
BouxGoGxlxo. àYat is verloren ? Is llun vlecsch vall metaal,

zijn onze zwaarden biezen?

1t)0

yalEsco. sYees bcdaard, Calcagno!Een wisverstand zou hier

onvergeeqt'k zijn.
cAscAgxo. Wî
j zijn verraden. Hetis maaraltewaar.Uw
M oor, Lavagna, die schelm !lkkoinvanhetpaleisdersignoria.

Hij had aut
lientie bt'den hertog. (zllle edelqw ft/pr#ezlbleek,
:e@8Fïé.
9:p.?
v>zRltlxA (op twd/dzz toott tot de t
îcâïîtfzccl/dzl). Soldaten!
doorsteekt mîJ met uwe hellebaarden!lk wilniet (
loor beulshandextsterven. 6lle e#eîez
lloopen ottt8teld t/pprelîander-j
rllsco (een f
wef
kfg bedaardtv). Waarheen? Watwilt gij?Loop naar de he1, Calcagno. - H et was een valsch alarm ,
vrienden.- Dat te zeggen in tegenwoordigheid van deze kin-

deren.- Ook gi
j,Verrina?- Bourgognino,gi
j ook9
.- Waar
wiltgijheen?
BOUXGOGNINO (moe8t). Naar huis, mi
jneBertha doot
len en
dan terug komen.

Flxsco (ïm een luid Jdîccâ uitbar8tettdet. Blijft!Halt!ls(lat
Gijspeeldetuwe rol
meesterlijk,Calcagno! Merktetgi
j niet,dat ditberigtmijn
werk was? Spreek,Calcagno, was het niet op mijn bevel,
datgijdeze Romeinen op de proefsteldet?
vzlxlxA. Welnu,alsgijkuntlagchen zalik hetgelooven , of u voor een bovenmenscl
leli
jk wezen llouden.
de m oed der tyrannenmoordenaars?

>qEsco. Schaamt u , mannen ! Deze ligte proef reeds niet
te kunnen doorstaan! - Herneemt uwe wapens - Als leeu-

wen zult gij moeten vechten,wiltgi
j deze smetop uweeer
uitwisschen. (XccJJtot fcfcc.
gzlp.l Waartgij zelfdaar?
CALCAGNO. Ik drong door de sol
daten derlijfwachtheen,
om ingevolge uw last het paroolvan den hertog te weten te
komen - juisttoen ik weder heenging, bragt men den M oor.

mEsco (lnidej. De oude ligtduste bed? Wijztzllen hem
uitde veeren rofelen.(Zacât.jSprak hi
j lang metden hertog?

l01

cxLcktoxo. De schrik (?n uw nabi
jzi
jucl gevaar dcdcn mti
naauweli
jks twee minuten vertoeven.
Flzsco (luide t
dl vrol'
,
j'
f'
), Zie toch cens1
.hoc oltze medeburburgers nog beven.

ctlzcAoxo. Gt' had ook nietzoo onvoorzigtig metdt
)zaak
voor den dag moeten komen. (Zackt.4 Maal'i11Godsnaam !
wat zal die leugen u helpen graaf?

elEsco. Tij(1,vriend, cn bovendien isde eerste schrik n))
voorbij.(fttide.
) Holla!Brengt wi
jn!(Zacât.) En zaagtgijdcu
llertog verbleeken? (fuide.l Wakkcr,broedcrs,wi
j willen nog
eens klinken op het feestvan dezen nacht! (Zacht.) En zaagt
gi
j den hertog verbleeken?
CALCAGNO. Het eerste wool't
l Vall den X oor moet ,)Z3m0X-

zwering'' geweestzijn de oude wert
l zoo witalseen doek.
HEsco (ïzz revmarrittg). 1Im ! hm ! dic duivel is slim ,
Calcagno
hijverried nietstothetmcshunopdekcelstond.
Nu is hijhun reddentle cngel. Dic Moorissluw.(MenIr:ze/
àewtpdzlbeker ftlù
,'
n; J'#, houdtJt
kzl omhoog :z1dl-lnltt.l Op ons
welslagen,kameraden!lEr ff
lpr#fgeklopt.j
SCHILDWACHTEN. '
W ie daar?
Elxx STEM. Een boodschapper van den hcrtog. (D:ed6.
leît

loopen /4 wanâoop t/tpt
?r de Iïzdzlpzl
zlcc/t
y.l
yalEsco èprivt
gt ïzp hun ;zlï#&z3). Neen kindercn !schriktniet!
Ik ben hier. Vlug ! Bergt t
leze wapens wcg. Breest mannen ,
ik smeek het u. Ditbezoek doetmi
jhopen,datAnt
lyeasnog
twi
jfelt. Gaatbinnen en komttoch totbedaring. D oct OPe11,

soldaten.(âllett '
?
lcr'
?/
J'
J'#drt
F
?p,zich. be t
lt'
llr ?
z
f
/pr#/geopevtd.)

SCTf LLF.PP F[F~1'n
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A C H T S T E T O O N E E L.

FlEsco,holtdtzicltal8 lxcpzH J'vïdfuit#cJpalein. DRIE
DrlTscillxs,die DEx Mool gebondelt lizlzlt?z
/ bvtvgén.

Wicriep mi
j hier?
DE DulTsclllRs. Brcng onsbi
j den graaf.
>alEsco. De graafishier. Watwiltgij?
XEN DrlTscHllt(buégende).De hertog zendtuzi
jnavondgroet.
Hi
j levert dezen Moorgebonden aan uweHoogheid uit.Hi
j is
schandeli
jk aan hetklappen geweest.Hetoverigc staatin dezen
FIESCO.

brief.

rllsco (den J0'
5tt
/'onvernaillç.
q aannemende). En heb ik je
niet nog heden metde galeijen bedreigd? (Tpfden Dvf/,
9cJ:r.)
Zeer goed,vriend. Groetden hertog van mij.
l)z Moolt(roe
pthen vc). ,En ook van mi
j,en zeg hem den hertog
dat, zoo hi
j geen ezelgezonden llad, hijvcr7

nom en zou

hebben ,dat er twee duizcnd soldaten in het paleis

verborgen zi
jn. (De Df/i/dclf'
r,
g gaan J:&'. De (-delen komen
/:r?z#.)
N E G E N D E T O O N E E L.
FIE8CO. DE ZAAMGEZAORENEN. DE MOOR #/Jc/ 01lTttr'
:clilîi.ç in Jf/zl midden.

DE zAAxGxzwolExrx Qaan bevend ddr??.
;,coodra rp denMoor
zien). Ha!watis dat?
rlEsco (lieelt den 5r1J gelezen. Jfc
/ verbl
jtzicâ valtwoede).
Genuezen , het gcvaar is gewcken
ligt in duigen.

maar o0k tlezamenzwering

vluulxa (verbaa8tl
,). Wat? Zi
jn deDoria's dood?
l,
-llsco (izt J:pf
l geltoehbeweging). Mt'n hemel!aan degc-

l07

heele krijgsmagt tler rcpubliek heb ik getlacht - maar daaraaa niet. De oude zwakke man verslaat met vier regels tlert
lc

halfduizend man. (Hiilaat& armeltârccl/dlpp,
yàangen.) Doria
zegeviert over Piesco.

Boralooxlxo. Spreek dan toch! Wi
j wetcn niet wat
van te (lenken.

rlEsco (lee8t). p
/luavagna,wijhebbcn,dunktmij,eenenhet,
zelfde lot - weldaden worden metondank beloond. DezeM oor
waarschuwt mij voor eene zamenzwering. lk zend hem u g0-

bonden terug en zaldezen nacht zonder lijfwachtslapen.''
(Ibj laatden Jz'
ï,./'nallen. Z# zien dîk/-#dr nerbaa8d cc4.)
vEaalxA. W elnu , Fiesco 9
.

>alzsco (Jierj. Een Doria zx grootmoediger zijn tlan ik0
.
Eene deugd zou het geslacht der Fiesco's missen? Neen !zoo

waay ik Fiesco ben!
Gaat uiteen, gij allen! lk zal
heengaan
en alles bekennen. (HV ftlïî naar Jffffdzl%
jlen.4
vzltmxA (houdt âdyz tegen). Zt'tgi
j krankzinnig, mensch?
Ishetc
lan een scllelmstuk, datwi
jvoorgènomen hebben? of
ishet tle zaak desvaderlands? OfwildetgijslechtsAndreas
en niet de tyrannen vcrdelgen ? Halt! zeg ik - ik neem u
ïevangen als een verrader des vaderlands Dz zàAxoEzwouExEx. Bindt hem ! '
W erpt hem ter neder!

rlzsco (grt
jpteettpfccqr: van een â'fzlzCdr ettmaaktzïcA vldm
Jccz
l). Zacht wat! Wie zalheteerst den tijger(
len strikover
den kop werpen?- Zietgij,heeren ik ben vrij ik zou
kunnen gaan,werwaartsik lusthad Thans wi1ik blijven,
Avant ik heb ynsJ
' bedacht.
sovxoooxlxo. Bedacht, wat uw pligt was?
rlEsco (beleedigd,frpfdcl). Ha, kllaap! Leer eerst den uwt)

Jegens mi
j kennen, en bemoeiu nimmermet ;en mijne!
W eest bedaard , heeren
alles bli
jftbi
j de afspraak. (Tot
tfdzzRlbor,l
nietts Ipe?
''
J
eîtJ'
J-ntuk dzlt
/
)
,.
(lt.) Gîjhebtdevexdienste,

104

aanleidin g te h eb ben g eg even tot het vcrrigten
cen er gro otsche d aad - Ontvlugt!

CALCAGNO (toornig). Wat? Wat? Die heitlen zou bli
jvcn
leven ? leven,na ons allen te hebben verraden?
Fllsco. Leven , na u allen - te hcbben bang gemaakt.

Alaak dat jc weg komt, knaap! Zoj-g dat je Genuaachter
je krijgt,men mogtzt'n moetleens aan jewillen afkoelen.
Dl Moolt. Dat wi1 zeggen : de duivel laat schurken nooit
in den steek !
Uw onderdanige dienaar, heeren ! Ik zie

wel,in ltalië groeitmijn strop niet. lk moethem elderszoeken. (#'
# gaatîcycl:lA.aJ).
T IE N D E T 0 0 N E E L.
ExN BEDIENDE komt lfp4:r. DE voltloEx zonder den M oor.

DE BàDIENDE. De gravin Impériali hecft reeds driemaalnaar
ltwe Hoogheid gevraagd.

rllsco. Verduiveld ! Ja, het worflt ti
jd dat de komedie
llegint. Zeg haar,datik dadelt'k kom Bli
jf Vraagmi
jne
vrouw de gravin öm naar (lc concertzaaltegaan en mi
jachter
lletscherm tewachten. (De Jd#f'
t
?)'#d aJ.) Ik heb hieraluwe
rollen op papier;alsiedertle zi
jne vervultvalternietsmcerte
bespreken - Verrina zal vooruit naar (
le haven gaan , en
d(
).or een kanon sch ot het sign aa1 tot d en aan van g

B'ev(
!n,zoodra de schepen veroverdzi
jll.Ikgathansheen;mi
j
roeptn0geenebelangrijketaak.Gîjzulteenklokjchoorenluiden,
elt dan allcn in de conccrtzaal komen

Gaat inmiddels bin-

llcn-. en procfmi
jn Cyprischcn wi
ju ecns. (Zl
j.
çllz
lwiteen.)

14
2L >'D E T O O N E E L.
Dc concertzaal.
LEONORE. ARABELLA.

zlllen zjk ang8tig.

LEoxoltx. Piesco beloofde in tle concertzaaltezullen komen,
en komt niet. Het is reeds ovcr elven. Het paleis dreunt

vreesselijk vau menschen en wapens,en Fiesco bli
jftuit?
xoszk. Gij moet u achter hetscherm verbergen Watof
(le graaf (laarmeê mag bedoelen?
LEoxoRE. Hi
jverlangthet, Rosa,ik weet dus genoeg om
te gehoon amelz. Genoeg, Bella, om onbevreesd te zi
jn -

En toch!toch beefik zoo.Bella,en mi
jn hartkloptzo0angstig. Aleisjes,ga in Gotls naam geen van beide van mi
j weg.
BELLA. W ees daar niet bang voor. Onze angst houdt onzc
nieuwsgierigheid in bedwallg.
LEoxolE. Waarlleen mijn o0g zich ook weutlt, ove-ral ontmoetik vreemde gezigten, die er uitzien als vreesaanl
agentle,

t
luivelachtige spoken. Vraag ik i(#man(
1iets,hijsicldert a1s
een misdadiger en m aakt gebruik van fle tluisternis,het af-

schuwelijke toekv1ugtsoro1-d van 11etslechte gewete11, om te ontvlleden. $5 at men altwool.(
u , is een half
gesmoort
lgeluid, dat op (
lcbeveudetong n0g twi
jfeltofhet
zich wel reeds stoutwcg mag doen hoorcn.'- Fiesco ?
Ik

weet niet welke gruwelt
laden hierberaamclworc
len Gi
j hemelsche magten (langzaaîvtdeâczl#t
/zlnol
tœetde)waaktslechtsover
Pi
jnen Fiesco!
xosA (vernoârikt). Hemel! Wathoorik daarin d.
e galerij?
BELLA. Het is de soldaat, dic daar op poststaat. (be
yci'ildvacât I?
.
fî&F
l voept. pïkrie daal-3''Men czl/ftmpzWJ.)
LEONORE. Er kom en m ellschen aan ! Achter het schcrm.

Spocf
lig !

(Z;
.
j nerbergeil

T W A A L F D E T 0 O N E E L.

JULIA. Flzsco. Z4 z#l md elkander ïl gewrek.

zuszA (nertoornd). Houd op,graaf! Uwe vleijert
'en komen
niet meer alleen tot achtelooze ooren,zi
J dringen doortotin
mi
jnebruisendeaderen - Waarben ik? Hierisniemand dan
de nacht met al hare verleidingen. Waarheen hebtgi
Jmi
jn
onnadenkend hart gelokt?
elEsco. Daarheen ,waar de bloode liefde stouter wort
lt en

hethartvri
jertothet hart'
spreekt.
zULIA. Zwi
jg,Fiesco! Bi
j alwatheilig is,ganietverêer!
Ware de duisternismindergroot,gijzoudtmijne wangen zien
gloei
jen als kolen vuursen medelijden hebben.
>qzsco. Gi
J-vergistu deerlijk, Jùlia! Juist dan zou m i
jn
gevoel,dooru te zien,de overhand krlgenenikzounogmeer
durven. (IH '?
Z#Jhare Jcz? mettl?zf4r.)
zUsIA. M ensch ,uwe lippen ,even a1suwewoorden,branden

koortsachtig. Wee mij',ook in mijn hart,ik voelhet,woedt
een verterend vuur. Laten lvi
j hetlicht opzoeken,ik smeeker
u om. Onze opgewondene zinnen mogten eens aan de gevaarlijke iniuisteringen der duisternisgehoor geven. Kom , laten

wijonsbi
j hetgezelschap voegen.
Iqzsco (dvingender). Hoe zijtgi
j zoo zonderreden bezorgd,
mi
jne beminde! Vreest de meesteres ooitharen slaaf?
zuLlA. Och gi
j mannen spreektu zelven tegen. M sofgij
niet de meest te duchten overwinnaars zi
jt, wanneer gi
ju
aan onze eigenliefde gevangen geeft. M oet ik u dan alles be-

kennen, Fiesco? bekennen, dat slechts mijne ondeugd mijne
deugd bewaarde? dat slechts mijn trots aan uwe vlei
jerijen
weerstand bood?datik alleen hierdoor standhield? Gi
jtwijfelt
aan het welslagell uwer pogingcn, en neemt de toevlugt tot

hct opwekken mijner hartstogtcn. lk gccfmi
j gevangcn.

vlxsco (uitel8tt,rk
,moedig). En wat verliestgi
j daarbi
j?
zvlzlA (opgewottden en we/vuur). Wanneerikdensleutelmijner
vrouweli
jkezwakheid in uwehantlen stel,watkan ik dan nog
meer verliezen? Wilt gijnog meerwcten , spotter? Wiltgi
j
nog bovendien de bekentenis hebben, dat onze voorgewende

magtslechtsmqetdienen om onzezwakkezijtle tebeschermen,
die toch ten laatste door uwe ectlen belegert
l wordt, en (lie,
ik beken het blozentl, zich zoo gaarne zou veroverd zicn en
zoo dikWerf, a1s de deugd slechts een oogenblik de oogen af-

wendt,tlen vijand verraderlijk ontvangt? - datalonzevrouweli
jkelisten eenigen alleenvoordatweerloozegedeeltestri
jden,
even als bij hetsc11aakspe1alleandere stukken den weerloozan koning dekken? Overrompeltgi
j dien- mat!dankunt
ler gooi
jen. (Na eeAltf
ïi
j gerust het geheele spel doorelkant
Zi
e
da
a
r
he
t
t
a
f
e
r
e
e
l
va
n
o
nz
e
pr
aa
l
ziekearm ocde.
pauzeer>,
s/k.)
W ees grootmoedig!
rlzsco. En toch Julia - Waar kuntgi
jdien schatbeter

bewaren,dan onderde hoedevan mi
jnegrenzenlooze liefde?
JULIA. Zeker, nergens beter en nergolls Sleohter u Hool',
Fiesco,hoe lang zal t
latgrenzenloozebli
jvcnbestaan? Ach!

l'
eeds te lang heb ik ongelukkig gespeeld, om ook nictmi
jne
laatste bezitting te wagen Vermetelvertrouwdeik hetmijne
bekoorli
jkheden toe,u te vangen,Fiesco;maaru vastte
h ouclen, daartoe reken ik ze te zwak - M aar hoe! W at zeg

ik tlaar? (ZB
'' gaat /:r??.
g en ltoudtde Atdzdtît
?zlroor haar gezi
gt.j
(
i-lzsco. Twee misslagen in pt
rn at
lem . Het wautrouwen van

mijn smaak en majesteitschennistenopzigtevanuwebemilmeli
jke
hoedanigheden

welke van deze twee is ligter te vergeven ?

JULIA (algemat:zlaangedaanj. Leugenszijn slechts(1ewapens
der hel
die heeftFiesco nietmeernoodig om zi
jneJulia
te doen vallen. (Z'
j ecî/uitge
i
putop eel
tedp.
/'
l neder,1ta f
zt
vkF
k:
oogenblikken,plegtiy.j Hoor,laatik tlnog (J/'n woordzeggen.,

Ficsco . B'i
j zi
jn heldi1111t
)11, zoo lang wi
j onze deugd
vei1ig wanen; kinde1-en,wanneerwi
jzcvcrdet
ligen!
(J:0z 8trakettf/
gïî#aalniende)furiën,WanlleerWi
jZ0Wr0k011
Luister. Wannpergijmt'in koelen bloede vermoordet,Fiesco?
Flxsco (tein8t/pp0w?
# te zb'
tl
.
). In koelen bloede? In koelen
bloede? W at eischt de overzadigbare i
jdelheid der vrouw dan
wel? een m an voorzich geknield te zien en nog tetwi
jfelen?
Ha! ik ontwaak weder,(op koelen /ppzl)nog tergoederure
gaan mi
j de oogen open - Watwas het,datikzooevenwildc
aledelen? - Pe minste vernedering van den man, kan dit
?

vergoed worden door de grootste gunstbewijzen eenervrouw?
(Met edve diepe maar koek Jffùing.j Vatmoed, mevrouw !
Thans xl
@@t gl
@
l
. vel
@hg.
*
JULIA (ont8teld). Graaf!welk eene omkeering?

FlEsco (âoog8tpz?>r#c#fJJî
#). Neen,mevrouw !Gi
j hebtvolmaaktgelijk,wi
j beide kunnen de eerslechtsJJns ophetspel
zetten.(Haa1-edrli.#k de Jcz?; kttnende.llk heb hetgenoegen,
u onderdanig tc groeten (Hb'?
z?ïJ8nelJt
dezlgaan.4
zvLlA (looptJdzzznaen J:fz#/ âem /:.
>zl).Blijf!Zi
jtgijrazend?

Blijf!Moetik danzeggen,moetik (
lanbekennen,wathetgeheelc
mannelijke geslachtgeknield metweenende oogen op de
pi
jnbank mi
jnentrotsnietzouafgepersthebben? O !zelfsdeze
zwal-te duisternis is nog te licht om den gloed te verbergen ,

die deze bekentenis op mi
jne wangen jaagt

ik beleedig ons geheele jeslacht

Fiesco

O

allevrouwen zullenmij

eeuwig haten --lk aanbid u,Fiesco!(Zi
j valtrpprâem32:#/
?0-.)
>alEsco (doetf'ezlk: 8chvedeltccl/tv?
zwcr/,
y, laatJccr liggen en
Jlcâ/ zegevierettd.
j Datspi
jtmt',signora!(IIq
.
'
)-belt,trektJ:/
8câerm pp en Jrdz
e/LeoltoreJï/lzdezl.) Hierismijnee'
chtgenoote
een engel!(-Hi
j pwât-îd/Leoltore.)
JULTA (8
prl4gtwzta/een gilppt/rt??
hl#l. O !ongelfoortlbcdrog!
.

DEI1TIENDE TO ONEE L .

DE ZAAMGE:SYORENEN komen J@0î0lt
?zl. DAMES kok
ltell 'IJO/
dett pzîW rdzl katti. FIESCO. LEONOIIE e1t JULIA.

IuEoxoaE. Fiesco, datwas al te streng.
>alEsco. N iet voor zlllk eene outaarc
le. Aan

tl-anen

Neen ,

wasik die voldoening versclluldigd. (lbtdept,t
?0-ùt
?0à.)
waarde gasten,hetismîjne gewoontelliet'
,bi
jiedereaanleiding
even als een kind in woede te ontsteken. De dwaasheden der

menschen kunnen mij langen tt'd vermaken,vlll'zijmijtoornig
doenworc
len.Dezeverdientmijnllevigengramscllap,wantzijheeft
deze engel met dit poecler willen vergiftigen. (Hi
j Jppv/het
@?:r./i
JJa@n derdrzczvt
?/#é,
zl,dieCVI?Jalsch.
î
v
t11)/:rlw/rt
?&zl.)
JIJLIA (hare ftlp:#d illàoudende). Goec
l! goetl! Zeer goctl!
mijnheer! (ZC
J'1
I)ilpcczl.)
yalEsco (houdtJcco-tegen). Gec
lultl,mevrouw Wîjhebben
nog niet alles afgedaan

De hier verzamelc
len zullen m et ge-

noegen hooren,waarom ik mijn verstanclzookonverloocllcnen,
om dien tlwazen roman te spelen mct c
le grootste zottill van
Genua -

JULIA (ttampvoetend). Het is onuitstaanbaar! Maar, beef!

LDreigend,
l Doriavoertheerschappijover Genua,en ik
zijne zuster.

bell

>alEsco. Als dat uwe laatste toevlugt is, dan ziet let er

slim genoeg vooru uit Totmijnespijtmoetikumecledeelel
z,
ç
lat Fiesco van Lavagna uit den tloor uwen doorluchtigen broe-

(
len geroofden (liacleem een strop getlraaid heeft,waarmede ht'
van plan is hec
len nacht den t
lief der republiek op te hangen 1
.

(Z1
j
,'nerbleekt. ffù'lachtt
î
.
ppffps#:
J Datkwam onverwacht,niet
waar? en zietgij!(op t
îcldozt
?zltoovt)(
1aa1-om achtteikhet
uooc
lzakelijk,c
leonwelkomeblikkenuwerverwantenafteleit
len
SC1IIJ LE1t,

1 Il SC-O,

~(i

1l0

daarom veinsdeik (op Jccr vi
jzende)deze harlekijnsliefde,
daarom (op Leonore f
z?
y
,zende) lietik dien diamantvallen, en
mijn wild liep gelukkig in den nietgezienen strik. lk betlank
u voor uwe goedheid, mnvrouw , en geefu mijn tooneeltooi
terug. (.
fAJ'rdkt Jccr haar povtret ovev, #fk, bltégende.)
Iaoxol
u Vlneekend /pJI'
ie8co). Mi
jn Luclovico,zijweent.
.

M ag uwe Leonore u bevende smeeken?

JULIA (œ0e8tJpJIeonore). Zwi
jg!gehaatwezen
>alEsco (/pJ een bediende). Heb de beleefdheitl,vrient
l,en
geef deze (lamc een arm ; zi
j heeftlustmi
jne staatsgevangenis
eens te xien. Gijzijtverantwoordelijk,datniemandhaareenigc
overlast aandoet

de buitenlucht is scherp

de storm , die

heden nachtden stam Doria van een doet splijten, mogthaar
toilet eens in wanorde brellgen.

zrLIA (zuchtend). Verderf over u,zwartc,verraderli
jke huichelaar! (Boo8aardig (ot Leonore.) Verheug u niet over uwen
zegepraal,ook u za1hi
jinhetongelukstortenen zich zelvelz
ook en - dan wanhopend worden! (a#J.)
FlEsco (/pJdega8ten). Gi
j waart getuigen - Redtmi
jneeer
in Genua!(TotdezcczrJdzfcprezldzz.) Gijhaaltmi
j af,wanneer
het kanonschot knalt. (zlllen gaan J::4.)
V E E R T IE N D E T O O N E E L
LEONORE. EIESCO.

IuloxoltE (gaatang8tig zdccr I'
ie8co). Fiesco ! Fiesco !
Ik begrijp u slechtsten halvc,maarik beef.
FlEsco (ern8tig). Leonore
ik zag u eens aan de linkcr
zi
jde van eene Genueesche vrouw gaan lk zag,hoegijop
de bi
jeenkomsten van den adel 11 tevreden moest stellen met
den tweeden handkus der ridders. Leonore datgriefdemi
j.

lll

lk besloot dat te doen ophouden

het mogt zoo nietbli
jvcn.
Hoortgi
j datkrijgsrumoerin mi
jn paleis? Watïi
jvreest, is
waar
Ga naar bed , gravin
te wekken.

m orgen hoop ik de hertogin

IuEoxollz èlaatdehanden ïzleen en valtï'leevtdJp:J). Gotl!
mi
jn voorgevoel! lk ben verloren!
l'
IEsco (metzt
lCCr#kI'eid). Laatmijuitspreken,geliefde!Twee
mi
jnervoorvaderen droegen de drievoudigekroon;hetgeslacht
der Fiesco'skan slecllts onclerpurpergezond blijven. Moetuw
echtgenoot slechts schitteren mqt geërfden glans? (Levendi
g.j
Mrat? Moethijalzi
jne grootheitlslechtsaan hetgrilligetoeval
tc danken hebben, dat in een goeden luim uit de verdiensten

vatl voorvaders een Johan Loclewi
jk Fiesco te zamen flanste?
N een , Leonore! lk ben te trotsch , iets als geschenk aal te

nemen,watik zelfkan verwerven. lleden nachtgeefik mî
jlle
voorouders den geleent
len glans terug. De g1-aven van Lavagna sterven uit
de v o1-sten beginnen.

LEoxollE (JCJâoofd .
îci/f#&zà#: enïzlz'
ichztlr:gekeel'
d.j lkzie
mt'n gel
uaalmetgapencle,(loodeli
jke wonc
lenovertlektteraarcle
storten
lbqï'
è1-.l lk zie stomme dragers mij te gemoet
komen met het verlninkte ligcllaam van mijn echtgenoot op
hunne baar.'lïreq8chriktp7J,
!prïogppz/#e.lDeeersta ja,deeenige
kogel za1 Fiesco's hart doorboren.

yalEsco (hare Jc2î# v01l:t
k#ét
rdlie
lde rcf/t
yz?#trl. W eeskalm ,
mi
jn kind,datzaldieeenige kogelniet.
LEoxoltE (zïé'Jliem :9-z2,
y/0/aan). lsFiescozoovo1vertrouwen
op den hemel? en al stoncl de kans ook (
luizencl maal duizend

tegen één,toch zou die éénewaarheid kunnen wort
len enmi
jn
gemaal was verloren. Betlenk, gij zeteen hemelop het
spel,Fiesco! Mranneerbijeen billioen loten slechtsééne niet
was, zouc
lt gij dan stoutgenoeg zijnx de steenen te werpen
en c
lc vermetele weddingschap met G:d aan te gaan ? Neen,

1l2

mijn Fiesco! wanneer allesop hetspelstaat,isiedere worp
godslastering.

rlEsco (lagcâenh,. Wees onbevreesd, hetgeluk en ik,wi
j
verstaan elkander beter.

IuEoxolc. Gij zegt dat en stoudt toch ook welbijdat
geestmartelende spel gi
j noemt het ti
jdverdri
jf zaagtde
bedriegster, hoe zi
j haren gunsteling met kleine gelukkige
kaarten aanmoedigc
le, tot hij warm werd, opstond,debank
eiscllte en hoe zi
j hem toen bi
j dien laatsten wanhopigen
worp verliet?
O mi
jn gemaal!gij gaat niet heen om u
aan Genua's burgers te vertoonen en doorhen aangebeden te
worden.Republikeinen uit hunnen slaap tewekken,hetwilderos
desporen tegeven,datisgeènspel,Fiesco. Vertrouw die opstandelingen niet. De verstandigen , die u aanmoedigden, vreezen
u. De tlwazen, die u vergoodden,baten u weinig,en wemvaarts

ik mijne oogen wend,altijd isFiesco verloren.
rlEsco (d12
J
'ti
g op en vt
alr gaande). Kleinmoedigheid is de
gevaarlijkste klip. Grootheid eischt opoferingen.
LEONORB. Groothei
tl, Fiesco? Dat uw geest mijll hart
zoo slecht verstaat! Zie!lkwi
lop uw gelukvertrouwen,gi
j
zegevlrt,wilik veronderstellen Wee dan mij armsteonder
de vrouwen ! Rampzalig, als uw plan misltlkt! als het gelukt,
nog rampzaliger! Hi
er valt niet te kiezen, mt'n geliefde!

Mranneer hi
j den hertogelijken troon niet bemagtigt,isFiesco
verloren.Mi
jn gemaalis verloren,wanneeriktlenhertogomllels.
yalsco. Datbeglijp ik niet.
LEONORE.

En toch is het waarhçid, Fiesco! H et teêre

jheic
ldestroons.
plautje derliefdeverwelktin deverzengelldenabi
H et hart van een mensch,al is ook die mensch Fiesco, is te
klein voor twee alvermogent
le god 1eden G o d11ed e11, die

elkanderzoovi
jandigzijn.Liefdeheeftt1-anen en kan tranen
ve1-staa11! 11ee1*schzucht heeft m etalen oogen, waarin

ll3

nooit een traan van gevoelblinkt L ief(
1e heeftslechtst
vne
bezitting, doetafstautlvan alhetoverige;11ee1
-schzu cht isniet

verzac
ligcl,alheeftzi
j de geheele natuurgeroofd. H ee1
-schzu cht maal
tt van de wereld een hol,waarin slechts
'ketenen ram -

melen, lief(1e zietinietlere woestelli
j eenparadi
js. Zouc
lt
ïijtlan aan mi
jn boezem rusten,alseen oproerig ondertlaanuwe
heerschappijbelaagde Zotldeikmijdanin uwearmenwerpen,
als de angst, t
lie at
m alle despoten gemeen is, u achter cle

gortlijnen een moordenaar deed hooren en u van kamer tot
kamervoortdreef. Ja,de hont
lerdoogige argwaan zou eintlelijk
zelfsde huiselijke eenc
lragtverstoren -Wanneeruwe Leonore
u tlan eenige lafenis bragt, zouclt gi
j clen beker onstuimig
afwijzelt en mîjne teedere liefde eene giftmengster noemen.
rlEsco lbli
jJ1 pzkfrpa-# 8taau). Leonore,houtlt op! Datis
eene overt
lrevene voorstelling.
IuloxoltE. En nog is t
le schilderi
j niet voltooid. lk zou
zeggel, ofer de lieftle op aan de grootheid, ofer de rust

op - wanneerslechtsFiesco blijft

maar mijn Goc
l!(latis

het grootste strtlikelblok!
Zelden beklom men engelen den
troon, nog teldzam e1*legden engelen de kroon neder. Mrie

geeltmensch behoeftte vreezen,zaldiemedelijden hebben met
menschen? '
W ie ieclerel
l wensch van een m agtwoortl kan vergezeld doen gaan , zal die het noodig achten, zachtm oedigheitl
te gebrtliken? (Zc
'' z.
u)q
)
-.'
g/,daarttq gaatzù'èencârooîîtd naar Adz/
z
toe :)1 ratzl
pk: l
iastd; pzt
?/ eenige JïJ/t
v-â:f#.) V o1-sten,Fiesco,

zi
j,tlie zoo gaarne troonen tusschen tle menschheid en d.
egotlheid,zî
jn slechte schepselell en uog sleehtere seheppers!
rlEsco (gejaagd op elt ose#dr gaaltde). Leonore, houd op!
De brug isachtermijopgehaald.
Iuloxoltl (ziet âèw li.
Jd6rol aaît) E1t waarom , dierbare;
slechts daden ktmnen niet meer tlitgewischtwordell.(701Jt
ktW*r-

lieid t/1milt OJ n?
.
(?dr qpoltead) lk hoortle u eenszweren,dat

mi
jne scàoonheid aluweplannen in duigen hatldoen vallengij hebt valsch gezworen, huichelaar, ofmijne schoonheid is
vroegti
jdigverwelkt.-vraag hetnw hartaf,wiedeschulddraagt?
(Metmeer rvf
zr,termi
jlzf hem ozzdfbeide armen pozzldîd/l. Kom
er van terug! W ees moedig! Zie af! De liefde za1het u ver-

goeden.Kanmijn hartuw onverzadeli
jkenhongernietstilleno , Fiesco! - de diadeem za1 het nog minder kunnen -

(Flei
jend) Kom !ik zal al uwe wenschen van buiten leeren,
ik zalalles,watde natuur mi
jbekoorli
jksaanbiedt,in éénkus
vereenigen om den geliefden vlugteling voor.alti
jd aan mijte
..

binden - uw hart is oneindig - ook de liefde is dat,Fiesco.

(Teeder) Een arm schepsel gelukkig te maken - een schepsel,
dat haren hemel aan uwe borst vindt - zou dat niet genoeg

zijn voor uw hart?
rllsco (geheeldv alpzl/rpdrs. Leonore,wathebtgijgetlaan?
fH'
4
,'valt Jccr magteloon om /#01 hal8) Ik zalgeen oenuees

.e>
K
..

meer durven aanzien

lzzoxolE (rolt
lref
@&l. Laten wijvlugten,Fiesco,latenwij
al ;ie blinkende nietighedep van ons werpen, en in roman-

tische dreven voor de liefde alleen leven! (Zî
j #r?fâJhem fzz
edele ç
:
d
,
y
/
#
z
:
z
/
/
a
a
n
â
a
a
r
J
c
r
/
p
On
z
e
z
i
e
l
e
n
,
helder als het
,
blaattw des hem els boven ons, zullen dan niet meer verduisterd
worden door den zwarten walm van het verdriet
Ons leven
zal dan vo1 melodie daar henen vlieten , even als een helder

beekje,datzachtruischend voortstroomt. (lfen Jppr/eenf-czdpz'8chot. F'
Jtdcp l'
ltktHcâ 108. JlleRcnzzwévffrprt?
z/t!
zl komen J2
k0?:zlJ
V IJ F T IE N D E T O O N E E L.
(
I)z zwAAlGEzwoltExlx. H et oogenblik is daar.

yalEsco (va8tberaden totLeovtore). Vaarwel! Voor eeuwig
of morgen ligt Oenua aan uwe voeten! llli
.
)-fpff voorti
jlen)

BouxGocxlxo (luid voeyende). De gravin valt in onmagt.

Xeonove ïzljaauœte. Wf/zl&nellen toeom haar tepzlt/drtî/dvzldzl.
Tïddcp werptzfcâ aan âcrd roeten Z':AO-J
EIESCO (meteeneAcr/tl
drdcl'eurende,
9J&ZZ
J. Leonore!H elpthaar!
In 'shemelsnaam ! Helpthaar! (Ro8a en Bella komen om haal.

te JeIP:ZIJ Zi
j slaatcle oogen op- rSï/8pvingt#0'eJ0p.
) Komt
nu met
le - om ze Doiia digt te c
lrukken. (be zccpvdzg/
lprezléw

vevlaten Jccd/k dezaal. Hetdcâdz'w valt.
)

V IJF D E B E D R IJF.
Het is na mildernachtk- Eene groote straatin Genaa.- Hier en daar
ziet men licht in t
le huizen,dat evenwelhoe langer hoe minder wordt.Op den achtergrond van het tooneelontwaartmen de nog gesloten Thomaspoort. Zeer iaauw in de verte de zee - Eenige personen gaan mét
handlantaarns door de straat, daarna (
le rcnde ea patrouilles- M les is
rustig. Slechts de zecis eenigzinsonstuimig.

E E R S T E T O O N E E L.
yallsco komt .lf
tp
c/?éz?# op :zlèliy'
trppr hetpalei8 vaît
3zl#0':c.
: Doria 8taan. Daarna AxpltlAs.
FIESCO. De oude heeft woord gehouden
in het paleis
brandt geen licht meer. Eene wacht is er niet. lk zal bellen.

lHi
j Jdî/J He! holla! Ontwaak, Doria! gij zi
jtverratlen en
verkocht, Doria, wortl wakker! H olla! Holla! H olla! Sta op !

Axpl
l
tEAs lvel.
8chî
j'
tltop J:/balkonl
). '
Wiebelde daar?
yqEsco ot
tet eene roczCprf/: 8tem). Vraag niet! Volg! Uw
gesternte gaat onder, hertog , Genua staat tegen 11 op ! Uwe

beulen zi
jn nabi
j,Andreas,en gijkunt slapen?
AxpxlAs Onet f
wccr#f.
#ef#.
). lk herinner mij hoe eens tle
woedende golven mi
jne Bellonavoortzweepten, zootlatde kiel
kraakte en de groote mast brak - en Andreas Doria sliep
rustig door. W ie zendt de beulen?
yaEsco. Een man, meer te(luchten dan dewoedendegolven:

Johan Lodewijk Fiesco.

ixoltEAs (laAt). Gij spot, vrientl! Kom tlwcaarclighedcll
bi
j dag verkoopen. Alidtlernachtiseen vreemtluur daartoe.
y'lEsco. Gijspotmethem ,die u komtwaarschmven?
Axol
tEAs. Ik zeg er hem dank voor, en ga wecler slapen.

Fiesco l'ustuitvan zijnezwelgerijen,en heeftgeen ti
jdom zich
met Doria bezig te houclen.

Ongeltlkkige gri
jsaard! vertrouw die slang niet!
Zeven kleuren spiegelen zich op haren glinsterenclen rug gi
j
naderthaar en plotseling slingertzi
j zichin c
looclenc
lekrolFIESCO.

kelingen om u. Lach met de wenken u door een verrat
ler
gegeven , maar niet met (len raacl van een vrienl
l. Op de

llinnenplaats zult gsjeen gezacleld paarclvinden. Ontvltlgtnu
het nog tijd is! Sla deraadgevingen van een vriend nietin
den wincl!
AxoltEts. Fiesco denkt edel. lk heb hem nooit beleecligd,

en Fiesco zalmijniet verratlen.
y'lEsco. Hij dellktedel,hijza1uverraden,en gafubewi
jzcn
van beide.

AxouEAs. Dan beschermt mijeene lijfwacht,die doorgecn
Fiesco kan worden overhoop geworpen,als geeneengelen ontler
hem dienen.
>alEsco pcherp). Kan ik tlie lijfwachtook eens spreken; ik
heb een brief naar cle eeuwigheid te bezorgen.
ANDREAS (
pr.
p. Arme spotter, hebt gi
j ytooit gehoorcl,

(1at And.reas Do1-ia tachtig jaar is, en G en11a gelukkig ?
(11K
, verlaatJ:f balkon)
rll
ssco (hem na8tarende). Moet ik dien man dan eerst doeu

vallen,alvorensik leer,dathetmoei
jelijkerisaanhem gelijk
te sijn? (Ill
j fflczl&îfilt.
g6vccl'tentrtf
rzpz?
z
l-:zlop enf0:&r.
J Welnu,
ik vergolc
lgrootheid metgrootheid, Wijxt'n quitte,Anc
lrcas.
Een strijclop leven en dootlbeslisse! IJ-AJ'8nelt zz/zcr de f/cltenîte ,
y/0ccJ. 3fen Jppr/ ovelnl frpnz.gdrp
o#t,/. ulaltt'
# Thoma8SCHILLER,

MISCO .

17

poort ??I
//'
#J heviy gestl'
ttdeit. .
/% poort ??
Jp3W/ opeilgelotpett 'el
t

gee
ltJ:/'titzi
gtop #& navelt,tcaarilt,
î.
clt
.
?
péw liggen,dooro/k/r/ctt/d
rerlibht)

T W E E D E T O O N E E L.
GlaxETTlxo ooltlA ï22 een t
sclcrîcâtvl ntazttel .gt?J,
v/4/.
touEtlulxo. BEolExoEx gaan rpprvf/ met./k/,
'
:*&.
zllleît J:JJ- âaa8t.

()lxxETTlxo lblii
lt8taant. Wie gafbevelalarm te slaan ?
LoMELLlxo. Op de galeijen dretmde een kanonschot.
GltxETTlxo. De slaven zullen hunne ketenen trachten te

verbreken. (M en Jppz'
f 8câoten,jroîc/îdzz èl
j'de Tlppzld/?opr/l
LOMELLINO. M en vtlurt ginds!

GlAxETTlxo. De poortis open! De wachtop debeen!(Tot
& bedienden.j Vlug,schurken! Lichtmijvoornaar dehavelz!
(ZS
J'i
jlen zdcco-de.
,ppr/4
D E R D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. BOURGOGNINO , ztet EENIGE ZAAMGEZWORENEN ,
koiiteit rcoz de Tlppzlt
î
zppo'
/.

BoruGoGxlxo. Sebastiaan Lescaro is een dapper soldaat.

zExTuuloxl. Hi
j vochtals een leeuw,totdatlzijviel.
GI&NETTIIo (gaatrèv'
.
îcJ0'
C'
l'JacLtervit). sYathoorikdaar?
l-lalt!
BorltsoGxlxo. àYie daar mct die faklkels?

LoxElzlzlxo. Het zi
jn vi
janden,prins? Sluip weg,links.
BocltGoGxlxo (lltider). Wie daarmet die fakkels?
zExTultloxl. H alt! Uwe leus?

I

11~
Onderwerping
zijn
zwaard,
trotscli)
GIANETTINO(trekt
(/r:1'
J
zi
jlt
z/?
Jlcr#,
Jz.
pJycJ. ).
Ollderwerpinen
genDoria
Dori.a.
Roover
van
woede)
. j. Roover valdede
BOURGOGNINO
BoultGogxlxo(sclzuimbekkende
èchl
timbekkelltlevan
nso?
'
,
woede
dede
zaamnezworenen,
hij/
republiek
bruid
! !
( Tot
repttbliel
tenenvan
vanmijne
nlîjue
bruld
(Tot
zf'
fcozedzv,prdvévterivijl
?,terœi
jl
lF
.
/
Dat
wint
ons
een
eind
weegs
uit
zich
op
Gianettino
we7pt
.)
zicâ pyp Giaaettiito '
?
,
c:3yJ.) Dat willt ons een eind weegs u!it!
! !
doorboor~
Zljne
broeders
! !
broeclers
Zl
jneduivels
duivelszelven
zelvenleveren
leverenhem
hemuituit
.( Hij
(1IL
'
)
-doorboorlhen
âtn.)zl.
)
.l
GIANETTINO
GlAxETTlso (stort
ètoi'
tbrullende
J0-î/J&2/c& ter
teraarde)
Jlrc/f
/
.Moord
Moord! ! Moord
Moord! !
Lomellino
! !
A'
loord! ! Wreek
Moord
Wl-eelmij,
tmîj,
Lomellino
(vlugten)
LOMELLINO
. .BEDIENDEN
Nloor!d!
LOAIELLINO
BEDIENDEN (nltt
gtett.).Help
Help! !Moord
Moord! !Moord
. Houdt
.).Hij
ZENTURIONE
tlelt
ZENTURIONE(luidkeels
(luidkeel,
troepende)
z.
pp.
pf?0J#t
d
Hijis getroffen
getrolel
l. lloudtden
Lomellino
wordt
gevangen
genoinen
.
)
graaf
tegen
!
(
graaftegen! (Lomellilto'
??PrJJgenangelgettolïtl
tlt.)
tot
LOMELLINO
LoMElzlulxo(op
L0pz ;jne
zjbîtkiaieen)
kîtiet
ht.).Spaar
Spaarmiju
mi
jnlever,
leven,ene1ikikgaga
tot
GIANETTINO

uuover
!'!
ovel
n gge e
dd
r1
oo
ttno(, ?
BouuGolxlxo. Leeft
Leef'
tdat
datw wa an
*
gg

BOURGOGNINO .

Die lafaard

mag vlttgten.(Lomellino
(Lomelliiloverdwijnt
r:r#?c;
/l.)J.)

mag vlugten .

is
zzxTul
tloxl. DeDeThomaspoort
Thomaspoor
t iin
s inonze
onzehanden
hantlen!!Gianettino
Gianettillo

ZENTURIONE .

! ! B1°eng
is dood! Loop,
Loop,wat
watrijgi
jloopen
loopenkunt
kunt
Bt
'elgdat
datberigt
berigtaan

is flood!

Fiesco! !
Fiesco

halve
. . Vervloe,kt !
GltxETTlxo (riyt
(riytzich
zfcâ'krampachtig
kz'aiîqaachtiyten/f
?j?
,
âalreop)pp)

GIANETTINO

Fiesco
ft.)
Fiesco - (1Iij
llli
jste7
d/f
?
0.
-/'
t.)
(trekt
zijn zwaard nit hel lijk) .
BOURGOGNINO

.

BoultooGxlxo (trektzf
/?
.zmaard fff/hetJ(
)'
j.
-4. Genua
,
(.
)elluaenc11mijne
l'
tlîjlle
Bertha
Berthazijn
zijnvrij
vrij!! - Geef
Gecfmij
l
'
ni
juwuwzwaard,
zwaarclZenturione
,Zenturione..Breng
Breng
(lit
mettbloed
isi
ditme
bloeclbevlekte
bevlekteaan
aanmijne
mi
jltebruid
bruid..Haar
l-laakerker
rkerker
sr,geopeu
t
aopt
lldl(.l.
Ik
zal
volgen
en
haar
den
bruidskus
bren"en
.
(Zij
yaan
of
lk za1 volgen eu haar dell bruic
lskus ll1'(
?llgen. LZC
''gaaît f/
.
/i«
,iit
verschille)tde
..
t)81sc/h,
'
î
-//dkz#criytin,-en)
lig/8
,
01'
/'
eu,
)
'
.

V
V IlE1LDE
11
2lt 1) 1)
2 TT OOOtiEEL
O N E 14 L. .
AN1)REAS
AN1)ltEkts DORIA
DOlt1A.. 1)UITSCHERS
IIlJITSCIIE1tS. .
EEN DUITSCHER .

..WW'erp
Dc hende trok
daarhee11
trok
(
ll.
tarl1(
,
()11
ï5'er'
p 1111111111
.dell
(1(
.
,1

wdel , hertog.
ANDITE AS .

aausehouwen

Laat mij

flog

cenlnaal Genoa's torezis (-n dell henlel

hot is geen (irooin, ,li(lreas is v erradell .

Exx pulTscllxlt.Vï
janden omringenuvanallekanten!Voort!
Vlugt over de grenzen !

Axolca.s (kelpt zfcl op &f îï
J'
1- ran aJ'
zl neel). Hier wil
ik mi
jn leven eindigen. Spreek mij niet van vlugten. Hier
ligt de steun van mi
jn ouderdom. Mi
jne loopbaan is volbragt.
(Calnapto vevtoontzfcl metddzlkd zaamgezmoreneltïzlde verte)
EEN DulTscllEa.Daarzi
jnmoordenaars!Moordenaars!Vlugt,
oude vorst!

Axoluts (hi
j Jppr/weder p, detrom dîcczp.Hoort,vreemdelingen!Hoort!datzi
jn de Genuezen,wier bandenvanslavernt'
ik eens verbrak. (Hi
j rdrlprpfzicâ bzzi
jn J4czl&J.). Vergeldt
men in uw land ook op die wijze?
EEN DUITSCHER. Jveg! Weg! Weg! terwijl zij op onze
Duitscheknokenscharenin hunneklingenslaan.(Calcagnonaclert.)
AxpltEAs. Redtu!Verlaatmij!Verschriktde volkeren met
de treurmare : de Genuezen verm oordden hunnen vader
EEN DUITSCHER. '
W eg ! Aan vermoorden is het nog niet

toe Kameraden, staat! De hertog in ons midden! (Zi
j
trekken Jffz
/oîd zzoaardeyt.) Beukt die Italiaansche honden eerbied in voorgri
jze haren
cALcwGxo (roe
ptj. sYie daar?W atis daar?
DrlTscllERs(er op ï2
/hottmendej. Duitschehouwen!(Zi
jJ'cczl
recâtent
leV : Ild /()'
1-ran Gianettino C/Yr#Jveggebragt.j

ti' IER1)E T OOtiEEL .

Iuloxolc ittozlcpdl-ld/r:zl. ARABELLA aohter J'aar. Beide
tv
lffï
pdzz anp tig rpprzccr/d.
.
ARABELLA. Kom , mevrouw , o kom dal toch
LEoxoxz. Naar clien kant woedt het oproer.

Luister!

was datniethet gesteun van een stervende? Ach!zijomsingelen hem
Huulle dreigende vuurroeren zijn op Fiesco's
hartgerigt. . Op hetmi
jne,Bella. Zijvuren Houdt
op!Houdt op!Hetismijn gemaal! (Zl
j JeJ/deFàtàof#dzllranâpzk ten J:0zl:î.
J
ARABELLA. M aar in 'shemels naam -

LEONORE (met wilde .
çdlfdrdzl naar alle kanten ,
sclrt
/dF
,
ff>z?Al.
Fiesco! Fiesco! Fiesco! Zi
j wijken achterhem,zi
jne
getrouwen De trouw van oproerlingen is onzeker. (Hevig
p2
f&/eJ#.) Mi
jn gemaal staat aan hethooftl van oproerlingen?
Bella!Hemel!Mijn Fiesco vechtalsoproerling?
ARABELLA. N een ,zeker niet,signora, alsGenua'sgetluchte
scheidsregter !
LloxouE Lnadenkende). Dat zou waar zijn en Leonor:
zou gesidderc
l hebben? De eerste der republikeinen zOu de
lafhartigste van alle republikeinsclle vrouwen omarmen?
Ga

heen ,Arabella wanneer (
le mannen zich met elkanc
ler meten
om het bezit van landen , moeten ook de vrouwen toonen dat
ZJ
j* moet
lbezitten.LTromgerof'
el#p:/zicâ p.
p nieuw âpp0'dzl.) lk

werp mi
j onderd.
e strtdenden.
AI
tABELLA Vattdeltloringende). Barmhartige hemel!
IuEoxoul. Stil!Waartegen stoot daarmijn voet? Hierligt
een hoec
len een mantel. Een zwaart
lligterookbij.(Zi
jzlt
kpczî/
het op.) Een zwaar zwaard, Bella!M aar dragen kan ik het
toch,en ik zalhetookwetentegebruiken.(bet
î/prpz//cîpi-,l'
lddt.j
ARABELLA. H oort? hoort? dat bromt ons tegen van uithet
klooster c
lerDominicanen. Barmhartige God!hoe vreesselijk!

LEoxo'
l
tE (in .
l dt
y/rdrrpt
vizwl. Zeg liever,hoe schoon!Door
deze stormklok spreekt mi
jn Fiesco tot Genua. (-kl'
en rpydl/
liarder.j Hoera! Hoera!Nooitklonk mijmuzijk schooneril1
de ooren Mi
jn Fiesco schenktlevenookàan dietrommen

110ekloptmt'nhartvanvreugc
le!GehcclOenuawordtvroli
jk

122
Huuur
lingen
viz
ouw
zou
Hu
lingenvol--en
volgen hem
hemmet
metgeestdrift,
geestdrift,en
enzijne
zi
jnev
ou
wz
oubbang
ang
zijn
? (
(De
andere
.)) Ne
Neen
!
z
ijn?
Destormklokken
8tormklokkotvan
two:noy
nogdue
#/.
ie
anderetorens
toren8luiden
îvJ#:zl.
en!
Mijn
omhelzen
Mi
jn held
heldzal
za1eerie
eeneheldin
heldin o
mhelzen -- Mijn
Mi
jnBrutus
Brutuszal
zaleene
eene
Romeinsche
vrouw
omarmen
(Zij
zet
hoed
op
en
shat
Ro
meinsche v
rouw o
marmen.. (
Z'
j'z
et#den
:2îh
oeds o
pt
fz8
laatden
&zl
k be
Porcia..
mantel
.)) l
Ik
benn Porcia
ma
nteloom2
zz.
ARABELLA.
ARABELLA .
Mevrouw
, g
gij
weet
Me
vrouw ,
i
j we
etzelve
zelveniet
niethoe
hoevreesselijk
vreesselijkgij
gi
j
ijlt
!
.
(Stormgelui
en
gerqfel
Neen
, g
gij
weet
.)l
lef.
i
jlt!Ne
en,
5
jwe
ethet
hetniet
niet. (Storlngeluien gerp.

mzalige,
datalles
alleshoort
hoortenenn inieettin
ingeestgeestLEONORE.
LEONORE . Ar
Armzalige
, di
diee dat
drift
! De
Deze
zouden
ij
, o
omdat
d
rift geraakt
geraakt!
zesteenen
steenen
zoudwillen
en wisllecnh srcehr
ei
jeenn,
mdat
zij
mijn
kunnen
z
t'nniet
ietnnaar
aarmi
jn FFiesco
iesco k
unnensnellen
snellel

- De
Deze
zepaleizen
paleizel zijn
zijll

ve
rtoornd O
P hun
botlwmeester, di
ez
ez
oo va
st me
de aarde
aarde
vertoornd
op
hun bouwmeester,,
die
ze
zoo
vast
mett de
Fi
e
s
c
o
n
i
e
t
t
e
ge
moe
t
ku
nne
n
vl
i
e
ge
n
dat
zij
mijn
Fiesco
niet
to
gemoet
kunnen
vliegen
verbond
,
verbontl,datzi
j mi
jn

De oevers
, z
zoo
konden
, zouden
enn
De
oevers,
oo zij
zt-k
onden,
zoudenhun
hunpligt
pligtvergeten
vergeten,,e
Genua
trommen
•d
dansen
Ge
nuaaan
aandedezeezeeprijs
prijsgeven
gevenenenachter
achterzijne
zîjnetr
ommen.
ansen

W
doodeligchamen
ligchamenuituithun
hunsluimer
sluimerwekt
wekt,, ka
datuwe
uwegeestgeestWatatdoode
kann dat
drift
niet
ontvlammen
? -- Ga
Ga !
! -- l
Ik
zal
alleen
mijn
webg
drift n
ietddoen
oeno
ntvlammen?
kz
ala
lleen mi
jn we
wel vinden .

ARABELLA .

zegt `

e

Gr
oote God
God!! Gij
GiJ
.z
ult ttoch
och niet
lliet doe
giJ
.
Groote
zult
doenn ,
, wa
wat tgij
".

Dat zal ik wel , gij ijskoude -Ik zal gaan , waar het strij dbewoel het hevigst is ,
waar mijn Fiesco zelf strijdt
Is dat Lavagna ? hoor ik' ze
vragen
lien niemand bedwingen kan, die Genua met een
ij zeren vuist houdt omklemd, is dat Lavagna ?
Genuezen !
Hij is het , zal ik zeggen , en die man is mijn gemaal , en ik
ben ook gewond . (Sacco met eeniqe zaaingezworenen .)
Wie daar ? Doria of h'iesco ?
sACCO (aanroepende) .
LEONORE tfrer en heldlaaf'lig) .

(Vol vuur .)

LEONORE

zijstraat in .

(in geestdrVt) .

Fiesco en vrijheid ! (Zj slaat eene

. Bella wordt wegfedrongen .)
J1,-loop

ZZESDE
E S D E TTOONE
O O N E E+ L.
L.
SSACCO
ACCO ol
ltt/ é'
/?
zl ttroop
roep ôburgers
?f0*
#t
?0-d.. CALCAGNO
//nzpt?/ Jhf
?emrl
w
met
een
CALCAGNO o
ontmnoet
me
éf
dz/ al
ttlerelt ltroep
ïoep..
mett een,
ancleren
CALCAGNO.
CALCAGNO .
Andreas Doria is ontvlugt,

Eene slechte aanbeveling voor u bij Fiesco .
Het zijn leeuwen , die Duitschers ! zij stonden
als rotsen voor den oude . Ik heb hem zelfs niet in het gezigt
kunnen krijgen . Negen der mijnen zijn er bij gebleven . Ik
zelf ben aan het linkeroor gewond . Wanneer zij dat voor
SACCO .

CALCAGNO .

vreemde t y r a n n e n doen , hoe zullen zij dan h u n n e e i g e n e
v o r s t e n beschermen !

SACCO .
Onze aanhang neemt steeds toe , en alle poorten zijn
in onze handen .
CALCAGNO .
Op het fort , hoor ik , wordt hevig bestreden .
S ACCO .
Bourgognino is daar . Wat voert Verrina uit
C ALCAGNO .
Die ligt tusschen Genua en de zee, als een cerberus , zoodat naauwelijks een ansjovis er door kan .
SACCO .
Ik zal de stormklokken doen luiden in de voorstad .

Ik marscheer naar de Piazza Sazarna .

CALCAGNO .

tamboer ! ( 7j
ij tre kke n met slaancle trom verder .)

Sla op ,

ZZEVENDE
E V E N D E TTOONEEL
O O N E E L..
DE MOOR .

DE
DE MOOR.
3100R .

EENE BENDE DIEVEN

met brandende lonten .

WWeet
eet het,
het,schurken
schurken !! lIk
k wa
s de
I1,, di
e da
t
was
de ma
man
die
dat

het
vuur
ssoepje
oepje oopp h
etv
uurzette
zette - AMIt
'ggeeft
eeftme
ng
een lepel
lepel.. Go
ed..
ij
inen
been
Goed
kan
ook
lIk
kk
an mij
mi
j zelven
zelven o
ok wel
welhelpen
helpen.. Wi
zullen e
ensl
lrandWijj zullen
eens
brand-

sstichten
tichten een
n pl
tlnderen.. D.Die
ie,, da
ar g
inds , kl
oppell oom
m een
eellherherplunderen
daar
Binds
kloppen

ttogdom
ogdom ,, wt
'ssteken
teken dde
e kkerken
erkelliin
n bbrand
raut
lo
m de(lebevroren
bevrorellaposaposwij
om
ttelen
elen ge
legellheid tto
e ge
ven ,, zzich
ich wa
t towa
rmen..
gelegenheid
beven
wat
warmen

(#e
Jin'
iltverschillende
rt?
rdclf//to/t/criitin~len
î-igtillgelt-)
(if
.)

h C 11T S T E T O O N E E L.
BOUItGOGNTNO. BERTIIA Tel'
lcleetl.

BorltGogxlxo. Rusthier uit,lievejongen! Gijzijtinveiligheid. Bloedtgi
j?
BERTIIA Vare'
yJ/r
ZZâTe3.
anderenh). Xeen.,nergens.
BorxGoGxlxo (metrv0/r). Kom,s:ta dan op! Ikzalu (
laar.

heen voeren, waar men wonden voorGenua oogst.

Schoone

wont
len,zietgij? zooals deze. I#.
J'8tl.ooptz2
J'
z2:mouw op.)
BERTHA l&oârikkendej. 0 hemel!
BorRgoGxlxo. Gij verschrikt? AanvalligeJongen,te vroeg
wiltletgi
jman zijn. Hoe outlzi
jt gi
j?
BERTHA. Vi
jftien Jaar.
BovsgoGxlxo. Vijftien jaar! Vijfjaar te z
-ong voor dezen
nacht. W ie is uw vader?
BEXTIIA. De beste burger van Genua.
Borltgolxlxo. Zacht wat, knaap! Dat is slechts één, en

diens dochter ismijne bruid. Kentgijhetlzuis van Verrina?
BERTHA. Dat zou ik denken.

Bocslooxlxo (8nel). En zijne engelachtige dochter?
BBRTIIA. Bertha heetzi
jne dochter.
BocxGoGxlxo (met dri
lt). Ga haar dan dac
leli
jk dezen ring
brengen. Hetisde trouwring,moetgijzeggen,end.
eblaauwe
vederbos gedraagt zich dapper! Thans, vaamvel! ik moet ver-

der. Het gevaar is nog niet geweken. (Eenige Jfffadv 8taan ïzl
brand.j
BBRTIIA (roeptJazzzacâtzzq). Scipio!
gouugogslxo (blfltpzî/,
?/&# 8taaè. lk ken die stem.
BEUTI
JA(valtJdvzomdenJc&). Zeker,ikbenuzeergoedbekend.
BocRGoGxlxo lllddel. Bertha! (Dtorvtgelui ïz
' de voov8tad.
Oploop. Z?
J/omkelzen :îl-Jz?&0-innig.t

NEGENDE
N.
E G E N D ETO
'
1'O ONEEL
O N E E L. *
FIusCO kowt driflig op .

.
GEVOLG .
yalysco komtJr//k op. ZIBO
zIBO.
GEVOLG.

gesticht
FlEsco. Wie
W ieheeft
heeftdaar
(laarbrand
brantl
gesticlt??
zlBo. Het
H etfort
fbrtisisveroverd
verovert
l. .
Wie
FIESCO
.
FlEsco.
W ieheeft
heeftdaar
daarbrand
brantlgesticht
gesticht??
FIESCO .
ZIBO .

ZIBO
zlso (wenkt
(lrenkteenige
edzlk:zijner
zL
jvtervolgelingen)
volgelingelt). . Gaat
Gaatonmiddelijk
onmiddeli
jkheen
heen
!
(
Eenigen
verwijdc-ren
zich
.)
om
den
dader
op
to
sporen
om den dader op te sporen! (Eenigen r:rféJ'#t,
0.
t-9lzich.)
maken?
FIESCO
FlEsco (loornig)
(toorn'
ig). . Willen
Willenzij
zijmij
mijtot
toteen
eenbrandstichter
brandstichterma
ken?
!
(Eel
of.)
Maar
Gianettino
Vlug,
emmers
Vlug,haalt
haaltspuiten
spuiten en
en e
mmers!(Iletgevolg
P:tIPJ;a$jMaarGianettino

?
is
toch
gevangen
is t
och ge
vangen genomen
genomen?
ZIBO
.
Men
:IBo.
M enzebt
zegthet
hetten
tenminste
minste..
dat
FIESCO
menslechts
sleclts?? Wie
W iezegt
zegt
tlaslecllts
t slecl
tts??
>alEsco (woesl)
Ltvoent).. ZZeeggtt men
hij
ontvlugt?
Zibo,
spreek
de
waarheid,
is
Zibo,spreek de waarheid,ishi
j ontvlugt?
oogen
meer
marg
, gelooven
zlBo (ern8tig). Wanneer
Wanneerikikmijne
mijne o
ogen me
erma
gelooven

ZIBO (ernslig) .

dan
dan
leeft
.
dan het
het woord
woorc
lvan
vaneen
eenedelman,
ec
lelman,
dan
leeftGianettino
Gianettino.
FIESCO
rlEsco (woedend)
Lœoedend).. Uw
Uwhoofd
hoofdisiser
er mede
met
legemoeid,
gemoeid,Zibo,
kibo,als
als
gij
ïijliegt
liegt!!
ZIBO
.
Nog
ZIBO.
N ogeens
eens - Ik
Ik zap,
zag hem
hem nog
n0gBeen
geenache
achtminuten
minutengelegelescharlaken
mantel
en
zijn
gelen
vederzijn
den
(len met
m et zt'n sc11a1
.1aken m ante1 en zijn ge1en vederbos
bos..

Hemel en hel .
Zibo ! - dien
Bourgognino zal ik een kop kleiner laten maken . Vlieg, Zibo
Men moet alle stadspoorten sluiten alle vaartuigen moeten
dan
kan hij over zee niet
aan splinters geschoten worden
ontsnappen - dezen diamant, Zibo, de kostbaarste in Genua,
wie mij de tijding brengt : G i a n e tLucca, Venetie en Piza,
hij zal dezen diamant hebben . (Zibo snelt
tinoisdood
FIESCO (buiten zich zelven) .

heen .)

Vlieg, Zibo !

SC IIILLER , 1'ITSCO .

T I E N D E T O O N E E L.
PIESCO. SACCO. DE XOOR. SOLDATEN.

sAccfa. '
Wi
j betrapten den M*oor er OP,datlli
j eenc brau(
1elltle lont in de Jezuitenkerk Wl
e1
*P

y'lzsco. Toen gi
j mijeenshebtverraden,isu datvergeven.
Op brandstichten echter staat de strep. Brengt hem dad.el
ijk
weg, en hangt lzem aan de kerkdeur op.

(
I)s Moolt. Bah! Datkomtmij ongelegen

Is kaarniets

op af te dingen?
FlEsco. Niets.

1)E Moolt(revtroutreli
jk). Zend mi
j tcn minsteeersteensnaar
(
le galeijen,alsproef.
rlEsco (œenktde8oldaten). Aan de galg.
DE MooR tpzll-clccpzf/l. Dan zalik Christen worden!
yalEsco. De kerk bedanktvoorhetuitschotvan hetheidendom.

DE Moou (nleVend). Laat mi
j dan ten minste dronken de
eeuwiglleid ingaan.
yallsco. Nuchteren.

DE Mooa. Maarhang mi
j dan toch ten minstenietaan eene
Christenkerk op !
rlxsco. Een ridder hotltlt woord. Ik beloofde u uweeigen
ïalï.

sAcco (brommende). Nietzooveelpraatjes,heiden! Ervalt
nog m eer te doen.
1)E Moolt. M aar

wanneer som s

de strop eensbrak ?

yalEsco (Jp/Dacco). Doe hem dubbelnemen.
z)1,
)MooR (be8lotenj. Welnu dan -de duivelkan zich over
ditbuitenkansje verlleugen. (#J met8oldaten,dieJpw eeltf
z,rf0
l3
#
relder p7?
lc?w.en.)
.

E L F D E 13O O N E E L..

LEONORE reî'schi
jîttop den,Jci/drprpzl# i1t
Gf'
czde//f
7zlp'd mantel p:?
t,fJ'l.
t
?î#.

FIEsc0 (ontdekt kaar, gaatroorllit,achterltit'en pîpozT/tf/i$t
lcoedet. Ken ik dien vederbos en dien mantelniet? (Hy nadert
haar p'eer en pîee?-.) Ja,ik ken dien vederbos en dien mautel!
(lFoedend op Jc/
zr toentiegelttle é'
zlhaal.#pprlnrtkzkf/t
/-l NYanneer
gîj drie levensteverliezen hebt,zoosta w ede1-op enwandel!
(Leolloveralt,een .
gC'
Jgerettde,achterorer. RlettJppr/eenfrïppt/t
jzlc/rdcf. Trommen, hoorn,
î ett J'pàp,
$
'-)
T W A A L F D E T O O N E E L.
FIESCO. CALCAGNO. ZENTURIONE. ZIBO. SOLDATEN
.

..

-.

'

metzdffzù: ettrcczlt&îdkomen p'.
Flxsco (gaatA:zl jlticâend tegemoet). Genuezen hetlot
Ilier ligt hi
j (le worm ,(lie aan mi
jne ziel
knaagde lletafschuwelijkevoorwerpvanmijnhaat.Gianettino!
is geworpen

Steekt de zwaarden in de hoogte!
cAlucxgxo. En ik kom , om u m ede te deelen , dat twee

derde van Genua's btlrgersuwepartijhebbengekozen enFiesco's
vanen trouw zweren

zlBo. En door mij zendt Verrina u van hetadmiraalschip
zijn groet en de heerschappij over de haven en dezee
zExTultloxl. En doormijzendtt1e gouverneurvan de stad
u zi
jn commandostafen de sleutels
sAcco. En in mijzietgi
j (tervi
jlA/
J'knielt) (
legrooteende
kleine raac
l van cle repûbliek knielende voor hunnen heer, llem
nederig om genatle en verschooning smeekende

cklzctgxo. Laat lnij (le eerstc zi
jn,dic (1ellgrootellovcr-
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i

winlzaar welkom hee'
tbinnen zi
jnemuren

t naar

De vaandels omlaag!

Heilden overwin-

H ertog van Genua!

ALLEN (nemeltdeJœ#t?zlaJ). Leve!Leve (1ehe1-tog van
Genua! (Vaandelmarscâ)
lalEsco (8taat al #?
à> /;
pW ittvcpzll-eozrerzonken :z laathet
hoold op deJprd/1-u8telt.)
cALcAoxo. H et volk en de senaat wachten vo1verlangen

om -hun grootcn souverein in vorsteli
jk gewaad te begroeten
Staat gt' ons toe, doorluchtige hertog,u in triomfnaar de

signoriatevoeren?

j

HEsco. Vergun mi
j voorafaanhetverlangenvanmijnhartte
voldoen lk was genoodzaakteen mi
j zoo dierbaarwezen in
angstige gemoetlstemming achter te laten , een wezen , dat dea

roem van dezen nachtmetm1jzaldeelen. (Metccaf/ptpf
.
zw tot
/
A hetn pz
lrï?w-p per8otten.j Wees zoo goed en geleidt mt'
naaruwebeminnenswaardige he1-togin! (Aï
J'wilgaan..
)
cArcAGxo. Moet die lage sluipmoordenaar hierbli
jven lig- è
gen,en zt'ne sc1ande in dezen hoek verbergen?
E
zExTrRloxx. Steek zijn hoofd op een hellebaard!
zlBo. Slétlrt zi
jn bloedig lt'k over onze straten!(Jftn âpw/
metficâ/Ji
J-hetîF
JW.)
cAlucâGxo (ont8teld enJlai8terend).Ziethier,Gennezen!Mijn
God,datis geen Gianettino'sgezigt. (Allen 8tavenopâe/li
jk.4
lalEsco (JJC
J/
'/&taan,verptrczlterzC
J'
#eeenonderzoekendenJfï/
c
er op t
?zl wendt ze rttrtlr
pl-çez
sdlangzaam v
zd&r aJ jzeer ont8teld.)
N een

N een , dat is geen Gianettino's gezigt. Vervloekt!

(zi
jlte ppçdzlrollett-jGenua behoortm i
j,zegtgt'? M t-!(@ anJpzk gillende.) O helsch verraad! Hetismijne vrouw !(fAJ8tortteraaqde.-Dt?zaamgezîroîevten&taanzf/
pù.
gt?
o/#endpplldrom J:w.)
y'
lEsco ètaatplt?/in8pallitisl
g op ,met.
gpt
snkppg-f
/:8tevtl. Genuezen, heb ik mi
jne vrouw vermoord? Ik bezweer u,zie
nietzoo doodsbleek ditspelder natuuraan Gotlzijgeloofd!
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Kr zijn slagen van hetnoodlot,die de mensch nietbehoeft
te vreezen,omdathi
j slechtsm ensch is. '
W-iegeenhemelsche
wellust kan smaken ,zal ook geene helschefolteringen behoeven

te verduren
En deze dwaling zou nog vreesseli
jker wezen.
(Met pzl/ze//ez/A kal3nte.) GenurzenjGotle zi
j dank! Hetkan
nietzijn.
D Z R T IE N D E T O O N Z E L.
DE YORTGEN. ABABELLA komtJ'
J//IWMO Y 0F.

ARABELLA. Nu mogen zij ook mi
j Dmbrengen,ik heb toch
Hebtmedelijden,mannen - Hier
verlietik mijnegoedemeesteresen nergensvind ik haarweder.
rlEsco (gaat ltaar haar toe,met eene zccl/:,berende ,
9&w).
niets m eer te .verliezen.

H eet uwe goede meesteres Leonore?

ARABELI,A (ô#J'
#$. O,hoe gelukkig dat gi
l
è daar zi
jt,mljn
brave, edele heer! Weesnietvertoornd op ons,wi
jkonden
haar4niet langer terug houden.

y'
ltsco (op .
gtlwppr#ezl,âarden /ppp).Gi
jvervloekte!Waarvan
niet?

Dat :iju nai
jlde
FlEsco (heçigerj. Zwijg! Waarheen ijlde?
ARABELLA.

ARABELLA. ln het gedrang

l'llsco (moedetth. Addertong Hoe waszijgekleed?
ARABELIUA. Zijhatleen scharlaken mantel
.rlxsco (razendo.
pâaarlpt
/t
î
zr?kpdzl6,.Vervloektvooreeuwig!
die mantel?
ARABELLA. Lag hier op den grond -

EENIGE zAAMGszwoltExEx (mompelen). Gianettino werd hler
vermoord
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>alEsco (doohbleek tw vagyelend). Uwe meesteres is gevonden. (drabella gaat c#pJ# âeezt. J'
f-cp':matte xgeAldl
oaletn
lang8&Clgeheelen ârize ,daartta op zccl/ezz,yjaagden toon,die
r/îlez?> milder xpr#/.) Hetiswaar 3vlkar en ik beu der
wanhoop ten prooi. (r '? om af
'
c; heen 8laande.) Gaatterug,
gi
j menschengezigten .Ha,(tandeklter8end :zlnaar den J&II:J
r.
jautjnj.
j
zlende) had ik slechtszijneschepping tusschen mjJ.nek
ik gevoel behoefte om de geheele natuur te vernielen , te ver-

lll
szelen tot zij in overeenstemming is met mi
jne smart.
(Tot#eonerigett,die ldrdz# olttJei
zzheen 8taan.4Menschen! zooals zij thans daar staan, erbarmeli
jk, zich zegenende en
zalig noement
le,datzi
jnietzijn zooalsik .Nietzooals ik!
(Uitgepute1tJek aangedaalt.) Ikalleenbengetrofen- (Sneller,
voe8ter.) Ik? Waarom ik? Waarom niet metmi
j ook deze?
Waarom mag ik in mijne smart mij niet trxsteu mei de
smart van een medeschepsel?

cAzzcAGxo (be8câroomd). Mi
jn waarde hertog
ElEsco olûjpt Jdpzaan PIeJ eeltù'
clzefreilzz?# lagohen). Ha,
welkom !Hier,Godezij dank! Hier is erdan tock i
llll,die
ook door dien bliksemstraalgetrosen werd! (Calcapto -5/# it
z:
''
zl:armea drltkkende-j Broederin mijnewanhoop!Deelgenoot
mi
jner vervloeking! Zi
j istloot
l! Gijhebt haar ook bemind!
(HV trektJd
-oz
:naar hetY/
cel&#rfff-/zl
jltâpp/d er Jt
T:01.) Verj isdood! (fzzeen Jp:1-8tarende). O ,datik voor
tsvi
jfe1! Zi
de deur der hel stond, datik mijne oogen kon rigten op de
menigte folterwerktuigen der vindingrijke duivels,mi
jne ooren
het gekeà
-m van gemartelde zondaren konden opzwelgen.

O,

kon ik het zien,mi
jn leed,wie weet,misschibnkon ik hetdan
dragen. (Afet algri
jzen llcr het JJ' gaaltde.) H ie1- 1igt
mi
jne v1
-ouw ,ve1
-m oo1-(
1
Neen, dat zegt te weinig!
(J.
'
&Jmeer vc(&?I1.) Ik,e11endige,11eb m i
,
jne v1
-ouw verluoo1-(
1
O !zoo iets kan de hel bi
jna geen genoegen

l0l
gevell. - Eerst moest Zl
*
J* mI
@
J* voeren tot aal
) llet einde van
hetsteile , glibberige pad,dattot hcthoogste geluk leidt,voeren

tot aan de poorten des hemels en dan mijnaarbeneden
storten
dan - o,datmijn adem zielen kon verpesten
dan
dan vermoord ik mijne vrouw
Neen!die gruwel
zou te min zi
jn
dan vergissen zicll (mettzrlcl/ïze) twee
oogen en (met rrde,
îfrî/
p'
/7
tizl nadrltk) ik ve1-m oo1-c
l m(
i
l
-11e
v1-ouw ! (Bitter îcpcJt#l#.) Dat is het meesterstuk! (zllle
Z7J04#*2'
?6!
0rf@l&0l 8tevltett ozs/rpdrr
/

ltlttttte ftWJ&ê.
#. Eeltigett

#rpt
wezl h'ffzlo/e trauest aJ. fkl/.
z&.l
rlEsco (?/?'
/.
;t
:/p?f/ elt kalmer ppz zicâ J:t
?OJziettde). sYeent hier
iemand?
Ja, zi
j die ee11 vorst ve1-m oo1-d(
1e11,
Mreenen! (Op #p,
///0
3, 8martelc
''
/-:/1 tooa). Zegt! '
Weentgi
j
.

over deze treurige gebeurtenis, of over het oogenblik waarop

zi
j voorviel! (Ilt t
atk
old erlt8tige, '-oereude Jp?/#fze voor Jd/11
-.
:
18taal
lde.) sYaar verstaalde lnoordenaars warme tranen doen

vloei
jen, vloekte slechts Fiesco in zi
jne wanhoop! (.
S7
J'valt
fzrtzp/tpé/bi
j Jt'
fvr ltedel..)Leonore,vergeefmi
j God isbarmhart7
.
g! (Zacât :0: veevloedig.) Jaren vooruit,Leonore,stelde

ik mi
j reeds llet geluk voor, tlatik zou smaken in hetuur,
waarin ik aan de Genuezen hunne hertogin zou toonen

lk

zag in mi
jne verbeelding uwe wangen met een schaamrooden
blosovertogen uw boezem,vorsteli
jk schoon,golven onder
llet zilvergaas verrukkeli
jk klonk mi
juwe fluisterende stem
reeds in de ooren, niet bi
j magte mi
j den omvang van uw
geluk mede te deelen! (Lerendiger.) Ha!ik hoorde reeds in

mi
jne verbeelding,hoe men onsmetoorverdoovendetoejuicllingen begroette, en ik zag hoe de zegepraalmî
jnerliefde zich
spiegeltle in den in 'tniet verzinkenden nijd! Leonore
dat oogenblik is tlaar

, Genua's hertog is uw Fiesco

en

Genua's armste bedelaar ruilt zi
jn verachten stand niettegen
mi
jn leed en mi
jn gewaatl
(Roelknd.) Eene gade deelt

zi
jlle ellelltle -- met Mie kan ik mijne heerlijkheid deelen?
llli
l'f
t,
.
t?
tw/Leriger ezldlwktzi
l'x hoold depezlâetli
jk. WJJeAIzi
jtt
aangedaan-)
cArcAGxo. Zi
j was eene voortrefelijke vrouw.
zlllo. Laat hetvolk vooralnog onbekend blijven met deze
treurige gebeurtenis. Het zou den onzen den m oed ontnemen

en dien (lervi
janflen aanwakkeren.
FlEsco (8taatp' , kalm ezz lm8tberadt
mj.Hoort,Genuezen!.

de Voorzienigheid, zoo ik haar goetlbegrijp,sloeg mij deze
wonde slechts, om te zien ofmi
jn hart sterkte genoeg bezat,
om alzi
jnetoekomstige grootheid te dragen. Hetwaseene
gevaarlijke proef- thansvreesik noch verdrietnoch betlwelming meer. Komt! Genua wacht op m i
j,zegt gij?lk zal Genua een vorst geven, zooalsgeen staatinEuropadien

bezit Komt!ik wi1voor deze ongelukkigevorstineeneli
jkstatie doen houden, waarbijhetleven alzi
jne aanlokkelï
jkheden za1 verliezen en de dootl za1 schitteren als eene bruitl -

Volgt thans uwen hertog! (Zi
jgaan c/. ïraatltlelutar8câ.
)

Y E E R T I E N D E T O O N E E L.
ANDIIEAS DORIA. LOMELLINO.

AxoltxAs. Daartrekken zijz-uichende lleen.
LoMllululxo. Zij zi
jn dronken van geluk. De poorten zijn
onbewaakt.Alles stroomt naar de signoria.

AxollEAs. Slechts voor mi
jllneefwaren zijbevreesft.
neef is dood. Luister,Lomellino --

IuoMxlilxo. Hoe? nog?nog hoopt gi
j,hertog?
AxoxlA.
s (erlt8ti
yt.Vrees vooruw leven,omdatgi
jmijspot-

te11d he1
-to g I
Aoem t, wanneer ik hoegenaamcl geene 11ooj)
meer mag koesteren.
IuoMElululxo. H eer een opgewonden volk ligt in (le scllaal
van Fiesco
W at ligt er in de uwe?

AxoltEAs (jes'
#j
@
'. De hemel!
IuoxEtLlxo ('
vottend det
îclpffprd opâalende). Sedert c
leult.

vinding van het buskruitl trekken t
leengelennietmeertevelde.

AxoaEz
ks. Beklagenswaartlig wezen,moetgijcenenwanhopig'
en gri
jsaard ook nog zi
jnen God ontnemen? (Evitntig t?zlJp?f
t.
lend.
4 Ga! maak bel
tend datAndreasnog leeft Andreas
moet gîjzeggen, smeektzi
jne kinderen hem toch nietop zijll
tachtigstejaar naar hetbuitenlancltejagen,waarmenAndreas
nooit zou vergeven,dathi
j(
len bloeizijns vac
lerlands zoo zeel'
bevordercle. Zeg hen dat,en dat Andreaszijne k.
inderen bidt
om een klein plekje gron(
1 van hetvaderland,waar eenszijll
geb een te kan rtlsten.

IuoxlLlzrxo. lk gehoorzaam , maar koester weinighoop.(#(
)'
milgaqn.j

AxoltEAs. Luister!en lleem deze -lt'ze llaarlok med.
e Z(
is (lc laatste,moet gijzeggen,en zi
j vieluitin den dert
len
nachtvan Januari
j,toen Genua zich losscheurde vanmi
jnhart
zi
j heeft tachtig jaarmijn hoofd bedekten zi
j verlietmijn ka1en schedelin het tachtigstejaar de haarlol
cisbroosgeworc
len, maartoch nog sterk genoeg,om den slanken jougeli11g den purperen mantelc
ligt te snoeren. (Hi
j gaataJ. .
tf
amellùto gaateene 1zî#t?
:é?ntl-qat '
J0
î. l.
leêt âppr/jzbôelevt:0zjuicheit.)
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V IJ P T 1E N D E T O O N E E L.
VEURINA komt rcm tk âaven. BERTHA en BOURGOGNINO.

VE1tItINA. Ik hoor gel
-uich. W ien geldt dat?

BouRGoGxlxo. Zi
j zuien Fiesco tà
't hertog uitroepen.
BERTIIA (leltntcz/p/fk tegen Wpffrgpgzlizkp.)Mi
jn vatlerisvreesseli
jk,Scipio!
vERltlxA. Tmatmi
j alleen,kinderen!- O Genua!Genua!
BouRGooxlxo. Het gepeupel aanbidt hem en vorderdeonstui-

mig zi
jne verheëng. De adel zag hetmetbeven aan,maar
durfde geen neen zeggen.

VESRINA. Mijn zoon,ik heb almi
jnehavetotgeldgemaakt
en op uw schip doen brengen.N eem uwe vrouw mede ensteek
.

:

.

onmiddeltk in zee. Misschien volg ik u. Misschien - ook
niet. Gij zeiltnaarMarseille,en (âen fdd#&*omâelzende) God
geleideu!(k%nelc.J.)
BEXTHA. Waaroverpeinstmi
jnvadertoch,in 'shemclsnaam ?
Bocalooxlxo. Hebtgi
j verstaan,wat uw vader zeide?
BXRTHA. Vlugten , o hemel! Vlugten in dezen nacht!

BovxGoGxlxo. Hijbevalhet
gaan z'cc''de Acr:zz.)

en wijgehoorzamen.(Beide

Z E S T I E N D E T O O N E E L.

VERRINA. >aIEsco in Jdrfprv; gemaad.
(Zi
j ontmoeten elkander.)

>alEsco. Verrina!Dattreft. Ik wilde u Juistopzoeken.
VERRINA. En ik u.

>alxsco. MerktVerrina geene verandering in zi
jn vrient
l?
vEltulxA (tevugâolldend). lk hoop van niet.

Afaarzietgij ook geene?
vEltltlxA (zondel-Jt
olaatt& zien). lk hoop van lliet!
lplEsco. lk vraag u of gijgeeneverandering in mijvindt?
vEltltlxw (ua et
?0l'
tlugtigettJ/fl-). lk villtler geene.
l-lEsco. '
Welnu, ziet gij, dan moet het toch waar zi
jl,
clat magt de mellschen niet tot tyrannen maakt. Sedertwi
j
FIESCO.

elkander verlieten,ben ik hertog van Genua geworden,enVer-

rina (hetttpzvll,
/zez/#dl vinc
lt mtneomhelzing nog even hartelijk
als alti
jd.
vEltlllxt. Des te erger, dat ik ze koel moet beantwoorden;

de glans der majesteitvaltalseen tweesnijclellt
l mestusschen
den hertog en mij!Johan Lodewijk Fiesco bezatlancleninmtll
hart ttlansheeftMjimmers Genua veroverd en ik neem mijn
eigendom terug.

yaEsco lotlthl
gt8Q. Dat.verhoede God!Voor een hertogdom
zou die pri
jstewoek-erachtig zijn.
VERItINA (mompelt.
ypozklcol. Hm.ls de vri
jheid dan zoozeer
uit de mode geraakt, dat men de eerste debeste republiek voor

een spotpri
jsweggeef'
t.
r
l
E
s
c
o
(
z
i
c
h
p
.
p
d
e îy
'p
peîtJ5
J&zlt#). Dat laatslechtsFiesco
-

zlch zeggen.

vEltltlxt. O ,llatuurlt'k!Hetmoet altijd een voortreflbli
jke
kop zi
jn,diedeyvaarheidkanhoorenzonderdrittigteworden
Jammer maar, tlat de bekwam e speler zich in ét
s11e kaa1
-t

heeftvergist. Hi
J
'berekent
lehetgeheelespelvan den naijve1-,
m aar die geslepene, bekwame man liet de vatle1*lan tl*sliefde

btliten rekening. (3Ietozc#rv/c-ll-leeftde onderdrukker dervrt'heicl ook een mic
ldelin zi
jnehanden om de ltracht derottde
11o111einsc11e deugd inbedwangtehouden? lkzweerbij(lell
levellden Gocl, tlatalvorens dellakoluelingscllap mijn gebeente
uit de begrtiafplaats van een hertogdom opdelh,zi
jheteerst
op hetra(lbi
jeen lnoetverzaluelen!

yallsco (vteemt Jt
?w met zccâ///df# J,
F
J'de J'and). Ook niet,
wanneer de hertog uw broecler is? Wanneerhi
jzijn vorstendom maakt tot de schatkamer van zi
jne weldaden,die hi
j tot
de
e
l
e
n
?
Ve
r
r
i
na
,
oo
k
dan
nog toe niet bi
j magte wasuitte
niet?
vERltlxA. Ook dan niet- de teruggave van het gestolene
heeft nog geen dief van de galg geholpen. Bovendien is die

eclelmoedigheid op Verrina van geene toepassinj. Mijne medeburgers zou ik kunnen toestaan mi
j weldaden tebewîjzen,omr
datik zulks mijne medeburgerszalkunlen vergelden. De geschenken vallvorstellzt'n genadegiften en dieverwacht
ik slechts vall God.

yallsco (bitter). ltalië isgemakkeli
jkervan den Atlaltischell
Oceaan loste rukken,dan dezen sti
jfkop van zi
jneillzigtellaf
te brengen.

VERXINA. En in hetlosrukken zt't gi
jantlersniethetminste
bedreven; daarvan kalzhet lam republiek meêspreken,datgi
j
den wolf Doria uit den muil scheurdet

om het zelf te ver-

slillc
len.
Alaar.genoeg! Zeg mt'alleen nog ,hertog,wat
heeft toch die armeduivel gedaan,diengîj aan de Jezuitenkerk deed ophangen ?
yallsco. De schurk stalt Genua in brand.
vEltltlxx. Afaar de wetten liet deschurk toch ongeschol
lden ?
I'
-llsco. Verrina lzlaakt luisbruik van mî
jlle vrierldscllap.
vEltfux.
,t. '
Breg lnet (le vrieuclschap ! ik zeg u ilulners , ik
beluill tt lliet lueer; zweer
dat
u haat
haat als
di
e
de
e
e
r
s
t
e
z
ol
l
t
t
e
op
a
a
r
de
pl
e
e
gde
, eene
de parat
lt'sslallg,
h
e
t
me
l
i
s
c
hdo
m
dr
ukt
zontle,diereedsvijfdllizeld jaren op
lloor, Fiesco
lliet als eeli olldttrc
laan tot zl
k
.j
.l
z j'
tc(
?y. ul
-(
,t
.
als eeil vricntl tot (
?en vzielzd , als een l
1a(
)n sc11 tegenove1.

zi
J
1l1eve11luen.sc1)spreek 1
-k tot1.
1.(Sclteîi
p elt//*r/
:.) Gt-hcbt
(1(? i1)a,J-est,(tl
-t'
-g-ei
'
l (;otl st
-tlscl
tlolltlell, onltlat a
,
J
-.
,vall tltll) Ss-ltarachtl
..
J

bi
juw schelmstuk de deugd totmasker gebruiktet,en Genua's
patriotten misleitldet Indiel
z ook ik dom genoeggeweestware,
Fiesco, om het verraacl niet in te zien , zoo waar ik leef,

ik zou mijeen strop get
lraaid hebben om mijzelventeworgen.
Het vorsteli
jke schelmstuk wordtweldoor zondige menschen
toegejuicht, maar gij hebt den hemelbespot, en hetlaatste
oordeel zal uw volznis tlitspreken.

(Fie8co zietJé'ozlontnteld ezlzwi
jgend 8trak aan).
vEltltlxA. Peins niet op een antwoord. Thansverstaan wij
elkaltler. (Na ::zl0
#
, op ettneder?,
f?
ct4#t
,J:zl.) Hertogvan Genua,
op de scllepen val t
len tyran,die gister nog regeerde, leerc
le
lk eene mel
zigte arme schepsels kennen , die met iet
leren riem-

slag zich eelle verjaarc
le schult
l herinneren, erl hunne tranen
vloeijen in t
len Oceaal, die even als een rb
jk man te trotscll
is oln ze tetellel Een goed vorstbegintzijn bestuurmet
wel te doen. Zoudt gij niet ktulnen besluiten om de galeislaven hunne vri
jheid te hergeven?
>azEsco (dcJe3y). Laten gîj de eerstelingen zt'n, diemi
jne
jy1*
.al111l
*
J
* gelukk-ig maaltt Ga en zeg hun,datzt'allen vrij
ZI
*
J
*II!

vyll
tltlxx. Dan is de zaak slecllts ten llalve gedaan ,omdat

gî
j dan hullne vreugde niet zoudtzien. Ga zelf'. De groote
heeren zi
jn er zoo zelden bij, als zîj kwaac't stichtelz; zouden
zi
j hetgoede ook in lletgeheim moetcïtwerken? lk dacht dat
een hertog niet te hoog stond om (
lelt dank van een bedelaar
aan te nemen.

Nlan, gi
j zi
jt vreesselijk! lk weetniet,
ik u volgen luoet. (Beide.
gcfcpzltaar f/: zi
jde.der zee.4
vEltltlxjt(8taat,
NJ//,weeutoet
li
g). Docllo1z1hclslui
j nog (
JJ1lFIESCO.

maal, Fiesco ! Hier is toch llielnalld , die ziet dat Verrina
weellt en dat het llarf val een vorst ook gevoel bezit. (f//
.
/
(li-ttL.iJcnk
,aaîtzt
)
,btJ/'
fr/.) Voorzeker, llooit klopten tweegroo-

l38

tere harten tegen elkander,wi
jbeminden elkanderz0obroederlt'k innig (Ilèvi
g frddzsdzl#e-lFiesco!Fiesco!gi
jbesloegteene
plaats in mi
jn,hart die het geheele menschdom ,zelfsdrievoudig geuomen, niet meer kan aanvullen.

rlEsco Lzeer cczeicczz). Wees

mijn vrientl!

VERRINA. W erp dat gehate purper weg,en ik ben het!De eerste vorst was een moordenaar,en voert
le het purper in

om desmetten zi
jner misdaatlin(lezebloeclkleurteverbergen
IIoor,Fiesco 'ik ben een kri
jgsman,heb weinigverstandvan
nattewangen Ficsco ditzijn mi
jneeerstetranen Mrerp
dat purper weg ?

yallsco. Zwijg!
VERXINA llmri
gerl. Fiesco

als alletroonen deraarde daar

lagen als belooning, wanneer ik wilde knielen voor een sterve-

ling, en ginds al hare martelwerktuigellom mi
jte pi
jnigen,
hvanneer ik hetniet wilde - ik zouf
le niet knielen

Fiesco!

Lh1
j
,
'Jwft
4J)hetismijn eerstevoetval JYerp datpurperweg!
rllsco. Sta op en maak hetmijnietlangerlastig!
vll
tlux.t (èe8lotett). lk za1 opstaan en hetu nietmeerlastig
maken! (Zi
j 8taan J# eeneJplcoz/7, die 2sJcr eelte galeirper/.) De
vorst gaat voor. (ZF
J-gaaltfktht
ïr de./JJcfl/k.)
FIESCO.

Trek nietzoo aallmt'n mantel -hijvalt!

vlRltlxA (op F
l'zs3wfctlWepf/f
?zl tooî
t.
b. àYelnu, a1s het purper
m
o
e
t
de
valt,
hertog.volgen! (Ili
j'
j'
JPO-Jâeitt ?
0z zee-)
yallsco (roe
pt@fï/deppîtp
(?pl. l-lelp,Genua! l'
Ielpuwenhertog!
I.
TFJ'ziltkt-)

Z E V E N T IE N D E T O O N E E L.
CAIZCAGNO. SACCO. ZIBO. ZENTURIONE. ZAAM GE-

ZWORENSN. VOLK. (Xlle1tpAlJdJ:!#,qng8lV.j
.
cAtcAGxo (roept). Fiesco ! Fiesco! Andreas is terug,halt'
Genua schaart zich aan de zi
jclevaù Andreas. WaarisFiesco?
NERRINA (op rcd/dp
l Jppz
l). V e1
-(1ronken !
ZA:NTUItION>:. Antwoordt de hel of het gekkenhuis dat?
v:ul
llxzt. D o or een an(1e1-v e1-d 1
-onk en , als dat liefe-

lijker klinkt lk ga totAndreasover.
Lz4ll(
m Iutl
ez?l'
ltprptytw zlri
jgeztd 8taalt. f.
&/t
scla.w rali.
j

9E ltLà88lïKEN 9ER

WERELD

'j.
1

D R A M A '1'1SO H E ST U K K E N
WERELD

s c 11IL 1.E 11 ,

M ()L I2 1$E cn G 0 E T 11E.

zU 1'lallE N ,

P. 11z. '
I'L'xtN r
1''
h'X'G-t.

1N H O U D .

('
4O E T H E , GOETZ VAN BERLICHINGEN, Tooneelspel

in vi
jfbet
lrijven. Vertaling van H.Broese.
M O L 12 RE ,DE INGRBEELDE ZIEKE, Bli
jspelindrie
bedri
jven. Vertaling van Taco.
SCH lLL ER , MARIA STUART,Een treurspel in vijf
bedrijven. Vertaling vau J.J.L.ten.Kate.
G O E T H E, DE BURGER-GENERAAL , Blijspelin J/n
bedri
jf.

G 0 E 1'11E ,

G 0 E T % V A 5 B E 11L IC 11I5 G E 5
M ET DE IJTERES lI15D.

T 0 0 N E E L SP E L IN V IJF B E D R IJV E N .
BEWERKT VOOR H:T TOONEEL.

V E R T A L1N G vAx H. B R O R SE.

Pt R SO N E N.
KEIZER MAXIMILIAAN.
GOETZ VAN BERLICHINGEN.

ELIZABETH,zijn vrouw.
MAaIA,zi
jn zuster.
KAXEL , zi
J
'n zoon.
DE BISSCHOP VAN BAMBERG.

ADELBERT VAN WEISLINGEN.
ADELHEID VAN WALLDORF.
''RANS YAN SICKINGEN.
HANS VAN SELBITZ.
BROEDER MARTIJN.

>alu xs, edelknaap van van W eislingen.
GEORGE.

FAUD.

Knapen van Goetz.

PETER.
DE HOOEDMAN DER RIJKSTROEPEN.
DE EDELE VAN BLINZKOPF.
FRANS LERSE.

MAX STOMP.
KEIZERLIJKE RAAD.

Raadsheeren van H eilbron.
Geregtstlienaren.
Twee Neurenbergsche kooplieden.
sT.BvERs.

METZLER.
LINK.
KOOL.

A anvoerders der oproerige boeren.

De waarfl van een kroeg.
Een onbekende.
Vier botlen van het Veemgerigt.

Bisschoppelijkeruiters.
Ri
jksknechten.
Ruiters vau Berlichingen.
De Zigeunerhoofdman.
De Overgrootmoeder.
De Dochter.
De Knaap.
Verscheiden Zigeuners.
Gem askerd gevolg van Adelheid.
Vrouwen en huisgenooten op Jaxthausen.

E E R S T E B E 9 R IJF.
E E R S T E T O O N E E L.
Ilerberg.
METZLER. SIEVERS. TW EE BXMBERGSCHE RUITERSKNECHTEN.

DE WA.
&ltD. Vervolgen8 FAUD en PETER.

sllvlRs. Hansz-e,nog een glas brandewijn!En meet christelijk!
WAARD. Gi
j moetNooitgenoeg heeten!
METZLER (/pJ Siener8j. Vertel dat nOg eensvan Berlichingen !
De Bambergers ginder ergeren zich dat zi
jzwartworden.
sllvxas. Bambergers? W at doen die hier?

METZLEIt. Weislingen isboven op hetslotbi
j mijnheer den
graaf,reedstwee dagen;zijhebben hem totgeleide verstrekt.
lk weetnietwaarhi
j van daan komt. Zijwachtenophem ,en
ïaan terug naar Bamberg.
slzvExs. '
W ie is die W eislingen ?
METZLER. De regterhand van den bisschop, een fel heer,
(lie er op loert om Goetz een dienst te doen.

slEvErts. Hi
j mag zich in achtnemen.
METZLER. lk bid je,vertelhetnog eens!(Opzetteli
jk îf/f#.)
Sedert wanneer heeft G oetz dan wez
ar twistmet den bisschop van
llaluberg? llet lleetteilumersdatallesverzoend en vereflend was.

slEvEas. Ja, verzoen je met de papen. A1sde bisschop
zag,dathi
jnietsuitrigtte en alti
jtltrok aan hetkortste eind,
vielhij nederig op de knieën en (
leed zijn bestom een verge*

li
g.k tot stand te brengen. En de trouwhartige Berlichingen gaf

op ongehoorde wi
jze toe,zooalshijalti
jt
l doet,wanneerhet
voordeelaan zi
jn kant is.
METZLEII,
. 00d beware hem 1
.Een regtschapen heer!
slEvzus. Denk nueens,isdatnietschandeli
jk? daarnemen

ze hem een J
-ongen weg,terwijlhi
jniethetminst er op verdachtis. Maar hijza1zeweêrgaauw daarvoorplukken.
METZIUER. Het is toch Jammer,dathem de laatste aanslag
misluktis!Hijzalzich leelijk kwaad gemaakthebben.
slxvEl
ts. Ik geloofniet datin langen ti
jdhem ietszJJheeft
gespeten. Begrijp eens, alles was zoo naauwkeurig mogeli
jk
uitgevorscht,wanneef de bisschop uit de badplaats zou kom en,
met hoeveel ruiters, langs welken weg, en a1s het niet door

valsch volk wasverraden geworden,zou hi
j zijn bad gezegend
en hem droog gewreven hebben.

EEICSTE RUITER (dieïzl/f/ddcldzlnaderèt
,y/po
j
zlezl184.Wathebt
gij op onzen bisschop tezeggen?lk geloofdat gijtwistzoekt.
slEvERs. Toomt uw paarden op! Gij hebtaan onzekrib
niets te zoeken.

TwExox XUITER. Wie geeftJe regtvan onzen bisschop met
minachting te spreken ?
sllvxàs. H eb ik J
-e taal en antwoord te geven ? Ziet de
grap eens aan !

lEer8tezwï/dr 8laatkzzzom deooren.j
METZLEII,
. Sla dood den hond !

(Z'
( vallen op elkanhr aan.)
TwEEDE XUI'
.
rElt. Kom hler,alsgijhetharthebt!
wAAxo (ruktzetlczlelkanderj. '
Wiltgi
jbedaard zijn!Krijgt
(luizend beroerten!Scheertjenaar buiten, a1s gi
j zamen wat

6

uit te maken hebt. ln

mi
jn huis za1heteerli
jk en ordelijk
toegaan, (H4*.
vcAvi
// h ruiter8#ddenrffJ/.) En gij,ezels,
wat vangtgi
j aan?
METZL:R. Maar niet ïescholclen,Hansl
-e,anders slaan wi
j
a op dehersens. Uw grofheid dulden wi
jnietlanger.
wAARD. Ei, zie de voorname heeren eens aan !
METZLER. Voornaam gel
loeg! Een boerisaltijflzoo goet
l
als een ruitef,en misschien zoo goed als een ridder. Hetzal

blijken! Kom kameraad, wi
jwillen die (laar buiten blond en
blaauw slaan. (Zt
jpccznaar#azachtelvrond.Tf
,
/
lt
/:Berliching8che
rffi/:r,
skomen Jfzlzlpzlei
t nemen & drdr,
ymede naar eprdzl. Aletzlev

gaatnaar Jvf&m.)
PAUD. W at is hier te doen?
slxvERs. Ei,goeden dag,Faucl!Goeden dag,Peter!W aar
van daan ?

PITER. Heb hethartnietteverradenin wiensdienstwijzijn.
slxvlxs. Dan is uw heer Goetz ook welniet ver.

>a
AUo. Houdtden montl!Hebtgi
j twist?
slzvxus. Ge zijt de kerels buiten tegengekomen; 'tzijn
Bambergers.
EAUD. W at doen die hier?

Weislingen is boven op hetslotbi
j dengenadigen
heer;zijhebben hem begeleid.
SIEVERS.

PAUD. W eislingen ?

MSTZLER (diewdftveezf/
lcr:knl
qmel'
%fdrfl
.
# pozl/l. Braarbli
jft
gi
j?K0m er uit,gaauw en help mi
j er op slaan!
#AUD (terwi
jl de anderen zl
'
câ een f/l/lk nerœl
jderen). Peter,
dat is een gevonden hapje! Heb ik Jenietgezegd,dathi
j
hier heen was? Wt-hadden daar ginds nog een poos kunnen
op en neêr stappen !

slEvllts (totMetzler). Hooreens,als debeideruiters eens
met onsaan den slag gingen,datiou toch zekerderzi
jn!

M>zTzI.
Elt. Wi
j hebben ze nietnoodig.
slEvlas. Hulp is toch beter.

y'
Auo (/p/dettff
lccr#l. ls t
legastreet
lslang op het slot?
wAAuo. Reedstwee dagen. Hij wi1op het oogenblik vertrekken;depaarden zi
jn reeds gezadeld.
FAUD. Wijdoen er ook welaan alswijverdergaan.
slEvlxs. H elpt ons toch eerst de Bambergers afranselen.

PETER. Gi
j zijttoch ook metu beiden. Wijmoetenvoort.
Adies!
METZLER. Die schoften van ruiters!Betaalt men hun niet,

dan doen zi
j geen slag. Zijlijken een aanslag in den zin te
hebben. In wiens t
lienstzijn ze?
sllvEas. lk mag hetnietzeggen:zijdienen Goetz.
BAMBERGSCHE ItrlTERs (aat de#:/r). Komteruit,a1sgt'
het hart hebt.
METZLER. Kom , zoo lang a1s ik een knuppel heb ,ben ik
niet bang voor hun broodspiessen.
(BeideaJ.j
e
p
a
l
l
e
n
go
e
c
l
o
p
1
o
s slaan, als
wAAaD (alleenj. Zi
j moeten

ieclerzooyeelslaag zalkrijgen a1shi
jverient. Datzullenwi
j
deze keer heel gelaten aanzieu.
(z.
/
.
/'
.)
T W E E D E T O O N E E L.
W oud. Een kleine hut op den achtcrgrond,
GOETZ.

Waar blijven mt'n knechten toch! Heen en wezr

moet ik gaan,anders overmantmi
jdeslaap. Reedsvi
jf(
lageu

ennachten op deloer!Hetbeetjelevenenvrijheidwordtiemand
zuur gemaakt. D aarom , alsiku lleb,Mreislingen ,wilikheter

bijlaten.llli
t'ratdenJ:l.:;'.)Mleê
arledig! George! Zoolang
het daaraan niet ontbreekt en aan frisschen moed,lach ik met
tle heerschzucllt en twisten der vorsten. . Oeorge! Zeut
lt

maar, papen, uw dienstvaardigen W eislingen overal heen ,

naarneven en peters!laatmi
jbijhen zwartmaken.Gaatmaar
altijcluw gang!Ik ben wakker. Gi
j waartmijontsnapt, bisschop! Zoo mag (lan uw lieve W eislingen hetgelag betalen.

George!Is deJongen doof!George!George!
D E R D E T O O N E E L.
Go:Tz. GEORG:, wet Jcrzlc: en J#1'
lœz
d âelm rcoz een
tlpîzcdq
îda ntan f
zf/.idr?x.
îf.

GEORGE. Gestrenge heer!
ooxl'
z. W aar zitge!Hebtgegeslapen? W atvoorden (luival
voert ge voor gekheitl uit? Kom hier,ge ziet er goetl uit.

W ees nietbeschaamd,Jongen. Ge zijtbraaf!Ja,alsgijhet
vullen kondt!'tIs het kuras van Hans?

Gloltos. Hi
j wilde een weinig slapen en gespte hetaf.
GoETz. Hi
jis gemakkeli
jkel-dan zijrtheer.
GxoxGx. Wees nietvertoornd. Ik nam het zachtjesW0ge11
nam mijns vaders oud zwaard van den muur,liepdeweide op
en trok het uit.

GoETz. En hieuwt om jeheen? Toen zullen de hekken en
doolmen er van gelust hebben. - Slaapt H ans?

Glol
llE. Op uw roepen sprong hi
j overeind en schreeuwde
mt' toe dat gij riept. lk wilde hetharnaslosgespen,toell
hoorde ik u twee-, driemaal. Toen trok ik de riem en vaù
den helm in den knoop en daar ben ik nu.

GoETz. Ga,breng Hand zi
jn harnasterug,en zeg hem dat
hijklaar moetzi
jn,hijmoetnaarde paarden zien.
G!:ouGE. Die heb ik goed gevoederd en weêr opgetuigd.

Gijkunt opzitten,wanneergijwilt.

Vx4
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tioETz. Vul mij nog eens den beker! Geef Hans er ook
een; zeg hem dat hi
j montermoetzi
jn,hetkomter op aan.
Ik hoop e1k oogenblik op de terugkomstmijnerboodschappers.
GEoull. Ach , gestrenge heer!
GoETz. W at scheelt u ?
GEoRGE. M ag ik niet m eê?

Gosl'z. Een andere keer,George,alswijkoopliedenvangen
en wagens kapen.

GEORGE. Een andermaal,dathebtgijreedsdikwi
jlsgezegtl.
O voor deze, voor deze keer! lk wi1 maar achteraan loopen ,
maar aan den kant op de loer staan. lk wilu de afgeschotell

pijlen terug halen.
G0ETz. De volgende keer, George. Gij moet eerst een
wambuis hebben, een blikken helm erè een spies.

(lyiolttyy;. Neem mij meê. Ware ik laatst er bi
j geweest,
gij zoudtflen handboog nietverloren hebben.
GoxTz. Weetgi
j dat?
GsoxGz. Gi
j wierpt hem den vijand naarhethoofd en een
van de voetknechten raaptehem op,wegwashi
j. Ikweethet,
niet waar?

GoxTz. Vertellen u datmijn knechten?
GEORGE. Ja zeker. Daarvoor quitik hun ook, alswij de
paarden roskammen,allerleideuntjesvooren leerik huuallem
leivmlijke liedjes.
lolTz. Gijzijteen bravejongen.
(eolttl>;. Neem mijmeê,opdatik hettoouen kan.
GoETz. De eerste keer de bestq,op mijn woord. 0ngewapen: als gi
j zijt,znltgi
jnietin geveckt. De tijden,die nog
komen zullen,hebben ookmannen noodig. Ik zeg je,knaap,
er zal een dure tijt
l komen. Vorsten zullen hunne schatten
bieden voor een man,dienzi
jnuhaten envervolgen. Gaheen,
George, geef aan Hans zijn harnas terug en breng mijwi
jn

i
f;oErr'
ll17:, (;()I'rz.

S
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(George c.;J '
Waar mi
jn knechten bli
jven! Het isonbegri
jpeli
jk. Een monnik! Waarkomt dienog van daan?
V IE R D E T O O N E E L.
GOXTZ. BROEDER MARTIJN. %dte1* GEORGE.

GolTz. Eerwaardigevader,goedenavond1
.Vanwaarzoolaat?
MAXTIZN. Verpligt, edele heer! lk ben voor 'shant
ls maar

een nederige broeder,wanneerer evenweleen titelzijn moet,
Augusti
jn metmi
jn kloosternaam ,tochhoorikhetliefstMarti
jn,
mi
jn doopnaam.
lolTz. Gi
j zi
jtvermoeid,broederMartijn,enzont
lertwijfel
dorstig! (GeorgeJr-gfwi
jn.) DaarkomtdewijnJuistvanpas.
MARTlzx. Voor mi
j een dronk water! (Ueorgea$) lk mag
ïeen wijn drinken.
GoETz.

Is dat tegen uw gelofte?

MARTIJN.

Neen, heer, het is niet tegen mi
jn gelohewi
jn
tegen mijn gelofte is,zoo

te drinken; dewi
jl echter de wijn

drink ik geen wijn.
GoETz. Hoemeentïi
J dat?
MARTIJN. We1u,datgijhetnietverstaat. Etenen(lrinken,
denk ik, is des menschen leven.
GoxTz. W elnu!
MARTIJN.

Wanneer gi
j gegeten en gedronken hebt,zijte
oij

als op nieuw geboren. De wi
jn verheugt des menschen hart

en devroli
jkheid is demoedervan alle deugden. Wanneergi
j
Wijn gedronken hebt,zi
jtgij alles in dubbelematewatgijzijn
moet, eens zoo gemakkelijk denkend,eenszoo ondernemend,
eens zoo snel iets tlitvoerend.

GolTz. Gelijk ik hem drink,ishetwaar.
MARTIZN. Daarvan spreek ik ook,maarwij
ezlbeker; J'
/ zetf*péz,.
J
îdetalelrnprvï/.l

(ceorgemet

qoETz LtrektJlzzop al
y&.
7. Ga op den weg naarDachsbach
en methetoorop den gront
lliggen,ofgijnietpaartlenhoort
komen en keer terstond hierterug! (George J/.)
MAltTlzx. Maar wij, a1swi
j gegeten en gedronken hebben,
zi
jn Juisthettegenovergestelde van hetgeen wijwezen moeten,
te 1ui voor elke stille bezigheid,ongeschikt tot natlenken,verstrooid in het gebecl en onrustig op onze slaapstede!

Goll'z. Een enkelglas,broeder Martijn,za1u in denslaap
lliethinderen. Gi
j hebthedenveelgeloopen.(ReiktJ:Jâem Jp:.)
Zegen op uw werk!

MARTIJN. 0p uw lediggang,wiltgi
j zeggen. lk wenschte
t
lat God van mijeen tuinier ofwerkman gemaakthad,dankon
ik geltlkkig zijn. Mijn abt houdt van mij,mijn kloosteris
Erfurt in Saksen;hi
j weetdatik nietstilkan zitten,daarom
zenllthi
jmi
j overalheen,waar watteverrigten is. Ikben op
weg naar den bisschop van Constanz.
GolTz. Goede zaken!

MAxTlzx. lnsgeli
jks!
GolTz. Waarom ki
jktgijmi
j zoo aan,broeder?
MARTIJN. Omdat ik zin in uw harnas heb.

GoEl'
z. Hebt gij lust aan een? Hetis zwaaren moeijeli
jk
om te dragen.

xqa.
ltl'lzx. Wat is nietmoeijelijk op deze wereld? En mij
schijnt niets moeijeli
jker toe, dan niette durven mensch zi
jn.
O heer, watzijn deverdrieteli
jkheden van uw leven tegenover
de jammeren van een stand,die de beste neigingen,waardoor
wijworden,groei
jen en ontwikkelen,uit eenverkeert
lbegrepen
verlangen , om Gof
l nader te komen , veroordeelt.
GoEl'z. A1s uw gelofte niet zoo heilig was, zou ik u overhalen een harnas aan te doen, ik zou tteen paard willen geven

en wijmaakten metelkantler een togt.
MAXTIJN. Gave God dat mijn schouderszich sterk voelden
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om hetharnaste torschen en datmi
jn arm (le krachthatleen
vi
jan; van het paard te stooten!- Arme zwakke han;,van
jongsafgeweht
lktuizen en vrede-vanen te dragen,hoe wildet
gij lans en zwaad; besturen? Ml
jn stem,slechtsgestemd tot
een ave en halleluja,zoude den vi
jand een herautzijn mijner
zwakheld, terwi
jl uw toep hem overweldigde. Geen gelofte
zou ïijandetsterughoudan,totdieordewedertekeeren,welke
mi
jn schepper zelfgestichtheeft.
ooxl'
z. Gelukkige thuiskomst!

AfAaTIZN. Drink daarallèen vèoruzelfèp.Terugkeerinmi
jn
kooi is geen geluk voormij. Als gi
jterugkeert,heer,binnen
uw muren,in hetbewustzijn uwerdapperheidenkracht,waaraan
geen veràoeidheid iets ontnemen kan,en u voor het eerst na

langen ti
jd zonder wapensop uw bed uitstrekten u vlijttot
den slaap, die u beter smaakt, dan mij de dronk na langen
dorst, dan kuntgi
jvan geluk spreken!
GoxTz. Daarom komt het ook kelden voor.

MARTIJN (driftiger). En 'tis, als hetvoorkomt,een voorsmaak (les hemels. - A1s gij terugkeert met den buituwer
vi
jwden beladen en u herinnert: dien stak ik van hetpaard
e:rhijschieten kon,en genen rendeikmanenpaartloverhoop,
en gijrijdt dan uw slotop en GozTz. Watmeentgij?
MwaTllx. 2n uw vrouwen! (#f/ neemt den Jt
4:r.) Op de
gezondheid tzwer vrouw! (H4 tC:/J z3
,'
z: oogen aJ.) Gij hebt
et- toch eeh ?

GolTz. Een edelvoortfefeli
jk wi
jf!
MAa'
flzx. W el hem die een deugclzame vrouw heeft! Daar-

door leeft hi
j dubbel lang. Ik ken geen vrouw en toch was
de vrouw de kropn der schepping.

1 bGot'
rz(Jy ziohzelren). lk hebmedeli
jden methem. Het

' esefvanzi
!
1
jnstandverteerthemhethart.
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GEORGE (komt erizeevA aan loopen). Heer,ik hoor paarden in galop! Twee! Zi
j zi
jn het zeker.
GoETz. Breng mi
jn paard Luiten! Sans moet opzitten.
(Georàe gaat :zl neemt tqlel ezl bekern mede) Vaarwel,lieve
broederj God geleide u! W ees moedig en geduldig, God :a1
u uitkomst geven.

xAaTlzx. Dat zij z0o! Maatnu völrhetafscheid ve%oek
ik u uw naam te zeggen.

loxTz. Verschoonmij. Vaarwel.(##teiktâdszdeî11&J>#.)
MARTIJN. Waarom reiktgi
j mi
jdelinker? Benikderiiderli
jke regterhand nietwaard?
Goxl'z. M waartgi
j ook de keizer,gi
j zoudthetmd deze
moeten voor liefnemen. Mi
jn regterhand. schoonnietonbruikbaar in (leh oorlog, is ongevoelig voor ;en t'
lruk :er liefde:

zi
jiséén methaarhantbehoenjgijziet het,dezeis vanijzer.
MAXTIZN. Dan zi
jtgijGoetzvan Berliehingen! Ik dank u,
o Gofl! datgijmijhem hebtléten xienjdezen man,dien de
vorsten haten en totwien debedrukten zich keeren. (H# wf
zl
j'n reg/drâczl#. Laatmi
j deze hand,laàtmt zektlsben.
eoxTz. Dat moogt ge niet.

MAXTIJN. Laatmi
jbegaan. Gij,meerwaard dan * reliqtliënhand, door welke hetheiligste blod hee.
ftgevloei;!Dood
werktuig, bezield door het vertrouwen van den edelsten geest

op God!(GeorgeJr:Al#Jhelm en lan'v &@d/p mqpentzicâ.) Er
was een monnik bi
j onsvoorJaarèn dv tdie u bezocht,toen
ziju werd afgeschoten voorLand:htzt. Die kon hiet eindipn
als hij verhaalde wat gi
j leedt en h'
oeveelsmarthetu veroorzaakte verminktte zi
jn vooruw b:roep en hoe hetu indel
van iemand gehoortl te hebben, die ook maar Mn hahd had

en als een dapperruitertoch nog langen t(
'd diode. Ik za1
dat nooit vergèten.

s
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V IJF D * T O O N E E L.
DE VORIGEN. PAUD. PETER.

GOETZ (treedttotdeknecâten,
.zk 8preken f4 'Jgeâelmj.

MARTIJN (noortgàande). Ik zal het nooit vergeten, hce hi
j
lttethet etlelst,nederigst vertrouwen op God sprak:en zgo'ik
t'
t
vaalf handen ha; en uw genade was nietmetmi
j,waizouden
zi
J'xni
j baten;zoo kan ik echter met Jén GoETz. Dus in hetH aslacherwoud? (Tot#'
crJ#v.)Vaarwel,

waardebroeder Martijn.
MAXTIJN. Vergeetmi
j niet,geli
jk ik u niet vergeet!
GolTz. Wie Weetwaarwi
jelkanderwedervinden! Enalsgi
j
flink op uw wegen bli
jft en ik qink op de mijnen voortstap,
(tan moeten wi
jelkanderergensweêrtegenkomen. Ongeregtiglleid, overmoed, verdrukking, arglistigheid, bedrog heerschen

even goed in hetkloosterals in de vri
jewereld. Bestri
jd ze
met geesteli
jke wapens in heilige stilte! Laat mi
j het staal
daartegen voeren in 'topen veld! Gofl zegene elke eerli
jke
poe
dng en helpe onsbeide! (Goetz al metdekttechten.)
MAlTlzx. Hoe eng werd hetmij om hethart,toen ik hem
zag. Hi
j sprak nog niet en toch kon mijn geestden zijnen
reeds onderscheiden. Een achtenswaardig man kentmen terstond
op het eerste gezigt.

ozoxlx. Eerwaardige heer,gi
jslaapttoch W ons?
MAaTlzx. Kan ik een bed kri
jgen?
Glolttl>;. Neea heer! Bedden ken ik slechts van hoorea
zeggen; in onzen herberg is niets als stroo.
MAlTfzx. 00k goed. Hoe heet ge?
oxoRos. George, eerwaardige heer!
MAr lzx. Georgç! dan hebt ge een dapperen patroon.

GEoR(u. Zi
j zeggen dathi
jeen ruiter geweest is. Datwi1
ik ook zijn.
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Wacht. (Hé kaalteen.
lJd&Jp4 vool.den dag é,?
geelt een Jeiîkdzl
.
prezl#'
d aan &4 knaap.) Daar hebtgijhem.
Volg zijn voorbeeltl,weesbraafen weesgoet
l. (.4J.
)
(lEoat;E (hetpreno'e Jdâ#1:zl#). 0ch, een mooije schimmel!
MAIWIJN.

Als ik er eenszoo een hatl!- Ea (le gout
len wapenrusting!-

Datiseealeelijke(lraak.Tegenwoordigschietiknaarmosschen
heilige George,maak mi
j groot en sterk, geefmi
j een lans,
een wapenrusting en een paard, laat (
lan wat mijbetreft(le
draken maar komen!

ZE SD E T O O N E E L.
Jazthausen. Zaal.
ELIZABETH. MARIA. KAREL.
XLIZABETH. lk kan ni
etbegri
jpen,waarmijn heerblijft.'tIs
reedsvijfdagen en nachten dathijweg is. En hi
j hooptezoo
spoedig zijn slag te slaan.
MARIA. Reeds lang maakthetmijangstig. Alsik zulkeen
man moest hebben, die zich alti
jd aan gevaren blootstelde,
stierfik in heteerstejaar.
ELIZABETH. lk dank er Gotl voor,dathi
j mi
jharderheeft

gemaakt.

KAREL. Afaar nloetpapa t
lan uitrijdea alshet zùo gevaarlijk is?
MARIA. Hijverkiest het zoo.
XLIZABETH. Hi
j moetwel,lieveKarel.
xAxxI,. W aarom dan ?

ELIZABETH. Weet gijnog,hoe hijtle laatstemaaluitreed,
toen hijkoek voor u meêbragt?
KAREL. Brengthi
j zeweêrvoormij meê?
ELIZABETII. lk geloofvan Ja. Ziet,er was een kleêrmaker
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van Stuttgart, die was een voortreseli
jk boogschutter en had
te Kettlen bijhetschieten den pri
jsgewonnen.
xAazs. W as het veel?

IIZ
IZABETH. Honderd guldnn. Zn JAANA wilden zij het
hem nietgeven.

xAmA. Wel,isdatnktleeljk,Karel?
xAazL. .
slechte menschen.

zLlzaBlTn. Toen kwAm de klelrmAker tot uw vader en vel'-

zocht hem , dathi
j hem aan zi
jn geld mogthelpen. En toen
reed hi
j uit en nam den Kedenaren een paarkoopluiweg en
plaagde ze zoo lang totzi
J hetgel; betaalden. Zoudtgi
jook
nietuitgereden zijn?
XAREL. Neen, dan m oet men door een dik, t
lik bosch en

daarzijn Zigeunersen heksen in.
ILIZABETH. Een regtejongen,hiJisbang voorheksen.

MARIA. Gij handeltbeter, Karel,zoogi
jeenpop uw Clot
christenridder. Op zi
jn eigqq goedereq

leeft als een vrnom
.

vindt men gelegenheid genoeg om wèlte doen. De regtscàa-

penste riddep bedri
jven meer nngeregtigheid daa geregtigh.eitl
op hun togten.

ELIZABITH. Zuster,gijweetnietwatgijzegt.Godgev:d@t
ohzejongen metderti
jdbraafengeenszinseenveinsaardwprdt,
nietzoo alsWeislingen,die overalvooreen voortreFelijk man i
)
doorgaat en zich goo trouweloosjegens uw broeder ge/
.aagj. )
MARIA.
Wijwillen nietoordeelen,Elizabeth. Mi
jnbrpede). f
is zeer verbitterd,gi
j ook. Ik ben bi
j degeheele zaak
. meer

toeschouwsteren kan billi
jkerzijn.
ILIZABETII. Hi
Jis niette verontschuldigen.
MA:IA. Menig <ng, dat men van hem vertelt,heeftmi
j
voor hem ingenomen. Verhaalde zelfs uw man niet z0o vee)

liefs en goedsvan hem ?Hoe gelukkig washun Jeug;,&1szi
j
Zamell&lS edelknapen den markgraaf denien.

tjM .q ----. .--.x.
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ELIZABETH. Dat kan zi
jn. Maarzeg,watkan diemensch
ooitvoorgoedsgehadhebben,diezichvan zijn besten,trouwsten
makkerlosmaakt,zi
jn diensten aan devijanden van een edelen
vriend verkoopt en onzen uitstekenden keizer,dieonszoogoedunstig is. met valsche , verkeerie voorstellingen zoekt in te

pakken? (Men Jppr/ran rerre derroli
jke melodierczleen J/cJ4ivt8trument.)
KAREL. Vader! Vafler! De torenwachter blaasthetliet
lje:
heisa doe open de poort.

ELIZABETII. Dan komthi
j metbuit.
ZE V E N D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. FAUD.

FAro. Wi
j hebben gejaagd! Wij hebben gevangen!&yees
gegroet, edele vrouwen !

ELIZABETH. Oude,hebt gijWeislingen?
y'Avo . H em zelf en drie ruiters.

ELIZABETH. Hoeging hettoe,zoodatgijzoolang uitbleeft?
>aAvo. Wij loerden op hem tusschen Nelzrenberg en Bamberg hij wildenietkomen,en wijwisten toch (
lathi
j onder
weg was. Eindelijk vorschten wijhem uit;hijwaszijwaarts
getogen en zatrustig bi
j den graafop Schwarzenberg.
ELIZABETH. Dien zouden zij ook gaarne in vi
jandschap meï,
mijn man zien.
>'
AUD. lk zei het terstond aan mijn heer. Op!En wij
reden in het H aslacher woud. En toen wilde het toeval, ter-

wijl wij zoo in hetdonkerreden,datdaarjuisteen schaapherder aan het hoeden was en dat vi
jfwolven op de kudde
vielen en dapper aanpakten. Toen lachte onze heer en zei:
Geluk goede makkers! Geluk overal en voor ons ook! El1
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ons allen verheugde het goede voorteeken. Intusschen komt
daar W eislingen aangereden m et vier knechten.

MAltIA. Hethartbonstmi
j inhetlï
jf.
FAUD. lk en mi
jn kameraad, geli
jk de heer bevolen had.,
sloten onszoo digtbijhem aan,alswarenwî
jaaneengegroeid,
zoodathi
jzich niet bewegen noch roeren kon,en de heer en
Hans vielen op de knechten aan en namen ze gevangen , nadat
zt'hun woord gegeven hatlden. EGJIZ is het ontkomen.
ELIZABETII. N u dat was gelukkig genoeg getrofen !

>aAvo. Ja,daarhielp niets aan. Wi
jnamenWeislingenzijn
ridderteekenen af, zi
jn zwaard, de regterspoor en den regter
handschoen.Enhiermeêwashetuit:toenwashijonzegevangene.
MARIA. Hijza1ternedergeslagen zfjn.
>>Aro. Treurig genoeg ziet hi
j er uit.
ELIZABETII. lk ben zeer nieuwsgierig hem te zien. Kom en

zi
j spoedig?
>aAvo. Zijrijden het dalop. Terstond zi
jn zi
j hier.
XLIZABETH. lk wi1terstont
lhedetengereedmaken. Gi
jzult
toch we1allen hongerig zi
jn?
1?Aro. Ter deeg.

ELIZABITII (totMaria). Neem den keldersleutelen haalvall
(len besten wijn;zijhebben hetverdiend.
(a$)
Itxallz. Ik wilmeê, tante.

MAXIA. Kom jongen.
(-#J metKarel.)
rxvo. Die wordt zijn vaderniet,andersging hijme2naar
den stal.

A C H T ST E T O O N E E L.
J

GOETZ. WEISLINGEN. FAUD. PETER. KNECHTEN .

helm en zgcccrJ a-fqevend). Gesptmi
Gol'
l'
x(
.
jhetharnaslos

en geeft mij mt'
n walllbuis. llet geluak zallnijgoed doen.

BroederMarti
jn,gi
j hebtwaarhcitlgesproken. Gi
j hebtonsin
den adem gehouden,Weislingen.(Wd8lingenzxj#f.
) Zi
jtgoedsmoeds. Kom,ontwapen u. Waarzi
jnuw kleederen? lk hoop
tlat niets verloren ïeïaan 1
*S. lk kan u.ook van mi
jnkleederen
leenen.

wEISLINGEN. LaatmijzJJ,hetis mi
j alles hetzelfde.
Gozl'z. lk kon u een schoon kleed geven , maar

slechts linnen;mi
jis hettenaauw geworden. lk had hetaan
op de bruiloft van mi
jn genadigen heer den Paltsgraaf,juist
toen uw bisschop zoo ni
jdig op mijwerd. lk had hem veertien dagen vroeger twee schepen op den M ain vernield en ik
ga nlet Frans van Sickingen in den herberg HetH ert te IleidelIer.y den trap op. Eer merz nog geheel boven is, is er een

bordes en een ijzeren leuningje:daarstond debisschop en gaf
Frans de hand,alshi
jvoorbij ging,en gafzemi
j ook,toen
ik achteraan kwam. lk lachtte in mijn zielen ging naarden
landgraafvan Hanau,die mi
j een zeerlieve heerwas,en zei:
de bisschop heeftmi
j de hand gegeven,ik wed datht'mijniet
gekenll heeft. Dat hoorde dç bisschop, want met opzet sprak

ik luid,en hi
j kwam spi
jtig totons en zei:gijhebtgelijk,
wi
jlik u niet gekend heb,gafik u de hand. Toen zeiik:
heere,ik merkte het wel,datgi
jmi
jnietkendeten hierhebt
ïijuw hand terug. Toen werd hetmannekeVan driftzoorood
aan den hals als een kreeft en liep in tle kamer naar Paltsgraaf

Lodewijk en den vorstvan Nassau en beklaagde erzichbijhen
over. Wi
j hebben ons daarover later nog dikwijls te goed
ïedaan.

wllsLlxoEx. Ik wenschte datgijmijalleen liet.
GolTz. W aarom dat? lk verzoek u , w'
ees opgeruim d.

zi
jtin mijn magten ik zaler geen misbruik van maken.
wElslulxoEx. Daarvoor was ik nog niet bang. Dat is uw
ridderpligt.

Q0

GoxTz. En gijweet dat die mijheilig is.
AEISLINGEN. lk ben gevangen en het ovçrigeismij onverw
schillig.

GOETZ. Gij moest niet zoo spreken. Ms gijmetvorsten
te doen hadt en zi
j u in een diepen toren aan ketenen vastklonken en de wachten deslaap metquitenuituw oogenmoesten
houden -

N E G E N D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. KAREL. KNECHTEN met kleederett'
.

WEISLINGEN ColtimqpentScâ).
XAXEL. Goeden saorgen , vader!

ooll'
z (ku8t hemj. Goeden morgen, z-ongen. Hoe is uw
leventje alden tij; geweest?
XAREI,. Zeer braaf, papa! Tante zegt, datik zeerbraafben.
GoETz. Zoo !

KAREL. Hebt gijmijwatmeêgebragt?
GolTz. Deze keer niets.
xAxlL. Ik heb veel geleerd.
GolTz. Ei!
KAREL. Zalik u van het brave kint
l vertellen ?
Goxl'z. Na het eten.
xwxlI,. lk weet nog wat anders.
GoETz. En wat is dat?
xAxzI,. Jaxthausen is een dorp en slot aan de Jaxt en be-

hoort sederttweehondertlJaren aan deheerenvanBerlichingen
a1s erfgoed en eigendom !

Goll'
z. Kentgijden heervan Berlichingen?
LKal.
elzlfhem 8t1.ak aan.j

floll'z (J# zicl zelven). Hijkentuitlouter geleertlheitlfzijn
eigen vader niet. Aau wien behoort Jaxthausen ?
KAREI,. Jaxthausen is een dorp en slot aan tle Jaxt.
Goll'
z. Dat vraag ik niet. lk kerze alle paden ,elken
weg en iedere ondiepte, eer ik wist hoe rivier, t
lorp en burgt
heette. - Is moeder in de keuken ?

KAREL. Javader! Zijkooktwitte rapen en een lamsbraad.
Gozl'
z. Weetgj dat ook,keukenpiet?
KAREL. En voormijtotnageregtheefttante een appelgebratlen.

GorTz. Kunt gijze nietraauw opeten?
xAlœt. ZIJ(; smaakt het beter.

GoEl'z. Je moetaltijd watvoorJ
-e alleen hebben.- Weislingen,ik ben dadelijk wetler bi
ju. lk moetmijnvrouw toch
zien. Ga meê, Karel.
KAREI,. W ie is die man?

Groethem. Verzoek hem vrolijk te zi
jn.
KAREL. Daarman, daarhebtgeeen hand! Wees vroli
jk,
GOETZ.

het eten is spoetlig gereed.

IEISLINGEN Lhetâfzdt
fde handgerende). Gelukkigkind, dat
geen ramp kent dan als f
le soep lang weg blijft. Gof
l doe u
veel vreugde aan den knaap beleven,Berlichingen!
oozl'
z. W aar veel licht is, is ook sterke schaduw = toch

zou 'tmi
j welkom zijn. Wi
j zullen zien wat hetgeeft.
(z#/ metKarel.)
T IE N D E T O O N E E L.
wEISLINGEN alleen.
O dat ik wakker werd, en dat alles een (lroom ware! lll

Berlichingen's magt, van wien ik mi
j naauweli
jks hatllosgewerkt, wiens aandenken ik vermeed als vuur,dien ik hoopte

overweldigen ! En hi
j

de oucle trouwhartige Goetz!
Heilige God, wat zal uit dit alles worden! Gi
j, Adelbert,
teruggevoert
lin dezaal,waar wij als knapenjagertjespeelden,
terwi
jl gijhem liefhadt,aan hem hingtals aan uw eigenziel.
W ie kan hem naderen en hem haten? Ach,ik ben hier zoQ

geheel vernietigtl. Gelukkige ti
jden,gi
j zijtvoorbi
j,toen nog
de oude Berlicltingen hier aan den haard zat, toen wi
j om
hem heen m et elkander speelden, en elkander lief haclden als

de engelen, toen wij hierin (
lekapelnaast elkander knielden
en batlen en in geen ernstig noch vroli
jk oogenblik ons van
elkander konden scheiden. H et zien van dat alles wekt op

nieuw al mi
jn gevoelens van vroeger die ik verklungeld heb
weder op, terwijl ik te gelijker tijt
l mi
jn vorst,het hof,de
stat
lvoor mi
j zie,t
lie mijn ongeluk vernemen en levendig deel
daaraan nemen. Hoe vreem d slingert zich hier het verleden
en het tegenwoordige door elkander!

E L F D E T O O N E E L.
GoEl'
z. wEISLINGEN. L'
en KNECHT met kan ezz beker.

GOETZ. Tot datheteten gereed is,willen wi
j wat drinken.
Kom , ga zitten alsof gij te huis waart! Denk datgi
j weêr
eens bi
j Goetz zijt! Wi
j hebben toch in langen tijd nietbij
elkander gezeten , in laug geen iesch met elkander geknapt.

LBiedtJdzzeen beker aan.)Een vrolijk hart!
wllslulxGlx. Dietijden zi
jn voorbij.
Goll'z. Dat verhoede O'od! Het is waar, vrolijker dagen

zullen wj we1nietwedervinden dan die aan hethofvan den
markgraaf,toen wijnog bijelkander sliepen en te zamen overal
rondtrokken. Ik herinner mijmet vreugdemijn jeugd. Weet
gi
j nog, hoe ik twist kreeg met den Pool, wiens pikzwart
kroeshaar ik bij toeval met mi
jn mouw in de warbragt?

MrElslulxGEx. Hetwasaantafelenhijstaknaarumethetmes.
Gozl'z. Ik gaf hem toen een flink pak slaag en daarover

kreegt gij woorden met zi
jn kameraad. Wij hielpen elkander
altijcl trouw a1s goedebravejongens,daarvoorkende 0ns ook
iedereen. (Scheï
tkt ïzpen Jrpze/ hem toe.) Castor en Pollux!
Alij deed het aliijd goed aan hethart,als de markgraafzdl
op onze gezondheid dronk.
wllsLlxgEx. Debisschop van W iirzburg waserme2begonnen.

GolTz. Dat was een geleerde heer en daarbijzoo gemeenzaam. lk herinner mi
j zi
jnerzoolang ik leef,hoe hi
j onsliefkooste, onze eensgezindheid prees en den mensch gelukkig

noemtle,t
lie een tweelingsbroedervan zi
jn vriend was.
WEISLINGEN. Niets meer t
laarvt
m.
GOETZ. W aarom niet? N a den arbeid kende ik nooit iets
aangenanaers dan het verledene te herinneren. Inderdaad als ik
weêr zoo bedenk, hoe WJl
j* ief en leetl te zamen droegen,voor
elkander alles waren en hoe ik toen waande,dathetgednrencle

onsgansche leven zoo zoublijven! Wasdatnietalmijntroost,
als deze hand mi
j werd afgeschoten voorLandshuten gi
j mi
j
verpleegdet en meer dan eep broeder voor mi
j zorgdet?
Ik hoopte: Adelbert zal in de toekomstmi
jn regterhand zi
jn.
En nu
WII8LINGEN. O !

GolTz. Als gijmijtoengevolgdhadt,toenikbijuaandrong
om mede naar Braband te trekken,dan ware allesgoed gebleven.
Toen hield u het ongelukkige hoieven terug en het zwieren e)1
tieren met de vrouwen. lk heb hetu alti
jd gézegtl,toen gij
u afgaaftmetde i
jdele vuile sletten en halr verhaaldet van on-

tevreden huwelijken,verleide meisjes, van hetruweveleener
afwezige of wat zi
j anders gaarne hooren ik zeide toen:
gi
j wordteen spitsboef,Adelbert.
wl
slsLlxGEx. JYaartoe moetgijdatalles llel-illucl-t
?n?
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GoETz. God gave dat ik het vergeten kon ofdathetanders
w are 1
.

Zi
jtgeniet even zoo vrij,zoo edelgeboren als4énman
in Duitschland? Onafhankelijk,alleenonderdaanvandenkeizer?
En gi
jbuigtu onder vasallen!= Wat scheeltu debisschop?
Omdat hij uw buurman is? U plagen kan? Hebtgenietuw
armen en vrienden om hem wederkeerig te plagen? Gemiskent

de waarde van eenvri
jenridtler,diealleenafhankeli
jkvanGof
l,
van zijn keizeren zich zelven is;ge verlaagtu totden eersten
tafelschuimervan een eigenzinnigen,nijdigen paap!
wzlsuxglx. Laat mijspreken.
GOETZ.

W at hebt ge te zeggen?

Gij beschouwt de vorsten als de wolf den
herder. En toch moogt gij op hen schelden,omdatzijvoor
hun lant
l en volk,zoo goed zi
j kunnen,waken? Zijn zij dan
W EISLINGEN.

een oogenblik zeker voor goddelooze ridders,(lie hun ondert
lanen op alle wegen aanvallen,hun dorpen en sloten plunderen?
W anneer nu aàn den anderen kant de landen van onzen dier-

baren keizeraan het geweld'van den erfvijan; blootstaanenhij
van (le Stenden hulp verlangt en zijternaauwernoodhun eigen
leven beschermen ktmnen,is het dan niet een goede geest, (
lie
mi
dde
l
e
n
t
e
z
i
nne
n
om
Du
i
t
s
c
hl
a
nd
t
o
t
r
us
t
hem aanraadt, OP
te brengen, de verhouding van de staten onderling nader te
bepalen , om een iet
ler, groot en gering , de voordeelen des

vredes te doen genieten? En gij verdenkt ons,Berlichingen,
omdat wij ons onder (lebescherming stellen vanhen,wierhnlp
ons nabij is, en nietvan de verwi
jderde Majesteit, die zick
zelv' niet bescherm en kan.

GolTz. Ja,ja!Ik versta u!Warendevorsten,Weislingen,
j zeschildert,wi
j zouden alles hebben,wat wijverïelijk gi
langen. Rust en vrefle! lk geloof het wel. Dien wenscht
ieder roofvogel om (
len buit op zijn gepak teverteeren. Het

welzi
jn van iedereen!Als zi
j zich daarovermaarbekommerden!
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En met onzen keizer spelen zi
j op een onfatsoenli
jkemanier.
Hijmeenthetgoed en zou de zaken gaarne verbeteren. Maar
er kolnt elken dag een nieuwe ketellapper en denkt zusen zoo.

En omdat mi
jnheer spoedig watbegri
jpt en slechtsbehoeftte
spreken , om duizencl handen in beweging te brengen , zoo

denkthi
jdatookalleszoogezwind en gemakkeli
jkkanuitgevoerd
îvorden. Nu vaartligt men besluit op besluit uit en wordt het
een na het altdere vergeten en wat den vorsten in hun kraam

te paskomt,daar zitten zi
j achterheen en zwetsen van rusten
veiligheid van den staat,tot datzi
j dekleinen onderden voet
hebben.

wEISLINCEN. Gijmoogtzeggen watgi
j wilt,ik ben degeVangene.

GolTz. Alsuw geweten rein is,dan zi
jtgijvrij! '
Weislingen, zal ik vri
juit spreken?Ik ben u een doorn in hetoog
zoo klein als ik ben en Sickingen en Selbitznietminder, omdat

wi
jvastbesloten zi
jn eerdertesterven,dandeluchtaaniemand
te danken te hebben behalve aan Got
l, dan onze trouw en
dienst aan iemant
l anders te betoonen als den keizer. Daal'

trekken zijnu om mijheen,maken mi
j zwartbijzijnmajesteit
en hun vrienden en mijn buren en zijn op den uitkijk om mtj
iets af te winnen. Zij willen mij uit den weg hebben ,hoe
het ook gaan moge. Daarom naamt gijmijn knaap gevangell.
omdat gi
j wistdatik hem had uitgezonden op kondschap,en

daarom deed ht'nietwathi
j moest,omdathijmijniet aan
verried. En gi
j Weislingen,zijthun werktuig.
w EISLINGEN. Berlichingen !

GoxTz. Geen woortl meer daarvan,ik ben een vi
jand van
explicaties, daarbijbedriegtmen ofzich zelv'ofeen ander en
meestal beiden. (Zi
j 8taan rczlelkandergekeel'd :v vermi
jtleî.d.
)

AIOLIEItE ,

D1i VREK.
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TW A i LFD E T O O N E E L.
MARIA. KAREL. DE VORIGEN.

KAXEL (totGoetz). Aan tafel,vader,aan tafel!
MARIA (tot Rei8lingen). Uit naam mi
jner zusterkom ik u
begroeten en aan tafelnoodigen.(Totbeiden.)Hoestaatgi
jdaar
zoo?Hoe zwijgtïi
j zoo?
KAREL. Zijt gi
jboos op elkander? Zekerniet!Vader,tlat
is uw gast.
xAaIA. Goede vreem deling , dat is uw gastheer. Laat de
stem van een kind,van een vrouw iets op u vermogen.

Goll,
z (tot den knaap). Bode des vret
les,gi
j herinnertmij
mijn pligt.
wllsLlxGlx. W ie zou zulk een hem elschen wensch kunnen
wederstaan !
MAaIA. Komtnader, verzoent u , sluit zamen een verbontl!

fDe vlclxezlgenen elkanderdeJczl#;Mariad/ccJttt88oâenJ8A:.)
Eensgezindheid tusschen voortrefeli
jke mannen is de hoogste
wensch van welgeaarde vrouwen.

(Het,
pr#z
)% valt.)

'r W E E 1)E B 141)11IJ1?.
Jaxthauseu. Kamer.

E E R S T E T O O N E E L.
MARIA. WEISLINGEN.

MARIA. Gij hebt mi
j lief, zegt gi
j. lk geloofhetgaarne
en hoop metu gelukkig te zi
jn en u gelukkig te maken.
wllstlxGlx. Ik voel niets anders als dat ik geheel de uwe

ben. (HijC/fJkaarpzzz/
elzezl.l
AIARIA. lk verzoek u , laat mi
j metrust. Eeakusalsgodspenning toe te staan, dat kan er door;ik heb het niet gewei-

gerd: maar herhaaldelijk tekussen pastalleen deh echtgenoot.
wEISLINGEN. GiJ
' zi
jt te streng,Maria! Onsclluldige liefde
verheugt de godheid en beleedigt haar niet.

MA'
RIA. Kweek ze in het stille hart,opdatzi
j rein bli
jve!
wElslulxGlx. O, tlaar wo
o
n
t
z
i
j
v
o
o
r
e
e
u
wi
g
!
(
f
f
.
J
'
n
eemt
**
@*
v
e
r
l
a
t
e
n
?
haar hand.
Hoe
z
a
l
he
t
a
l
s
i
k
u
moe
t
j
mlJ ZlJ11y
MARIA (trekt Jlcr hand terug.) Een welig bedroefd,hoop
ik : want ik weet, hoe het mi
j zalzi
jn. Maar gijmoetheen?
wllslulxtu x. Ja, mi
jn liefsteen ik wi1heen,wantikgevoel
welke zaligheden ik mi
j door dit oFerverwerf. Gezegend zi
j
uw broeder en de dag,waarop hi
juittrok,om mi
j gevangen
te nemen.
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AIARIA. Zi
jn hprt was vo1 lloop om zi
jnent en uwentwil.
Vaarwel,''sprak hi
j bij 'tafscheid nemen,s ik wi1 zien dat ik
hem terug vind-''
wllslulxGEx. En het is geschied.
MAaI.t. Tot algem eene vreugde.
wElslalxGlx. W aren m aar de uitwentlige zaken even spoedig

verholpen a1s deinwendige.- Watwenschte ik mi
jngoederen
beter beheerd te hebben en ze niette hebben verwaarloosd door

mijn leven in de wereld! Gi
j zoudtterstond de mi
jne kunnen
zijn. Ter wille van anderen heb ik mijn eigen belang op zi
jde
gesteld.
MAluA. Ook het uitstel heeftzi
jn genot.
wxlstaxGBx. Zeg dat niet,Maria!anders moetik bang zi
jn

datgi
j mindergevoelhebtdanik. Hetgeenikalsstrafonderga
is verdiend en wat beteekent het, dat iknog nietmi
jn aanspraken op u mag doen gelden , tegenover een hemel vol ver-

wachtingen. Geheel dè uwe te zi
jn,slechts in u en uw kring
watgoecliste genieten,van dewereldverwi
jderd,gescheiden,
alle weelde te smaken, die twee harten a1s de onze elkander

verzekeren - o,ik hebveelgehoopten gewenscht,mijgeschiedt
meer dan ik lloopte en wenschte.

T W E E D E T O O N X E L.
DE YORIGEN. GOETZ.

GoxTz. Uw knaap is weer terug. Hijbrengewathi
j wil,
Adelbert,gijzijtvrij! Ik begeernietsmeer alsuw han;er
op,dat gij in hetvervolg noch opentlijk noch in hetgeheim
mijn vi
janden zult ondersteunen.
WEISLINGEN. H ier neem ik uw hantl. Laat van dit Oogen-

blik af vriendschap en vertrouwen onveranderlijk tusschen ons
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bestaan,gelijk een eeuwige wet der natuur. Vergul mi
jtevens
d
e
z
e
h
a
n
d
t
e
n
e
me
n
(
Hi
j
r
c
f
d
e
J
c
z
l
#
r
a
n
#h
Hc
)
e
n
d
e
edelste
Jonkvrouw te bezitten.

ooETz. Mag ik ja voor u zeggen?

MARIA. Bepaal mi
jn antwoort
lnaarde waartlevan zi
jn vem
bindtenis met u.
GoETz. H et is een geluk , dat onze winst deze keer aan

elken kant gelijk staat. Gijbehoeftgeen kleurtekrijgen. Uw
Oogen Zeggen genoeg. K om aan,W eislingen1
. Geeft elkander

t
lehanclen zoo zeg ik:Amen1
. Mi
jn vriend enbroeder!Ik dank u,zuster! Ge kuntmeer danhennep spinnen;gijhebt
ook een draatlgedraaid om dezen paradijsvogelte ketenen.
Gij ziet er uit alsofu ietsdeert,Adelbert! Wat scheeltu?
Ik ik ben volkomen gelukkig,watik slechtshooptein mijn
(lroom, dat zie ik voor mijn oogen en ik ben nog a1sdroom
ik. Ach! Nu beteekent mijn droom nietsmeer. Hetwasmi
j
hetlen nacht,a1sgafik u mijn ijzeren regterhand en gi
j hieldt
mij zoo vast,datzi
jging uitdearmscheenen,alsofze afgebroken was. lk werd van schrik wakker. lk hatl nu m aar

voort moeten droomen,dan zou ik gezien hebben,hoege mij
een nieuwe levendige hand aanzette.- lk moet mi
jn vrouw
roepen. - Elizabeth !

MARIA. Mi
jn broeder isvolblijdschap.
wllsrulxlEx. En toch betwistik ofhi
j blijderis dan ik.
GoxTz. Gi
j zultvrolijk wonen.
MARIA. Frankenland is een gezegende streek.

wElslulxGxx. En ik mag we1 zeggen dat mi
jn slotin het
meest gezegend en vriendelijkst oortlligt.
GoETz. Dat moogt ge en ik wil llet aantoonen. Hier vloeit
de M ain en langzam erhantl klimt de berg, die, met akkers en

wi
jnbergen bekleed,gekroonc
l wordtdooruw slot;dankronkelt
zich de rivier snel om de hoek achterde rots van uw slotheen.
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De vensters van de groote zaal staan steil boven het water en
hebben een uitzigt vele uren ver.

D E R D E T O O N E E L.
D; VORIGEN. ELIZABETH.

XSIZABXTI1. W at is er?

GoETz. Gijmoet er ook uw hand op gevenenzeggen:G0f
l
zegene u!- Zijzijn een paar.
ILIZABXTIT. Zoo spoedig?

ooll'
z. Maar niet onverwacht. Ja, vrouwen, gij moogt,
gi
j moet alles weten. Adelbert keert vlth- alle dingen terug
naar Bamberg.
MARIA. Terug naar Bamberg?
GoxTz. Ja, wi
jhebben hetzamen overlegd;hijbehoeftniets

achter den rug te doen. Hi
jverlaatdeparti
jvandenbissckop,
open en a1seen vrijman;wantmenige zaak dientafgedaan te
worden, veelheefthi
j te bezorgen voor zich zelv'en anderen.
ELIZABETH. En zoo zi
jt gij dan geheel uw eigen meester
weder en geheel de onze?
wxlsLlxolx. Voor eeuwig !

ELIZABETH. Moogt gij altijd zoo naar haarverlângen, als
toen gij haarvri
jdet! Moogt gijeven gelukkig zijn alsgehaar
lief hebt!
wBISLINGEN. Amen! lk begeer geen geluk als onder deze
voorwaarde.

GoETz. Vervolgensbereisthi
j zijn goederen. 0ok moethi
j
nieuwe verbint
ltenissen aanknoopen metvorsten en heeren. Allen,

die mij zi
jn toegedaan, ontvangen hem metopen armen. De
schoonste landeri
jen ontrukthijaan de handen vanbaatzuchtig'
e
rentmeesters. En - kom zuster - ko> Elizabeth! Wi
jwillen
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hem alleen laten, opdat hi
j ongestoord verneme,welk nieuws
zijn knaap brengt.
w>rlsLlxGlx. Zeker niets,als watgijhooren moogt.
GoETz. Hetisnietnoodig.- Frankenlant
len Zwaben! Gij
zi
jtnu meerverbroederd dan ooit. (2/ metAJJZCJ:JJen#hrïc.)
V 1E R D E T O O N E E L.
wllsLlNGEx alleen.

Got
l in den hemel! Kondt gi
j mi
j, den onwaardige,zulk
een zaligheid bereiden! Het is teveelvoormijn hart. Hoe
afhankelijk was ik van de ellen4ige menschen,dieik meeqt
le
te beheerschen,van de blikken van den vorst,van de meteer-

b*iq.d betuigd.e lofom mijheen. Goetz,dierbareGoetz!gi
jhebt
mi2 aan miJ zelven terug gegeven engi
j,Maria!voltooit mi
jn
bekeering. Ik adem zoo vrij als in heldere lucht. lk wil
Bamberg nietmeerzien,ikwilalleschandeli
jkeverbindtenissen
afsnijden,diemijbeneden mi
j zelven deden zinken. Mi
jn hart
verruimt zich! Hier is geen moeitevol streven naar een groot-

heid, die mi
j ontzegd is. Zoo zekerishi
j alleen gelukkig en
groot,die noch te'heerschen noch te gehoorzamen behoeft,om

ietste zijn.
V IJ F D E T 0 O N E E L.
W EISLINGI:N. FRAN8.

rluxs. God zegene u , gestrenge heer! Ik breng u zoo veel
groeten van Bamberg , dat ik niet weet waar te beginnen. Van
bisschop tot hofnar groet u het hof en van burgemeester tot
nachtwacht de stad.

2S

MrElstlxGxx. W elkom , Frans1
. sYelk nieuws brengtgem eer?
yaRAxs. Aan het hof en overal denkt men zJJ aan u, dat
het niet te zeggen is.
wllslulxGlx. Dat zal niet lang dtzren.
>aluxs. Zoû lang gijleeft! En na uw dood za1het luider
klinken dan de koperen letters op een grafsteen. W atwas m en
begaan met uw ongeluk !
wllslulxGEx. W at zeide de bisschop?

yasAxs. Hijwaszooverlangend tewetenwatergebeurdwas,
tlat hij, door zijn druk en haastig vragen,mi
jverhinderde te
antwoorden. Hij wist reeds van het gtvalaf. WantFarhrr,
die van Haslach weg kwam door een snelle vlugt,bragthem (le

tijdinpg:maarhijwilde allesweten. Hijvraagde zoo angstig,
ofgt nietgekwetstwaart? ik zeide:hijisongeschonden,valt
'

den bovensten haartop tot den nagel van den kleinen toon.

Daarbijroemde ik er op,hoegoed Goetzzichjegensuge/aagt
en u als vrientl en gast behandelt. Daarop antwoordde hij
niets en ik kreeg mijn afscheid.
wllsLlxgxx. W elk nieuws brengt gij verder?
>altAxs. Den volgenden dag meldde ik mijaan bij(
lenmaarschalk en vraagde berigt aan u terug. Toen zeide hij: Wi
j
geven u geen briefmede:wantwi
jvertrouwen dien Goetzniet;
die heeft altijd maar den schijn van eerli
jkbeid en grootmoedigheid en doet daarentegen wat hem belieft en voordeel aanbrengt.

w>rlsLlxGlN. Hoe slechtkennen zijhem !
yaRwxs. Maar, vervolgde hi
j,hetis zeergoed datuw heer
ridderli
jk en vriendeli
jk behandeld is. Zeg hem ,dathi
jgeduld
moet hebben! Wi
j zullen met deste meerongeduld aan zijn
bevrijding denken;wantwijkunnen hem nietmissen.
wxlsLlxglx. Zijzullen hetmoeten leeren.
>aluxs. Watbedoeltgi
j?

w>rlsLlxGEx. Veeliserverandertl. lk ben vri
j zonderverdaging en losgeld.
FRANS. Zoo kom dan terstontl!

SVEISLINGEN. Ik kom ,maarlang za1ik nietblijven.
ERANS. Nietblijven? Heer,hoemoetik datverstaan?Als
gij wist wat ik weet! A1s gijmaar droomen kondet,watik
gezien heb !
wElslulxGEx. H oe heb ik hetm et u?

yaaAxs. Door de herinnering alleen geraak ik buitellmij
zelven. Bamberg is niet meer Bamberg:een engelin vrouwengedaante maakt het tot een voorhof(les hemels.
WEISLINGEN. Tot niets meer?

FltAxs. Ik wileen paap wort
len,als gijnietuw hoofd verliest,wanneer gi
j haar ziet.
wzlslaxoEx. W ie is het dan?
>altAxs. Adelheit
l van W alldorf.
wllslulxllx. Die? lk heb veelvan haarschoonheidgehoord.

>nRAxs. Gehoortl? Dat is hetzelfde alswanneergijzeidet,
ik heb muzi
jk gezien. Zoo weinig vermag de tong een enkele
li
jn van harevolmaaktheden tebeschrijven,daar zelfshet oog
in hare tegenwoordigheid niet in staat is te zien.

wElsLlxGEx. Gijspreektalseen gek.
>asAxs. Dat is wel mogeli
jk. De laatste maaldatik haar
zag,wasik niet meet bijmi
jn zinnen (lan een beschonken man.
Of liever, ik kan zeggen , dat ik op dat oogenblik gevoelde,

hoe het meteen heiligemoetzi
jn bi
j hemelscheverschi
jningen.
Alle zintuigen sterker, verhoogd, volmaakter en toch het gebruik van geen van allen.
wllslzlxGEx. Dat is vreemd.
>alttxs. 'sAvonds als ik van den bisschop afscheid nam ,

zat zij bij hem. Zij speelden schaak. Hijwaszeer genadig,
reiktemijzijn hantltoteen kusen zeit
lemijveel,waarvan ik

niets verstond: want ik zag slechtszt-lïbuurvrouw;zi
j hield
haar oog op het bord gerigt, alsof zij over een grooten zet
nadacht. Een fijne loerende trek om mond en wang! lk had
deivoren koning willen zi
jn! Adelen vrienclelijkheitltroonden
op haar voorhoofd. En het verblindentl blank van aangezig't
en boezem , hoe wert
l het door het ravenzwart harer lokkell
verhoogd !

wllslulxglx. Gi
j zt'tgeheeldaardooreen dichtergeworden.
>asAxs. Zoo gevoel ik dan op het oogenblik, wat iemantl
tot clichter m aakt: een vol hart, volkomen vo1 van één aalldoeninœ
b* Toen de bisschop eindigde en ik een buiging maakte,

keek zi
jmijaan en zeide:ook van mi
j een groetschoononbekend. Zeg hem , tlat ook nieuwe vrienden hopen op zijll
terugkomst;hijmoetze nietverachten,daar hijreedsaanoude
vrienden zoo rijk is. lk wilde wat antwoorden,maar(1e
weg van het hart naar de tong was verspercl;ik boog. Ik hatl
len top van hallr
alles gegeven , wat ik in de wereld heb, om (

pink te mogen kussen! Terwijlikdaarstond,wierpdebisschop
een pion op den grond,ik greep ernaaren raakte bijhet01)staan delt zoom van haar kleed aan. Dat gaf een schok dotlr

almi
jn leden en ik weetniet,hoeik de deurbenuitgekomel).
wllslulxgzx. ls haar man aan het hof?
>'RANS. Zijis reeds vier maanden wet
luwe. Om zichwatte

verstrooi
jen,houdtzi
j zich teBamberg op. Gijzulthaarziell.
âls zijiemand aankijkt,ishet alsofmen in de lentezon staat.
wyrlsLlxGEx. Hetzou een zwakke uitwerking op mi
jhebbell.
rluxs. Hoezoo?Zou hetdan werkelijk waarzi
jn,wathet,
volk hierin huis quistert,dat gi
jmetMaria verloofd zi
jt.
wllsLlxgEx. Juist op het oogenblik. En zoo moet gti
dan maar aanstondsallesvernemen. lk heb den bisschop mtll
dienst opgezegd; de brief is weg. lk wensch Bamberg goedelk

avontl! Hier worclt llet dag voor mîj. Alaria zalhetgelilk

mijns levens uitmaken. Haar zachte ziel teekent zicl af in
hare hem elsblaauwe oogen s en helder als een engelt
leshemels,

gevormt
l uit onschulc
l en lieftle,brengtzi
j mi
jn harttotrust
e11 zaligheid. Pak alles in!Eerstkorten tijtl aan hetho'
f en
c
lan naar mijn slot!lk zou in Bamberg nietwillen bli
jven,
zelfsalsSintVeit in eigen persoon mi
j terug hield. (u4J).
Z E S D E T O O N E E L.
ruAxs alleen.

Laathi
j ermaar eerstkomen,hijzalerwelblijven. Maria
isliefelijk enschoon en ikkanheteengevangenenziekenmanniet
kwali
jk nemen,dathi
j op haarverliefd raakt. ln hare oogen
is troost, vriendelijke melankolie. Maarom u,Atlelheic
l!
is leven, vuur,moed. - lk zoucle!

lk ben een dwaas

datheefté/n blik van haarmt'gemaakt. O ,alsikmaareerst
t
le torensvan Bamberg zie,maar qersttlenslothofbinnenrtd
.e!
Daar woont zi
j, daar zalik ze aantreieu!En daar gaap ik
haar weêr aan tot ik mijn verstand terugkrijg ofgeheeltot
razernijkom !
(.#/.)
X&

Z E V E N D E T O O N E E L.
Zaalin Jaxthausen.
HANS VAN SELBIT: eîI KAREL.

KAREL. Hoe moet ik u aanmelden bijmijn moeder)edele
heer !
SELBITZ. Zeg haar, dat Hans van Selbitz haar groet.
KAREI,. H ans? - hoe was het vert
ler9
.
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SBLBITZ. Hans met éJn been ,Hans zonder zorgen, zooals

ïi
j wilt.
KAREL. Datzi
jn grappigenamen. Gi
j zi
jtwelkom. (?J.)
slrBlTz (alleen). 'tZiet er hierin htlistoch nog volkomen
hetzelfde uit als voor tien Jaren: dllr hangen de buksen,
dllrstaan dekisten,dllrliggen de tapijten. Bi
j mi
jziethet
er schraler uit.; daar wilniets blijven als watmep dagelijks
noodig heeft, en dat met moeite!
A C H T S T E T O O N E E L.
SELBITZ. ELIZABETH.

ELIZABETE. W elkom , Daar zult gij verstandig aan doen .

nietbi
j ons.
sl
ErBlTz. Des te nleer zag uw echtgenootmi
jaan zi
jn zi
jde
in het veld. Nu zegthi
jden Neurenbergers den oorlog aan;

daarin heefthi
j gelijk:wantzi
j zt'nhet,dieaan denBamberger
zijn jongen verraden hebben,en zie,daar sta ik reeds gereed
om een gangetjemethem te wagen.
ELIZABETH. Ik weet dat mijn man George totu gezonden
heeft.

s>rLBlTz. Een wakkere jongen!ik zag hem voorde eerste
maal.
ELIZABETH. Trofhi
j u tehuis?
SELBITZ. Datj
uistniet:maarik was bi
j goede kameraden.

ELIZABETR. Kwam hi
j metu hiernaar toe?
SELBITZ. Hi
j reed verder.
ELIZABETH. Leg toch den mantel af!
SELBITZ. Laatmi
jhem nog een weinig aanhouden!
ELIZABETH. Waar
om ?Hebtgi
j hetkoud?

SELBITZ.

Eenigzins.

ELIZABETII. Een ridder in een kamer?
slLBlTz. lk heb zoo'n soort van koorts.
ELIZABETII. Dat ziet men u niet aan.

sELBlTz. Daarom bet
lek ik hetjuist.
ELIZABETH. De koorts?

s>iLBlTz. lk moest hetwaarlijk vooru nietverbergen.
ELIZABETH. Geen pligtplegingen 1
.
SELBITZ (die #:zl mantel naar ccifdrdm 8laat en zicâ itt :d4

îoambui,
îapzlJdrmoumen nertoont). Ziet,zJJben ik uitgeplunderd.
ELIZABETH. Zoo, zoo! Zulk een dapperen man van eer tot

op zi
jn laatstewambuis - wie wasdaartoe in staat?
SELBITZ. Een klaverblatl van vervloekte ridt
lers;maarik heb
ze ook van verdriet terstond in den zak gestoken.

ELIZABETII. Bi
j wijze van spreken toch?
SELBITZ. Neen,hier rammelen ze in den zak.
ELIZABETH. Geen raadsels!
SELBITZ. Zi
edaar (
le oplossing! (#'
ë
, treedtnaar detalelezl

I
oerpt er edz
lkedobbeàteenen op-j

ILIZABETH. Dobbelsteenen? Datgaatdusnogalti
jtlzoovoort?
SELBITZ. Zoo als de draad eenmaalgesponnen is,wordthi
j
gehaspeld en verweefd; daar is nu verder niets meer aan te
veranderen.
ELIZABETH .

SELBITZ.

Gij hebt ook veelte1osgaren op uw spoel.

Is het niet goed dat ik slorderig ben ? Zie slechts,

lieve, eerlijke vrouw , daar zit ik eergisteren in mijn bloot
wambuis, krab mi
j den ouden kop en verwensch devierkante
schelmen daar. Op hetzelfde oogenblik treet
lt George binnen

en noodigtmi
j uitnaam van zijn meester. Daar springikop,
den mantelom en voort! Nu zullen erterstond weêrkleederen,

ïelclen ketenen zi
jn.
EtIZABETH. M aar intusschen ?

SELBITZ. Kretlietvindtmen o0k welterug. Een aanwi
jzing
op den burgemeester van Neurenberg is niet te verachten.
ELIZAB:TII. Ook zonder tleze stàan voor tt kisten en kasten

open. Bijonsisvoorraad van alles.
sxtBlTz. Een goede huisvrouw , die vooruit zorgt!

ELIZAB:I'H. Om niçt naderhand te zorgen! Wat hebtgij
(
lan noodig?
SELBITZ. Ongeveer zooveel als een kint
l, dat pas op de
wereld komt;ten naastebi
jalles.
ELIZABETH. 'tStaat tot uw dienst; 'tis er voor.

sxLslTz. Niet voor niemendal! Wij laten hetschatten en
van het eerste watik,op de Neurenbergers win, kri
jgtgij uw
betalinp
ELIZABETII. Neen, dat niet!Onder vrienden syzrBlTz. Een ridder mag geen geschenkaannemèn,ht
'moet

het verdienen: zelfs den schoonsten prijs, den minncprî
js,
moethi
j dikwijlsaltemoei
jelijk vert
lienen.
ELIZABETH. lk kan metu ïeen handeldri
jven.
SELBITZ. Nu , dan vecht ik in het wambuis.
ELIZABETH. Gekheid !

syzLBlTz. Weetgi
j wat,wi
j spelen om de uitrusting. Win
ik ze,(
lartzijtgijhaarkwijt!Is hetgeluk mijvi
jandig,welnu,dan zalhetin hetveld beter gaanenlaatmijdanborgen!
Kom thans hier!
ELIZABETII. Een ridder ontvangt niets ten geschenke en een
huisvrouw dobbelt niet.

sltBlTz. Nu dan zullen wijwedden. Datgaattoch.
EIUIZABETH. Een weddingschap ? Nu goed , sla ze voor.

s>iLBlTz. Hoor mi
j aan1
. MFanneer wijop onzen togt'
niet
terstont
l in het begin een zeermooi
jevangstdoen,wanneer
ons naderhantl niet door verraad of vergissihg of de een of
anc
lere domheit
l een hoofdaanslag mislukt, wanneer niet één
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van ons wat aan 'tbeen krijgt,waar bi
jik maarwensch dalr
hetmijn houten mogetrefen,wanneerniet c
ladelijk vorsten ell
heeren het er op aan leggen de oneenigheden te beslechten ,

wanneer men ons tlaarom niet op een halfdozi
jn dagvaarten
trekken laat,en wanneerwi
j eindelijknietveelrijkerhuiswaarts
keeren dan wi
j nu uitri
jc
len,t
lan heb ik hetverloren.
ELIZABETII. Gi
jkent uw hantlwerk goec
l génoeg.
SELBITZ. Om het met lust uit te oefenen. In elk geval

denk ik mijbijdeze gelegenheid zJJ uittemonsteren,(lathet
weêr een POOS duren kan.

ELIZABETII. 'tZal moeijeli
jk gaan alsgijuw vijanden altttl
in uw zak hebt.

SELBITZ. Ze zi
jn volkomen als onze met
leric
lders:van daay;
vi
jand,morgen vriend en overmorgel geheelollverschillig.

N E G E N D E T O O N E E L.
DE YORIGEN. OOETZ.

GoxTz. W ees gegroet, Selbitz! Dat heet een bereit
lvaart
lig
vrient
l,een wakker snelruiterte zi
jn.

sErBlTz. Mijn ligtheid moest gij eigentlijk prijzen; want
ziet, daar ik een houten been heb,datmi
jeen weinig onbeholpen maakt, zoo neem ik daarentegen desteminderpakkaadjt
a

metmi
j. Nietwaar,lieve vrouw?
ELIZABETH. Gij (
leed er welaan! Hetnoodige vindtmell
overal.
SELBITZ. M aar niet overal vrienden, die het geven.
ELIZABETH. Heb maar een oogenblik geduld! Ik leg zoovep!

vooru gereed,als gijnoodigllebt,om meteervoordeNeurenbergersteverschijllen.
(.#J.)
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SELBITZ. Neemt gij uw George m eê? Dat is een wakkere
@

JO11g0E1.

GoETz. Ja,ik heb onderweg nai
jn ordersgegeven. Thans
ishi
j naar Weislingen.
s>rLBlTz. Methem zijtgi
j wezrverzoend:datheeftmijzeer
veel#enoegen gedaan. Hetging inderdaad een beetjehaastig,
zoodat ik hetnietgeheelbegri
jpen kon.
GolTz. Toch was het zeernatum-lijk? Deneiging tothem
was mij aangeboren als door den invloed der planeten;met
hem bragt ik mijn jeugtldoor,en toen hij zich van mi
jverwi
jderde,mi
jnadeelberokkende,kon ik hem niethaten. Maar
hetgafmi
j een onaangenaam gevoel. Zijnbeeldtenis,zijnnaam
stond mij overal in den weg. Ik had de helftvan mij zelv'
verloren en die zocht ik terug. Misschien ging het hem ook

niet beter;wantspoedig,toen wi
j elkanderterug zagen,ontstond de oude betrekking weêr, en nu is het goed:ik ben
tevreden, en wat ik doe, doe ik weêr a1s een geheel man.

sxLBlTz. Welke ondersteuning zal hij u geven bij deze
vi
jandelijkheid tegen deNeurenbergers en in hetvervolg?
oozTz. Zi
jn vriendschap,xijn gunstis reedsvanbeteekenis,
wanneer hij mi
j maar geen nadeel toebrengt, mijn vrienden
voorthelpt,mi
jn vi
janden nietbi
jstaat.Hi
jzalzich stilhouden,
zich niet mengen in mijn twist;dien zullen wi
j beide,door
wakkere knechten ondersteund, al vechtende wel uitmaken.

T I E N D E T O O N E E L.
'E VORIOEN. FAUD.

GolTz. Ki
jk eens aan! Weer terug,oude getrouwe? Hebt
gi
jvolk genoeg aangeworven?
>awco. Volgens uw wensch en bevel. Zes ruiters,tien voet-
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knechten;zijliggen in (
le tlorpen hierom heen,om geenopzien
te baren; zes nieuwelingen breng ik meê, die hun eersteproef-

stuk zullenwagen. Gijmoetzewapençn;zijzullenwe1toeslaan.
En nu te paart
l! want tegelijk met t
le manschappen breng ik
(
le ti
jding, dat (le Neurenbergsche kooplieden reeds naar de
Frankfortsche mis trekken.

sxLBlTz. Die hebben zich ti
jt
lig op weg begeven.
GoETz. Zouden zi
j watgemerkthebben?
>'AVD. Zekerniet;zijtrekken meteen zwak gelelde.
GoxTz. Vooruit dan ! Gezien wat er te koop is!
SELBITZ.

Van hun prullen verlaug ik niets:

Maarwaarlijk zout
lemijbehagen
Een gouden keten , die hangt van den kraag
Ver naar benetlen tot aan den maag :
Dien heb ik sints lang niet gedragen.

(zlllen aJ.4
E L F D E T O O N E E L.
W 0në.
NEURENBSRGSCHE KOOPLIEDEN.
XERSTE KoopxAx. Legeren wi
j onshier,terwijlde wagens
daarbeneden voorbijtrekken.
TW EEDE KOOPMAN. Gee
f(le man;!Gijzultmijerwcêrom
pri
jzen,datik goec
lvoor dekout
le keuken gezorgd heb.

EERs'
l'x KoopxAx. Nog nooit ben :
& zoo getroost naar de
Frankfortsche mis getrokken. Deze keerheb ik maar kramert'
en speelgoed bijmij. Zoolang de kinders niet uitsterven ,kan

menig fabriekantgemakkelijk leven.
AIOLIEItE ,

D1i VREK.

6
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TwEEDE xoopxAx. lk heb voor de vrouwen gezorgd. Ook

datzi
jn goede klanten. (Zi
j maken aan8taltenom tegaanî?
#pzl.)
EERSTE xOOPMAN. Zie, zie daar beneden eens! W atisdat?
Heilige Go(l!Ruiters uit het woud! Regt op de wagens aan!

TwElol KoopxAx. Wt' zi
jn verloren! Ridders en ruiters!
Zijhouden den trein aan. Naarbeneden!Naarbeneden1
lxssl'
x xoopxAx. Ik niet.
ALLEN. 0 wee, o wee!

T W A A L F D E T O O N E E L.
DE YORIGEN. GEORGE y 0p W 4 qehlergrolld.

GEORGE. Mijn heer moet niet ven'e zi
jn;hier verneem ik
het misschien. H oort eens,kameratlen!

lxltsl'
l KoopxAx. Ach,God!ook van terzi
jde! Dan zi
jn
wij'niette redden.
'
rwxlllx KoopMAx. Dat is zeker een andere! Die behoort

niet daarbij. Die helptons. Spreek hem aan!
EERSTE ItoopMAx. W at belieft u , edele heer?

Gxoxta. Nietedele heer,weleqrli
jke knaap. Hoestaathet
hier?Hebtgi
j geen riddersen ruitersgezien?
Elltsl'l KOOPMAN. Ja , zie maar eens naar beneden ! Ginds

houden zi
j den trein'aan, ginds slaan zi
j devrachtri
jders.
Reedsmoeten devoorsten den weg verlaten. O mooijewaren,
bonte quiten en trompetten,allerliefstepaardjes en popjes
gij zultaan den Main niettekoop worden aangeboden. Help
ons, best jong mensch! Hebt gi
j niemand biju?Alsgijze
maar in verwarring kragt, maâr een enkeloogenblik kont
lt
ophout
len!Iserdan geen krijgslist?
Gxosu . Het gaat niet!lk kan niet helpen, ik beteeken te
weinig tegen zoovelen.
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Twxlox xoopxAx. Lieve

-

Jongen! mijn allerbeste Jpngen!
Dek onsmaarin denrug,Opclatzi
j onsnietachterhalen!Wij
gaan naarde naaste dorpen enluiden denalarmklok;wi
jwillen
degeheele landstfeek tegen hetroofgespuis opzetten. (Dekooplieden z(
,zlop Jefpvlttrczlâard ff
ld.
g te îpp.
p&s.)
GEORGE (trekt de .
ycà:î). Halt! Niemand wijke van zijn
plaats!Wie zich beweegtiseen kind desdoods. l'
Ivtismijn
lleer,Goetz van Berlichingen, die u tuchtigt.
ALLEN. O wee, Goetz!
GloxGl. Ja, Goetz, dien gi
jzoo slechtbehandelt,wiens
ïoeden,wakkeren knaap gi
jaan de Bambergers verraden hebt:
in dienshand zi
jtgi
j. Daar zieik hem kom en.
D E R T IE N D E T O O N E E L
DE YORIGEN. GOETZ. KNECHTEN.

GoE'
l,
z (tot de fr
z/:cl&zll. Doorzoekt hier het woud!H ier
m oeten zich c
le kooplieden verbergen. Zî
jwarenvantlewagens
afgegaan , langs de voetpaden. Past op dat niemantl ontsnapt

en ons in dezelandstreek ontijdig watte doen geeft!
GxoltGl (naderkomende). Ik ben u al voor geweestmethet
werk. Hier zi
jn ze.
GolTz. Bravejongen!Weesduizendmaalwelkom !6ijalleen?
Bewaak zenaauwkeurig!Zoo naauwkeurig mogelijk! (Fcl# en
Jweclfes metde kooplieden aJ.4 Spreek op,goedeGeorge,wat
brengt gij voor nieuws? Watdoet Weislingen? Hoeziet het
er uitop zi
jn burgt?Zi
jtgi
j zonderongelukken heen en terug
gekomen ? Spreek op , vertel!
GEORGE. H oe zal ik het goed aanpakkeà ? Ik breng geen

gelukkige ti
jding.
Goll'z. H oe zoo?
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GEORGE. Hoor mij aan!Ik deef
l,.gelijk gijbevolen hebt,
nam den kielvan den Bambergschen ruiter en zijn wapen en,
om toch mi
jn eten en drinkentevertlienen,begeleiddeikeenige
boeren van Rheineck den kant van den M ain op.

GoxTz. In uw vermomming? Dathad leelijk metu kunnen
aioopen.
GEoRGx. Van achteren beschouwd tlenk ik er ook zoo over.
Een ruiter, die vooraf daaraan tlenkt, zal geen groote sprongen

maken. Maar Weislingen vond ik nietop zi
jn slot.
GoETz. Dan is hi
jlanger aan hethofgebleven,danhijaanvankeli
jk voornemenswas.
GEORGE. Helaas! En als ik het hoorde,toen terstont
l naar
de stad !
GoETz. Dat was te vermetel.
GEoRGE. Ik hoop u nog beter te dienen. N u hoorde ik in
den herberg, dat W eislingen zich met den bisschop verzoent
l

had. Men sprak veel van een huwelijk met de weduwe van
van W alldorf.

GoEl'z. Praatjes!
t
4l
iioRox. Luister slechts! Ik drong tot in het slot door,

zag, hoe hij de vrouw aan tafelgeleidde. Zijis schoon,op
mijn woord! Zij is schoon! Wij bogen ons allen,zijdankte
ons allen; hi
j knikte met hethoofd en keek zeervergenoegd.
Zij gingen voorbi
j en hetvolk quisterd.
e:t
leen schoon paar!''
Goll'z. Dat is niet goed.
GEoltGl. H et ergste komt nog. Later paste ik weder op ;

eindelijk zag ik hem komen: hij was alleen met een knaap.
Ik stontl onder aan den trap en zeitot hem :een paarwoorden

van uw vrienc
lBerlichingen! Hi
j werd verlegen;ik 1as de bekentenis van zijn schuld op zijn gelaat;hijhad naauwelijkshet
hartmij aan te zien,mij,een gemeenen ruitersjongen.
GoEl'
z. Verhaalalleen en laatdebeoort
leeling aan mi
jover!

GEORGE. Gi
j zi
jt Bambergsch? zei hij. lk breng u een
groet van Goetz, zei ik, en moet vragen Kom aan mi
jn
kamer,zeihi
j,wijzullen dan vertler spreken.
GoETz. Kwaamt gij9
.
GioalE. Zeker kwam ik en m oest in de voorzaal staan ,

langj zeer lang. En de knechten, in zijtle gekleed,bekeken
lnijvan voren en van achter. Ik dacht:kijktmaar!- Eindelijk bragtmen mi
j binnen. Toen bragtik uw groetenverzoek
over en merkte wel,dat ik nietwelkom was. Toen wilde hi
j
zich met nietsbeteekenende woortlen van mi
o
m
d
a
j afmaken: t
lk evenwel wist, Wt
tt
kl*op het aankwam en achterdocht had.,zoo
liet ik hem niet los. Toen wert
l hi
j kwaadaardig boos a1s

iemanc
l,die geen hartheeften hetnietwillaten bli
jken. Hi
j
verwondert
lezich,dateen ruitersjongen hem tot spreken wilde
noodzaken. Dat verdroot mij. Toen voer ik uit en zei,dat
er maar twœërlei soort van menschen waren, braven en schurken, en (
lat ik in dienst was van Goetz van Berlichingen. N u

begon hi
j en babbelde allerlei dwaze dingen door elkander,
dat hierop neêr kwam :gijhadthem verrast;hi
j wasu geen
ridderpligt schuldig en wiltle niets met u te doen hebben.

GoxTz. Hebtgijdatuitzi
jn eigen mond?
oEosoz. Dat,en nog meer. Hi
j dreigde mi
j
GoEl'
z. Genoeg! Datmoest mi
j dus overkomen!
GEOBGE. Yfees bçdaar
d,goedeheer!Wijzullenzonderhem
ook we1 klaar raken.

GolTz. Hoe beschaamd staan wijtekijken,alsiemandjegens
ons zijn woortl breekt! Dat wi
j vertrouwden op hetheiligste
schi
jntnu dwazelafheid:hij,die onsverried,heeftgelijk;hi
j
is nu de verstandige, de slimme; hem prijst, hem eert fle
wereld; hijheeft zich uitden strik verlosten wijstaan belagchelijk erbijen beschouwen den ledigen knoop.
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GEoltgE. Kom , heer, naar de wagens, opdat ik de gelukkige vallgst zie.

GolTz. Zijtrekken rustig weg;t
leze vangstis gelukt;maar
die buit,veel schooner, veel wenschelijker, is verloren, het
llart van een ouden vdend. lk was het slechtsvooreen oogenLlik weêr meester.

GEORSE. Vergeet hem ! Hi
j was vroegeren lateruwer niet
waardig.
GQETz. N een ,vergeten wil ik hem niet,niet vergeten deze

schandeli
jke woordbreuk. Met belofte en handslag,met ee4
en eerewoord zal niemand
' mij meer verlokken. Wie in mijn
magtis,zalhetgevoelen. Zoolang ik hem vastheb, zalhi
j
li
jden. Hetzwaarstelosgeld zalrerstlaathem bevri
jden.
rAvo Lacâter de8chermen). Houdtze,houdtze1
GOETZ. W at is er?

>wuo (te rpprdcâ/
yzl tredend). Vergeeft het ons, heer! Bestraftons!een paarNeurenbergers zi
jn ontsnapt.
GoEl'z. H en na! Hen spoedig na!De verraders!

Gxoxu . Met spoe;!Zijdreigden den alarmklok te luiden!
loxTz. Houdtde overigen vast!Terstondmoetenzi
jgebonden worden, stijf gebonden. Laat ze nederknielen in een
kring , als arme zondaars, wier hoofd door het zwaard moet

vallen,en wachtop mi
jn ortler!
GloaGE. Bedenk , beste heer -

GoETz. Voermi
jn beveluit!

(George a;.
j.

V E E R T IE N D E T O O N E E L.
ooxTz. Later GEo1tGE.

GolTz. In hun doodsangst wilik mijverheugen,methun
angst wil ik spotten. 0 , dat ik aan hen geen bloedige wraak
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nem en mag .
1 En hoe zi
jt gij, Goetz, op eens zoo verandertl? Hebben de gebreken, de ondeugden van ancleren op 11

zulk een invloed,datgijuw ridderlijkenatuur verloochent en
lage wreedkeid pleegt9
. Verandertgijreeds uw wapenbroeders
in beulen,diepi
jnlijk binden en den misdadiger,doorhem te
vernederen, den dood aanzeggen? Zal uw wakkere George il1

zulk een leerschoolopgroeijen? - Laathen heentrekken,die
niet meer schaden kunnen , die reeds door het verlies hunner

goederen voldoende gestraft zi
jn!(#ï
J' doet eenige .
scJr:&z?.)
Maar,Maria,waarom treedt gijzoo voormij, waarom staart
ïij mi
j met uw vriendelijke oogen aan, en schijntnaaruw
bruidegom te vragen? Voor u moet ik mi
jn oogen ter aarde
slaan;u heeftmijn overijldvertrouwenongelukkiggemaakt,ongelukkig voorzoo lang gijleaft. Ach,opditoogenblikweetgi
j
nog niet, wat u boven het hoofd hangt,nog niet wat reeds

geschied is. Gi
j ziet van uw hoog uitstek uitnaar den hei
.rweg,verwachtuw broeder,en tuurt,ofhijnietmisschienden
bruidegom met zich voert. lk zalkomen,maar hijzalwegblijven zalwegblijven- totdatiktegenzi
jnwi1methem kom
aanslepen,en geboeid, alsik hem niet anderskrijgenkan. En
hiermeê afgedaan ! Verman u , Goetz, en denk aan uw pligt!

GEORGE (met ddz
ljnlreelki8lje). Laat nu de ïrap overzi
jn!
Ze zi
jn genoeg verschrokken. Gijwilttoch nietverder gaan.
Gijzeidetimmerszoo dikwi
jls,datmengevangenennooitmoest
mishandelen.

GolTz. Ja,goedejongen,zoo is het!Ga heen en bind ze
los! Bewaak hen tot zonsondergang ! Laat ze dan loopen en
trek ons achterna.

()zoRGE. Daar is er één onder, een qinke Jonge man.
Toen zijhem wilden binden,haalde hij ditkistjeuitzijnborst
en zei:y,neem ditvoormi
jnlosgeld!Hetiseengoudensieraad,
datik voormf
jn bruid naar demisbreng.''

Golrz. Voor zi
jn bruid?
GEORGE. Aldus sprak de J
-onge man: ,,Reeisvi
jfmissen
duurtonze kennismaking; zi
j isde dochtervan een rijk man;
deze keer hoopte ik met haar te trouwen. Neem het sieraad !
het is het schoonste wat de goudsmetlen van N eurenberg kunnen

maken; ook zijn de steenen van waarde. Neem heten laat
mij ontvlugten!''
GoETz. Hebtgijhem losgelaten?
Gloata. Goede hemel,neen!lk liet hem binden;gijLaflt
het bevolen. M aar u breng ik het sieraad :het mag weltot

den buit behooren. Maar voor den jongeling en de anderen
bid ik om genade.
GoxTz. Laat zien !
ololttlx. H ier !

Goll,z (âet t
sïvcc# be,
mhouvend). Maria, dit maalkom ik
niet in verzoeking ,het mede te nemen voor uw feest. M aar

gi
j,goedejedele ziel, zultu, in uw ongeluk,in het geluk
van een vreemde harteli
jk verblijden. In uw geestwi1ik handelen !

Daar, George! Geef den man het kleinood wetler!

Hijbrenge hetaan zi
jn brui;,met een groetvan Goetzerbij!
(TerwV
.'lGeorgeJeJki8o'
ecgzlzlddozzt,naltkfgordvn.
j

B E R B E B E B R IJF.
Ptlblieke tllîn te âugsburg.

E E R S T E T O O N E E L.
TW EE NEURENBERGSCHE KOOPLIEDEN.

EERSTE KoopMAx. Zoo zien wij toch bijtleze gelegenheit
l
(
len ri
jksdag te Augsburg, zijn Keizerlijke Majesteit en de
grootstevorsten van hetRoomsche Rijk bijelkander.
TwEEoE KoopMtx. lk wenschte dat wij onze waren terug
hadden en ik zou een gelofte doen, nooit naar een hooger

hooftlte ki
jken dan van onzen burgemeester te Neurenberg.
EERSTE KOOPMAN. De zitting was het
len spoedig geëindigd :

de keizerisin den tuin gegaan. Hier willen wijgaan staan;
want hij moet hier voorbij komen. Hi
j komt juistdelange
laan op.
TW EEDE KOOPMAN.

Wie isbijhem ?

rEasr
'E KOOPMAN. De bisschop van Bamberg en Adelbert
van W eislingen.
TW EEDE KOOPMAN.

Goetl zoo! dat zi
jq vrienden van orde

en l'ust.

EERSTZ xoopMAx. Wij doen zamen een voetvalen ik voer
het woord.

I'wEEDE ltoopMAx. Goed!Daar komen zij.
.

i

EElts'
l,l KoopxAx. lli
l ziet er vert
lrietig uit; het is eeft
slechte gelegenheic
l!

AIOLIEItE ,

D1i VREK.
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T W E E D E T O O N E E L.
DE KEIZER. BISSCHOP VAN BAM BERG. W EISLINGEN.

GEYOLG. DE YORIGEN 0p WW.
W EISLINGEN.
M az
-esteit heeft de zitting mismoedig verlaten.
KElzEx. Ja , als ik zitten z>l, dan moeter iets vastbepaald
worden, zoodat men daarna wedervri
jreizen en trekken kan.

Ben ik herwaarts gekomen, om mi
j dehindernissen telaten
vertellen, die ik ken? Ze uit den wegtemlimen, datisdezaak.
xooprlloEx (treden rpprfà/ en lterpen zfc; aan de epe/eoî de8

keizerh. Allerdoorluclltigste!Grootmagtigste!
xElzlR. Wie zt'tgi
j? Watis er? Staatop!
EEXSTE xooPMAN. Armekooplieden van N eurenberg,knechten

uwerMajesteiten wijsmeeken om hulp. Goetzvan Berlichingen en H ans van Selbitz hebben dertig der onzen, die naarde
Frankfortsche mis trokken , ter aarde geworpen, beroofd en op

het ergst mishandeld. Wij smeeken uwe KeizerlijkeMajesteit
om hulp en bijstand;anderszi
jn wi
j allen verloren lieden,gedwongen om ons brood te bedelen.
xElzllt. Heilig: God ! Heilige God

W at is dat? De

een heeft één hantl, de anderlnaaréén been wanneer zi
j
nu eens twee handen hadden en tweebeenen,watzoudtgi
j
dan doen ?

EElts'
rl xoopxAx. Wij bidden uw Majesteit onderdanigst,
een medelijdend oog te slaan op onzebedrukteomstantligheden.
xxlzEl. H oe moet het nu ? Als een koopman een zak met
jk oproepen en als er
Peper verliest, moetmen hetgeheçle Ri
twisten zi
jn,waarbi
j de Keizerli
jke Majesteit en hetRi
jkgroot

belang hebbep, omdat het een Koningrijk,Vorstentlom ,l'
Iertogdom of wat anders betreft,dan kan geen sterveling u bij
elkander brengen !

wEISLINGEN (/p/ #e kooplieden,die bedroe
ld cci/dr?fï/gllzzen
â,
dz4 ter z#
.'
#e komen). Gi
j komtop een ongelegen ti
jd. Gaat
heen, en vertoeft hier eenige dagen 1

KOOPLIEDEN. Wijbevelen onsaan in uw gunst. (2J.)
Kllzla,. Alti
jdkleinetwisten,dieelkendagenhetganscheleven
in beslag nemen , zonder dat eenig regt gedaan wordt. leder

kramer wilgeholpen worden,terwijlniemand zichwilopmaken
tegen den verbitterden vi
jand van het ltijk en de Christepheid.
wEISLINGEN. W ie zoude gaarne naarbuiten werkzaam zi
jn,
zoolang hi
j van binnen in gevaaris? Lieten zich (
leergernissen van het oogenblik verzachten , zoo zoude het spoedig

duideti
jk worden, (
lat alle harten eenstemmig zijn gezind en
datvolc
loent
lekrachten voorhanden zi
jn.
ItElzla. Gelooftgi
j'dat?
BlsscHop. Het zou m aar daarop aankomen , dat mell elkander verstond.Het is geenszinsgeheelDuitschland,hetwelkklaagt
dat hetverontrust wordt: In Frankenlancl en Zwaben glimmen

nog de laatstevonken van een binnenlandschen,verderfelijken
burgeroorlog;en ook daar zi
jn velen onderdeedelenenvri
jen,
die verlangend uitzien naarrust. Hadden wijmaar eens dien
eerzuchtigen Sickingen , dien woeligen Selbitz, dien Berlichin-

gen op zijdegeschoven,(leoverigebondgenootenzoudenspoedig
de zaak laten loopen:wantdie zijn hetalleen,wier geest de
oproerige m enigte bezielt.
ItElzla. ln den grond louter dappere, edele mannen , dik-

wijlsalleen door verdrukkingen opgehitst. Men moetmetverschooping jegens hen te werk gaan,zich van hen verzekeren
en mogthet eindelijk tegen de Turken gaan,dan hunkrachten
ten nutte van het vaderland aalïwenden.

Blsscl
<op. Het ware te wenschen, dat zi
j van jongsafgeleert
l hadden aan een hoogere pligt te gehoorzamen. M en zou
dan tlen afvalligen oproermaker m et het verleenen van vertrou-

wen en eereplaatsen beloonen? Juistdezekeizerlijke zachtheid
en goetlheid misbruikten zi
j zoo vreesselijk totnu toe:daarin
vindt hun aanhang zijn veiligheid,.daarmede voedt het zijn
verwachtingen, en zal niet eer te bedwingen zijn,koor dat
men hen voor het'oog der wereld vernietigd , en hun elk uitzigt in de toekomst afgesneden heeft.
K>ilzlR. Zachtheid moet vooraf gaan , eer dat gestrenghèid

op waardigewi
jzezich vertoonen kan.
wElsrlxGEx. Alleen door gestrengheid zal die geest Van

oproer, diegeheele landschappen aangrijpt,te beteugelen zi
jn.
Hooren wi
j niet reeds hier en daar de bitterste klagten der
edelen, dat hun onderdanen, hun li
jfeigenen zich tegen hen
verzetten,hetregtdervan oudsheergevoçrdeoppel
-heerschappi
j
betwisten en behoorlijk verkregen regten dreigen te verkleinen?
Welkegevaarli
jke gevolgen zi
jn nietteverwachten! Nu echter
geven de klagten der Neurenbergsche kooplieden wel aanleiding,
om tegen Berlichingen en Selbitz handelend op te treden.
xElzEa. Dat laat zich hooren. Toch wenschte ik , dat hun
geen leet
l geschiedie.
wllslulxsEx. M en zou moeten trachten hen gevangen te

nemen; zij moesten dan op hun ridderwoord zweeren,dat zij
rustig zouden bli
jven op hun sloten nietuithun ban gaan.
KElzER. Gedroegen zi
j zich dan naar weten pligt,dan kon
me
n
h
e
n
we
d
e
r
o
p
e
e
r
v
ollewijze een gepasten werkkring aan@@
Wllzen.

Mfij allen wenschen methet grootsteverlangen,
dat de tîjd spoedig mogeaanbreken,waarin de genade uwer
Alajesteitoverallen lichten kan.
BISSCIIOP.

I
tElzllt. M et de erna
stigste gezindheid om de inwendigerust
van Duitschland , llet koste wat het wil, ten spoedigkte te herste11en , wi1 ik de zitting van m orgen openen.

M-ElsTulxGl'x. Bli
jde bi
jvalsbetuigingen zullen Uw Majesteit
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het eintl der rede besparen , en hulp tegen de Tufken za1 het

onmiddelijk gevolg zi
jn van zulkewi
jze,vaderlijkebemoei
jingen.
(.
Dekeizer,bincâop en #erpl# aJ)
D E R D E T O O N E E L.
W EISLINGEN. FRANS.

>'
aAxs (dietegen Jefdttd rca hetrpprpcczl#: tooneelzïc;hef'
t
laten zlzleït Tfz/ùîïz
e- ternghoudt). Genadige heer!
wElsLlxGlx (zick otskeerend). Welk nieuwsbrepgtgij?
PRANS. Adelheid verlangt u
W EISLINGEN. Nu terstond ?

te spreken.

rltz
txs. Zijvertrektnog dezen avontl.
wElsLlxoEx. W aarheen ?

rltxxs. lk weet het niet. Hieris zi
jreeds. (W# zioâ
z:îtpezl.) O wee, mogtik haar begeleiden! Ik ging methaar
doorwateren vuur en totaan heteintlderwereld. (2/.
)
V 1E R D E T O O N E E L.
WEISLINGXN. ADELHZID.

wElslulxozx. Zoo haastig , schoone dame? Wat dri
jft u
zoo snelde stad uit? uithetgewoel,waarnaargij zoo levent
lig verlangdet?van den vriend weg,voor wien gijonontbeerlijk zi
jt?
ADELIIEID. In groote familiën is eraltijd wat te beslbchten. Een huweli
jk, waaraan mij veel gelegen is,is op het
punt van af te springen. Een jong,arm meisje verzetzich
om een ouden, rijken man te nemen. Ik moethaar aan het
verstand brengen,welk een geluk haar wacht.
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wElsl,
lxGtx. Ter wille van vreemde verbint
ltenissen , stelt

p'
ij(le onze uit.
ADELIIEID. Dest
e vroli
jker,vrijer zalik totuterugkeeren.
wElslulxglx. Zultgijdan ook tevreden zt'n,alswi
jopBrrlichingen en jelbitz 1osgaan?
ADELIIEID. Gi
j zi
jtom gekustte wort
len!
'

.

wEISLINGEN. Alles wil ik in het werk stellen .opdatertot
executie tegen hen besloten worde. Die namen strekken onstot

verwi
jt! GeheelDuitschland gewaagtvan Goetz,'en zi
jn verminking maakt hem des te merkwaarc
liger. Deijzeren hand
geeft hem een hoogere wijding,is een wonderteeken. Vertellingen van vermetelheid , geweld , geluk worden m et een zeker
genot verhaald en aan hem alleen wordt toegeschreven , wat
honder; anderen gedaan hebben. Zelfsmisdaden, met koenheid
volbragt, komen aan het volk als lofwaardig voor. Ja,er

scheelt niet veel aan, of hij gaat door vooreen toovenaar,
die op verschillende plaatsen te geli
jk werkt en trèft. Waar
men ook luistert hoortmen zi
jn naam.
ADELIIIID. En datislastig1
. Een naam ,dienment
likwi
jls
moet hooren , moet men liefhebben of haten , onverschillig kalt

men nietbli
jven.
wEI8LINGEN. Spoedi
g zal debanier van hetri
jk tegen hem
waaijen. Daarbijben ik alleen maarverlegen,een qinken ridder te vinden ,om dien aan het hoofd de stellen.

ADELHEID. O , zekermijn oom ,den edelevan Wanzenau.
wllsrlxGlxk Och, waarom niet? deu ouden droomer,den
onbekwamen dikzak.

ADELHEID. Men moet qen jongen,vluggen ridder hem ter
zi
jde geven! Bi
jvoorbeeltlden stiefzoon zi
jner zuster,den vut'
igen W erdenhagen.
wllsLlxllx. Dien onbezonnen dollen kerel! Daardoorwordt
(le zaak niets beter.
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Ao>:rnElo. Ziet gijliet
len maar naarregtwakkerkrijgsvolk
om , dat ter deeg er op 1os slaat.
wElsLlxoEx. En ondvr zulke aanvoerders spoedig te veel,
spoedig te weinig doet.
ADELIIEID. Geef dan nog een verstandigen man op tle koop
toe mede.
wzlslulxGEx. Dat zoude drie aanvoerders in plaats van J/11

zi
jn. Vebtgij(len verstandigen ook nietreedsgevonden.
AoElalzEll)'.

W aarom niet? Van Blinzkopf.

wllslulxGxx. Dien vleijenden schelm? Slim is hij,verstaudig niet; 1af, niet voorzigtig.
AollLtlElo. ln het leven moet menhetzoo naauw nietnemen;
let een is toch zoo goet
l a1s het antlere.

wzlsuxGzx. In schi
jn,nietin der t
laatl. Deplaatsen zout
len slechtbezetzi
jn.
Ao>rLuzlo. De plaaisen zijn maar om der menschen wil.
W at zou men van plaatsen weten ,alser geen menschenwaren ?

wzlsuxGlx. En onze verwallten zijn (
le echtemenschen?
AllyrLullo. Een ieder denktaan de zijnen.
WF
.ISLINGEN. Heet hetook nietvoor (
le zijnen zorgen,als
men voor het vaderland bezorgd is?

ADELHEID. lk Yereertlw verheven wijzevanzien,maarmoet
om verschooning vragen wanneerik u,gedurende den tt'fldat
ik afwezig ben , nog met kleine commissies belast.
wllslulxGlx. Spreek slechts! ik zal er aan denken.

ADELHEID. Gijdenktaan de genoemdedrie riddersvoorde
expeditie tegen Berlichingen.

wllsLlxG:lx. Ik denf er aan schoon tegen mi
jnzin.Hetzal
moeten overlegc
l wort
len.

Apltllllo. Gemoethetdoen uitliefde voormij;danishet
spoedig overlegd. Pas op datmen nietmetmi
j spot! Mt'n
oom zou het mi
jnooitvergeven.

t:
:6

wllsLlxcnx. Oi
j ztlltlaterdaarvan hooren.
AoELIlElo. Ik zou,voor de Rijksdag uitelkandergaat,nog
willen weten dat Karelvan Altenstein, de knaap van graafvan
Schwarzburg,tot ridder geslagen is.
wzlsLlxGlx. Goetl!

ADELIIEID. Hetklooster SintEmmeranuswenschteenijevri
jstellingen. Datisbijden Kanselier weltevinden.
w>rlsLlxGlx. 'tZal zich wel schikken.
AolLllllo. Aan het hof van H essen is het schenkersanlbt
vacant, aan dat van den Palts (
le hofoeriersplaats. Gene isvoor
onzen vriend Braunau,nietwaar? dezevoorden goeden M irsing.

wllsLlxoEx. Den laatsten ken ik naauwelijks.
ADELIIETD. Deste beter kuntgi
j hem aanbevelen. Ja, dit
genoegen zult gij.mij zeker verschafen,te meeromdatziju
mededingers, Rothenhagen en Mtwt'l,mijn vi
janden zijn,zoo
nietopentli
jk dan toch in 'tgeheim. Het genotvan detegenPartijtebenadeelen is zioo4 groot,Ja noggrootert
landevreugde
van vrienden totnut te ztn. Yergeetmaar niets!
wxlsrlxoEx. H'
oe zal ik dit alles in gedachten houden !
Aozlullzlp. Ik wil een spreeuw afrigten , die u de namen

alti
jt
lherhalen en erbi
jvoegen moet,,,doe het toch!''
wzlslulxllx. Kau het dier uw toon m eester worden , dan is

waarlijk allesin ortleen zeker.

(#J.)

V IJ F D E T O O N E E L.

Apàlzuzlo. >axAxs,die pszz(1%'Jeer te tlpl
.
gdz over
Jdd tooneelgaat.

ADELHEII
). H oor eens, Frans!
ERANS. Genadige vrouw !

ADELREID. Kunt gijmijnieteen spreeuw bezorgen?

FRANS. lIOemeentgi
j dat?
ADELHEID. Xen gesvone leerzam e spreellTv.

rltAxs. Welk een verzoek!Gijdenktietsanders daarbi
j.
ADELHEID. Ofwiltgi
j zelfmijn spreeuw worden? Gijleert
toch wel snelleriets aan c
lan een vogel?

FuAxs. Wiltgijzelfmijleeren?
ADELHEID. lk hacl wel lust u af te 1
*.
1*C.Jjqy.
j.

pluxs. Zet mi
jnaar uw hand!Beveelovel'mi
j!
ADELHEID. MFi
j zullen een proefnemen.
rl
tAxs. Nu terstond.
9
AOELHEID. 0p het oogenblik.

>nltAxs. Neem mijmet
le.
AD>ZLUEID. Dat zou nu niet gaan.
Fluxs. Watgijwilt,gaatook. Laat mijniethier!

wollullslo. Juisthier moet gijmijdienen.
rltxxs. In uw afwezigheid ?

ADELI
IEID. Hebt gij een goet
lgeheugen9
.
Fluxs. Voor uw woorc
len. lk weet nog elke lettergreep ,

tlie gi
j voor 'teerstteBamberg totmij spraakt;ik hoornog
(len toon, ik zie nog den blik. Hi
j was zachter dan die,
waarmede gi
j mijnu aanziet.
Aoyzl,llElo. H oor nu,Frans!
rluxs. Nu ziet gi
j er weêr zachter uit.
ADELIIEID. Onthoud eenige namen 1
.
ruAxs. W elke?
ADELHEID. Den ridder W anzenau.
>nltAxs. Goec
l.

&oELHEIo. Den jongeù 'Yerdenhagen.
>aRAxs. Hij zalniet worden vergetel.
ADELHEID. Den Hessischen schenker.

>alAxs. Hij za1 mi
j altijd voor den geeststaan metbeker
en schenkblad.

AIOLIEItE ,

D1i VREK.

6
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ADELIIEID. Den hofoerier van den Palts.

yanAxs. lk zie hem altt't
lvoorsnijden.
ADELHEID. H et kloostei- Sint Emmeranus.
yalu xs. M et den abt en alle monniken.
ADXLIIEID. Den schoonen van Altenstein.

y'
luxs. Die staatmi
j bovendien altijd in den weg.
AoyzLIIElo. Hebtgijallen onthouden?
rltAxs. Allen.

Aollullxlo. Gi
jmoetze herhalen aan mi
jn gemaal.
>altzkxs. Zeergaarne!Hijzaleraan denken!
AokI,
IIxlo. D0ehet op een aarc
lige wi
js.
yaltaxs. Datwi1ik beproeven.
AoyzLHllo. Op.een vrolijkewi
js,datht'gaarneeraandenkt.
rlu xs. Zooveel ik kan.
Ao>gI,llElo. Frans!

rluxs. Oenadige vrouw j

ADEIUHEID. Daarvaltmij watin.
rxtxs. Beveel.

ADETUHEID. Dikwijls staatgïjzoo in nadenken verzonken.
y'
ltwxs. Vraag er niet naar, genadige vrouw !
ADELIIEID. lk vraag niet,ik zeg hetm aar. Onder de menigte
in u zelven gekeerd , in de naaste omgeving verstrooid
>altAxs. Vergeving !
ADELIIXID. lk berisp niet; want zie
PRANS. O God !
ADELHEID. lk hout
l u voor een (
lichter.

rxAxs. Spotgijeven a1s anderen met'mi
j?
ADELHEID. Gijmaakttoch verzen?
rsAxs. M enigmaal.
ADELHEID.

Welnu,dan kuntgi
j denamen in rt'm brengen

en ze uw heer voorzeggen.
PRANS. lk za1 het beproeven.
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ADELIIEID. En altijd moet gi
j aan het slot er bi
jvoegen:
doe het toch !''
>aaAxs. Doe het toch !
ADELIIEID. Ja , inaar meer dringend , regt uit het hart.

(
i
aRtxs (metzlc#rf/âl. Doe hettoch!
ADELIIEID. Dat is al beter.

Fluxs (âaar JJzl# vattend,ziz:/ âart8togt). Doehettoch!
ADELIIEID (acâterldt /rd&v#). Zeer goecl!M aar de handen

hebben daarbi
j niets te doen. Datzi
jn slecltte manieren,die
gi
ju moetafwennen.
Flu xs. lk ongelukkige !

ADEIUHCID (hem ttadevend). Een kleineteregtwi
jzing moetgi
j
zoo hoog niet opnemen. M en straft c
le kinderen , die men
lief heeft.
Fluxs, Gijhebtmij(lus lief?
zt
oELuElo. lk zou u als kind kunnen liefllebben ;nu echter

wordt gijmijzoo grooten onstuimig. Datzi
j zoo! Vaarwe1,clenk aan de rijmen en vooralmoetgiju oefenen,zezeer
schoon voor te dragen.

Z E S D E T O O N E E L.
rRtxs alleel
t.

De nam en op ri
jm tebrengen,ze mijn heer voorzeggen!O
ik ongelukkige, ongeschikte knaap! Voor (
levuistde rijmen
te maken , hoe gemakkel
ijk was 4
a
t
g
e
we
e
s
t
en welkeengel

paste gelegenheid haar zelfs dingèn tezeggen,dieik andel
-sniet

zou wagen te stamelen. O gelegenheid , schoone gelegenheid ,

wanneerkomtgi
j voormi
j terug! Bijvoorbeeld,ik hadmaar
moeten beginnen :
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De oude heer van W anzenau

Herinnertmijmt'n genadigevrouw ;
Bijmaarschalk,schenker,hofoerier
En kamerheer,bi
j alle vier
Is 'tweêr der lieve vrouwe beeld

Datmij(loorde gedackten speelt.
Zie ik den schoohen Altenstein,
Ook dan zie 'k haar zoo schoon en rein.

Pri
jstzt'den dapp'ren Werdenhagen
Fltlks zou 'k methem een tweestrt'd wagen.
De gansclle wereld , 'k weet niet hoe ,

Drt-ftalti
jd naar die vrouw mi
jtoe.
O , overzalig ware ik gansch ,

Zoo ïe eensmi
jnoemdetuwen Frans;
'

,

Eu m ogt 'k u lang , lang dienen nog ;
O , allerschoonste,'cloe llet toch !
Z E V E N D E T O O N E E L.
Jaxthausen. Zaal.
SICKINGEN en GOETZ.

GoETz. Uw voorstelverrastmt',waardste Sickingen. Laat
mijmaar eerstweder totbezinning komen.
slcltlxGlx. Ja , Goetz! ik ben hier om van uw edelezuster
hart en hand te vragen.

GoETz. Zoo wenschte ik, dat gij eerder gekomen waart.
Waarom zou ik hetverbergen?Weislingen heeftgedurende zi
jn
gevangenschap haar liefde verworven , om haar aangehouden en
ik zeide haar aan hem toe. lk heb hem losgelaten ,den vogel,

en hî
jverachtdegoetlaarclige hantl,diehem in den nood het
voeder reikte. Hi
j fladdert rond om , God weet op welken
haag,zt'llvoedseltezoekell.

slcxlxlEx. Is (lat zoo?

GoETz. Oeli
jk ik zeg.
STCKINGEN. Hi
j heeft een dubbelen bantlverscheurd. '
Wel
u dat gi
j met den verradernietnaderverwantgeworden zijt!
loETz. Zijziter meê,hetarme meisje,zt'slt'thaarleven
m et bidden.

SICIIINGEN. Wijwillen haaraan 'tzingen brengen.
GoETz. Wat?Kunt gîjbesluiten een verlatene te huwen?
slcl
tlxlEx. Het strekt u beiden tot eer door hem bedrogen

te zi
jn. Moet daarom het arme meisjein een klooster gaan,
omdat de eersteman,dien zi
j kende,een nietswaardige was?
Neen, zeker niet! lk blt'f er bij,zijza1koningin van mijn
kasteelen worden.

GolTz. lk zeg hetu,zijwasnietonverschillig jegenshem.
slcxlxglx. Vertrouwtgijhetmi
jniettoe,datikdeschaduw
van een ellendeling zou kunnen veljagen?Laatonst0thaar
gaan !

Goll'
z. l!n moetik mijnietverwonderen,t
latgi
j,(
lie zoo
ver om u heen ziet, uw oogen nietnaar een rijke erfdochter
wendt, die u lantl en volk zou aanbrengen ,in plaats dat ik
u met M aria niet veel meer dan haar zelve geven kan.

slcxlxGEx. Een vrouw zoek ik voormijneburgtenentuinen.
In mi
jn buurtschappen,aan mijn vijvershoopikhaartevinden.
Daa1- zal zt- zich een eigen ri
jk maken. ln het oorlogsveld,
aan het hof wi1 ik alleen staan ; daar wil ik er niet van weten ,

dateen vrouw ,t
lie mt'toebehoort,naastmi
jstaat.
GoETz. Deouderidderlijkegezindheid!LNaal'#ddeurziettde-)
Jvatiser?Daarkomtja Selbitz.

A C H T S T E T O O N E E L.
SELBITZ. DE VORtGEN.

GolTz. Van waar met zooveel spoed, oude vriend?

s>lLBlTz. Laatmijtotmijn adem komen!
Goll'z. Watbrengtgi
jvoornieuws?
sELBlTz. Slechte ti
jdingen. Daar verlieten wi
j ons op de
geheime gunst des keizers,waarvan men ons z0o veelvoorbab-

belde!Nu hebben wi
j hetgunstbewi
js!
GoxTz. Spreek op!
sxLBlTz. D e keizer heeft executie tegen ons uitgevaardigd ,

om uw vleesch voortesni
jden voorde vogelsonderden hemel
en de dieren op het veltl.

slcxlxGxx. Eerstwillenwi
jvanhunledematenwatopdisschen.
Goll'
z. Executie? In den ban verklaatd?
syiLBlTz. Anders niet.

GolTz. Zoo z0u ik dan uitgestpoten zt'n gelijk ketters,
moordenaars en verradersl

slcKlxolx. Gijweet,Goetz,datzt'nregtsvormen,d1eniet
veel te beduiden hebben ,wanneer men zich dapper verdedigt.
slLBlTz. Leugenachtige m enschen steken daar achter, afgun-

stigen metsmeerlapperij,ni2
-(len knoeijerijen.
Goll'
z. Het was te wachten , ik heb het verwacht, en toch

verrasthetmi
j.
slcxlxllx. H out
l u bedaard !

GoxTz. lk ben reeds bedaard, terwijl ik nadenk over de
middelen,om hun plan teverijdelen.
slcltlxGlx. Juist op een gelegen ti
jdstip ben ik hier,om u
metraad en daad bi
j te staan.
GoEl'z. Neen, Sickingen! Verwi
jderu liever! Neem zelfs
.

*

uw aanzoek terug ! Verbind u niet m et een man, die in den
ban 1
-s*
!

t
;3

slcltlxoEx. lk zalmijvanden Ledruktenietafwenden.Kom ,
naar devrouwen!Men vri
jtnietbeter en snellerdan in tijden
van oorlog en gevaar.
s>iLslTz. ls er zoo iets op touw ? Geluk er meê!
GolTz. Slechts onder /Jn voorwaarde kan ik detoestemming
geven. Gi
j moet u openli
jk van mi
j afzonderen. '
Wiltgi
ju
verklaren ten mi
jnen gunste,dan zultgijzeer onti
jdig eenvi
j-

and desrijks worden.
SICKINGEN. Datkunnen wi
j bespreken.
GoyrTz. Neen, het moetvooruitbeslistzi
jn. Ook zultgi
j
mij oneinc
lig meervan nut-zi
jn, als giju nietmetmijinlaat.
De keizer bemint en achtu. Hetergste,watmi
j overkomen
kan, is ïevangen gcnomen te worden. Dan is uw voorspraak

noodig en verlost mijuiteen ellendigen toestand,waarin onti
jt
lige hulp onsbeiden zou kunnen storten!
slcxlxgEx. Evenwel kan ik een twintigtalruitersheimelijk
tot u laten overkom en.
ooxl'z. Dat neem ik aan. George m oet terstond naar (
le

naaste dorpen,waarmijne soldeniersliggen,stevige,wakkere,
qinkekerels. Deuwen zullen zich nietschamen aan hun zl
jfle
te staan.

slcxlxgEx. 0ij zult tegen de overmagtweinig beteekenen.
Gozl'z. zln wolfisteveelvooreen geheelekuddeschapen.
slcxlxgEx. Doch als zi
j wen goeden herder hebben?
Goll'
z. Wees maar bekommerd!Datzijn alleen huurlingen.
En voorts kan de besteriddernietsuitvoeren,wanneerhi
jniet
meester van zi
jn handelingen is. Men schrijfthem diten dat
voor; ik weet al hoe dat gaat. Zijmoeten rijden naar hun
voorschrift, terwijl wi
j de oogen opentloen en zelfzien water
te verrigten is.
slcxlxoEx. Nu weg, om zonder talmen ons woord te doen

bt'de vrouwen!
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GoEl'z. Zeer gaarne.

SELBITZ. Laat mij thans den pels verdienen , tlie het loon
van den koppelaar is.
GolTz. W ie is de m an , die m et u in de voorzaal kwam 9
.
szLBlTz. Ik ken hem niet. Een ri
jzig man,met eenlevendig oog: hi
jslootzich bi
j ons aan,toen hi
j hoorde,datwi
j
naar u toe reden.

GoETz. Gaatmi
j voor naarde vrouwen1
.Ik volg.
N E G E N D E T O O N E E L.
GOETZ. LER8E.

GoETz. W ees gegroet!W>tnieuwsbrengtgijmi
j?
Iullsl. Mij zelven. Dat is nietveel; doch alles wathet
is; bietl ik u aan.
GOETZ.

Gi
j zijt mij welkom ; dubbel welkom iseen braaf
man,vooralin dezen tij;,waarin ik niet hooptenieuwevrienden te winnen , integendeel ieder uur vreesde de ouden te verliezen. Geefmi
juw naam op.
LERSE. Frans Lerse.
'
.

.

GolTz. lk dank u,Frans,datgi2mt meteen qinkenman
bekend m aakt.

LzRsE. lk bragtu reeds eenmaalmetmijin kennis;maar
toen hebtgijmijdaarvoor geen d>nk gezegd.
GoErrz. Ik kan mil
- u niet herinneren.

LERsl. Het zou mij spijten. Weet gij nog hoe gi
j,ter
wille van den paltsgraaf, in vi
jandschap waartmetKoenzaad
Schotten , en op vastenavond naar Hassfartwildet ri
jden?
GOETZ.

Zeker weet ik dat.

Lxusl. En h0e gi
j ontlerweg bij een dorp vi
jf-en-twintig
ruiters tegenkwaamt?

G5

GoEl'
z. Juist. lk clacht in het begin dat heter maar twaalf

waren en deelde mi
jn troep, wij waren zestien,en ik hield
stil bi
j hetdorp achterde schuur,in afwachting datzi
j voorbi
j souden trekken. Dan zou ik hen achternarukken,zooals
ik met den ancleren hoop afgesproken hat
l.

Lzl
lsl. Maarwi
j zagen u en trokken op een hoogte bi
jhet
dorp. Gij kwaamt nader en hieldtbeneden stand. Toen wi
j
zagen,datgi
j nietnaar boven wiltlet,reden wi
jnaarbeneden.
GoETz. Toen zag ik eerst datik dehandingloei
jendekolen
geslagen hatl. Vi
jf-en-twintig tegen acht! Toen washetwat
anders als pret. Eerhard Truchsess doorstak mijeen knecht,
daarvoor rentle ik hem van hetpaard. Hadden zijzich allen
gehouden alshij en een t
ler knechten,het zou metmi
jenmijn
hoopjeleelijk zi
jn afgeloopen.
IuEasE. De kneckt,waarvan gijspraakt
GoETz. Het was t
le braafste, (lien ik ooitgezien heb:hij
maakte hetmijwarm. Alsik (
lacht,datik hem van t
lenhals
geschoven haden mijmetanderen wilde bezig houclen,washij
weêr bijmijterug en sloeg eronvriendeli
jk bp los:hijhieuw
mi
j ook doorde mouw van mt'n maliënkolder,dooren door,
zoo (
lat het vleesch een weinig beschadigd was.

LlasE. HeLtgi
j 'them vergeven?
GoETz. Ik had meer schik in hem dan mi
jliefwas.
Izusz. Nu, (lan hoop ik, dat gij met mijtevretlen zult
zijn:ik heb mijn proefstuk aan u zelven afgelegd.
GoxTz. Zijt gij het? O weeswelkom , welkom ! Kuntgi
j
zeggen,Maximiliaan:dat gijonderuw dienaren zulk een man
hebt aangeworven?

Izasx. Hetverwondert mij,dat gijnieteerop degedachte
van mi
j gekomen zi
jt.
GoxTz. Hoe zou hetmi
j invallen,dathi
jmi
jzi
jnëiensten zou
aanbieden,die het vijandigstgetrachtheeftmijteoverweldigen.
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LEasa. Juistdaarom , heer!Van mijn Jeugt
l afdien ik als
ruitersknecht, en ik heb het tegen m enigen ridder opgenomen.

Toen wi
j op u stieten,verheugde ik mij. Ik kende uw naam
en toen leerdeik uw persoon kennen. Gijweet,ikhieldgeen
stantl; gij zaagt, het was geen vrees;wantik kwam terug.
Kortom , ik leerde u kennen en van dat oogenblik af besloot
ik u eenmaalte dienen.

èoxl'
z. Voorhoelang neemtgij dienst?
Iaxsx. Voor é4n Jaar zonderloon.
Gorl'z. Neen,gi
j zultbehandeld worden alsiedef antleren
bovendien als t
le man, die mijbijRemlin watte (loen heeft
gegeven.
(Bdden aJ.)
T IE H D E T O O N E E L.
Van een hobgte uitzigt op een uitgeqtrekte vruchtbare landstreek ,van

achteren op zijdeeen vervallen wachttoren,overigenswoud,
bosch en rotsen.

ZIGEUNERMOEDER en KNAAP. Lqter :> DOCHTER.

KNAAP. M oeder! M oeder! W aarom zoo haastig door (
le

dorpen heen? langs de tuinen voorbij? Ik heb honger,'kheb
niets geschoten.

MoEDER. Z1e eens om , of uw zuster niet komi' Leer hon-

geren dorstlijden! Wees dag en nacht,bi
jregen,sneeuw en
zonneschijn vlug en monter!
XNAAP. Zuster is gint
ls!

MoEDla. Hetgoedekind,hetmoedige meisje!Daar stijgt
zi
j reedsmetkloeken tred en vonkelen; o0g t
len heuvelop.
DocllTxs. Geen vrees, moeder!De vendels, die in hetveld

trekken, zi
jn niet tegen ons,niettegen vader, (
len bruinen
vader.

V
6
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MozoER. Tegen wien dan?
DocHTxu. Tegen den ridder, tegen Goetz, den wakkeren
Goetz. De keixer verklaart zulk een edel hooft
l in t
len ban.
Dat heb ik uitgevorscht: voorspel het nu aan hen ,die ons
tegenkomen !

MoxoEa. Zi
jn zi
j veelin aantal?
DocllTEu. Ze verdeelden zich. Ik heb ze nietbi
j elkander
gezien.

MozoElt. Gij naar de streek waarvaderis,opdathijalles
wete, de man is het hart,de man is tle vuist. Spoedig weg

en talm niet!

(Dochter aJ.)

xxAAp. Ze kom en reeds.

MOEDER. Druk u hier stijftegen den muur,die,gewenscht
voor ons,hetpude gewelfbeschut.
(uIJ.)
E L F D E T O O N E E L.
VOORHOEDE. WJJ@WJ HOOFDMAN. WERDENHAGEN. BLINZKOPE.
VENDELS. VeT 0l
gen8 ZIGEUNERVROUW en KNAAP.
HOOFDMAN.

Nu, (leze hoogte zal eintleli
jk bestegen zi
jn:

m aar het is 0ns ook wat zuur gevallen:
Btlxzltoy>a. Hebt daarom de goedheid en rust hier een
@ @

Wemlb
G. W erilenhagen vertoont zich straks aan den vijand en
zoekt hem uit den burgttelokken. (Werdenhagen CJ metdezl
troep.) lk wi1nu ook op mi
jn postnaarde hinderlaag.
Iloo>mxAx. W acht nog even , tot dat ik alles in orde heb !
Mi
j kan het niemand zoo na den zin maken als ïiJ-, nliJ'n
waardste!

Brlxzltopka. Wijkennen onzen pligt,eerstuw dienaren,dan
uw soldaten.

IIOOFDMAN. Waarhebtgi
j mijn tentopgeslagen?
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BLlxzxop>a. Digthierbijaan den rantlvan hetwout
l,aclter
een rots,Juistin deluwte.
HooroMxx. Ismijn bedzak afgepakt?
Brlxzxopr. Zeker,heer hoofdman !

Hoo>mxAx. 0ok mijn veldstoel?
Brlxzxole. Xvenzeqr.

HooroxAx. Hettapijt?
Bslxzxor>a. H et wordt'daar juist af
geladen.

HOOEDMAN. Laathetterstondhieruitspreiden!(Heip.
îcJi:#/.)
Geefteen stoel!(H6
jgaatzitten.)Nog watstoelen'!(Zexpr&zl
gebragt.)Nu wenschteik nog miln zonnetent.
vLlxzxopya. Dadelijk. Daarvoorhebben wijreedsonzemaatregelen genomen.
HOOFDMAN

(J:rx#.l een 8oort pczz verhemelte over Jezzz vordt

ltitgewannelt). Zoo is het goed ! Het is al te gemeen en onaangenaam , op den ruwen grond en in de open lucht te zitten.

Hoe staathetmetmi
jn qesschenkelder?
Brlxzxo13l. Hi
jisgeheelvo1en staathier.
HOOFDMAN. Een tafel!N u is hetspoedig in orde. lkmaak

mijgaarneterstond gewend,alsik zoo ergens aankom.
BLINZKOPF. Mag i
k nu mi
jn afschqid nemen?
lk laat u niet gaarne gaan.
BLlxzxorya. lk moet.weg. Voor een hinderlaag is verstand
HOOFDMAN.

en gedllld noodig. Datheeftnietiedereen.

(2/.)

HooyaoMAx. Nu de dobbelsteenen hier! En zegt aan de

Jonkers,datzi
j,zoodra delegerplaatsin orde is,hiermoeten
komen.

ZIIIEUNERKNA&P (die f
à/f
/ddcâex met rreemh geôarengenaderd
deknieèit). Allerdoorluchtigste!

t',î, val
t roor &zlâooldman pz

Grootmagtigste!
IIOOFDMAN. Sapperloot! H et ki,ndhoudtmi
jvoordenkeizer!
lk moet er tocll regt mag
-estueus uitzien.
Sta op , kind !
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Moeder, beduid het dat ik (le keizer nietben. Het zou mij
in ongenade kunnen brengen, als men vernam , dat ik zulke

eerbewijzen hatlaangenomen.
MOEDER. Hebtgv
''nietden keizersbriefbi
j u?Hebtgi
jniet
een opdragt van den keizer?

IloolaoxAx. Hoe weet ilat uw kintl?
MoEola. Het is een zondagskind; het kan 'tu aallzien.
Ilooya
bxax. En hoe?
MololR. W ie van den keizer een opt
lragt heeft, dien zict
het m et een stralenkrans om het hoofd.

HooeoxAx. Is dat waar, mijn kind? Zietgi
jeen strienkransom mi
jn grijs hoofd?
IkxAz.
la (zicâ bl een 8oort ran dan8#rccj'
:2l&). Een lichte
stralenkrans, een zachte stralenkrans; hijschitterthelder,de
gouden stralenkrans,hijwordt rood gekleurd, de wildestrlb
lenkrans. (Schreeulrten looptheen.)
IIOOFDMAN. Wat scheelt u, goetl kind? Blijf! Ik wilu
immers niets geep kwaad doen.
' a.

.

KNAAP (Idt de rtv'
&). Gi
J ziet er zoo vreesseltk uit,zoo
oorlogzuchtig, zoo zegevierend. M en m oet vlugten, beven en

vlugten! (Schre6Itœttvlrerwi
jdertzicâ.)

HoolaoxAx. Nu, dan wenschte ik, dat al mijn vijantlen
zond
gskinderen waren !N iet slechts groote daden - wönder.a
datlen zoude ik doen.

XUITZR. Ginds beneden begint tle ruzie al!Ze zitten elkander in de haren.

HooroxAx. O ,mogteen zekeriemand nu daarginderzi
jn!
lk voel mij een gehee!ander mensch,sedertik weet,datik
een stralenkrans om het hoofd heb.
ItUITER. Het gevecht wordt steeds heviger; men ziet het
aan het stof.

IlooroMAx. De hinderlaag iszekerteregtertijt
llosgebroken.
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Ik vaoettoch naeteigen oogen zien,hoehettoegaat. (## zet
zfcâ langzaam fzlôeœejng.j
xUI1'ER. Wapen u!Steluteweer!Devi
jandisopdehoogte.
HooFoxAx. De vi
jand? Gi
jschertst. Waar zou diedaùvan
f
laan kom en ?
RUITER. In allen ernst!
Hoo>mxAx. Heeft dan niem and hem opgemerkt?

XUITER. Uit de rotskloven stijgen ze metgeweld omhoog;
ze roepen: ,,sint George en zijn zegen!Sint George en zi
jn
degen!'' Een jongeling trektaan hun hoofd,uitgerusten opgetooid als Sint George zelf. Uw manschappen vlugten reeds
dbn heuvel om. Zie dllr'maar!
HooroxAx. Stelt u te weer!Komt! Stelt u teweer!Spoe-

dig!Houdtstand,totwijin ordezijn!O,a1s het toch maar
nietsa1szondagskinderswaren!
(2/.)
T W A A L F D E T O O N E E L.
GEORGE. Z'
enLge KNECHTEN. PAUD. RIJKSTROEPEN.

(De rù'
âd/rpezdz
lvlugten.)

GloltGl (met een vaandel). Zi
jvlugten,zonderom te zien.
Welk een schrik ovœvielhen!Datkwam van God!(Knecâten
J'
pzzz:y 6.zcââ- op xcfzerïzl&zl.)
EAUD. Geluk met uw proefstuk ! 'Dat is goet
l afgeloopen !
Terstond een vaanflel! Gelukki
gevent!Drtfmaarhetvolk bi
j-

een!Hetlaadt zich reedsvol!- Maakuop,gi
joudebeenen!
Ik ben toch eerder bi
j mi
jn heer alsdiegezadeldepaàrden
ginds.
(WJ.)
GEoltGZ. Belaadt u niet met buit! Datbli
jftbij slot van
rekening toch het onze,wanneer wijons goed houden. Kunt
gij 'tnietlaten?Welnu,z0o verstopthet m aar gezwintlin de

rotskloven, en dan terstond weêr den heuvel af naar Goetz ia

hetgevecht! (Deâzkdcâ/dl rlzlmen mee8talle8ftg:.)
zlozvxxaxxup. Schoone knaap!Vrome knaap!wiltgijtoekomstige dingen vernemen? vernemen wat den schoonen,vromen kpaap te wachten staat?
GloRGx. Vroom ben'ik. Daarom mag ik uit uw montlvan
de toekom st niets hooren.- Naar beneden in het gevechtmet
heteereteeken van ons afgedaan werk !
zloxvxxlxxAAp. Schoone knaap !Vrome knaap'! Jlw hantl!
Ik zeg u f
le waarheitl, de goede waarheid!
ozoalz. W eg, duivelskind ! Ellendig leugenbroet
l! Ik ver-

trouw op Got
l; watdie overmi
jbeschikthçeft,za1mi
jn lot
worden. Ik bid t0t mijn Heilige;diezalmi
j sterken en beschermen. Sint George en zi
jn zegen! Sint George en zi
jn
tlegen!
(W/.)
ItxxcHTlx (blzitf/?:.
@î:zdz/#). Sint Georgeen zi
jn zegen!
zlolrxxxKxAAp. Daar ligt nog veel; en menig stuk ligt
verstrooi; beneden aan den heuvel.

MoxpxR. Pak bij elkander, wat gi
jgri
jpen kunten steetls
maar in het gewelf! (Knaap edrzczlpî/en rerbergtJ:/.
) Het
gevecht komt nader bij den heuvel. Ze brengen een gewont
le
naar boven.
(Verbergen zicJ.)
D E R T IE N D E T O O N E E L.
SELBITZ gewond , gedragen #ppr KNECHTEN , begeleid door >>xl;o.

s>iI,BlTz. Leg mijhiernezr!Gijhebtmi
jvergesleept,Faud,
ik dank u voor uw geleide. Nu terug naar uw heer, terug
naar Goetz.

rwvp. Laatmijhier!Ginder ben ik zondernut;zi
jhebben
mijn oude botten zoodanig gebeukt,datik alsvermorseldben,
naauweli
jksbruikbaar voor ziekenoppasser.
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sELBlTz. Nu maakt dan,gi
j gezonden, dat ge wegkomt1
In 'tgevechtmetu!(Knenâten c/.)0 kon ik eensweten,'
hûe
het daar beneden toegaat!
#AUD. Geduld ! 0p den muur daar ziet men ver bm zich

heen. (Hiiklimter op-)
:ELBITZ. Hier zitten wi
j nq,misschien om niet weêrop te
staan. Dat moet een oorlogsman elken dag verwachten, en als
het komt,wi1 het iemand toch niet bevallen.

>>AIm (boven). Ach,heer!
SELBITZ. Wat zietgi
j?
FAUD. Uw ruiters vlugten in à
twijde veld.
szbBll'z. Ddvelsche schurken! Ik wou dat ze bleven staan

en datik een kbgelvoor den kophadgekregen.ZietgijGoetz?
#AUo. De drie zwarte pluimen zie ik midden in 'tgedrang.
SELBITZ. Zwem , brave zwemm er! Ik ben , helaas ! op het
strand geworpen.
>aArD. Een witte vederbos. W ie is dat?
szI.BlTz. Joost van W erdenhagen.

>wvo. Goetz dringt op hem aan.- Bof1 Hij stnrtvan
zija paard1
s>lLslTz. Joost?
>aAuo. Ja , heer !
syiLBlTz. Goed, goed ! f
le dapperste cn stoutste van hen
allen.
EAUD. Ach,ach ! Ik ziè Goetz niet méer.
sxu ll'
z. Zûo sterf, Selbitz!

>wrp. Een Reesseli
jk gedrang, waar hijstûnd. Georp's
bluuwe pluim verdwijntook.
s>iLBlTz. Kom naarbeneden! ZietgijLerse niet?
yaxvo. Neen. M les gaat hals over kop door elkander.
szlzBll'
z. Nitts meer! kom 1 Hoe houden zich Sickingen's
ruiters?
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I'ArD. Goetl. Daar vlugt er één naar het woud. N og
4én ! Een geheele troep! Ooetz is weg!
SELBITZ. Kom af!
Fzt!Jo. Geluk , geluk ! Ik zie Goetz ! lk zie George !
SELBITZ. Te paard ?

FAro. Hoog tepaard!Victorie!Victorie!Zijvltlgten.
SELBITZ. Dertkstroepen?
y'AUD. Het vaaldelin hetmidden,Goetz hen achterna.Zïj
verstrooijen zich. Goetz bereikt(len vaandrig. Hijheeftlïet
vaandel. Hi
j houdt llalt. Een handvol menschen 011hem
heen. George met het vaandel van den hoofdman zie ik ook.
sELBlTz. En de vlugtenclen ?

y'
AUD. Verstrooi
jen zich overal. Hierloopteçn troep langs
tlen heuvel, een andere trektnaarboven,juist hiernaartoe.
O wee!beste heer,hoe zal het met u afloopen?

SELBITZ. Kom naarbeneden en trek! Mijù zwaard is era!
uit. Zelfs zittend en liggentl wil ik hun wat te doen geven.

V E R R T IE N D E T O O N E E L.
BLINZKOPF. EEN TROEP RIJKSKNECHTEN. DE VORIGEN.

BLlxzxopla(rlugtend). Snel!Snel!Retltuw lijf!Allesisuit
elkander gejaagd. Redt voor den keizer een paarflinkemellschen voor detoel
tomst! Lol
îlzievtd.j Wat! W atis dat? Daar
ligt iemand;ik ken hem ;'tisSelbitz. Hijis gewond. Weg
met hem ! Op den terugtogt nog een gelukkige vangst!

>aAro (die '
?
lczl d*e wg
//
gr get
vroît
gett f,
y evt zfcâ metp4JJîpp/
zl
raard roor ,
%JJï/zplaatstj. Eerstmi
j!
Blzlxzl
top:a(diezicà./t#3'
?/
,
g Jrt
-J,
'J). Zeker zultgi
j llet eerster
aan.(bel'
zdt
kcl/tvzvecâtt0î,depgtt
olfp/:oveî-utatttez/ontloapentJk/?/f/
AIOLIEItE ,

D1i VREK.
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en 8leept J:zzw'
eg, tervklJ# zieh metxpe#edaqrtegen verzet.j
Nu dezen lamme opgepakt!

SELBITZ(terœllâ/
yltem metJ:/zmaard/r#'
/).Nietzophaasti
.g!
BLINZKOPE (@ eeqigen al8tand), Moeten wi
j nog eerst ons
compliment maken?

SELBITZ. Ik wi1je de ceremonies we1leeren. (Janvalder
âl:cJ&zl.)
BLlxzxopr (tot de knecâten). Nu hem niet ontzien! (Z(
'
,
zclâdy âeo aqn)
V IJ F T I E N D E T 0 O N E E L.

rzusx. Dx voalGlx. Eindel!,k FAvo.

I,xRsl. Grt'p mi
j!Hier,heer!Grijpmi
j!Datisuw dapperheitl,een halfdozijn tegen één. (H( erfzl
p/ondekJdzlenrecl/
naar alle kanten.
)
sxI,BlTz. Brave smid! Dievoert een goeden hamer.(BlinzâP'J vervi
jdert zicJ.)
Iœusx (/vf/?#
,l â# devt :- na &zl anderpdrdîcc/en #ezllaat8ten
man op #: vlggt ./cc#/
). Neem dat voor je meê!- En dat
mogeje we1bekomen!Tuimelmaar!Gevalttoch.- Ge zi
jt
we1waard,datik nog een slag aan Jeverspil.- Bli
jftoch!
Ik kan je niet missen. Die ismijontkomen;4én moettoch
de bootlschap doen,hoezijontvangen zijn g'
eworden.
syiI,
BlTz. Ik dank u! Geef.mi
j uw hand! Ik dachttoch
waarli
jk datik weêrjong wasen op mi
jn beide beenen stond.
>'AUD (komend). Daar ben ik ook terug met het schoonste
zwaard. Ziet den buit eens!

Llssl. Goetzjaagtnaar boven.

Z E S T IE N D E T O O N E E L.
GOETZ. GEORGE. EEN TROEP. DE YORIGNN.

sELBlez. Geluk er meê, Goetz!Victorie! Victorie!

GoETz. Duur,Duur!Gijzijtgewpnd,Selbitz!
sEsBlTz. Gi
jleeften overwint!Ik heb weinig get
laan. En
mijn honden van ruiters!Hoe zi
jtgi
j er afgekomen?
GoETz. Deze keer was het ernst. En aan Oeorge hierc
lank
ik het leven , en aan Lerse hier dank ik het ook. lk wierp

W erdenhagen van het paard. Zi
j staken mi
jn paard overhoop
en drongen op mi
jin;George baandezichalhouwendden weg
tot mi
j en sprong af; ik alsde bliksem op zijn paard!Als
de donderzathijook weêr. Hoekwaamtgi
jaan hetpaard?
GEORGE. Een , die naar u hieuw , stiet ik den dolk in den
.
buik , terwi
')n harnasin de hoogte scl
glzt
loof. Hi
j stortte,en
ik hielp u van een vijand afen mi
j aan een paard.
GoEl'z. Nu bleven wij steken,totFrans er zich doorsloeg
en bijonskwam ,en toen maaiden wijvan billnen naarbuiten.
IzasE. De schoften , die ik aanvoerde , m oesten van buiten

er in maaijen, tot onze sikkels elkander ontmoeten zout
len,
maar zî
jvloden alsri
jksknechten.
GoETz. Vriend en vi
jand vlugtte. Alleen gi
j,klein hoopl-e,
hieldt mi
j den rug vri
j; ik hal metde kerels voormîjuit
genoeg te doen. De val van W ert
lenhagen hielp mijhen in
verwarring brengen, en zij vloden. lk heb hun vaandelen
weinig gevangenen.
syrLBlTz. W erdenhagen is u ontkom en ?
Goll'z. Ze hebben hem gered.

SELBITZ. En Lerse redde mij. Zie eens, watvoorwerk
hijgedaan heeft!
GoEl'
z. Van dezen warenwijaf. lkwenschJegeluk,Lerse;
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ik wensch je geluk,Faud,en de eerste dappere daadvanmijn
Georgezijgezegend!Komt,kinders,komt!maakteen draagbaar van takken! Selbitz, gi
j kuntniette paard. Komt op
mijn slot. Zi
j zijn verstrooid,de onzen ook. Wieweet,hoe
weinig wi
j welrbi
j elkander brengen! (oroep izlbeœeging.)
(Eetipr#gzlvalt.)

V IE R D E B E D R IJF.
Jaxthausen. Een kleine kamer.

E E R S T E T O O N E E L.
MARIA. SICKINGEN.

sIcKlNGEN. Gijziethet,mi
jnwenschen zijnvervuld: Goetz
keert als overwinnaar terug , en gi
jzultuw geliefden broeder,
voor wien giju zo* angstig bezorgd maaktet, spoedig weder
voor u zien.

MARIA. Hij heeft zich voor een oogenblik luchtverschaft;
loe weinig beteekent dat tegenoverde rampen,diehem dreigen !
slcKlxGEx. Onze werkzaamheid reikt niet verder (lan het
tegenwoordig oogenblik , zelfs als onze plannen in een verre
toekom st liggen. Laat ons ook het geluk van het schoone uur

niet voorbij zien, datmijtotu brengten u totde mi
jne za1
maken !

MARI.
&. Ook bij dituw edelaanbod neemtmijn zorg,mijn
verlegenheid toe! Wilt gi
j u aansluiten aau ons, bi
jwiegij
magt noch geluk vindt? W at beweegt u aan een vreemde, een
onbekende de hand te reiken ?

slcxlxolx. Gijzi
jtvoormi
jnochvreemd,noch onbekend.
Uw broeder bezit reeds sedert lang mi
jn vertrouwen,en gi
j
zijt van vroege ti
jden her mi
jn liefde. Glimlach maar!Kijk
maar verbaasd ! lk wil het u verklaren. M isschien herinnert

gi
j u ternaauwernood,datgi
j metuw moederopdenrijksdag
te Spiers waart. Daar waren vele feesten ,banketten en dans-
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parti
jen. Op een schoonen dag kwaamt gijmetuw moeder
den trap afin de groote, koele, met een groot gezelschap gevulde tuinzaal,waar trompetten en pauken klonken voor aller-

1eidansmuzi
jk. Mi
jn oom $ng u te gemoeten reikte aan uw
statige moeder de hand, om zich met haar aan de dansende
paren aan te sluiten;ik reik/ de hand aan u,het zacht,lief-

tallig kind. Gij waart nieuweling in die wereld,en gi
j bewoogtu daarin metonschddige vrijmoedigheid,methemelsche
bevalligheid. Toen,a1sgi
j metuw blaauwe oogen totmijopzaagt, voelde ik den wensch bi
jmij opkomen,u te bezitten.
Langen tijd wasik van u geschetden:diewensch bleeflevendig, even als dat beeld,a1sdeindruk van dien blik.- Eigent-

li
jk kom ik slechts terug.
T W E E D E T 0 0 N E E L.
DE YORIGEN. GOETZ.

GolTz. Het is tot dus ver goed afgeloopen.
slcxlxGxx. lk wensch u geluk !
MAaIA. Duizendmaal welkom !

GolTz. Nu vddr alle dingen naar de kapel!

MARIA. Watmeentgij?
Goxl'z. Ik hoop datgi
j heteens zi
jt.
sIcKINGEN. Datzi
jn wi
j.
Gosl'
z. Nu spoedig, optlatgi
j ook 4én wordt!Ik heb op
mzijn togtaan allesgedachten ook een kapellaan vledegebragt.
Komt! Komt! Depoorteà zi
jn gesloten,zoo alshetbehoort.
âan vrouwen, papen en schrt'versmoetmen voor hun werkzaamheid een veiligen plek bezorgen.
MARIA. Hoor eens! hoe staat het over 'tgeheel genomen
saet u en u5v manschappen ?
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GoxTz. Dat zult gi
j later vernemen!

Tllans voor het

altaar,en t
lllr, onder het oog van God,vrome wenschen voor

u en uw echtgenoot! Hetoverige za1zich we1scltikken.
Lzlllen cJ.)
D E R D E T O O N E E L.
Zaalzaet wapens, op den achtergrond een kapeldeur.

LERSE en GzoaGE , met raandel8. .
& & rd s>rwAlxylxoEx
aalt #:zl regterkant.

GxoaGE, Datis ook vrolijk,datwijterstond toteen kerkgang oplmkken.
LEasx. En datdezevaandelsterstondeenbruidspaarsalueeren.
GEoacE. Ik hoor het klokluiden we1 zeer gaarne, maar

dezekeerwenschte ik toch dathetvoorbi
j was,om tekunnen
uitvorschen hoe het daarbuiten staat.

I,xasE. Het staat niet bi
jzondergoed!Datweetik zonder
onderzoek.
GEORGE. Ja! de onzen zi
jn verstrooid en devijanden zi
jn
groot in getal, die reeds spoedig welrbt'elkanderkunnen
geraken.
rlusl. Dat kan ons niets scheelen.- Als zicà zulk een paar
mannen als Sickingen en Berlicllingen verbinden , weten ze wel
waarom . Let er op , Sickingen voert onzen heer een toereikend
etal manschappen toe. Zoo overlegde ik bi
j mij zelven en
zJJ zal 'tgebeuren.

GxoRGl. Gi
j hebtgelijk. Maar getroosten monter!en bij
gelegenheid wakker toegeslagen !Laat (le zorgen aan delidders
.
over!Daarvoor hebben ziJ
immers het bevel over ons.
'

V IE R D E T O O N E E L.
DE VORJGEN. TWEE KOORKNAPEN. EEN PRIESTER. GOETZ
met 8ICKINGEN. ELIZABETH met MARIA. EENIGE

YROUWEN en MANNEN rJ/I de X id#:lppfe/l.

(Zl
j trekken 'ZI:J gezang J:J tooneel rpzd#. De Yccâ/8allteert
metpieken en ecczl#dld. be P'// Jgaatïzd de kapel, het#ezpzw

duurtvoort.)

GEORGE (tevmt
jlJç'zt
jn vaandelc.
/?::,
Jf).lksluitmijookaan.
Van zoo iets feesteli
jkshoud ik maaralteveel.
(Het.gezang eïzl#kf.)
V IJ F D E T 0 0 N E E L.
GOETZ. LERSE. KNECHT.

*GoETz. H oe ziet het eruit, Lerse? Dem anschappen mogen
zich nu OP de muren verdeelen.
LEIISE.

Als b
GI
*
J
@ het vergunt,zullen zi
j zich nog beter uit-

rusten. Dat geeft m eer zelfvertrouwen.

GoEl'
z. Neem van de harnassen , stormhoeden en helmen ,

watgi
jverkiest. (be JIZS:CJJ- r't8teitzich aan beidezi/ffwztoe.
De optogt 'pwf @,
dt de kapel en Jrt4/ midden J?
zddcltr
ol hen #ppr.
h'
er8t & âuhgenooten , dan de lppri-vcpé
'
z
l
,
r
e
r
v
o
l
g
e
n
8
dezrlt
-dfer.
.

Onderwl
j
,1 k
vreekt GoetzzzzdfLer8e.4 Zijn de beide poortengoed
bezet?
k goed geslotell en
LERSE. Ja, heer, en voor het oogenbli
verzekerd.
GOETZ. Sickingen verk'ekt terstond na de tl
-ouwplegtigheid.

LERsE. lk begri
jp het. Om u lnanschappen toe te voeren.
GolTz. Dat zal zich schikken. Gijmoet hem doorde benedenpoortnaar buiten geleiden.
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LEItSI .
Opperbest ! want voor de bovenpoort is bet niet geheel veilib ; daar fladdert al wear een zwerm rijksvogels road .
GOETZ .
Gij brengt hem den kant van het water op"en over
de rivier ; dan mag hij in vrede zijns weegs pan . Gij ziet

om u heen en komt spoedig terug .
LERSE .
Ja , heer !
LERSE.

(4f:)

Z E S D E T O O N E E L.
slcxlxgEx. MAUIA. ETUIZAB:TI.
I, uit de J?J.p:l. GOETZ.

(slett Jppz/ tvomnteln f
k dertt
r/d om J:Jaanlmkken k
lJ0?vi
jatdttli
jke /rpç/pdzlaa?tte#/fC
7
t&0â.)
GolTz. God zegene u,lli
jgeve u gelukkigedagen en bc-

ware die,welkehiju onthoudt,voor uw kinderen!
EIUIZABETH. En llt' doe uw kinderen zijn gelijk gijliedt
ln
zi
jt,regtschapen!En dan mag ervan wortlen watwil.
slcxlxgEx. lk dank u. En ook u , M aria, dank ik. lk

bragt u tot hetaltaar en gijzultmi
jbrangen tothethoogste
geluk.

MAXIA. Wi
j zullen zamen eeù pelgrimsreisnaarditvreemtle,
geprezen land aanvaarden.
GoETz. Zegen op de reis! Lerse zal u op den weg brengt
oll.

MAXIA. ZJJ ishetniet gemeend;wi
j verlaten u niet.
GOETZ. Gt-moet,zuster!
MARIA. Gijzt'tzeer onbarmhartig,broeder!
Goll'
z. Voorzigtigheid moetonbarmhartig zijn.

(OET1E, G OETZ .

11

Z E V E N D E T O 0 N E E L.
DE VORTGEN. GEOIIGE.

GEORGE (heimelc
''
k tot &p:Jz). Zetrekken op de hoogtebijeen en omlegeren het slot aan den (Vnell kant. Beneden over

het water zie ik neg uiemand. (Trommel8s8teeh z/ct#r,#pcâ
niet al te p.J?
)-.)
GoEl'z (
'
,
JC
J'zicâ zelv'). Juist,zooalsik gedachtheb. (Luid.4
Zonder brui
loftsmaal moet ik u laten gaan. l.
llal
.
ll
,
'
ltid /pJ
Sic/
cfzet
/fz.l lk bid u,ga. Gi
j hegri
jptmij. OverreedMaria
Zij isuw vrouw ;laathethaarvoor deeerste maalvoelen!
ELIZABETH. Lieve zuster,doewathijbegeert. Wijhebben
ons daarbijnog alti
jd welbevonden.
GoETz. Hetmoet aldus gesclliedell,mijn lieven! '
Ween,
goedeMaria;erzullen oogenblikken kol
neu,waarin gi
j u verkeugen zult. Vaarwel, M aria ! Vaarwel, broeder !
MARIA. Ik kan niét van u weg , zuster! Lieve broecler,laat

onshier. Acht gt'mijn man zoQ geriug,datgijin dezennood
zijn hulp versmaadt?
**

GolTz. Ja , het is ver met mlJ 0aekOmen. W elligt ben ik

na aan mi
jn val. Gij begint het
len te leven en gijmoetu
scheiden,van mijn lot. lk heb bevolen (latmen uw paarden
zadelt. Gi
jmoetterstond vallhier.
MARIA.. Broeder, broedcr!

ELIZABETI.
I(totzsïcl'
k
rzeezfl. Doe zi
jn zin!'Ga!
slcxlxGlx. Lieve M aria , laat ons gaan !

MARIA. Gijook? Mijn hartza1breken. lTlomlneln.l
GOETZ. Zoo bl
i
jf (lan!Binnen weinige uren zalmi
jn btlrgt
omcingeld zi
jn.
MARIA. Ach!Ach!
.

solTz. Wi
j zullen onsverdedigen zoo goed wî
j kunnen.
MARIA. M oeder Goc
ls, ontferm u onzer!

GoETz. El1 ten slotte zullell wt'sterven ofol
lsovergeven.
uw
ed
e
l
e
n
l
na
n
i
n
l
l
e
t
zelfde ongeluk
Doorurv weenen zultgij

alshetmijnegestorthebben.
MAXIA. Gi
j marteltmi
j.
GolTz. Blijf! Blijf! '
Wij willen zamen gevallgen genomen
worden. Sickingen, gij zult te geli
jk met mij in dellkuil
vallen. lk hatlgehoopt,datgi
j er mi
j uitzoutlthelpen.
MAuIA. '
Wi
j willen weg!Ztlster!Zuster!
GoEf
rz. Breng haar in veiligheid en dan denk aatln'
1i
j.
sIcxINGEN. lk wil niet sluimerel noch slapezl,VJJI'ik weet

datgijbuitellgevaar zi
jt.
GoEl'z. Zuster! Iaieve zuster!lTli
j è?,
f,
î/hactr.
j
S1C1fTNGEN. VOO1
*t: VOO1
*t!
GoETz. N og Jp
all oogenblik !

Ik zie u terug. JYeest beit
le

getroost!Wtjzien.elkaladerterllg!(Sickinnelt:z/ilfaria co/'
.)lk
dreefze weg:en 1111zi
j gaat,zou ik haarterug willen llouc
lell.
Elizabetll,gt'blijftbij luij!
ILIZABETII. Tot in t
len dood !

GoErz. Mrien Goclliefheef'
t,dieu ?-eveHi
jk
rztllkeen vroulv!
(Gt
tts-ovtiîtel.l
A C H T S T E T O O N 1! E L.
GEORGE.

GEORGE. ln kleine hoopen rukkell ze van alle zi
jt
len aall.
zag van tlen toren llun lansen blinken,ze zi
ju nietgering
aantal; toch was hetlui
j nietmogeli
jk voorllen lneer bevreesd te worden dan een kat voor een lleirleger luldzell. '
W e1

spelen wi
j ditmaalvoorde ratten.
GoEl'z. Ki
jk llaar de poort,lzaar degrellclels,verspertze
Illetbalkcllc11steellcll!
(oeoîve /
zJ.
)

N E GE N D E

T O O N E E L.

cotTz. Vervolgen8 TROMPATTtR ût de verte.
GoETz. 'W i
J'willen spotten met hun get
lltlfl,en hun c
lapper-

perheid zullen zi
j aan hun eigen nagelsverbi
jten. çTrompetter
rczlbuéten.) Ha ha!een root
l gerokte schurk,dieons(
levraag
voorleggen zal,ofwijhontlsvotten willenzi
jn.LGaataan'Jveltd/:r.) '
Watis er?
TXOMPETTER (van r:r0%. (N.B. Jfdzl mag zlccff?tldlt
,'
)
k8 fefd
tter3taan) Hiermede zij aan iederkonttgèdaan,vooralaan u
(tie (
laarbinnen in den burgtzi
jt,datzi
jnMajesteit,onzegenaw
(ligsde Heer en Keizer M aximiliaan , u Goetz van Berlichingen

wegens laattltmketlde overtredingen vah de rijkswetten en 01-(tinantien
GoETz. Een strop om zi
jn hals!

I'ROMPETTER (gaat roovt). Na voorloopig peregteli
jk ondera
zoek in den ban verklaart,als een beleediger derMajesteit .
solTz. Beleediger der Majesteit? Dic bpèisching heefteen
paap gemaakt.

TROAIPETTEIt (gaat ropr/l. En bevelheeftgegeven u gevangcn te nemen en teregttestellen. Weshalvegijvoorloopig
hvordt aaugemaand , u aan den afgvzonden hoofdman op genade
(,n ongenade over te geveq , en u en (
le tlwen aan de Keizer-

li
jke goedertierellheid over te leveren.
GoETz. Mi
j overgeven? Op genade en ongena,
tle?Metwien
spreekt gij? Ben ik een roover?Zeg aan uw hofhfdman,dat
ik voor zi
jn Keizerltke Majesteit den verschuldigden eerbied
l
teb; ma'
tr dat hi
j, zeg het hem
naar den duivel kan
loopen!
Lîklr
jt/
i
ht/ven&ter d'
Qt-)

Daar zult gij verstandig aan doen .
GOETZ. LERSE. KNECEITEX.

B'i
j hebben de munitie uitgec
leeltl. Buskruitlis er
r
vel,m.aarde kogelszijn zuinig toegemeten.
LERSE.

GOETZ.

Hier is gietgereedschap. Zie om naar loot
l! Intus-

schen willen îvijons methandbogen behelpen. (Termi
jl J?
)-eelt
halldèoog zît?t
?pz/, /p/ devt knecnt.
)Draag de overigen naarbovell.
Waar een pi
jltrefen kan.,moetmen geen kogel vermorsen.
lMen Jppr/van,/;
.
/# J(# ti
jd dcéft/p/z,dooltgk
,
ït
?falJ:nabi
j.)
E L F D E T O O N E E L.
LXRSE. GEORGE.

IJXRSE. Hier valt niet lang te spelen; elk voordeelgeldt.

'kHeb toch otjk algevangenistl-aliesinhoefijzerszien omsmeden.
Het loocl heeft hier lang genoeg uitgerust; 'tmag ook weleens

vliegen! (Hc
,'beurt een r:z?
'
.
,
y/:,-.uit,%8laatde#lazen ?'
,
2zettrolt
het Jpp# b'
jeen,om J:/te,
w3âd//dv.Buiten f/pr#tgescâoten-) Zoo
gaat het in de wereld ! Geen m ensch weet vooruit wat van de
dingen wortlen kan. De glazemaker , die de glazen inzette ,dacht

zeker niet, dat lïet loocl aan een zijner acllterkleinkintleren lee-

li
jke hoofdpijn zou kunnen bezorgen. t#ï/giet.4
GEORGE (koiîttmeteen dakgoot). Daarhebtge lood. Alsge
maar met de helft raakt, dall ontkomt geen enkele , dle aall

zijn Majesteitboodschappen kan:vHeer,wijhebbeltoltsmisseli
jk gedragen.''
J,ERsE. Een mooistuk!Jvaarhebtgij'tvan daan?
Gl
E:olt(
)E. Uit de goot van het dak , tusschen den taren en
het slot.
Iu'
I
sasE. W aarlangs de l'
egen op het kleine plein valt?

GEORGE. l)e regen mag nu een anderen weg zoeken; ik ben
niet bang daar voor. Een braaf ruiter en goede regen komen
overal door.

LEasl. Houd den lepelvast!(HV yttfbij'Jnen8ter.4Daar
sluipt zoo'n rijkymijnheer met de buksrond. Zi
j denken dat
wijonskruid verschoten hebben. Hi
j moet den kogelproeven,
wal
'm zooalshi
juitdepan komt.
GEORGE (giet ïz//f
tddcâea). Het is toch aartlig ,hoe de eeR
zoo op den andergelijkt! Als men ook eens zulk een vorm
had om flinke ruiterste gieten,hoe zouden wij(lan eersteen
geheel slot vol gereed maken

en dan op eens de poortdeu-

ren open en zeonder devi
janc
len naarbuiten gejaagd1
. Wat
zouden zevreemd opkijken!
IuEasE. Geefnu acht! (H( :cJït
?J.) Daar ligtde vogel.
GEORGE. Laat zien ! Die schoot vroeger op mij,toen ik
het dakvenster uitklom en hctlood wilde-halen:hi
j trofeen
duif, die nietvervan mijafzat;ze vièlin de goot;ikbedanktehem voor hetbraadstukje en klauterdemet(ltndubbelen
buit weêr naar binnen.

T 5Y A A L F D E T 0 O N E 11L,
.
DE VORIGEN. GOETZ.
.

'

GolTz. W aarmede bezig, kinderen?
etougl. Alet het saaken van een rozenkrans zonder suoer.

Zie eens,ho: blank de kogelszi
jn!
GoETz. Dezaak kri
jgteen anderaanzien.George metspoed
l
'ont
lom langs de muren! en zeg aan mijn volk,datzijniet
moeten scllieten,voor dat zi
j daarbuiten weêrbeginnen.
GyiouGE. Terstontl!
(.#J.)
LERSE. Houden zij, die buiten zi
jn,met schieten op ?

GGOETZ
olTz.. Ja
n zze
e bi
eden me
allerlei tteekens
eekens een
u wi
tte do
eJa ,, een
bieden
mettallerlei
witte
doeke
n eeen
en ve
rdrag aa
n..
ken
verdrag
aan

LLERSE
ERSE.. ZZij
ijzi
j
n hehet
tsgo
edig momoede
ede ge
wol
'clen..
zijn
spoedig
geworden

Go
lTz.. De
ofdman verlangt
verlaugtnaar
naarhuffs
Luis tterug
erug..
GOETZ
1)eho
hoofdman

LLERSE
EltsE.. lIk
k wi
l na
ar hhen
en ttoe
oe een
n hoo
reu ,, wa
t hhet
et mmoet.
oet.
wil
naar
hooren
wat
GOETZ .

geef.
LERSE .

Ze
zullen v
erlangen,, ddat
atik
jrridderlijk
idclerlijk ge
vangen
Ze zullen
verlangen
ik mi
mij
gevangen
Dat beteekent niets .

wachten wij
Eendt .
GO ETZ .

Als zij niets beters weten, clan

op de ondersteuning , die Sickingen u zeker toe-

Van lien kant is niets to wachten,

LERSE .

Niets-P Is dot mogelijk

GOETZ .

Het heeft zijn goede reden .

LERSE .

a

In elk geval wil ik naar buiten .

Men hoort toch ,

hoe zij gezind. zijn en gij kunt vervolgens doen en laten , wat
u belieft .

(Af.)

D E R T IE N D E T O O N E E L.

tlolsTz, I'
revvol
gen,
qKNECHTEN metd:zlVfel. GEORGE
en FAI
JD,mettalel
gereehchop.
Arin vri
jW anneer wi
j op dragelijke voorwaarde wee
heid geraken,dan zullenwijonsterstondweêrprettigergevoelen,
GOETZ.

GEol
tGE. Zoo moet tzîv oud.
e eettafelook eensvan haarplaats;

wanttlaarvoren i1 hettlitstek,waargijgewoonwaartzoovrolîjk te eten,hebben ze reeclstweemaalingeschoten.
yaauo. Onze vrouw zegt,dat,wt'lhetjlzisteenfeestdagis,
het ook past iets te gebruiken. W JJ
' zullen dekken , niet alsof

zi
j u veelopdisschen kon.
oEouol. De heeren daar buiten hebben zeer verstandig ge-

handeld; zijhebben haar,heteerstvan al,hetketlkenfbrnuis
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stuk geschoten;zijdenken datdithetgevoeligste deelvanhet
huis is.

GoETz. Komtmaarnader,kinders!wijmoeten dikwijlsgenoeg uit de hanc
l eten, zoodat leder gçdekte tafel ons feeste-

lt'k toeselzijnt.
V E E R T I E N D E T O 0 N E E L.

DE voallEx. ELIZABETII. KNECIITEN metkoude d
zù'
z:0:
en eenigelrrf/ïl-dz wl
j
,n.

GoE'
l'z (de J/
Z
/U beziendej. Datzieternog zeerri
jkeli
jk uit.
Behalve deu wi
jn, mijn lieve!dien hebtgijkrap toegemeten.
ELIZABETII. Het is de laatste -Juhterettd) totop twee
klmiken na:dieheb ik voor u op zi
jdegezet.
GoEl'
z. Neen, lieve, geef ze ook maar hier!Zi
jhebben
versterking noot
lig, ik niet:hetisimmersmi
jn zaak. (Te'viil z7
J' zicâ pozldetafeldfcczl#erang8chikken,worden nog Jmt
tt
,
kruikevt & .ç:#0
w>zl.) Slaat van dit karig maal uw oog naar
boven tot uwen Vader in (
len hemel, (
lie alles voetlt, tlie lt

nabi
j istegoetler en kwader ure,zonderwienswil geen haar
van uw hoofd valt. Vertrouwt op Hem !DanktHem ! (Ilj
''
gaatzitten,deanderen ook.jEn nu vrolijk toegetast!
GEouGE. Ja, heer, ik ben ook het bli
jmoedigst, alsik
gebeden heb.

cloEl'z. Laat ons, mijn kinders, volgens goede oude gewoopte,aan tafelslechtsdenken aan verblijdende dingen!En
als ons deze keer het gevaar te zamen brengt, als het heer en
knecht aan dezelfde tafel verzamelt, zoo laat onsbedenken ,dttt
levensgenot een gemeen goetl is, hetgeen men slechts in gezelschap van anderen genieten kan.

y'
Aro. Is hetmijvergund een gezondheid te drinken?

GoETz. Laat hooren !

>nAUD. Levede burgtheer,onze vaclerenaanvoerder!(zillen
Allcîezlh'et.4
GoETz. Ik (lank u ! lk (lank u vall harte ! Ermoet een heer
zijn in het huis, een aanvoerderin het gevecht. :Yel hem ,
wel allen, als hi
j zt'n pligt kentel
1in staat is dien te volbrengen !Nu ,George,is het uw beurt.
Gloao'
E. Leve de luiterstantl!

(zlllen J,
f
?o-lc&z
l het.)
GEORGE. Als ruiter wil ik leven e11 sterven ; want wat kan

vrolijlteren eervollerzî
jn?
GoEl'z. Datgaatvooreen tijdgoecl;maareen hoogerbelang
staat boven het onze: laat dat onze wenschen aanvuren !
Gy:olttlE. Laat hooren 1
.

GolTz. Leve (
lekeizer! (zlllevtJ:rirzJt
?zlh'et.4 '
Wijsheitlbij
zijn krooïl, magtbî
j zî
jn scepter!Vorsten,die zich aan hem
aansluiten,gelijk gi
jaan mij,clie werken il
& zijn geest,geli
jk
ik voor hem werken wilde! Overeenstemming als ont
lerpand

onzer vrijheid!
GEORGE. Dan moet e1*nog Veel Verantlel'en.

GoETz. Zooveelniet alshet schi
jnt!O ,mogtbijgroot en
klein eerbietl voor den keizer, vred.
e en vrient
lschap onder buren ,
liefde onder de onderdanen als een kostbaar familiegoed bewaarcl worden, dat op kleinkillcl en achterkleinkind overerft!

leder zoude het zi
jne behouden,hetwezenlijk vermeerderen
terwijlmen thansnietmeentte winnen,alsmennieteenant
ler
in het verderf brengt.

GEORGE. Zouden wij dan ook nog uitrijden?
tloETz. Gave de hemel, dat er geen onrustige hoofden m eer

waren in gansch Duitschlaud! Wijzouden daarom nog genoeg
te doen vinden. Wijkontlen degebergtellvan wolven zuiveren , onzen rustig ploegenden buurman een stuk wilclbraacl uit
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llet bosch halen en daarvoor de SOCP met llem eten. W areons

tlatnietgenoeg,dan zout
len wijonsmetonzebroeders,gelijk
eherubs m et vlammende zwaarden gewapend, aan (le grenzen

tles Rï
jks legeren tegen de Turken, die wolven, tegen (le
Franschen,dievossen en tegelijk de uitgebreidelanden van
onzen dierbaren keizer en de algemeene rust hant
lhaven. D at

zou een leven zijn, Geol-ge, alsmen zi
jn lijfvoorhetalgcmeene welzijn kon op het spel zetten. (George lprfp.
;/0p.
4
'
Waarwiltgi
j heen?
GEORGE. Och, ik vergat dat wij opgesloten zi
jn!En de
keizerheeftons opgesloten. En wijzetten onzehuidophet
spel om n0g heelhuids er afte komen!
solTz. H ebt goeden moet
l!
V IJ F T I E N D E T O O N K E L.
DE YORIGEN. LERSE. Xllett dJJJ/J ()
p.

Iz
ERsl. Vrijheid! Vrijheid! Dat zijn ellendige menschen. De
hoofdman een besluitelooze wolbaal! De luitenant een groFe
dolkop zonder verstand. En van achteren stonclnog een vreem de

snaak, die ookwatu
t
?'
meêbabbeldeen eindeli
jk hetpapieropstelde. Daa1-,leeshet:gi
j.
'
zzultaftrekkenmetgeweer,paarden,
yvapenrusting. Proviand zult gi
j achterlaten.
GOETZ. Zi
j zullen erhun tanden nietstomp aan eten.
LERSE. Uw have en goetlzaleerli
jk in bewaring genomen
worden. lk zaler bi
j blijven.
coEl'
z Komt. Neemt de beste geweeren m ede , laat de
slechteren hier! Lerse , zorg daarvoor! K om , Elizabeth. Door
deze zelfde poortleiddeik u alsjonge vrouw ,meteen goed

uitzet,binnen. Aan vreemde handen laten wijnu,watwijbezitten, over. Wie weet, wanneer wi
j wetlerkeeren!Maar wij

01

zullen wederkeeren en ons daarbinnen in die kapel, naast onze
waardige voorvat
lers, te zamen ter ruste leggen.

(-#.
/'PDJElizaèeth-j
Z E S T IE N D E T O O N E E L.
GEORGE. LERSE. FAUD. KNECHTEN.

GEoltGE (Jcr?
,
c;
J7 hq
,
'
)'eel
t f/pfzc
fi oî
nhangt6/
zJdJeett&1attdel'
rcoz de Jce/'
efer 0
:2
18teekt.)

Daarving een knaap een vogelijn:
Hm , hm !

En lacht,daar'tin dekooimoetzi
jn.
Hm , hm !
Zoo zoo !
H m , hm 1
.
I-IiJ
' heeft een pret zoo kluchtig :
H m , hm !

En grijpterin zoo duchtig;
Hm , hm !
Zoo zoo !
Hm , hm !

Toen vloog hetvogeltjeuitdekooi:
H m , hm !
En lachte om den lompert mooi.
Hm , hm !
Zoo
Hm , hm !

(##
, krvgteizltfdft
,
/k z
lpg eelt Jvâ,
g van idrddeltgaatzilt
gend J::ZC.)
Izultsl (#f'
c a.
f :01 toe & knechtev
t metgdff
lddrdzlâeeltlatelt
Jedp.gccz
d, Jp/ Faud). Maak nu, dat gijweg komt! Wacht
.

niet zoolang met een keus te doen !
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#AUD. Laatmijbegaan!wie weetwanneerik weêrhetgeluk zallebben,voormijeen bukstemogen uitzoeken !En ik
doe zoo Ongaarne afstand van de oude.

(
LEnsE. Luister!(MenJpnr/ge8ckreeum;o.rallene-fr
pd8choten.
)
Luister! O God,help!zi
j vermoorden onzen heer.Hijligt
van 'tpaard!naarbeneden!naarbeneden!
(3/.)
#AUD. Oeorge houdt zich nOg staande. Naar beneden ! Als
zi
j sterven,mag ik niet leven.
(-#/.)
Z E V E N T IE N D E T O O N E E L.
Nacht. Voorvertrek.

FRANS. Tervolgett8 WEISLINGEN.

yaaAxs (gema8kerd de e/àfw# roov8tellend gzdékeevtJPAJ: ettrpz.îierde Jakkel). Alles uit liefde tothaar! Zoo ook dezever-

.

m omming ! En welk loon ! O God , hoe slecht beloond !

wxlslalxGEx (in Jffc'
,
yl-lé
't
/#fze zl
jn knaap lichtâtt
zzîvoor en
gaatfzlp#dr âeen). Waar isAdelheid?
rluxs. Zijversiertzich voor demaskerade.
wElsLlxGEx. Zi
jt gi
j 't? lk kende u niet. Moetgi
j voor
een vlasbaard spelen ?

rluxs. Gi
jgaaftmi
jimmersverlofuwvrouwenvoortclichten.
wElsrlxlEx. Hetganschejaarhebtgijverlofom verstandig
tezijn en gij maakt daarvan geen gebruik.Watsteltzi
j voor?
y'
RANS. Bederf haar vreugde niet! Zt'wilde zich aanstonds
in uw ka-er vertoonen.

wllsLlxGEx. Watsteltzi
jvoor?Vanverrassinghoudikniet.
ya
ltAxs. lk weethetnaauwelijks zelf. lk geloofde Dwaasheid, of de Liefde.

wElsLlxGlx. Zeker beide te peli
jk.

A C H T T IE N D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. ADELHEID Zll:Jgtrolg tlJ/lge1îlG8ke1'
V(
'1%.
'

shtzl
j
..
1-ach.Jt
/r de,
yclr
do-jzltkzl.

ADELHEI.
D (nog ccl/dr de t
sclt
krw:zll. Frans1
FRANS paetJcJ,
î/vtaar J,
4
?lr toe). Hier ben ik!
ADELHEID (acâten. de dcldznzzfds. Kom , laat (
le Optogtbeginnen! (Z/
J'treedtJfszgaz, nll;r Jf
/
'Jz..
Fl.ann cJ,
yde,
Taz##,een
een l.
f># ,
ç
d
f
z
w
z
a
î
#
d
a
l
8
Ma
n
.
Z
?
)
.
'
l
e
u
n
t
me
t
d
e
J
ï
v
/
r
d
r
l
c
z
l
#
0
p
.
met de regterh op ddz/ gnj
,',
wcr#. Alle vier #r/wdzzJakkel8 en
worden aan keten8 rczl bloemen door âaar roortgedreven.. ZF
/'
trekken Jz
fz
-eïdlfzedz/rpprll/;daarltq Jl?
/'tl
pzzz'
j #fJJzl.)
SVEISLINGEN. Scl
1ool1, bevallig , mooi verzonnen.
ADELHEID. De Keizer zelf heeft deze maskefadebeiacht.Er

behooren welhonderdfguren toe;hij zalook zelferbi
j zi
jn;
want ht'geeftalte gaarne aan zijn Augsburgers zulke feesten
vol beteekenis en zinspelingen en weetzezeergoed uittevoeren.

wElslulxlxx. En watsteltgijvoor?
ADETUIIEID. M aak dat op uit de woorden die ik moet uitspreken! De Keizer heeft, geloof ik , (
le verzen gemaakt.

Mogthetu somtijds nietbehagen,
Datdezen mi
jne fakkelsdragen;
Zoo staat het aan een ieder vrij,
Mijvoorte lichten aan mijn âij
' ant over heer en over knecht
W
H eeft Dwaasheid steeds hetzelfde regt.

Doch achterdezen jongeling
Steekt echter een gansch ander ding ,

En,zoo gt''tzaagt,gbjgeidetwis
Dat het een kind, de Liefde, is.
W ant de Dwaasheid en de min

Zîjn tweeling-zustersvan 'tbegin.
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lstoch (1e Dwaasheid onverdraagli
jk,
Zi
j wordtdoorLiefde nietbehaaglijk;
En van de Liefde weet m en ras,

Dat zijnooitzonderDwaasheid was.
Dat Dwaasheid dus geen schelden hoor;
M aar laat haar om de Liefde door!

(De eïdrgema8kerden .
gc:zlheen.)
wElsrlxGEx. Verkiestgi
j dan wel,datik u in deze oogenblikken van ligtzinnige verstrooi
jing overgewigtige aangelegenheden onderhoude?
ADELIIEID. Zeer ïaarne! Een vermomming is 1af, als er
niet een geheim van beteekenis achter steekt.

wllsLlxglx. Verneem dan eerst, datGoetz waarschi
jnlijk
op dit oogenblik in handen der onzen is.
AD ELHEID. N u , heb ik u niet goed geraden ?
W EISLINGEN. En daar zullen wi
j genoegen me2nemen. Ze
zullen hem vasthouden , hi
j zal uitdereiderlevenden verdwijnen. Wi
j hebben hem behalve dat tot nu toe als een al

te gewigtig man behandetd.
AozrHllo. Zeker! Ik heb u dikwi
jls in stilteberispt,dat
giju van de herinnedng aan hem nietkondtlosmaken.
wzlsuxlEx. Demuiterijderlandliedenwordtsteedsheviger;
het oproer neemt toe en breidt zich uit over Frankerlland en
Zwaben. Is het op de élne plaats gestild, dan breekt het op
een andere weêr ttit. M et ernst en geweld zalnu de bond

haar bestrijden: men heeft mij tot een der hoofdmannen gekozen;eerstdaagstrekken wi
j op.
ADELIIEID. En zoo zalik wedervan u verwi
jderd zi
jn?
wElsuxGlx. Neen,Adelheic
l,gijvergezeltmi
j.
Ao>iLllllo. Mrat?

'
wElsLlxGEx. Ik breng u op mi
jn slot in Frankenland;dJ
'J
-r
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zi
jt gij veilig en niet altever van de plaats,waar ik werkzaaua ben.
ADELHEID.
Daar

zult

gij

verstandig

aan

doen .

kunnen zi
jn9
.
W EISLINGEN. Gi
jzi
jtmi
j overalvan dienst.
ADELHEID. Wi
j zullen hetnader overleggen.
M'EISLINGEN. Wi
j hebben niet lang tijd:want morgen gaat

t
le reis aan.

ADELIIBID (na een 'pr/8tilzœi
jgen). '
Welaan,heden dusnaar
(
le vastenavondpret en morgen in den oorlog.

wyzlsLlxgEx. Gi
j houdtimmers van afwisseling?

Daar zult gij verstandig aan doen .

u niet langer ophouden.

AOELHEID. Vaarwel!morgen zie ik u bijti
jds.
wllsLlxoxx. Een bonte nacht!

(-?J.)

N E G E N T IZ N D E T O O N E E L.
ADELHEID , TerTolgellb
î FRANS.
ADELHETD. Ze
er goed! lk begri
jp u,en zalu wederkeel-ig
beethebben. De kunstvan veinzen ismijnog meereigendan
ll. Gi
jwiltmi
jverwijderen van hethof,vanhier,waarKarel,
de groote opvolger van onzen Keizer, in vorstelijkejeugd,
elken wensch,die bi
jhem opkomt,a1sheeren meesterbevredigen kan?Denk maar na,neem besluiten,beveel gi
j trekt
mijnietafvan hetJagen naarmijn doel. Frans!
Aaluxs (komt). Gestrenge vrouw !
ADELHEID. Weet gi
j niet wat de aartshertog heden op de

maskerade voorstelt?

Fluxs. Men zegt dathijziek isen er nietheen gaat.
AoELHzlo. Dat is geveinsd; van niemand gekend wilhij
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Linnensluipen. Let er nu goed op ) doorkruis de geheele zaal

en deelmi
j elk vermoeden mede!Wilt gij ditdoen?
laaAxs. Ja.

ADELIIEID. Watscheeltu?Gijzieter zoo bedroeftluit.
yaluxs. Hetisuw wil, datik mi
j zaldood smachten;gij
laatmi
j in t
lejaren derhoop totwanhoop komen.
ADELHEID (1?
)'zïcl zelr'). Het spijtmij. Hijmoestgelukkig
zi
jn. @uid.) Heb maar goeden moed,mijn jongen!lk voel
uw liefde en trouw , en zal u niet vergeten.

y'ltAxs (ôeklemd). Als gij daartoe in staat waart, zou ik
vergaan van verdriet. O God , ik heb geen andere zucht in

mi
j, geen andere gezindheid als u lief te hebben en,watu
behaagt, te volbrengen.

ADELHEJD. Lievejongen!
yasz
kxs. Gij vleit mij. (In tranen f
z@/Jcz.
:/:zl#.) Als deze
toegenegenheid nietsmeerverdient dan anderen bovenmi
jvoorgetrokken te zien , dan alle gedachten op Karel gevestigd te
zien

AoxluuElo. Gi
j weetnietwat gi
jwilt,nog minderwatgij
zegt.
>'RANS

(ran rdr#/iet en Jppzw metden '
ppef8tampend).Ik wil

ook niet langer , 'k wil niet langer als onderhandelaar dienen.

ADELHEID. Vl*anS,gi
j Vergeetl1.
(
i
auwxs. Mi
j op te oFeren!Mt'n geliefden heer!
AOELIIEID. 6a uit mijn oogen!
eaz
txs. Genadige vrouw !

Aozyullllo. Ga,ontdek aan uw geliefden heermijn geheim !
Ik waseen zottin u voorietste houden,watgi
jnietzi
jt.
rxwxs. Lieve genadige.vrouw ,gi
j weetdatik u bemin.
ADELIIEID. En gi
j waartmi
jn vriend, gi
jgingtmijzoo na
aan mig
'n hart. Ga,verraad mij!
rswxs. Ik zou mijlieverhethartuithetli
jfrukken!Ver-

ïeefmi
j,genadigevrouw ! Aft'l
4 gemoed is te vol,mijnzinnen
houden het niet uit!

AoElulzllo. Lieve, harteli
V
J
ike jongen! (Zi
j ratzj'
m handen,
trekt Jez/z /pJ zick &î 144 k.
u88est pl
g/nîpt//doî elkattder; /
h'
/
altltaal'
./v

fttetzzez/,
: om #dzzàal8.4 Iuaatmi
j 1os!
y'itAxs ('
ivtfzwzfno/stikkend ftczlhaav JJ&.) Got
l!God!
ADELHEID. Laatmî
j los! De l
'
ntlren zi
jn verraders! Laat
mij los! (Zi
j wJc1.
'J clcl 108.4 J'
Vankelnietin uw liefde.en
trouw en hetsclloonsteloon zaluw deelzi
jn. Ga nu! (.#J.)
l'
aRAxs. Het schoonste loon ! Laat ik totzoolang nog leven !

lk zou mijn vader vermoorden kunnen,a1shi
j mi
j de plaats
aau haar hartwildebetwisten.
(.#J.)
T W IN T 1G S T E T O O N E E L.
llerberg te Ileilbrnn.

GoE'
rz,daarsla ELIZABETI,
I,eittdeli
jk een GEREGTSOIENAAR.

GoETz. Ik stel mijzelven voor als(len boozen geest,clien
de Kapucijnerin een zak bezwoer. lk sloofmijaf,en 'tbaat
mijniets. Pe lueineedigen!
'
Welketi
jdingen,Elizabeth,
van mijn lieve getrouwen?
ELIZABETII. Niets zekers. Sommigen zt'
n verslagen,anderen
liggen in den toren. Niemand kon (
)fwilde mijietsnatlers
om trent hen mededeelen.

GoETz. Is dat het loon llunuer trouw ,hunnerkinderlijke
toegenegenheitl? Opdathet u welga en uwejaren verlengd
worden op aarde !
ELIZABETH. Lieve man , bedil onzen hemelschen Vader nièt!

Zij hebben hun loon,zijbragten hetbi
j de geboorte meê ter
we
r
e
l
d
e
e
u
v
r
i
j
,
e
e
n
e
d
e
l
h
a
r
t
!
Al
z
îju ze gevangen,toch
@@
**
Z1J11 Ze Vr1J.
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GoETz. lk zou George en Frans v/illen zien in hun boeijen.
ELIZABETII. Het zou een gezigt ziju,om engelen te doen
W eenen .

GolTz. lk zou niet weeneu , ik zou (1c tantlen zamenknarsen

f'n verteeren van kwaatlheid. Zi
j,dieik liefhad als deappels
lnijner oogen in boeijen! LieveJongens,had gi
jmijmaar
llietzoobemind! lkzoumt'noogenaauhungezigtnietkunnen
verzadigen. In den naam desKeizershun woordniettehouden !

ELIZABETH. Laat deze gedachten varen1 Bedenk, datgi
j
voor de raden verschi
jnen moet!6t'zt'tnietin een stemming
om hen goed te bejegenen en ik vyeesalles.
GolTz. Watwillen zijermetmt'bi
j winnen?
ELIZABETH. De geregtsbode !

GoETz. De ezel dergeregtigheic
l! Hi
j brengthaarzakken
llaar den molen en het kaf op het velt
l. W at is er?

GEREGTSDIEXAAIt(kowt). De heeren cornmissarissen zt'
n vergadertl op het.raadlluis en zenden om u.
GolTz. lk kom.
GEREGTSDIENAAR. Ik za1 u vergezellen.
GozTz. Veel eer!
ELIZABETII. W ees bedaard !

GoETz. Wees nietbekommerd!

lzllltn cJ.4

E E N -E N -T W lN T 1G S13E T O O N E E L.
Raadhuis.
KEIZERLIJKE RADEN. RAADSHEEREN VAN HEILBRON.

Iater de GEREGTSDIEMAAR. Ien JJJJdJ: GOETZ.
.

-

xAAI)sIIEER. W t hebben op uw bevelde sterksteen dapperste burgers verzameld. Zi
j wachten hier in denabi
jheid op
uw wenk , om zich van Berlichingen meester te maken.

E:lts'
l'
E ltz
k&o. '
îvt-zullell bi
j zijn keizerlijke Alajesteitulr
bereiilwilligheic
l, om loogstdeszelfs bevel te gelloorzamen , l
'
net

veel genoegen weten te pri
jzen. Zi
jn hethanc
lwerksliet
len?
IIAADSIIEEII,
. Smeden, wijnkuipers, timmerlui,mannen met
geoefende vuisten en hier goed beslagen. (01)deIprdfwi
jzend.)
.

ltAAI). Goed.

GEREGTSDIENAAR (l.
omt). Goetz van Berlichingen wachtvoor
de deur.
Laat hem binnen.

GoE'
l'
z (bimtetttredendj. '
Weest gegroet,heeren,watwiltgij
van luij?
RA.
AD. Vooreerst datgijbedenkt,waargi
jzijtenvllrwiell
ïijstaat.
GOETZ. Op mi
jn woord,ik misken u niet,mi
jn hceren!
XAAD. Gijcloetmv schuldigen pligt.
GOETZ. Val
l g*allsollel* llarte.
RAAD. Zet tl.
GOETZ.
naal' al*1110

Daar beneden!lk kan staan. lletstoeltje riektzoo
zondaars, gelijk zont
ler tlitzolllering het gausche

vertrek.
Sta dan.
GoETz. Ter zake, als 't1
.
1 belieft.

ItAA.D.

aAAo. JVt'ztlllen voortgaan geli
jk hetbehoort.
GoETz. Daarover ben ik zeer te vredell; ik wenscltte dat het
vroeger ook gescllied was.

XAAD. Gi
j weet hoe gi
j op genat
le en ongenadein onze
handen komt.

GoETz. '
Watgeeftgi
j mi
j alsik hetvergeet!
lutto. Als ik u bescheidenheid geven kon , zou l
-k uw zaak
goet
l maken.

GoETz. Goeclmaken? Konc
letgijtlat! Daar behoortwaarli
jk meertoe (lan om iemanclin 'tongeluk tebrengen.

l00

scHulzvEu. M oet ik dat alles protocolleeren ?
RAAD. Voor zoover het tot (
le zaak belloort.
GoETz. W atmi
jbetreftkunt gt'het laten drukken.

RAAD.
. Gij waart in de magtdesKeizers,wiensvadcrltke
genade in de plaats trad der keizerlï
jkegeregtigkeid en u in
plaats van een kerker, Heilbrpn, een zijnergeliefde steden,
totverblijfplaatsaanwees. Gi
j beloofdetmeteen eed u,gelt'k
'teen ridder betaamt, te gedragen en wat verder gebeuren m ogt
,,
ootmoedig af te wachten.
tloETz. Juist, en ik ben hier en wacllt.

En wi
j zt'n hier om de gelladeengunstzi
jnerkeizera
a
n
u
b
e
ke
nd
t
e
ma
l
t
e
n.
Zt- vergeeft u usîr
llke ATajesteit
overtredingen,spreektu vri
jvall den ban en alle welverdiende
straf,waarvoorgijmetonderdanigen dank erkentelijk zultzijn
eItclaarbijbijuw loslatillg den riddereed zalt aieggen,dienik
u hierbijvoorlezen zal.
GolTz. lk ben zijnerMajesteit'strouwe knechtgelt'kaltoos.
Nog één woortl, eer gi
j verdergaat!Ali
jn mannen waar
zi
jn ze?W atmoeter van hen worden?
RAAD.

XAAD. Dat gaat u niet aan.

ooETz. Zoo kecre de Keizer hetaangezigt van u af,alsgij
in nood zi
jt!Zijwaren mijn makkers en zijn hetnog. W aar
hebt gij ze heengebragt?
SAAD. sYi
j zt'
n u daarvan geen rekenschap schuldig.
soEl'
z. A()h ! lk dacht niet, dat ïi
j uiet eens gebont
len
waart aan hetgeen gijbeloof'
t,gezwegen
SAAI). Onze commissie is u den eet
l voor te leggen. On-

derwerp u aan den Keizer en gi
j zult een weg vinden,om het
leven en devrijheit
luwermakkersafte smeeken.
GOETZ.

Uîv papier!

RAAo. Lees,schrijver!
SCHRIJYER. lk Goetx van Berlichingen bekenne opentlig
'
k

door tlezen brief

dat, t
laar ik l
uijonlaltgs,naar de Mrijze
derrebellen,tegen Keizer en Jtijk heb verzet
GoEr
l'z. Dat is niet waar! Ik bell geen rebel, ik heb tegen

zi
jn keizerli
jke Mt
tjesteit niets nlisdaall en het Rijk gaatmij
niets aan.
àYees bet
laartl en ho0r vercler!
GoETz. lk wil geen WOOl*(1 m epl'11001*011. Laat iemantl OPstaan om llet te bewi
jzen. Heb ik tegell(len Keizer,tegenhet

huis van Oostenri
jk ét
ln enkele stap gelaan!H
.eb ik nietvalz
mijn jeugd afdoor alle handelillgen bewezen,datik beterdan
iemand gevoel wat Duitschland aan zi
jllregentel verschuldigtl
is,en inzonderheit
l,watd.
e kleineu,tlel-iddel'sen vri
jen,aan
hun Keizer zijn verschuldigd!lk zou een schm'k moeten zijn,
alsikmi
jkon laten overhalen,datte ontlerteekenen.
RAAD. En toch hebben wijvolstrekte orderu in derminne
te overreden ,of,ift geval van nood,u in den toren tewerpen.

GoETz. ln den toren?Mij?
ItA.AD. En daar kuntgi
j uw 1otvan degeregtigheidafwachten, als gi
j het niet uit de hand derkeizerltke genac
lc ontvangen wilt,
toren? Gi
Go>z'
I'
z. ln
j misbruikt de keizerlijkemagt.
Jn den toren? Dat is zijn bevelniet. W at! Eerst die
verraders! een valvoormijzetten en hun eed,hunridderli
jk woord alsspek daarin ophangen? Mj daarna een ridtlerlijke gevangenistoezeggen en de toezegging weêrintrekken!
ltxxo. Aan een roover zijn wij geen trouw verschultligd.
GoETz. Droegt gij niet hetafbeeldsel des Keizers,datik
zelfsin hetbezoeldeldstconterfeitselvereer,gi
jzoudt datwoord

roo/er weêr moeten opvreeten of er aan stikken. lk ben in een

eerli
jlten strijd begrepen. Qij zoudtGod mogen danken en u
voor de wereld verheffen,a1sgi
j in uw leven zulk een edele
daad geclaan hadt als die , ter wille waarvan ik gevangen zit.

(Raad f/
ldzlîz
'/'(len gJc#,
ylddr,die #ccrp, aan de'
yclt?îtrekt.)Niet
.

om ellendige winst, niet om van land en menschen onverdedigde kleiuigheden weg te kapen,ben ik uitgetrokken ,maar

om mi
jn jongens te bevrijden en mijn eigen huid tebeschermen!Zietgijdaarin eenig onregt?KeizerenRt'khadden onzen
nood niet in hun hoofdkussen gevoeld. lk heb , Goddank !
nog 4/n hand en heb goed gedaan ze te gebruiken.

T W E E -EN -T W IN T IG ST E T O O N EE L.
DX VORIGXN. BVRGERS met #JX iO elt #*fXd0'
é2.

GoEl'
z. W at moet dat beduiden ?

RAAD. Gi
j wiltnietltlisteren. Neemthem gevangen!
GoEl'z. Is dat de bedpeling ! Rvie geen H ongaarsche os is,

j zalvan dezemijn i
jzeren hanclzulk
kome mijniette na. Hi
een oorvijg krt-gen, dat ze hem lloofdpijn,tandpijn en alle
Pi
2'
n oP aarde in den grond genezen zal.(Zi
j ratten hem aan.
hji 8laat den edwf
tzl ter aarde :zê rukteen dàzdtîer het.
lfzleer ran
t'
l
,
p zn
-de: zi
J-'
rl
;
lke0
z.) Komt, komt! Het zou mijaangenaam

zijn den dapperste oncler u kennen te leeren.
RAAD. Oeef u over!
GoEl'
z. Afet het zrvaard in de hand ! Weet gi
j wel,dat
doo
r
a
l
deze hazenhetnu maaralleen aan mijzou liggen,mi
j

jagers heen te slaan en het ruime veld te winnen? Maarik
wi1 u leeren , hoe men woort
l houdt. Hier in Heilbron wilik
ridderlijke gevangenschap ondergaan, gelijk het een man van

eervoegt,totik mt'metmijn tegenpartijverstaan heb. Staat
mt' dat toe en ik geefmijn zwaarc
lover en ben als te Voren
uw gevangene.
RAAN. Afet het zwaart
l in de hand
Keizer regtell?

wilt gi
jzoometden

tloyz'
.
rz. God beware mijdaarvoor!Alleen metu enuw edel
gezelschap. Gij kunt naarhuis gaan,goedelieden!Vooruw
verletten kri
jgt gi
j uiets en7
khier isniets te halen als btlilen.
llAAl). Gri
jpt hem ! Geeft uw liefde jegens den Keizeru
i

ltiet meer moetl?
GoETz. Niet meer dan (
le Keizer hun pleisters geeft om (
le

wonden te heelell, die hun moed hun berokkenen kan. (ï
lelt
Jppr/ivtde '
pt
zr/d eeltJcz??J#.)
(
RAADSIIEER. O wee! 'Wrat is dat? H oort! Onze torenwachter
geeft het teeken , dat vreelnt
l volk de stacl nadert. Naar zi
jn

blazen te oordeelen moetheteen geduchte troep zi
jn.
GEREGT:DIENAAR. Fralls van Sickingen houdt halt voor de

valbrug en laatu weten,dat ht'gehoordlzeeft,hoe olwaardig
men llet aan zi
jn!zwagergegeven woord heeftgebroken,hoe
de lleeren van Heilbron daartoe allehulp verleenden!l-lt'verlangt rekenschap,anderswilhi
jbinnen eelï uur de stad aan
c
le vierhoeken in brautlstekenen zeaanplunderizlgpri
jsgeven.
GoEr
l'z. Brave zwager!

xAAo. Ga buitelt staan,
LGoetzcJ.) '
Watmoeten
wi
j doen?
IIAADSIIEEIt. l
leb medeli
jt
len met ons en onze burgerij:
Sickingen is ontembaar in zi
jn toorn,hijiseenmanom woord
te houden.

RAAD. Zullen wt'onsregtendatdesKeizersuitdehantlen
geven ?

ltAwosllER. '
Ki
j willen Goetz verzoeken een goed woortl
voor ons te doen. Het is mij, als of ik de stad reetls in
vlammen zie.
IU AP. Laat Goetz binnen.

Gol'
l,z (komt). '
Watis er?
IuA.
D. Gij zult wel doen uw zwager zijn oproerig voornemen af te raden. ln plaats van u van den ondergang te

redclell,storthi
j er11te dieper i1,terlvijlhijdeelt in uw val.
GEREGTSDIENAAR. Zi
j Zi
jll bilmen gerllkt;Ze komen reeds.
It.&AD. W iJ
' gaan van hier, om te overleggen hoe de kei-

Zerli
jke bevelen in een zoo leelt'
k geval moeten gehandhaaftl
worden. (Keizerli
jkeAcc/ea en .
àcc#.
îlddrdzlcJ.)
D R IE -E N - T W IN T IG ST E T O O N E E L.
SICKINGEN. GOETZ.

GoETz. Dat was hulp van den hemel. Hoekomtgi
jzoo
gewenscht en onverwacllt, zwager?
slcxlxGlx. Zondel- tooverij. Ik had twee,drie boden uitgezonden om te hoolen hoe het u ging. Op het berigt van

hun meineed begafik mijop weg. Nu hebben wijde kerels.
Goll'z. lk verlang nietsals ridderlijke gevangenschap.
slcxlxGlx. Gi
j zijt te eerlijk. U nieteens van hetvoordeel te bedienen, dat de regtschapen m an op den meineedige

vooruitheeft! Zijzittenin deongeregtigheidenwijwillengeen
kussen onderhen leggen. Zij hebben de bevelen desKeizers
schant
lelijk misbruikt. En geli
jk ik zijn Malesteitken,moogt
ïi
j zeker op meer aandringen. Hetiste weinig.
GolTz. lk ben van jongsafmetweinig tevreden geweest.
slcl
tlxGlx. En ge zi
jtvan jongsafte kort gekomen. Mt'n
meening is deze:zijmoeten uw knechten uit(le gevangenisen
tegeli
jk met hen op uw eetlnaaruw burgt laten trekken.
Gi
j moogtbelooven nietbuiten uw grenspalen te gaan en zult
Altijclbeter afzijn dan hier.
GoETz. Zi
j zullen zeggen datmi
jn goec
leren aan den keizer
vervallen zi
jn.
slcxlxgEx. Dan zeggen wi
j,datgi
jalshuurdereropwenschtet te wonen , tot dat de keizer ze u weêr iu leen zal geven.

Zi
jzullen van dekeizerlijke majesteit spreken,van hun opdragt
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datkan ons onverschillig zi
jn. Ik ken den Keizer ook cn ben
van eenigebeteekellisin zijn oogen:hijheeftreedssedertjaren
gewenschtu bijzijn legertehebben. Gi
j zultnietlangopuw
slot zitten,ofgijzultopzeroepen worden.
GoETz. Goclgevedathetspoedigzîj,eerikhetvechtenverleer.
slcltlxGEx. Den moed verleert men niet, evenmin alshij
zich laat aanleeren. Mrees over geen ding bezorgd ! lk ga

aan het hof, want mt'n plan begint'
tot rijpheid te knmen.
Ounstige uitzigten llevelen mi
j:breek op! Erblijftmi
j niets
over als (le gezinc
lheicl des Keizers te polsen. Trier en tle
Palts verm oeden eerder de instorting des hem els als dat ik hen

op den kop zalkomen. En ik zalkomen geli
jk een hagelbui!
En wanneer wijons fortuin kunnen maken,zultgi
j spoedig dc
jn. lk hooptc op uw vuistbijdeze
zwager van een ketlrvorstzi
Ontlerneming.

GoE'
rz (èezietz?
/
,'
n Jcv#). O c
latduiclde dedroom aan,dien
ik hacl, toen ik daags tlaarop M aria aan '
W eislingen toezeidc.

Hi
j beloofde mi
j trouw en hield mi
jn regterhanclzoo vast,dat
zij uit cle al-mscheenen ging,alsware zijafgebroken. Ach ,
ik ben in. dit oogenblik weêrloozerdan ik wastoen zi
j mt'
wert
l afgeschoten. W eislingen ! W eislingen !
SICKINGEN.

Vergeeteen verrader. Wijzullen zijnaanslagen
doenmislukken ,zijn aanzien ondermi
jnenenschanc
lezalhem tell
(
lootle toeverteeren!Ik zie,ik ziein den geestmi
jn vi
janc
lcn,
uw vijanden.ten valgebragt. Nog maareen halfjaar,Goetz!
GOETZ. Uw ziel vliegt hoog. Ik weet niet hoe ik het 1
zcl),

maar sederteenigen tijd willen zich in de mijnè ïeen vroli
jke
uitzigten openen. - lk was reeds m eer in ongeluk , reeds
eenmaal gevangen;en zooal
b hetmijnu is,washetmijnooit.
SICKINGEN. Geluk geeft moed. Ga meê naar (le pruikeu

Zi
j hebben lang genoeg het eerste woortlgehatl Laat ous
eens hun werk overnemen.
(Hetppr#r
,'
'
1tvalt.)
AIOLIEItE ,

D1i VREK.

6

V IJF D E B E 1)R IJF.
Wouz.

E E ltsT E T O O N E E t.
GOETi. GEORGE. Later zuEssx.

GEORGE (die met::v ôuk8Ck deJczyflzacht
je,
qp'
p:r J*/toonetl
:JCZJ, terlri
jl JF
J- oplettend ccJJ:0- detegenoverge8teldedcâfrjkltk
gî
ziet. .
/AJ- bl.i
)J
-t8taan *0lwenkt tppp/a,dielangzaam rp/,
y/). llier
heen ! Hier heen ! N og maar weinige scllreden. Stil! Zeer

stil!(Goetzvolgt.) DJ
'J
-1
-staathethert,zietgi
jhet?Volkomen
onderschot. Zachtjesmaar!Geen geruisch!
Goll'
z (htid). Houd op!
GloaGl. O wee! Het vlugt verschrikt den berg op.

waarom volgdet gijniet zaclztjes?
GoETz. Laat het vlugten ! Laat hct wegspringen in het ge-

lukkig bezit van onbeperkte vrijheid!Totu moetik zeggen:
keer terug! Gijstaatreeds op den gront
l en bodem van mt'n
buurman , dien ik niet betreden mag. Ligt zou ik u onoplet-

tenc
l gevolgd en mijn eet
l gebroken hebben.
GloagE. Hier is uw grens!

coxl'z. Een regte li
jn van genen eik naar dezen wijst
Ze aatl.

G>loxGx. En daar moogtgijnietover?Zelfsniettvanstap?
GoEl'z. lG
uJn staatgelijk metduizend.
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Dat llebtgijgezworen?
GoETz. lk heb mi
jn woord gegeven en datisgenoeg!
OEORGE-.

GEoRGE, Dat een woord zJJ binden moet!

GoEl'z. Denktgi
j ook nietaanuw woordgetrouw tebli
jven?
GEoltls. lk denk van Ja.
Goll'z. Houd u daarbij!Datishet edele voorregtvan den
et
lele,dathi
j zich zelv'binclt:ketenen zi
jnvoorhetruwevolk,
hetwelk zich zelv' niet te binden weet.

GEoRGx. En zulkeenbeperkingverdraagtgijmetgelatenheid?
GoEl'
z. Met gelatenheitl? Neen! Zoo dikwi
jls ik staar
in hetverschiet,voelik mijaangegrepen dooreen onwillekeurigen kramp,die mi
j voorwaarts dri
jft. Als ik aan dezegrens
a,komtmijn voetin verzoeking,mijer overtebeuren,mi
j
naar de rivier, naar het land te dragen ; en slechtsmetgeweld

houtlik mi
j tegen.
GEORGE. Evenzoo betreur ik in stilte het verlies van onze
schoone dagen.

Gelukkige knaap! Gi
j moogtzonderverantwoordeli
jkheid deze ruimte overstappen. Uw heer, een beklagenswaardige zieke, kan u zenden naar een plaats,waar hijzelf
nietkomen mag. Verlaatmijn dienst,engt'zijtmorgenweder
een vrij,bedri
jvig ruiter!Mijhebben ze geboeid,mijn kracht
ïebonden,mt'n daden verstikt.
GEORGE. Mijn goede meester!
GOETZ. Dat z
ijn de kunstgrepen van lafaards. Jegens ons
houden ze geen woord;zi
j misleiden,zi
j bedriegen ons; door
niets worden zij gebonden: maar op de heiligheid van ons
woord vertrouwen zij als op boei
jen en grendels. Maar
GOETZ.

wat is dat voor een stofî
volk daar beneden ? '
W elk een wilde
hoop trekt naar ons toe?

IuERss (komt). llet zijn van de oproerige boeren;men ziet
llet aan hun ongeregeld gaan en aan hun lompe wapenen.

l08
GOETZ.

Stormt deze bandelooze menigte ook op ons 1os?

Naar 'tslotterug,heer!Zijhebbenreedsdenet
lelsten
lt
Aannen een leelijken trek gespeeld.
Goll'z. Op mi
jn eigen erfen grond zalikvoorhetgepeupel
LERSE.

geen stap uit den weg gaan.

T W E E D E T O O N E E L.
DB YORIGEN. MAX STOMP. KOOL. SIEVERS. ANDERE

BOEREN mett
î
zit
/t
îddzlen f
lffl/rrpdrpzl,de pf
ld?'?
x zlmet
cââdrg
drdefîdclc' geîcapettd.
.

1
J
@ te komen en ons te
Koolz(JpJ Stomp). Aleen maaar niet V1**
ontgaan!Gi
jmoetonze hoofdman zi
jn ofonseen anderin uw
plaats verschafen !

ALLEN. Datmoetgij!
s'
roôjr. Geduld en stilte! M oet een geschikt man u aan.

'oeren, zoo zwijgt en wachtop den uitslag van hetgeen ht'
:oornem ens is!
ê

.

.

.

slEvllts. W i
J willen weten wat giJ voornemens ztt.
lnoetons aanvoeren;maarwijwillen weten waarheen?
s'
ToMp. WïJ
' zt'
n er reeds. Gt'noemdetGoetz van Berlichingen. H ier zie ik den man , dien lk dacht op te zoeken.

Alsjagerbezig,komtde edele krijgsman onstegen.
GoETz. Ziedaar Max Stomp! Hoekomtgi
jhier? Enmet
zulk gezelschap !
s'
roxp. Deze , een troep der opgestane boeren
le was en
ItooL. Ja , der landliedell, wier gedultl ten einc
die zich regt willen verschaf
lkn,datbi
j geen geregtshoftevintten was.
sToMp. Stil! Deze te zamen zoeken voorzich een hoofd-

l-lun tloelislofelijk;ze zierllloeveelonregtergeschledt,
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terwijl zi
j regt zoeken, hoeveell
.ampeu (loor woeclertdel'
ftenschen worden veroorzaakt;daarom zoekenzi
jeenhoofdman,die
het volk in teugelmoethoutlen,en zi
g
-hebben lpijaangehouden en aangesproken.
slEvEas. Onze hooftlluan moet een rttiterzi
jnvanberoep,en
een man waarop men kan staat maken : clien hebben wv
'' aan u.

GolTz. ZîJ
'kunnen geen beteren vint
lenthoe gp
''erbi
jvaren
zult, dat is wat anders.
sToxr. lk kan het niet aannemen ; want zie, ik ben zoo

velejaren in dienst van clen paltsgraaf. lloe zou hetvolkmi
j
kunnen vertrouwen,daarmijn vorstzich ook voor tlen Zîvabischen Bonc
l, voor ridderschap en stedel verklaart !

Koot,. lli
j heeftgeli
jk!Xiemantlkan twee heeren dienen.
s'
roxp (tot Goetz). Daarom zou ik u bidden en verzoeken,
wakkere Goetz,datgij
GoETz. W at? ik !

s'
roxl
a. Hoormijaan totheteind! datgi
jbesluitenkolldt
hoofdman teworden,slechtsvoorkoften tijd.
KLLEN. Daarmeê zijn wijtevreden.
Goll'
z. '
Wat?ik mi
jn eeclbreken9
.uitmijn bangaan?Max,
ik hield u voor een vriend;hoekuntge mijverdenken van
zulk een onridderlt'k gedrag?
s'
roMla. Als gij beclenkt in welken tijt
l wij leven ,dan zult
gijmijnietveroordeelell. Gt'hebtuw woord gegeven vanniet
uit u3v ban te zullen gaan ; maar wanneer? Toen nog , in ver-

geltking vall thans, d.
e landstreek in rustwas.Nu gaat alles
hetorldersteboven;en gi
J wiltalleen werkeloosblt.ven?
.

$

GoEl'
z. lk heb een langen zondag.

sToAlp. Bet
lenk dat gi
j allegoedeeigenschappen bezit:aan
niemanclzî
jtgijonc
lery
vorpen,gi
j staatnietin dienstvaneenig
heer. 6ij zi
jt niet verdacht bt' het gemeene volk en hebt
overalden rOep van een trotlw en eerli
jk man.

ALLEN. Daarvoor houden wi
j u. Wij willen u tot onzen
l
toofdman. Gi
j moet onze hoofdman zi
jn.
GoETz. Zelfs als ik geheel vri
j was en gi
j wildettewerk
gaan als bi
j Weinsberg met de edelen en heeren,en verder
zoo huishouden,dat heinde en verhetlandbrantlten bloedt-

en ik moestu behulpzaam zijn bijuw schandeli
jk,razend get
lrag: dan zoudtgi
j mi
j eertlerdoodslaan als een honc
l,voor
dat ik uw hoofdman wierd.
KooL. Als het niet gebeurd was, zou het welligt nooit
meer gebeuren.

sToMp. Dat was juist het ongeluk dat geen aanvoerder
tegenwoordig was, wiens waardigheid en aanzien hun woetle kon
beteugelen. N eem de betrekking van hoofdman aan ! Ik bid u ,
Goetz!De vorsten zullen er u voor danken en geheel Duitsch-

land. Het zalten nutte en ten beste van vele menschen zi
jn,
en vele landen zullen verschoond worden.

GoEl'z. Waarom neemtgi
j die taak niet op u?
sToxp. Gi
j hebt gehoord waarom ik gedrongen ben ermij
aan te onttrekken.
xoolu. H et is geen ti
jd voor beuzelen en lange,noodelooze
verhandelingen. Kort en goed! Goetz zij onze hoofdman of
hi
j ziewatzi
jn sloten lijftewachten heeft!
GoETz. Wiewilmijdwingen?
slEvERs. Wi
jallen. (HijO-#Jden 8
pie8op âdzzd.)
ALLEN (d,e8pie8&e1top âezzzrigteltd). Ja,wi
jallen.Ja,zeker!

Ja zeker!
sToMr. Halt!

slEvERs (die J'em ferft
; drlttgtl. l3ak u weg!Gi
j hebtniets
met ons,wijniets metu temaken. (De t
s
zft/
t
st
î/
?zz zi
jvtCJJ- op
Goetzgerigt.)
Gohl'
z. Zoo!goed zoo!zoo!Mi
jn toestand ismijwelkom !
Destevrijerkan ik zeggen,watik van u denk. Ja,ronduit

lll

wil ik tot u spreken en u zeggen, dat ikuw personen en (
lat
len
verafschuw. Deze pieken , m et het bloec
l van zooveel eclelen

gedrenkt,mogen zich ook in het mi
jnetloopen!Degraafvan
Helfenstein,dien gi
j vermoord hebt,zalin (le herinneringvan
alle edelen nog lang voortleven,wanneergi
j alsde ellendigste
zondaarsgevallen zi
jt,en onder elkandervermeugd in hetgraf
ligt. Dat waren mannen, voor wie gijdekniehadtmoeten
buigen,wiervoetstappen gijhadtmoetenkussen. Zijverdreven
de Turken van de grenzen des Rijks, terwt'l gij bij den
haart
l zat; zij stonden tegeuoverde Franschen,terwi
jlgijin
den kroeg zoopt:zijwaren in staatu teverdedigen en te beschermen:dezen onschatbaren dienstbewezen ziju en gijweigerdet hun den dienstuwerhaùden,waarmedegiju toch niet
alleen kunt redden. Uw hoof
den zi
jn weg en gi
jzijtslechts
misvormde,rottendeli
jken.Grijnstmaar!Spokenzijtgij!Reeds
blik-semt het gewette zwaard boven uw hoofd!Uw hoofden zullen

vallen,omdatgi
j waandetdatzi
j zonder hoofdietsvermogten.
STOMP. Een hoofd willen zi
j immers,en voor detoekopst
zou gezorgc
l zi
jn.
ALLEN (die gedurende J:/ 8preken tlc/l 00elz eppr en Nc de
hebèen p,g:J:p:#). Ja) wij willen een hoofd:daarom
ziJ
-n Avijhier.
slEvExs. Wijhebben den buik vo1vanhettalmen. Hiermeê
twee uren bedenkti
jd! En bezin u goed! Gi
j verstaat mij.
Bewaak hem !

Goll'
z. '
Waartoe is hetnoodig datik mijbedenk? lk kan
nu even goed willen alslater. Mraarom zijtgij uitgetrokken?
Om regten, vri
jheden, privilegies terug tekrijgen? Waartoe
raast gij en vernielt gijhetland?Zoo gijafstand doen wilt
van alle wandaden , en u gedragen wilt als wakkere lieden,

die weten watze willen,zoo wilik u beàulpzaam zi
jn in uw
eischen en voor acht dagcn uw hoofdman wezen.

slEvExs. W at geschied is, geschiedde in het eerste vuur:

en wi
j hellben u niet nootlig,om onsin hetvervolg tevermanen en in den weg te staan.

xooL. Vooreen vierendeeljaars ten minste,moet giju aan
ons verbinc
len.
s'
roMr. Maak er

weken van:daarmeê kuntgi
jweder-

zi
jdstevreden zi
jn.
GoETz. 'tIsmijgoecl!
KooL. Uw hallt
l!

GoEl'z. Zoo verbintlik mijvoorvierweken.
KooL. Best zoo !
s'
roMp. Geluk er meê!
ALtlx. Best zoo !
SIEVERS. Daar kan genoeg in dien ti
jd.gebeuren.
STOMP

(âeLmeli
jk aan de 4:::i
jtle /pJGoetè. Watgijdoell

moogt,versçhoon onzen genadigen heer,den paltsgraaf!

xoo'
fa(?k 'tq
ç/t
-fzpaan & andeve zz
l'#:totdeJpér:s).Bewaal
tt
hem !DatAiemand methem spreke,watgijniethooren kunt!
GOETZ. Ler
se, ga naarmijn vrouw : berigt haaralles!Ztza1 spoedig ti
jding van mijhebben. Komt!(Goetz,Geolge,
Ler8e,Stomp é'êeengedeelteder Iperé'
zlaJ.)
D E R D E T O O N E E L.

siEvEus. xooL. BoEltvx. Daarbjj METZLER en Llxx.

slxvEus. Nu kunnen wij eerstwedertotadem komenenons
zelven vertrouwen.
Koolu. 'tls een qinke hoofdman , tlie het oorlogshandwerk
wel verstaat.

METZLER (komtj. Wat hooren wijvan eenverdrag? Waartoe dient het verdrag ?

LINK. Hetis schant
lelî
jk,zulk een verdrag te sluiten.
xoolu. Wij weten even goeclalsgijwat wijwillen,en te
doen en te laten hebben.
slEvERs. H et razen en branden en moordcn moest toch eens

optlouden,van daag ofmorgen;zoo hebbenwi
jnog eenbraven
hoofdman op dell koop toe gekregen.

M>:I'ZLEIt. Wat? Ophouden? Gi
jverrac
ler!'
Waarom hebben
wij ons opgemaakt? Om onsop olzevijanden te wreken,om
ons er bovenop te helpen. Een verdrag te sluiten ! Een ver-

drag!Datheeftje een knechtvan een vorstaangeraden.
Koolu. Kom ,Sievers,hijis alseen ret
leloosdier.
METZLEII,
. Er zalgeen volk bijje blijven.
slxvElts (/pJ de Ipprezl). Komt, op onzen weg kan eriets
van komen. Wt' hebben het regt aan onzb zijde en metverstant
lzetten wijhet door.
METZLEII,
. Gijdwazen1
.Geweld gaatboven regt. Blijft!
KooL. Komt!(Z7
.
/gaan,eenz
'
gen volgen.)
METZIUER. De schurken ! M aar m et nieuwen m oecl, Link !

Begeefjenaar (
len grooten hoop en hitshem op. lktrekmet
een troep achter om en steek Aliltenberg in brantl. Op flat

teeken moetgijmaarvoortgaan zoo tebranden. (Nog ddvfçt?y
î,
dLe JpJ met elkander pf
?zî.
y geœorden zc
/zl,gaattzsvrcr,
yevtKool
cc#/drpzc.)
Llxx. Wiltgi
jhierbli
jven?Hierheen naar onstoe!
METZLER. Dat de pest u verclerve! N aar onstoe 1 Naar ons

toe!(DeJpt
vdz3verstrooiien zïc; aan f/
?t?/
v
'dzF
p'
#d.
l
Llxx. K om maar, kèm ! JVi
J' kebben toch den grooten hoop

op onzen kant.

AIOLIEItE ,

(zilleî' :/
J.)

D1i VREK.
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V IE R D E T O O N E E L.
Een andere landstreek.

wllslulxcEx , d'
ie zlf##:z, door een r:fran v'fypr,
g,die :/l,
f/z/pr

J?
)'de Jc># houden,langzaam roortl.i
jdt. x#cl/o-het)
t
ppdvdpr#dzl: xxlzosvoLK. yltxxs.
wElsslxglN. Gaat zoo voomvaarts in digtc golederen, cn

houdtu dus in hetgevechtbi
j elkant
ler!Ik weetdateentroep
der oproermakers zich in beweging stelt den kant op naar
M iltenberg : overvalt ze in het da1, slaat ze! Ik heb plan llet

andere gedeelte aan te grijpen,hetwelk in de vlakte gelegerd
is. En zoo dri
jven wijze onverwachtstegeu elkander. Goetz
isbijhcn. Bijwelken troep weetik niet. Wie hem ontmoet,
zoeke hem te vatten!(zillen aJ,J/cîrpI'
ran8,dieop &zîachterp.
ps# IJ#.//.) Tewapen,Adelbert! Eindelijk eenstewapen!
Besluit liever uw leven op het bloedig slagveld,dan datgij
hetlanger rektin zorgen,winsten verlies,metnijd,vrees en
hoop. Ga dit spook van den ouden vriend tegen, dat u reeds.

zoo lang onderdevijandeli
jkegedaantevaneentegenstandervoor
oogen zweeft, u bespot, aanzet, zonder datgi
j een bepaald
besluit neemt! Ga op hem 1os, overwin hem ! En dan is het

V0O1.bjj. Hanclel ook tegen uw huis met dezen vasten wil!
Uw vrouw moet niet meer alleen naar eigen willekeur hande-

len metmijn eer,mijn naam naarwelgevallen spelen!
Gehoorzamen moetzi
j en zich sdhikken! Frans!
FRANS. Hier ben ik !

wllsrlxglx. Gi
j spoedtu naarmijn vrouw. Ik heb u het
misnoegen niet verheeld, dat zt' sedert ecnigen ti
jd bijmi
j
wekt! Hoe handelbaar was zi
j vroeger! Nu, daar zijzich
weder in het volle bezit harer goederen bevindt,begeeftzi
j
zich op een versterkt slot, omringt zich door ruiters, onder

voorwendsel van gevaarlijke ti
jden en schijnt mi
j te willen
trotseren. Oeef haar dezen brief! Hi
j gebiedt haar op mijn
slot te kom en en dat terstond. Op beslissend antwoord moet

gij aandrillgen. lk ben niet genegen langer lankmoedig te
wachten1
.Nu maken wijeen togtin deze streken;zijmoetmij
niet tergell, om mi
jn togttegen haar te keeren! Ga op reis
en metgoed gevolg!
(2/.)
V IJ F D E T O O N E E L.
>aRkxs alleen.

Ga! Ga maar! Reeds weten wi hoe te handelen. Zwakke
man., meent gi
j sterk te zijn, omdat gi
ju inspanttot verwoedhelcltoe?Toegeeqijke ziel,gi
jweetnietdatgi
jvanjongsaf
het regt mistet, om te bevelen? Haar wiltgi
j bevelen,de
vrouw , die denatuur bestemdetotmeesteres (
ler wereld?Mi
j
denkt ge te bevelen,mi
j,den vasalderhoogsteschoonheid?
lk wil tot haar! Geenszins, omdat gij mi
j zenl
lt,maar
omdat mij het harttothaar dri
jft,omdatik nietanderskan.
En volbrel
agen wi1 ik, watzij eischt,zi
j makemijgelukkig
of(
loe mi
j versmachten.
(2J.)
Z E S D E T O O N E E L.
Uitgestrekt lantlschap metdorp en slos.
GOETZ. GEORGE.

GEORGE. Ik bid u , hear, zooveel ik maar bidden kan en

mag, neem een besluit en verwijderu van dezen eerloozen
hoop !
. Het geluk , dat u in het begin scheen te vergezellen ,
heeft zich gekeerd.

GoETz. Ik kan ze niet verlaten , omdat het hun slecht gaat.

GEORGE. Verlaatze, omdatzijhun ongeluk verdienen!Bedenk dat dit gezelschap uwer niet waardig is !

GoETz. Wij willen ons niet verheelen,datwijveelgoeds
gesticht hebben: wantmoetgi
j zelfnietbekennen,datin (le
stiftlanden van M entz geen klooster, geen dorp zou verschoond

geworden zi
jn,als wi
j nietgehant
leld hadden?Hebben weniet
lijf en leven gewaagd, om de woedende menschen terug te
houden ,om hun geschreeuw te overschreeuwen en hen in woetle
te overtreFen ?
Gzoacl. Dat is zoo ! Ik zelf geloofde niet, dat m en zich
zoo sterk voelt, als men geli
jk heeftv lk heb op uw bevel
menigen hoop door redeneten teruggehouden en door dreigen
bevreescl gemaakt.
GOETZ. En zoo willen wij voortgaan. Wijzullen ons op
deze daat
l m et vreugde beroem en.
u oxlE. Dat zult gi
j niet! Moet ik dan alles zeggen?

Vlugt,heer!Vlugt!(.
fAJ'werptzïcâ roor Jtrzîneder.) Aan uîv
voeten geknield, bitl ik u , vlugt! H et is een ongeltlkkige

oorlog, dien gij voert.

De deelgenooten van den bond van

Zwaben en Frankenlancl, verbitterd door deze voorbeeldelooze

ettveldaden', behandelen hun tegenstanders alswat zezijn,als
onedelevijanden,alsroovers,brandstichters,alsdeschandelijkste
mist
lad
'igers. In hetgevecht wordt geen kwartier gegeven,en geschiedt zulks, dan geschiedt het om den gevangene te bewaren

voor verschrikkelijke strafoefeningen. Reeds heeft men de
oproermakers bij honderden onthoofd, geradbraakt,gespiesd,
gevierendeeltl, en gij zijt hoofdman en hebtmagtige vijanden
oltder de riclderschap. Ach , heer, als ik m oest beleven

Goll'z. Zoodra mijn ti
jd om is
ololtli
r. Terstoncl!Terstond!op ditoogenblik zi
jtgi
j niet
bewaakt,terwt'lziju andersalseengevangenemetzichslepen,

in plaats van u als aanvoert
ler te volgen. (Iletï,
yitttllt
uthest
scclf geworden. fZ/ de rdr/r ontntaatJr/
zjzffilteeltdovp.) Zie
ginds!Daarschittertu weêreen nieuw misclrijftegen.
GolTz. Het is M ilteuberg , het dorp. Sneltepaart
l,George!
'

.

Rtt
l erheen en tracht den brand van het slotteverhinderen!
Zijn bezitter is mi
jn vriend. Erkan slechts een kleinehoop
dàarzijn. Ik maak mijvan hen losen (latterstond.
GEORGE. Goed , heer! Goed ! En zoo voer ik tot besluit

metvreugde uit,watgi
j beveelt.
GolTz. Toch niet, George! Blt'fhier!Waarom zoudtgij
u wagen? Reedsdikwi
jlsisditmisseli
jk gebroec
lmet dreigementen op u 1os gestorm d.

GEORGE. Neen, heer, wat gi
j eens bevolen hebt,wilik
volvoeren:watgijwenscht,zalgedaanworden alshetmogeli
jkis.
oozTz. Bli
jf,bli
jf!
(lyzoltt4yz. Neen, heer, gij wenschtet (
lat Miltenberg gered
werd;ik withetredden,ofgijzietmi
jnietterug. (a#J.)
Z E V E N D E T O O N E E L.
Getlurenze dit tooneelen het volgende neemt de bran; van hetdorp toe;
nok het slotgeraal
ttlangzamerhand in brand.

GOETZ. WJJm J eelt ONBEKENDE.

GoEl'
z. Hoe za1 ik met eer van hen af kom en ? En hoe zal

ik met eerblijven? '
Wanneerik vorsten en stiften,heeren en
steden verschoon, zoo wordtik bijde boeren verdacht;en al
mijn werken en verschoonen baatmi
jniets. Iedereen schrijft
aan.mij het.kwaad toe dat geschiedt, en niemand mag het
mi
j toteen verdiensteaanrekelen,datik zooveelbooze dingen
verhinder. lk wenschte datik dtlizend mijlen vallhier wasen
in den diepsten toren 1ag,diein Turkije staat!

ONBEKENDE (komt). Weesgegroet,zeeredeleheer!
.colrz. Ik dank u!Welk nieuws brengtgij? Uw naam ?
oxsyil
tExoE. Die doet niets ter zaak. lk kom om u te
waarschuwen, dat uw hooftl in gevaar is. Deaanvoerders zi
jn

hetnaoede,van u zulkeharde woorden tehooren. Zi
j hebben
besloten u uit den weg te ruimen. W ees gematigd of zoek te

ontvlugten!Got
lgeleide u!
(2J.)
GoETz. Op deze wi
js uw leven telaten? Het zijzoo!
Mijn dootl worde voorde wereld hetzekerste teeken,datik
met de honden niets gemeens heb gehad. Ten eindetoemoeten

zijgevoelen,datik tothen nietbehoor.
A C H T S T E T O O N E E L.
GoETz. slEvERs. M eer BOEREN. Vervolgen8 LINK.
METZLER. BOEREN.

Koof
u. Heer! Heer! Ze zi
jn geslagen,ze zi
jn gevangen!
GolTz. W ie?
slEvERs. Die M iltenberg verbrandden. Er trok een bondstroep achter den berg om en overviel hen op eens.

GolTz. Zi
j krijgen watzi
j verdiend hebben. O Georje!
George! Zi
j hebben hem tegeli
jk metde booswichten gevangen genomen! Mi
jn George!O mijn George1
.
Llxl
t (komt). Voort,heer kommandant!Voort!Hetisgeen
tijd om te dralen!De vi
janclisin debuurten magtig.
GolTz. W ie verbrandde M iltenberg ?

METZLER. Als gij praatjes wiltmaken,za1men u toonen,
hoe naen er geene maakt.

ItooL. Zorg voorons lijfen hetuwe! Voort!Vool
-t!
GoE'
l'
z (lot Jf
zc/zfdrl. Dreigt gijmij? Ellendeling!Gelooft
gi
j, dat gij voor mij meer te vreezen zi
jt,omdat hetbloed
van deù graafvan H elfenstein aan uw kleederen kleeft?
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METZLER. Berlichingen!

GoEl'z. Oi
J'moogtmt'n naam noemenenmijnkinderenzullen
zich daarover niet schamen.

METZLER. Weg met u, lafe kerel!Vorstendienaar!(Goetz
g:ç.
/'
/ hem een âpf?f
?lop J:/âoold,zoodatJ/
)'t(-l.cc/ré
/:ralt;de
anderen tleden Jffdt
sclt
?z3èeide.j
xooL. Gi
j zt'trazend!Van alle kantenbreektdevt-anddoor
en gi
j kijft!
.

I,
lxx. VoortlVoort!(Bewepng,gevecâten rîfe/derùp:rt?
0?.)
N E G R N D E T O O N E E L.

VIER BODEN VAN HET GEHEIME GERIGT. (Tœee ll
pzld/l Tqn
achter de JJc/:/t
? 8chermen ,gaan dclf/fzz,
g orer Jd/ tootteel

en pzl/ozzpe/t
?zlelkander ïzzâetzz/ï##:z/.)
xETts'
rE Bool. W etent
le broeder, van waar?

Twllo: sool. lk van 'tnoorden. En gij?
>:ERSTI Boox. Van 'toosten. Laat ons op dezen krnisweg
rusten 1
. Terstond trefen de broeders van 'twesten en 'tzuiden
elkander aan.
TwEEos Booz. De heilige veem doorkruist de wereld.
Eslts'
rz Bollz. Doorkruist de stille , de bewogen wereld.
TwzEol BooE. Door de stille weiden , door het gewoel des
OPrOe1*S.
EERSTE Boox. Door voedende akkers, door gevecht en dood
want
lelen baar boden ongedeerd.

'wEEoE Bool:. Zt'trekken voorbt'. De boosdoenersiddert.
r
l
Eyzlts'
1'
l Bool. Een rilling bevaugt den zondaar met zi
jn
diep verborgen geàeim.
TwlEoz BooE. De groote nacht is aanstaande.

EEItSTE Bool. Geli
jk de nachtdesalgemeenen gerigts.

èeide anh ren komen van achtev de eev8te 8chermen en pzl/zzlpeda?

ittJe/middende58#:eel'
8ten.4Ookgijwelkom,wetendebroeders!
ALLEN. Nu snel op het doel af! Tot de roode aarde snel
terug, waar de heilige veem regtvaardig,verborgen ,in stilte

heerscht.

(zlllen aJ.4
T I E N D E T 0 O N E E L.

zlGErxExs komen al en aan,vevvol
gen8de HOOFDMAN.
EERSTE zlGlrxla. Vervloekte ti
d! Wij moeten
oi

ons verdedigen, ons li
jf verdedigen en den buitin den steek laten.
Dat overkomtmijvan daag reeds driemaal.
Twxsoz zlt
avxla. Beproeven wi
j hetginder. Hetgevecht
is hier.

zltl>zuxyzRMolnEn. Ginds vechten zij ook. Wri
j worden gedrongen midden in hetgevecht. (Hettooneelf
mpr#/langzamevhaltd

voltwv Zigeunerînannen en rrpvff
ler.l
HooyaoMAx. Komthier,gi
j die moedig zi
jt!Komt hier die
qink zi
jt! Belaadtu niet met gemeene dingen!Behoudthet
beste, werpt hetandere weg!Wi
j moeten hiervan daan,wt'
moeten voort. Hetisgeen plaatsmeerom er te blijven;het
bondsleger vervolgtook ons. Wijmoeten op marsch,wi
jmoeten ons verdeelen. lk voer den eersten hoop aan ; wie den
anderen ?

ALLEN. RYi
Z'blijven biju!
HooyaoMAx. Wij moeten onsvertleelen. Degeheele groote
hoop kan ez-niet door heen dringen.

zlgEuxEaxxxa.
p (komt).Hier aan den dijk bij 'tmoerasstijgt
een man vall'tpaard,een ridder;hi
jis gewond,hijkan zich
naauweli
jks staande houden. Zi
jbrengen hqm hier. Aan den
oever gaat het gevecht voort naar dezen kant toe.

E L F D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. GOETZ.

HooFoMAx. Wiezijtgij?
GoE'I
'z. Een gewonde, een bloedenc
le. A1s gi
j mijmoyt
willen helpen,dan zijhet spoedig!
uooroxAx. Bloedwortel, moeder! uw zegen tlaarbij!Hîj
stilt het bloed, geeftnieuwe krachten. (Totde Z#:'
?
/0
z60'
d.)
Verdeelt u in twee partijen;de épne moetregts,deanderè
links trekken. lk wi
jsu den weg aan. (Intlbnnohen ,J:p
.//men
Goetz de livtker co'
ozît
scl-zl a-fgenomen :/1denJ:î0
zl.) Gt zi
jthet,
'

Goetz!Dien ik wel ken;en komt geslagen,vlugtend,gewontl

tot ons!Spoedig zultgijhersteld zi
jn. Ennu,daarikuken,
weet ik uw lot: gi
j zi
jt verloren, alsgi
j nietdigt bijons
bli
jft. (De moeder '
?f
?cd èezi
y met defcpzl# en detfpcl/dr heqj?
t
âlzliqt,
%om te rifïlzzz aangeboden.
)

GolTz. Ik ben verkwikt. Helpt mij nu wederte paard,
opt
lat ik nog een laatste poging aanwende!
HOOFDMAN. Vat een kloek besluit a1s een man! Geefu niet

aan wanhoop over!Uw vervolgersontlooptgijniet;maarsluit
u bij ons aan! Wij moeten ons v#erdeelen!ln kleinehoopen
trekken wi
j er door heen en redden ons. Hierisgeen vrij
veld meer. lk breng deétne helftnaar Boheme;brenggi
jd.e
andere naar Thuringen!Zij gehoorzamen u gelijk mij.
I)E zlGEuxEas. Hem geli
jk u.
HOOFDMAN. Verdeelt u !(Z1
j rerdeelen z@
'cJ.) Dit blijvemi
j1
hoop : dezen geef ik aan u over. Door het moeras ken ik (le

wegen;dringtgijdoor derotskloofoverden heuvel,zooorltkomtgijaan hetop u instormentlgevecht. Gi
j zwijgt?Gbed
zoo!Gezwegen en gehandeld!(z.
/
J metJ:Jekkedeel,âetcvwo':
deelzetzïcA naar de tegenorerge8telde zl
jde'
Jzlbel
regiïtg.
)

AIOLIEItE ,
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T W A A L F D E T 0 O N E E L.
DX VORIGEN Z01lX 1*W /I IIOOFDMAN.

GoETz. H et is alsof ik (
lroom ! M oec
ler, f
le kracht uwer
wortels en kruiden is kortstondig; zoo voelde ik haarwerking,
zoo is het gedaan. (
.fAy zizktïzlelkander,wovdtrcd/p/pff#ez/
en p.p ee
n Ji4
#cJ/#op

EERSTE ZIGEUNER.

den cclfdoyo'
pzl#g.ebvagt.j
Beurt hem op ! Draagt hem door de

kloof!

TwEEpn zlGsrxlR (komtran dezlde,vaarlang8deJpp/Jzzcczl
vertnk). Het gevecht sleept ons meê, dri
jft onsherwaarts.
(Moeder en â'
ïzl#dr,
îkomen sîv.
;fJ4#.)
Molola. Alles verloren , de vader dootl!
xlxoEltlx. O wee, o wee! Redt ons, man !

MoEpllt. Gij zijt nu de aanvcerder. Voort!Voort!Ret
l
u zelven en ons !

Arrlx. Red ons!Voer onsaan!Ret
lons!(Groepenrrplzpzl
en kz'
zî#tv.éw rondom Goetz, die gezeten ï.
î. iran Jdï#:kanten worden
Jp:rdzl en Zi
geuner8 zlccr binnengedrongen enppdrff/psp/dz,. Een.,c0'/?
,'
)
bond8kneckten dringtdoor detlo'
pffff
ldzzheenen rïp/depieken p.p Goetz.
)

D E R T IE N D E T O O N E E L.
Atlelheiis kamer. Nacht.
ADELHEID. FRANS.

ADELHEID.

Stil!H oor!Alles is in rust!De slaap heefthet

gansche huis in boeijen geslagen, Verwi
jder u nu,Frans!
Te paart
l! Voort! Voort!

rsAxs. O laat mi
j talmen!Laatmijbli
jven! Kuntgi
j
mij nu verstooten?Mijvan hetlicht uws aangezigtsuitdrijven
in den nacht,in de onvriendeli
jke duisternis?

ADELHEID (naar JeJ ven8tel'gekeerd). Donker ishetbuiten
niet. De maartschi
jntheltler. Dtlicleli
jk,alsbij dag,slingeren t
le paden van het slot naar beneden; de witte rotsbanken
geven licht; in schaduw rustell tle gronden, maar de heuvels
daarboven staan in 'tvolle licht. Naar omlaag !Naar omlaag!
111 den stillen , heltleven nacht op uw (loel af!

yaaAxs. Nog maareen kleine poos!Laatmi
j hierblijven
hierwaarmi
jn leven woont!Ach,buiten isvoormi
j(le(lootl!
AoELllxlo. Moedig, flinke jongen! M oedig ! Vlug naar
buiten!Naargindsin hetmicldernachteli
jkdaglicht!Gijtalmt?
'W at? Bezwaren uw wenschen u reeds? Is wat gil
' wildet en
voornaamt u een last?
FRANS. Niet deze oogen , uiet deze stem !

ADELIIEID. Waarhebtgi
jhetieschje? Gi
jdwongt hetmij
af. Geef het terug !

ratxs. Iauisternaar mi
j!
ADELIIEID. lk eisch hetterug. Hierhetieschje!Gij gaaft
u uit voor een held, als een held naamt gij 'top u en gij
bezwoerthette zijn. Geefhier!Een knaap zi
jtgi
j,een wankelm oedige knaap.
y'
aAxs. Laat mi
jspreken.
Ao>zlz
llllo. W ant een man , die stoutm oedig genoeg is om

naareen hooggcboren vrouw te staan,weetwathijverpandtleven , eer, detlgt
l, geluk: in /én woord alles. Knaap ver-

laatmi
j!
FRAxs. Geefmi
jde verzekering,dat die godf
leli
jke vrouw,
die aan mi
j de volmaaktheid van haar geheelgeslachtopenbaarde,datzi
jt
lemijne zij,demijnebli
jve,t
latik haarvoor
mijverwerf,dan zal(leknaap een reusworden,totuw dienst
onvoorwaardeli
jk bereid.
Atlltllllo. Er waren oogenblikken, waarin gijgeloofdet,
dat Adelheitl d.
e uwe was, toen twi
jfelen bezorgclheic
lvoor
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eeuwig gebannen schenen. Keeren deze vi
jauden reeds weder
terug? Kom , Frans, lieve Frans!

#luxs. Ja,gi
jzijtde mi
jne! En alsik u bevri
jd,bevri
jd
ik u voor mi
j. Laat mi
j,laat mijnu gaan! Ja, nu ben ik
vast besloten erf ijzersterk. Met vaste hand wilik mijn heer
hetvergift in den beker gieten.
ADELHEID. Stil!Spreek het niet uit!

>aluxs. Ja, ik wi1hetuitspreken. Mi
jn oormoethooren,
watmijn hartgereed iste doen. Mi
jn oog moetonbewegelijk
ernaar zien,als hij drinkt. Van zijn smarten wilik mijniet
afkeeren. Er ismaar/Jn prtsop dewereldendieisdemijne.
.

'

ADXLIIEID. Hàast u !
>al
u xs. Vaarwel! En terwi
jlik mi
j van u losscheuren wi1,
voel ik mij slechts te vaster gebonden, en zou scheidend

(haal.pzzîltîz-#lalti
jd doorwillen toeven.
ADELHEID. Talmer !

y'luxs (den dîfzf
y
,er aanrattend). Een gedeelte van u heb ik in
llanden. Geheel laat ik u niet varen! Sta mi
j dezen sluijer
toe , die nog eens voor.mi
j weggeslagen wortlten mi
j het
goedgunstig gesternte van mi
jn geluk laatzien. Laatmi
j hem
behouden, opdat hijuw tegenwoordigheid mi
jvergoede! (Hb'
zkddzzzfden 8lui
jer.
)
ADELHEID. Deugniet!

rluxs. Geli
jk een sjerp den heltl,gelijkeentooverbandden
toovenaar, zal hi
j mij des nachts omgeven. (Hji'
zzrzfâem
o?ê:r den dcApvp r en Fczz/pw/ hem rcd/ aan de J:zI
p.) Des daags
zal hij gevouwen, op mijn borst in een gedrukt,mijbeter
beschermen dan de maliënkolder. En nu spoed ik mijheen
.

a1s op vleugels. Vaarwel, ik wortl van u opgenomen , wegge-

voerd. (S9'oî
ïtâel8thaar,8cheurtzsc# l08ezl(
,ltJ::zl.)

V E E R T I E N D E T O O N E E L.
ADELIIEID alleen.

Gelukkige knaap! Tel
'wijlhet vreesseli
jkstelotu boven het
lloofd hangt,treuzeltgijnog. De krachtigebeweging dergolf
gaat over in schuim , de sterke daad derjeugd in spel. Ik
wilu nastaren:mi
jn witte gestalte zalu alseen geestuitdeze
muren tobwenken. lk zie hem ,hoe (luidelijk!op zijn schimlnel; licht als bi
j dag is het om hem heen en scherp afgeteekentl begeleidt hem de bewegelijke schaduF. Hij houdt
stil;hi
j wuiftmet den slui
jer:zou hij'took kunn.
en ziep,als
ik hem wenk? Hi
j wil verder! Nog talmthij!Ri
jd voort,
lieveknaap!rijd voortnaaruw treurig werk! Hoevreemd!
welk een zwarte wandelaar komt hem tegen? Een donkere,
zwarte man , die er uitziet als een monnik , treedt langzaam

hierheen. Ze naderen elkander!Zullen zi
jstilhouden?Zullen
ze met elkander spreken? Zi
j trekken elkandervoorbij,alszagen
zi
j elkanderniet!ledervervolgtzi
jn weg!Fransnaarbenec
len
en, ik vergis mij niet, de monnik naarboven op het slot
aan! Waarom vaartmijeen rilling door deleden? Ishet
niet een monnik, zooals gij er duizenden zaagt,bi
j dag en
bijnacht! Waarom zQu deze te vreezen zijn? Nogwandelthi
j langzaam , zeerlangzaam. lk-zie hem duideli
jk,zijn
houding,zijn beweging.(ZF
J'8câelt.
) Deportiermoetde poort
en deur goed gesloten houden ,niemand binnen laten vtll1-het

dag is,ermoge zi
jn .
wiewil. (zlaztâeJren8tev.4 lk ziehem
nietmeer!Heef'
thijhetvoetpad ingeslagen? q
'Zi
j,
scJefJ.)Men
zie naarhetachter/oortje,ofhet goed gesloten en gegrendeld
is?

M uren , sloten , keten en grendel, welke weldaad voor

(le angstigen! En waarom angstig? Nadertmi
j devreesseljke
daatl,dievan verre op mijn bevelwordtvolbragt? lshetde
schuld,die mijhetbeelc
leenerduistere wraak koorden geest

12
-($

brengt?Neen,neen, hetwaseen werkelijk,vreemd,zeldzaam
wezen. Ware het een spel mijnerverbeelding,dan moestik
llçm ook hier zien. (Eeltzff
lcr/d, rermomde ge8talte,met d/rr
p
'
en dolk , komt drei
yend van #/4
zJ kant de8 ccé/erppzl#d, #pcâ

ldelâeid fzl den rfw , welkezpp#/zlfg gekeerd 8taat,datzi'
rdit
th
/'
tz,
y.
sdî'
l
/â wezen met âaarpqit,
zlnietzïdzlkan; ZJ'8taartnaar
& tegenoverge8telde zï
J'
&.) Maar dlir, dllr, 'tgelijkt een
x

schim !

'
W at is het? W elk donker ding trektdaarden wand

langs? O wee, o wee! Dat is waanzin !

H outluw gedachtèn

bijelkander!Gri
jptmoed!(Zl
j âpf4#/eenégen Jù'
# deoogendigt,
#czz &trektz9*deJczl#dzlvoorzfcâ uiten 8taartnaar &zztegenonerge8telden kaltt.) Nu zweeft hethier! Nu sluipthethier!
Er op 1os, en het verdwi
jnt. Vlugt,spooksel!Hetvlugt,
'tverwi
jdertzich. Dan wi1ik u vervolgen,u verjagen. (TerYJ
J'Jz(
, J:J8chadumbeeld langzaam voor zïcâ uitdrijlt,zietzl
jJeJ
werkelike,dat./CJ,
yJfzlde8laapkamergaat. Zl
j.
IC//eenff/ï&zl
8chreeuv,dan JOW'Jzé
. den bengelen trekt.) Kaarsen!Kaarsen ! Fakkels binnen ! Allen binnen ! M eer fakkels ,opdat'de
nacht om ons heen dag worde! Luidt den alarmklok !Laatallen

zich wapenen ! (Men Jpprf lwiden.
l Hier het naaste vertrek
doorzocht! Hethèeftgeen antleren uitgang. Vindt,boeithem !

Watstaat,wattalmtgij? Een sluipmoort
lenaarheeftzich verborgen. lEevtgedeelle#erknechten aJ.)Maar gij,omringtmij!
Trèkt uw zwaarden ! De hellebaarden gereed !

yu ben ik

gerust. Houdtu stil!Mracht af!Ondersteuntmij,lieve vrouwen! Laat mijnietvallen! mijn knieën knikken. (-Hen rdkt
haareen &F
zz/fzw,
s/pef.)Treedtnaderbij, gewapenden!Omringt
mij! Bewaakt mij! Nielnand ga van zi
jn plaats voor het
volkomen dag is!

V IJ F T T E X ])

J~

T 0 0 N E E L.

\rij hrhhrn uiC'l · !.:C'IOllden. \\"al <W!fi
Zirt g-ijlirclrn nirfs?
TWEF.DE A .\~VOt:HJ>I: H.
\" O[$(rrkt niet~ .
[n Üc• kumPr \\'ltS
niets, wnar hij vc•J·horgrn kon zijn ; zij hrl'l't maar él-n nitg-aug.
En 1-(Ïj , wat clrnkt g-ij rr nm? Tlrrl't zij ec·n gc•r,t gc·zic·n?
AIs hrt. ern mrn~ch "as , hacldc·n wij hem rrc·d~ lan~.
];r;RS'J'F. A.-1.~\' 0EilUEit,
nr hrilig-P \'{'1'111 i~ on•ral. Laat Oll~
zoPkrn rn 7.11·i,j~rn ! (Zij krt,iSI:It r:lka11dc·r c·11 (Jfla,t versc·!tillellde
krmlm op.)
F.EilS'n! AA'\I'OEIIDER.

gij er vnn?

Z B S T I 1!: N ]) E
Lnn.Jclijkc tuin.

T0 0 XE

1~

L.

l'riëcl <>p clcn nchtergroml, !lnarl'oor een l>locmbctl , uoor cl~ zon beschenen.

J.Ensc. Grstrrnge nouw! \\'aar zijt gij? Terstond znllt>11
cle paarden g-c·zacldd ziju! - Zij slaapt- ·laapt in deze l'l'eesselijke oogenblikkrn. Hoe sehoou, hor hrmrlsch schijnt cle . laap
clrs l.mn·ru ! Hij gelijkt mrrr op clr zalighrid dan op drn dood .
.Tammer dat ik haar wekken moc•t. ~ta op, grstrcngc ITOIIW !
Haast u.
(a op, wij morten hrrn.
)1.\llJA (oultcaakt). Wie roept?
\\ïe rukt mij op erns nit dr
zalige Yelden naar hetgeen mij op aarde~ omgpc•ft? (Sirutt op
en /.·oml 1/IU/1' VOI'CII.)
J.F.HSE.
LMt ons porcl makrn' g-rnadi~l' HOll1\'!
paarden lwbbcu ll'l'êr kracht om snel te looprn , rn dl' men eh houdL
alles uit.

nc
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M.
t.IA. Drijf mi
j nietverder!
IuEasx. Bezin u! Bedenk in welk vreesselijk ti
jdstip wi
j
leven! Nog wêergalmt delandstreek van verschl-ikkeli
jke misdaden en reeds zijn de dadersop hetwreedstgestraft. Menis
metmonsterachtigeteregtstellingen te werk gegaan. Velenzijn
leven; verbrand, bij honderden zijllergeradbraakt,gespiesd,
onthoofd , gevierendeeld.

Ach, en uw edele broeder is in

ditijsseli
jk gevalgewikkeld!

Gevangen alsmuiter;alsmis-

dadiger in den diepsten toren geworpen !
MkRIA. Laat ons gaan !

LERSE. Dejammeristegroot1
. Zi
jn ouderdom , zi
jn wonden !En meer nog dan dat alles,een sluipkoorts,(le duister-

nisdie zijn zielbevangt,omdathetZJJmethem eindigenmoet!
MARIA. Laten wi
j ons haàsten, haasten naar Weislingen!
Alleen zulk een vreesseli
jke noodzakelijkhei; geeftmijh-acht
tot dezen stap,om Weislingen wederte zien!Terwi
jlik mi
jn
broedervan den dood red,ga ik in mijn eigen dood.
rœusz. Hoezoo.,gest'renge vrouw ? Hoe zi
jtgijopeenmaal
veranderd ? Een gegaagde hartstogt brengt uw zachte gelaats-

trekken in beweging. Spreek!Vertrouw mij!
MARIA. Gij zijteen braafman1
. Zoo weet dan,totwiengt'
mi
j geleidt1
LERSE. Spreek vrijuit!
MAuIA. Deze Mreislingen !

ik hac
l hem lief met al de

innigheid der eerste schuchtere liefde. Hi
j werd mi
jnbruidegom. Toen droomde ik van geluk op deze wereld. Ht'
verliet mij en ik moethem wederzien,ik moetvoorhem
verschijnen als smeekelinge,ikmoethem smeeken,mijnwoorden
met den toon van vertrouwen , genegenheid , liefde bezielen !
IuzusE. K om , kom ! Laat de ingeving van het oogenblik

u zeggen wat er te doen is! Zijbiedt aan watmen tevergeefs getrachtheeftmetoverleg te zoeken,
(#/.
)

MARIA. lk zalmi
j voorzijlltafelwerpen,ik zal voor hem
weenen maar Got
l vergeve het mi
j! niet om mijn
broet
ler om mijzelven!
(2/.
)
Z E V E N T IE N D E T O O N E E L.
W eislingen's zaal.

SVEISLINGEN begeldd door FRANS en een jonyen DIENAAR.
W EISLINGEN.

'tls vergeefs, dat i
. k mi
j uit de péne kamer

naar de andere sleep, ik draag mijn ongeluk metmi
j mede.
Vergeefs, datgijmijonc
lersteunt; uw jeugdige krachten gaan
nietoverin mij almijn beenderen zijn hol:een boozekoorts
heeft het merg uitgezogen. Zetmi
j hierneder!Laatmi
jhier
alleen,en blijftin de nabijheid.(lkalt'
qïzlgvooteontroeringaf4
Geen rust en kalmte, noclt daags, noch 'snachts! ln een
halven sluimer akelige droomen !- Den vorigen nacht ont-

mo
ett@e ik Goetzin hetwoud. Hijtrok zi
jn zwaardendaagde
@*
m1J ult. lk ïreep naarhetmi
jne:de hanclweigerde mijzijn
dienst. Toen stiet hi
j het zijne in tle scheede,zag mijmet
minachting aan en ging heen.
Hij is gevangen en ik
sit
lder voor hem. Ellenclig mensch , uw woorc
l heeft hem ter

dood veroordeeld,en gijbeeftvoor zijn droomgestalte alseen
boosdoener. En moet hij sterven9
. Goetz! Goetz!
Wi
j menschen leiden ons zelven niet, aan booze geesten is
magt over ons gegeveyl, om hun boozen moetlwil te oefenen

totonsverderf. 'kBen moede,moede!Hoe zijn uw nagels
zoo blaauw ? - Een koude , koude, verteerende huivering ver-

lamt mij elk lic
l. Alles draait mt'voor de oogen. Kon ik
slapen ! Ach !

AIOLIEItE ,

D1i VREK.
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WEt Sl.l:\t.r.x. .Jrzu~ ~bria! - Laat mij met rust! - Laat
mij met 111 t! Die grstaltc ontbrak nog! - Zij >l<"rl"t.,
.!\[aria sterft, ru vertoont zith aan mij. - Yeduat mij , 7.ali~e
geest, ik ben ellendig grnorg.
MARTA.
\Ycislingrn, ik brn geen geest.. Ik ben :\Iaria.
WETSLlNOEX. Dat is haar slem.
~r.~tll.\.
Ik kom om hrl lr1rn mijns brordrrs Yan u af lP
smrrkcn : hij is onschuldig, hor strafhaar hij «<'hijnc.
wETST.TXGr:x. St il, :\faria! Ciij, engl'l clr· hemels, brrtt~1
de pijnen der hel met u. - !"3prrck niet voort !
M.\ltU.
En mijn brorclc-r lilOrt slrn·ru ? \\' ri~lingrn , hrt i<
Yf'r ·clnikkclijk cla! ik nooclig- heh tol u le 7.!'!.!;!:\"~'ll : "hij j, onschuldig I" - clat ik werklagen moet om n van dru at;.chn11lijblen moord trntg Ir howlrn. Uw ziel is tot in haar clic·p<tr•
diepte door vijallllrlijkr. maglrn ingrnonlf'n. llal. Îti .\clrlbert!
1\"EJ LTXOEX. Gij zic·l h<'t, clr l"c'rlerrendr :ulc•nt clr~ doods
is orcr mij gegaan , mijn kracht ;-;inkt wr~ naar hrt graf. Ik
sterf als een ongrlukkige , en ~.dj, gij komt om lllij in wanhoop
te storten. Kon de ik sprekr11 , 11 11· ~roöt,le baat zou in mt•dr·lijtlen rn drocfhc·id overgaan. 0 Maria! il[nria !
MAH u.
)Tij u brordrr, \Y ri;:liugrn , rerkwijnt cl oor :>:iektr
in cle gc1•angr•ni5. Zijn zware wonden, zijn lrcftijcl! - En
als gij in staat wanri zijn grijs hoofrl- \Ypi,linp:cn, wij zouden
wanhopenel zijn !
'UlSLINGEN.
Ûf'llOPg ~ l<'ran ! (l'i·a,t8 kulill 11Ï{r:r.y[ 011[steld.) De papieren mtt binurn , Frans ! lL\.RI.-'L (oij ziclt ztlre) . Jlij is zeer ;-;irk, zijn gr;-;igt YPrseheur!
mij het hart. 'rat. had ik hem lief! En 1m ik hem nader,
Yoel ik, hoc innig. (Frrm.~ ÓNii!Jf N'll t·er:Pgi:ld pakel.)

;~; ~·
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WEISLINGEN (A'#âJheil08f
/kzJpp//e81tJJJ.
/JJ*/'(
tqlt.
7
'
l
.
/k3'fff).Sier
is tlws broet
lers (l0O(lVO11l1iS Olltlerteekencl.
MARIA. O G0(1!

SVEISLINGEN. En hier verscheurik het.Hi
j leeft. Maarkan
ik weder herstellen wat ik verwoest hèb ? Scllrei niet zoo ,

Frans! Goede jongen, mi
jn ongeluk gaat u (
liep ter harte.
Lbn
rax,
qF
zwz/zicâ roor âdiz op dell
zlgék.ne&'.4 Sta open staak
het weenen ! Zoolang er leven is,is er hoop.

>alAxs. Gt'zultniet

gijrcetsterven!

MrElsLlxgEx. lk moet?

FRtxs Lblliten z'
Jc; zelven).Vergif!Vergif!Vanuw vrouw!
Ik!lk!(IJltJ:dz3.)
wElsLlxlEx- Maria, ga hem acllterna! Hi
j iswanhopend.
llf
laria cJ.) Vergif van mi
jn vrouw ! O wee! lk voelhet.
M arteling. en dooc
l!

MAulz
t (buitex). Help! Help!
zult
. et?
wEISLINGEN (Daar
milpyp
dfccsgij
). verstandig
Got
l,kan aan
ik ddoen
at ni
MAItIX (l'
prs/). llij weg! Hijstortte uit hetzaalvenster
woetlend naar beneden in c
lell Alain.

wElsclxgEx. Hijis geltlkkig! Uw broecler is buiten gevaar. De ant
lere bondshoofden, vooral Sickendorf, zi
jn zi
jn
vrienden. 0pzi
jn woorc
lzullen zijhem terstondridderli
jkegevangenschap toestaan. Vaarwel M aria , ga heen en verlos hem
uit clen kerker !
Daar
AIAltIA. La
ten zult gij verstandig aan doen .

verlatcn man 1

AvElsLlxGlx. Ja,wel verlaten en arm ! God,Gi
jzi
jteen
vreesselijk wreker. Mi
jn vrouw !
MARIX. Laat deze geclachte varen ! W end uw hart tot den
Barmllartige !
doen .
IVEISLINGEN. Daar zult gij verstandig aan z
iel,laatmi
j aan mi
jn ellende ten
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prooi! Ontzettend! Ook uw tegenweordigheid,M aria, delaatste troost is foltering.

MARIA (bk
j zfcâ zelre). Sterk mij,Got
l! Mi
jn Zielbezwijkt
onder zi
jn li
jden.
wEISLINGEN. 0 *ee! Vergif van mijn vrouw !Mi
jllFrans
verleid (1001-deafschuwelijke!Hoe zalzewachten en luisteren
naar den bode, die haar fle tijding brengt:,,hiJ
'is f
loo;!''
En gij, Maria! Maria, waarom zijt gijgekomen,om elke
sluimerendeherinnedng mijnerzonden tewekken!Verlaatmij,
opdat ik sterve !

ArARIA. Laat mij blijven! Gij zijtalleen;denk datik uw
oppaster ben. Vergeet alles! Mogt God tegenover u alles ZJ(;
vergeten , als ik tegenover u alles vergeet.

wElsLlxgxx. O zielvolliefde, bidvooê mi
j,bidvoormij!
Ali
jn hartis gesloten.
MARIA. Hi
j zal zich uwer ontfermen!--Gi
j zijt afgemat.
AIISLINGEN.

lk sterf, ik sterf el1 kan niet sterven. En in

den vreesseli
jken stri
j(
1tusschen leveu en dootlpijnigen tle folteringen der hel.

MARIA (naa'
tt At
?pz knielend). Ontfermer, ontferm u zi
jner!
Slechts een straal ueer liefde voor zi
jn hart,opdathetzich

ogene voor troost en zijn geest hoop,de hoop des levens,
lnedeneme in den dood !

N E G E N T T E N D E T O O N E E L.
Gevangenis.
ELIZABETH. LERSE. SLOTVOOGD.

IzEltsl (/p/dett&p/rppptf). Hier is brief en zegel,hier de
onderteekening der bondshoofden : terstond moet Goetz van de

strenge gevangenschap bevri
jd worden.

(Slotvoogd af)

ELIZABETII. God vergelde u deliefde en trouw,die gi
jmijn
lleer bewezen hebt! W aar is M aria?

Weislingen sterft,vergiftigd c
loor zijn vrouw;Maria
paste hem op,toen ik mijheen spoetlcle;nuhoorikonderweg.
LERSE.

c
lat ook Sickingen in gevaar is.

De vorsten worden hem te

magtig;men zegt(lathi
jingesloten is en belegerd.
ELIZABETH. Het is wel een gerucht laat Goetz niets
merken !
LERSE. H oe staat het met hem ?
ELIZABETI
I. Ik vreesde dat hi
j uw terugkomstnietbeleven
zou ; de hant
l,des Heeren is zwaar op hem .EnGeorgeisdood.
IuEasE. George, de ïoede George!
ELIZABETII. Toen de nietswaardigen Miltenberg verbrantlden,

zoncl zi
jn heer hem af,om ze in toom tehouden. Toen viel
0en Londstroep hén aan.

George! O hadden allen zich ge-

llouden zooalshi
j! Ja, als zijmaar allen zulk een goec
l geweten gehac
l hadden ! Velen werden doodgestoken en George
ook.
LERSE. W eet Goetz het?
ELIZABETH.
#

Wij verbol-gen het voorhem. Hi
jvraagt mij
tienmaal daags en zendt mi
jtienmaalweg,om uit tevorschen,
hoe het met George gesteld is. Ik vreesaan zijn hartden
laatsten stoot te geven. Ach , ga mec
le , opt
lat wij hem weder
in de vri
jeluchtbrengen!lloevurig was zijnwensch,om maar
in het tuintjevan den slotvoogd op tlen muurnaarbuiten te
oaan!
(Beédettc./'
.)

T W IN T IG S T E T O O N E E L.
Kleine tuin op (len maur. Door en over de schietgaten een ver uit-

zi
gtin delandstreek. Op zi
jie eeu toren.
GOETZ. ELIZABETH. LERSE. SLOTVOOGD.

GoETz. Almagtig 'Go(
l! hoe welt
ladig is uw hemel. H oe

vri
j! De boomen voeden zich in uw ruime luchten alles op
aardegroeiten bloeit. Vaartwel, geliefden,mijn yvortels zijn
afgehouwen,mi
jn kracht zinktten grave.
ELIZABETII. M ag ik Lerse naar uw zoon in 'tklooster zen-

tlen,-opclatgi
j hem nog eenmaalmoogtzien en zegenen?
GOETZ. Laat hem bl
i
jven! Hijisheiligerdan ik,ht'heeft
-g*. 0p mi
mijn zegen nl*et 1100(11
jn bruiloftsdag,Elizabeth,
had ik er geen voorgevoel valz, dat ik zoo zou sterven !

Mt'n oude valer zegende ons,en zi
jn gebed vloeide overvan
een nakomelingschap van edele,dappere zonen. Oijhebthem
nietverhoord,en ik ben de laatste. Lerse,hetverhetlgt mij
te zien in het 11111. des doods, meer dan in het dapperst

gevecht: toenmaals leidde mi
jll geest den uwen ; thans houdt
gijmi
jovereind.Alaak datik George nog eens zie,mijkoestere
aan zijn blik! Gijzietteraardeen weent? Hijis dood!
Georgeis tloot
l! Sterf,Goetz! Gijhebtu zelv'overleefd,
deedelenoverleefd.Hoestierfhij? Ach,zi
j namen hem met
debrandstichters gevangen en hijisgestorven op het scbavot!
ELIZABETII. Neen, hij werd bij Miltenberg doodgestoken.
Hijstreed alseen leeuw om zijn vrijheid.

Goh
zTz. Goddank! IIij wasdebestejongen onderdez0n,
el
1 tlapper. Alijllzielmake zich nu los!Armevrouw ,ik
laat, 11 acllter in eell vertlorven wereld. Lerse, verlaat haar
niet! lloutlt uw llart zorgvtlldiger gesloten dan een poort!Nu

koluen deti
jden vallbedrog;(
latheeft tllallsvri
jenteugel.De

nietswaarc
ligen zullen regeeren met list en c
1e edele zal in hun

net vallen. Zegen Alaria en haar gemaal! Mogthijnietzoo
(
liep zinken,alshi
jhoog gestegen is! Selbitz stierfen de
goede Keizer en George!Geefmij een dronkwater! Hemelschelucht! Vrijheid!Vrijheid!
(H'
i
j,
y/t
?0*
.
//
.)
ELIZABETH. Slecllts hierboven bijU. De wereltlis eel gevangenis.
Lzasl. Edele man ! Edele man ! W ee de eeuàv die 11 van
zich stiet! W ee de nakomelingschap , die u miskent!

M 0LI2 ItE ,
D E ING EBE ELD E ZIEK E.

BLIJSPEL IN DRIE BEDRIJVEN .

VERTALING vAx TACO.

PERSONEN .

ARGAX , ingebeeld ziek. A1s een zieke gekleed ,met grofe
kousen , slolen , eene naauwe broek , een rooden
borstrok , een halsdoek slorsig om deu hals geknoopt, eene slaapmuts op het hoofd.

BKIaINE,zi
lne tweede vrouw.
ANGELICA,zijne dochter.
rorlsE , l
-ongere kuster van Angelica.
B/RAI,
D , broeder van Argan.
XLEANT , minnaar van Angelica.
DlA>aolœs , geneesheer.

THoxAsDlA>aoRrs,zijn koon.
PURGON , geneesheer.
EIZEVRANT , apotheker.
DE BoxxErol, notaris.

XETJX,meid bi
jArgan.

E E R S T E B E B R l,lF.
E E R S T E T O O N E E L.
Kamer van Argan.

AXGAN (zitccpzeenetaleltw teltdeodlzzlfv.
lzzvaltz;
J'
0l
apotheker op).
Drie en twee is vi
jf, en vijf istien,en tien istwintig.
Drie en twee is vijf. (fezeitde-) Verderden 24en een doordringend ,
' herstellencl en verzachtend clism a, ter verzachting ,

bevochtiging en verfrissching van de ingewanden van mijnheer.
(Dprekende.j Mrat mi
j van mijnheer Fleuraut, mijn apotheker,
bevalt,isdatzijnerekeningen altijclheelbeleefdzi
jn.(Lezende.j
Deingewanden van mijnheer,dertig stuivers. (Spl'
ekende.j Ja
wel,maar,mi
jnheer Fleurant,hetisllietgenoeg clatmen beleefd is, men moetook redeli
jk zi
jn,en depatienten hetvel
niet over de ooren halen. Dertig stuivers voor een lavel
uent!
Onderdanige dienaar, ik heb het u al gezegc
l; op de anc
lere
rekeningen staan ze m aar voor twintig sttlivers, en twintig

stuivers datbeduidtop zi
jn apothekers zooveelalstienstuivers.
Dus tien stuivers. (Lezende.j Vercler denâelfden dag een
bloedzuiverend clisma , zamengesteld uit dubbele kamillen 1-llubarber, zozenllonig enz. volgens recept, om den onderbuik van

mijnheerte zuiver
n,te wasschen en schoon te houden,dertig
#e
stuivers. (npvekeltde-) Metjepermissie,tienstuivers.(Lezende.)
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Verder denzelfden dag 'savondseen gistend,verzachtentl,slaap-

wekkend julapium om mijnheer telaten slapen,vijfen dertig
stuivers. (Sprekende.) Daarbeklaag ik mi
jnietover;wantik
heb er goetlop geslapen. Tien,vijftien,zestien en zeventien
stuivers,zesduiten. (Lezettde.) Verder den 25en eenpurgeyend
en versterkend medicament van versche cassia en levantijnsche
sennebladen enz.,volgensrecept van mijnheer Purgon,om de
galvan mijnheer 1os te maken en weg te nemen,vier francs.
(Sprekende.) 0 ,mijnheer Fleurant,datisaltegelt;menmoet
leven en laten leven. Mijnheer Purgon heeftu niet voorgeschreven om vierfrancstenemen;scl
ari
jfdrie francs,als'tu
blieft. Twintig en dertig stuivers. (fezende.) Verclerdenzelfden dag een pi
jnstillend en zamentrekkend drank-eom mi
jnheer
te (loen rusten, dertig stuivers. (Sprekende.j Goed,tien en
vijftien stuivers. (Lezende.j Verder den 2,çeneen verwarmend
clisma voordewinc
len vanmijnheer,dertig stuivers. (harekende.j
Tien stuivers,mijnheerFleurant. (Lezende.j Hetzelfde clisma
nog eens,desavonds,als boven,dertig stuivers. (Spl*ekende.j

Tien stuivers. Gezeltde.j Verder f
len S7en een drank'e om
gaauwer te loopen en de kwade sappcn van mijnheer te verdri
jven,driefraucs. (Sprekende.j Goed, twintig en dertig
stuivers, ik ben blijdat gijnu retleli
jk zijt.(Lezende.)Verder
den 28en een gezuiverde en verzachte melkdrank om het bloed

van mijnheer te verzachten, te zuiveren,te verdunnen en te
verfrisschen,twintig stuivers. (k
%rekende.) Goed,tien stuivers.
(Iezende.) Vefder een versterkend voorbehoedmiddelvan twaalf
grein benzoësm et limoen- en granaatstroop enz.volgensrecept,

vi
jffrancs. (Spîekende.)O ,mi
jnlleerFleurant,bedaar,als 'tu
blieft; als gij zoo doet, zalmen nietmeerziek willen zijn:
wees tevreden m et vier francs. En twintig en veertig stuivers.

Drie en tweeis vijf,en vijfistien,en tienistwintig. Drieen
zestig francs,vier stuivers en zes duiten. Zoodat ik in deze

maant
lheb ingenomen,een,twee,drie,vier,vijf,zes,zeven,
achtdrartkjes,en ik heb gehad een,twee,drie,vier,vijf,zes,
zevett, acht, negen , tien , elf, twaalf lavementel ; ell (le vorige

tnaanc
l hpb ik twaalf drankjes en twintig lavementen gehad.
Geen wont
ler dat ik cleze m aaud niet zoo welben alsde vorige.

lk zal ev eensmetmi
jnheerPurgon overspreke
n,c
lat die er
*
leter voor zorgt. Kom , neem diteensweg. (Zit
mde #:fer
k//:wJ2î# komt en dat er geelt beditmde 07
0îde kamer :.
) ls er
Iliemallt
l? lk heb goed roepen , laten me maar alleen ; ik

kau ze niethier houden. (Hi
j.
îéât
?J/.) Zi
j hooren mi
jnieten
mijne schel maakt geen leven genoeg. Llli
:',
scJ,
t
?l/'log een8.4
Erkomtniemand. (.418rprt
-.l Ze lijken weldoof. Netje!
(S7
J' scnelt ffï/ alle yzlc.
;f.) Ze doen als of ik niet schel.
Lui volk! (114 t
îcâd// al dzzz/cezà#: onophoudelk
jk rppr/-) Het
is om woedend te worden. Loop naar den duivel. Hoe is

llet nu toch mogelijl
t dat ze een armen ziekehier zoo alleen
laten. H et is toch ellendig ! Ach , Got
l, ze zullen me hier
nog lateu sterven.

T W E E D E T 0 O N E 11L.
AIIGAN. NETJE.

NETZE Lin 'tJiczzgdoll-ppît/z) Ja , ik kom .
A'
RGAN. Lui schepsel!

XETJE Lzl
j doet al8 ol z2
/ haar Jppe
/'
# ge8tooten J:t#). De
drommel ltale uw haast. U jangteen mensch ZJJ,t
latikmijn
hoofcl (
laar vel-schrikkelijk tegen tle ptmt van een luik gestooten heb.

ARGAN t/pproz?
kl. Langzaam wezen!
NETJE (zllgan C'
0âde0-:c& ralleltde). O !
AltGztx. lk heb ....

NETJE.
AEGAN.
NETJE.

Ik heb al een uur.....
O!

AxlAx. Jehebtmijlaten......
xlw x. O !

Axt
ux. Zwi
jg toch,leeli
jke meid,laatme op Je knorren.
XETJI. W& Ja,datdunktme ook,na watik me daargedaan heb.
ARGAN.

Je hebt me de keel stuk laten schreeuwen ,kreng!

xlTzl. En u heeft me mi
jn'hoofd laten stooten,dat staat
gelijk,nu zijn we guitte,dunktme.
ARGAx. Watleeli
jke meid-...
NETJE. Als u knort, ga ik huilen.

ARGAN. Mi
jhieralleen te laten!
NETJE. 0 !

ARGAN. Leeli
jk meubel! XT*
11J*e....
xEr
rzl. O !
ARG.
.N. sYat drommel! Nu za1ik nog niet eens 'tpleizier

hebben .
om op Je te knorren.
xzTzs. Knor voor mi
jn part zooveel als u wi1, dat kan
mijnietschelen.
AalAx. Ji
j belet 'tme, feeks, doordat2-e me iederkeer
in de rede valt.
XETJE. A1s u het pleizier wi1 hebben om op me te knorren ,
dan mag ik 'tpleizier wel hebben om te huilen : ieder wat,
dat is niet te veel. O !
Axtu x. Komaan ,dat moet veranderen.Neem die boelweg,

tang,neem weg die boel. (S# 8taatop.) Heeftmi
jnlavement
van van daag goed gewerkt?
XITJE. Uw lavement?

A1lgAx. Ja. Ben ik veel gal kwi
jt geraakt?
xlwl. Lieve Hemel, daarbemoeiik mi
j nietmeê. Laat

mi
jnheer Fleurant,daar zijn neus in steken,tlieheefterhet
voordeel van.
AaIAN. Zorg dat er bouillon
straks m oet hebben.

voor 'tlavement dat ik

xlTzl. Die mijnheerFleuranten diemi
jnheerPurgonhebben
pleiziervan uw li
jf. Ze hebben een goetlmelkkoet
jeaanu,en
ik zou ze we1eens willen vragen,watu eigentli
jk scheelt,dat
u zoo druk moet medicineren.

AxoAx. Zwi
jg,dom sckepsel,ji
j kuntde voorschriften van
de faculteitnietbeoordeelen. Laatmi
jne dochterAngelicahier
komen , ik heb haar wat te zeggen.

xlezx. Daar komt zij uit zich zelve alaan,zijheeftuwe
gedachte geraden.

D E R D E T O O N E E L.
ARGAN. ANGELICA. NETJE.

AuoAx. Kom eens hier,Angelica, gijkomtjuistvan pas,
ik wilde u spreken.
AxtyyzLlcA. lk ben gereed u te hooren.

AxoAx. Wachteven.Ll'
otNeQ'e.4 Geefmijmi
jn stok eens,
ik kom dadeli
jk terug.
xlTzE. Gaauw mijnheer, gaauw. Mijnheer Fleurant geeft
ons wat te doen.

V IE R D E T O O N E E L.
ANGEtICA. NETJE.

AxGEtlcA. Nek-e!
xlTzl. Nu ?

AxGl
El
LlcA. Zie mi
j eens aan.
XETJE. Nu , ik zie :1 aan.

Axt
lyzLlcA. Netje!
NETJE. Nu,watNetje?
ANGELICA. Raadtgijniet,waaroverik spreken. wil?
'

.

xETzl. Dat kan ik we1 deùken : over onzen zongen vri
zer;
want sint
ls acht (
lagen loopen al onze gesprekken over hem ,
en u is niet tevretlen alsu nietiederoogenblik overhem spreekt.

AxllrzlcA.. A1s gijdat dan weet,waarom spreektgijerdan
niet 'teerst van? En waarom bespaartgijmijde moeite niet
van daarover tegen u te beginnen ?

xzTzs. Daar laatu mi
j den tijd niettoe,en u zorgt daar
zoo goed voor,dathetmoeijelijk is,u daarin tevoorkomen.
Axlllulcz
t. Ik beken u, dat ik nietmoedewortl,u overhem
te spreken , en dat ik gretig gebruik maak van elke gelegenheid

om mi
jlz hart voor u te openen. Maarzeg mi
j eens,Netje,
veroordeeltgijde liefde,die ik voorhem gevoel?
xETzE. Neen , zeker niet.

AxlElalcA. Heb ik ongeli
jk, datik mi
j metdie aangename
gedachten bezig houd?
xlTzE. Dat zal ik niet zeggen.
AxG>rrlcA. Zoudt gi
j willen , dat ik ongevoelig was voor
zi
jne leventlige betuigingen van vurige liefde?
xETzl. Volstvekt niet!

AxtlELlcA. Zeg eens, vindt gi
j niet, even a1sik,in het
toevallige onzer kennismaking eene aanwijzing des Hemels,
eene beschikking van 'tnootllot?
NETJE. Ja.
ANGELICA.

Vinclt gij niet, dat hi
j,door onbekend mijne

verdediging op zich te nemen , zich als eçn edel mensch heeft
doen kenuen 9
.
xETzE. Ja.

AxGELIcA. llat men niet edelmoediger kan handelen ?
xETzl. Juist.

Axg>zLlcA. Eu tlathij alles(leed,zoogoei
lals 'tmaarkon?
XETJE. W el zeker.

ANGELICA. Vindtgi
jniet,dathijeengoedvoorkomenheeft?
XETJB. Zeker.

AxlllalcA. En dathijer goed uitziet?
xxTzz. Ongetwi
jfèld.
AxgzLlcA. Dat zijne woorden,zoowela1szjne daden,iets
edels hebben?
NETJ:. W e1 zeker.

ANGELICA. Dat men nietshartstogteli
jkers kan hooren,dan
alleswathi
j mijzegt?
NETJE. Dat is waar.
ANGELICA. En dat niets treuriger is dan de (
lwang,waarin

men ons houdt, en (
lie alleuiting beletvan die wederzi
jdsche
genegenheid , waarmet
le de H em el ons bezielt?

xxTzz. U heeftgelijk.
ANGELICA. Maar, lieve Netje, gelooft gi
j dathijzoovecl
van mijhout
ltalshijzegt?
xETzx. Ja, die dingen zi
jn soms heeltwi
jfelachtig. Die
verliefde grillen lijken soms veel op waarheid;daar heb ik
ïroote tooneelspelers in gezien.

Axt4ELlcx. 0,Netje,watzegtgi
jdaar?A1shijtochzllspreekt,
zou hetdan mogelijk kunnen wezenydathijhetnietmeende?
xETzz. Daar zal u in elk geval gaauw wat van hooren ; en

nu hiju gisteren schreefdathi
jvan plan was,u ten huweli
jk
tevragen,is dit dekortsteweg om u te laten zien ofhijhct
meent of niet.

Axty>iLlct. O ,Netje,a1shijmij bedriegtgeloofikvanmïju
leven geen m an meer.
xlTzE. Daar komt uw vaderterqt
o
rDE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

V IJ F D E T 0 0 N E E L.
ARGAN. ANGELICA. NETJE.

ARGAN. Zeg eens,meidlief, ik heb u wat nieuws te ver-

tellen,datgi
j misschien nietvemvacht. Men heeftu ten huwelt'k gevraagd.. '
Wratnu? LachtgiJ? Ja, datisaardig,
dat woord àuwelt'k; er is niets aardiger voor de meisjes.
0ch lieve ti
jd! Naarik zien kan,meisje,behoefik u niette
vragen ofgïjweltrouwen wilt.
ANGELICA. Ik moet alles doen,vader,watu mi
j zalgelieven te bevelen.

ARGAN. Ik ben bltde,datik zulk ecne gehoorzamedochter
heb. De zaak is dus geklonken,ik geef u.

AXGELICA. Het is mi
jn pligt,vader,mijblindelingsnaar
uwen wi1 te voegen.

ARGAN. Mijnevrouw , uwe stiefmoeders hatlgaarne datik
u non lietworden,en uw zusje Louiseook. Daar iszi
jaltij;
op gestelt
l geweest.

NETJE (teraù
,'
de). Daaiheefthet goede menscllook reden toe.
AaoAx. Zij wilde hare toestemming niet geven ; maar ik
heb de èverhand behouden , en mi
jn woord isgegeven.
AxG>iLlcA. 0 , vader, hoeveel ben ik
uwe goedheid.

verpligt voor al

XETJE (tot Jlyan). Waarlijk, dat vind ik liefvan u;dat
is de vel-standigste daad , die u van uw leven gedaan heeft.

ARGAN. Ik heb den jongeling nog nietgezien;maar men
heeftmi
j gezegd,datik tevreden zalzi
jn,en gi
j ook.
AxGELlcA. Zeker,vader!

AaoAx. Hoe dat,hebt i
j hem dan gezien?
AxGyztlcA. Daar uwe toestemming mt' veroorlooft u mi
jn
hart bloot te leggen , zal ik u niet ontveinztn , dat het toeval
ons, voor acht dagen, met elkander in kennis bragt,en het

verzoek , dat m en u gec
laan heeft,is een gevolg van de ge-

negenheid,diewi
j van die eerste ontmoeting afvoor elkander
hebben opgevat.

ARGAN. Dat heeft men mij niet gezegd; maar ik ben er
bli
j om en het is zooveel te beter, datde zaken zoo zi
jn.
Men zegtdatheteen groot,welgevormd jongmensch is.
AxGxlulcA. Ja , vader.

Aalxx. Meteenemooi
je hout
ling.
AxGztlcA. Ongetwi
jfeld.
ARGAN. Aangenaam Van Voo1'
komen.
ANGELICA. Zeker.

AaOAN. Meteen goed uiterlijk.
AxGxu cA. H eel goed.
Auoxx. Verstandig en regtschapen.
AxGy:LlcA. Juist.
Aatu x. Een braaf mensch.
AxozLlcA. De braafste man van de werelt
l.

Aaowx. Die lati
jn en grieksch spreekt.
AxtlELlcA. Dat weet ik niet.
AuoAx. En die binnen drie dagen geneesheer wordt.

AxoErlcA. Hij,vader?
ARGAN. Ja. H eefthi
ju datnietgezegd?
wxoELlcA. Neen,volstrektniet. M aarwie heeft het u gezegd ?

AaGAx. MijnheerPurgon.
Axlzlz
lcA. Kentmi
jnheerPurgon hem tlan?
Aaoxx. Eene mooi
je vraag. Hij za1 hem we1 dienen te
kennen,'tis zijn neef.
ANGELICA. Kleant, een neef van mi
jnheerPurgon?
ARGAN. W elke Kleant? Wi
j spreken van dengene voor
wien men u ten huweli
jk gevraagd heeft.
ANGELIcA. Nu ja!
Augxx. Welnu, het is een neefvan mijnheer Purgon,een
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zoon van zi
jn zwager den f
loctor,mi
jnheerDiaforus;en die
zoon heet Thomas Diaforus en geen Kleant. Van m orgen heb

ik metmtnheerPurgon en mijnheerFleurantdathuweli
jkvastgesteld,en morgen wordtmijn aanstaantle schoonzoondoorzi
jn
vader aan mi
j voorgesteld.....Watnu?Gezijtheelontsteld!
ANGErICA. Dat komt, vader, omdat ik merk, dat u van
iemantl gesproken heeft, en t
lat ik een ander bedoelde.
NxTzx. We1, mi
jnheer, zou u dat dwaze plan gevormd
hebben ? En zou u met al uw geld willen dat uwe dochter
m et een doctor trouwde?

ARGAN. Ja. En waarbemoei2
-1
2-Je meê,indringster,die J
-e
bent.
NETzE. Lieve Hemel,bedaar. U begi
ntook dadelijkuitte

schelden. Kunnen wij dan niet zamen praten,zonderonsboos
te maken? Kom , laten we nu eens bedaard praten. W elke

reden heeftu,als 'tu blieft,voorzoo'n huweli
jk?
ARGAN. De reden is, datik, zoo ziek en zwak a1s ik ben,
gaarne een schoonzoon en bloedverwanten zou hebben, die gei

.

neesheeren ztn, om goede hulp tehebben tegen mtne ziekte,
om in mijne familie de bronnen te hebben dergeneesmiddelen,
dieik noodig heb,enom alti
jd consultenenrecepten tekunnen
krijgen.
NETJE. Zie zoo ! dat is ten minste eene reden ; 'tis immers
pleizieriger om elkander bedaar; antwoord te geven. Afaar,
mijnheer,1eg dehand eens op uw hart: is u we1 ziek ?
ARlxx. W at,ofik ziek ben! Ofik ziek ben ,feeks!
NxTzl. NuJa,mi
jnheer,u is ziek,laten we daar nu maar

niet over kiàbelen. Ja, u is heel ziek, dat stem ik toe,en
veel zieker dan u denkt; dat is uitgemaakt. M aaruwe doyllter

moeteen man voorhaarzelve trouwen,en omdatzijnietziek
is, ishetook nietnoodig,datgi
jhaar een geneesheer geeft.
AaGAx. Maar om mijnentwil geefik haareen geneesheer,

en een goe; meisje moetgaarne trouwen met den man , die
nuttig is voor (
le gezondheid van haar vader.

NXTJE. Nu, mi
jnlieer,

als eene goetle vrientlin

een raad geven ?
A'
l
ttu x. W elk een raatl?

NrTJE. 0m nietaan dathuwelijk te clenken.
AltgAx. En waarom hiet?
NETJE. Om dat uwe dochter er niet in zal toestemmen.

ARGAN. Zalzi
j ernietin toestemmeu?
NETJE. N een.

AqgAx. Mi
jnedochter niet?
XETJE. Uwe dochter niet. Zijzalu zeggen,datzijniets
te maken heeft metmi
jnheerDiaforus, noch met zi
jn zoon
Thomay Diafomls,noch metalle Diaforussen van de wereld.
Aaoxx. Dat is mi
jne zaak. Behalvedatisde parti
j voor-

deeliger dan men denkt. Mijnheer Diaforus heeftgeen anderm
erfgenaam dal dezen zoon; bovendien zalmijnheer Purgon,
(
lie kind noch kraaiheeft,alzi
jn goed aan tlitpaarnalaten,
Pu
r
go
n
i
s
e
e
n
ma
n , die acàt duizend livres inen mijnheer
kom en heeft.

XETJI. Hi
j moet heelFatmenschen vermoor; hebben, om
zoo rijk te worden.
Acht duizend livres inkomen , dat beteekent nog al
zoo iets, en dan qog de bezittingen van t
len vader.
ARGAN.

XETJE. Ja, mijnheer, dat is allemaalgoed en wel;maar
ik kom daar maar op terug ik raad u , onder ons, om een

anderen man voor haarte zoeken,wantzi
j isvolstrekt geen
meisje om mevrouw Diaforus te worden.
tRGAN. Kn ik verkies, dat het zoo zalwezen.
xlTzx. Foei, foei, zeg dat niet.
A1
tGAx. W at, dat niet zeggen?
xlTzl. M-el neen !
.

AagAx. En waarom niet?
xlTzx. M en zou dan zeggen, dat u niet weet wat u zegt.
.&
.ltgAx. M en kan zeggen wat men wi1, maar ik zeg 2
-e dat
ze doen zal wat ik wil.
wxTzl. Neen , dat zal ze zeker niet.
AXIU N. Ik zal er haar toe dwingen.
xETzE. Ze (loet het niet, zeg ik u.
AxGAx. Ze zal het doen,ofik za1haarin eenkloosterzetten.
xETzl. U ?
A'
RGAN. lk !
xETzx. M ooi!
ARGAN. W at, mooi?
xzTzE. U zal haar niet in een klooster zetten.
A'
l
ttu x. Zalik haar niet in een klooster zetten?
xxw l. Neen.
ARGAN. Niet?
xETzx. N een.
ARGAN. W el, dat 'swat moois, zou ik mi
jne dochterniet
in een klooster kunnen brengen als ik wil?
xxTzl. Neen , zeg ik.

ARGAN. Wie zalmi
j datbeletten?
xE'rJE. U zelf.
ARGAN. Ik ?
xlTzE. Ja ! Dat durft u niet.
AuGAx. Dat durf ik best.
NETJE. Gekheid.
AltGAx. N een , geen gekheid.

xETzx. Vaderli
jkeliefde zalu weêrhouden.
ARtuN. Dat zalzijniet.

NETJE. Een paar traantjes;armen om uwen halsgeslageuj,
of ,,lieve,beste papaatje'' op teederen toon uitgesproken,dat
alles is voldoentle om u er van afte brengen.

Allu x. Het zal niet helpen.
xE'
l'JE. Ja wel.
Asowx. lk zeg u dat ik het niet zal opgeven.
xETJx. U meent het zoo kwaatl niet.
ARGAN. N een , zeg dat niet.

XETJE. Och lievetijc
l,ik ken u,u isgoet
lvan aard.
Aagax (drjftig). lk ben nietgoet
l,ik ben heelkwaad als
ik wil.

XETJE. Bedaar toch, mijnheer. U denkternietom,datu
ziek is.

AXGAN. lk beveelhaaruitdrukkelijk om zondertegenstribbelen den man te nemen , dien ik haar geef.
XETJE. En ik verbied haar ten strengste het te doen.
AagAx. Hoe is het nu? Hoe durft zoo'n meit
l zJJ tegen
s
pr
e
ke
n
?
haar heer te
NETJE. Als een heer niet denkt bi
jwathijdoet,heefteene

verstandige meid groot geltik,alszijzi
jnemisslagen herstelt.
xaGAx (op Ak(# toeloopendej. 0 ,jou onbeschaamde feeks,
ik zalje dooclslaan.
xEl'
zl(gaatccâ/dmï/enzeteend/pé
'ît1
i880henâaarenzlrgalt).Het
ismijn pligtmi
jteverzettentegendingen,dieukunnenonteeren.
AXGAN (loopt met zi/
'
zl8tok A:(/: rondom den 8toelccl/drvc).
Kom eenshier,dan za1ik jeleeren praten.
NETJE (hem pzà/f
,
f
li//
cdzî&.
?. Zoo als het behoort, stel ik erbelang in dat u geene dwaasheden doet.

Aalatx (al8rorenj. Kreng!
xEl'
zl (al8rorent. Neen, ik geef nooitmijne toestemming
totdithuweli
jk.
ARGAN (al8 rorenj. Tang !
NETJE (al8 rp0':s). lk wi1niet, dat zijmetuwen Thomas
Diaforus zal trouwen.

A'
RGAX.Lal8vorenj. Strop!

xEl'zE (al8rprdz
ll. Zi
j za1eert
ler naar mi
jhooren(lannaaru.
AXGAN (8til8taande). Angelica,wiltgi
j dieleelijkemeideens
vasthouden ?
axGsLlcA. Och,vader, maak u niet ziek.

AaoAx (tot zzerfïcc). A1s gi
j haar niettegen houdt,geef
ik u mi
jn vloek.
XZTJZ (âeengaandej. En ik zal haaronterven, a1szi
j u gehaorzaamt.

AaGwx Lralt 'in aFp'zl8toel neder). O ,ik kan niet meer.
za1 het besterven.
Z E S D E T O O N E E L.
BELINE. ARGAN.

Anltx. Och, vrouwlief, kom eens hier.
BEIZINE. W at scheelt er aan , beste man ?

AsoAx. Och,kom eenshieren help mijtoch.
ByzLlxE. Wat scheelt er dan aan,mijn kintl?
A'
RGAN. Mi
jn liefje!
BlLlxE. Liefste!
AaoAx. Ze hebben me boos gemaakt.

BzLlxl. Och, mijn arme man! Wat hebben ze gedaan,
mi
jn schat?
ARGAN. Di
e leeli
jkeNet wordthoelanger hoe brutaler.
BELINE. Maak j
e toch nietboos.
ARGAN. Ze heel me woedend gemaakt,mi
jn'engel.
laar toch , mi
BELINE. Bet
jn jongen.
ARGAN. Zij heeft een uur lang tegengestribbeld tegen alles
wat ik doen wilde.
BELINE. Kom , wees toch bedaard.

altGAx. Zi
j heeftde onbeschaamdheitlgehad,te zeggen dat
ik niet ziek ben.

BELINE. Die onbeschaamd.
e meit
l!
A'
Itga
tx. Je Mr
ect,mijn hartje,hoe 11et1
s.
'
.

Bclulxl. Ja,mijn schake,ze lleeftougeli
jk.
AltGAx. Mijneliefste,die meid zalme nog vernloort
lcrt.
BELINE. Bedaar,bedaar.
A.Rc,
A.
X. H et is haar schult
l, tlat ik zooveel gal hel).

BELINB. Alaak je toch niet zoo boos.
Aaoxx. En ik heb jeal ik weetniethoelang gezegd,dat
e haarweg moestjagen.
BELINE. Li
eve Hèmel, mijn beste,allemeiden en knechts
hebben hplnne gebreken. Men is dikwi
jlsgeuoodzaal
ttllunne
slechte eigenschappen te verdragen , ter wille van de goede,

die zi
j er bi
j hebben. Zij is handig, npletteld, vlijtig en
vooral getrouw ; en je weet dat men tegeuwoordig op moct
passen alsmen iemand huurt. llei,Netje!

Z E V E N D E T O O N 1'
2E 1u.
ARGAN. BELINE.

xzTzx. W at blieft u , mevrouw ?

ByrLlxz. Mraarom maak je mijnheer boos?
xzTzl (op rf:ï
J'
ttp&zz toon). lk, mevrouw ? Ik begrijp niet
hoe u daar aan komt,ik weetnietwatik doenzalom 'tmijnheer in alles naar den ziu te maken.
A.
'
RGAN. Dat valsche schepsel!

NETJE. Mijnheer heeft gezegtl, dat hi
j zi
jne dochter ten
huweli
jk wilc
le geven aan den zoon vanmijnheerDiaforus. Ik
heb hem gezegd, f
lat ik heteene voordeelige parti
j voorhaar
vond ; maar dat ik meent
le dat het beter was, haar naar een
klooster te zenden.
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
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Bllulxl. Daarisgeen kwaadin,enikvind datzt'geli
jkheeft.
AlzoAx. 0ch, mijn lieve, geloof haar niet. Het iseene
bedriegster,zijheeftmi
j duizend beleedigingen toegevoegd.
Bll
ulxx. Nu,ik geloofu,mi
jn vriend. Kom ,ga nu eens
ïoed leggen. (TotA:/
J'
:.) Hoor eens,Netl-e,alsjemijnheer
ooit weêr boosmaakt,jaag ik je datleli
jk weg. Kom , geef
mi
j zi
jn gevoertlen mantelen wat kussens,datik hem gemakkelijk in zijn stoelleg. (Totz./r.
çcs.) 5Yatlig je daar weêr
ongemakkeli
jk. Trek Jemuts nu eensgoedoverjeooren;niets
maaktje zoo verkouden,alsdietogt op (
le ooren.
Aao-tx. 0cl1lieve vrouw , wat zorg je toch goec
lvoormij.
B>:I,
lxE (deâ'
fft
ft
ît/zl,
grondom .
z
évc'lvel-ncâikkende). Rigtjeeens
even op,laatik dateens onderje leggen. Nu dat om tegen
aan te leggen,en dat aan den anderen kant.Ditachterjerug,
eu ditom jehoofd op te leggen.
xll'
zl (dlmkt Jdzzl een :.
2J,
yd:zl op 'tJp5/#). En dat om 11
frisch te houden.

Auga.
x (rliegtf
wpd#dzl# cp en ,
swù'/deJlîft
ît
îé'
z;.
xnaal.Ako'
e,die
fts
l loopt). O ,tang,je wiltme laten stikkell!
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAMBELTNE.
DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

BEL1x1:. Bedaar, bedaar toch ! '
W at is dat nu weêr?

tltGtx (pgpzi
pt8toelvallende). O ,ik kan nietmeer.
BlsLlxE. A1
'aar waarom maak jejenu zoo boos? Ze dacllt

.

,

-

Je nog goetl te doen.

AUGAX. Och, mijn engel,je kentcle kwaadaardigheid vau
die ft
aeksniet. Ze lleeftmi
j heelemaalvan m'
ijn stuk gebragt,
en ik heb wel acht (
lrankjes en twaalflavementen noodig om
wqêr op streek te komen.

Kom ,l
'
nijn beste,weestoch betlaart
l.
k'
ito,
tx. Altjn hartje,ge zi
jtmi
jn eenig-e troost.

z

BELlxE. Lieve beste !

A.
ltG.
&x. Om mijne erkentelijkheid voor uwe liefdeJegensmij
zooveel nzogeli
jk te toonel, lzgjl
z liefje', wilik,zoo alsik
gezegd heb,mijn testaluentmaken.
BZLINE. O ,mijn vrient
l,laten we daar,als hetu blieft,
uiet over spreken s ik kan tlie get
lachte niet verdragen ; en het

woord testamentalleen doetmi
jvtn smartbeven.
AuoAx. lk hat
l u verzocht, daar eeus met uwen notaris ovelte spreken.

Hi
jis hier,ik heb.hem medegebl
-agt.
Laathem dan binnenkomen,mi
jn l
prtje.
BELlxz. Helaas, als men zt'n man.liefheeft,is lzten,niet
BELINE.
ARGAN.

staat aan dat Zle'
s te denken.

N E'G E N D K T 0 O N E '
E L.
DE BONNEFOI. BELINE. ARGAN.

Altl-tx. Kom lyinnen, mi
jnheerde Bonnefoi,
.kom'billllen.
Ga zitten als 'tu blieft. AIi
jue vrouî
v heeft mij gezegcl,mijlzheer, dat gi
j eel door en door eerli
jk man zt't e11 tot hare
beste vrieuden behoort; en ik heb haar verzocht u te spreken
over een testam ent, dat ik wil maken.
BzI,
lxz. O'
ch , ik ben niet in staat om over die dingen te
sprekell.

oE BoxxlFol. Mevrouw heeftmi
juweplannen medegedeeld,
mijnheer,en hetvoornemen dat gijmethaarhadt,enikmoet
u daaromtrent inlichten, dat gi
j bijtestamentniets aau mve
vrouw kunt'nalaten.
ARGAN. En waarom niet?

Q0

DE BONNEFOI. Het gebruik verzet er zich.tegen. A1s u in
een landleefde,waarallesvolgensvastewettengeregeldwas,dan

zou datgaan;maar te Parijs en in andere plaatsen,waarmen
volgens oude gewoonten handelt, ten minste in de meeste,kan

datniet,en uwebeschikkingzouvanonwaardezijn.Heteenige
voordeel,datman en vrouw,echtelieden,elkander kunnen doen,
is eene onderlinge gift tusschen levenden; dan nog m oeten er

bij het overli
jt
len van den eerststervendegeene kinderen zijn,
'tzijvan hengezamentli
jk,'tzijvan een van beiden.
AXG.
AN. Dat is eene schandeli
jke gewoonte, dateen man
niets na kan laten aan eene vrouw , die hem teeder bemint en

die zoo goed voor hem zorgt!lk zou wellustllebben mijn
advocaat eens te raadplegen , om te hooren wat ik zou kulmen
doen.
DE BoxxEFol. Dan moet u naar geell atlvooaten gaany Wallt

diezt'n gewoonlijk streng op datpunt,en verbeelden ziclldat
het eene groote misdaad is, de wet te ontduiken. Hetzi
jn
menschen vo1 zwarigheden , die het geweten niet in slaap weten
te wiegen. U kan andere personen raadplegen , die veel in-

schikkelijker zi
jn, die middelen weten om buiten de wet om te
hatltlelen , en het onwettige wettig weten te maken , die de

moei
jelijkheden valleene zaak weten weg tenemen,en op de
eene of alldere wi
jze tot het doel zoeken te geraken. Hoe
zouden wijhet andersalle daggn m oeten aanleggen? W iJ'moeten
de zaken gemakkel
ijk maken,anderszoudcn wt'niets kunneu
doell, en mi
jnebetrekking wasmij dan geen centwaard.
Altoz
kx. àlijne vrottw heeft mi
jteregtgezegd,datgi
j een
zeer bekwaam en een zeer eerlt'k man zijt. Zeg mija1s 'tu
blieft, hoe moet ik het aanleggen om mt'n goed aan mi
jne
vrouw te geven en hetmijnen kinderen te onthouden?
DE BONNEFOI.

lloe u doen m oet? Ja,u kan eenvoudig een

ïoeden vriend van uwe vrouw kiezen en vermaken dien bij

testament, in behoorlijken vorm , alwatu kan,en tlan kalt
(
lie het haar later alles teruggeven. U kan ook een grootaauta1 schuldbekentenissen teekenen , ten behoeve van verscllillende

schuldeischers,die htmnen naam daartoe leenen,terwijlzijuwe
vrouw eeneverklaring ter hand stellen,waarinzijerkennen,dat
zij dit slechts gedaan hebben om haar genoegen te doen. U
kan haar ook bijuw leven contant geld terhant
l stellen,of
wissels aan toonder, die u soms mogt hebben.
BELINE. Och , lieve Hemel, kwel u daar niet over. Als ik

het door uw dood kri
jgen moeë,wil
,ik lieverzelve sterven.
AaGAx. Engel!

BELINE. Ja, mijn vrientl,als ik zoo ongelukkig ben u te
verliezen.....
AxGAx. Dierbare vrouw !
k
.
BELlxx. Dan ls het leven miJ niets meer.
AltGAx. Liefste!
BELlxz. En ik za1 u volgen om utetoonenhoeliefik uheb.

AXGAN. O ,mijn schat,gi
jverscheurtmijhethart. lkbitl
tt , Wees toch

getroost.

DE BosxElol (totBeline). Datschrei
jen isnietnoodig.Zoo
ver is het nog niet.

BELINM. 0 , mijnheer, u weet nietwathetzegteen man
te hebben , dien m en zoo lief heeft.

Axlxx. Demeeste spi
jt,(
lie ik hebalsiksterf,mi
jnhartje,
is, dat ik geen kihfl vau u heb. Mîjnheer Purgon hat
lmij
belooff
l, dut ik er nog een zou hebben.
DE BONNEFOL Dat kan nOg komen.

ARGAN. Nu,mi
jn schatje,nu moetik mijntestamentmaken
:oo alsmijnheer zegt;maar uitvoorzorg zalik u twintigduizen; francs in goud ter hant
l stellen,dieik in mijnealkoof
achter het behangsel heb, en twee wissels aan toonder, een

op mijnheer Damon en een op mijnheer Gerant.

22

BELlxE. Neen, neen ,ik wi1 dat alles niet llebben.Ach!..
Hoe veel zegt ge dat er in de alkoofis?
A'
RGAN. Twintig duizent
l francs, beste.
Hoe
BELINE. Spreek mt'toch nietvan geld. Ach!

grootzijn dietweewissels?
ARGAN. Een van vier (
luizen; francs,mi
jn engel, ep een
Van ZeS.

BlLlxE. Alle aardsche goederen beteekeuen voormijnieté,
a1sik zenietdan dooruw doof
lkan kri
jgen.
ol BoxxEeol(tot-#r#J0;). Wi1u nu,datwijtothettestament overgaan ?

Altotx. Ja, mijnheer. Maar t
lan zitten wijb
,gtel-in mi
jne
kamerdaar. Liefste,kom ,breng ermi
j heen.
BELINE. Kom , beste man.

T 1E N D E T O O N E E L.
ANGELICA. NETJE.
NETJE.

Daar zi
jn Ze meteen notarisbezig,en ik heb van

een testament hooren praten. Uwe stiefm oeder slaaptook niet,
en zij zet u:v vader zeker aan tot de eene of andere zanaenspanning tegen uwe belangen.

Ax/ELIcA. Laathijnaarwelgevallen over zi
jn goec
lbeschikken, a1s hi
jmaar nietovermijn hartbeschikt. Gi
j zietwel,
Ne
tje, hoe sterk men bijhem aanhoudt. Ik bid 11, verlaat
**
m
. l
J toch

niet il1 dezen uitersten nood.
NETJE. Ik u verlaten! lk wilde liever sterven. Ilet llelpt

haarniet,datuwe stiefmoedermi
jtotha4rvertrouwelingmaakt
qn mijtpthaarbelang zoektoverte halen;ik heb nooithart
voorhaargehatlen ik ben alti
jd aan uwezijdegewqest. Laat

''
ll)1
uaar bet
o
paan ; ik zal alles (
loen wat ik kan om 11van dienst
%j
. l
te wezen. A'
laar 01
11u beter diellen moetik van batteri
j

verandereu, mijn i
jver voor u bedekken,eltveinzen de gevoelens van uw vatler en tzwe stiefmoeder te tleelen.
.&
.
NG.
IILICt. lk bid. 11, tracht K leant kennis te geven van

llet huwelijk waaitoe l
uellbesloten heeft.
XETJE. Daar behoef ik nicmand anclers voor te gebruiken ,

dan den ouden woekeraarPolichinel,mi
jn vrijer;en datkost
mt' maar een paarlieve woordjes, dieik vooru gaarne geef.
H et is nlt te laat; maar m orgen ochtend vroeg zal ik hem

laten halen el1hi
j za1heelblt'zijll,datllt'...
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

T O O N E 'E L.

DE NG
GRL AAF VAN
SIRA
WILLIAM
BElulxE (iltJ?
/C
'
4). A
ERENTLIenC
.DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

BELINE. N'etje!
XETJE (/pJ zl3t
yelicaj. lk M'orcl geroepen. '
B7el te rustell.
Verlaat11op l'
nij.

T W E E D E B E D R IJF.
E E R S T E T O O N E E L.
Kamer van Argan.

KLEANT. NETJE.

NETJB (h-leaniPIJherkennentle). Jvat is er van uwe dienst,
mijnheer?
xLyzwxT. Watervan mijne dienstis?
NETJE. H é, is u het? Dat 'smooi! B*at komt u hicr
doen?

KLBAXT. Mijn vonnis hooren, met de bemindeli
jke Angeliea spreken, hare gevoelensomtrentmi
jvernemen, en haar
vragen,watzijvan plan iste doen ten opzigte van hetnoodlottig huwelijk,waarvaa luen mi
j gesproken heeft.
NETJE. Ja , maar men kan zoo m aar niet met Angelica

spreken; dat moet heel geheim gaan: u weethoe streng zi
j
'
bewaakt worflt;m elt laat haar niet uitgaan en men laatniemand
met haar spreken. De nieuwsgierigheid van eene oude tante

vas'
oorzaak,datWi
j vri
jheid kregen om naar diekomedievooretelling te gaan,waar uwe liefde ontstond,en wijhebben ons
we1 grewaekt om er olrer te spreken.
xLE&.
XT. A'
laar ik kom hier ook niet als Kleant en a1s haar
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minnaar,maaralseen vriend val haarmtlzieltmeester,die mî
j
vergund heeft te gaan zeggeu dathijmi
jin zi
jneplaats zenclt.
XETJE. Daar is haar vader. Ga even buiten de kautcr, en

laatmi
j hem zeggen datgi
j er zi
jt.
T W E E D E T O O N E E L.
NETJE.

DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ;.
GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

;
.
o
n
t
w
e
l
n
e
l
a
i
r
l
A
DE GRL A F VAN RENTen SIR WIL AM DAVISON
DE

vergeten

NETJE.

ARGAN.
NETJE.
ARGAN.
NETJE.

ontwoelenellellairrlA
airrlA; . ; .
RENTenenSIR
SIRWILLIAM
WILLIAMDAVISON
DAVISONontwoelen
DEDEGRLGRLAAFAAFVANVANRENT

D E R D E T O O N E E L.
ARGAN. KLEANT. NETJE.

KLE&NT. Mi
jnheer..
XETJE (/p/ Kleant). Spreek zoo hard niet,mïjnheerisverm oeitlin hethoofd !

XL'
EAXT. lk ben blijdatik u op vind,mijnheer,en datik
zie dat u zooveel beter is.

xEr
pzz (ncli'
q
)'
,
zzlllo- in. toorn). sYat, zooveel beteria? Dat
'snietwaar. Mi
jnheerisalti
jtlziek.
XLEANT. lk heb hooren zeggen datmijnheer watbeterwas,
en mijnheer zietergoed uit.
XETJE. àYatpraatje van er goed uitzien? Afi
jnheerziet er
heel slecht uit; 'tzijn ezels,die tlgezegd hebben,datmijnhcer beterwas. Hijisnog nooitzoo ziek geweest.
AaGAN. Daarheeftze geli
jk in.
xllazs. Hijeet, drinkt, slaapten looptzooals een ander;
maarhijis daarom toch heelziek.
ARGAN. Dat is waar.

KL15A.
X'
l'. Het doet mi
.
j innig leecl. lkkom van denmuziekmeester van mejtlfvrouw uwe dochter;ht'isgenoodzaakteenige
dagen uit de statl te gaan,en alszijn beste vriendzent
ltht'
mijin zi
jneplaats om hare lessen voorttezetten,uitvrees,dat
zj door ze teverzuimen,verleeren zou,watzijreedsweet.
.ltGAN. Heel goed. (Tot Aà/
.
/d.) Roep Angelica.
XETJE. lk geloof,mijnheer,dathetbeterzalzt'n,mijnheer
.

llaar hare kal
uer te brengen.
ARGAN. Neen,laat laar hier komen.

NETJE. l-lt' zal haar nietbeloorlt'k leskunnen geven,als
zijniet alleen zi
jn.
1tltgAx. Zeker, zeker.
E

.

XETJE. Dat zaltlmaar nadeeldoen,mtnheer,en,zoools
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iss,
, he
heeft
niet
noodig
om van
u nu
nu i
eft 1it1 ni
et vveel
eel no
odig om
vallstreek
streek to
te geraken
geraket
l
en
uw
hoofd
in
de
war
to
brengen
e1 uw hoofd in de war te brengcn
ARGAN
Neen
neen
hoodd veel
van
muziek
en
at
xlu
tx.. Ne
en ,, ne
eu , iik
k hou
veel v
an muz
iek , e
n ik
ik zal
zal
zeer
parne
0
daar
is
zij
.
(Tot
Netje
.)
G,
,~,
eens
n
zeer gaarne...... O , daar is zi
j. (TpJ hret
je.) (.
1p.
,eens
mijne
zzien
ien oofflu
ijnevvrouw
rouw alalgekleed
gekleedisis..

VVIERDE
1 E lt D E TTOONEEL
O O N E E L..
ARGAN.

ANGELICA .

KLEANT .

ARGAN .
Kom eens hier , meidlief. Uw mitziekineester is uit de
stad, en hier is iemand, then hij in zijne plaats zendt, om it

les to geven .

Lieve Hemel!
Wat is er ? Hoe verwondert gij it zoo?

ANGELICA (Kleant herkennencle) .
ARGAN .

Ik
Nit, wat doet u zoo ontroeren?
ANGELICA .
0, vader, omdat hier zoo iets verwonderlijks
verwonderlijks
gebeurt .
ARGAN . W
Wat
dan?
at da
n?
ANGELICA.
Wel,
dat
ik
in
de (gr
,rootste
Axt
lELlcA. W
el,ikikdroomde
droomdevan
vaunaclit
nacllt,, d
ati
ki
1tde
ootste
ANGELICA .
ARGAN .

verlegenheid
van
wereld
wass,
, e
en
dat
die
precies
v
erlegenheid va
n dde
e we
reld wa
n da
t iiemand
em ald ,, d
iepr
eciesoopp

mijnheer
mij
kwam
vroeg
mi
jnheer ggeleek,
eleek, bbij
ij mi
j kwa
m.. lIk
kv
roeg hhem
em om
omhulp
hulpencnhij
llt'
en
hoe
groot
is
mijne
verwondering
nu
ik
heeft
mij
gered
,
heeft mij gered, en hoe grootismijneverwondering nu ik,
binnenkomende
onverwachts
denzelfden
man
then
bi
nnenkomende,, o
nverwachts de
nzelfden ma
n zie
zie,, di
en iik
k dden
en
geheelen
nacht
in
den
droom
gezien
heb
.
geheelen nacht in dell (
lroom gezien heb.
KLEANT
. He
Hett is
KL
EANT.
is een
een waar
waargeluk
geluk om
omslapend
slapenclof
ofwakend
wakend in
in

enn ik
in
uuwe
wegedachten
gedachtentotezijn,
zi
jn,e
ik zou
zouzeer
zeergelukkig
gelukkigzijn
zijn,, aals
lsggij
iji
n
eenige
moeijelijkheid
waart
,
waaruit
gij
mij
waardig
achttet
u
eenige moei
jelijkheid waart, waaruit gijmijwaardig achttet u
willen
doen
om
tto
e rredden
eclden.. lIk
k zzou
ou alles
alles wi
llen do
en,, o
m ...

V IJ F D E T O O N E E L.
ARGAN. ANGELICA. KLEANT. NETJE.

XETJE (tot zzyczo. Nu, mijnheer, u heeftw'elgelijk,ik
heb gister niets gezegd. Daar is de oude heer Diaforus en d.
e

jongeheerDiaforus,die u komen bezoeken.U krijgteenflinken
schoonzoon! Het is de knapste en verstandigstejongen van
de werelc
l. Hi
jheeftmaareen paar woordengezegd,enikben
al geheel methem ingenomen.Uwedochterzaldolop hem worden.

AagAx (totKleant,diedoetcldp/ âi
j Jdtw vil.
gcczl).Ganiet
heen, mi
jnheer. Mijue dochter gaat trouwen,weetu,en nu
komthaaraanstaande,dien zijnog nietgezien heeft.
KLEAXT. Zeer veeleer, mijnheer, datik getuige mag zi
jn
van zulk eene aangename ,zamenkomst.
ARGAN. Het is fle zoon van een bekwaam geneesheer,en het
huweli
jk zalbinnen vier dagen voltrokken worden.
KtEANT. H m , hm !

f
ksowx. Zeg het aan haar muziekmeester,dan kan ht'op
de bruiloft komen.
xyuxAxl,
. Tk zal er aan denken.
AltGA.
x.
' Jk noodig u ook.
XLEANT. Zeer veel eer.
NITJI. Daar komen ze aan.
Z E S D E T O O N E E L.
DIAFORUS. THOMAS DIAFORUS. ARGAN. *ANGELICA. KLEANT.
NETJE. BEDIENDEN.

AugAx (slaat& âalttlc4s
lziinefzdf,
r/,
î,zonJerJcpra.ftenemen).
Mi
jnheerPurgon heeftmijverboclen,mijnheer,om mijn hoofd
te ontblooten. U is van 'tvak , u kent f
le gevolgen.
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DlAyoaus. Bij onze bezoeken komen

om (l(
a ziekell te

helpen, en niet om hun last aan te c
loen.

(zlvgan azDia-fbl-ll,
îd.
prd/-t?zlte.
ç://
.
//,
).
AaoAx. ATetgenopgen,lzlijnheer,
DIAFORUS. '
Wi
j komen hier,mijllheer,
AR/AN. Ontvang ik de eer,
DIAPORUS. Mi
jn zoon Tl
lomasen ik

A'
RGAN. Die u mijbewijst.
plA>aouvs. Om u teverzekeren,mi
jnheer,
AaGAx. Ik wenschte
DIAPORUS. Datwi
j onsverheugen
A'RGAN. Naar u toe te gaan

DIAFORUK Over de goedheid, die 11 heeft
ARGAN. Om u daarvan te verzekeren ;
DlAposus. Van ons ontvangen
ARGAN. Maar gi
jweet,luîjnheer,
DIAFORUS. ln den eervol
len kriug
ARGAN. W at een arme zieke is,

DlAyaours. Van uwe familie,
AaGAx. Die niets anders kan doen
DIAFO1œ s. En u te verzekeren ,
ARGAN. Dan u hier te zeggen
DlA>aoRus. Dat in alle zaken van ons vak

AaGAx. En 11te (
loen zien,mijnheer,
olAlëoxus. Wijalti
jtlgereed zijn,mijnheer,
AR()Ax. Dathijgeheeltotuwe dienstis.
mAroavs. U onzen ijver tebetoonen.(Totzt
)
,'
n zoon.)Kom,
Thomas , vooruit, m aak uw compliment.

THoMAsDlAroltl;s (tot zï/zz rader.
) Moet ik niet bijden
vader beginnen ?
DlA.
FoRus. Ja.

TlToMAs DIAFORUS (/pJ Zrgqlt.j Xijnheer, ik kom in

een tweeden vader begroeten, erkennen, beminnen en vereeren;
m aar een tweeden vader aan wien ik, durfik zeggen ? meerver-

schuldigd ben dan aan den eersten. Ik ben zijn zoon,omdat
hi
j mijhetleven geschonken heeft, maarik word den uwen,
omdatgijmi
j kiest. Hi
jheeftmï
juitnoodzakeli
jkheidontvangen;maargijwiltmi
juiieigen keuze aannemen. Watikvan
hem ontvangen heb, isietsligchamelijks,maar watik van u
ontvangen zal, is een werk van uwen wilj
':en even ver als de

geesteli
jke vermogens boven de ligckamelijke verheven zijn,
zooveel meer ben ik u verschuldigd en zooveel hooger schat
ik uwe toekomstige aanneming tot zoon , waarvoor ik u het
len
reeflsvooruit de nederigste en eerbiedigste hulde kom brengen.
xxTzl. Leven de colleges,waar men zoo knap wordt!

THoxxsDlA>aoltus (totzï/zlvader).Is 'tgoetlgeweest,vaderi
.
DlAyaolus. optime (*).
AItGAN (totz.
/zwlfcc). Kom ,zeg '
mijnheergoeden dag.
TnoxAsDlAyaolœs (totagk vader). Moetik haarook kussen?
DlAroltrs. Ja wel,ja we1!
THoMAs DIAFORUS (Jp/Zngelka.) Mevrotlw , teregtheeftde
hemel u den schoonen naam van m oedergegeven , omdat

ARGAN (/pJ lhoma8 Dfcfprly). Dat is mijne vrouw niet,
datismijne dochter.
TlloxAs DlA>aoltus. Waaris zij dan?
AAGAN. Zijkomt dadeli
jk.
TlloMl.
s DlAyaoavs. Zalik wachten totzijkomt,vader?
DlArours. Maak intusschen uw complimentaan mejufvrouw.
'
rlloxAs DlA>aolus. Mejufvrouw even als het standbeeld
van M emnon een harmonisch geluid gaf, a1shetbeschenenwerd

door(le stralen derIon,even zoo gevoelikmij(looreenezoete
vervoering bezield bijhetverschijnen van de :on uwerbekpor(*) Zeer goed.

li
jkheden;en even als c
lenatuuronderzoekersopmerken,datc
le
bloem heliotropegeheeten alti
jd naar t
le stervandendagdraait,
zoo zal mijn hartvoortaan alti
jd draaijen naar de schitterende
sterren uweraanbiddeli
jke oogen,alsnaarzi
jneeenigepool.Sta
mîjdustoe,mejufvrouw,datik heden op het altaar uwerbekoorlijkheden ofere een hart,t
latgeen anc
leren roem begeertof
beoogt,(lan geheelzijn leven tezijn,mel
.ufvrouw ,uw onder'

(
lanigste,gehoorzaamste en getrouwste dienaar en echtgenoot.

NETJE. l3at heb je maarvan stuc
leren,je leertmooije(
linïen zeggen !

AUGAN (/pJKleqnt.) Ntl,wat zeg je daarvan?
xLyzAxT. Datmijnheer tebewonderen is!Alshi
j even goefl
gkneesheeralsredenaaris,zalheteen gelloegen zî
jn,tot zijue
zieken te behooren.
xETzE. Zeker. H et zalbewont
lcrenswaart
ligzijn,alshijeven

schoone genezingen kan doen,alshi
jredevoeringenkanhouden.
Aagz
tx. Kom ,geefmijmijn stoelen geefdeheerenstoelen.
(.
De bedienden geven ,
9fp:&zl.
) Ga daar zitten,meidlief. (TpJ
bialorlu.) U ziet, mijnheer, datiedereen uwen zoon bewon(lert en u is wel gelukkig zulk een zoon te hebben,

olxl
iaoutps. Niet omdat ik zijn vaderben,mi
jnheer,maar
ik kan zeggen datik reden heb tevreclen over hem te zijn en
dat allen , die hem zien , van hem sprel
ten als van iemand daar

geen kwaad haar in zit. Hijheeftnooiteene levendige verbeelc
ling gehad.noch die vlugheid en datvuur,welkemenbi
j
anderen opmerkt maar datheeftmijalti
jcldoen voorspellen,
dathijeen goecloordeelzou hebben,enditiseeneeigenschap,
die noodzakelt'k is voor de uitoefening vftn ons vak. Toen
hi
j nog klein was, washi
j om zoo te zeggen nooitlevelldig
ofwaklcer:hi
j was alti
jt
l zacht,bedaard en stil,zeidenietsen
speeldenooit clie zoogenaamdekinderlijke spelen. Menhadalle
moeite van de wereltlom hem lezenteleeren,entoenht'negen

7Q

jaar was, kende hi
j de lettersnog niet. Uitmuntend,zeide
ik bijmîjzelven,achterlijke boomen geven de beste vruchten.
Afert schrijft in marmer veel moei
jelijker dan in zand,maar
allesbli
jftdaarin veellangerbewaarcl;endiemoeijeli
jkheidvan
begrijpen en die zwakke vel-beeldingskracht zijn een teeken
van een toekomstig goed oordeel. Toen ik hem naar school

zond, viel hem het leeren welzuur;maar hijzette cloor en
zijle leermeestel'
s prezen hem altijt
l bi
j mij om zijne vlijten
zi
jll ijver. Eilldeli
jk heeft hij door veelstut
leren zi
jn propaec/t
////ft
scâ' gedaan,en zonder i
jdelheid kan ik zeggen dat, nu
hîj twee jaar op de banken zit,geen kanditlaatmeer opgang
gemaakt heeft bi
j alle disputen onzer rigting. Hi
j heeft er
zicllgec
lucht gemaakt, en erkomtgeene zaak te berde ofhi
j
gaat er heen om de verdet
liging van 'ttegenovergestelc
le tot

het uiterste vol te hout
len. Hijis sterk in 'tdispuut,houdt
a1seen Tul'
k zijne grolldstellingen vast,herroept nimmerzijne
meening e1z vervolgt eene redellering tot iyt (le schuilhoeken der

logica. Afaar watmijvooralin hem bevalt en waarin hi
jmijn
voorbeeltlvolgt,is,dat hi
j blindelingsdemeeningen der ouden
vasthoudt,en dathijnooitde redeneringen en proeven van de
zoogenaamde ontdekkingen onzer eeuw ,aangaande bloedsomloop

en dergelijke f
lwaasheden,heeftwillen begri
jpen ofaanhooren.
Tuozfws oltloRus (eeze p'ppfe opgerolde t/idt
st?rfc/ïd llita?
,zz
/
zak haleltde,dieâ;
J--qngelica cczlJï:#/). Ik heb tegen die Harvei2
'ïanen eene clissertatie verc
ledigt
l,c
lieik
(roorzrpczzbuigendej
j
metuwetoestemming aan mejufvrouw kom aanbieden,alseene
hulde die ik haarvan de eersteli
ngellvan mi
jngeestschuldig ben.
ANGELICA. Het i
svoormîj een doelloos meubel,mi
jnhecr;
'

ik heb geen verstand van die dingen.

XETJE (de #/,
,er/c
z/?
k ltemeadet. Geefhiei',zijisaltijd goed
om een gatin 'tbehangseler meê.(
ligtteplakken,wijzullener
onze kamer meê versieren.

TlloAlAsDlxFoRtTs (bldgtzzp.
i een8roor -#r#Jzl). Mettoestemmingvan mi
jnheer noodig ik u ook uitom totuitspanningdezer
(lagen eens eene vrouw te zien ontleden, waarover ik moet
responderen.

xETzE. Die uitspalming zal wel aardig zijn. Sommigen
gaan methun meisje naar de komec
lie;maar eene ontleding
is veel galanter.
Dlw>aoavs. W at overigens aangaat de vereischten voor het

huwelijk,zoo verzekerik u,(
lathij,volgensonze methode,is
zooalsmen maarkan wenschen;dathi
j het vereischte gestel
bezit om welgevorm c
le kinderen het leven te schenken.

AltlAx. Is hetuw plan niet,mîjnheer,om hem naarhethof
tezendenenhem daareeneplaatsalsgeneesheertedoen kri
jgen?
olwyaosrs. Om u de waarheid te zeggen, mijnheer, heeft
(leuitoefening vanonsvak bij degrooten uooitietsuitlokkent
ls
voor mijgehac
l,en ik heb alti
jdondervondendathetmaarbeter
was,c
latwijonsbi
jhetgrootepubliekhielden.lletgrootepubliekis
gemakkelijk:men isniemantlrekenschap zi
jnerdaden verschtzlttigd , en als men de regelen der kunst maarvolgt, m aaktm en
zich volstrekt niet ongerust over de gevolgen. M aar wat nu

zoo lastig is bi
j de grooten:alsze ziek worden,willen ze
m et gewel; , dat hunne geneesheeren hen genezen zullen.

xzTzz. Datis aarc
lig. Die heeren zijn dan welozlbeschaamd
om te willen,datgijze weêrbeter zultmaken. Daarvoorzijt
ïijnietbi
jhen:gi
jzîjter slechts om uw geldvooruwevisites
te ontvangen en hun geneesmit
lt
lelen voor te schrijven, die
moeten hen beter maken als ze kunnen,

plz
t>aoaus. 5Yelzeker. J5Ti
j zijn alleen verpligtollldemenschen naar de regelen der kunst te behauc
lelen.

œ
&
.zoxx (/p/Kleant). Laatmi
jlle clochtcreenseenstukjevoor
ons zingen,mijuheer.
KLEANT. lk wachtte uwe bevelen,mijnheer;eu ik heb beDE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
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dacht, ten ei
ndehetgezelschaptevermaken,om metmejufvrouw
lie onlangs vereene aria uit eene kleine opera te zingen, (
schenen is. (Tp/zlngelica, âaav eenzczidrgevel
tde.) Daar is

uwe partij.
AxtululcA. De mi
jlle?
KLEANT (zcclpkd,tota#z
edîïcc). Stribbelniettegen,alshet
u blieft, en laatik u doen begrijpen watwijmoeten zingen.
(Zvï#.) Ik heb volstrekt geene stem ;maarhier zalhetvoldoent
le zi
jn,datik mijlaathooren, en men zalwe1 de goedheid hebben mi
jteverontschuldigen wegens (
1enoodzakelijkheid
waarin ik mi
jbevind van mejufvrouw telaten zingen.
AaGAx. Zi
jn hetmooi
je verzen?
KLEAXT. Eigentli
jk ishet maareene geimproviseerde opera;
en gij zultslechts metrisch proza hooren zingen of een soort
van rijmende regels, zooals deliefde en de noodzakelijkheid
twee personen doen vinden , die uit het hart en onvoorbereid
spreken.

AxgAx. Goed. MRjluisteren.
KLEAXT. Het onderwerp
als volgt. Een herder zag oplettend naar eene tooneelvoorstelling , die pas begonnen was,

toen hi
j in zijne oplettendheid gestoord werd door een gedruisch naast hem . Hi
j keert zich om en ziet een lompert,
die eene herderin met onbeschaamde woorden beleet
ligt. Da-

deli
jk neemt hi
j de verdediging op zich van de sekse, aan
wie alle mannen hulde moeten brengen ; en na den ruwen

gast voor zi
jne onbeschaamdheid gestrafttehebben,gaathi
j
naarde herc
lerin en vindteenejongemaagd,dieuitdeschoenste
oogen,die hijooitgezien heeft,de schoonstetranen derwereld
vergoot. Helaas, zegt ht' bi
j zich zelven, hoe kan men in
staat zijn een zoo beminneli
jk wezen te beleedigen;welk onmenscheli
jk schepsel,welke barbaar zou doorzulketranen niet
getrofen worden?Hijllaastzich dietranen,diehijzooschoon

é-

#!t)

vindt,

(lroogen, ell de beminneli
jke herderin llaast zich te
ïelijk hem voorzi
jne kleine dienstte dankel,maarop zulk
eene lieve , teec
lere en roerenc
le wijze,(latde hercler erdoor
getrofl'
en wordt, elk woort
l,elke blik iseen vtlrige pijl,
(lien llij in zijn hartvoelt dringen. '
W-atkan,zoo sprak hij
zulk eene dankLetuiging verdienen ? Jsrat zou utell wel niet
willen doen , welke diensten zou men niet volgaarne willen

bewijzen, aan welke gevaren zou men zich nietblootstellen
0m e0l
1 oogenblik de roerende clankbettligingen van zulk een

aanvallig meisje tehooren9
. De komedievoorstelling loopt ten
eindezonder dathi
j er iets vangezien heeft,maar hijbeklaagt
zich, dat zijte kortcluurt,omc
lathi
jbt'het eincle van zijne
aanbiddeli
jke herderin gescheiden zalworden;en vallditeerste
gezigt, van c
lit eerste oogenblik afvat hij eene lieftte op zoo
sterk alsjaren kennismaking kunnen geven.Dadelijkgevoelthïj
hetleec
lc
ler scheiding,efthetkwelthem dathi
jhaarnietmeer
ziet, die hij nog zoo weinig gezien heûft. Hijdoetalwat
hi
j kan om haarnog eens te zien,die dag en nacllta1s
heerlijkst beelc
l in zi
jne gedachten is;maar de groote naauwlettenclheitl, waarmede zijne herderin bewaaktwordt,beneemt
hem alle gelegenheid daartoe. Dehevigheiclvan zi
jn hal'tstogt
h
e
m
be
s
l
u
i
t
e
n
de
doet
aanbiddeli
jke schoone,zonderwelke hi
j
niet meer kan leven, ten huwelijk te vragen. Hi
j krijgt (
laa1-toeharetoestemming doormiddelvan een briefje,dathijhaar
in handen weet te spelen. Maar te geli
jkertijd berigt men
hem , dat de vac
ler dezer schoone besloten heeft haar met een
ancler te (loen trouwen , en dat men alles in gereedheid brengt
om d.
e plegtigheid te voltrekken. Stel u voor welk eene

wreecle beproeving tlitwas voorden bedroefden herc
ler. Hi
jis
overstelpt door eene doocleli
jke smart;hijkan hetvreesseli
jl
te
(
lenkbeelt
lnietverdragen,om haar,die hijzoo teeclerbemint,
in (le armen valleen ander te zien;en zijne lieftle,totwaan-
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zin gevoerd , (
loet hem een mitldel vinf
len , om in het huis

zijner herderin binnen te dringen,ten einde hare gevoelensten
zi
jnen opzigte te vernemen en van haarte hooren tot welk 1ot
hij bestemd is. Hi
j vindt er de toebereidselen tot alleswat
hij vreest; hij ziet er den onwaardigen mededingerkomen,
dien de gril tles vaders tegenover de ilmigheid zi
jner liefde
stelt;hi
j zietdea belagcheli
jken mededinger zegevierend bij de
beminnelijke herderin, ,
als bij eene overwinning die hem niet
kan ontgaan , en dit gezigt vervult hem met eene woede , die

hij naauwelijks meester kan blijven. Hij werpt smarteli
jke
blikkenop haar,die hijaanbidt;maareerbied voorhaarende
tegenwoordighei; van haren vader beletten hem , haar anders

tlan met de oogen toe te spreken. Maareint
leli
jk verbreekthij
allen c
lwang en devervoering zijnerliefde noodzaakthem haar
aldus toete spreken:
(Hi
j zïze/.)
Te lang,te wreed,o Philis,moetik lijden,
Breek 'tzwi
jgen afen open mi
juw hart;
Uw woord alleen kan mi
j van leetlbevrijden,
Uw troostalleen geeftbalsem in mi
jn smart.
O dat uw woord mi
j zoete vret
le bood !
Watis mi
jn 1ot? Hetleven ofde dood?
AxtlErlcA (zingende).
Tircis, 'k treed weem oedig u voor oogeu ;

'tHuwelijk naakt,datu metsmartvervùlt;
'k Sla den blik zoo droevig naar den Hoogen ;
'k Zie u aan en 'k zucht zoo (
liep bewogen ;

'kWeetdat gijdien blik begrijpen zult.
ARGXN. Drommels,ik wistniet,datmt'nedochterzooqink
van 'tblacl kon zingen.
KLEANT.

ls'tmooglijk,schoone Philis,
Dat uw bedroefde Tircis,

Totloon voor alzijn smart,
Een plaats kreeg in uw hart?
ANGELICA.

'kMreerstreefu niet:ik zachtte duizenc
l keer

MintTircismi
j,ik min hem even teêr.
KLEANT.

O tooverklauk , o engeltoon van boven !
H erhaaldat woord ,dat ik het moog'gelooven.
zkxGll
ulcA.

O Tircis, 'k min u teêr!
KLEANT.

Spreek honderimaal die tooverwoorden uit,
Herhaal, herhaal (
lat tooverzoet geluid.
Axt>ELlcA.

'k M in u , 'k min u , 'k-min u
Dierbre Tircis , ik bemin t1.
Kt'EAxT.

Gi
j goden,koningen 'tknieltallesaan uw voeten;
Maarkentgijeen geluk dathalen kan bi
j 'tmijn?
M aar, Philis, welk een wreet
l herdenken

Stoortmijin 'tzaligstlevensuur,
Een medeminnaar .....
ANGELICA.

'k H aat hem als de dood ;

Hi
jisvoor mij alsvooru zelven
Een walg,een vreesselijke straf.
KLEAXT.

Uw vaderzaluvoorzijn wensch doen bukken.
ANGELICA.

Liever dan uw min te derven,
Diè#rbre Tircis, wil ik sterven,
Sterven ,sterven.
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ARG.N. En wat zegt de vader van dat alles?
KLEANT. Niets, volstrekt niets.

ARGAN. Dat is dan wel een groote dwaas,dathi
j aldie
gekheden aanhoort zonder iets te zeggen.

KLEANT (loilroortgaan.metzingen). Dierbre Tircis
ARRAN. N een, neen, hetis genoeg. Dat kluchtspel geeft
al een heel slecht voorbeeld. Die herder Tircis is een onbe-

schaamde,en dieherderin Philisook,datzijzoointegenwoordigheid van haar vader durftspreken.(1%tv#zl
dfïccp Laat mij
,g
dapt papiereenszien. Hm , hm ,waar zi
jn die woort
len,die
'

gi2 gezongen hebt? Er staat daar niets dan geschreven muziek.

KLEANT. Weetu tlan niet,mijnheer,datmen voor eenigen
ti
jc
l de kunst heeft uitgevonden,om de woorden door middel
van noten uit te drukken ?

AaGAx. Best. Uw dienaar,mi
jnheer,totweierziens. WiJ
'
hadtlen uwe schandalige opera wel kunnell m issen.
XLEANT. Ik meende u te vermaken.
ARoAx. M en vermaakt zich met geen dwaasheden. Daar

komtmijn vrouw aan.
Z E V E N D E T O O N E E L.
BELINE. ARGAN. ANGELICA. DIAFORUK

THOMAS

DIAFORUS. NETJE.

AltgAx. Mi
jn engel,daarisde zoon van mijnheerDiaforus.
THoxAs DlAlaoRt7s. M evrouw , teregt heeft de H em el u den
schoonen naam van moeder gegeven , omdat men op uw gelaat ......

BxLlxl. Hetdoetmijgenoegen, mijnheer,datik Juistbi
j
ti
jdshiergekomen ben,om de eer te hebben u te zien.
Tl
loxAs DlA>aoxus. Omdat men op uw gelaat...... 0p

uw gelaat....

AI
'evrouw , u is mijin 'tmidden van den

zin in de rede gevallen , en nu ben ik in de war.
olateoaus. Thomas, bewaar dat voor eene andere keer.
ARG.
.N. Och, lieve kind, ik wilcle dat'ge straks hier geweest
waart.

NETJE. O , mevrouw , u heeft er veelbijverloren,datuer
niet geweest is,bijden tweeden vader en het standbeeld van
M emnon en de bloem genaamd de heliotrope.
ARGAN.

Kom , mijne dochter, ïeefmtnheer eene hand en

beloof hem trouw als uw m an.
AxG>zLlcA. Vader!
ARGAN.

Nu ja,vader!

ANGELICA.

watbeteel
tentdat?

Lieve H emel, verhaast de dingen toch niet. Geef

onsten minstezooveeltijtl,datwi
j elkanderleerenkennen,en
die toegenegenheid tusschen ons ontsta , die zoo noodig isvoor
eene gelukkige ecltvereeniging.

TlTox-ks DlAFoltrs. Wat mij aangaat, die toegenegenheid
bestaat bi
jmijreedsin hooge mateen ik behoefllietmeerte
wachten.

AxtllLlcA. Almoogtgi
j zoo vlug zi
jn,mijnàeer,ikbenhet
daarom niet; e'
n ik moet u zeggen dat uw persoon nog geert

indruk genoeg op mi
j gemaaktlleeft.
AsgAx. O , dat is niets, daaristijd genoeg voor alsgi
j
ïetrouwd ztt.
A.
XGELICA. Maarvader,geefmijtoch ti
jd,bid ik u. Het
huweli
jk iseene verbindtenis,waartoemen nimmer iemandmet
geweld moet dwingcn;en als mi
jnheer een fatsoenlijk man is,
moet hi
j geen meisje willen hebben,die slecltts gedwongen de
zi
J'ne zou worden.

THOMASDIAFORUS. Nego cpvt
îpgffdzî/ffrw (*), mejufvrouw ;ik
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
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kan ook dan een fatsoenli
jk man zi
jn,alsikumettoestemming
van mijnheer u. vaderten huweli
jk neem.
Axt4>zLlcA. Iemand geweld aan te doen, is een slecht mildel
om zich bemind te maken.
THOMAS DIAFORUS.

Wij lezen bi
jcle oudé schrijvers,mejufvrouw , dat hethunne gewoonte was,demeisjes,die gingen
trouwen , met geweld uit de woningeu derouders weg te halen ;

opdathetnietzou schijnen,dathetmetharetoestemmingwas.
ANGELICA. De out
len,mijnheer,zi
jn le ouden,en wijzijn
menschen van den tegenwoordigen ti
jd. Diekunsten zijn in
onze eeuw nietnoodig,en alseen huweli
jk onsaanstaat,kunnen wi
j er heelgoetlkomen,zonderdatmenonserheensleept.
Heb geduld;alsgi
j mi
jliefllebt,mijnheer,moetgi
j ook alles
willen wat ik wil.

THOMAS DIAFORUS. Ja wel, mejufvrouw , behalve datgqne,
watnietin 'tbelang mi
jnerllefde is.
t.
xGyrrlc.
t. M aar het grootste bewi
jsvanliefdeis,onderworPe1zte ziju aan den wilvan haar,die men bemint.
THOMAS DIAFORUS. Li&tingî
Jo , mejufvrouw.In al
les watniet
betreft haar te bezitten , concedo) maar in alles wat dat bezit

betreft,nego (*).
XETJE (totzzedîïcc). U heeftmooipraten. Mi
jnheerkomt
zoo kersversch van 'tcollege, en hijzalu alti
j(1Mrelvoorbij
Praten. Waarom biedt gi
jzooveeltegenstand en weigertgijde
eer om in de faculteit te worden opgenomen ?

By:LlxE. Zi
j heeft misschieh de eene ofandereliefde in
hoofd.
œ&xGELIcA. Als dat zoo was, m evrouw , dan zou

wezen,dàt eer en deugd hetmijtoelieten.
AItG.
&N. Drommels,ik sta hiermooite kijken.
(*) .
J'
1-maakonderscàeidymejafvrouw.Inalleswatnietbetrefthaartebezitten,
é'fnzzlik toe;maarin alleswatdatbezitLetreft,ottlken iL-.

41

BEJuINE. A1s ik was,mi
jn vriend,zou ik haarnietdwinom te trouwen. lk wist wel wat ik doen zoll.
AxtlELlcA. lk weet wat gi
t
izeggen wilt,mevrouw ;ik ken

0*011

uwegoede gezindheclen jegensmt';maar waarschtnli
jk zultgi
j
de volt
loening niet smaken , uure raadgevingen il
agaug te cloen
vinden.

sElulxz. Datkomt omdatzulkevolgzameeneerzamemeisjes
als gî
j (leltspotmez
adri
jven om gelloorzaam e1zonderworpen
te zijn aan.den wilvan haren vacler.Vroegerwas tlat anders.
ANGELTCA. De pligt eeller dochter heeft hare >
f
rl*
011Z0l1,
mevrouw ; het verstand en de wetten strekken die gehoorzaamheic
l niet uit tot alle omstandigheden.
B>zlulxE. Dat wil zeggen,datgi
jwelaanhethuweltik denkt,

maar dat gijeen echtgenootnaaruw eigellzillwiltkiezen.
AxoELlcA.. Als mi
jn vac
ler mi
jnieteellmallwilgeven,die
m tg
* bevalt,zali
k hem smeeken om mi
jten minsteniettelaten
trouwen met een , dien ik niet beminnen kan.

wagtx. Mi
jnelleeren,ik vraag11verschooningvoorditalles.
wxgxlulcx. lecler heeft een. doel a1s hi
j tl'ouwt. lk wi1
slechts een man o1'
n hem wezentlïjk lieftellebben,om zs
jyl
ïeluk tothett
loelvan mi
jn leven te maken,en bekell11(
lat
ik voorzigtig ben in mi
jnekeus. Sommigen neluen slcchts eell
man ol
'
n zich aan den dwang van ouc
lers te outtrekken ,

te kunnen doen'wat zijwillen. Anderen,naevl-ouw,luakenvau
het huwelijk eene zaak van berekening :zt'trouwen slechts
zichteverrijken (1001
-(len dootlvan llem,dien zt'trouwen,en
zîj uemen zonder aarzelen den eenen man na tlen al
zderen om
zicl hunne nalatenschap toe te eigenen. Dezulken zoeken iuderdaal
l zoo naauwlettend niet en geven er weinig om met M'î(
)I1

zijtrouwen.
BELlxE. Gij spreekt valldaag weêrschrikk-eli
jk tegen.
ZOtlM,eleenswillen ureten,watgi.
jdaarmede zegu
gcn wilt.
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

AxG>zLlcA. Ik , mevrouw ? W at zou ik meer willen zeggen,
t
lan wat ik zeg ?

BELlxE. Gijzijtzoo dwaas,mijn kind,c
latmenunietkan
uitstaan.

txG>rLlcA. U zou mijwelwillen noodzaken,mevrouw ,om
u met eene onbeschaamt
lheitl te antwoorden ; m aar ik zeg u

vooruit:datgenoegen zultgi
jniethebben.
BEIaINE. Uwe onbeschaamdheid gaat over alles en alles heen.

txgEI.lcA. Juist,mevrouw,u heeftvolkomen gelijk.
BEI,
lxl. En dan toont gijeen belagcheli
jken lloogmoetlen
eene onbeschaamde verwaandheid, die u bi
j iederverstandig
mensch bespottelijk maakt.
.

Axt
kyrLlcA. Dat alles zal tot niets dienen , m evrouw ; ik zal

u ten spt'tbedaart
lblijven,en om u de hoop te benemen van
te slagen in wat giJ beoogt, zalik miJaatluw bi
lzign onttrekken.

DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
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BELIN E.

THOAIAS DIAFORUS.

ARGAN (/p/zlngelica,?
rv '/h'eengaan). Erisgeen middelweg-,
hoort ge! Binnen vierdagen trouwtgi
j metmi
jnheer,ofgij
gaatnaareen klooster. Gi
j hebtmaartekiezen. (TotBelizte.j
AIaak u niet boos, ik zal haar wel te regt zetten.

BELlxl. Het spijtmijdatik u moetverlaten,mi
jn beste,
maar ik heb in d.
e stat
lietsnoodzakeli
jkste doen. lk kom
dadeli
jk terug.
AltG.
&x. Ga, mi
jn s'
chat; loop meteen bijuwen notarisaan
en laathi
j debewuste stukken bezorgen.
BEtlxE. Dag ,liefste.
Dag , engel!

N E G E N D E 130 0 N E E L.
ARGAN. DIAFORUS. THOAIAS DIAFORUS. NETJE.

AuGtx. Dat noem ik lief hebben ..

Hetisougeloofeli
jk.
IllA.Fouus. Brijwillen lleengaan,mijuheer.
ARGAN. Oc
h,mi
jnheer,zeg mi
j nog even hoe u mi
j vindt.
lllAl'oltusLdrgan &spol8roelende). Kom Thomas,neem gij
(len antleren arm van mi
jnheer,om te zien ofgij goeclover
zi
jn polsknnt oordeelen. QVC
'
# dici83 (*)
TlloAlAsDlAFoxtTs. bico (t), dat de pols van mijnlleer t
le
pols is van iemand , die lang niet wel is.
DlA>aoatrs. Goed.

rlloxzts olAroltvs. Hi
jistlltl.
ilt8cltllt8,om niettezcggen.(llt)'
u8,
.
olztlaoutrs. Zeer goed.
TlloAlAs olAlaoltrs. Sterk.
DIAFORUS. Iene.
THOMAS DIAFORUS. Elz zelfs eenigzins ot
zgeregeltl.
olAlnoxvs. Opti3z
te.
Tuoxas olApoav'
s. Dit toont eene ongesteldkeid aan in de
parencây.ma t
s
pldpfcc , of met andere woorden in de milt.
-/
olAl-oltus. H eel goed.

Al
lG.
&x. Neen;mijllheerPurgon zegt,datmijne lçveraangedaan is.

olAlaouvs. Nu ja,parenchyma beteekentzoowelheteen als
hetauder,door de naauweverwantschap,die zij hebben door
t
le ra8a ùretl
fc,.c
lepylorlznen dikwijls derenapovta. Ht'zegt
*

u zeker , dat gi
2 veel gebraden vleesch moet eten ?
AxgAx. N een , niets dan gekookt.

olAroxrs. Nu,ja, gebraden ofgekookt,datishetzelfde.
'm...

..

(*) W'atzegtgi
j?
(11 lk zeg,
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Hij behandelt ti zees voorzigtig ; gij zoudt geese betere behandeling kunnen wenschen .
ut rno
et iik
k iin
l
1
ARGANT .
zout
moet
Maar, mijnheer , hoeveel korrels zo
een ei doen ?
DIAFORUS .
Zes , acht of tien , altijd even getallen , en in de
gcelleesniiddelen altijd onveiie .
ARGAN .
Tot wecrziens , mijnheer.

TI

NDE
BELINE .

TOONEEL .
ARGAN .

BBELIN
ELINE., . Voo
r da
ti
k ui
tga ,, kom
k uu nog
erst wa
t zezeggen
ggell,,
Voor
dat
ik
uitga
kom i
ik
no n eeerst
wat
daar
gij
wel
acht
op
moet
geven
.
Toen
Antlltar gi
j welacht op moetgeven. To
elliik
k dde
e kkamer
amer vvan
an An
ik
hair
ggelica
elica vvoorbij
oorbij kkwam
wam ,, zzag
ag i
k een
een jong
jong mensch
menschbij
bijh
aar,, ddie
ie

zzich
iclluuit
it dde
evvoeten
oeten l
umaakte
aakte,, zzoodra
oodra hhij
t-lumij
ijbbemerkte
el
nerkte..
,ARGAN .
Vat
?
Een
ion
,,
mensch
bij
mijne
taGxx. Mrat? Een jong menscllbijmi
jneclochter
(tochter??
De kleine
Louise
was
BBELINE
sl-lxc.. JJa
a.. De
kleine Lo
uise wa
s er
erbij
bt',, ddie
ie zzal
a1eer
ruu
lue
er va
ll kl
llll1el1vertellen
vertellen..
sneer
van
kunnen

Stliur
stuur
hierAARGAN
ltclax.. St
llltr llhaar
aar hhierheen
ierheen,, nmijne
at-ne liefste
liefste,, st
utlr hhaar
aar h
ier.
0
'
die
onbeschaatnde
meid
!
(
heen
Nu v
verwondert
lt
ettlt. O ! ttie onbeschaalutte lneid! (4Alleeu
lleeit.4.) Nu
erwondert
zij
hbet
ct linij
ni
j nniet
iet,,(i(tat
lti
,zî
'
j tetegenstribbelde
genstribbelde..

l'
2
L I?D EE TTO
O O ONELL
N E E L*.
LLFD
ARGAN .
i

j
i
.(

LOUISE .

LLOUISE
orlss.. Mr
atblieft
blieft uit,, pa
zei,, da
t uit me
riep..
pa?? Al
Maa zei
dat
me riep
Wat

Keer
mij
AAILGAN
ItG.tN.. JJa
a,, kkom
olfieeens
enshbier
ier.. Ke
erjje
e eeerst
erstoom
m..ZZie
iemt
-eeens
ens

aan .

Nu ?

LOUISE .

ARGAN.
ARGAN .

Wat
is er , pa ?
T
U ?
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Wet ?

LOUISE .

IIeb je me Diets to zeggen ?

ARGAN .

Als

LOUISE .

11

will,

zal ik u ver tellell van Klt iii Duiinp e ,

of ik zal de fabel van de Raa f en de Vos opieggen , die ik pas
geleerd heb ?

Pat vraag ik j e Tllet .

A RG AN .

WW et dan :~

LOUISE.
LOUISE
.

Slimme ineid ! Je weet wel wat ik zeggen wil .

ARGAN.
ARGAN
.

Zeker niet , papa .

LOUISE.
LOUISE
.

Is dat nit gehoorzaam zijn ?

A7,,G AN .

Hoe dat ?

LOUIS E .

Ileb ik je niet gezegd oln mij dadelijk
datleli
jkalles
allestote

.ARGAN .

komen vertellen wat je ziet ?

LOUISE..
LOUISE

Ja , pa .

LOUISE.
LOUISE
.

zl
-en heb
lleb..
zien
1uOUISE.
LOUISE
.
LOUISE.
LOUISE
.
ARGAN.
ARGAN
.

LOUISE

Neen , pa .

Niet ?

ARGAN.
ARGAN
.

ARGAN .

Ik ben u alles komen zeggen, wet ik ge-

En heb je van daag niets gezien ?

ARGAN
ARGAN..

LOUISE .

J a, pa !

Heb je dat gedaan ?

ARGAN.
ARGAN
.

Neen , lieve papa .

Zeker niet ?
Zeker niet .

Wacht , 1k zal je eens wet laten zien .

(ziende dat Ar9au eeu stoic krijgt) .

Kteine deugniet , je zegt
de kamer van je mister gezien hebt .
ARGAN .

LOUISE
ARGAN
LOUISE

1nij

Och , pa !

niet, dat je een man in

(weenende) . Pa !

(neemt Louise bij deli aim) . Ik zal je leeren liegen .
(op de knie'en rall .:)zoe) . Och , pa , vergeef 't me , ik

zal 't nooit wecr doen .

AIL ar weet u , Li had gezegd dat ik

't u n i.e t moest zeggell ; maar ik zal 't u allelnaal vertellen .

ARGAN. Eerst moet je klappen hebben, omdat je gcjokt
hebt. Dal zullen wijverder zien.
LoulsE. Och , lieve Pa, sla m e niet.
AaGAx. za wel, dat zal ik wel.
LoclsE. 0ch als je bl
ieftnietpa,alsJ
-e blieftniet.

ARGAN (œilâccr8laan4. Kom ,kom.
LoulsE. Och, pa, u doet mij zoo zeer. O ,ik ga dood.
(Z( Jpf/#/zioh al8ol ze#ppcî18.4
AUGAN. Heluel, wat is dat? Louise, Louise. Och , lieve

hemel,Louise!Meisjelief! Och Heer,mijnarmekinf
lisdootl!
Ongelukkige, wat heb ik gedaan. Leelijke stok. Vervloekte
stok. Och', arm kind , arme lieve Louise !
LoUlsE. N u , pa , huil maar zoo niet: ik ben nog niet
heelemaal dood.
AuGAx. ozie t
lie ondeugencle meid. Nu , ik vergeef 't2
-e

voor deze keer;maarnu moetJe me ook alles zeggen.
rorlsE. Ja zeker , pa.

ARGAN. Pas dan mal goed op;wantikkanopJevoorhoofd
zien ofJejokt.
Iuorlss. M aar, pa , zeg dan niet aan Li, dat ik 'tu verteld heb.
AsGA.
x. Neen , neen !
.

IuotilsE (ziet 9pyl# o.f er zdfppzcpî: &taatJ:lld8teren). Pa,er
iseen man bi
j'Liin de kamer gekomen,toen ik erwas.
ARGAN. Nu ?

lk heb hem gevraagt
lwatht-wou,en toen zeihij,
dathi
jhaar muziekmeester was.
ARGAN (tevzF
J'
&).Hm,hm,datwasdezaak.(Tp/Louùe.jNu?
LorlsE.

IuorlsE. Toen is Li gekomen.
ARG.
&N. Nu ?

Lorlsl. Zijheeft gezegc
l:Gaheen,ga in Godsnaam heen,
giJ zultmi
j ongelukkig maken.
o

'
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ARGAN.
ARGAN .
LOUI
SE..
LOUISE

En toen

ARGAN .
ARGAN.
LOUI
SE..
LOUISE

Wat heeft hij haar verteld .

ARGAN .
ARGAN.

En wat no , meer ?

LOUISE .

En hij wilde niet heengaan .
0 , een heele boel , ik weet niet teat al .
Hij zeide , dat hij zooveel van haar hield , en dat

zij . het rnooiste meisj e van de wereld was .

ARGAN . En toes ?
ARGAN.
LOUIS
E.. En toen is hid voor haar op de knieen gevallen .
LOUISE
ARGAN .
En toen ?
ARGAN.
ARGAN.

En toen heeft hij haar de hand geknst .
En toen ?

LOUISE .

Toen is mania aan de dear gekomen , en toen is hij

LOUISE .

weggeloopen.
ARGAN .
LOUISE .
ARGAN .

verzwijgat .
H6?

Op

lets and ers ?

Neen , pa .

1k kan op je voorhoofd lezen, dat je mij nog iets

(Flij doet also' Ic,j leest) . Wacht eens ! Ja , juist !
je voorhoofd staat to lezen , dat je no ,, wat gezien

hebt , dat je niet gezegd hebt .
LOUISE .

AAItGAN
RGAN ..
LOUISE .
ARGAN .

He peen , pa , dat is niet waar .

Pas op .
Neen pa , geloof het met .

't Is met waar .
N u , goed, ik zal het wel to weten komen .

Ga
maar heen , pas maar op . Hoort ge ! (14lleen .) 0, er zijn Been kinderen meer ! ' t Is meer dan erg ! Ik lieb Been tij d oin zelfs aan
mijne ziekte to deuken . Zeker , ik kan niet sneer . (
(IIij
vall
114.r
altop)
@?
:;jn stoel i/e(•r .)

r
13$$7.t A L 1?1) E T 0 0 N E E L.
BERALD.

BElt-tluo. N u , Argan , hoe is 't? H oe gaat het?
A.
xlAx. O , Berald , heel slecht.
BERALD. H oe , heel slecht?
..I
tGAN. Ja. lk ben zoo zwak ; ge kunt het niet gelooven
llEl
tztLo. Dat is treurig.
.&l
tGAN. lk heb de kracht niet om te spreken.

BERALD. Ik kuram om met11overeene goedeparti
j vool'
mi
jnenichtAngelicatespreken.
ARGAN l
dl-l
't% ,vastzi
,
#â8t0elp.
/p,
Trg'
ze&îc#l. Spreek mijniet
van die ondeugende meitl. H et is een onbeschaamcl,een slecht
kint
l; ik zal haar binnen drie dagen*in een kloosterlaten zbtten.

BEltxLO. Zie zoo, dat gaatgoecl. Hetdoetmt'pleizier,
dat de krachtertterugkomcn e1 dat mîjn bezoek je goed doet.
A1
'aar wij kunnen later welover zakellspreken. JYcetje wat,
ga lueê naarden scllouwburg ; daar wordt een stllk gegeven,dat

je de lever eens ferm zallaten schutlden,en datisbeter danal
die drankjes en pillen val
'
l(loctorPurgon. Kom.

1)E R D E B E E)ItIJF.
E E R S T E T O O N E E L.
Kamer van Argan.

BERALD. ARGAN. NETJE.

BERALD. Nu,Argan,wat zeg je er van? Isdatnietbeter
dan cassia?
XETJE. H m. Goede cassia is toch ook goed !

BERALD. Willen wijnu eens zamen praten9
.
Aaowx. Wachteven,ik kom dadelijk terug.
XETJE. Mijnheer, u (lenkt er uiet om ,dat:1nietzontler
stok kan loopen.

*
k
.aoz
tx. Je hebtgelijk.
TW EE D E

T O O N E 1î L.
NETJE.

NETJE. Behartig toch vooral t
le belangen uwer laicht.
BIRALD. lk > 1 alles c
loen wat ik kan , om hare wenschen
te bevredigen.

XETJE. U moetvooraldatc
lwazehuwelijkzoeken tebeletten,
dathi
jin 'thooft
lheeft. lk lleb algec
lacht,dathetgoec
lzou
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
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zi
jn,alswt'hier een geneesheer op onze hand hatlden om hem
een hekelaan mî
jnheer Purgon te laten krijgen,endiensbehandeling teveroordeelen. Maar omdatwij daar nieman; voorbi
j
de hand hebben , heb ik besloten om zelve maarietsteverzinnen.
BERALD. W at dan ?
XETJE. H et is eene dolle gril. H et zal ligt meer geluk dan

wi
jsheit
l zijn, als 'tgoet
lgaat. Laatmijmaar begaan.
gi
jvan uw kantwatgijkunt. Daarkomtmi
jnheeraall.
D ER D E TO O N EEL
ARGAN. BERAED.

ll>zll,
Ato. Hoor eens,Argan,laatik jenu eerstverzoeken
om je bij onsgesprek nietboostemaken....
AltGAx. Goetl.
BERALO. En zonder bitterheid te antwoorden op wat
zeggen zal.....
AltGAx. Ja.
BEItAID. En beclaard .en onbevooroordeeld te spreken over

watwt'te bespreken hebben.
AaGwx. Och,lieve Hemel,Ja!'
Wateen omhaal!
BERALD. Hoe komthettoch,dat gijmetaltlwebezittingen
en met geene ant
lere kinderen dan p/ne (
locltter,want die kleine
reken ik nog niet,ernog van praat om die in een klooster testeken.

A.
ItGAN. Ho'
e dat komt? We1, omdatik baasben in mt'n
eigen huis, en om dat ik doen kan wat ik denk dat goec
l is.
BER.
xLO. Uwe rrrouw raadt u voortdurend aan om u op die

wi
jze van uwe beide dochterste ontfloen,el1ik twijfelniet,
of (1a0r een geest van christeli
jke liefde-zotlzijin haar scllik
zign zebeidereedsalsvromenonnetjeste zien.
Al
zG.
&x. Ja wel,daarheb je'tal. Die goef
levrouw moet
.

'
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er dadelijk bi
j in 'tspel:zijheeft'taltï
jtlgedaan c11iedereen
heeft het Op haar voorzien.
BERALD. Neen , Argal
z,laathaarmaarbli
jven.lletis eene
vrouw , die de beste bedoelingen voor uwe familie heeft, die

vreemd is aan alle eigenbelang,dieeene verwonderli
jke liefde
voor u aan den dag legt, en die voor uwe kilzderen eene on-

begrijpeltke zorg en goedheid toonttellebben:datis zeker.
Laat ons daar maar niet verder over spreken. Alaar om weêr

op uwe dochter te komen. Metwelk doelwiltgijhaarvolstrektaan een zoon van een doctorten huwelt'k geven?
ARGAN. Met het doel om een schoonzoon tekrijgen,zoo
als ik er een hebben wil.
BEUALO. Ja, Argan , maar t
laar heeft uwe dochter niets aan,

en er biedtzich nu eeneparti
j aan,die haarveel beterpast.
4
t
.x()&.
x. Ja,maar,zieje,deze pastmijbeter.
BERALD. Maarals zenu een man krijgt,moetdiedanvoor
haar of voor u wezen ?

Au()A.
x. Voor ons beiden, en ik wil in nlijne faluilie de
menschen hebben , die ik nooclig heb.

sEltxLo. Dus,alsje kleinemeid groot wordt,zalje haar
aan een apotheker geven ?

A'
RGAN. '
We1ja,waarom niet?
syzlttro. Hoe is 'tnu toch mogelijk,datjealti
jd die doctors
en apothekers in 'thoofd kunt hesben,en datje altijc
lziek
wiltzi
jn.
ARGAN.
BERALD.

lloe maeent ge dat?
W e1, ik mpen dat ik niemant
l ken , die minder

ziek is dan gij,en datik geen beter gesteldan hetuwe zou
begeeren. Een bewi
js,datge gezond zijten een heelgezond
ligchaam hebt, is dat ge met al dat gedokter uw gezonde ge-

stelnog niethebtbedorven,en datgenog nietdood zi
jtvan
aldemedicijnen,diezaje hebben laten slikken.

Alttu x. M aar weet ïe wel,dat me dat alleen nog in 'tleven
houdt, en dat mijnheer Ptlrgon zegt dat ik het zou bester-

ven,als hi
jmijdrie dagen aallmijll1ot overliet.
BERALD. A1s ge niet oppast, zalhi
jnog zoo goed voorje
zorgen,dqtthi
jje naarde andere wereld helpt.
AltG.
&x. Alaar laten we nu toch eens verstandig praten ,

Berald. Geloofjc dan nietaaa de geneeskunst?
BEXXLD. M rel neell, en ik zie ook niet i11, dat het voor

onswelzî
jn noodig is om er aan te gelooven.
&.
ltGax. '
W at! Gelooft ge dan niet aan iets dat door de gelleele wereld
waarheid erkènd wordt, en dat do0r alle
eeuwen heen als zoodanig beschouwd is geworden ?
BERAto. JYe1 verre van ze als waar te erkennen , vind ik
haar ,ar
iê
'ondel-ons gezegd,eene dergrootste dwaasheden,waaraan
x

de menschen gelooven, en als wi
j de zaken wijsgeerig gaan
beschouwen,komthetmijaller bespotteli
jkstvoor,wanneereen
mensch voorgeeft eea ander te kunnen genezen.
ARGAN. M aar Berald, waarom zou de eene mensch (lel
z ander
niet kunnen genezen ?

BEXALD. Omzat llet raderwerk van ons ligchaam totnog

toe een geheim is,waarvan de menschen niets weten, terwijl
de latutlr olzs een te digten slui
jer voorde oogen houdt,om
er iets van te leeren kennen.

ARGAN. Delktg'i
j dan<at de geneesheeren nietsweten?
BEltz
kluo. Zeker,demeesten zîjllzeerverin geleerdestudiën,
spreken mooiLati
jll,kunnen alleziektenit
1'tGriekschnoemen,
zebeschrijven ellverdeelen;maarom zetegenezen,daarweten
ze niets van.

Augwx. Alaarje moetdantochtoestemmen,datdedoctoren
meer weten dal andere menschen.

Bl:ltAluo. Ze weten precies wat ik jc gezegd lleb,en dat
g'elkeest iemètnc
l tocll lliet; de voortreflklijkheid llunner kunst

bestaat in een heel deftig geleerd gebrabbel en il1 mooî
je
praatjes,waarbi
jl
uen woordenkri
jgtinplaatsvaubewijsgronden,
en beloften in plaats van dac
len.

A'
R()Ax. Maar,Berald, er zijn toch mellscllen, die even
verstanclig en bekwaal'
rtzijn alsgij;en wijzien toch datiedereen in ti
jclvan ziekte zi
jne toevlugttotg'eneesheeren neemt.
BERALD. Dat is een bewi
jsvan demenscheli
jke zwakheid,
en nietvan dedeugdelijkheid der geneeskunst.
ARGAN. Alaar de geneesheeren m oeten toch welaan de waarheic
l hunner kunstgelooven,omdatzi
j voor zich zelven erhulp

bijzoeken.
BERALO. Dat komt omdat er onder hen zi
jl, die deelen
in de algemeene dwaling, waarvan zi
j parti
jtrekken,enanderen

trekken er parti
jvan zonilerdat. Ali
jnheerPurgon,bîj voorbeeld,weetzelfnietbeter. Hijis van het hoofd tot cle voeten geneesheer. Hij stelt.
'
-lneervertrouwen in zî
jn geneeskunk
dig stelseldan in alle wiskuntlige bewi
jzen,en hi
j zouhetvoor
eene misdaad houc
lellietste willen onderzoeken. Hi
jzietniets
(luisters,nietstwijfelachtigs,nietsmoeijeltksin (
legeneeskunst.
Hij geeft met vooringenomen onbesuisdheid,metkoelbloedig
.

zelfvertrouwen en met beredeneerde domheid voor alle ziekten

purgeermiddelen en aderlatillgen; hijaarzeltnooit. 6e moet
niet boos op hem zi
jn over hetgeen hij doet. Hi
j zou u te
goet
ler trouw c#pall.e,
q zenden,en als hîju vermoordt,zou
hi
j met u niets and'ers doeu dan watht'metzijnevrouw en
zijne kinderen gedaan lleeft,en wathi
j als'tl'
loodig wasmet
zich zelven doen zou.
AXGAX. Dat zegt ge m aar, omdat geeen hekelaan hem hebt.
M aar ter zake. Jvat moet men dal doen als mel ziek wordt?
BERALO. Niets.
AuGwx. Niets0
.
BERALD. Neen , niets. Ge m oet u alleen maar bedaard hou-
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den. Als men de natuurmaarlaatbegaan retltzi
j zich laqgzamerhand zelve wel. Onze ongerustheid en ons ongeduld
bederven alles, en de meeste menschen sterven aan hunne geneesmiddelen en niet aan hunne ziekten.
ARGAN. M aar, Berald, ge zulttoch we1toestemmen,datmen
cle natuur door sommige middelen te hulp kan kom en.

BERALD. Lieve Hemel, Argan, dat zi
jn denkbeelden,die
wi
j gaarne koesteren. Door alle tijdenheenzi
jnerhersenschimmen onder de menschen gangbaargeweest,die wi
j gelooven
omdat ze ons streelen, en waarvan het te wenschen was, (
lat
ze waar waren. A1s een geneesheer u praat van de natuur te
helpen ,
gemoet te komen , te verligten, haar te ontnemen
wat haar schaadt, haar te geven wat haar ontbreekt, haar te

herstellen en àare verrigtingen de vorige gemakkelijkheid te
hergeven; a1s hi
j u praatvan hetbloed te zuiveren,deingewanden en de hersens te verfrisschen , de miltzwelling te doen
ophouden , t
le borst krachtiger te maken,de lever te genezen,

het hart te versterken,denatuurlijkewarmte te herstellen en
te beuraren , en geheimen te bezitten om hetleven teverlengen,

vertelthiju juistden roman dergeneeskunst. Maaralsgijtot
inzigt zi
jt gekomen en eeneproefhebtdoorgestaan,vindtgij
niets van dat alles; en het is er metle als met een schoonen

droom ,dien hetu laterspi
jtgeloofd te hebben.
A1lGAx. Dus gi
j wilt zeggen,datallegeleerdheid van de
wereld in uw hoofd besloten is, en dat gi
jermeervan weet
dan de geleerdste geneesheeren onzer eeuw.

BERASD. In praten en tloen zi
jn uwe groote geneesheeren
tweederlei soort van menschen:hoor zepraten,dan zi
jn het
d.
e knapste menschen van dewereld;zie zellandelen,en 'tzi
jn
de domsten aller m ensçhell.

ARt)Ax. Drommels, gezijtnaar ik zi:een grootgeleerde,

en ik wilde wel dat een van die heeren hier was om uweredenering tegen te spreken en u den m onc
l te stoppen.
le geneeskunst niet beBzltALo. Och neen, ArGzan. lk wil (

strijden. leder kan tot zijn eigen nadeelen schadegelooven
wat hij wil. Het spijt mij dat ik je nieteenigzins uitde
dwaling kan helpen, en ik wilde je daarvoor weleens een
blijspelvan Molière over ditonderwerp laten zien.
AltGz
tx. Het is een onbeschaam de kerel,die M olière,met

zi
jne bli
jspelen! llet staat henl nog al mooi,dathi
j zulke
achtenswaardige menschen als de geneesheeren bespot!

BERALD. Hij bespot de geneesheeren lliet;maar alhetbespotteli
jke in de geneesktlnst.
AxlAx. Wat heeft hi
j erzich metle te moeijen om de geneeskunst te berispen. Een mooije jongen,een onbeschaamde
vent, om m et consulten en recepten te spotten , de faculteit
aan te randen en zulke eerwaardige m enscllen op het tooneelte
brengen !

BERALD. Maarwat moet hi
j er anders op brengen,dan de
verschillende beroepen (
ler menschen ? Er komen alle dagen

prinsen en koningen op,diezijn toch van even goede familie
als de doctors.
AltgAx. Drom mels,

ik doetor 55pJtS, Z0ll1
*j
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1
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onbeschaamdheit
l wreken,en als hi
jziek werd zou ik llem hulpeloos laten sterven. Alpraatt,
e hi
jnog 2oo mooi,ik zou hem
niet (
1eminstepderlating,nieàhetkleinstelavementvoorschrijven, en ik zou tothem Ze>
t
p>
frel
'
l: Sterf,datzaljeleeren om
weêr met de faculteit te spotten.

BERALD. Ge zijt dan welop hem gebeten.
AUGAN. Ja, 'tis een kwast , en als de doctors verstant
lig
handelen , dan zullen ze t
loen zoo als ik zeg.

BERALD. Hij zal nog verstandiger zijn dan uwe doctors;
wanthijzalhun nietom hulp vragen.

txs..
&x. Zooveelte slilul
uer voor 1
'
t(711,als hijzijnetoevlugt

..

niet neemt tot geneesmiddelen.

BEltaluo. llï
j heeftzijne redenen,waarom hi
j datuiet(loell
wil. Hi
j beweert,dat dit slechtsgedaankan wordendoorsterke
en forsche m annen , diekrachtgenoeg hebben om bi
j deziekte
nog de geneesmitldelen te kunnen verflragen;maar dathijvoor
.

zich slechts kracht'
genoeg heeftom de ziekte het hoofd te b
'ieclen.

ARGAN. Dat zijn al heel gekke redenen. Kom , Berald,
laten we nietmeer over dien man praten,wantdatzet mi
jne
ïalaan,en gijzoudtmijziek maken.
BERALD. Dat 'sgoed. Maarnu eenanderpraatje. lkmoet
u toch Zeggell, dat ge om eene kleine ongehoorzaamheid vall

uwe dochterniet dadelijkzoo'ngewelddadigbesluitmoetnemen,
om haar in een klooster te steken. Volg toch bi
j hetkiezen
van een schoonzoon niet blindelings uwe drift; in zulke zaken
moet men zich eenigzins naar de neiging van eene dochter
schikken , want het is voor haar geleele leven , en het geluk

van een huweli
jk hangtervan af.
V IE R D E T O O N E E L.

FJOEURAST (mei eene J'@?r
,
î/é'
:r.
!,CIfJ in de Jcz2#). ARGtN. BERALD.
ARGAN. Een oogenblik , Berald.
BEltwluo. W at gaat ge doen ?

ARGAX. Mi
jnheerzalmi
j even een lavementzetten; het
werk van een oogenblik.
BERALO. Kom , kom . Kunt ge dan geen oogenblik zonder
lavement of medicijnen wezen ? Stel dat nu maar eens uit, en

bli
jfrustig zitten.
AXGAN. Nu,mijnheer Fleurant,vau avonçl dan, ofm orgen
ochtend.

rLEURANT (totBerald). Waarbemoeitgij u mec
le,tltegen
(
le geneeskunstte verzetten,enmijnheertebelettenzi
jnlavement
tenemen?lk weetniet,hoe gijhetdurftwagen!
BEltxLo. Och,mijnheer,ga heen; men kan welzien,dat
ïijIliet gewoon zi
jt om metmenschen om te gaan.
FLEVRAXT. M en moet zoo maar niet m et de geneesmitldelen

spotten,en mijmijn tijcllaten verliezen. lk benhiergekomen
op voorschriftvan den doctor,en ik zalaan mijnheer Purgon
zeggen,datmen mijbeletheeftzijne bevelen te volbrengene11
mi
jn werk te c
loen. Je zult'tzien,J
-e zult'tzieu
V IJ F D E T O O N E E L.
BERALD.

Aaoxx. Ge zult me nog ongelukkig maken.
BERALD. 'tIs ook nog al een groot ongeluk een lavem ent

minder dan lni
jnheerPurgon heeftvoorgeschreven!Nog eens,
Argan,iserdan geene mogelijkheitlom u vantliedoctorziektc
te genezen? Moetge dan alti
jd begraven liggen onderdrankjes
en poei
jers?
ARGAN. Lieve Hemel, ge praat a1s iemand , clie gezond is;

maar alsge in mijne plaatswaart,zoudtge welanderspratell.
H et is niets geen kunst om tegen cle geneeskunst te razen ,als
m en gezond is.

szRwluo. Alaar watscheeltje dan toch eigentljk?
waGtx. àvel, 'tis om d01 te worden! Ik wou datjou
scheelde wat mij scheelt, dan zou je niet zooveelpraatjes
maken. Daarkomt mijnheerPurgon aan.

DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

Z E S D E T O O N E E L.
PURGON. ARGAN. BERALD. NETJE.
PUROON.

lk heb daar beneden wat m oois gehoord ; het

schi
jnt, dat men den draak steektmetmïjne recepten en dat
men weigerttle mitlclelen te gebruiken,die ik voorschrsjf.
&.
ltGAx. Maar,mijnheer.
PuaGox. Dat is schandelijk blmtaal;datiseen ongehoord
verzetvan een zieke tegen zi
jn geneesheer!
xETzE. 'tlsverschrikkelijk!
PURGON. Een lavement,datik mijde moeite had genomen
zelf .klaar te maken.
ARGAN. A'
laar ik .....
PrRGox. Naar alle regelen der kunst voorgeschreven en
klaar gemaak-t.

XEI'
JI Hi
j heeftongeli
jk.
rliltGox. En dat wonderen zou doen.

ARGAH. Mi
jn broeder......
rvaGox. Hetverachtelt'k weg te zendell1
.
..
UG.
AN (op Berald f/
J/
J'
zt
?p#f
1. Hij.....
rrRGox. 'tlsonvergeeflijk!
.

XETJE. Dat 'swaar.

ruRGox. Een ontzettend vergrijp tegen (le geneeskunde.
AltgAx (op .
#dr.
zî# vi
jzende). 'tIs zi
jne schuld.....
ruRGox. Eene misdaad tegen de faculteit, die niet zwaar
genoeg gestraft kan worden.

NETJE. U heeftgeltk.
PURGON. lk zeg u , dat ik niets m eer m et u te tloen wil
hebben ,

Afaarmi
jn broeder.....
Dat ik van geene verbint
ltenis wil weten.
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-NETJE .

Daar doet

it

wel aan .

En dat ik de acte verscheur van de hitwelijks oift
0
aan mijn neef. (Hij vei-scheurt de acte, em weqt de 8tuklem, iii
PURGON .

loorn weg .)
ARGAN .
PURGON .

Mijn broeder heeft al dat kwaa(I gedaan
.
Zn
Mijn lavement to versinaden!

dan z
al iik
k he
t nl
1
Laat het dan maar hier brenoen, dare
zal
het
nu

ARGAN .

laten zetten .

PPURGON
URGON..
lt
ebben..
hebben

Ik z
zou
weer
beter
ou uubinnen
binnenweinig
weinigtijd
ti
jt
l we
êrb
eterggemaakt
emaakt

NETJE
Pat
- verdient
hij
XE
TJE.. Da
t'v
erdiellth
ijlniet
tiet..

pvl
tGox.. lIk
k zo
u uw
ligchaaln ge
zuiverct liebben
hebben , een
n eer
r alle
alle
PURGON
zou
uw ligchaain
gezuiverd
kwat
te stoffen
stolfell he
bLel ui
tge
ctrevell..
kwade
hebbeil
uit
, edreven
rald !!
ARGAN . O0 , Be
herald
PURGO
iMet
et .nOg
geell dozijn
PURGON-N.
- X
. nog geed
waart
dozi
jllumedicamenten
ïetlicaïï
aelïten wa
artgbee zzoo
oo
sschoon
choolt ge
we
e
s
t
a
l
s
e
e
n
gl
as..
ozD- eNATeest als een bias
NE
TJE.. l-Hij
.
li.)
ê1
-sisuwe
oro
oen oonwaardig
llwaartliu
p.
NETJE
uwe zzorgen
n
zn
PPURGON'
'
vl
tGox.. Al
aar, omda
t ge
et doo
rl
Nlaar,
oindat
beni
niet
door
mine
willen
u
i
juezorgen
zorgenhebt
hel)twi
llen
,
ïe
l
l
e
z
e
l
l
WOl
(
.
t
r
j
y
,
genezen worden ,
l

1 .

I

Het
is
mijue
schuld
2
t
.ARGAN
uGxx.. ll
eti
slt
tijlte s
clluld nniet
iet..

laPURGON
vltGox.. Omt
lat g
e tt
nttrokken lhebt
tebt aaan
all de
gehoorzatlïtOmdat
be
it oonttrokken
de (rehoorzaamgeneesheer
verschuldi
is,
hheid
eid,, ddie
ie l
'
nmen
en aan
aallziju
zi
jn g
elleesheerv
erschuldig(rd
s
znd i

XE
TJE.. Da
t sschreeuwt
cllreeuwt olom
n wr
'
aak..
NETJE
Dat
wraak
PuuGo
x.. Omda
ge auverzet
verzet hebt
hebt t
egell de
neesmiddelelt,
PURGON
Omdatt ge
tegen
de ge
geneesmiddelen
di
e
i
k
u
voo
r
ge
s
c
h
r
e
v
e
n
l
1
at
l
,
die ik u voorgeschreven had
Al
toxx.. Oc
h ,, HHeere
eere ne
eu ! lIn
n ''t
tge
heel nniet
iet..
ARGAN
Och
neen
geheel
vPURGON
uaoox.. 1Im
aaarom
arom he
b
i
k
t
z
t
e
z
e
gge
n
,
t iik
k uit aa
rt uwe
heb ik a to ze-, en , da
dat
aan
uwe
sl
echte cconstitutie
onstitutie ov
rlaat,, aaan
an dde.
e ongesteldlieid
ongestqldheitl van
vanlily
uw tdarinlavmslechte
o -e
verlaat

ka
naal, ,aaaan
n d.
e be
dorvenheitl va
ll uw
oef
l,,aaan
an dde
e sscherpte
clerpte
kanaal
de
bedorvenheid
van
-Li .w bl
bloed
vvan
an uwe
ga
l
e
n
aa
n
de
gi
s
t
i
l
l
g
va
n
uwe
s
a
ppe
n.
uwe gal en aan de gisting van uwe sappen .
NET
JE.. Goe
d ge
all..
NETJE
Goed
,,da
edaali
AARGAN
.
RGAN.. Li
eve lflemel
lemel!
Lieve
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PURGON. En binnelldrie dagen zi
jt gein eenongeneeslijken
toestand ;
ARGAN. Genadel

PuRGox. Dan kri
jgtge bradype
p8ie,
.
ARGAN. Mi
jnheerPurgon!
ruaGox. N a de blndypep8ie, dyk
ve
p8ie;

ARIAN. MijnheerPurgon!
rraGox. N a de dyqpep&ie, ape
p8ie,
.

AalAx. AlijnheerPurgon!
rrRGox. N a de apepnie , lientprz
-d;

ARGAN. Mtnheer Purgon!
rusGox. Na de liettterie, dy8nentevieg
ARGAN. Mi
jnheerPurgon!
PURGON. N a de dy88enterie, hydropùie,.

AltGAx. Mi
jnheer Purgon!
PURGON. En na de âydropi8ie gaat ge sterven , als een na-

ttlurlijk gevolg van uwe dwaasheid.
Z E V E N D E T O O N E E L.
ARGAN. BERALD.

AltGz
kx. O , lieve H emel, ik ga dood. Berald , gil
' hebt
me ongeluk-kig gemaakt.
BERALD. Nu , wat is er?
AltG.
&x. lk kan niet meer. lk voel a1, dat de kunst zich
wreekt.

BERALD. Lieve Hemel,Argan,ge zijtkrankzinnig,ikwou
niet om nog zoo veel, dat iemand u zoo vreemd zag doen.
Kom toch tot u zelven, en geef u niet zoo aan uwe verbeelding

sl

AltGAx. M aar ge hebt toch gehoorc
l m et welke verschrikke-

lijke ziekten hijmijbedreigt.
BERALD. Watzi
jtgetoch een onnoozçle bloecl.
ARGAN. Hi
j zegt dat ik binnen drie dagen ongeneesli
jk
ziek zal wezen.

BEIt&.
LD. En watbeteekent het,ofhijdatzegt? lshi
jdan
een orakel? Als men u hoort Praten , zou men zeggen , dat

Purgon uw leven in zi
jne handheeft,en dathijhetnaarwelgevallen verlengen of verkorten kan. Bedenk, dat (
le levenskracht

in u zelven is,en dat de woedé van mijnheer Purgon evenmin
in staat is om u te doen sterven, als zi
jne geneesmiddelen
kracht bezitten om u te doen leven. A1s ge wilt, kunt ge nu
m et een voor goed van de doctors af, en als ïe er volstrekt
niet buiten kullt, dan kunt ge gemakkeli
jk een allder kri
jgen,
m et wien ge waal
-schi
jnlijk mindergevaar loopt.
ARGAN. Och Berald,hi
jltentuli
jn heele gestel,en llijweet

hoehijmijbehandelen moet.
BERALD. Ik moettoch zeggen,dat gevolvooroordeelen zijt,
en datge de tlingen alheelraar beki
jkt.

A C H T S T E T O O N E E L.
ARGAN. BERALD. NETJE.

XETJE (tot

Mi
jnheer, daar iseen doctor om 11te

spreken.
Aat
u x. W elk een doctor?
XETJZ. W e1 een doctor van de zieken.

AalAx. Ik vraag je wie hetis.
XETJE. Ik ken hem niet; maar hij li
jktop me alstwee
droppels water, en als ik niet zeker was datmi
jnemoetlereene
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achtenswaardige vrouw was,zou ik denken datheteenbroêrtje
was,dat zeme na mi
jnsvaiers dool had geschonken.
ARGAN. Laat hem binnenkomen.

N E G E N D E T O O N E E L.
ARGAN. BERALD.

BEaALo. Ge wordt OP uwe wenken bediend: deeenedoctor
is pas weg ofeen andere komt alweêr.

ARGAN. Ik ben bang,datgt'nog een ongeluk aanbrengt.
BERALD. Daarheb ge 'talweêr!Datisweêr 'toudedeuntje.
AuoAx. J'
a, zie je; ik denk nog ovbral die ziekten,die
'

.

ik niet ken , die ..

T l E N D E T () O N E E L.

&ltGAx. BEl
t.&Lo. NETJE (al8.
lzldddâpdrrevkleed.)

.

NETJE .
Mijnheer, vergun in j, dat ik u een bezoek kom brengen, en u mijne dienst,en aan kom bieden voor alle aderlatingen en purgatien , die u noo ig mogt hebben .
ik ben u zeer verpligt . (Tot Berald.) WaarARGAN .
Mijnhe
aehtig, die lijkt spj'ekend op Netje .
NETJE .
Mijnheer , veigeef mij , ik heb vergeten eene boodschap aan inijn kneciht to zeggen ; ik kom dadelijk terug .

E L F D E T O O N E E L.
ARGAN. BERALD.
.

-

.

Al
tgxx. Zou Jenu nietzeggen,dat hetwezentlijkNeteis?
BERALD. Hetis waar,de geli
jkenisis zeergroot. Maarhet

is niet voor 'teerst, dat men zoo iets ziet, en c
le geschiedenis
is vol van zulke spelingen der natuur.
ARGAN. Ik sta er verbaasd over, el
1....

T W A A L F D E T O O N E E L.
BERALD. NETJE.

XETJE. Mratblieftu,mijnheer7
.
œ
&.
aGAx. MFat?

XETJZ. Heeftu mi
j nietgeroepen?
ARGAN. lk ? W el neen.

NETJE. Dan hebben mijne ooren getuit.
AllGA.
N. Blijfeenshierom te zien hoe die (
loctoropjelijkt.
xETzè). lk heb wel wat anders te doen ; ik heb hem genoeg
gezien.
D E R T lE y D E

T O O N E E L.
BERALD.

Als i.k ze niet allebei zag , zou ik denken dat llet
AII,GAN.
m aar een W aS.

BEaAI,D. lk heb veruronderlijke dingen over dergelijke gelijkenissen gelezen,en er zt'n eril1onzentijdgeweest.waariedereen zich meê vergiste.

AuG.
A.
x. Nu,ik zou mijhierook vergist hebben ; îk zou wel
een ecd hebben willen doen , dat het dezelfde persool
l was.

V E E R T 1E N D E T 0 O N E E L.

BERALD NETJE (al8.
çézlé:d&drgekleed.l

NETJE. A1
'ijuheer, vergeef mij datik u heb laten wachten.
AROAN (zachttotBerald.) Hetis verwonderltk.
XETJE. U zalmijhoop ik nietkwalijknemen,datiknieuwsgierig was om een beroemden zieke, zooals u is, te zien; de

roep, die overalvan u uitgaat,zalmi
j hoop ik verschoonen.
ARlAx. Hetismij zeerveeleer,mi
jnheer.
NETJE. Ik zie,datu mijoplettend aanziet. Hoe ouddenkt
u wel, dat ik ben.

ARoAx. Mi
j dunkt,u kan hoogstens zes-en-twintigofzeveuen-twintig jaar zijn.
xETzl. H a , ha, ha, ik ben negentig.
ARGAN. Negentig !

XETJE. Ja. Ziedaar een uitwerkselvan (
1e gelleimen mt-ner
kunstom frisch en sterk te blijven.
ARGAN. Waarli
jk ,een knap jong mensch voornegentigjaar.
xETzE. Ik ben een reizend geneesheer,ik ga van stad tot

stad,van provincietotprovincie,van ri
jktotri
jk,om ernstige
zieken voormijnebekwaamheidtevinden;zieken,waarmedehet
mij demoeitewaardig is,mîjbezig te houden;bi
jwieik er
eer bij inleg om er mi
jne groote en schoone geheimen op het
gebied dergeneeskunde op toe tepassen. Ik zou mi
jschamen
mijbezig te'houden met f
lie heele rommelgewoneziekten,met
diekleine verkoudheden en sluipkoortsen en krampen enpi
jllen.
Ik wil belangri
jke ziekten, Einke aaùhoudende koortsen met
hallucinatien ; afmattende scharlakenkool
-tsen , pest, waterzucht ,

pleuris met bolstontsteking;dan ben ik in mijn element,dan
kan ik zegepralen! lk wilde, mi
jnheer,(latu aldeziekten
had , die ik (laar opnoem , en dat u verlaten was door alle geneesheeren , wallhopentl, stervende, enkel om u de voortrefe-
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lijkheitlmi
jner mit
lc
lelen te bewi
jzen,en u te toonen, hoe gaarne
ik 11van dienst zou willen zijn.
AuGAx. Ik ben u zeerverpligt,mi
jnheer,voordegoedheid,
(lie u vOO1* mi
jheeft.
NETJE. Laat mi
j uw polseensvoelen! .Kom ,kom ,sla
eens ZOO al
s 'thoort. O , ik zal je we1laten slaan zoo als
'thoort. Diepols houdt vol. Jawel,jekentmi
jnognict.
RYie is uw geneesheer?

ARGAN. XijnlleerPurgon.
NETJE. Il
ie luan staat niet op mijnelijst onder(le groote
eneesheeren. àYatzegthijdat uo scheelt?
waoAx. Hi
j zegt, dat 'tmt in de lever zit,en anderen
'

Praten van de milt.

XETJE. Hetzi
jn allen domoors;gi
jlijdtaan delong.
ARgAx. Aan de long ?

XETJE. Ja. Watvoeltgi
j?
AaoAx. lk heb van tijd totti
jd hoofdpijn.
xzTzE. Juist,de long.

AaoAx. Het ismijsoms ofik een vlies voor mi
jne oogen
heb.
xlTzl. De long.

A'
RGAN. lk ben somsmisselijk.
xETzl. De long.

AaGxx. Somsvoelik mi
j dooralleleden vermoeid.
XETJB. De long.

ARoAx. En somsvoelikpijnin 'tlijf,eenesoortvankoliek.
XETJE. De long. H eeft het eten nog al smaak?

AuoAx. Ja wel,mijnheer.
xlrzl. De long. Drinkt gijgraag een glas wi
jn?
AaGAx. Ja wel,mijnheer.
XETJZ. De long.Na hetetenkrijgtgi
jslaapenslaaptrustig?
AalAx. Ja,mi
jnheer.
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

6s

xxTzE. Delong,zeg ik 11,delong.JY
'at-schrijftuw doctor
11als voedselvoor?
AxgAx. Soep,
xlTzl. Domoor!
ARGAN. Vogels,
XETJE. Domoor!
ARGAN. Kalfsvleesch ,
xl1'
JE. D omoor!
AltGAx. Bouillon ,
xETz:;. Domoor !

AllGAx. Versche ei
jeren,
NETJE. Domoor!
AaGAx. En 's avonds prttimen om den buik los te maken;
xlTzE- Domoor !
A=GAx. En vooral moet ik water in mi
jn wijn doen.
xlTzE. Ignorantzt8, ignoranta , ignoratum. U moet enkelen

wi
jn drinken, om uw bloeclte verdikken dat veelte dun is;
u m oet een flink stuk ossenvleesch eten , een stuk spek , een
stuk oude Leidsche kaas, ïort en.ri
jst,kastanjesen obliën.
Uw geneesheer is een ezel. Ik za1 er u eens een zenden , en
zoolang ik hier in de stacl ben,za1ik u van ti
jd tottijd kom en opzoeken.
A.GAN. U zal mi
jbijzondervel-pligten.
NETJB.

'Yatdrommeldoetgijmetdien arm ?

AaGAN. H oe dat?

XETJE. Dien arm lietik mi
j dadelijk afzetten,alsikuwas.
ARGAN.

W aarom ?

NETJE. Zietgi
j dan niet, dat hij al hetvoedseltotzich
trekt,en deandere zi
jde beletom er nutvan tehebben?
AaoAx. Ja,maarik heb mijn arm noodig.
xETJl. Dat regter oog zou ikmijookmaaruitlatensteken,
als ik lt was.
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AXGAN. Een oog laten uitsteken ?

NATJE. Zietgijdan niet,dathet 'tandere hindert en het
zi
jn voedselonttrekt? Geloofmi
j,laathd zoo gaauw mogelijk
uitsteken,dan kunt gijzoo veeltebetermethetlinkerzien.
AaoAx. Daaris geen haastbij.
NETJE. Vaarwel. Hetspi
jtmij,datik alweg moet;Inaar
ik moet naar een con81bltover een man, die gisteren gestorven is.
ARGAx. Over een m an , die gisteren gestorven is?
NETJE. Ja , -om te onderzoeken en te bespreken, wat m en
zou hebben moeten doen om hem te genezen. Tot weê
-rziens.
Altotx. weet, dat de zieken zelve den doctor nietuitlaten.

V IJ F T 1 E N D E T O O N E E L.
ARGAN. BERALD.

BERz
tto.
. lndert
laacl,datschi
jnteenbekwaam geneesheertezijll.

AalAx. Ja,maarhi
jis een beetje haastig.
BERALD. Dat zijllallevoornamegeneesheeren.
ARGAN. Mi
j een arm afzetten en een oog uitstekelz,opdat
het andere gezont
lerzou zijn.!Dan heb ik ma
ar liever,dathet
@. z
.g 01l (
,6
(1.
1niet zoo gezollt
l is. Een mooi ding m1J 06jl10Oï1
.

handig te maken !

Z E S 131 E N D E 14O O N E E Iu.
AltGkx. BERxLo. xETzE.

NETJE ècni
jnbaar wcf'
iemaltd ,
vvpli
t?
zl#dl.Kom ,kom ,ikgroet
je,ik ben volstrektnietgestemd om gekllcid tcmaken.
àltGAN. :'
V'
at is dat?

xlTzx. Uw genceshecr. Hij wilde mi
j dellpolsvoelelk.

A'
uGAN. Je zoudt zeggen,nog Op zi
jn negentigst'
ejaar!
BlR&.
Lp. N tl, Argan, omdat die Purgon toch boos is,

moesten wijmaareensspreken over diepartijvoormijnnichtje.
Axq.
&.
N. Neen, Berald , uiets van dat alles; ik za1 haarnaar
a
p
een klooster zenden , omdat ziJ
zich tegen mig
n wi1verzet heeft.
lk zie we1 c
lat er eene lieftleshistorie onder schuilt, en zonder
dat iemand 't weet heb ik eene geheime zamenkomst ontdekt.
BlzR&.
lzo. Afaar, Argan , als daar nu eens de liefde in het
spel was , is (lat dan zoo miqtladig ? Kan zoo iets u nu belee'

digen,alshetirleeren deugd toegaaten zijwillelltrouwen?
AltGkx. Hoe 'tmag zijn,Berald,ze za1non worden,daar
is niets aan te veranderen.
BERALD. Dat doet ge om een ander pleizier te doen.

ARGAN. Ik begrt'p u. Daar komthetbt'u alti
jd op neêr;
ge hebteen hekelaan mi
jne vrouw.
BlltAto. Nu, Argan , als ik dan ronduit moet spreken, dall

bedoelik uwe vrouw ook,en evenmin alsik uwestijfhoofdige
vooringenomenkeid met de geneeskunst kan dulden , kan ikuwe
vooringenom enheid m et haar verdragen of nog langer zien dat

ge blindelings in al de strikken loopt, die zi
j u spant.
NETJE. O ,mi
jnlleer,spreek nietvan mevrouw ;'
datiseene
vvouw, daar niets op te zeggen valt;eene vrouw zonder ti
sten
Da
t
ni
e
t
o
m
t
e
z
e
g
gen.
diemijnheer liefheeft
ki
jk!

AalAx. Vraag haarmaareens,hoemi
jnevrouw mt'liefkoost.
xE1'zl. Dat 'swaar.
AltoAx. En hoe ongerustze isovermi
jne ziekte.
XETJE. Zeker.
Axtux. En hoeveel moeite en zorg zi
j voormi
jheeft.

XETJE. Ongetwijfeld. (TotBerald.) Wilik u eensovertuigen en u dadelijk laten zien,hoeveelmevrouw val?mi
jnheer
houdt? (Tot.
z.
/r:Jzl.) Laat ik hem nu eens van zi
jne dwaling
overtuigen en heln '
uit den drool
u lelppn.

Altoax. H oe dan ?
XETJB. M evrouw komt dadeli
jk terug. Ga nu regtuiti11
t
lien stoel leggen, en houd u a1s of u dood is, dall zal u eens
zien hoebedroefd zijis,als ik haar dat zeg.
A.GAN. Dat mag ik we11i
jden.
XETJE. Ja , maar laathaarniettelaug in angst;want zi
j
kon het wel besterven.
ARGAN. Laatmijmaar begaan.
-Ir,in dien hoek.
NETJE (/pJBerald). Verberg u dJ

Z E V E N T IE N D E T O O N E E L.
ARGAN. NETJE.

altt
ktx. Ishetvolstrektnietgevaarlijkom zich doodtehouden?
XETJE. Wel ueen, hoe zou datgevaarlï
jk wezen?Ga daar
maarleggen. (Zackt tot âew). Watza1uw broederstaan te
kijken. Daaris mevrouw. Houclu goetl.
A C H T T IE N D E T O O N E E L.

B:
sLlxE. AaGAN Lin zt/zk8toelj. xETzE.
XETJE (âottdt zkl
/à al8o.f ze Belille p5t
rJ ziet.) Ocl1, lieve
H emel! W elk een ongeluk ! H oe akelig !

BELlsE. Watis er,Netje?
wETJE. Och,mevrouw !
BELlxz. W at is er dan?
NETJZ. Uw mall is dood.

BEI.lxE. lsmi
jn man dood?
XETJI. Helaas, de arme overledenc is dood.

BELINE. Zeker?
xETzx. Zeker. Niemand wx t het nog ; ik was hier alleen.

Hij is mijne armen gestorven. Daarligthi
jin zi
jn stoel.
BELINE. Goddank, dat is een pak van mi
jn hart. Ben je
niet (
lwaas,Netje,om over (lien tloot
lte treuren!
NETJE. Ik dachtdatik schrei
jen moest,mevrouw.
BELINE. W e1 neen , ik zou niet weten waarom . W at is er
aau dien man verloren ? W at voornutc
leetlhijhier? Een

man van wiertiedereen last had:morsig,wàlgeli
jk,altij; met
een lavement ofeen drankje in zijn lijf;alti
j; aan 'thoesten,
kugchen en spuwcn , dom , vervelend , knorrig en dag en nacht
aan 'tschelden op knechts en maeiden.

xrTzl. Eenemooije li
jkrede!
BELlxx. H oor eens, Netje, 2
-emoetmijmijn plan helpen
uitvoeren;reken er op,datjegoeclbeloontlzultwortlen. Omdat gelukkig niemand nog van de zaak afweet'
,moeten wij
hem in zijn betlleggen en zijn dootlstilhouden,totikmijne
zaken in orde heb. Erzijn papieren en geld,die ik inveiligheitlbrengen wil;ik heb nietvoor niemendalmijnebestejaren
bijhem doorgebragt. Kom ,Netje,latenwijeerstzijnesleutels
llom en.

ARGAN (op8pringendej. JYacht eens even !
BELINE. O !

wxoAx. Zoo,mevrouw ,houd je zoo van mij?
xETzz. Och hemel, de overledehe is niet doot
l!

AxgAx (tot Beline ïzl 'tâeengaan.j lk ben bli
j,datik j:
vriendschap zieen datik diemooijelofrede hoorde,dieje op
m e gehouden hebt. D at is eene goet
le 1esvoor 'tvervolg,daar
za1 ik veel om laten.

N E G E N T IE N D E T O O N E E L.

BERALD VitJïjzl'
qchlt
illioek'J'p;;ît?
zlW).

NETJE.

NuArgan,nu zieje het!
xETzE. Lieve tijd,dathac
lik nooitkunnen (lenken. Maar
daar komt jufvrouw Angelica aan; ga nu weêr eensleggen
zooals straks4
b, dan zullen wijeenszien hoe zi
juw dooclverBERALD.

nemen zal. Dat kan u ligt proberen , en om dat 11 nu toch

aan den gang iskan u meteen gemakkelijk weten,hoe uwe
familie overu denkt.
(Berald rerbergtz?
'câ'weder-)
T W 1 N T I G S T E T O O N E E L.
ANGELICA. NETJE.

xEl'
zz (doende alno.fz;
J'xr
lngelica OJdJziet.) Och Hemel,welk
een ongeluk ! Mrelk eene ramp !

&xt
4ELlcA. Watsclleelter aan,Netje! Mfaarom schreitge?
XITJE. Ach, jufvrouw Angelica,ik moetu treurig nieuws
-

mededeelen.
AxGELlcA. JYat tlan ?
xls1'zE. U w vader is dood.

ANGELICA. lsmijn vader dootl,Netje?
XETJE. Ja,daarligtht';hijiszooop'toogenblikgestorven.
AxGEl.lcz
t. LieveHemel,hoetreurig!àvelk eenevreesseli
jke
beproeving! Moet ik nu mijn vader verliezen,lleteeltige dat
mi
j in de wereltl overbleef;en tot overmaatvan smart moetik
hem verliezen op een oogenblik,dathi
j boosop mijwas.Mrat
moetik beginneu,ongelukkige?Mrelken troost kallik bi
j zulk
een verlies vinden ?

Als i.k ze niet allebei zag , zou ik denken
T Odat
O Nllet
E 18
1 L.
Als i.k ze niet allebei zag , 1(
zou
ik denken dat llet
LEANT.

ltluEz
tx'
l'. W at scheelt er aan , schoone Angelica? '
W aarom

schreitgi
j?
AxGEI.
lcA. Ach, ik beTveen het dierbaarste en kostbaarste,

watik op de wereld had:ik beween den (
lootlvanmi
jn vader.
KLEAXT. H emel, welk een verlies! welk een onverwachten
slag ! Helaas! na het aanzoek dat ik uwen oom verzocht hatl

llem voormijte doen,kwam ik zelfhier,om hem tesmeeken
11aan mijteschenken.
AxozLlcA. O Kleant, laat ons van niets meer spreken.

Laat alle gedachten aan een huweli
jk varen. Na hetverlies
van mijn vader î
vil ik nietmeertot dewereld behooren,en
ik doe er voor alti
jtlafstand van. Ja,vader,nuikzoostraks
nog uwe plannen heb gedwarsboomd , wil ik ten minste eene
uwer wenschen opvolgen en daardoor het verdriet een weinig

zoeken goed te maken, datik u aangedaan heb. (Zi
j knielt
voor Jdyznedej
-.) O vader,dat beloofik u. lk omhels u teu
teeken van mi
jn berouw.
jn lieve
ARGAN (zlngelicq ppsAc/zt
vz/#s. ATi
AxGxrlca.. O !

wu(
4xx. Kom hier, vreesniet;ik ben nietdood..Gijzijt
mijn eigen bloed,mijne eigene dochter,en hetverheugtmijte
zien,dat gijzulk een goed meisje zijt.
T W E E -E N -T W I N T I G S T E T O 0 N E E L .
ARGAN. BERALD. ANGELICA. KLEANT. NETJE.

AxoxyulcA. O , welk eene gelukkige verandering !Vader,nu

de hemelu,alscenebtlitengewonegunst,aan mijwedergeeft,

laat ik mi
j1tu aan uwe voeten werpen en éénezaak vall11afsmeeken. A1s u deneiging van mijn hartnietgoedkeurt,als
u weigert mijKleanttotechtgenoottegeven,dan bezweerik
11 mij ten minsteniette (
lwingen een ant
ler te huwen. Dat
is de eenige gunst, die ik van u vraag.

KLEANT (r00r wdrplo
zltederknielendej
.. ocù,luijllheer,laatu
door hare en mi
jne gebeden roeren, en verzet u niettegen
eene wederkeerige en zoo opregte liefde.

BERALD. Argan,kuntgi
j u daar tegen verzetten?
Mi2
'nheer, zoudt gi
j ongevoelig zt'n voor zooveel

AltoAx. Laat hem geneesheer worden en ik geefnlijne toestemming tot dithuwelijk. (lbtKleant.j Ja,wortlgeneesheer
en ik geefu mtne dochter.
XLEA.
XT. Zeer gaarne, mi
jnheer. Als ik datmaarnoodig
heb om uw schoonzoon te worclen , zal ik doctor, dej nood.
s
apotheker worden , als u het wil. Dat beteekent niets, en ik
zou nog wel wat m eer willen doen om de schoone Angelica

te krijgen.
BERALD. Maar Argan,daarkomtmijwatandersin t
legedachte: wortl zelf (loctor. Het was toch nog gemakkelijker
om zelf alles te weten wat gi
j noodig hebt.
XETJE. Dat is waar. Dat is het beste middel om spoedig
te genezen; er is toch ï00ne ziekte zoo brutaal,datzijmet
den doctor in eigen persoon durft spotten.
AEGAN. Ik gel
oofdatgij metmi
jspot,Berald. Ben ik OP
om
t
e
s
t
ude
r
e
n
?
een leeftij(1
BERALP. W at, stuc
leren ? Ge zi
jtknap genoeg,en erzi
jn

ervelen,die lang zoo knap nietzi
jn als gt'.
Altgkx. Maar men moettoch goed Latijn kunnen spreken,
en de ziekten en de geneesmiddelen kennen.

BERALD. Als ge den mantel en de baretkrijgt,leertge
datvan zelf,en laterwordtgeknapperdan gi
j.zelfwilt.
ARGAN. H oe, kan men dan over de ziekten spreken , alleen
als men dien mantel draagt?

BERALP. Ja, men behoeft maar met mantel en baret te
spreken , en alle wartaal wördt geleèrd en elkedwaasheid wordt
verstandig.

NETJE. Jvel,mijnheer,alwas'talleen maar om uw baard;
de baard rnaakt den halven doctor.
KLE&XT. In elk geval, ik ben tot alles bereid.

ByR.
&zuO Ltota.
/r.
yczl). Wiltge,dathetdadeli
jkzalgebeuren?
at
atux. Hoe,dadeli
jkN9
.
BERALD. Ja , en in uw eigen huis.

tlt()Ax. In mijn eigen huis9
.

x

BERALD. Ja. lk ben bekend en bevriend Tnet eene faculteit,

die de plegtigheic
l daclelijk in uwe zralzalvoltrekken. Datza1
u niets kosten.
Aalz
tx. M aar watmoet ikzeggen? W atmoetikantwoorden?
BERALD. Ze zullen u in een oogenblik helpen en ze zullen
tt op schrift geven, wat ge zeggen moet. Ga u maar vast
aankleeden. lk zal ze laten halen.
AaGztx. Nu , dat moet ik zien.
Als i.k ze niet allebei zag , zou ik denken dat llet

BERALD. ANGELICA. KLEANT. NEYJE.

xluzk
tx'
l'. W atbedoelt u toch? W at meent u >et die faculteit?
XETJE. JYat is u toch van plan ?

BEuiLo. Om van avonl eens een pretje te hebben. Wi
j

zullea mijn hroeder met alle mogeli
jke plegtigheid ill(1e faculteit der geneeskunde doen opnemen.
ANGELICA. M aar me dunkt,oom , dat u vader wel wat al
te erg beet neemt.

BERALD. M aar, lieve nicht, ik neem hem niet zoo zeer

beet,a1swel,ik schik mijnaar zijne grillen. Hetblijftonder
ons. Wij zullen ieder eene rolop ons nemen;dan hebben wij
er dubbel pleiziervan. Laten wij spoedig een en anderklaar
maken.

XLEANT (/pJdngelica). Vindt gi
j 'tgoed?
ANGELICA. Ja, als oom ertoch ook bijis,mag ik 'twel
li
jden.
KLEANT. Laat O11S (lallm aar gaan.

S C 11IL L E 11,

M A R IA ST U A R T.

E E N T R E U R S 13E L.

VERTNLING
VERTALING VAN
VAN J.
J. J .

K A.&T
L. T E N K
T E.
E.

P I8
!11SO N E N.

ELIZABETH , koningin van Engeland.
MARTA STUART , koningin val'
lSchotland ,gevallgenc in Engeland.
ROBERT DUDLEY , graaf van Leycester.
GEORGE TALBOT, graaf
Van Shrewsbury.
#>
M-ILLIAM cEcllu, baron-'van Burleigh , groGtschatbewaarder.
I)E GRAA, vAN KENT.

lsrlI,LlAx oztvlsox , staats-sekretaris.
AMI.
&S PAULET,rit
lder, bewaker van X aria.

MORTIMER,zijn neef.
pE GI
kAAE AUBESPINE , Fransch gezant.

DE GR.
&A>nBELLIIVRE,buitengewoonboodschappervanFrankrijk.
OKELLY , M ortimers vriend.
DRUGEON DRI/RY , tweede bewaker van M Aria.
MELVIL y haar huishofm eester.
HANNA KENNEDY y hare Zoogm oetler.

MARGARETHA KURLyharekameljtlFer.
DB SIIERIF VAN HET GRAAPSCHAP.

EEN OFFICIER VA; DE LIJFWACHT.
FRANSCHE EN ENGELSCHX HEPREN.
TRAW ANTEN.
HGFDIENAREN VAN DE KONINGIN YAN ENGELAND.
BEDIENDEN VAN DE KONINGIN VAN SCHOTLAND.

E E 11S T 1! B E f)R 1)F.
HetKasteelvan Fothcringhay.

Een Kamer.

E E R S T E T O O N E E L.
HAxxA xExxlov , zoogmoeder der âpgîïzwizl ratt Sclp/îlz/tî, in

Jdro
kd ttcht pzdf PAULET, dietlppzwt
?wdz?d18dt
?zzka8t te openelt.
oltulEox DRURY,zi
jn medeâel
per,met Jrddll
F
l'ztrt
î.
l
tlxxlov. Watdoetgi
j,Sir?Waartoe vermeet geu weêr?
M'eg van die kast!
PAULET.
W aar kwam die pronk van daan?
M en wierp haar uit het hoogste vensterraam :
M en heeft beproefd den tuinm an om te koopen
M et dit kleinood. - Vervloekte vrouwenlist!

In weêrwilvan mi
jn zorg,mi
jn arendsoog,
Nog kostbaarheden , nog verbol
kgen schatten !

(be kant f'
/czwr/
J/dzîA.l
'
W-aar dit school, zit nog meer!
Terug vermeetle!
Hierin bewaart Alylacly haar geheiluen.
KENNEDY.

PAULET. Die zoekikjuist. (Ge8cn'l-i
ltelt/:voov8chll
tJJJe0?t#.)
Papieren zonder waarde ,
W at krabbels m et de pen , tot korting van
KENNEDY.

Den tijtlderaaklige gevangellschap.
IaXtIluET. De lecligheid is broeinest van het kwaad.
ltExxloY. 'tls alles fralsch.

lazvI
J1-1.
-1.
-.

'
a
Tles te erC
o7
-er! uraltt dl
.
e taal

Qpre(
u
:l:t,L?nglant
lsv1
i
jand.
xlsxxEov.
Schetsen al te maal
Van brieven aan de koningin val
l England.
PAULET. Die za1 'kbestellen. Zie,wat glinstert hicr?

(HC
'-h'
eelt p.
p een çelt
?/
rkk
/t
.reer f'
edlmlctezlhaaltz/?
;/ eeu têf
toèorgen Jfx
f#e klel
blodiètt '
/d r0olAch,Lê03.)
Een diatteem , bezet met ez
-lgesteent',

Doorweven lnetde leliën van Frankrt-k!
(Ili
jget
ftJc/kleiltood aan zùk yeleideî--)
Bewaar dat, llrury. Leg het 1)1
2
- de rest.

Lbrllly qf.4
I
tlxxEoY. Verneedrende onderdrukking , die '
wij1t-den!
PArLtT. Zoolang zijnog bezit,kan zi
j nog schaclen ,
Mraut alles wordt een wapen in haar hand.
ItExxEov. lleb deernis, Sir ! Beroof ons levell lliet

Van 'tlaatste sieraat
l. Dearme li
jderes
Vind.
t troost il1 d'aanblik van vervlogclz glans,

àYantalhet andre ilebtgi
j ons ontlloltlelt.
P&IJLET. 'tBertlstin goetle llanden. 0p zi
jn ti
jtl
îvordtalles eerli
jk haartertlggegeven!
IiExxEov. '
BTie ziet llet deze naakte wanden aan ,
Dat hier een kouinginne woont? sYaar is
H et troongehemelt' boven haar gestoelt'?

M oetzij den teetlren voet,zoo zachtgewend,
N iet zetten op een vloer, gcmeen en ruw ?
Jn glansloos tin
de lniuste kamervrouw
Yerslnaatlde 't! wordtzi
j aan hellr discllbediend.
PAULET. Zoo di
ende zijte Sterlin haar gellaal,
r
ferrvi
jlzij Inet11c11rlninllaartlrollk tlitgoutl.

xExxnoy'
. 1)e kleille llulp des spicgels zelfs ontbreekt.

P-&tJIZE'
1'
. Zoolltng zi
jnog haart'delbeeld bescllouwt,
lloudt zi
jnietop te hopen en te wagen.
xlxxl
:o'
y-. Zi
j lleeftgeen boek,tot voetlselvan den geest.

PAULET. Alen leest tle Scllrift ltètLtr :?001
-,die 'tltart,verlletert.
xsxxEo'
y'
. Ook zelfs de dierllre lllit is haar ontrltkt.

Ià.
&t:1uET. Jvaarop zî
j dartle luillneliedren speelde!
ltExxEo'
y. Is clat eel lot voor 'tedel troetelkind ,
Die in de wieg reeds koninginue was,
Aan 'tweelclrig hof (ler A1edici gewiegd
Als in den schoot vall al wat vreugde heet?

Het zî
jgenoeg,datllaarde l
uacllt ontviel,
àvaartoe die arme sieraâ
.,
11 haar misglllttl?
I11 gvoote ralupen leert eell etlel llart
Zich schikken ; luaar het is een stltztg verdrlet
.

'

De t
laagltkscllegeriefli
jklleêllte ontlleerell.
latvLsT. Die voeden slecllts il1 'tllarte (t(? i,J
-(1.
(.
,111ei(t,
Dat komen l
zloest tot inkeer en berollur.
Een wltft en zonclig levelt wordt alleen
l11 lloodtlrtlft en vernedel'
iug geboet.
.

ltExxEo'
y. Inclien haar teêl'
ejollkheittzich vergreep,
Zoo gaat dit haar gelveten aall el1 G od.
ll1 Li
nnglanc
l is geen recllter over llaar.

patlLEr. Z( Tvordtgericllt '
waar zi
j lnistlrelrell 11(
?(
aft.
l
tExxEoAr. Tot kwaadcloeu kneldell llaar veel te ellkz
lanttcll.
..
eel

PAULET. Tocllwistzt'llit die ellge baudelt(.
j.
Nal
ajyj
JYel uit te strekken over (le aard , (1e l'
akkel

vall burgcrkri
jg in 'tkoninkrîjk te slillgren,
En tegen onze koningin , die (.
)od
Behoedde ! moordnaarsbenden op te hitsen.
lleeft ze uit deez' muren 11ell nict aallgezet,
lliell booslvicht Parry e1
).(li(
?l Babingtoll,
,
r ot zulk eell gruwelstuk als koningsluoord ?
'
Bveêrhield l
'
nisschien dit tralicvenster llaar
llet edel llal-t van N orfolk te verstrikkell?
AToor haar geoflertl, viel llet beste hooftl
H ier op dit eilal
'
ld olltle1- 'tbeltlllnzwaltrtl ---

En heeft misschien (litjal
ulucrlijltc voorlleelcl

6

De clwazen afgeschrikt,die zich wedijvrend
Om harentwil in d'afgrond nederwierpen?
Het bloedige schavot ziet haar ter eer
Het eene slachtlam imm er 'tandre volgen ;

En tlat houdtnimmerop,totc
lat zi
j-zelf,
De schuldigste, daarop geolercl is.
W ee, clriemaalwee den dag ,toen Englantls kust,

Te gastvri
j,deze H.
elena ontfing!
KENNEDY. Gastvrijheeft England haar ontfangen,llaar?
Die ongelukkige , die sints den dag ,

Toen zijden voet op onzen bodem zette',
Om , als een hulpeloze balling , heul

En heiltezoeken bijheur bloedverwant,
Zich tegen volkenrecht en ltoningswaarcle
Gevangen ziet, in enge kerlterkrocht

Den schoonen tt'clderJonkheiclmoetverslijten
Die nu,nadatzi
j allesheeftervaren
Wateen gevangnisbitters heeft,geli
jk
Een a'
lledaagsche booswicht, voor 'tgericht

Geroepen wortlten schant
llijk aangeklaagcl
Alswaartlte sterven zij,eel koningilï!
PAULET. Zijkwam in 'tlanc
lgeli
jk een moorderes,
Vemvorpen van haar volk , en van dell troon

Verschopt,dien zi
jmet gruwlen hat
l bezoedeld.
Zt'kwaln,om ,tegen Englandsheilgekant,
De Spaansche gruwlen uit Alariaqs dagen
Tertlg te brengen , Englancl katholiek
Te maken , aan den Franscltm an te vercatlen.

Mraarom heeft zij versmaaclhetEdinburgsch
Verclrag te teeknell,haar vermetele aanspraal
k
Op Ellglancl op te geven , en t
len weg
Uit dezen kerlter met één pennestreek

Zich te openen? Veel liever wiltle zi
j
Gevangen bli
jven ,zich mishandeld zien,

Dan van deze ijclle titelsafstand doen.
En wJJ
-rom deed zi
j dat?'
Wt'lze op heur listeu
Vertrouwt, de tooverkracht der samenzweering ,
En onheilbroedend heel dit machtig eilantl
Van uit heur kerker te veroovren lzoopt.

ltExxxo'
y.. GïJ
' spot, Sir!

Bi
j uw hardheitlvopgtgt'nog

Den bittren hoon ! Zc
.', zulke droomen kweekell,
'

Zij,die hier levend ingekerkerd leeft,
Zi
jwie geen woortl van troost,geen enkle stem
Van vriendschap uit het vaf
lerland bereikt,

Die lang geen menscllli
jk aangezicht meer zag
Dan 'tdreigende gelaat :an heur cipiers,
Die sedert kort een nieuwen wachter in
Uw onbeschoften bloet
lverwant onting ,
Van nieuwe tralies zich omrasterc
l ziet

I'AULIT. Geen ijzren traliewerk schutvoorhaarlist.
Mrie weet,öfdeze staven niet doorvijld,
Of hier in dit vertrek d.
e vloer, de wanden ,

Van buiten vast,nietholvan binuen zt'n,
'tVerraac
l naar binnen latencl, als ik slape?

Ellendig ambt,datmi
j ten deeleviel,
De listige onheilbroedster te bewaken !

Devreesverjaagtmijn sluimering;ik waar
Des nachts in 'trontl als een geplaagde geest,
'k Bep.roef de grendels en (le trouw der wachts,
En zie m et beven elken morgen komen ,

Die almi
jn vrees vervullen kan. Maar 'tzij!
'k M ag hopen , dat het einde nader spoedt.
W ant liever hieltl ik aan de hellepoort
H et opzicht over 'their der doemelingen
Dan over deze sluwe koningin.

KExxEo'
r. Daarkomtzi
j-zelf!
PACLET.
Den Heiland in de hand ,
Den hoogmoed en de wellust in het hart,
!

T W E E D E T O 0 N E E L.
MARIA f/esluierd , suet een crucifix in de hand.

DE
.
DE VORIGEN
VORIGEN.

KENNEDY , (haar feazîpd/ snellende.) O koningin !Nu treedt
men ons m et voeten.

De dwinglandi
j,de wreedheid woedtitl'tblinde,
En elke nieuwe dag hoopt nieuwe ellentl
En smaad op uw gekroonde kruin.
MARIA.
Bedaar!
Spreek op , wat is op nieuw gebeurd ?
KENNEDY.
Zie hier!
Alen heeft uw slot geschonden , uw geschriften ,
Uw laatsten schat, met zooveel zorg gered,
Al wat 11 van uw schoone bruidsieraân

UitFrankrijk rest, isin zi
jn hand. Gijhebt nu
Nietsvorstlijksmeer,gi
j zijtnu gantsberoofd.
MAUIA. '
Weeskalm ,mi
jn Hanna! Deze pronkselsmakçu
De koningin niet uit. M en kan ons laag
Behandlen, niet verlagen. 'kLeerde reeds

In Engeland mi
j aan zooveel gewennen,
lk kan ook dit verdragen. Ziet, ge hebt
M et ruw geweld 11 toegeëigend wat
lk heden zelf van plan was 11 te geven.

Bij deez'papieren vindt gij ook een brief,
Geschreven aan mijn koninklijkezuster
Van Engeland. Geefmijuw woord,datgi
j
Die regelreclzt in llaar bezit zult stellen ,
En niet in Burleighs ongetrouwe hand.
PAt7I./T. lk zal er over tlenken, wat
'

M.
t1tIA. Gij moet den inhoud weten,Sir!
. lk smcck
In dezen brief haar om een groote gunst

0m een persoonlijk onderhoud methaar,
Die 'knimmer heb aanschouwt
l. Men heeft mijhier

Getlagvaarcl voor eell llooggericht van luallll(
?ll,

Die ik als nzijns geli
jken nieterkennen,
Tot wie ik nietvrijlnoedig spreken kan.
Elizabetllis naij verwant,isval
z
A1
't'n kunne en raug. Alleen voorhaar,de zuster,
1)e kouingil', de vrouw , ontsluit ik 'thart.
l
ax.cl,
'
l
!r
l
-. 5Yel lueuigl
uaal, Alylacly ! hebt ge uw lot,

llebtgij uîve eer aan l
'
nannen toevertrouwd,
Die toch uw achting minder waardig waren.
AfAltIA. Ook nog een tweec
le gunst verzoek il
t haar ,

Onmenschli
jkheicl alleen kan mî
j die weigren.
Reetlslangelltt'llontbeer ik in den kerker
Den troost der kerk , 'tgenot der sakramellten ;

Elldiemij kroon en vri
jheid heeftgeroofd,
Die zelfs mi
jn leven dreigt,die zalvoor l'
nij
Toch niet de poort des llemels M'illel sluitell.

PAULET. Zoo gij'tverkiest,de Deken van de plaats
Mtult Lheiil8nelin de 0*:#4r21valleuh). lk wil niets van den
Deken. 'k W ensch alleen ,

Ik eisch,een Priestervan mi
jn eigen kerk.
Een schrijver met getuigen ook verlang ik,
Tot samenstelling van mijn laatsten wil.
'tVerdriet,hetlange kerkerli
jden,teert
Mijn leven weg. Ik vrees maar al te zeer,
Mt'n dagen zijn geteld,en ik acht mî
j-zelf
Een stervende gelijk.
èAULET.

Dat 'swel gedaan ,

Datzi
jn bescllouwillgen , die 11 betamen.
AfAltlA. '
Bfat weet ik , of niet ras een vlugge llal1(l
H et trage werk der c
lroefheitl zal verhaasten ?
lk wilmîjn testamentdoen luaken , 'k wil
Beschikken over 'tgeen mi
j toebelloort.

I'
AIJLET. Die vrijheiclhebtgij. Englant
lskoningin
'Yilzekermetuw roofzicllnietverri
jken.
MARIA f/esluierd, suet een crucifix in de hand. DE VORIGEN.

MAaIA. Men heeftaan mi
jn getrouwe kamermaagden,
Aan mi
jn bedienden,mij ontrukt- Waar zi
jn ze?
W at is hun lot? ilun diensten kan ik missen ,

Maartotmi
jn eigen zielrustwilik weten,
Dat zi
j om mijnietlijden en ontbeeren.
PAULET. Vooruw bedienden is gezorgd. (f7?
J
/ wilgaan).
MAUIA. GïJ
'gaat,Sir?gi
j verlaatmijandermaal,
En zondermijn beklemd en angstig hart
Te ontlasten van de bange onzekerheid.

Ik ben,dank zijderzorg van uw spionnen,
Gescheiden van de waereld :geen gerucht

Dringt door dekerkermuzen tot mij door;
Mijn 1ot berust in mijner haatren hand.
Een eindeloze maanc
l is voortgekropen,
Sints hier die veertig rechters plotseling

Mij overvielen en een vierscàaar spanden,
Metschandelijken spoed,onvoorbereid
En zontler dat me een raadsman werd gegeven ,

Mij daagden voor een ongehoor; gericht,
Op zware klachten , listig ingekleed,

Mij,de overrompclde en bedwelmde,dwong
Te andwoorden , uit het hoofd en moncleling.

Als geesten kwamen en verdwenen zi
j.
En sinds zi
jn aller lippen sprakeloos;
Ik zoek vergeefs in uwen blik te lezen ,

Wieoverwon,mi
jn onschuld,de i
jvervan
De vriendschap,ofdesvijandsbopze raad.
Verbreek in 'teind uw zwijgen - Doe mi
j weten
W at ik te vreezen of te hopen heb !

PArII'
P (ztq ddzlk zmi
.
)'
geltl. Sluitgij uw reekning met den
hemel af!

MARIA. lk hoop op zijn barmhartigheit
l en hoop
0p 'tstriktste recht,Sir,van mi
jn aardsche richters.
PAULET. O ,u za1rechtgeschiên. Zi
jt dies gewis!

11

MARIA. ls mi
jn procesten eintl,Sir?
'k W eet het niet.
M.
tltIA. Ben ik veroordeeld ?
PAULET.
'k W eet hd niet, M ylady !
MARIA. M en gaat hier gaarne l-as tewerk. Moetmi
j
De beul ook overralleït,als (le rechters?
PAULET.

PAULET. Geloof maar,dat het zoo zal zijn,dan treft
Hi
j u altijd in beterstemming aan.
AfARIA. Nietszalmijin verbazing brengen,Sir!
B-at een gerechtshof in W estminsterhall,

DoorBurleighsnijd en Hattonsvli
jt bestuurd,
Voor vonnis vellen (
lurve
ik weet te we1
W at Englands koningin gerust m ag doen.
tchten ,
PAULET. Oud-Englands heerschers hebben niets te dt
Dan hun geweten en het parlement.
Het vonnis, door Gerechtigheid geslagen ,
W ordt door de M acht volvoerd , en - onbevreestt!

D E R D E T O O N E E L.

Dz voltlGlx. MORTIMER, Pauletn ZI::
J , tveedt Jïzlzlt
/ol, en
zonder der kpzdfzl
pfzl eenige pzzzldrlzccz
zlâeïd te Jd/ppz
lezd, 8
preekt
fpf Paulet.
MORTIMER. M en zoekt u , oom !

(Hi
j r:rftl0
.
/#:;J zich op dezevdefc/
yzd. De koningin merkt#:J
met ergerni8 p.p , evt f/xzlfff zi
ch tot Paulet, die JezzrolgeltfcïJ.)
MARIA.
Sir! nog één enkle bede.

Alsgi
j mi
jietstezeggen hebt,van u
Verdraag ik veel, ik eer uw ouderdom.
Den overmoecl tles knaaps verdraag ik niet.

Ei,spaarmij d'aanblik van zt'n onbeschoftheid!
PAIJLET. Om 'tgeen in hem u stuit, schat ik hem hoog.

Want hij behoortniettotclie zwakke dwazen,

llie smelten bi
j een valschen vrouwentraan
llt'isbereisd,komt uitParijsen Rheims,
En bl.
ellgt zijn trouw Oud-Engelsch hartweêrmeê:
Aan llem, Alylady,isuw kunstverspild! (.
/AJ'gaat cJ.)
V IE R D E T O O N E E L.
MARIA. KENNEDY.

ItEsxEov. Dat zegt de ruwhart 11 in 'taangezicht!

MAUIA (in .
e.
pé'
fv,
yvelzoltken). '
lri,
'hebbellin de dagenonzer
l
glorie

Dervleierijte willig 'toor geleelltl:
'tlsbilli
jk,goede Kenned.
y!datwi
j
De klaagstem des verwijts nu ook vernemen.
IfExxEoY. H oe? zoo gedrukt, zoo m oedloos, lieve Lady ?

Gi
j waart zoo vroli
jk,gi
j plachtmij te troosten,
En 'k laakte liever nog uw overm oett
Dan uw zwaarm oedigheid.
MAltIzt.
'k H erken llaar wel.
Dat is het bloedig spook van konilg Darnley ,

Dattoornig uit de donkre groeve sti
jgt;
En nimmerza1hetvrede met mij maken,
Tot datdemaatmijns lijdtns is vervuld.
KENNEDY. Ach , welk een denkbeeld --

MARIA.

Hanna!ïijvergeet,

M aar ik bezit een trouwe erinnering

Dejaardag van die jammerli
jke daad
ls heden wederom terug gekeerd :

llt'is 't,dien ik metboete en vasten viere.
xlxxEoY. Breng eindeltk dien boozen geesttot rust!
Gij hebtdedaad metjarenlang berouw ,
Alet pïjnli
jke beproevingen geboet.
De M oederkerk , t
lie t
l'aflaat-sleutel heeft
Voor ell
te schuld , de hemel, heeft vergeven.

MARIA. Ver
sch bloeclend sti
jgt de lang vergeven scllttltl
Te voorschijn uitden licht-bedekten kuil.

De schim des echtgenoots , die schreeuwt om wraak ,
Keert voor geell misbedienaars schel, voor geell
H oogwaardig in des priesters hanc
l, in 'tgraf.

KEXNEDY. Nietgi
j hebthem vermoord!Dattleden(tndren!
M.
tRIA. lk wist er van. Ik liet de daad geworden ,
En lokte vleienc
l hem in 'tnet des dooc
ls.

K>zxxy:ov. Dejeugclverzaclltltw schuld. Gi
jwatrttoenllog
Zoo jong,zoo teêr.
MAUIA.

Zoo teêr

en laadc
le toch

De zware schuld op luijllzoojeugclig leven!
KEyNEDY. Gt'waart doorbloedige beleediging
Getergcl en door den overmoed des mans,

Wien ùweliefde alleen,gelijk de hand
Eens engels, uit het duister llad getrokken ,

Dien gij,door 'tbruitlsvertrek,den weg ten trooll
Gebaand hadt, wien ge uw frissclle schoonheid gaaft,

En,metu-zelve,uw koninklijke kroon.
Kon hij vergeten,datzi
jn scllittrelld lot
Grootmoedig door de liefde was geschapen ?

En toch vergat hij dat,de onwaardige!
Hijkrenkte metverneedrende verc
lenking
Metruwe handelwijs,uw tederheid,
El1maakte alzoo zich walglijk in uwe oogen.
De toovermacllt hield 0P , die u verblindtle :
Ge ontweekt vergramd de ot
nhelzing des trouwlozen ,

En gaafthem der veraclïting pri
js. En hij...
Beproefdehi
j 't,uw gunstterug te roepen?
Verzocht hijom vergeving?W ierp hijweellend
Zich aan uw voeten , beterschap beloovend ?

1)e afsclluwlijke dul
'fdeu trotseeren!hi
j,
Uw scllepsel, vilde voor uw koning spelen ,

En vooruw oog liethj uw lieveling,

14

Den schoonen zanger Rizzio , doorboren. -

Gijhebthetbloed alleen metbloetlgewl'okell!
MAaIA. En dàtook zalzich wreken met méttbloed!
Gijspreektmt'n vonnisuitterwt'lgi
jtroost.
KExxlo'
r. Toen gi
j d.
e daad gescllieden liet,waart gi
j
U-zelve niet, u-zelf geen meesteres !

Gi
j waartvan blinden minnegloed waanzinnig,
Hetspeeltuig van den vreeslijken verleider,
Van dien rampzaalgen Bothwell. Over
Regeercle, m et al (l'overmoec
l des m ans,

De schriklijke,dieu doortooverdranken,
Door helschekunstnari
jen 'thartverwarde,
Verhitte' -

MARIA. Ach,alzijn kunstnari
jen 5Val*e11
Nietsdan zi
jn mannekrachten mijnezwakheid.
ltlxxlo'
r. N een zeg ik ! Alle geesten der verdoem nis

Moesthi
jtehuipe roepen,diealdus
Den blinddoek om uw zielewontl! Gi
j hatlt
Geen oor meer voor 'tvermanen der vriendin ,

Geen oog meer voor hetgeen welvoeglijk was.
Verlaten hat
l u de eerbre vreeze voor
Xe menschen ; OP UW Wangen , Waar Weleer

Hetblosjen der bescheiden schaamteblonk,
Daar vlamdè nu de vuurgloetl der begeerte.

Gijreet den sluier des geheimsvan één :
De grenzenloze stoutheid van den m an
H ad ook llW schuwheid overwomlen
ïç
J
*
Stelde ook uw schantl met driest gelaat ten toon.

Gijliethetkoninklijkezwaartlvan Schotland
D oor hem , den moorder, wien t
le vloek des volks
Nasnerpte, t
loor d.
e straten Edingburgs
H eendragen voor u uit in zegepraal;
Ge omringde uw parlement m et wapenen ,
En hier,in 'teigen heiligdom (
les Rechts,

Dwongtgijmetdriestkomec
liespelderechters,
Den booswichtvrijte spreken van tlen moord
Gijgingtnog vercler Got
l!
Voltooi gerust,
En reikte hem mijn hand voor 'techtaltaar.
MARIA.

Itxxxlov. O ,laat een eeuwig zwijgen (
leze t
laat
l
Bedekken!Zijishuivringwekkencl,stuitend,
Zi
j iseen gantsverloorne waarcl. Maargi
j
Zi
jtgeen verloorne ik ken u wel,ik ben 't,
Dievan derjeugclu heb verpleegd. Uw hart
lszwak en teêr,maar steedstoegankli
jk voor
De schaamte.

Uw schuld slechts is lichtzinnigheid.

O ,ik herhaalhet,daar zijn booze geesten,
Die in des menschen onbewaakte borst
Zich voor een oogenblik een schuilplaats kiezen ,
Die snelin ons den gruwel doen ontstaan ,
En, naar de helle ontvluchtend,in het hart,
Door hen besmet,de ontzetting achterl:ten.

Sints de p/ne daad ,de schandvlek van uv leven ,

Hebtgi
j geen enkle misdaad ooitgepleegc
l.
Ik ben van uw verbetering getuige.
Daarom vat moet! maak vrede met u-zelf!

Watgeimmeru te wijten hebt,in Englant
l
Zijt gi
j niet schuldig;niet Elizabeth,
Niet Englands parlement, is ooit uw rechter.
Door overmacht wordt ge onderdrukt; voor (lit

Aanmatigend gerechtshofmoogt ge vrij
Verschijnen metden heldenmoed der onschuld.
MARIA. Wiekomt? (Mortimerkldrdcâg'
zzfaan de &zIr.
)
KExxEot.

Het is de neef. Treed binnen toch.

V IJ F D E 13O O N E E L.

DE vollGEx. Mol
trlAllslt,(8chutcJ?
kv:v/r:f#22#t
?.)

MOXTIMER (JpJKennedy.) Verwi
jder 11,hoftvoor dedeurde
wacht:

Ik heb te spreken met de koningin.

MA'
Rlt (metfJccr#?
#J:k
'#.) Neen,Hanna,bli
jf!
MORTIMER. Ei, vrees toch niet, Alylady. Tueermi
jkennen.
lH'
j r:?
i
'
l-/haar een lr
f,v0/over-)
e
e
n
J
î
i
i
o
p
t
#
ka
a
r
t
,
e
n
#
t
?
?
'
z
f
,
y
/
r
e
rè
a
a8
d
ftv'
Cf
M.
&1tIA (loelpt
,ç
.)
.

l-loe, wat is dat?

MoltTlMli
t(/p/Kenltedy.) Verwijderu.
Zorg,datsomsnietmijn oom ons overvalle!
MAltIA (/p/Kennedy,dieccradî/ende/l
ppfzwl
'ltvragendcc??zy/.)
6a, tloe zoo.

(Kenstedy rdrff
li
p'
#drjzicltmet/::lp
é'p&3van t,f'
o,
f/lpzj#dr1g.l
Z E S D E T O O N E E L.
MORTIMER. MARIA.

MARIA.
Van mt'n oom ,den kardinaal,
UitFrankrt'k,uitLotharingen!Laatzien? (Lee8t.4
vVertrouw

Sir M ortimer, die u dit brengt,

1Mrantgeen getrûuwervl-iend hebtgijin England.''
(Jfpr/lzt?r ulet r:rlczfzw aanzientle.)
Kan 'tmoogli
jk zijn?blindtmt'geeu zinsbedrog?
Wie vllr mijstaateen vriend?en 'kwaandemij
Verlaten van (le waerelcl! 'k Vincl dien vrienf
l

ln u7den eigen neefvan mi
jn cipier,
U ,dien 'k mi
jn ergsten vijant
l dacht
MORTIMER (zscâ aan Jcco'voeten fcdorpaî#p.l Vcrgeving
Voor 'thaatlijk masker,eedlekollingin!
Dat ik nietzonder grooten zelfstrijd droeg,

M aar dat llet middel was dat ik u naadren ,
Dat ik u hulp en redding brengen kan.

ATARIA. Sta op toch!GJ
J'verrast mij,Sir!

lk kan

Zoo plotsling niet uit d'afgrond der ellencl

AIt'tot dehoop verheFen. Maak mijdit
Geheelbegrijplijk,doehetmijgelooven!
AIOR'
.
rIAIEItLntaatpz.) Detijtlverloopt.Mijn oom za1spoedig
hier zi
jn,
EI1 een gehate tweede komt met hem.
Eer u tlie droeve schriktare overvalt,
Verneem hoe u de hem el redding zendt.

MAUIA. Hi
j zendthaar door een wonderZijneralmacht.
MoltTlxElt. Vergun,datik van mi
jbegin.
MARIA.
MOItTJMER.

Spreek , Sir!

lk te1nu twintig jaren,koningin!

ln strenge plichten was ik opgegroeid ,
ln sombren haat voor 'tPausdom opgetogen ,

Wanneereen onverwinnelt'k verlangen
Mi
jvoortdreefnaar hetvasteland. 'kVerliet
Der Ptlriteinen dofe predikkltlizen,
Het vaderland. lk trac
l in snellen loop

HeelFraukri
jk door,en zochtmetbrandend hart
ltaliën,hettweede Paradi
js!
Hèt was de tijd van 'tHooggetij der Kerk:
Van pelgrimaadjen wemelden de wegen,
Bekranstwasiet
lerheilig beeld,mij dacht
Geheel de mensclheid was in bedevaart

Naar'themelri
jk.

Daarsleepte mi
j (1c strool
zl

Der vrome scharen l
'
nede , tot in Romen

Ach,hoewasmîjtemoede,koningin!
Als zuilengang en zegeboog zi
jn pracllt
Ontvouwde,als 'teerst voor mi
jn verbaasdellblik
De heerli
jkheit
l van 'tKolosseum straalde,
Een.hooger geest zi
jn wonderrt'k me ontsloot!
MARIA f/esluierd, suet een crucifix in de hand. DE VORIGEN.

Ik had nog nooit tle macht-.-der Kunst gevoeld :
De kerk , waar ik ben opgevoed , AYrsnlaadt
'

Het zinlt'k Schoon,en duldtgeen Beeltlenpronk,
Alleen het lichaamloze sYoord vereerend.
H oe ik ontroerde, als ik het heiligdom
Der kerk bezocht, de hemelsche muziek
Ter nederdaalde, en duizende gestalten
Begoochelend aan wand en welfsel zweefden ,

Toen 'theerli
jkste en verhevenste,albi
jéén,
De zinnen streclde en in vemmkking bracht,

Toep ik haar-zelfnu zag,(le Godli
jke,
Des Engels groet, de stal van Bethlehem ,
De heilge M oeder, de Drievuldigheicl

Neêrsti
jgentlin (le heerli
jkheid des lichts
Toen 'kstraks den Pausaanschouwde in alzijn pracht,
't Hoogambt bedienend en d.
e volken zeegnend !
O wat is al de glans van goud en pllrper,
W aarmeê des waerelds koningen zick sieren!

SlechtsJF
J-weêrblinktvan hemelmajesteit.
Een heerli
jk ri
jk,de hemel,is zt'n huis,
En niet van deze waereld zijn die vormen.
MxalA. O , spaar mi
j toch! Ga toch niet voort! Hout
l op
De frissche schilderij desLevens dus
Te ontrollen

'k Ben ellent
lig en t
O
n'
eVa11&
O'
el1.

AfoltTlzlll. Ook ik was 't,koningin!en mijn gevangnis
Oing open!Plotsling vrijgevoeldezich
Alijn geesten groette 'slevens.schoonen dag.
Nu zwoer ik haat aan 'tmuf bekrompen Boek ,

Om 'thoofd mt'met een frisscllekranste omstrenglen,
Bli
jmoedig bijde blijdellmi
j te voegen.
Vele eedle Schotten sloten ras zich aan

Bi
j mijen 'tvr6lijk volkjen der Fransozen.
Zij brachten straksmi
j totuw cedlen oom ,
Den kartlinaal van Guise

sYelk een man !
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Hoe helder,vasten manlijk groot!Geheel
Geboren om te heerschen op (le geesten !

Hettoonbeelc
lvan een koninkli
jken priester,
Een vorst der kerk , als ik geen tweede ken*!

AIARIA. Gi
jhebtzi
jn dierbaaraangeziclto*tlgl
*en
Den welbeminc
len , hoogverheven man ,

Den hoeder van mi
jn argelozejeugd?
O ,spreek van hem !Gedenkthi
jmijnernog?
Isnog fortuin llem gunstig?Bloeitzi
jn leven?
Staathi
j nog leerlijk daar,een rotsderkerk?
AIORTIMER. Die eedle achtte 'tniet beneden zich

0m zelfmi
jte ontlerwi
jzen in 'tGeloof,
En uitmt'n hart den twi
jfel weg te bannen.
Hi
jtoolldemij, lloe 'ttwijiendeVerstand
Den m ensch gestadig op den dwaalweg leidt,

Dathi
j metde oogen '
zien moet,wathijmet
H et harte moet gelooven
dat der Kerk
Een zichtbaar H oofd betaamt, dat de eeuwge geest
Der Mraarheid steeds de kerkvergaadring leidde.

De wanbegrippen van miju domme jeugd
Verdampten voor dit klemmende betoog ,
Voor d.
e overredingskracht van zulk een moncl!
Zoo keerde ik tot den schoot der Kerk terug ,

En zwoer bi
j hem voor goed mi
jn dwaling af.
MARIA. Gijzijtdan pt
qlldiervele duizenden,
Diehi
j metalde krachtvan 'tgodli
jk woord,
(Jelijk degroote Prediker des Bergs,
ln 'tharte greep en 'twis verderf ontrukte!

MORTIMER. Toen kort daarop zt'n heilige amptsplicht llem
NaarFrankrijk riep,zond hij mi
juitnaar lllleilns,
MFaar 'tvroom gezelscllap dat naar Jezus heet,
1)e priesters vormt c
lie Englal
zds kerl
t behoeft.
llaar trof ik Alorgan aall, dell eedlen Schot,
En ook uw trottwen Lesley , Rosses Bisschop ,

Q0

Die,ballingen,naarFrankri
jk uitgeweken,
In vreemcllingschap een vreugdloos leven leiden.

'kSlootbijdit waarclig paar vooralmi
jaan,
En sterkte m e in 'tGeloof. Op zeekren dag ,

Toen 'krondzwierfdoor 'tBisschoppelijk paleis,
Ontwaarde ik daar de beeldtnis eener vrouw
Van onuitspreekbre aanvalligheicl. Mi
jn ziel
'
W erd diep tot in heur binnenste getrofen ,

En 'kstond daar,overstelptvan lni
jn gevoel.
Toen zeide mi
j deBisschop:Wel te recht
Afoogt gijontroerd op dezetrekken staren!
De aanminnigste aller vrouwen die daar leven ,
ls tevens de rampspoedigste van allen :

Zt'draagt hetkruister wille van 'tgeloof,
El1 'tis uw vaderland,dathaar ziet li
jden.
MARIA. De brave! neelz, 'k heb alles niet verloren ,

Nu iulk een vrielld mi
j trouw bleefin mi
jn smart.
AIOItI'IMER. Toen ving hi
j aan,met een welsprekendheid
Die mijhetharte scllokte,uw martlaarsclap,
De bloeddorstuwer vijanden temalen.
H( liet mij ook uw stamboom zien, llij toonde
M e uwe afkomst ttit het hoogverheven huis

Der Tudors,overtuigde mi
j tlatu
De kroon van England toekomt, u-allé/n ,
Niet deze letlgenkoningin , geteeld

ln schandltkeeclltbreuk,llendriks basterttelg.
'k Glng op het woord diens enkelen niet af,
Ik pleegde raad met alle rechtsgeleerden ,
Vele oude wapellboeken sloeg ik na,

En wJ
'J,
rik tot deskundigen lnijwendde,
'tBevestigde alles mij uw wettige aanspraak.
'kJYeet nu te wè
al, dat in dit Engeland
Jtlist uw goet
l recllt uw eenig onrecht is,
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Datu ditRt'k in eigendom belloort,
MTaarin ge onscluldig als gevangne sluacht.
AIt1tIA. H elaas, dat ongelukkig recht! Het is

Alleen de springfontein van almt'
n li
jden.
MOItTIMER. Ter dezertijt
lbereikte mijde maar',
DatgijuitTalbotsslotwaartweggevoerd,
En ondertoezicht val mijn oom gesteld.
lk meende in deze omstandiglleid den vinger
Te erkennen van den trouwell God der 111111).

Een roepsteln van (
len Hemel was ze mt',
Die tot uw redcting pz'
J'had uitverkoren.
;

De vrientlen Juichen vrolijk 'tdenkbeeld toe,
De kardinaalgeeft mi
j zijn raad en zegen,
En leert mi
j 'tmoeiltk werk der veiuzeri
j.
Snel wertl het plan ontworpen , el
1 ik sla
Den reisweg in naar 't Vaderland , dat ik ,

Gi
j weet'het,voortien dagen heb bereikt.
(11/
J-z?ci
jgt :t
a0??
'
.
gd ooyenblikkelt.)
lk zag u , koningin
u-zelf!
Niet maar uw beeld ! O , welk een schat bewaart
Dit slot! Geen kerker! Neen , een lustpaleis,

Veelschittrenderdan 'tkoninklijke hof
Van Engeland. Driewerfgelukl
tij ht',
Die de eigen lucht inaâmen mag als gij!
'
Brelheeft zijrecht,die u zoo diep verbergt!
HeelEnglantlsjeugd zou opstaan inderi
jl,
Geen zwaart
l bleef werkloos slapen in de sclleê,
En 'toproer vloog met opgeheven hoofd
()ns rustig eiland door, zoo maar de Brit

Zijn koningin mocht zien!
MARIA.
Gelukkig zij,
Zoo elke Brit haar aanzag met uwe oogen !
MORTIMER. Zoo hi
j,a1s ik,uw lijdenlnoclltaanschouwen ,
Aanschouwen al (1e zl
tchtheid en 'tgeduld,

M-aarmeê gijook 'tonwaardigste verdraagt.
B'antkeertgi
j niet uit elke lijdensproef
Terug gelt'k een koningin?Heeft ooit
Des kerkers schand uw schoonheidsglans gecldoftl?
'tOntbreekt u alles wat het leven siert,

En toch omstraaltu eeuwtg licllt en leven!
'kBetreecl dees drempelnimmer,ofmi
jn hart
JYordtopgescheurd dooronuitspreekli
jk wee,
Verrukt door 'theilig voorrecht u te zien !
Maar vreeslt'
k nadertde eindbeslissing,klimm end
Van uur tot uur bedreigt u 'tbang gevaar :
Ik mag niet langer dralen
u niet langer

Hetschrikli
jke verbergen
Ismijn vonnis

MARIA.

Geveld? Ontdek het vri
j! lk kan hethooren.
JIORTIMER. Het is geveld ! De twee-en-veertig rechters

Zij spraken over u het8câuldig uit.
H et huis der Lords en (ler Gemeenten , Londen ,
De gantsche stad , dringt op 'tvoltrekken aan
Van 'tvonnis; slechtd de koningin nog aarzelt,

Uitsluwe list,datzi
j gedwongcllschi
jne,
Niet uit gevoel van deernis en verschooning.

MARIA(met#:Jc/tr
vJe'
J#).SirMortimer!uwwoordverrastmi
jniet,
Verschrikt mi
j niet. Ik wasop zulk een booc
lschap
Sints lang reeds voorbereid. lk ken mijn recllters.
Nu 'k eenmaal zJJ mishandeld ben geworden ,

Begri
jp ik wel,dat men de vrijheid mij
Niet schenkellkan. lk weet, wJ
-Jrheen men wil.

Men wilmijlevenslang gevangen houden.
Men wil mi
gn wraak,mijn aanspraak en m(llrecllt
Metmi
j vergrenc
llen in den kerkcrnacht.
MORTIAIER. Neen,koningin O neen!Daar blijftmenniet
Bijstaan. Wanneer deed ooit de tyrallnij
Heur werk ten halven? Neen,zoo lang gij
.

'

*!
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j
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:
!
,
1
.
:
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1
,
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Leeft ook de vrees c
ler koningin van Englantl.
U kan geen kerker diep genoeg begraven
U w doot
l alleen verzekert haar (
len troon.

MAaIA. Zijzou het wagen mijn gekroondehoofd
Verachtlt'k op hetblok desbeuls te leggen?
Moa'
.
rlMElt. Zi
j zalhetwagen. Twi
jfel daar nietaan!
MARIA. Zijzou alt
lus haarçigen majesteit,
Die allerkoningen,door'tslt'k doen sleuren?
En vreest zi
j dan de wraak van Fl-ankrijk niet?
MORTIMEU. Zij sluit metPrankri
jk strakseeneeuwgen vrede,
En Anjous hertog schenkt zij kroon en handMAXIA. Zal Spanjes koning niet te wapen snellen?
MORTIMER. Oeen gantsche waereld onder 'twapen ducht ze,

Zoolang zi
j vreê heeftmethaar eigen volk.
MARIA. Zou ze OP dit schouwtooneel den Brit onthalen ?

MoltrlAfEa. Ditland,Mylady!in delaatstc ti
jden,
Heeftmlll
-gezien,datkoninl
tlijke vrouwen
Neêrstorten vaq den troonstoel op 'tschavot.
Ja, de eigen moet
ler van Elizabeth
Ging dezen weg en Katharilla Howarc
l,
Ook Lady Gray eens, c
lroeg een kroon op 'thoofd.

AfA1tIA (llaeene?trF
./Jt
?).Neen,ATortimer!ublindteent'dlevrees.
Het is de zorg van uw getrouw gem oetl,
llie spoken schept van ollgegronden schrik.
N een , Sir! 'tschavot is niet hetgeen ik vrees.

Daar zi
jn nog andremiddlen,min luic
lruchtig,
W aardoor zich Englantls trotsche heerscheres
Verlossen kan van de aanspraak die ik maak.

Eer zich voor mij een beullietvinden,werd
Veel eerder nog een moordnaar omgekocht.
Dl
tt is 't, waarvoor ik sidder , Sir ! en nooit
Zet ik den rant
l des bekers aan de lippen ,

Of'khuiver bij het denkbeeltl,(lat misschien
De liefde mi
jner zust
.er hem kreclenste.

MORTIMER. Noch opentlijk noch heimlijk zal'tden moord
Gelukken om uw leven aan te tasten.
W ees onbevreesd ! 'tIs alles reeds bereid.

Twaalfjonge mannen,de edelsten des lallds,
Zijn in 'tverbond,en hebben heden vroeg
H et sakrament daarop ontfangen , u
D t sterken arm te ontvoeren aan dit slot.

GraafAubespine,Frankri
jks afgezant,
Weetvan 'tverbond:hi
j biedt ons zelfc
lehanden,
En z'
i
jn paleisis 't,daar wi
j ons verzaamlen.
MAXIA. Gijdoetmi
j beven,Sir!maarnietvan vreugde.
Een angstig voorgevoel slaat mij om 'thart.
Wat waagtgij? '
Weet gi
j 't?Schrikthet u nietaf,
Eens Babingtons, een Ticllburns bloedig hoofd ,
Op Londens brug ten toon gestelcl? Ontzet

U 'tjammerlot van die ontelbren niet,
Die ook den t
lood in 'tzelfde waagstuk vonden ,

Terwijlmijn boeinog tweemaal zwaarderwerd?
Rampzalige,verleide jongeling!vlied!
Vlied,zoo 'tnog ti
jd is als een Burleigh niet
Aletzijn spionnenblik u reeds doorzag,
Of reeds in uw verbont
l de Judas insloop.

Ontvlucht het rijk!....Nooit bracht Maria Stuart
Haar helpers zegen aan.

MORTIMER.

Niets s'hrikt mi
j at
-,

Geen Babingtons, geen Tichburns bloedig hoofd ,
Op Londens brug ten toon gesteld , noch ook

Hetjammerlot van die ontelbare andren,
Die ook den dood in 'tzelfde waagstuk vonden.
Zi
J'vonden JJk daarin den eeuwgen roem ,
En 'tis een zegen l-eeds,voor ftte sterven!

MAltIA. Vergeefs,helaas!A'
It-redt geweld noch list.
De vijancl waakten hi
j heeft de overmacht.
Niet enkelPaulet en zijn wacltterstoet,

HeelEllgelanc
l bewaart luijn kerkerdeur.
Alleen het lrtachtwoord valt Elisabetll
Kan llaar ontsluiten.
AIoRTIME1t.
110043 dat nim merl
ueer !

AIARIA. 2/11enkle nlan leeft,diehaar oopllen kan.
AfOI
t'
l'
IAIER. O , 11oelll llli
l' (lezen 1T1al1
AIA1
tIA.
Graaf Lester !

MORTIMER (tlA
eevi ro*if
,
?ftd4'
/ terll
g.)
GraafLester? Hi
j? uw bloedigste vervolger,
De gunstling van Elisabetlt! Door dezen
AI.
&l
1IA. 11e11 ik te redden , en alleen door hem .
Ga tot hem. Spreek gerustvri
j uittot hem ;

En tot een zekerbli
jk dat ik u zond,
Breng hem ditschrijven. 'tSluitmijn beeldtnisin.
(ZQ
''haalteelt./?fh
//lfé'
r ltit&o
zboezem tetroprdcât
)'l
t..
A/b0-/?
'
w:0'tl'eedt
terltg, en aarzelt JdJ aan /d nemelt-j
Aanvaarclhettocll! lk droeg hetlang reedsbijmt',
MARIA f/esluierd , suet een crucifix in de hand. DE VORIGEN.

Omdat de waakzaamheic
l van uwen oom.
e
l
k
e
n
we
g
t
ot
h
e
m
versperde. U zond
A'
lij
Een vriendli
jke engel!
K 0111
'11t
P1
'11!
.
dit raadsel
MORTIAIER.

O los het op t
MAXIA.

Dat zal graaf Lester doen.

Vertrouw hem ,hij zal u vertrouwen.

Stil!

JYie komt daar?

KEXNEDY (haa8ti
g J?
rp0@:zl/r:#:z2#c.) Sir Paulet komt, meteen
hofheer.
MORTIMER. H et is Lord Burlçigh. Koningil
z ! wees kalm ,

En hoor zijn boodschap onverschillig aan.
(S7
.
/ çel-lci
jdert zk
câ dool.een z/
pWdffr..h-e:tnet
ly rolgt Jé'
zz/.
)

MARIA f/esluierd , suet een crucifix in de hand. DE VORIGEN.
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'RIDDER PAIJI:ET.

P.t7LET. Gijwenscltet zekerheid aaugaande llw lot?
'Yelnu , àlylortl van Btlrleigh brengt u()g leden
Die zekerheid. Ontfang llaar olltlerlvorpeu.!

MAltIA. 'kHoop,waardiglt'k,zooalsaan (1e onsckuld past.
BCRLEIGII. Ik koln hier als gezallt vau 'tllooggericllt.
Mk
xltlz
t. Iaortt Burleigh leent (licllstvltardig 't lloo,
ggericht,

Gelijk weleer zi
jn geest,nu ook zî
jll11011(1.
P.lJIUET. Gijspreektalsware u 'tvolAnis reet
lsbeltelld.
MAltlA. Ol
ndatLorclBtlrleigh 'tllrengt,is 'tlnîjbekeut
l.
Ter sake 5 Sir *
!
BURLEIGH
è
'
.

Gi
j hebtu aan (lcricllt

Der twee-en-veertig onderworpen. Ltttly

MAltlx. Vergeef,Alylol-tl!maar 'kmoet alt
laadlt'k 11
B-eêrspreken. Onderworpen heb ik mtAan (le uitspraak van die twee-en-vt
?ertig,zegtgi
j?
lk heb in geenendeele me ontlerwol'
pen.

Nooitkon ik dat ik kon lllijlthoogen rang,
De waardevan mijn volk,eltvan llii
jn zoon
Van àlle vorsten , nooit zoo tliep vergeten !

Daarisin England bijde wet verol'tlentt,
Dat ieder aangeklaagde door gezurool
'nelt

Van (
l'eigen rang alshijgerichtzalworden.
Wie in hetKommittee ismijns geltke?
Mt'npairn zîjn koningen alleen!
BUSLEIGH.
Gi
j hoordet
Hunlle aanltlacht aan:(
laaroverhebt gij11
Bt'hen verantlwoord.
MAXIA.

Ja , maar al te wel

lleeft Hattonslokkendearglistmîj vcrlokt,
Ter wille van mijneeeren in 'tgeloof
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u'
tan de overredingskrachtvan lui
jllbcwijzen,
Gehoor te leenen aan die aanklachtspuntell,
O1n hen te ontzenuwen. 'k l'
Ieb dat getlaan
Uit achting voor de waartlige personen
llel-Lords, niet voor llull ampt, dat ik verwerp.

BURLEIIII. Ofgi
j hul alnpterkelltoflliet,Afylady!
ls niets Ineerdan een ijdle vormlijklteid,
Ollmachtig oln den loop .valz 'trecht te stuiten.

(li
J'leeltop Ellglands bottelu gi
jgeniet
1)e weldaad derbeschermillg zb
jnerwetten,
llieszt'tgijonderworpen aan zi
jn nzacht.
MARIA. lk atlelu il1 eell Ellgelscll kerkerkot:
lIeet dkt in England levtàll,dàt gellieten

1)e weldaad zi
jnerwettell?Ken ik die?
I
dvlt wanneer ooit belooftle ik t
lie te houdell?

lk llel1ïeen burgeresse val dit Ri
jk,
lk ben een vrije,vreelnde ltollingill.
BURLEIGII. En denktgi
j, dat dekollillkli
jke llaa,
lzl
Te: vri
jbriefstrektom tweedracht,ttlkop moord,
Te zaaien , ongestraft, i11 'tvreelnde land ?
Jvat wertl er van de veiligheid der Staten ,
lntlieu 't rechtvaardig zwaartl van Tl
lem is niet
.

'

lletmisdri
gfvan een kouinklïjkellgast
Alocht strallbn als des bedelaars vergrtp?
A1ARIA.

Ik '
weiger niet oln rekenschaj
? te geven ,

lletzi
jn alleen (lerechters,die 'k verwerp.
BURLEIGH. Derechters?l'
Ioe,Afylady!zi
jn 'tluissclliell
Opraapsels uit d.
e hefl'
e van het volk ?

Zi
jn 'tholle praters,voorwie rechte11waarlleid
Tekoop zi
jn,dieaan de onderdrtlkking zich
A-el-huren alseen werktuig? Zt'n zijniet
Veel eerder de eerste mallnen dezes lands?

ZJJ onafhanklt'k,dathun 11iets belet
0ln waarte zijtl,verboveu vorstenvrees

En scllalltlelijke omkoopbaarheid verheven?
Zi
jn 'tuiet dezelfden,dieeen edelvolk
llegeeren,vri
jen eerli
jk,en wiernaam
Slechtsuitgèsproken worde,om elken twijfel,
En iedrellargwaan 'tzwijgen op teleggen?
Aan 'thoofd van allen staat (le volkenherder,
1)e eerwaardige primaat van Canterbury ,

Dewi
jzeTalbot,die 'slands zegelhoed.
t,
En Howard,(le oppervlootvoogd van hetRi
jk.
Nu , oordeel zelf! kon Englands koningin
Alélr doen tlal1 uit de gantsche monarchie
Juist de edelstell verkiezel) en benoemen

Tot richtersin deez'koninkltken stri
jd?
lln ware 'tdenkbaar,datpartijschap soms
lG
wJ1 enkele verblindde, kunnen veertig
Verheven manllen samenstemmen in
Eell uitspraak van verblintle drift?

AI.
&ItIA (na tdpk &lilztcc
'ke0l.) lk hoorverbaasddekraclltdier
rappe tong ,

Die sedertlang mij zoo noodlottig was.
Hoe zou ik mi
j,ik ongeleerdevrouw ,
Afet ztllk een kunstig reednaar kunnen meten ?

Wel,waren deze Lordsgelijk gi
j schildert,
lk moestverstoml
uen,en mt'n rechtsgeding
Stontlhopeloos,alszijmi
j schuldig noemden.
Maardezenamen,die gijprijzend lloemt,
Die mi
j door11u1lgewichtverbrtzlen moesten,
AIlrlol'tl! gants alldre rollen heb ik hen
Zien spelen op het bonte staatstooneel.
Ik zie die llloem van Englands trotschen adel,

Dien schittrelltlen Senaatvan 'tkoninkrt'k,
Als slavell eells serails de sultansluimert
J'
rltll Aclltstt
llll1endrik,van rni
jn oudoom , vleien lk- zie geheel dit edcl l'
Ioogerlluis,

21)
Niet minder veil don 't Lagerhnis , besluiten
Bezeeglen en herroepen , huwlijken

Ontbinden , binden , naar het machtgebod
Des heerschei s , Englands vorstendocliters heden
Onterven , schenden met den bastaartnaam ,
En morgen haar tot koninginnen krooneii .
Ik zie die eedle Pairs , met plotseling
Veranderde overtuiging , onder vier
Regeeringen tot viermaal aclltereen
Verandren van geloof . . . .
BURLEIGH .

Gij noemdet u

lien vreeindelinge op Englands wetgebied ,
In Englands rampgeschiedenis zijt ( , ij thuis .
MARIA .

D,-Lt

zijn n)ijn rechters dale ! Lord schatbewaarder ,

'k Wil billijk wezen jegens u , wees gij het
Ook jegens inij ! - Men zegt, gij meent bet hoed
Met •d ezen Staat , met Englands koninbin

Men prijst u eerlijk , wakker , onverinoeid Geloovig neem ik 't aan . ( ;een eigenbaat

Beweegt u, a beweegt alleen 't belang
Van Vorst en Vaderland .

Maar daaroln juist,

Zie toe , hoogeedle lord ! dat gij bet nut

Des Staats niet aanziet voor gerechtigheid .
Ik twijfel met , daar zitten nevens u
Tog

eedle mannen bij min rechters neder .

IM aar zij zijn P-rotestanten , ijveraars

Voor Englands heil , en spreken over inij ,

De koningin van Schotland , als papin i

Geen Brit is ooit rechtvaardig voor den Schot ,
Die spreuk is overoud : van char 't gebrnik ,
Af komstig nit der vaadren grij s verleen ,

Dat voor 't gericht been Brit als klager teben

Een Schot verschijllt , Been Schot den Brit verklaag' .
Uit noodzaak is die vreemde wet geboren ,

Eelz diepe zin schuilt in d.
e aztloltde get
l(?n ,
Alylord ! men m oet ze eerbiedigell. Natuur
Bracht deez' twee liclltontvlamde volken saam'

Op dit gebied de'
r waatren :ongeli
jl
t
Verdeeldezt-'t,en dwollg hen diestotstri
jdeu.
De slnalle lledding van de Tweed-alleen
Scheidt beide ontembre stammen
lnelligmaal
Vermengd.
e ze in haar golven beider bloed.

1)evuistaan 'tzwaard,begrimmen zijelkaâ
u1J7an beide stranden, eeuwen achteré/ll.
6een viJ
-a11d ooit dreigt Engelaut
l , wien lliet

1)e Sclotterstond de hantlreikttotzijll htllp.
Geen burgerkrijg,die Schotlaud.
ssleden blaal
tt,
J$
'raarin de Brit niet eerst cle brant
lstof wierp.
Ell nim t
ner word.
tc
lie haat gebltlscllt, tot eill
dli
jk

2é1 Parlelïtenthen broet
lerlijk vereent,
2t
ï1 scepter heerscllt,lleel'tDubbel-Eiland (1001-.
BURLEIGH. El
1'tmoeteen Stuaz-tzîjll,die dit geluk
we
Voor 'tlti
jk te eg brengt?
AlAll,l-&..
*)a j 1
-k beke1

J'
Vaarol
u zou ik 'tloochnen ?
dat ik die lïope k
roetlde,

Twee eeclle vollten in de oli
jvenscllztauw
lles Vredesvri
j el1vrolt'k te vereenen.
lk ducktteniet,datmt'dehaatdesvolks
Zou ofl
-ren,uTv langdurige ijvel
-ztlcllt,
'tOllzalig vutlr van overoude tweedracllt,
l'
toopte ik.:-001- goed te smoren onder tle ascll!
Zoo (tacllt ik , eveu als die Richmond , ttit
J'
Viells stam ik spruit, voordezelz de twee rozell
'

l-e salmellbolld na fellen strt'd,dekroonen
Vall Engelaud en Sclotlantl saam ' te strenglen !

BUltLBIGI
I. Een slechten weg verkoostgijtot(lit doel,
Toen gi
j hetRi
jk ontsteken,door devlal
umen
lles burgcrkri
jgs (
lelltroon bestijgen wildet.

MARTA. Datwiltleik niet,zoo waarlijk als(10(1lceft,!
Mranneer ooitwildeik dat?Noem mijbewi
jzen?
BURLEIGII. lk kwam niet om te twisten. Uw gettilïg
llangt val
l geen woordenwisseling meer af.
'tIs, veertig stemmen tegelï twee, erkentl,

Datgi
j die akte van verleden jaar
Verbraakt, eu dus der wet vervallen zi
.
2
't.

Daarisbepaalc
lin dat verleden jaar
het Rijk olltstaat
1In naam en ten.profjte van wien ook ,

11l'
Vanlleer daar OP1*Oel*
vlèie

aanspraak tracht te l
uaken op de kroon ,
Di
e
r
v
or
c
l
e
vo
o
r
he
t
H
oo
ggericlt gesteld ,
p

11En is hijschultlig,totden dood vervolgtl.''
En c
laar bewezen is
MAltlx
:.
Mylord van Btlrleigh !

'kB
.ec
>'
-1
-1J
-P wel,dateen wet,opzetlijk dus
Voor mijgemaal
tt,ziclltotmijn ondergang
Gemaklt'k laatgebruilten! Driemaalwee
'tRampzalig oFer, als dezelfcle montl,
Die eerst de wet verkondc
le , ook 'tvonnis velt!

Afylord,ktlntgi
j 'tolltkennen,(latdie akte
Alleen totlntllverderfverzonuelt
BURL'ZIGfI. Z( was teruwer waarsclluwing bestelnd:
Gi
j-zelf hebt tot een valstrik haar geltlaaktDen afgrond zaagtgijaan 111:-voeten gapell,
En ,trouw gewaarschuwcl,zijt ge er in gestort.
Gij waartmet Babington,den hoogverrader,
En metzi
jn moordgezellen,'teens;gi
j wist
X an al wat daar gebeurde, eu , uit uw kerker,
Bestuurdet naar uw plan de samenzwering.

Alaltlx. En wanneer deed ik dat? Alen leggemt'
De dokumenten voor!
BUIILEIGII.
Die heeft men 11
Nog kortelings ter vierschaar voorgelegd.

M.
tulA. Kopt-t
?n,(1001-een vreelnt
le hand geschrevpll!
A'
len voer'mt-bondigebewi
jzen aan,
Datik hen in depen gaf,ZJJ,juist zJJ,
A ls daar werd voorgelezen.
BURIZEIG.
II.
Dat die stukken

Dezelfde zi
jn die hij ontfangen heeft,
HeeftBabington nog VJJI-zijn dood bekentl.
MARIA. En waarom wercl die Babington uog levcntl

Niet tegen mijgehoord? Van waardie 11at
1st,
Hem uit den voet te helpen , eer mell ous
Gebracht had.voor elkanders aangezicht?

BVRLEIGII. Uw schri
jvers ook verklaarden,K111
.1eu
AI
'et duren eet
l, dat dit de brieven wareu ,
Die ze uit uw eigen mond ter nederschreven.

MARIA. En op dit zeggen van mijn hllisbedienden
W ort
'
l ik gevonnisd ? Op het woord vall hen

Diemi
jverrieden,mi
j,hun koningin,
Die immers op dat oogenblik de trouw

Verbraken dieze mijgezworen hadden!
BIJRLEIGH. Gi
j zelfgaafteenstlienKurl,(lienSchot,denlor,
Dat hijeen man valtplicht was en g-eweten.
Mxltlx. Mijdaclt,hijwashet maar (
ledengdeensmalls
MTord.
t slechts beproefd in de ure des g'evaars.

AYieweet?licht heeftd.
e pijklbank hem geperst
Om dingen die hijnietweet,te bekennen.
Hi
j meende doorzt'n leugen zich te redden,
En mi
j,de koningin,nietveelte schaden.
BURLEIGH. Vri
jwillig heeft hij'tmeteen eed bezworen.
MARIA. Nietin mijn tegenwoordigheid! Hoe,Sir?
Datzijn toch twee getuigen die nog levell!
Men stell'hen tegenovermij!Men doe
11
& mt'
n gezicht hun woorden hen herhalen!
Svaarom juistmi
j een gunst, een recht, -eweigerd,
1)a,
t zelfs geen moorc
lnaar wordt ontzegd ? Ik weet

Uit Talbotsmonfl

llli
ju vorige Lesvaker! ,

Tlat ollder deez' r(
?tq.-(
,e1'il1tq..- een beslllit
.

lsvastgesteld,waarbî
jbevoleu xvordt
Beklaltgde ellklager bt'elkaâ
u1
-tehooren.
'
W-elntl? Ot'heb ik misgehoord ?

Sir Paulet!

lk lle1)11 steeds eell eerlt-k man bevonden,
'-ees dat ook llu. Verklaar lue op uw geweten ,
W
ls 't lliet zoo ? ls ilt England niet zoo'n wet?

Pztvtzl
sr
l'. Zoo is't,Alylady! Datisrecllt bijons.
'
Wratwaar is,moetgezegd zi
jn.
M.
tl
tlA.

Nu , Afylord !

Indien u'
len mij zJl streng naar 'tEngelsch recht
Behandelt,waarditrecht mijonderdrukt,
'
W aarom dat zelfd.e lant
lsrecht dan verzuimt
l,

Alsdatten goede mi
jkan komen? Andwoord!
W aaroln werd Babington nietvoor mi
jn oogell
qebracllt, zooals de wet gebiedt? JYaarom

Aft'n schrijvers niet, die toch nog beide leven?
BURLEIGH. Alylady,overt'l11niet! Hetwas
Niet enkel uw kolnplot m et Babington

MAltlA. Dàt enkelis de schuld,mij toegediclït,
JYaarvoorhet zwaard der wet mij dreigt, waarvan
lk mi
j moet reinigen. lk bicl,Alylord!
Bli
jf bi
j de zaak en sla geen zi
jweg in.
BVRLEIGIT. Hetis beîvezell,tlat gi
jmet Alendoza,
Den Spaanschen afgezant, hebt onderllandeld -.-

M&RIA (level
tdi
g-) Bli
jfbi
j de zaak, Mylord!
BultLElgll.
Datgi
j een aallslag
Gesmeed hebt tegen de eerdienst van dit laud ,

Dat gij de koningen van leelEuropa
Ten stri
jd gehitst hebt.
tegen England.
MARIA.
N u,
Al deed ik dat? lk lleb llet niet gedaau
M aar ook gesteld , ik deett dat! toch , Afylord !
)lz
t.11,IA %*.
lAt;.t.1(,r
1'.

'kBll
jf tegen allevolkenrecht gevangcll.
Ik kwam niet met het zwaart
l Ilier in dit lantl,
lk kwam er, weerloos, a1s een smeekcling

'tRecht der gastvrijheid eisèhent
l,i1l den arm
Der koningin,miju bloedverwant,mi
j werpentl
Zoo tastte 'truw geweltlmi
j aan,bereiddc
Mij k-luisters,waar 'kbescherming had gewacht!
Spreek op,ismi
jn geweten tegen England
Gebondel
z? Le1 deez' Staat verplicllting me op 9
.
Xen heilig moeten dringt me als ik deez' bandcu

Te ontworstlen zoek,en macht metmacht bestri
j',
Als ik de staten van dit waerelt
ldeel

Beweeg tot mijn bescherming. Alwat ooit
Ofergendsin eeh eerelijken kamp
Echtridderlijk kan heeten,staatme vrij.
Den m oord-alleen , 'tverborgen glmwclstuk ,

Verbiedt tnt-n hoogmoed mi
j en mi
jn geweten:
Een moord zou mijbevlekken en ontcercn.
Ol
lteeren,zeg 1*j. maal. nog geellszins mi
j
Doemwaardig aan een vonllis onderwerpen.
îYallt niet van recht, maar van geweld-alleell

Kan tusschen mijen Englantlsprake zi
jll.
BURLEIGII (veelbeteekellend.) Be-rof'
p niet op 'tschrikli
jk
recht des sterken ,
M ylady ! llat spelt geen gevangne iets goetls.

MARIA. lk ben tlezwakke, zi
j (le sterke. Nu,
Laat zijheurmacllt gebruiken,en mi
j doodell,
Laatzij heur vqiligheitl dat oFerbrengell!
Maar dan,laatze ook bekennen, datbij haar
Het blintl Gewelt
l de plaats van 'tRecht bekleedt.
Ze ontleene dan het zwaard niet aan d: B-et,

Om van heur vijandinnc zich te ontslaan,
En kleede niet in heilig plechtgcwaatl
Den bloedige' overmoed der ruwe sterkte !

1
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Zulk gulchelspel betlrieg' de waereld niet!
.
Zi
j kan mij doen vermoorden,llietdoen 1-1-chten 1

Zi
j geve 'top,hetbooze werk der zonde
Te tooien met een huichlentl deugdvernis,

El1hebbe mqed te schijnen wat zi
j is!
(Zl
j gaat af.
)
A (;14 T S T E T O O N E 2 L.
BURLEIGH. PAULET.

BUI
tLEIGI1. Zi
j tartolzs,zal ons tarten,ltitlder Paulct!
Tot aan de trappen van 'tschavot! llie trots
Is niet te breken. .Of verraste haar

lletvonnis? Z
'aagt gi
j llaar een ellkleu traltn
Vergieten ? Of verschoot zi
j zelfk vatl klellr?
(1
'een deernisriep zi
j in. Zijkent te wel
llet aarzelell vall Ellglallds konillgin j
Fan onze vrees is 't, Mrat haar rnoedig maakt.
PAULET. 1401
-(1 schatllewaarder ! deze trots zal ras

'
Verdwijnen,als l
zlen llem zi
jn grond ontlleelut.
Jvantdaar zi
jn onbelloorli
jkheên gescllietl
ln dit gedillg , illdien ik 'tzeggen lnag.
Alen had haar tegen Babiugton en Tichburn

Persoonlijk moeten hooren,en haar schri
jvers
(1elijk luet haar doen treden voor 'tgericht.
BURLEIGII (h,
aa8t%.4 Neen! llidder Paulet!Dat wasniette
5Vat
r'rell:

1'e luachtig is haar invloed op de harten ,

Tejuistde werk
.-ing van haar vrouwelltranen.
Haar scllrt'ver Kurl,indiellhi
j vll1
-haar stond,
J!1 'tkwam er toe , het woord nu uit te spreken ,

M'raaraan haar leven hangt hi
j zou hetaarzlend
Sveêrhouden,zti
n getuigenis llcrroepen.....

PAULET.

Nu zullen Englands vi
janden de waereld

Vervullen met onteerende geruchten ,

En alde staatli
jke omhaal van 'tproces
Zalnietsdan een vermeetle misdaatl schi
jnen.
BURLEIGII. Dlttjuistbekommertonze Koningin!.
(lcl1, of deze onheilsticlltster liever tocll

llen dood ïestorven ware,eer zî
j den voet
I11 Ellgland zette'!
PAULET.
Xaa1
*op Zeg ik amen.
BURLEIIII. Of ziekte haar g'esloopt hadde in den kerker !
PAULET. Dat hacl' gewis dit land veel leeds gespaard.
BURLEIGII. M aar ook al had een toeval der natuur

Haarweggerukt wij bleven toch de llloorders.
PAULET. W è1 waar! M en kan de penschen lliet beletten

Te(lenken wat zij willen.
BURLEIGH.
Te bewi
jzen
W aar' 'ttoch niet, en 'tzou minder opspraak wekken
PAULET. 't M ag opspraak wekken ! Niet de luide blaam ,
Alleen de welgegronde blaam kan grieven.

BrRLEIGH. Ach,ook de heilige gerechtigheid
Ontgaat delf blaam niet steeds. De menigt' houdt het

Met d'ongelukkige;de bleeke ni
jcl
Yervolgt.altoos 'tgeluk dat zegeviert.
H et rechtzwaard , daar de man zich meê versiert,

Is haatli
jk in een vrouwenlland. De waereld
Gelooft nietaan de billi
jkheid dervrouw ,
Zoodra een vrouw het ofler wordt. Vergeefs

Dat wi
j,derechters,eerli
jk vonnisstrijken.
Zi
j heefthetvorstenvoorrecllt der genade,
En dàt moetzij gebruiken. Niemand duldt,
Datzijtler wet heur strengen loop doe volgen!
PAIJLET. En alzoo

Bt/asEzGl.
l(Jé
?w âaaô.
tiy i//de r:#: vallende.) Alzoo moetzij
leven ? Neen !
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Zi
jmLg llietleven!Nimmermeer! Juist dit,
Dit is 't wat onze koningin beangstigt,
W aarom d.
e slaap haar sponde vliedt.

Den zielstri
jd in hare oogen;wauthaar lnoltt
.
t
Durft l
ziet vertolken wat haar llarte weuscllt,
M aar veelbeteeknentl vraagt haar stille blik :

Isonder almijn trouwe dienaarslliemaud,
Die van de bauge keuze mi
jbevri
jdt
l11eeulvgevreeste siddren op ltli
jn trooll,
Ofwreetlde koningin,mijn bloettverwaltte,
Den moordbi
jtte ontlerwerpen?''
1:

PAELET.
Dat is 1111
1)e nooddwang , dien geen schepsel kan veralldrtll.
BURLEIGII. Dat kùn verandren, meellt de l
toltillgill,
Zoo maar heur dienaars meer opmerkzaam warelt.
P.&IJ.
IaET. lloe? l'
neer opmerkzaalu ?
BURLETGH.
Als ze een stillen wellk
W at meer begrepen.
PAULET.
W at? een stillen wenk ?

BrltLlllI1. Als zi
j,wanneer men llul1een valsche slallg
Te hoetlen gaf,del toebetrouwtlen vi
jalld
Nieta1s een kleinood zorgeli
jk verpleegden.
PAUL'
ET(reelbeteekeneltdv)Eenkostlijkkleillootlisdegoedellaam,
ls de onbezoeclelde eer der koningin :

Die kan m en niet te wèl bewaken , Sir!
BUIILEIGII. Toen Shrewsbtlry gelast werd om de Lady
Te stellen onder ridder Paulets hoede,
'tW as met het doel
PAULET.
lk wil vertrouwen Sir!
llet doel W aS , om de l
'
noeielijkstetaak
Te stellen in de ridderli
jkste handen.

BijGod!ik had ditamptvan stokbewaarder
'
W el nooit aanvaard , zoo 'k niet gedacht had , dat
llaar Englauds beste man toe noodig was.
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lzaatmijniet t
lenken,dat ietsanders dan
Alijn onbevlektenaam datamptmijtoewees.
BURLEIGH. Men zegge datzi
j ziek wordt,laathaarkranker
Kn krankerworden,eindlijk stilverscheiden!
Zoo sterftzijin deerinnering der mepschen
tlw naam blijt'
tonbevlekt
PAULET.
Nietmijn geweten!
BVRLEIOII. Als gi
juw eigen.hand nietleenen woudt,
Zoo zout
ltgijtoch eens andershantlnietweeren
IkAI7L>;T (âem 8ttelïzldereA vallenh.) Geen moordenaar zal
ooit heur drempel naadren ,

Zoo lang mi
jn Huisgoôn haarbeschcrming biên!
l'
laarleven ismijheilig,heilgerniet
ls mi
jhethoofd van Englands koningiune.
Gi
j zi
jtde rechters!Richt dan!Brcekt den staf!
Kn alshetti
jd is,laatden timmenuan
Metbi
jlen llamer komen om 'tschavot
Te stellen

voor t
len sherif en (len beul

A1
'oetik de poortvan mi
jn kasteelontsluiten.
Nù iszijterbewaring me aanvertrouwd,
En zijtgewis,ik zalhaar zlö bewaren,
Datzijgeen kwaad kan doen noch kwaad ervarcn!
(Zi
j pccolcJ.)

13W E E B I'
u B E 1-)11I.1F .
Het Paleis te Weatminstcr.

E E R S T E T O O N E E L.
DE

GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

Dtvlsox. Zt'tgij't,Mylordvan Kent?Reedsvan 'tto1
,1l()()i
.
Terug,en is (
1e feestlijkheid ten einde?
1
KEXT. Hoe?woont
let gi2 hetritldel-spelnietbt?
luvlsox. Aliju ambtriep me eltlers.
KENT.
Dan verzuimdetgj
,

.

.

H et schoonste schouwspel, dat öoit goede smaak
Bedacllt heeft en kunstvaardigheit
l volvoerd.
JYeet, (laar wertl voorgesteltl (le ktlischc vesting

Der Schoonheid,hoe zi
j door 'tVerlangen
Bestorlntl Averd. D,
e opperricllter, de 101-(
1
. luaarschalk ,
l)e selleschal, met llog tiell andre ridderé
Der kollingin , verdct
ligden (le vesting ,

En Frankri
jks kavalieren vielen aan.
Vooruit versclleen een 'bodc , die het slot
M anhaftig opeischte in een madrigal.
De kanselicr gaf van den wal het andwoortt;
't Geschut begon te spelen , bloemenruikers
En kostbare welriekent
lheden wertlen

Uit sierli
jke kanonnen afgevuurd.
àlaar al vergeefs! De storm wertl afgeslagen

'tVerlangen trok,11a i
jdlepoging,af.
okvlsox. Een onheilspellent
l teeken , eedle Orllaf
'!

VoorFrankrtkslluwltksaanzoek.
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l
tlsxr
r.
Het was maar scherts.

Mfees gerust,
lk denk,in goeden ernst

Za1eiudlijk zicllde vesting overgeven.
oAvlsox. Gelooftgi
j 't? Ik geloofhetnimmermeer.
xexr. De moeieli
jkste artikelszi
jn alreê
Bellaltdeld el1doorFrankri
jk goedgekeurd.
Alollsieur belooft om m et gesloten deuren

Zi
jn godsdienstte oefenen in zjn kapel
En opentli
jl
cde Godsdienst van del Staat
Te erkennen en te steunen. Hadt gî
j 'tjuichen
Des voll
ts gehoord , toell zich die maar' verbreidde!
W ant dit was (
le eindeloze vrees van 't Land ,
Dat kinderloos de koningin zou sterven ,
En E
and weêr in 's Pausen macht vervallen ,
. ngl
Als Stuart haar moes'
t volgen op den troon.

oxvlsox. Die vreesaltans ist'del. Mrantzi
j gaat
Naar 't bruidsvertrek, en Stuart gaat ter dood.
KENT. De koningin komt 1
.

T% EE D E

T O O N E E L.

oz voluuEx. ELISABETII, door LEYCEST:R opgeroerd. Glt.
kA>'
AUBESPINE, BELLIkVRE, GRAAE SIIREW'SBURY , LoRo BI;ltLEIGII,
e FRANSCIIE en ENGELSCIIE HEEREN tredelt p'.
wtet 0îp.; altdnl'

l
ulz
lsksE'
1'll (tot.
z#?/Ie,
î
.
pïzld). Graaf!ik beklaag wel zeer dees
eedle lleererl,

Die,il1hun llofljke'ijver,overzee
Naarherwaardskwamen,datzi
j hierde pracht
$an 't llof van St. Germain ontbeeren moeten.
lk kall zoo schitterentle feesten niet

Bedenken a1s de koninklijke moeder
Aran Frallkrijk. '
Een be'
klaard,geltlkkig volk,
llatzich,waarik in 't openbaarverschïjn,

Luitlzeegllend bi
jlni
jlldraaggestoelt'verdringt,
l))tt is llet schollwspel, tlat ik vreelntlen oogfll
I-icllt luet een weinig lloogm oed toonen kall.

l)eglausder et
lelvrouwellen jonkvrouwen
llie il1 lv
-atllriuaas sclloollheidsgaarde bloeiell,

Verduistert,ltan hetalztlers?l'
nîjn persoon
P111 lteetlrige vertliensten.
.
wvI
lEsplxE.
111 B7estmlnster
Trekt tr
àtr
alle vrouw sleclts aller vreem den OOg ,
A1
'aar al waardoor het sclloon geslacht betoovert,
ls saalnvereenigd in die tr
apne vrouw !
'

Bs'
l
uLIENvltl Verheven Alajesteitvan Engelalld!
Avilons vergunnen dat wi
j oirlofnemen,
En dat wij onzen koninklijken Meester
Verrassen met (le bli
jmaar' lang begeertl!
.

l-leln heeft het vurig ongeduld des harten

Niet in Parijsdoen blijven : hi
j verwacht
ln Amièns deboden van zijn lleil,
En totKalaistoe reiken reedszi
jn posten,
Om 'tjawoord,dat uw koninklijke mond
Za1 spreken , met gewiekte snelheid tot

Zijn oorte dragen,duizlenc
lvan verrukking.
ELISABETII. 'k Bic
'
l, graafBelliè
ovre!dring niet verder aan.

'tZijn thands gcen tt-den ,ik herhaalhet u ,
Om 'tvroli
jk huwli
jksouter aan testeken.
Zwart hangt (le hemel boven Engeland ,

En 't rouwfloers was gepaster dracht voor mij
Dan 't schitterende tooisel eener bruid.

'Yantweldra dreigteen vreesseltke slag
Mi
jn harttetrefl'
en en mijn eigen huis.
BELLIIVRE. Beloofons dan ten minste,1(oning1
-n !
4.

4.

*

Datgi
J in bltder dagen toe zult stemmen.
EIUISABETII. De koningen zt'n slaven van 11ul1
Zt-mogen de inspraak van hlln llal't,nietvolgen.
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

A'
li
jn wensch was alti
jd,ongehuwtltc stcrven,
En daarin hatlik steedsnli
jn roel
'
n gesteld,
Dat eenmaalditmijn grafschriftwezen zotl:
?/l
'
lier1-11st(le maagdelijke Koningin!''
Maal-zie,mî
jn onderdanen willell'tniet.
Zi
j denken nu reedsijvrig aan (len tîj(1,
svanneerik nietmeerzijllzal. Xi'
f
?tvoldaan
M et al t
len zegen (tien het Ledett slnttakt,

Begeert het Vadellant
l,datik nli
j ook
Voor zijn toekomstig welzijn ofl
kenzal.
'tBegeert.t
latik mi
jn maagtleli
jke vrijhcit
l,
Afi
jn besten schat,wegschenke :,001-l
'
ïli
jllvolk,
El1't dringtmijongevraagd een llecrscl
aer op.
llettoontmi
jdaardnor,datik in zijllschatting
Niets dan een vrouw ben ; en ik meende toch,
'k Regeerde 't a1s een à
'Ian , en als cen Koning.
'
W el weet ik , dat men God niet t
lient, wanneer men
Den regel der natullr verzuilnt; (
,11 l()t-

Vert
lienen zj,diehier vltll-mijregtpcrtlen,
Datzi
j dekloostersopentlen e11dllizentl
Slachtofers van een averechtschn 6 odsdicust
llergaven aan de plichten (
ler nattlur.
Alaar toch ! een koninginne, dic llell1- dagen
Niet vruchteloos in ledige overpeinzillg

'
Verslijt,die onverdroten,.onverlllot
?itl,
De moeili
jkste allerplichten oefcnt,zi
j
Aloestvri
jdoln hebben valldiellal.tle wet,
Die de e'
ene helftvan 'tmenschetijk geslacllt
Van de eerste helftafhanklijk maa
kt.
#.
AvBEsplxE. O Koninginne!Gt hebtelkc tlpllgtl
Verheerli
jktop den troon nietsblijft u over
Dan dit geslacht,waarvan gij 'tsieraatlzt't,
Ook in zt-n eigenaardige vertliensten
Als toonbeeld vllr te lichten. Zekf
ar lceft

Geen lnan op aart
le , tlie llet waardig is ,

Datgijvoorheln tle vri
jht
aid op zoutltot
l-rell:
Alaar als geboorte, als fierheid , lteldelltleugd
'
l'
!n lnanllenschoonheid ooit een sterveling
Die eer kltn waardig luakelz,
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

ELISABETH.

lleer Afgezant! of een verbindtenis

lfeteen doorluchten kouingszoon van Frankri
jk
Zou mi
j vereeren. Ja,'k ontveills hetniet,
Als 't wezell pzpt
?/, als ik niet alltlers ki
tl ,

llan d'aandrang van nltllvolk gelloor te gevell,
En 'k vrees wcl,datzalsterkerzijlldallik
Zoo ken ik il1 tlit waereldtlcel oecn vorst,

àvien ik lnt-n kostelijksten scllat,mi
jltvl-i
jlleid,
Afet minder tegenstreven ofl-rell zou.

Laat die verzeekring u voldoeutle zi
jll!
BEIULIENvltl.

I-lct is de &.
chlilu.
ste lloop , luaar niettenlin

Eellhoop slechtsishet en luijlllleerSvellschtlueer.
ELISABETH. Wrat wellscht hi
j (Zq
--trekt tz
ttj
ll'il'
t.
q kr
cv delb
ringer ezl bek
tclo,
l
tît,
t #1
//0/ nadeukestd-)
Ach! de koningill heeft boven

14
2eu burgervrouw welwaarli
jk nietsvooruit.
Diteigen teeken wi
jst op d'eigen plicht,
Op de'eigen dienstbaarheid

de rillg maakt d.
' Echt

El
1ringen zijn het,dieeen keten makell.
Zoo breng Zijn Hoogheid ditgeschellk! Hetis
Geen keten nog,'tverbindtmi
j nog totniets,
M aar 't kàn een keten wolden die mi
jbindt.
BEluLlkvltr Lbltigt/?
,
t
?4/e0.,dnltrilt
gpzl/kkwdzdtfdl.lnzi
jnennaaln,
verheven lkoltingin !

Ontfang ik knielend dit gescllenk , en kus

Eerbiedigli
jk de hand van mt'n vorstin.
EIZISABETII(tot 6'rccJ Leycester,fcïrv ci
p'gedltreltdeâs0.
:latttste
sonr#dzlonalgeœend JI
/d
/Jaqnyezivn:) Veroorloof mi
j,Mylord!
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(Zc
''tteepttJttpzhetJJt'
/c//?pe JJzl/aJ,d0
zoiî
thalt
ytdrBellièvrew:J'
.)
BekleetlZi
jn Hoogheitl
Alet dit sieraad , zooals ik u daarm eê
Bekleed en plechtig opl
)
em in mijn Orde.
,e

Nu,1on11i soit qui ma1 y pense! Voor alti
jtl
Verdwijne de argwaan tttsschen beide volken,
.

b

E11 snoer' voortaan eell.band van vast vertrouwen

De troolten saam'van lfrankrijk en Brittanje!
AlisEsplxE. Verheven koningin ! dit is een dag

Dervreugde. Alocht lz( 't allen zi
jn,en werd
Geen lijdende op diteilant
llneer gevonden!
Gellade straalt,u van.llet aangeziallt:

O !dateen schelnervan haarheerli
jkleitl
Alochtscllijnen op een treurende vorstilt,
Die Frankrtk el1Brittannie even na
Ter harte gaat. @

ELISABETII. Niet verder, Qraaf! Vefmeng
Geen twee verscheiden zaken met elkaâr.

A1sFrallkrijk ernstig mi
jn verbond begeert,
Dan moethet ook mijn zorgen metmi
j deelen,
Eu nietdevriend zijn mijnervi
janden.
œ
ttlsEslalxl. 't Zou in uw eigen oog onwaardig handlen ,
JYanneer het de ongelukkige , de weduw

Zi
jnskonings,zi
jn geloofsgenoot,vergat
Bi
j dit verboncl reeds de eer alleen gebiedt,
De lnenschelijkheid verlangt..
ILISABETII.

ln dezen zin

Scllatik zi
jn voorspraak zekernaar waardi
j.
Zijn vriendenpliclltvervtllle'
Frankrt'k,mij
Verbli
jve 't oln als lkollingin te haudlell! q
'Zi
j JfI'
J
p/zicâ roor
de .
/'
r//o/dclt
? heevelt, 6lie zlcé vtet de orerige .
fp0-fJt eevbiediy rf
v--

wi
jdel.elt-)

D E R D E T O O N E E L.
ELISABETH. LEYCESTER. BURLEIGH

TALBOT.

(be J.
'
tko/fkwfzlgaat zJ//t
?C?.
)
BURLEIGH. Roelnvolle Kollingin!gi
jkroolltop heden
De warme wenschell van uw volk. Eerst l1u

Genieten wijden zegenrijken dag,
Dien gi
j ons schenkt,nu wijniet sidtlrenclmeer
1)e11 blik slaan in een onweêrzwart verscltiet.
Nog slechts pt
lll kommer weegt er op dit lalld ,

fuén olleris 't,datalle stemlnen eiscllen.
Vergun ook dit, en tlezell zelftlen dag

lleeftEnglallds lleilgegrolldvestvooralti
jtt!
ISLIS&BETII. '
W-atwensclltm(llvolk llog?spreek,Allz
rlord.
llet eischt

BURLEIGH.

llet hoofd van Stuart.

Als ge uw trollwe volk

'tlloogwaarclgeschenk c
ler Vri
jheittel1hetlicllt
Der duurverworven Mraarheid wilt verzeekren ,

Dallluoetz/
J-nietlueer zij11.

Alswi
j uietil
ul
zler

Voor een onscllatbaar leven zullen siddren ,

Dan moetdevijandiu vergaan! Gij'
weet,
N'ietaluw Britten deelen ptalle denkrvîjz'
Nog duizelltl'lleimlijkevereerderstelt
De ltoomsche Afgoderij llier op dit Eilalld.
Die allen koestren vi
jandschap en wraak ;
Voordeze Stuartkloptlltl1&hart,zijzî
jn

'

111 bontgenootsclap met Lotllaringell,

M etuw geduchtste vi
janden!U is
Door dezewoeclende partijeen kri
jg
Gezworen tot den laatstell droppel bloetls ,
En dien men voert met wapenen der hel.
Te Rheil
ns, den bisschopsstoel des kardinaals

IIJJ
'ris lletttlighllis waarzi
j blikselus smedell;
DJlr wortlt dc koningsnaoortl geleertl; vall (1$,)11-
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Verzent
len zeuit olzophoutlli
jk naarllyv eiland
111111 missionarisselt, verlueetle dweepers,
rl1 allerlei gewraad verluolnd; valld)
a2tr
:s reetls de derde moordllaar llitgegttan ,

1t
111onuitputlijk,altijtlnieuîv weêr,dagen
V'erborgen vijanden dien afgrolld uit!
Ell i1l llet slot vall Fothringhltge zit

llieAte van deeseeuwgen kri
jg,die met
l)eminlletoortsgeheelditRi
jk in brallclsteckt.
l'oor hltar, dle vleiend ieder hope geeft,

Brijdt zich dejellgd den ollverlni
jdbrelldootl
I)evrijlleid haar tc gevell isde leus,
l-laar op uw trooll te zetten , is het tloel!
Brallt dit Lotharillgscll rlts erkellt tt:v recht lliet:
't N oemt u eelt roofster van tlell troon , alleell
1)001- 't 1ot gekroond ! Ook heeft llet die dwazin

Verleld ,zich Englands kouillgin te teeknell.
Geell vreê met haar, geen vretle met haar stam !

Gi
jlnoetden slag ùfolt
lergaan è)fgeven.
Haar levell is uT
v tlood
laar doot
l uw leven !
. , l
ELISABETII. A1
'ylord ! wel hel
)t ge een treurig amPtbcgeerdi
.

Ik ken dellreinelldri
jfveêrvalluî
vi
jver,
'kSveetflatbeproefde wi
jsheid uitu spreel
tt;
Alaardezewi
jsheid,die daarspreektvan bloed
Ik haat haar in het dtepste mijner ziel
Bedenk een zachter middel!.. Eetlle Lord

Van Shrewsbury!ontvouw gi
jonsùw meening.
TALBOT. Een welverdienden 1ofgaaft gij den ijver
Die Burleighstrouwe borstbezielt. 0ok mij,
Alben ik juistnu zoo welspreketl; niet,
Kloptin de borstgeen minder eerli
jk hart.
O ,moogtgi
j lang nog leven,koningin!
De vreugde van uw volk zi
jn,en 'tgeluk
Desvredes voor ditkoninkrijk verlengen.

Zoo schoone dagelt hceft (lit,Eill
tlttl llotlit,
G ezien , slntls eigen konine
rnen 't reg-eerell.

O moge 't zi
ju geluk nooit met zijn roem
Verkoopen ! Moge Talbots oog althands

Gesloten zi
jll,intlielt(Iàtmoestgelleuren !
EI.
Is.
&BE'
.
rîI. Beware ons Go(l,datM't'den roem bovlekte11!
rk
'
tl-sor
l'. 'k J'
V'it (lal
1 ook 0p een.antler nlitldel Peiltzelt,

01n

rijk te redden

'faut (le ontl)ooftting van

A'
faria is eell ollreclltvaardig lïlitlttel.

Gi
jkunthetvollnis overh.
(
l
'tlvlïietvellel'
l,
le u nlet ontet(t o

.

13al1 dwaalt
s
t
a
a
t
s
r
a
at
l
en mi
jn parl7l
uent,dau dwaalt
Mi
jn
Tot é/n toe, elk gerechtshof in (
lit land,
W ant alle kennen 't Recllt eenstemmig toe
E TuI'S-&BE'l'1l.

T&LBOT. Geen stemmenmeerderheit
lbewijst het lteplll!
.

'

Dit El
lgland is de gantsche waereld niet,
Uw parlement geheel het menschdom niet,
H et tegenwoordige England niet het Engelant
l
Der toekom st
ook het vroegere is niet meer

11naar deneiging wisselt,l-tsten daalt
Het wuft getijder openbare A/
leellillg.
O

zeg toch niet dat 11 (le nooddwang dreef,

Dat gij motnt bukkellvoor den wil uws volks!
Zoo dra gt'wilt,ter ieder oogenblik,
Kuntgi
j devrijlleit
l van 110-wilervaren.
Beproef het! Zeg j dat gr afschuw hebtvan bloed,
En 't leven van uw zustel. redden wilt!
Toon allen die 1.
1 antlers willen ratlen ,

De oprechtheitl van uw koninklijken toorn,
En raszllltgt'den nooddwang xieltvertllvijnen
En 't recht als ollgercclltigheid versnlaâ
un !

Gij zelfl
'
noetrichten,g'
ij-alleen tlt'kullt
Niet leulzen OP dit iltllucrs
vauklcnt
l riet
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6 et
af uw zaclltnloedigheid gcrust gelloor.

God schiep geen strengheid in 'taandoenli
jk hart
Der vrouw ,en ook de stichters van ditRijk,
Die aan een so'
pfff/zzlhand den staf betrouwden ,

Zijtoonden aan,datStrengheid nietde deugd
Der koningin m oest wezen in dit land.

ZLISABETII. Hoegraaf!gijzijteen ijvrig pleitbezorger
Voor mi
jne en Englandsvijandin? Af@a* ar@@'k trek
Die raadsliên voor dievoormi
jttsvelzln llvren.
TALBOT. Geen pleitbezorger gunt m en haar!niet één
Die ooit haar voorsy-eekt,die uw toornegloett
Durfttarten! Zoo vergun hetmi
j,
Den ouden man , wien aan den rand vall 't graf
Geen aardsche hope meer verleiden kan ,

Datik de pri
jsgegevenebescherme!
M en moet niet zeggen , dat in uwen staatsraad
De hartstocht sprak , de baatzucht zich liet hooren ,
Alleen bal-mhartigheid geen stem verhief.
'tls alles zaamgezworen tegen haar,

Gi
j-zelf,gi
j hebthaar aanschi
jn nooitgezien,
Niets spreekt er voor de vreem dlinge in uw l
zart.
'k W il niet gewagen van haar schuld. M en zegt,

Datzijheur echtgenootheeft doen vermoorden:
'tIswaar datzij den moordnaar heeftgehtzwd.
@

Een zware misdaad !

Eclter, 't is geschiect

In 'tangstig woelen van den btzrgerkrijg,
Toen zi
j dezwakke,zich bestreden zag
Door heftig dringende vazallen , zich
Den allermoedigsten in de armen wierp

'
Wie weetdoor watalkllnsten zijbezweek?
RYant een gebrekkig wezen is de Vrouw !

ELISt
KB>II'
JI. De Vrouw is niet zwak!Daarzijn sterke zielen
ln haar geslacht 'k $Yilin mijn bijzijn niets
Arerllemen van de zwakte mi
jnerkunne.

T-tlsoT. U was de tegenspoecl een strenge school.
N ooit keerde 't leven .
?fzijn lichtzt''toe.

6i
jzaagtgeen trool van verre

slechtsllet graf

svas ollleilspellenc
l aan uw voet ontsloten.
Te '
Wroodstock was 't en in des Towers nacltt,
llat 11 lands vader oncler droefeuis
lleeft opgevoecl yoor uw verleven plicht.
Daar zocllten u (le vleiers niet. Vroeg leerde
Door 't wtlf'
t gedruisch der waereld niet verstrooid ,
Uw geest nadenkend in zich-zelf te keeren ,
Te streven naar het épnig W are Goed.
Deze arme heeft geen God gered. Als kind

Mrerclzî
jverplaatstnaar Frankrijk,aan hetHof
De tlartle vreugd , der onnadenkendheid.
Daar, in den roes der eindeloze feesten ,
Drong nooit de stem der waarheid tot haar door.
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .
De glans der schittrende
ondeugd blindde haar;
Verdorvenheid sleepte als een stroom haar meê.

Hetijdelgoetlderschoonheid washaar deel,
Zijoverstraaldebloeientlalle vrouwen,
En door gestalt' niet minder dan geboort. *
ELISABETtI. Kom tot u-zelf, Afylorcl van Shrewsbury !

'-ijzijn hierernstig in (
B
len raat
lbijé/n.
Datmoet.een schoonheid zonder weêrgâ zi
jn,
Die van zulk vuureen gri
jsaard kan doen gloeien,
Mylortlvan Lester!gi
j alleen zurtgtstil?
W at hun welsprekend maakt, cloet u verstommelt

LEYCESTER. lk zwijg hiervan verbazing,koningin!
Dat men aldus uw oor lnet scllrik vervult,

Datdezekprookjens,die in Lontlens straten
Geloove vinden bi
j hetwuft gemeen,
Zich toegang banen midden il1 uw raadzaal,

En wijze mannen ernstig llezighouden.
Verwondering bestormtmî
j,il
kbekell
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

Dat deze koninglnne zonder lal1tl,
Die zelfs hellr eigen kleinenvzetel niet
Te hoeden wist, (le spot van laar vazallen ,
1
De machtloze verworpling van haar volk ,
Op eens uw schrik wordt,il
1 haar kerkerlloeien!

JV
'attoch,LijGod!watmaakthaaru verschriklijk?
Dat zeaanspraak-op ditrt'k maakt? datde Gtlisen
U niet crkenuen als hun koningin ?
Kan deze tegenspraak der Guisen recht
Te niet doen , dat geboort 11 gaf, en de uitspraak
Der parlementen 11 bevestigcl lleeft?

ls zi
j dan nietdoorHendrikslaatsten wil
Stilzwi
jgend afgewezen? En zalEngland,
Zoo zalig in 't genot van nieuwe licht,
A'
lisschien zicll der Papiste in de armen werpen ?

Van ll,zijn aangebetlen Monarchin,
Tot Darnleys moortlenaarster overloopen ?
Mrat willen toch die rusteloze menschen ,

Die bi
juw leven met uw erfgenaam
U kwellen en vermeenen niet te vroeg

U tothethuwlijksjIlk t,
ekunnen (
lwingen,
Om staat en kerk te retlden vall gevaar?

Bloeitnietùw jeugd in alheurfrissclle kracht?
llelt de antlre niet, verwclkt, steeds lueer naar 't graf?

BijGod!naar'k llope,zultgijop llare asch
Nog velejaren wandlen,zonder dat
Hetnoodig is,datgij haarzelfdoetvallen .
BrRLEIGII. Lort
l Lester heeft niet immer dus geoordeeld.
LlyclsTllt. 't Iszekerwaar,'k heb v/l1-haardood gestemtl:
Alaar dat was in de rechtbazlk. ln tlen raad

Spreek ik natuurlijk anders.Hierisniet
Van 't recht,maar enkel van het voordeel sprake.

ls 'tnu de tijclgevaarvan kaarte tluchten,
Nu Frankrt'k llaarverlaat,llaarlaatstestelln,

Nu gi
j (lellzoon deskolliugs lnetuyv ltalltl
Vereeren wilt, e11 dus (
le hoop herleeft
llt Englautl op een nieuwe dynastie ?

'
lvaal-oln haardau tedooden?Zi
ji,
tdood!
Verachting is tle ware dood, Alel zorge ,
llat niet d.
e deernis haar il1 't levell 1-0t
)12'!
von
Alzoo isditmijn raad:men late 't llis ,
Dathaar tot sterven doemt, i11 volle kracltt'!
6/
**
k!
z1k
)leev'! luaar leve als oltder 't zwaard des lleuls ,
lfn als een arm zich voor llaar Mrapent ,valle 't !
ELISABETIIVtaatp7?).Xylords,'k heb ulv gevoelellslltlgehoorcl,
Fn
.
2 'k dank u vooruw i
jver. . Afet de hullle
lles lleeren, die de koningell verlicht,
$vil ik uw grontlen ernstig overwegel,,
.

En kiezen watmi
j 'tltllerbeste (
lunkt.
V l E R D E T O 0 N E 18
1l
'
a.
oE voltlGEx.

DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

EL1s,
&BETII. Daar komt Amias Paltlet. 1s
3et
l1
.
e l1e(.
!r,

'
Watbrengtgi
j ons?
PAULET.
Roenzruehte Afajesteit!
Afijn neef,zoo even van zi
jn verrc reizcll
Teruggekeerd , buigt aan uw voetell neder,

l'
ln steltzijn jeugd eerbiedig 11tcn dienst.
Ontfallg her
n in genade,en lltat,kan 't zi
jn,
llem wassen in het zonlicllt l'wrer g1111st!

Molt1'
lMElt(blligtzfcâ p.
/?(leJ.
!
C?'
?
à tt.
l-0/t
?#f
?0,
). Lang levemi
jne
koninkltkevrouw ,
En lleil en glorie moog' heur llooftl olnstralen !

Erlsz
&.slTll. Sta op,e11zt'tmijwelkom ,Sir! in Ellgland.
Gt'hebteen langen weg gemaakt,hebtl?rankri
jk
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Doorreisd , zaagt Rome , en hebt te Rheims vertoefd.

Zoo spreek,watbroeden onze vi
janden?
AIORTIMER. De Heerverîvarre hen!en doe de pi
jlen,
llie op mi
jne eedle koningin gemuntzi
jn,
Jveêrkeeren op de borst van die ze schiet!

E1,Is.
&.BETII. Gi
j llebt ook Alorgan,e11tlen sluwen Bisscllop
Van Rosse ontmoet?
MORTIMER.
Ik leerde ze allen kennen ,
De Schotscle ballingen , die in dat Rheims
llun snoode outwerpen smeec
len tegen England.
Ik wist in hun vertrouwen me in te dringen ,
Of ik hun werken ook ontdekken m ocht!
Ià.rLET. Geheime brieven heeft men heln vertrouwd ,

In ci
jfers,voor dekoningin van Schotland,
Die hijmettrouwe llantlolt8 overlevert.
ILISIBETII. Nu zeg,yvatzi
jn hun allerjongste plannen?
MORTIMER. Het trof hel allen als een donderslag ,

DatFrankri
jk haarverlaat,en vastverbond
AletEngland sluit;tlandsvesten zi
jhun hoop
Op Spallje.
ELISABETII. Zoo bericht mij W alsingham.
AIORTIAIl
sR. Een èltlle ook , die Paus Sixtus dezer da,o
en
>Van 't Vatikaan* nêerslsngerde op uw hoofd ,
Kwam , toen ik Rheims verlaten zou , daar aan :
't Eerstvolgend schip zal haar naar Englalld brengen.
LEYCESTER. Die wapens doen ons eilalld niet meer siddren.
.

BUaLEIGII. Zi
j worden schriklt'k in desdweepershand.
ELISABETI.
I (1f
,ortimer f,
lk
r/?
rprdcl&z# aaltziendej. Ot- zi
jt beschuldigd, dat ge in ltheim s de scholen
Bezocht cn uw geloof hebt afgezworen ?
MOIITIMER. Dien rol heb ik gespeeld , 'k olltkcn het niet,

Zoo ver'ging mi
jn begcerte om u te dienen!
I
ELIS'
tB?;I'II(totTr/fflftl,dt
'eJt
flreesigepapierenpnprrtail/l.W at
'
haaltgi
j daar te voorscllijn?
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PAULET.

'tIsecu scllri
jven,

Dat u de koningin van Schotland zendt.

i
jpttn,
dj. Geef lnik
j
' dell brief.
BURLEIGH (haa&tl
?g daar vccr gr'
f de /,
pz/J2wJ/?
,
). Vergeef,lleer
PAULET (geeft Je/ apier ccz'
Schatbeu-aarder !

ln (le eigen hanc
len onzer koningin

Bevalzijmijdeez'lettren neêrteleggen.
Zi
jzegt,datik haarvi
jant
lben ik ben
Alleeu devi
jand van haar misdaztn. 6aarne
Sta 'k haartelldienst,zo0 ver mi
jl Illicllthetdulttt.
(De ip0?,î-o/.gl
zlltee ttft
oîb1.I
-e yt
zp/oo/îf
/z/. 1'
t
?0?,
f
?/
'
p
r'
J zt
-'
)
-fdttor?
-l,
te8l,?cJ
,
înelet i
l.
fpr//
7
pl.r cz
aLsyce8ter >.
tïp?
,l(
'
7'
k tdek/?
#t?Icoolxleltkhzc/elj'
altdel-.)

BUItLEIGII (tot baalei). Jvat kal ttie brief bevatten?t't
lle
klaclëten ,

'
Wraarmêe men liefst llet teêrgevoelig hart
Der koningin niet ku'ellell nloest.

'Yat11ij
Bevat,hield zijmi
jnietgelleim.Zt-slueel
çt
PAULET.

l-let voorrecllt af, ol'
n eellmaal 't atngezicllt
Der koningin te zien.

BIJRLEIOII(haasti
g). Datnimmermeer!
rtLBOT. Mraarom niet?'
Watzi
j vraagt is llietsollllillijks!
Bt-Il
,
LIT
IGII. Degunsthctkoninkli
jk geltatte ziell,
lleeft zij verbellrd ,d.
e zuoordberaamster! zij,
Die dorstte naar het bloed der konillgin.

Jvie 'teerli
jk lneentmetzt-n vorstin,dic kall
Diellvalsch verraderli
jken raafllliet geveu.
Tz
&LBo'
r. Als onze koljingill haar beê wil llooren ,

Zoudtgijclan (l'aand'
riftd'
er geuac
le stllitell?
BIJRLEIGII. Zi
jis gevolmisd!onder 'tbeulenzwaard
luigtzijgebukt.lletis derMajesteit
Onwaardig 'thoofd,tlen doot
lgewijd,te aanschnuwen.
lIet vonnis kan niet meer voltrokken wol-dcn ,
J'
Vttlncer tot haar dc koningin gellaakt:
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l)e toegestoken scepter spelt genade.

(ttadatzf
J-den J0.Jt
J
/ gelezen.1t?é//,liareJzczlezldrooW
a
t
i
s
de
l
ne
ns
c
h
?
wa
t
i
s
'
t
ge
l
uk
de
r aarde ?
yevtdej.

ELISABETH

Bfat kwam het ver m ct deze koningin ,
llie eenmaal met zoo trotsche hoop begon ,
Die tot den oudsten troolt del'Christenheid
Geroepen werd ,die in heur droomelzreeds
Drie kroonen had vereenigt
l op heur kruill!

lvatvoertzi
jnu een andre taal,dan toenlnaals,
'

Toen ze Englands wapen aangenomen had ,
1?
ull door heur vleiers zich als monarchinne
ller twee Britsche Eilanden begroeten liet !

Vergeeft,Alylords!hetsnijdtmijdoor de ziel,
1)e weemoed gri
jptmijaan,mi
jn llartebloedt,
Dat 's waerelds goed zoo wankelt, dat het lot
Der menschheid , het ontzettende , zoo dicht

Voorbi
jgaatlangsmijn eigen siddrend hoofl.
TALBOT. O koningin !God heeft uw hart geroerd !
Die indrtlk is van Boven ,doofhem niçt!

sYelheeftzijzwaar de zware schultlgeboet:
'tlsti
jd datntlde harde proefti
jd endt!
Reik haar de hand , (
ler diepgevallen zuster!

Daalalseen lichtende engelenverschijning
Ter neder in haar donker kerkergraf !
BURLEIGII. Sta pal verheven koni
ngin ! Laat lliet

Een pri
jzenswaartlig menschelijk gevoel
U in verwarring brengen. Roof u-zelf

De vri
jheid nietom 'tnoodige te doen.
Gijkl
gnthaarnietgenadig zi
jn,nietredden,
En daarom breng den sm aad niet over u ,

Datgijmetwreed bespottenden triomf
Op d' aanblik van uw ofer u vergasttet!
LEYclsTEs. Bewaart de grenzen der bevoegdheid ,Lords!

De koningin iswijs,en onzen raad

Behoeftzi
j nietom

waardigste te kiezen.

De ontm oeting dezer beide koninginnen
lleeft met den loop (ler reclltszaak niets gemeen.
'
s Lands wet, en niet de wil der M ollarchie
Veroort
leelt deze Stuart. lvaartlig is 't
Der groote ziele van Elisabeth ,

Datzijdesharten etlele illspraak volgt,
JYanlleer de wet heur strengen loop belloudt.

ELISABETII. Gaat,gaat,Alylords!'
Bri
jzullenmitldlcnvint
lel
)
01n wat genatle vordert , lnet den eiscll

Van plichtgevoelbetaalnli
jk te vereenen.
En nu, vaartwel!l.
De Lt
/o#,
sgaalt.xr
/colde #éï
?/r roept c,;
./
timer /t
?0,?
,
w.)
Sir Alortim er ! eell woord !
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ELISABETH. MORTIMER.

ELISABETII (nadat zj'JapzeenigePP#t?ZIJIïJ'
J-:zlrol-8chend J?f
,
.
J/
opyeuoiîteîtj. Gi
jtootldeeen koenellmoed,eenzelflelleerscllillg',
Die llovellllwejarellisverhevell.
'
ïYie reet
lszo
'o'vroeg de 11111st der veinzeri
j
l.
leeft aaugeleerd,is molldig '
vlll-den ti
jt
l,
El1is de sclloolder jonkheid sllelontwassen.
--

llet nootllot roept u tot cen grootsche baan :

lk profeteer llet u,en mi
jllorakel
Kan ik ook zelf, tot uw geluk , vervullen !
A1oR1.
3MEa. Verhevene gebiedster! wat ik ooit

Vermag en ben, is u ten dienstgewijd.
ELISABETII. Gt
'leerdetEnglands vijantlen (loorgrolltlen.
Hun hartis onverzoenlt'k jegensmi
j
Fn onuitputlijk zi
jn hun moordnaarsplanuell.
De Alltlaclltige lleeft l'
llt-belloed tot lleden,

Maar alti
jd wankeltop mijn hoofd d.
e kroon,
Zoolang zi
j leeft,die aan hun dweepende'ijver
Een schi
jngrontlgeeft en hun verwachting voedt.
AIORTIAIEU. Zi
jleeftnietmeer,zoodra gij hetïebiedt.
!'1-IsABETII. Ach, Sir! ik waande d'eindpaalreeds llereikt,
En 'k ben niet verder dan aan '
t eerst begin.
lk wilde alleen de wetten laten handlen ,

J4,'
n handen nietmetbloed bezoedeld zien.
Hetvonnisisgeveltl.Watbaathetmij?
Het moet voltrokken worden , M ortimer!
En ik moet die voltrekking aanbevelen.

De daat
l,en tlustle haat,komtsteec
lsop Sî
lj!
Ik steeclsmoethaal-gebiet
len,en clen scht'n
Kan 'k niet bewaren : dat is 't allerergste !

MORTIMER. Watzoudt ge u olndenboozenschijnontrllstcl
),
Indien de zaak rechtvaardig is?
ELISABETH.

Gijkent

De waereltl niet, Heer Ridc
ler!Watmen 8ohi
jnt,
Heeft e1k tot rechter, wat men 18,niet één.

'k Zalvan mijn rechten niemant
lovertuigen,
En daarom moetik zorgen datmijn deel
Aan haren dood een eeuwig raatlselblijve.
Bj zulke daden van een (lubblen aart,
Is (lonkerheic
l het allerbeste schild.
Uitkomen voor een stap , is de ergste misstap
W at men niet opgeeft, heeft m en nooit verloren.

XORTIMER (llitvor8cheltdt. 'tZou dan wel'tbeste zi
jn
O > 'twaar' gewis
ELISABETII (Laa8tigj.
Het beste! Mi
jn bescherment
le engelspreekt
-'

le sir!
Uit u. Oa voort, voleindig,waarc

U is heternst,gi
j dringtstoutmocdig door:
Een man gants anders (
lan u5v oom zt'tgt'!
Afoltrlxz'
ftLnerwozhrd.jOntdektetgt'denridderuwenwenscll?
IZLIS&BE'
rII. Mi
.
j rouwtdat ik hetdeed.

;
.
o
n
t
w
o
e
l
n
e
l
a
i
r
l
A
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Ontschuldig toch
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A'
IORTIMER.
OP m I
*
J
*!
ELIStBETII. W annee? 1eg ik het hoofd gerust te slapen 0
.
AfOItTIAIllR. Als 'tnieuwe maan is, heeft uw komm er uit.
ELTSABETH.
H et ga u wè1, sir! Laat hetu nietsmartell
Datmi
jn erkentlijkheid het qoers der nacht

Gebruiken moet. Het Zwi
jgertis van ouds
De Godheid der gelukkigen,en 'tzijn
De naauwste banden , die 'tGeheim bezegelt!

(Zl
j'gaat c/?.)
Z E S 1) E T O O N E E L.
MOItTIAIER , alleen.

Ga,valsche1
.ga,schijnheilige vorstin!
Zooals gij de Aard bedriegt,bedrieg ik u.
'
Wie u verraadt,is in zt'n recht,doet goed.
Zie ik er als een moordnaar uit? Laastgi
j
Beginsellozeveilheid op mijn voorhoofd?
Vertrouw maar op l
îti
jn arm en houd den uwe
Terug! Draag vri
jhetfarizeeschemom
Dervroomheid voor dewaereld. Midderwijl
Gijheimli
jk op mijn moordnaarsbijstand hoopt
DE GRL AAF VAN RENT en SIR WILLIAM DAVISON ontwoelen ell airrlA ; .

Zalik een kostbren ti
j(1terredtling winnen.
Verhefen wilt gijmij? Gij toont van ver
Me een kostbreprijs welnu,al waartgi
'
j zelf
Die pri
js,bij'tblaken uwer vrouwengtlnst,
sYie zijt gij,armste?en wat toch kunt gi
j geven?
Geen tlorstnaarroem doortinteltmijn gemoed!
Bï
j haar all/ln is levensgloed
Bevalligheên en zoete vreugden zweven

ln eeuwge jeugd gevleugeld voor haar schreên
O ,aan heurborst zi
jn hemelzaligheên,
Gijhebt slechts dooc
le schatten te begeven!
De hoogste vruclzt, van 'sLevens boom geplukt,
'
W anneer een hart, verrukkende en verrukt,

Een hart zich wijdt in zalig zelfvergeten,
De kroon derVrouwe,hel)t gij nooit bezeten,
N ooit heeft voor u uit liefde een m an gebukt!
lk m oet (len Lord verwachten , 'k moet haar brief
H em overgeven. Een gehate last!
lk voel niets voor den sluwen llovcling.

Ik kan alleen,ik wilhaar redder zi
jn,
Gevaar en roem en ook de priJ
#
l
-s zij mi
jn' (Terloi
jl AC
J-pt
?ctz?.
'cil, ontmoet Jépz 1%1tlet.4
*

Z E V E N D AJ 1'O O N E E L.
MORTIM EH.
MARTA

STI', AET.

PAIJLET. '
W at zeide u toch de koningin ?
MORTIMER.
N iets, sir!
Niets
van belang.
PAULET (ziet âdpzlcco; uketeen erzld/kt
?zlèlij'
,. Nu luister ,
)
Alortimer!
H et is een glibbrig patl, waarop ge 11waagt.

Verlokkend is de koninklijlte gunst,
De dorstnaar glorie iseen strik derjeugd.

Ei, laat u toch door de eerzucht niet verleiden !

MOI
tTIAIER. En hebtgij-zelfmijnietaan 'tllofgebracht?
1a.trI.E'
r. Ik wenschte , ik llad het niet geclaan. Aan 'tHof
Bloeit voor on8 huis de palm der eere niet.

Sta vast,mijn neef!En koop toch niette duur!
Olttheilig uw geweten niet!
MORTIMER. JYat meent gi
j?watbezorgdheid grtptu aall?
PAULET. '
W-at grootheid u de koningin beloove,
Vertrouw llaar honigzoete woordell lliet!

Zï
j zal,als zeu gebruiktheett,u verloochnen;
Et1, om haar eigen naam vall snlet te zuivren ,

1)e misdaa; wreken die zijzelfgebood.
AIORTIAIER. Demi
sdaaclzegtgij
PAULET.
Spaar die veillzert'!
'k W eet wat de koningin u blies in de oorell:

Zî
jhooptdatde eerzuchtvan uw jonkleid lueer
($edienstig zi
jl'
lzaldan n'
lt'n stugge grijslleid.
l?rlhebtgt'llaarbeloofd?llebtgt'?
A,
loltTlMEa.
Alt'n oolu!
r&tTI.ET. .
#ls gt- gedaal hebt,zoo vervloek ik
Ve1*îvel*
pe ...

LEYCESTER (komt). Gull mt' WaCt1-de si1.!
Een woorcl tot uwen neef. De koningiu
ls hem bijzonder welgezild,zij wil
bat men hem de persooll valtLady Stuart

(lauts onvoorwaardlijk toevertrouw'.- Zî
jrekent
Op zijn reclltschapenheid.
PAULET.
LEYCESTER.
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; . kent
ontwoelen
airrlAe
DE GRL AAF VAN RENT
en SIR
WILLIAM
PAULET.
ko
ni
ngDAVISON
inl
leell r
Op hem , en ik , Rlylortl! ik reken op

Alïj-zelfe11op m(llbeide Mraakzalne oogen.

(.
ff?
)'gaat/z
.
J..
)

A C H 13S T E T O O N E E L.
LEYCESTER. MORTTAIEIt.

LEYCESTER (rerlronderd). Wat schortte Ridder Paulet?
MORTIMER.
't Vertrouwen plotsling door de koningin

'k Mreet het niet.

ln mijgesteld....
LEvcEsTEl
t tlttz/lltitrozncnetttlaanzieltde). Verdientgi
jdatmenu
Vertrouwt, heer Ridder?

MORTIMER (tvenzooj.

'k lticlt dezelfde V1*13>
0*

Tot u , mylord van Lester !

LEvcl
Els'
l'
lR.
Gi
j hadtiets
Afi
jin 'tgeheim tezeggen.
MGRTIMER,
Geeftmi
j eerst
Verzekering dat ik het wagen mag.

LEYCESTER. Wiegeeftmi
j die verzekering van
Vergeefhetmij,zoo ik wantrouwig ben!
Ik zie u tweërlei gezichten toonen

llier aan ditHof. Een van dietwee,natuurli
jk,
ls valsch:maar welk mag we1 het ware zijïl9
.
MORTIMER. Hetgaatmijevenzoo metu,graafLester!
LEvcEsl'
Ea. Wie zalnu 'teerste zi
jn vertrouwen scllel
zken?
MORTIMER. Die 'tm inste heeft te wagen.

Dat zijtgij!
Gi
j zijthet!Uw getuigenis,hetwoord
Des machtigen,desinvloedrijken Lords,
Kan mi
j verpletten '/mi
jne,daarentegen,
LEYCESTER.
M ORTIM ER.

Is nietig tegen uwen rallg , uw gunst.

LplYcyzsTE1t. Gi
j dwaalt,sir! Maclltig in elk allder opzicht,
Ben ik jt
listop tlitééne,teêrepunt,
Dat ik aalz uw vertrouwen bloot zou geven,
M isschien de zwakste man aan heel dit Ilof,

1411.kan een nietig ôvoortll'
ni
jn valllrurerken.
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MORTIMER. W anneer een alvermogende lord Lester

ZJJ diep totmijzich neêrbuigt,dat hijmi
j
Zulk een bekentnis doet, dan mag ik wel

l'
len weinig hoogervan mi
j-zelvelldenkcn,
l'
ln in grootmoedigheid zi
jn voorbeeld zi
jll.
LEYCESTZR. Ga me in vertrouwen voor, en ik zal volt
ml
-ell.

MORTIMER (tle:tJrff
?
/haanli
g terpprdclg
''
2tJJ/t0î#t
#.)
llit zend de kollingin van Sclotland u.

LxvcEsl'
l!lt (ver8cârikt oîgri
lp
'tA'
O/é,Jnaql-deltJ0-?
'/.)
Spreek zacht, sir! Ach , wat zie ik ? 'tls haar beeld.

(H'
j /-f
i
z,
y/ het en àdt
îcl,
p?/F
z;/ het Z
/Cè'
Jk
vlakeloze ?
J:rr?
,
/11'Jz?.
;.)
MORTIMER (die âecz/ gedul'evtde het lezen aandachtig p.
p0?eé'
w/.)
Lord ! nu geloof ik u.

LEYCESTER (uadat J/
J- den Jrf// vlug #pt//'îppg?dz
)heeft.) Sir
M ortimer!

Gijweet den inhoud van dees brief?
'k W eet niets.
MORTIMER.
LEYCESTER. Nu! Zondertwi
jfelheeftzij11vertrouwd .
MORTIMER. Zi
j heeftmijniets vertrour
vd. Zi
jweesmeopu,
Alsdie hetraadsel mi'verklaren zou.
Een raadselis hetmij,datgraafvan Lester,
De gunstling van Elisalleth , M ariaas

Verklaarde vijand,éél
1 zelfsvan haarrechters,
lJe man zou zi
jn, van wien de koningill
lle redding uit heur nood verwacht. En toch
Aloet dat zll wezen ,want uwe oogen spraken

'
l'e duidlijk uitwatgi
j voor haargevoelt.
LEYCESTER. Ontdek mijzelfeerst,hoe hetkomtdatgij
M et zooveel geestdrift deel neemt in haar 1ot,

En hoe gijhaarvertrouwen wont!
.
Alylord !
Alet weinig woorden kan ik dat verklarcn.
MORTIMER.

lk zwoermi
jn kerkgelogfin Romen af,
Ik
-ll sta 111 met (1e Gllisen in vcrbond.
a
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1)eaartsbisschop heeftuitRheims bijeigen sclri
jven
llt'Schotlant
lskoningin mt'aanbevolen.
IuEvcEsTEa. lk weet van uw geloofsverandering :

Zijis 't,die mi
jl vertrouwen te uwaard wekte.
(leefmijde hand. En zoo ik twijfelde,
Vergeefme! Ik kan hierniette omzichtig zijn.
lrantWalsingllam en Butleigh haten mt'
lk weet,datzijmi
jloerentlstrikken spannen.
t4i.j mochtsomti
jds wie weet! ltll werktaig zijn,
ilat me in den kuil wil lokken .
MORTIMER.
Hemel! m et
J'
Y'
at kleine schreden gaat zoo groot een heer

llieraan ditHof! 'kBeklaag u hartlijk,Graaf!
LEYCESTER. lkwe
rpmetvretlgdmî
jaandeborsteensvriends,
va
n
d
e
n
l
a
n
ge
n
dy
v
a
ng
heradem.
W aar 'keindli
jk
Gi
j zijtverwonderd,sir!datik zoo ras
Verwissel van gezindheid voor Alaria.

Nooit heb ik waarli
jk haargehaat de nood
Der tijclen maakte mijheur weêrpartij(
ler.
Zij was mij toegeclaeht sints vele jaren ,
Gi
jweet,eer zijde hanclaan Darnley gaf,
utls nog

de glans der glorie haar ol
zlstraalde.
'k Heb dat geluk koelzinnig toelï versmaad ,
En nu , in banden , aan de poort des doods,

Zoek ik llaar op,en

l
uet gevaarmi
jns levens.

MORTIM>:'
R. Dat heet grootmoedig handelen !
De stand
LEYCESTER.

Derzakenssir!isl
uidt
lerwi
jlveranderd.
Mijn eerzuchtwas 't,die mt'gevoelloosmaakte
VoorJeugd en sclloonheid. 7kVond Mariaaslland
Te weinig , 'k droomde toenmaals van 'tLezit
Van Englands koninginne.
MOaTIMER.
'tIs bekend ,
Dat ze u (
le voorkeur boven allen gaf.

IuE'
ycEsTEl
l. Z0o scheen het, eet
lle sir! en nu , na tien

Verloren jaren van een nutloos c
lingen,
Van een gevloektel dwang .O sir, l
'
n.
îjn hart gaat opeu!
'kAloetvan mt'n langen wrevel mt' ontlastenGelukk-ig prijstmen mt' .0 ,zoo mell wist,
011 welke ltetenen men mijbeni
jdt!
Nadatik 1
3.
:1tien bittrejaren lang
Aalld'afgod harerijdellleî(
1 gerooktlle1),
Alt'elkc wissling harer sultausluimen
Lafhartig onderwierp , het speeltllig
Van grillige en kleingeestige eigenllaat,
Nù eens geliefkooscl door haar teederheitl,
Dàl1 weêr met trotsche preutschheid afgestoten ,
Gemartelcl door haar gunst en ongunst beide,
A1s een gevangene t
door tle argus-oogen

Derjaloezy bespiecl,111
7
1alseen knaap
Genomen in 'tverhoor, dltn als een knecht

Gescholc
len

O ,de menschelijketaal

H eeft voor die hel geen woord!
'k Beklaag u, graaf!
LEYCESTER. Nu nog ontgaatme aan '
t(loeldeprt's!Eellalttler
MORTIME'
R.

Ontftltseltnlijde vruchtvallalnat-n zwoegen.
Ach,aan een jongen,bloeiellde'echtgenoot
Verlies ik eensklaps mi
jn verjaarde recllten !
'k M oet nederdalen van het schouwtooùeel,
'
W aar ik zoolang als cle eerste heb g-eschitterd.
Niet slechts heur hal
'
lt
l, maar ook heur gunst meteen ,

Dreigtmijtlienieuweling op eenste ontrooven.
ZJ'iseen vrouw ,en hijis zeer beminltk.
MORTIMBR. llt'is Kathrinaaszoon. Tn goede sclool
Heefthijde kunsttlervleierijgeleel-tl.
IuEArcEsTlu. 'oo falen mt'n verwachtingen! lk
.
L zo(
.
a1
..
v
In deze schipbreuk der fortuin een plank

Te grsjpen

en van zelve keertmi
t
'
in oog
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Ziclï weêr llaar 'tlicllt der eerste, zoetste hoop.

Mariaas beeld,in alhaar lieii
jkheid,
Verreesme op nieuF ,en jeugd en schoonheid beide
Hernamen als om strijtlheurvolle rechten.
Geen i
jskoude eerzucht meer,'thartvergeleek,
Elt '
k voelde wat kleinood ik heb verloren.
Alet vreeze zie ik haar in diepe ellent
l

Terneêrgestort,ach,doormi
jneeigen schuld!
Nu isin mij de hoop ontwaakt,ofik
M isschien haar nog kan redden en bezitten !

'tGeluktemijdoor een getrouwe hand
'tVerandren van mi
jn harthaar te openbaren;
En deze brief,dien gijmijoverbracht,
Verzekertmij,datzi
j vergeven heeft,
Dat zi
j demijne wordt,a1sik haarredde.
MouTlMllt. Toch hebtgijtot haar reoling niets gedaau1
.
Gijliethet toe datzi
j veroordeeld werd,
Ja,gij,gij-zelf,hebtvoorhapr dood gestemd!
Een wonder moet geschiên! Het licht der waarheid

Moetmi
j,tlen neefvan haar bewaker,trefen;
In 'tVatikaan te Rom en m oet de hemel
H aar d'onverhoopten redder toebereitlen ,

Ofzelfstotu vond zi
jnieteensden weg!
LEYCESTER. Ach, s
ir!hetheeftmijsmartsgenoeg gekost!
.
Ter zelfderttc
lwe1rd zt.van Talbots slot
Vervoerd naar Fothringhage, en onder 't opiicht
Gegeven van uw onbarmhartige' oom.

Versperd werd elke weg tot llaar:îk moest

Voor 'toog derwaereltlhaarvervolgerblijven;
'
Maarwaan toch nimmer,datik li
jdlijk haar
Ter dood had laten voeren ! Neen , ik hoopte ,
Nog hoop ik steeds, het uiterste af te wenden ,
Tot ik het mitldel harer redding vind'!
A'
Iol
tTlMElt. Dat i8 gevontlen , Lester! Uw vertrouwen ,

Zoo edel,ishet mijne waard.lk-zelf
Wilhaarbevrijtten daarom ben ik hier.
Devoorbereidsels zt'n gemaal
ct.Uw bi
jstand,
Zoo machtig , staat ons voor den uitslag borg.

Iz
ErclsTllt. Wat zegt gij? Gij verschrikt 1uij. Hoe? Gt'
Ivildet ....
MORTIMER. 'k M7il met geweld haar kerderdeur ontsluiten ,

Ik heb mijn helpers,allesisgereed
LEYCESTER, Gi
j hebt meêwetérsen vertrouwden? Wee mij!
ln welk eel waagstuk toch sleeptgijmi
j meê!
En dezen weten ook van mi
jvtgeheim ?
MORTIMER. Bedaar ! het'plan werd buiten u ontworpen ,
't W ierd buiten u volvoercl, zoo zï
J'er niet
Op staan bleefhaar verlossing u te danken.

IuxArclsTla. Gijkunt (
lusin oprechtheid mijverzeekren,
Datgî
j mt'n naam verzweegtin uw verbond?
AIORTIMEII,
. Vertrouw daarop. H oe ? Zoo angstvallig , graaf!
Jvaar u een wisse hulp wordt toegezegd?

Gi
j wildet'Stuartredden en bezitten,
Daar komen vrienden ,plotsling, onverwacllt,
De middlen tlalen uit den hemel neêr

Toch toontgijmeerverlegenheid c
lan vreugde?
LEtclsrllt. Geen woestgeweld ishiervan nut.H etwaagstuk

Is te gevaarli
jk.
MORTIMEII,
: Dat is 't aarzlen ook.
LEYCESTER. lk zeg u , ridder ! neen , 'tis niet te wagen.

MORTIAIER (bitter). Neen, niet voor u,diehaarbezitten wilt.
'
Wi
jwenschen haar alleen te redden.dies
Zijn wijzoo aarzlend niet.
L>lYc>lsTEx.
Jonkman , ï2
i-zt-t
Te haastig in zoo netelig een zaak.

MORTIMER. Gij

zeer voorzichtig in zoo'n zaak van eer.

LEYCESTER. Ik zie de netten , die alom ons dreigen.
MOaTJMER. lk voel de kracht, om ze alle stuk te scheuren.
MARTA STI', AET.

LhaYcEsl'ER. Diemoed isovermoed,israzernt'.
MORTIMER. Die wi
jsheid is geen dapperheid,mylord.
LEYCESTER. U lust het 1ot van Babiugton te t
leelen.
MORI'I.
MER. U niet Norfolks grootmoedigheid te volgen.

LEYCESTER. Norfolk heeft nooit zijn bruid alsgl begroetk
MORTIMER. Hi
j heeftbewezen,dathi
j'twaardig was.
LEYCESTER. A1swi
j vergaan,dan slepen wi
j haarmeê.
MORTIMER. Als wijons-zelfontzien,bli
jftze ongered.
LlYcEsTElt. Gi
j overlegtniet,hoort niet,gijzultalles
Bederven door uw blinde onstllimigheid ,
W at OP ZOO goeclen Weg begollnen WaS.

MORTIMER. Dengoedenwegmisschien,diengi
jgebaandhebt?
sYathebtgi
j dan gedaan om haarte redden?
En hoe? had ik de schurkenstreek begaan ,

En haarvermoord,geli
jk de koningin
Mij aanried,en geli
jk zt'op dituur
Van mt'verwacht ei,noem devoprzorg op,
Waardoor gi
j haar hetleven hadtbehouden?
LlA-cisl'ER (verèaa8to. 6af u (
lekoningin ditmoordbevel?
MORTIMER. Zi
j tastte misin mij,gelijk Maria
ln u.

LEYCESTER. En hebt gij'tllaar beloofd? llebtgt-?
MOltTIAlyzR. Opc
lat zijsomsgeen ander om zou koopen,
Booc
lik mt'n hand aan.
LEYCESTER.
Gijhebt wè-lgedaan.
Dat kan ons ruimte even. Zi
jverlaat
Zich op uw dienst, het vonnis vàn den dood

Blijft onvoltrokken,en wi
j winnen tij(l.
MORTIMER (ongeduldig). Neen,wij verliezen ti
jd.
LEYCESTER.
Zi
j bouwt OP
Te minder zal zi
j aarzlen voor de waereld
Zich-zelfden schijn te geven van genade.
M isschien dat ik (1001- list haar overreed ,

Het aangezicht der vijandin te zien,

En deze stap moet haar de hallt
len binden;

Mrant Btlrleigh heeftgeli
jk,hetvonnis heeft
(let
?ll kracllt meer als ze elkantler eens ontmoetten.
'k Beproef het, J
-a, 'k zet alles op het spel ... *
I
J
@ SjyuUy
AIORTIMER. Wat zult gi
j dal
trmez
a winnen? A1s Z@

Aletmij bedrogen tlitkomt,als Maria
Bltftleven isnietalles als vllrheen?
Vri
j wordtzi
j nooit! Het zachtste lot, dathaar
Kan wachten is een kerker voor haar leven !

Toch moet gi
j met een helt
lentlaatl besluiten,
Brlt
lrom er tlan niet aanstonds meê begonnen ?

1)c maclzt is in uw hautlen,gî
j vergaâ
urt
Een heirmacht,reeds alleen 11: gtj den adel
Op uw ontelbre sloten waapnen '
wrilt!
M aria heeft nog veel gelleime vriellden ;
1!11 H owarcls edel huis en dat van Percy ,

A1zijn hun hoofden ook gevallen,zi
jn
Nog ri
jk aan helden,ell verbeiden slechts
H et voorbeeld (
loor een machtig Heer te &trevell.

Geen veinzerij! Kom eerli
jk voor den dag!
Verdedig als een ridtler de geliefde ,

Aanvaard voor haar een eedlen strt'(1! Gij l1ellt
1)e kolillgin,zoot
lra gi
j wllt,gevangel
z.
Lok haar op u&v kasteelell! meer dan eens

Is zi
ju daar gevolgt
l. llltartoont ge u man,
llltarspreektge als hatrgebietler,el1zi
j blï
jft
l11gi
jzlillg,totzi
j Stllartvl
-t-.verklaart!
IzlsvcEsTEtt. 'k Verbaas mi
,
j ik ontzetmi
j* !B-erwaardstoch
Vervoertd.
e Nvaanzill11? Iv
'nlltgt-ditland?
Rveetgijhoe 'taallditltof'staat? en hoeeng
llitvrouwenri
jk de geestelllloudtgebt
lnden?
Zflek naardellheldengeest,il1vroegerti
jd
N let vreemtl in Etlgland ! alles tegenwoordig
Jvordt door den sleutel eelzer vrouw bedwongen,
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Verlamd is elke springveêr van den m oed.

Volg mijn geleide! Waag niets onbedachtzaam !
'k H oor iemand komen , ga !
MORTIMER.
M aria hoopt.
Keer ik met leêge troost tot haar terug ?
'

LzrcEsTxl
t. Breng haarmijn eed van onverkoelde liefde!
AIORTIMER. Breng haar dien zelf! Tot werktuig harerredding,

Bootlik mi
j aan,niettotuw liefdebode. (Hc
''gaataJ.)

N E G E N D E T O O N E E L.
ELISABETH. LEYCESTER.

ELISABETII. W ie heeft u daar verlaten ? 'k hoorde spreken.

LEYCESTER (verncârikt, keert Jfcâ haa8tig pw). Datwas sir
ELISABETH.

AlortinAer.
'
Wrat schort u ,lord?

l-loe zoo ontroerd ?

LEYCESTER (her8telta5cJ.)

Datwasbijuw aanschouwen.

Nog nooit heb ik zoo heerli
jk u gezien !
lk sta daar, door uw schoonheid a1s verblind.
schoonheid

ELISABETH. Waarom zucht gijzoo?
Lltc>rsT>zR.
H eb ik geen reden
Tot zuchten ? 't Zien van uw bevalligheên

Vernieuwtin mijde namelozesmarte
Van 't dreigende verlies.
ELISABETH.

Watdan verliestgi
j?

LEYCESTER. Uw harf, u-zelf, u gants en al, verlies ik.

'
Welspoedig zult gijin c
lejeugdige armen
Des vurigen gemaals u zalig voelen ,

h!n onverdeeld zalhijuw hartbezitten.
llî
j is vau kouiugsllloed dat benschoonheid
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Maar 'ktart de waerelclJénen mi
j te noemen,
Die u haltstochtlijkeraanbidt dan ik.
De Hertog van Anjou aanschomvde u nooit,
Alleen uw roem en luister kan hijminnen:
1k

min u-zelf! W are ik de grootste koning

Derwaereld,en gi
j de armste herderin,
'kZou tot uw stanc
l mijhaastig neclerbuigen,
lln leggen aan uw voeten kroon en staf.
lk ma
hg

ELISABETII. Beklaag mij, Dudley!griefmi
j
Mi
jn hart nlet ondervragen. Ach,dit hacl'
F-en andre keus getlaan. Benijtlbre vrouwen,
Die ook verhefen mogen wat zi
jminnen!
Mijishet voorreclltnietvergund,den man
Diebovenalmijdierbaaris,c
lekroon
Op 't hoofd te zetten !Stuart mocht dat docn ,
Zi
jkan heurhanfluitliefdegeven , ZjJ*
lleeft alles zich veroorloofd,en zi
jdronk
Den kelk der vreugfl tot op (
len boc
lem leêg.
.

'

LEYLESTER. Nu drinkt zi2ook den bittren kelk deslijdens.
ELISABETII. Zi
j schatte''toordeelvan de menschen niets.
Zijmaaktezich letleven licht,en nooit
Boog ze oncler'tjuk,datik geduldig droeg.
lk had toch ook wel aanspraak kunnen maken

Op 's levens lust en 's waerelds heerlijkheên !
Toch gafik aan mijn koninginneplichten,
Hoe streng , de voorkeur. En toch viel aan haar
1)e gunst van alle mannen steecls ten deel,

Terwijlzijenkelvrouw verkooste zi
jn;
En jeugt
len gri
jsheid bedelt om heurgroet.
ZJJ zi
jn (
lemannen! Zinnelijk zi
jn ze allen!
Zijjagen deijdelheid,de vreugdena,
En achten nietswatzij vereeren moeten.
lYerc
lzelfsdiegrijze Talbotnietwezrjong,
Toen ht'(latlofliet
lop lleur séhoonheid zong?
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LEYCESTER. Vergeefhethem !Hi
jwashaarwachter eens.
1)e sluwe heeftalvleiend hem betooverd.

EI-ISABETII.. En is hetwerklijk waar,datzi
j zoo schoon is?
lk Inoest zoo vaak dat masker hooren roemen ,
W at of er toch van aan is? Teekenstift
l!n kleuren vleien , schilderingen liegen :

Ik zou alleen mi
ja eigen oog vertroltwen.
Hoe zietge toch zoo vreemd mi
j aall?
LEYCESTER.
11
c plaatste
U in gedachte naast M aria. Neen ,
'k Verberg het niet, indien 't geschieden kon ,
Stil, in 't geheim , dàt zou ik willen zien,

Ilaar tegen over u! Dan zouc
ltu'
zi*j
t4
' eers
.

Uw zegepraalin alzijl heerlijkheid
tlenieten. Die beschaming gunde ik haar,

Datzij meteigen oogen want denijd
Zietscherp! zich eindli
jk overtuigen kon,
'
lloe zeer ze uitwendig ook , in leest en trekken ,
Door u wordt overstraald ,die duizendmaal
ln ietlre vrouwendeugcl haar overtreft.

BLISABETII. Ai
j is dejongstein jaren.
LEYCESI'ER.
Zi
j#dejongste?
M en kan het haar niet aanzien. Dank zi
j 'tlijt
len!
Zeiszeker outlgeworden vll1-den tijd.
Gewis ! en wat heur krenking zou verbittren ,

'tZou wezen u alsbruid tezien!Zi
j heeft
Des levens schoonste hoop reeds acllter zich ,

U zag zij 'thoogstgeluk in dearmen snellen,
l
&
An welalsbruid van Frankri
jks koningszoon!
Zi
j,diezoo pochte,zoo hoogmoet
lig was
Op 't1
huwelijk met Frankri
jk,en zelfshetlen
Nog stofen bli
jftop Frankri
jks trouwehulp!
ELISAPETH (dcls
l'xlccr zonder Jt?#p:îJzl.
F.) Men plaagt mi
jimmer haar te zien.
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(levendig
LLEYCESTER
EYCESTER (l
eveîldig.).)
ZZlj-zelf
t-zelf
Begeert
straf
Be
geerthhet
ètaals
lseeen
en ggunst
unst:: hhet
et zzij
i
jhhaar
aars
traf!!
Gij
op h
het
moordschavot
Gi
jkkunt
unthhaar
aar vvoeren
oeren op
etmo
ordschavot,,
Dat
zal
haar
minder
, d
dan
zich
Da
tz
a1h
aarmi
nderpijnigen
pijnigen,
an z
ich
Door
Do
oruw
uwbekoorlijkheen
bekoorlijkheêntotezien
zien vernietigd
vernietigd..
Dui,6rdoor
Dl
lrc
loorveverwondt
rwondtggij
t'hhair
aar,, ggelijk
elt'k zzij
ijuu
Verwonden
wilde
Als
,
Ve
rwonden wi
lde.. A1
s zzij
ijuuw
w schoonheid
schoonheitlziet
ziet,
Door
eerbaarheid
bewaakt
, in
in vo
vollen
glans
Do
or e
erbaarheid be
waakt,
llen gl
ans,,
Verheerlijkt
Ve
rheerlijktdodoor
oreeeen
n ononbevlekten
bevlekten nanaam
am ,,
Dien
zij
,
lichtzinnig
wierp
Dien zi
j li
chtzilnig ddartlend
artlend,, vvan
an zzich
ich wi
erp,,
Verheven
door
den
glans
kroon
en nu
nu
Ve
rheven do
or de
n gl
ans dder
er kr
oon ,, en
Verhoogd
rozeblosjen
Bruid
Ve
rhoogd door
door't
'tr
ozeblosjen vvan
an ddeeBr
uit
l,,
Dan
voor
haar
de s
stonde
van
Da
n slaat
slaat vo
or ha
ar de
tonde va
n haar
haar flood
dood !!
nu mi
mijn
JJa
a,, - aals
lsikiknu
jn ooogen
ogen oopp uu richt
richt,,
Nooit
waart
gij
,
nooit
tot
een
triomf
Nooitwaartgij,nooittoteen triomfdder
ersschoonheid
choonheid
Z66
toegerust
als
Mij
zelf
gij
ZJ
Jt
oegerusta
ls nnu
lt!! Mi
jz
elfhhebt
ebtg
ij
Verblind
gelijk
Ve
rblind g
elijk eeen
en hhemelsehe
emelscheverschijning
verschijning,,
Toen
gij
de
kamer
binnentradt
Welaan,
Toen gijde kamer binnentradt..BT
elaan,
Als
gij
eens
flu
,
juist
nit,
gelijk
gij
zijt
Alsgi
j eens nlt,Juistnu,gelt'k g
ijz
ijt,,
Haar
nadertradt
vindt
Ha
ar n
adertradt,, ggij
i
j vi
ndtgBeen
een bbeter
eteruuur
ur!!
ELISABETH
Nu
EL
ISABETH.. X1
l

neen
Il
eel

- ne
neen
Nul niet,
Lester
neen,
ell!! Nt
nl
*et, Le
ster!! ne
en,
dat
moot
da
t rf
loet iik
k

Eerst overleggen
LEYCESTEIt

eerst met Bu leigh . . . .

(vale hear

levendig in de reden .)

Burleigh?
Bur
leigh ?

Die moeit zich enkel met uw staatsbelang .
Maar immers ook de vrouw behoudt haar rechten?

Dit teeder punt hoort voor uw vierschaar thuis ,

En niet voor die des staatsmans . Toch , ja wel !
De staatkunde ook wil graag dat gij haar ziet ,
Dat door een teeken van grootmoedigheid
Gij de openbare meening voor u wint .
Daarna kunt ge uw gehate vij andin
Naar hartelust de voile lage geven .

ELI
SABETH..
ELISABETH

Pat past Loch niet, een eigen bloedverwai t
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In nooddruft en in smaad te zien. M en zegt,
Zi
j voertgeen staatalskoninginnen past:
Heur nood zou m e een verwi
jtende aanblik zijn.
Lyzl.
-CESTER. M aar, immersgi
j betreedthaardrempelniet?

Verneem mi
jn raad! De omstandigheden zi
jn
Ons gunstig. lleden ishetgrootejacht,
De weg voertjuistlangsFotheringhage heen:
Dilr kan dan Stuart wandlen in het Park.,
Gij richt geheeltoevallig daar uw schreên -

Want onopzetli
jk moet de ontmoeting schi
jnen!
Faalt11de 111st,zoo spreekt gij haarnietaan.
ELISABETH. A1sik een dwaasheid doe,gl draagtdescllllltl!
Een wensch u afslaan,kan ik heden niet,

Omt
latik juistvan almijn onderdaneu,
U heden 'tmeest verdriet berokkend heb

(He1n teederaanziende.)
Het zi
jeen grilvan u...Ook (IJJ
.ruitbli
jkt
Genegenheid , wapneer men laat gebeuren ,
'
W at anders 'tkoel verstant
l niet goed zou keuren.

(Leycester JVkJzicâ aan Jcr:roeteltneder. Deppr#l
pk ralt-j

1)E lt1)1! B E 1)11IJF.
Strettk in eetl park,van vol'en met boom en bezet, vallachtereu
m et een verg,'zicht.

E E R S T E T O O N E E L.
MAIIIw
t koîî
tt cz/df 8ltellen /2*:# van cc/
l/er de Jppnlpz/ Jt? v001'
tî
clF
w/
0
z. IIANNA IIENNEDY volgt langtaam.

xExxEo'
y'
. Gi
ji
jltzJJ snelalsofgt'vleuglen lladt,
ZJJ kan ikxtl niet volgen, wachttoch wat!

MARIA. Laatin de nieuwe vrtheid mt'baden,
Laatmi
j een kind zijn,kind alsvoorheen!
Laat me over 't,groen der welriekende paden
Zweven m et lichte , gevletlgelde scllreên !
Ben ik don donkeren kerker ontvlogen ?
lqel ik den treurigen grafktlil ontvlucht?

Laat mij met volle, begeerige togen
Drinken (levrije,de hel
uelsche lucht!
KENNEDY. Ach , dierbre lady ! sl
echts wat grooter is
De ruimte thands van uw gevangenis.

De zwarte muren grijnzen u nietaan,
Omdat ze schuilen achter gindsche blaân.

M'z
tulA. Dank,driemaaldank,deesvrient
llijkgroenenboomell,
'
Wierloofgordt'n mt'n kerkermutlr bedekt!
lk wilmi
j vri
j en zalig (
lroomen
Waal-om mij uitmi
jn zoeten waan gewekt?
Zieik dan niet den wijden hemelri
jzen?
MARTA STI', AET.

Driugtnietluijn blik in 'tluateloosversclliet?
Ginds,waarde hoogebergeq gri
jzen,
Zieik den grellsvalll
ui
jl
zgebied;
En zachtl
tensdrijfthetwolkgetoover
NaarFrankrtksverre kusteu over.
lllendewolken!waar''tmi
j gegeven,
M et u te zeilen , met u te zweven !
(è
,
)roet toch het lant
l miJ
-ner eerste min !

lk ben gevangen,ifllli
jl en noodell
Ach , immers heb ik geen andre boden .

Bandelooszweeft gij de luchtzeein:
Gijzijtgeen slaafeener koningin! .
ItExxEpY. Ach,lady,weesbedaard! gijzijt onwel
De lang ontbeerde vrijheid schoktte fel.
MARIA. Zie, aan den wal ligt de visschersboot ..

Zijkan mi
j reclden,zijmi
j nog heden
Voeren , het eerst naar bevriende steden.

Zi
j geefthaarmeester een karig brood:
'k Zou tot den rand haar van gouc
l doen stralen ,
N ooit hac
l' de scllipper zoo'n vangst gedaan ,

lli
j zou 'tgeluk in zijn uetten halen,
JYasmi
j zijn vaartuig toegestaan!
KENXEDY. Vergeefschewenscllell!Lady!zietgi
j 'tniet,
H oe overal (le htlurling ons bespiedt?
Een wreed gebod , dat dreigt met felle straf,

Stbotelk meêli
jdend sclepselvan olzsaf.
MXRIA. N een , goede H anna ! zeker, dit beduidt

lets goeds,datzich mijn kerkerdeurontsluit.
De kleinegunststrel
ttmijten onderpand
Van grooter heil. lk heb de zachte hancl

DerLiefde erkend. 'k l-lerken mi
jn Lester wel!
Allengsvergrootmen dusmt'n kerkercel,
Tot ik in 'teind c
len dierbren vriend ontmoet,
Die d'allerlaatsten k-luister vallell doet.
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KENNEDY .
niet
KENNEDY.
lHelaas
lelaas,, iik
k kkan
ltn(lit
hit rraadsel
t
aadseln
iet verstaan

bistren
kondigt
men
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XN`oog, gi
stren ko
ndigt Ine
n den
den flood
tlootluuaaa
n ,,
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to
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1I'm
S
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,
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1TWEE1)E
'B'11E 1)E '1'G0NTEET
rl'O O N 1t-1s'I. .
.

PA UI,ET . DE
1)E VORIOEN
VO11,T(1EN ..

Nu , deed ik eindlijk naar llw zits , mvlady ?

PALLET .

\Terdien ik eindlijk eens uw dank P
IACIA .

(ij zijt bet ?
PAULET .

En

waaroin don niet ?

Hoe , Adder
Ik ben

't hof geweest en bracllt ttlw schrijven over . .
Gij gaaft bet over ? waarlijk , deedt ij (tat?
MARIA .
En deze vrijheid , die ik smaken ma ,
Aa11

Is dan de vrucht des briefs?

(met nadi(k .)

PAU LET

En de eenge niet

Houd op , nog grooter uitkoinst a bereid !
.
AMARIA
lAltIA.
PAULET .
MARIA

N o ;;

rooter uitkomst , sir

'P

Gij hoordet tocli de horens P

Wat tan dat
c
latzijn
zi
-n f
?
?
.J .

(tern1deinzeud als m t een voo7gevoel .) Gij verschrikt mij i

Pe koningin jaagt hier in d'omtrek.
MA1tIA.

W at?

PAIJLET. ln weinige oogenblikken zalzijvoor u staan.
KENNEDY (naar J.
fcrfl toei
jlende,die Jh
:e
.
//e1tdreigtz
/d/'
r te
ziltken.) B-atschortu,lieve Latly?gi
j verbleekt?
.

p.
tt;LE'I
'. Nu ,is 'tnlet goetl? '
W as dat uw bede niet?

Nog vroeger c
lan gijdacht,wordtzijvervuld.
Gijwaartwelcerzoo bijsterrap ter tong,
Raap thantlsuîv woorden saam',nu ishetti
jd
Tot sprekell!
MAXJA.
0ch,had men mi
j voorbereid!
'k Ben daarop niet gewapend , heden niet!
'Yat ik gevraagd heb als de hoogste gullst,
lsnu verschriklijk in mijn oog. Kom ,Hanna !

Breng mt-in huis terug, datik heradem ,
En mij herstel! t.
.

PAULET.
Blllf! H ier zult giJ haar wachten.
oeen wonder, zoo u angstig wordt om 'thart,

Bi
j 'tdenkbeeld,voor uw richterteverschijnen.
D E R D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. GRAAF SHREW SBURY.

MAUIA. 'tlsdaarom niet. O Got
l,mijisgants ant
lers
'
l-emoede. Ach,eèclle Shrewsbury! Gi
jkomt,
De hemel zendt u als een engel lzier.

Ik kan haarniet ontmoeten! '
lletlmi
jtoch
Van haarafgrijslijke'aanblik!...
SIIREWSBURY.
Kom tot u-zelf, verzamel al uw moed.
Dit is nu (
le u1-y, die het al beslist.

Koningin !

MAUIA. Ik heb daarop gewacht 'k heb jaren lang
Mt'daarop vllrbel'eid:'k heb alles voor
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Mij-zelfherhaald,gegriftin mt'n herinring,
lloe ik haar roeren , hoe haar trefl'
en zou !
Vergeten plotsling , uitgewischt is alles ,

N'ietsmeerderleeftil
z mî
j dit oogenblik
Dan 't brantlend smartgevoel! ln fellen haat

Istegen haarmt'n kloppend hartgekeertl
Vergaan zijn allevriendlijke gedachten,
1.
21 zwarte razernijen uit de hel
Omringen mi
j,de slangenhairen sclludclent
l!
slluEwsBvav. Breng uw ontstuimig bloecltotrust! Bedwing
De bitterheicl des harten ! 't Is niet goed ,
W anueer de haat den fellen haat ontmoet.
Brat in uw binnenst zicll verzetten m oog',
Gehoorzaam aan den dîvang , aan (
l' eisch van 't uur!

Zijis de sterkste,

veroodmoedig

MARIA. Voor haar!Dat kan ik nimmer!
SHREWSBURY.
Doe het toch!
l'
ln spreek m et eerbied , met gelatenheid !
Doe toch op haar grootmoedigheict beroep !
Verhef u niet, niet hedeu , op uw recht!

'tIsnu daarvoorde tijd niet....
MARIA.

'k Bad, helaas!

0m mijn verderf;'k wort
ltotmijn vloek verhoord!
Jvij hadden nooit elkander moeten zien !
llaaruit wordt nimmer, nim mermeer, iets goeds !

Eersmelten vuur en watervriendli
jk saam'
Eervalthet1am den ti
jger om den hals!
lk ôen tezwaargekrenkt zi
j hee
ltte zwaar
Beleedigd

voor ons beide nooit verzoening !

SHREwSBURY. Mochtgi
jmaareerstvanaangezichthaarkcnnen!
lk zag hetwe1,hoe zi
jvan uwen brief
GetroFen wertl; haar oog schoot vol van tranen.
Neen,zi
jis nietgevoelloos. Koester zelf

Een betere verwachting!Daarom jllist

llen ik vllruitgespoed, opdat ik u

ïLermanen zou en ordlijk voorbereit
len.
AlAltlA (a;
JW âandprv
'
,p
.ead). Ach,.Talbot!gi
jzi
jtsteec
lsmijn
vriend geyveest.

Jraar'mijuw zachterkerker nog beschoren!
Aren heet'
tmijhart
lbehandeld,Shrewsbury!
stlltEwssultt. Vergeet thands alles ! Denk alleen dllraan ,

lloe gi
jhaar onclerworpen zultontfangen.
MAltIA. IsBurleigh ook bi
jhaar,hi
j,mi
jn kwat
le engel?
slll
tEwsBult'
r. Neelï, niemalld vergezelt haar dalllortlLester.
MAUIA. Lord Lester?
SHREWSBURY.
M aar vrees niets van hem . N iet!).
9
*:

Begeertuw ondergang.Hetiszi
jn werk,
l'at u cle kollingin de saluenkomst
lleeft toegestaan.
MA'
RI.
t.
Ach , 'k wist het wel!

sllltzwsBlpav.

Watzegtgij?

PAIJLET. De koningin komt.

(.4lle8 f/
?/
J'
l-fter z;
J'#:;8lecht8Jflrlc JJJ
FJ,opKeltnedy&?/?l:v& .)
V IE R D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. ELISABETII. GRAAF LEYCESTER. GEVOLG.

ELISABETH (fpJZeyce8ter). H oe heet de plaats?
LEYCESTER.

'tKasteel van Fothringhage.

ELISABETH (/pJSâl'elI
)8èlt1*
y). Ei,zent
l onsjachtgevolg vooruit
nAar Londen.

lletvolk flringt al te heftig in t
le straten,

ïvi
J
-nemen in ditstille park (le wijk.
'-8taart Jfcrïl
(Talbot .
çèJc#/ J:/ gevol
g zfcl te eerf/ëprdzl. ZL$
onasyetoend aan,ft.
rypp
F'fzk
j'totLeyce8ter vevder e0-6,dJ'
/.)
Ati
jn volk bemint mi
j alte veel. Onluatig,

Afgotliesch,zijn (
1eteekenszi
jner vretlgd.
Zoo wordt
,een Gocl vereert
l, en niet eell mensch.

MAR1.
: (tlie.
(
/t
kf//4o'
ékzj#: alt/:zwozti
jdJC/
.Jonmachtig op A'
-/oîo/tp
f/,
)'
çé-/t
?C
zzztf set-l
f'
J,s-i
t'
8t ozflovereind, en Jccr oog pzl/pzpf
?/delt
.
.i
tkt
î
.
7Jczvf
sp,bliktrcz?zEl'
i.
àabeth,
..
rt
?p,ol
tmillekeltrqqeJ'
/
zïèr
t?isz!.
g
gl-i
âp
-/ âqal.J/
JO/
'
.; zi
j ?/
.
;t
?;w/zich C
z
ct
?#t
v aas
tde Ip0-dJ
harer tppf
/#d/trk/
îpt
/c/dr. O Gotl, uit deze trekkel
'
l sprettl
c
.t
o-een jl.
:.
tjt!
ELISABETII. Mrie is die lady ?

lx4lleltJ?
/
,
!J
'#&/.)
LEYCESTER.
Te Fothringhaag.

y.Onl
.
.ngl
.n j g.j
J
. ZjJ
.j

ELISABETH Lnein8t zïà; rpro'
ct
sf t
?n tpeo'lcc/,
y#, en f/
?dz7.
?/ eeîl
1.
:0,:01 blik op .
/>.'
ycp#/:0'
).

JYie deec
lmi
j (lit,Lord Lester?
LEYCESTE'
I,
. Hetisgeschietl,mijn koningin!en nu

De llemel dus uw schreden herwaarts wendde,
Betoon u mec
leli
jt
lencle en grootmoedig !
suu>z4vsBultv. luaat u verbit
lden,koninklijke vrouw !
Uw oog te slaan op de ongelukkige,

Bezwi
jkentlbi
j uw aanblik.
(1Val'ia,alJlf
zr krrtosteitrpozcwta/pz!c
/, vil op .
flkr
e
vcùt?/â
'toei
.
l'
ltvi
l,
.

1//
J/
*'
J eckter J,c
fJ'
?e0-??
:.
;t
?8iddel-ent
l.
&/cJzl;hare.
gt?llt'
/z't/c//
ds-ltkkeit#t
?v heri
yb
qteîtz?
r:0,
$
./0.(
7
'
# uit-j
H oe, mylords?

ELISABETH .

5Yie sprak mi
jvan een diepgebogen vrbllw ?
'kVind een hoogmoedige,in delijdensschool
Geenszins verzacht van llarte.
MARIA.

'tZi
j dan zoo!

Ook dit nog wilik li
jdzaam oudergaan.
lk wil vergeten wie ik ben en wat
lk leec
l; ik wil voor haar tle kniën buigen ,

Diemijin dezen smaad ternederstiet.
(ZB
'-œendtzfc; /p/deJ-pvïpwg'
v-z
)
De hemelkoos parti
j voor u,o zuster!

l)e zegepraalkroont Ilw gelukkig hoofd:
De Godâeid bid ik aan , die u verhoogde.

(AJ'knieltvoor Jccr neder.)
Maar zi
jt ook gijnu edelmoedig,zuster!
llaatmijniet smaadvol liggen,reik meuw hand,
Uw l
koninkli
jke rechterhand,om mi
j
Omhoog te beuren uit dees diepen val!

ELISABETI.
I(teruytredendj. Gi
j zi
jtdaar op uw plaats,latly
Al-aria !

En 'kzegen (
le barmhartigheid msjns Gods,
Die niet gewild heeft,(lat ik aan ùw voeten

Zou liggen,zooals ge aan de mi
jnen ligt!
MARIA (metiîlîizldzl#:aandoening-j Denk aan deonzekerlkttitt
van al het aardsclle!

Dbar leeft een Got
l, die allen hoogmoet
l straft!
Vereer Hem , vrees Hem , dien geduchten W reker,

Die mi
j dusaan uw voeten nederstoot!
Ter wille dezervreemden,eerin mi
j
U-zelve! Ontwijd toch niet,o schandvlek niet
Hetbloed der Tudors,datzoowelmijne aadren
Doorvloeit a1s de uwe. Om Godswil! sta daar niet
Zoo koud , zoo ongenaakbaar als de klip ,
W aarnaar de worstlende schipbreukeling
Vergeefs (le hant
len uitstrekt! Alles hangt,

Mijn lot,mi
jn leven,van mi
jn woorden,van
Mijn tranen af. lk bid u,open gi
j
Mijn hart,opdatik 'tuwe roeren moog'!
A1sgi
jmijaanzietmet datijskoud oog,
Sluithuivrenc
lzich mijn hart;de bron dertranen
Bevriest, en kille vreeze ilringt op eens

De smeekgebeden in miju borstterug.
ELISABETH (/rp?f# evt 8tlmtgj. '
BTat hebtgi
j mi
jte zeggen,
lady Stuart?

Oijhebtmi
j willen spreken.

vergeet

De kollingin , dt
l zwaar belecdigde ,
Ter wille van (
len vrolnert zusterplicht;

En 'k gun u dusde troostvan mijne aanschouwing.
'k Volg de aantlrift der grootmoedigheid , ik tart

lletbilltkeverwi
jt,datik te diep
Ali
jnederbtlige want,gi
j weetnog wel,
(.
)t-woudtn'
lijdoellvermoorden ....
AI.
t'
I
tIA.
Och , waal
.me)
Zal ik toch wel lleginnen , dat ik u

In 'tharte gri
jpen maar nietkîvetsen moog'?
O God!geefGî
j mi
jn woorden kracht,ontneem
Hun elken angel die zou kunnen wonden !
' .

Wantvoormîj-zelfkan ik niet spreken zonder
U aan te klagen , en dat wil ik niet.

Gijhebt mi
jnietbehanc
leld naar behooren:
Ik ben eellkoningin,zoo welals g'
i
j,
18
211gi
j hebtalsgevangnemijbehandeld.
lk kwam totu gelijk een smeekeling,
Elzgij,(
le heilgewetten der gastvrijheid
In mi
jverkrachtend,slootmi
j in een kerker!
Ge ontruktetmijmijn vrientlen,mijn bec
lientlen,
Aan schandlijke armoê gafmen mijterprooi,
'kZag vooreen valsche rechtbank mijgesleept
Genoeg ! een eeuwige vergetelheid

Beclekkealwatik vreeslijksheb geleên1
.
Zie! 'k wil dat alles een besehikking noemeli,

Gi
j zi
jtnietschuldig,ik ben ook nietschuldig:
Een booze geest steeg uit den afgrond op ,
Om in ons hart dien fellen haat te ontsteken ,

Dieonzeprille Jeugd reedsheeftverdeeld.
Hi
j wiesmet ons,en booze menschen bliezen
De booze vlammen lnet hun adem aan.

Waanzinnige i
jvraars wapenden onti
jdig
M et zwaard en ponl
-ert de ongeroepen l1an(
1.
MARIA STITARZT .

1-1
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Dàt is de vloek die op de vorstellweegt,

Dat zij,verdeeld,de waereld meê
averdeelen,
En alle furiën des haats olltkluistren.
Thands qtlistert daar ïeen derde tusschen ons

(Z1
j nadert haar rel-trol'î
tt
elc
''
j)e1
t op r&Jd/
?#&C
z tooît.j
Nu eindli
jk zien we elkalldersaallgezicht:
Nu , zuster ! spreek , wat lleb ik toch misdaan ?

Noem mijmijn schuld,'kwil11voldoening geven.
Ach,hadtgi
jtoenmaalsmtigehoorverleend,
Toen ik uw aangezicht zoo dringelld zocllt!

'tZou nooitzJJ vergekolnen zijll,e11hier,
Aan dit ram pzalig oord , llad nimlnerl
ueer

Deesjammerli
jke ontmoetingplaats gehad.
ELISABETH. Daarvoor heeft l
nîjllg-eluksterl'
'
nijbewaard ,
Datik den atlderaan mijn borstzou koestren.
Beschuldig 'tlot niet, maar uw boos gemoed a
De toomloze eerzucllt eigen aan uw huis!

Daar heerschte vredetusschen u en mi
j
Toen plotseling mij de oorlog dooruw oom
;.

'Yerfl aangezegd , dien trotschen priester , tlol
Van heerschzttcht, die tle goddeloze ltalltl
Aan elke kroon slaat! lli
j verdu-aastle (
l
.l
hts,

Datgi
j zt-n wapellaannaamt,dat g'
t'
Mijn koningstiteltoe dorst eigllen,ja,
Mijtartettoteen stri
jd op dood oflevelt.
'
Wien joeg hijnietin 'tharnastegellmt'?
De tong des priesters en het zwaard (ler volkell,

Hetvreeslijk wapen van den vrol
uen 3vaanzin!
Hierzelf,in 'tvreedzaal
ul
uiddenpultmijl1s itijks
Blieshijhet dreigend vuur des opstandsaan.
Alaar 6od ismetmi
j,en (le trotsche priester
Bellouclt het slagveld niet men zocllt mi
jsl llotlftl
Yoor goed te trefl'
en , en het vfcf
r valt!

Mtl
tlA. Ik ben in 'sHeelen hand. Gi
j zultzoo bloedig
('
;een misbruik maken van uwe overmacht.

ELISABETH. En wie die 'tmi
j beletten zou? Uw 0om
(laf allen koningen der aarde 't voorbeeld ,

ltoe metzijn vijantlen men vrede maakt.
1)e bruiloftvan Siùt-Bartelzijmijn school!
Jratismi
j bloedverwantschap,volkrenrecht?
1)e Kerk verscheurt tlen bqmd van elken plicht.
Zî
J'heiligt d'Echtbreuk en den Koningsmoord,
lk doe niet anders dan uw priesters leeren.

ï'
Viezou voor 11mijborg staan,zeg hetmi
j,
Tltdien ik al grootmoedig u ontboeide?
Aletwelk een slot verzeker ik uw trouw ,
llat niet Sint-pieters sletltel oopnen kan ?
Geweltl alleen geeft ware zekerheid ...
Geen vrede met het giftig slangenzaad !
MARIA. Dat is uw eigen sombere argwaau weêr!

Gijhebtmijsteedsalleen alsvijandin
El1vreelzltleling besclzouwd. lndien gi
j mt',
Naar recht, verklaard hadt tot uwe erfgenaam ,

Dan hac
ltgiju door dankbaarheid en liefde
In mi
j een trotlwe bloetlvel'wantgewonnen,
Een hartvriendin !
ELISABETH.
Uw A-riendschap , lady Stuart!
ls elt
lers. 'tPausdoln is uw vaderhuis,
De monnik is uw broet
ler ! U verklaren
Tot erfgenaam ? Verraderli
jke valstrik!

Opdatgi
j bij mt'n leveu llog,mijn volk
Verleiden , elz, betooverende Armida ,

De frisschejonglingschap mî
jns koninkrijks
Verstrikken zoudt in uw wellustig net
Opdat straks alles tot (1e llietlwe zolt
Zich went
len zou , e11 ik

Regeer in vrede!

MARIA.

'k Doe afstand van elke aanspraak op di
tRi
jk.
.

Helaas!mi
jnsgeestes vleuglen zijn verlamd.,
Geen grootheid loktmi
j meer. lk sta aal 'tdoel,
lk ben nog maar tle schaduw van M aria.
De fiere moed is in den kerkerdwang

Gefnuikt. Gijhebthetuiterstemetmïj
Beproefd,gi
jhebtmi
jin mijn bloeiverwoest.
M aak nu çen eind , o zuster ! spreek het uit,

lletwoorcl,waartoe gijhiergekamen zi
jt!
Jvantnooitwilik gelooven dat gijkwaamt
Om , gruwzaam wreed , uw ofer te bespotten.

0,spreek datwoord uit,zeg mi
j ,,Gi
jzijtvrij!
''Alaria!gi
j hebtnu mi
jn machtervaren,
Leernu mi
jn edelmoedigheitlvereeren!''
O ,zeg dat,'k wilmi
jn leven,'k wilmijn vri
jheid
.

Aanvaarflen als een aalm oes uit uw hand.

2én woord maaktallesongeschied.Xn dit
Vcrwacht ik. M aak dit wachten niet te lang !

Weeuwer,als gijmetdat woord nieteindigt!
SYant alsgi
j nu nietzegenbrengend,heerli
jk,
Gelt'k een engelvan mijheengaat,zuster!
N iet voor geheel dit m achtig eiland , niet
Voor alle landen die de zee omvat,

J'
Vildeik ZJJ vooru.staan,als gijvoormij!
ELISABETH. Ver
klaart geu eindli
jk toch voor overwonnen?
ls 't met u1v treken uit? Is daar geen luoorder
Aleer onder weg ? MTi1 geen avonturier
Een lans meer voor u breken ?
Ja , 't is uit,

Maria Stuart!Gi
jverleidtnietmeer.
De waereltl ging tot andre dingen over;
Ook lust het niemand om als vierde mal

Uw echtgareelte dragen,want gij doot
lt
Uur I'
ninnaars als '
tlur luannen

MAXIA (opvliegeltd.j Ztlste'
r!zuster!
O God,geefmijbedaartlheid! .
ELISABETI.
I (ziet J'aal. îlf
z,
g aassf;ît
?J een J/J/rrtttt lrt
p/ycle 2.
e1.ccJ,
/J03.ç.
) D)
ut zijn tlustlie bekoorlijkheên,101
-(1.Lester!
Die nieluancl ongestraft kan zien , waarllevens
(reen andre vrouîv het wage zich te plaatsen ?
JToorwaar! die roel
u is wel goedkoop verkregell!
Alen roemt met recht de schoonheid algemees ,
Is zij 5renneen voor alle !
MARIA .

ELI
SABETII
ELISABETH

Dat 's to veel !

(ho,und lachende .) Nu toont ge uww waar
ziclit

ztl
leen

het masker wat ik zag.

MAUIA (gloeiende rczltoorît pzccr met ehle fccc0W?
gJef#).
'

'kHeb menscheli
jk en naarmijn jeugd gedwaalda
De machtheeftmi
j verleid.lk heb datniet
Vergoèli
jktofverborgen:valschen schijn
Versmaadt
leik steeclsmetkoninkli
jken trots.
De waereld weetvan mijhetergste,en ik
Kan zeggen:p/ik ben beter c
lan mi
jn faam.''
SYee uwer,alszi
jvan utocladen eens
llien eeremantel rukken zal, wamm eê

Gijhuichelencluw heetetochten dekt.
Geell kuischheid heeft uw m oeder u verfnaakt!
Alen meet m aar al te goet
l, om welke deugd
utnna van Boelen omkwam op 't schavot.

sllltEwsBrltv (treedtdfft
st
scltt
zl de Jtt
C
't
& koniil
ginttelt.)
O Go(
l des hemels! moet het daartoe komen ?
ls dat nu kalmte en onderworpenheid ,
Latly M aria ?
MARIA.
Kalmte? lk heb verdragen

Meer dan een mensch verdragen kan. Verdwi
jn,
laafhartige onderworpenheid!en gij,
Vaar op tcll hemel, uitgeput geduld !

e-

tot hiertoe was 't

8(1

l-lreek eindeli
jk uw banden,treed hervoort
', a1
1 uit tlTv

kerker, lang weêrhouden woede!

i'
lllgi
j,die den getergden ba
silisk
o
I)en moordblik geeft,leg Gi2mijop de tong
1)en giftpi
jl....
'

SIIREWSBURY.
Ze is waanzinnig. O vergeef
1Je razentle,de fel getergde vrouw !

(Elisabetâ, k
vrakeloon tpczltoorn,8chietfflptWpzlf/f
/blikken op Afavia.)
LE:clsl'
Es (in de Jp?
7@.
@/t
? oîtrltnt,zoekt.
/f/f.
scùe/J l
rtg teJdï4&7/).
1foor haar niet aan ,tle woedentle!weg,weg
lTit dit rampzalig oortl!....
MARIA. Eell bastert heeft (len troon vall Engeland
Ontlleiligd en het edel Britsclle volk
(s door een sluwe lluichlares beclrogen.

Regeerderecht,dan laagtgi
j aan mi
jl voet
ln 't stof, want ik , ïl- ben t1w kollingin !

(
'Eli8abetâ rpo.
?/
Jj'#dr/zfcâ 82tel. De It#J
'4e.
/;pr#dvolgeit Jfztzr iLt de
groot8te pzd/rpeolhlç.l
.

V IJ F D E

T O O N E E L.

MARIA. KENNEDY.

xExxEoAr. W at deedt gij? Vol vall woede gaat zi
j heell!
N 11 is het uit, en alle hoop verdween !

MARIA (nog J?4f/dzlzicâ-zelvej. Zi
jgaat volwoede,met den
dood il
1 'thart!

(ZijraltKennedy pzl den Jcîd.)
lloe welismij temoede!(),eindli
jk,eindlijk,
Najaren van vernedering en li
jden,
Een oogenblik van wrake, vau triomf!

Een looden last isvan mijn borstgewenteltl:
Ik stiet het mes mi
jn vi
jandin in 'thart!
KENNEDY. Rampzalige! de waanzin sleepte u meê.

Ntl hebtgijcle onverzoenli
jke verwond.

de ko
koningin
oert (lden
en bbliksem
liksem ,, zze
e iis
s de
nillgiu !!
ZZiji
j vvoert
Gij
in
van
hear
boel
Gi
jkkrenktet
renktet lhaar
laari
l1't
'tbbijzijn
i
jzi
jn va
n ll
eur b
oel..

MARIA
Voor
Lesters
oogen
MAl
tlA.. AT
oor Le
sters oo
gell heb
lleb ik
ik haar
haarvernederd
vernederd !!

Hij
llt'zza
ag hhet
et,, hhoe
oe zzij
i
jnnehplofte
eêrplofte uuit
it llheur
eurhhoo
oogto
te,,
Hij
zag
Il
ï,jz
ag den
denstoot
stoot,,door
doorinij
lnijhaar
haartoegebracht
toegebracht'!!
Hij
stond
daar
bij
,
zijn
bijzijn
gaf
mij
lli
jstontldaar bi
j zt'n llî
.
jxtllgafltl
i
j kkracht
racllt!

ZZESDE
E S D E TTOONEEL
O O N E 11 L ..
M ORTIMER
D E VORIGEN.
VORIGEN .
MORTI
MER.. DE

0 Sir ! wat vreeslijke uitkoinst . . . .
Ik hoorde alit
wen,i
,
zich
op
haar
•
post
to b
begezen
Jiij
geel't
Kennedy
een
lli
j (/t
?e/J ltkllîledy. é'
é?
73 îct
mk, zl
'
cn Jltzr po8t /:
ege?
rto/ en
KENNEDY .

M0RTIMER
AI
ORTIM EII,..

treedt
Z,jn
hondiny
verr,adt
opyetv
eedt zfnader
f'
/t/f
/r.. Zq
'
)*
92,gyeheele
dâtz/t
d ho
ltdiuy rt
?j'
3'
:cf#/ eeen
elt Jh-eviy
tt
r?
'
.g o
pgt
?wonden
Cl
r
pg
zc/c/î 8stemmniny
ttntî
tt'
islg..

Gij
ze(reviert
gij
Gi
jz
egeviert!1gi
j slsleurdet
eurdethhaar
aar(door
loor't'tslijk
slijk!!
zij
Gij
waart
dee Konin(,in
, zi
overtreedster
Gq
.'wa
art d
Koningin,
j ddee o
vertreeclster..
ben
betooverd
door
uw he
heldenm.oed
1Ik
lt be
n be
toovercl doo
r uw
ldenm oetl,,

heerlijk
'kAa
Aanbid
'k
nbid ii - als
alseen
een Godheid
Godheid,,g(,root
rooteen
nh
eerli
jk1,
.
Kwaamt
lv
waamtgij
gi
jmij
mi
jvoor,
voor,dit
ditheili(,
lleilig ooooggeenblik
nblik.
MMARIA
.
Gij
spraakt
met
Lester
,
zeker
gij
hem
AI.
VRIA. Gî
j spratlttmetIuester,zekerbbracht
raclltov
*
1
g*11(
)l1A
schrijven
AMijn
11
'
'11 s
cl'
l1
-1
.
-vel)
.,, 11min
11
-11(,eschenk
o-eschenk .
?. . . .
.)
)
.
J
>

0 spreek
spreek ttoch
och ,, sir !

MTORTIME
n (
(met
ikken
AI
OI
tTII,
IEIt
7
7,
?t
?/ gyi'oeiende
lotieîlde JblJ/JJ.
f
?/
?, âhamaal-beschouwende)
Jt
/,
îcl,
pk/??
Jt/#.
t
-l,.
uw
lHoe
loe eedel
del sstraalde
tl'aaltle uA
v koninklijke
konillklijketoorn
toorll,,

Al u
uwwhevallighecn
Al
llevalliglleênverheerlijkend
verheerlijkent
l!!
Gij
zijt
de
schoonste
vrouw
op
heel
waereld
(lt'zt'tde schoonstevrollw op heelddeewa
ereltl!!
MARIA
.
Ik
bid
u
,
sir
!
stil
toch
mijn
ongeduld
A'
IAltlA. lk bid sir stil toch lïlî
jn on
gedlzld
Vat
mylord
wat
ik
hopen
P
Mi
tt ssprak
prak luyl
ord ?9 O0 ze(,
zeg ,, wa
t lma(,
'
nag i
k hop
en ?

MORTIMER
'Vie
hij
Dat
Mo
lt'
r)Mll
'
t.. Jvi
e?Phi
j? PDa
tiis
seeen
en lafaart
lafaart,, eeels
en eliend1iis
ellendlit,}'
lr
z!

van
hem
veracht
hem
heir
l-Hoop
loop niets
niets va
n he
l
u ,, ve
racht he
l
u en
en verbeet
vergeet l
lelta!':
MARIA .
IYat
zegt
gij
P
1,
''at)Zea
h
f
'*
tr
0,
*1
J
*S
k
MORTIMER
Hij
redden
Al
oltTlzlE'
R..
llij1a1
.r
et
lulen en
enbezitten
bezittcu?:'
TIij
u
i
Hij
You
het
wagen
!
Ilij
P
Met
mij
Il'
i
J''
tt! 11ii
%
'zoll hc-t '
waee
%-J ll! llii
fet nlî
ti
t? ? A
op
flood
en
AMoet
l(
)()t,hij
11i
,jo
pt
lo()(le
l1leven
leven daarom
dattrolnstrijden
strij(
lel'
l..

MAltI.
t. oijllebtalzoo mijn briefhem llietgegeven?
O dan is 't uit.
De zwakkling hecht aan 't leven.

AIORTIMER.

Wieu wilredden,alsde zi
jne tlgroeten,
Die moet den (lootl met open arm ontmoeten.

MARIA. Hi
j wilvoor mijnietsdoen?
MORTIMER.

Niets meer van llem !

Hij.zotliets doen,hi
j,bruikbaarwezen9
.lleen!
Ik wil u retlclen , ik alleen !

MARIA. Ach,watkuntgij?
MOaTIMER.
M isleid u-zelve niet,
Alsof het nog als gistrèn m et u stond.
Ach ,nu (
le koningin dus van u ging,

Nu t
lùs 'tgesprek zick wendde,staat uw zaak
Gants hooploos: geen genade m eer voor u !
e
Er m oetgehandeld
,
9/p0f/J:i# moet beslissen !
Om 'talte redden ,moet het al gewaagd:

Vrijmoetgi
j zijn,nog eerd.
e morgen daao
d.
MARIA. M-at zegtgij? Deze nacht!Hoe is datmooglijk?
MORTIMER. H oor wat besloten is! 'k ATergaâ
.,
ltle straks

Mi
jn helpersin een eenzamekapel:
Een priester nam (le biecht ons allen af,
W e ontfngen aqaat toen voor alle zouden

Die wi
j begingen,aiaatevenzeer
Voor alle diewi
j ooitbegaan.W eontingen
Hetsakramentderstervenden,en zijn
Nu alle tot de laatste reis gereed.

xAaIA. O ,welk een vreesselijke voorbereiding!
MORTIMER. Di
tslotbeklimmen wi
j tleeseigen nacht:
'k Ben meestervan desleutels.Wijvermoorden
D e wachters,rukken met geweld u uit
Uw kamer; sterven moet door ollze hand ,
Tot op den laatsten man toe, wat de roof

Verratlen kan;geen ziele bli
jftgespaard.

M.
tItI.
&. En Drury,Paulet,mi
jn twee kerkermeesters?
O ,eerder zullen zijllun laatstebloecl....
MORTIMEII,. Zi
j zullen 'teerstevallen door mi
jn dolk!
MARIA. H oe zoo ? uw eigen oom , uw tweetlç vader?

MoitTlxElt. Die sterftc
loor mi
jnehanden.Ik vermoord hem.
MA'
RIA. 0,gruwel!

AIORTIMER.

Alle gruwlen zi
jn mijreetls

Vooruit vergeven. 'tErgste kan ik doen ,
En 'k wil het doen.

MA'
RI.
&.

Verschriklijk!o verschril
tlijk!

MORTIMER. Al zou ik ook de koningin doorboren ,

lk heb hetbij (
le hostie-zelfbezworen.
MAUIA. Neen,zooveelbloeclsmoetnietinmijnennaam ....
MORTIMER. Maarwat dan toch zi
jn alle levenssaam',
Gewogen tegen 11en mijneliefc
le?
M oge al wat leeft of adem heeft, vergaan ,
Een zondvloet
l de aartlverzwelgen in zi
jn baren,
't ls me onverschillig ! Eer ik u laat varen ,

Breek'deallerjongste dag derSchepping aan!
MAIIIA (telmgtredeltd). God! welk een taal is dat? En
welke blikken ?

6e ontroertmij gi
jverjaagtmi
j
MORTIMER (met ff
/pdt
î/: blil
cken en & yitdvukking rczl8tillen
ff
lcczzz/zîl. 'tLéven is
*, * * @

1/n oogenblik , éJn oogenblik de Dood !

Men sleuremijnaarTyburn,lid.voor
Verscheur'men mijmetgloeiende i
jzren tangen,
(Dl'
z
L
fti
g op haar toe8nellende C
Z/:Juitgeèreidea1.
men.j
W at nood , wanneer ik u aan 'thart mocht prangen !

MARIA (terugtvedend). Onzinnige,terug !
MORTIMER.
Op deze lippen , die van liefcle blaken

Aan deze borst,

MARIA. Om Godswil,sir!laatmijnaarbinnengaan!
MORTIMER. pie mochtwaanzilmig heeten,die'tGeluk
MARIA STITARZT .

1-1

Niet vasthieltl met onoverwinbre kracht,

Als Goc
lhetin zijn handen heeft gegevql
z.
lk retl u , kostte 't aller menschen leven !
lk red u , 'k wil! m aar zoo waarachtig ook

Als God.leeft,'kwilu klemt
uen in mi
jltarlnen.
MARIA. MrllGod noch engelmi
jner zich erbarmen?
Ontzettend Nootllot, dat geen deernis keltt!

Gijslingertmij van de eeneil1de andre ellend!
M oet ik dan steeds de wuede doen ontu-akell?

AloetHaatofLiefde mi
j rampzalig makcn?
MORTIAIy:R. Ja, gloeiend als ze u hatelz, min ik u !
Onthoofden willen ze u , dien malschen hals,

Als sneeurv zoo schittrend,met den bi
jldoorsnijden!
O ,wilden Iaevensgot
l der vreugden wi
jden,
Brat ge anders bloedig ofert aan den llaat!
1* gun uw schoonheid , cle uwe reeds lliet meer ,
Den zaalgen minnaar ! En dit golveutl goud ,
Dees lokken , die de dootl straks zal ontluistren ,
Gebruik ze om eeuwig me als uw slaaf te kluistren !
MAaIA. O , welk een taal m oet ik vernemen , sir.!

Mi
jn rampspoed moest u heilig zi
jn,mt'n lijden,
Als u mi
jn vorstli
jk hoofd niet heilig is.
AIORTIMER. Dekroon isvalluTv vorstli
jk hoofd gevallen,
Voorbijis aluw aardsche nlajesteit.
Beproef het, laat uw koningswoord weêrscllallen ,
Is daar éïn vriend ter uwer hulp bereid?

Nietsbleefu dan uw hemelsch-heerlt'l
(e oogen,
U w roerande gestalte, uw schoonheidsmacltt:

Die (
loet mijalles wagen en vermogen,
En maaktdat ik den bijl des beuls vcracht!
MARIA. Och,ofuw blinde woede mi
j verscllooude!
MORTIMIIR. Groot loon begeert die groote (tiel1st llctoontle.

sYaarom verspilt de clappere zi
jn bloed?
Het leven is (
les Levens hoogste goetl!

'
Jsrel dwaas, die 't onbezoldigd weg zotl gevell!

lltttaalmi
j methetzoetst genot'van 'tleven!
(#?
/*dl-ttkt Jclv-âtv
lt% aan zk
.
/o? Ipr4/.)
MARIA. M oet ik om hulpe roepen tegen hem ,
Die redden zotl ....

MORTIMER.
Gi
j zijt nietongevoelig:
Van strengekoclheit
lwerdtgijnooitbeschuldigd,
U roert der liefcle smeekelld tooverwoord ,
Gî
J' hebt c
len zanger Rizzio verhoord ,
En niet vergeefs'heeft Bothwell u gelluldigd !
MARIA. Vermetele !

MORTIMER.
Hijwasslechts u. tyran!
Gi
jsic
lderdetvoorhem daar gij hem mindet!
Mranneer de schrik slechts u verovren kan ,

R
'Tt1,bi
jden God derHel!...
AfA.
UIA.
'
W eg ! Raaskalt ïi
j?
MORTTMER. Van vreeze sitltlren zul
t gijook voormi
j!
M
e
n
ko
l
ut
!
m
e
n
ko
lut! geKENNEDY llqql.J/0@/l:0zTliegelth.
wapend volk doorstrool
ut
Den tuin van alle kanten.

MORTIMER (op,
vringend t'
v naar den degen irt)
,'
pend).
lk besclerm u !

MARIA. Red.me uitzijn handen! '
W'
J
'J,
r,in mi
jn ellenden,
O H anna ! vint
l ik , arme, een toevluchtsoord ?

Totwien derHeiligen moetik mijwenden?
llier dreigt geweld , en binnen loert de moord !

(Zv
''tinfcl/ittJ?
,
fïd.Kt'nnedy rolgt.)
Z E V E N D is T O O N E E 1a.
MoltTlMllt. T'
AVLET el
t
' oltcltv , komet Jz/f/dzl zich-zelvett
aaltge8tteld. GEvolog vel8lll'tit
lt z/c; over JdJ tooneel.

PAIJLET. De poortell dicht!(1e Lrtlggell opgehaald !
MORTIMZR. MTat is

ooln ?
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PACLET.
W aar is de moorderes?
Alen sluite haar in 't donkerst kerkerkot!
MORTIMER. W at is 't? wat viel er voor?
PAVLET.
De koningin 1
Gevloekte hant
l! Sataniesch gruwelstuk 1
.
MORTIMER. De koningin ? wie ?
PAVLET.
Englands koningin !

Zijisvermoord1
.vermoord op Londens straten!
(Hi
j 8ltelt naar Jï??
,
0àt?2/.)
A C H T S T E T 0 O N E E L.
MORTIMER. Ter8toltd #JJ0'
pT OKELLY.
MORTIMER. Ben ik waanzinnig ? Ging er daar iemand niet

Voorbij,die riep: vDekoningin vermoort
l''?
Neen,neen!ik droom de dat. De wilc
le koorts

Roeptmij als waar en werkelijk in hetoor,
'
Watvreesseli
jk door mi
jn gedachten spookt.
W ie komt? H et is Okelly. H oe verscllrikt!

OXELLY (âaa8tig). Vlucht,M ortimer!Vlucht!allesisverloren.
MORTIMER. W at is verloren ?
OKELLY.
Vraag niet langer. Kies
M et haast de vlucht!
MORTIMER.
W at is 't ?
oKELL#.
Sauvage waagde
Den slag , fle dolleman.
MORTIMEa.
Zoo is het waar?
OKEIZ
LY. 'tIs waar, 'tis waar ! O , red u !
MOItrIMER.
Ze is verm oord ,

En op den troon van England stijgt Maria!
OKELLY. Vermoord ? wie,zegt u (
lat?

MORTIMER.
OKELLY.

En ik en gi
j,wijallen,zi
jn descloot
ls.

Gij-zelf1
Zi
jleeft!

93

MORTIMER. Zijleeft!
OKELLY.
De stoot gleed op den mantel af,
Shrewsbury heeft den m oordenaar ontwapend.

MORTIMER. Zijleeft!
oltllLLv.
Ach , om ons allen te verdelgen !
Kom ! 'tPark is reeds omcingeld.
MORTIMER.
W ie bestond
Dat dwaze stuk ?
OKELLY.
Dat was (
lie Barnabiet,
Die Toelonezer , die ter bidkapel
Zoo peillzend neêrzattoen de monnik ons
Het anathema voorlas en verklaal
-c
le ,
W aarin c
le Paus cle koningin vervloekt.

Hijgreep hetnaasteen snelste middelaan,
lli
jwilt
le metéén stouten slag de kerk
Bevrijden,zich de martelkroon verwerven;
Alleen depriester wist ietsvan zi
jn plan,
IIi
J'voerde 'top den weg van Londen uit.
u vervolgt een onverzoenMORTIMER lna îfra.
g ztoi
jgell.)

lijk lot,

Rampzalige! Nu - ja,nu moet gij sterven:
Uw Engel zelf heeft u den val bereitl.

OKELLY. Waarheen denktgi
jtevltlchten? Spreek ! Ik zoek
G n schuilloek in de woutlen van het N oorc
l.
MoaTlMEa. Vliê heen , en God.geleide u op de vlucht.

lk bli
jf. 'kBeproefdevrijheid haarte geven,
Zoo niet,dan wil ik op haarli
jkkistsneven.
(Zl
j
,'
pdz-?
,
n5
J'
&0:zlzicliJlzedrerncâitlendelwê3/&l.)

Y IE 111)E B E 1)R IJ113,
Voorkamer.

E E R S 13E T 0 O N E 14 L .
GRAAF AUBESPINE. KENT ett LEYCESTER.

&UBESPINE. l-loe is 'tmet Hare Majesteit,mylords?
Gijzietmijnog geheelontroerd van schrik.
.

lloe ging dat toe? H oe kon dat toch geschieden
Te mitlden van het trouwste volk ?
LEyclsTElt.
W e1 niet
1)001- iemand uit het volk. De gruweldader
W as onderdaan uws konings, was een franschman.
AvsEsplxl. Voorzeker een kraukzinnige!
KENT.
Een papist,
Graaf Aubespine !
T W E E D E T O O N E E L.
ox voxlosx. Bval-xloll ï, gewrek met oxvlsoxBORLEIGH.

'tBevelschrift tot den doocl

Worde i
jlinjsopgemaakt en met den zegel
Voorzien. Zootlra het uitgevaardigd is,

Zi
j 'tonzerkoninginnevoorgelegd
Ter onderteekning. Ga! Deti
jd is kostbaar.
olvlsox. Het zalgeschiên.
(fAJ'rertrekt-j
AUBESPINE (/pJBurleigh.) Mylortl!mi
jn trouw gemoed
lleeltin de oprechte blijdschap van uw volk.

¶) 5

God
den
slag
G0
d tdank
laltk,, ddat
atlHij
li
jd
en doodelijken
dooc
leltkells
lag

Heeft
He
eft aafgewend
fgewend van
van dit
ditdoorluchtig
tloorluchtig hoofd
hoofd!!

Hij
haatren
BBURLEIGH
URLEIGH.. Hi
jzzij
i
j ggeloofd
eloofd,, ddie
ie oonzer
uzer h
aatren booslleid
booslleitl

Te s
schande
heeft
gemaakt
Te
chande he
eft ge
maakt!!

AUBESPINE .
God moog'
AUBESPINE.
God
lztoog'hem
llemstraffen
straflbn ,,
Den
gruwelstuk
De
n dader
dader van
van dit
dit vloekbaar
vloeltbaar gr
usvelstuk !!
BURLEIGH
De daders
BURL
EIGII.. De
dadersenenden
denschandelij
scllalldelijl:e'
ke'oontwerper
ntv'erper!!

AUBESPINE (tot Ken, .)
Behaagt
heerlijkheid
,1
lord
AU
BESPINE (/p/ Kettt.j Be
haagthet
hetuwe
uweh
eerlijklleid,
(
)1
-(1

nmaarschal
'
laarscllalkh

Aan
Aa
u hare
hareMajesteit
Majesteitmij
mijvoor
voortotestellen
stellen,,

Pat
heilwensch
mijn
koning
Da
tiik
k dden
en h
eilwensch vvan
an mt
'n hheer
eereen
nk
oning
Eerbiedig
heur
voeten
nederleg
Ee
rbiedig aaan
an he
ur voe
ten ne
derleg 0
.? .. .. ..

BURLEIGH
Vermoei
graaf
Aubespine
BURL
EIGII.. Ye
rmoei uu niet
niet,, gr
aafAu
bespine..

weet
lIk
k we
et,,

(met
waardigheid
.)
AAUBESPINE
UBlzsplxE (me
t ff
rccr#ïpldïtf.l
Lord
Burleigh
wat
mij
past
Lo
rd Bu
rleigll,, wa
tmi
jp
ast..

BURLEIGH
graaf
BURL
EICJII..
UU past,
past, neer
heer gr
aaf!!
Het
eiland
zonder
toeven
to
verlaten
.
llet eiland zonder toeven te verlaten.

(treedt
Hoe
wat
beteekent
AAUBESPINE
tisEsplsE (/
rtr:#Jreverboasd
rboa8d Jdteru)
rzfp).. lloe?? wa
tb
eteekentG
.:' . ,

BURLEIGH
BURL
EIGH..
Besehermt
heden
Besclermt uu he
den

-

.

Uw onschendbaar
Uw
onschendbaar anipt
aulpt
morgen
reeds
niet
meer
morgen reeds niet meer..

En1wa
watti
is
mijn
misdaad
AussslalxE. El
s ddan
an l
zlijn mi
sdaad??
AUBESPINE .
BURLEIGH .

Genoemd heb , is zij niet meer to vergeven .
AUBESPINE .
BURLEIGH .

Als
haar
A1
s iik
k ha
ar

Ik hoop , mylord ! Net recht eens afgezants . . .
Beschut . . . Been rijksverrader .

LEYCESTER
en
KENT .
Hoe , wat 's dat ?
LEYCESI
'Elt et
t KENT.
AUBESPINE
bedenkt
AUB
ESPINE.. MMylords
ylords,, be
denkt .. .. .. ..
BURLEIGH
Een
paspoort,
door
BU
RLEIGH..
Ee
n pa
spoort, doo
r uw hand
Geschreven,
werd
moorders
borst
Ge
schreven , we
rc
l op
op 's
'smoo
rders bor
st ggevonden
evondell..
KENT
.
Is
't
mooglijk
?
KENT. ls 'tmooglijk9
.

AAUBESPINE
w
usEsl'lxE..
MMenig
enig paspoort
paspoort deelde
deelde ik
ik uit
uit::
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BURLEIGH
De moorders
srul
,
yqlGI
1.. De
moorc
lershebben
hebbenininuwuwhuis
huisgebieclht
gelliecllt..
AUBESPINE .

Mijn
huts
staat
Mi
jn h
uis s
taatoopen
pen..

BuaLEloII.
Ja , voor Englands haatren.
Avsxsplxx. 'k Eisch ernstig onderzoek.
BURLEIGH.
Begeer het niet1
.

ln mi
jn persoon ismijn monarch gekrenkt,
za1hij'taangegaan verboud.

AUBESPINE.

Verscheuren

BURLEIGH.

Dat is reetls door tle koningin verscheurd :

Geen huwlijk tusschen Engelant
l en Frankri
jk!
Mylorc
lvallKent,gi
j neemt detaak op u
Den graaf in veiligheit
l naar zee te brengen.

Hetopgewonden volk heeft zijn h3tel
Bestorm d , en vond er heel een arsenaal
Van wapens. 'tDreigt hem levend te verscheul
'en
Als 'them ontmoet. Verberg hem , tot de woede

Bedaart.

Gi
jzijtaanspraaklijk voorzijn leven.

AUBESPINE. '
W elaan , ik t
bra tlan , ik verlaat dit land ,
W aar 'tvolkenrecht met voeten wordt getreên,

'
lVaar metverdragen wordtgespot!Mi
jn meester
Zal bloedig rekehschap

BVal,EIGlI.

Hi
j koom'haarhalen!
(Kenten -#f
z
fldek'
zd:gaan f/.
)
D E R D E T O O N E E L.
LEYCESTER en BURLEIGH.

LEYCESTER.

Zoo wordt van zelf (lall weêr tle banc
l geslaakt,

Dien ge,ongeroepen,ijvrig hadtgestrengeld.
Gi
jhebtbijEngland weinig dank vercliend,
M ylord ! die moeite hadt ge u kunnen sparen.

BURLEIGII. Mi
jn doelwas goed.Go(
l heefthetniet o-eivild.
W el hem , die zich niets e1*O*e1*S is bewust.
LyzYcEsTEa. M en kent Cecils geduchte plechtigheid ,

Alshijop staatsvergri
jpen jachtmaakt.Nu,
'tlstegenwoordig,lord!een beste tijd.

Een ongehoorde misdaad gescllied ;
De c
laders schuilen al
tt-d nog in 'tduister.
Nu wordt een Inquisitie ingesteld ,
Die woord en wellk als op een goudschaal weegt,
Ja, zelfs getlachten voor heur vierschaar roept.

Daarzt'tg'
c'(
leeerste man,die d'atlas c
lraagt,
Den staat,gantsch Englant
ltorsclltgk
j op de schouders.
BURLEIGI.
I. Nochtans, mylord!'kerken in 11mijn meester;
W ant zooyn triomf, als
' uw welsprekendheid

Behaald heef'
t,ismi
j nooitte beurtgevallen.
LyzvcEsTER. '
W at meent mylord daarmeê ?

BURLEI/H. Gi
jwaarthettoch,die achtermijnen rug
De koningin naar 't slot vau Fotl
zringhage
Te lokken wist?
LEYCESTER. W at, achter uwen rug ?

Wanneerheeftooitmi
jn daad uw oog geschtlwd?
BURLEIGII. De kollingin llebtgi
j naar Fotllringhage
Oevoerd ? Brel neen ! GJJ
' hebt de kotinyin
Daar niet gebracllt! HaarMajesteitveeleer

Waswelzoo vriendli
jk zfdaarheen te voeren.
LlvcEsTElt. Mrat wil dat Zeggen ,lord ?
BURLEIGH.
'
W'at eedle rol,

Dien gi
j tlekoninginne daarlietspelen!
W at heerlijken triomfbereiddet gij
Heur argloosheid ! Die goetle koningin !
Zoo schaamtloos stout dreef m en den spot met

Zoo onbarmàartig werdtgi
j pri
jsgegeven!
Dat is die zachtlleid , die grootmoedigheid ,
Die plotseling u aanwoei in den Raad !
Daarom is deze Stuart zulk een zwakke,

Verachte weêrpartijder,dat hetnaauw
De m oeite loont, haar schennig bloecl te storten !

Het pla'
n was fijn,ontzachlt'k flj'
n gesponnen!
Maar,jammer!)
tlte fijn:de draad brak stuk!
MARIA STITARZT .
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TuEycEsTElt. Ellendeling,gt'volgtmt'!Voor den troon
Der koningin geeftgi
j mi
j rekenschap.
BURLBIGH. Daar vindtgijlnij,en,edelheer!zie toe,
Datuw welsprekendheit
lerwondren cloe!
(GaatcJ.)
V 1 E R D E 13O O N E E L.
LEYCESTER Glleett. WJJOWJ MORTIMER.
LEYCESTER. Ik ben ontdekt,ik ben doorgrond! H oe kwaln

Die onheilsvogelmijaldusop 'tspoor?
Jvee mi
j,alshijbewijzen heeft! 0ntdekt
De koningin,datik mi
j metMaria
Verstond ,hoe schuldig moet ik vll1
-haar stnan!

Hoe dubbelhartig moetmijn raad haarschijnen,
Hoetrouwloosmijn rampzalig i
jvren,haar
N aar Fothringhaag' te voeren ! ln haar oog
Ben ik de Inan die gruwzaam haar bespotte',

Aan haar gehatevi
jandin verried!
O , nimm er, nimmer kan ZJ
k' dit vergeven !

'tAfoetalleshaarvografberekent
lschijnen,
Ook deze bittre wending van 't gesprek ,

De zege,'thoongelach derweêrparti
j
Ja,zelfsde moordnaarhand,diebloec
lig,scllrikli
jk,
Geli
jk een gruwzaam noodlot.onverwachts
Daar tusschen kwam , dunkt haar cloor mi
j gewapend!
lk zie geen redtling ! Nergens!

lla ! wie komt?

MORTIMER (treedt i0l de Jt/
pùd/e onrlt8t p/p,en Jîï1/ loîlt
l.t
.
Zi
jtgi
j 't, graafLester? Zi
jn wi
j hieralleen?
LEYCESTER. Rampzalige,ga heen!watzoektgijhier?
A1OXTIME1t. M en is ons OP hct SPOOI
,
.jZOO 11 aj.
S.
)yjy
J
-.
Neem u in acht!
LEvcEsTla. Van hier! vall hier!
MORTIAIER.
M en weet

Van onze samenkomst bi
j Aubespine....
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LEYCESTER. W at gaat (
lat 2zl'
J'aall?
MORTIMER.
Dat de mool*t
lellaal'
llaar tegenwoordig was.
IUEYCESTER.
Dat is ùw zaak 1
.

Verwatene!watdurft gi
j u vermeten,
Mi
jn naam te mengen in um gruwelsttlk?
Yerc
ledig gijuw booze daden zelf!
MORTIMER. Zoo ltlister dan ten minsten !
LIYCESTER.
Vaar ter hel'!

'
Watvolgtgijtoch geli
jk een booze geest
Afijop de hielen? Voort!ik ken u niet:
lvat heb ik met sluipmoordenaars te doen ?

MOXTIMER. Gi
jwiltlliethooren,t
laarikernstigwaarschuw :
Uïv ïangen ook,zi
j zi
jn verraden.
LlycxsTER.
H a!
MoarrlMElt. De Schatbewaarcler was te Fothring.hage
r
perstond nadat het onheil was gescllied ;
Alaria's kamers werden streng doorzocht,
Daar vonc
l m en ....
LEYCESTER.
svat?
MORTIAIER.
Een pasbegonnen brief
Der koningin aan
LEYCESTER.
Rampzalig schepsel!

Moltrrlxxlt. W aarin zi
j bij u aandringt woord te houden ,
U bi
jvernieuwing van haarhand verzekert,
Gewag maakt van heur beeldtnis
Lq
svcEsTER.
Duizend doln!
MoaTlxxs. Lord Burleigh heeft den brief.
Lyivcy:sTEu.
lk ben verloren 1
.

(Ibj
,'gaat gedurende de rolgenh f/
YPrpzlnan J#br/fnzdr wanhopig
op ettv:&z..)
AfouTlxEl
t. Gebruik het oogenblik ! voorkom 't gevaar!
Red u ,red haar! Ontzie geen eeden ,raap
Ontschuldigingen samen , wend het ergste
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Behendig af! lk-zelf kan.niets meer doen.

De saamgemvoornen zijn verstrooid,geheel
OnsBonclisuitelkaâ
ur ïespat. lk ijl
N aar Schotland , waar ik nieuwe vrienden zoek.
'tIs thands uw beurt!beproef het met uw invloed ,
Jvat niets ter waereld meer vermag .

LEYCESTER (8taat dJSJ,plot8eling beraden.) Dat zalik !
(#?
J
,
/gaatnaar de &zlr,opentâaar en o-pt
Tf.
'
)
l'
Ieidaar!trawanten !

(TPJ den p
y cïdr diemetgetoapenden Ji0zré'
#/ré'
:#f.
) Dezen staatsverrader

Neemtgijgevangen en bewaakthem goed1
.
Een booze samenzweering is ontdckt.

lk-zelf,ik breng derkoningin de boodschap. (#?
)-gaatcJ.)
MORTIMER IJJI/
.
'/'
/ eer8t roevloo8 d/cczz van vevbazing,komt
dcl/dr 8poedég /pf zicâ-zelve., en ziet Leyce8ter 4:1 met

::7/ tlik der #Jt
?
7JdJ: veracl
iting.)
l1a ! lage ziel! . M aar dat heb ik verdiend !
lVaarom ook dien ellendeling vertrouwd ?

Hi
j treedtmi
j zonder aarzlen op den nek.
Ali
jn valmoethem debrug derredding zijn.
Zoo red u dan! Gesloten bli
jftmi
jn mond,
'k Sleep u niet meê , ik wil u .
niet doen kermen :
M et u ook in den doocl zelfs geen verbond !
llet leven is het eenig goet
l des armen !

(Totdenpycfdrdersccl/,dietoetreedtom J:C
ZIgevangentenemen.)
'
Watwiltgij,lafl'
e slaafderdwinglandi
j?
Mi
jn zielbespotu,ik ben vri
j.
(f.
SJ'trekteen dolk.j
OFFICIER. Hi
jis gewapend!neem den dolk hem af.
LZC
,'drittgen op Jcpzaan,hi
'
j weertJezlaJ.)
MORTIMER. En vrijtot op mi
jn uiterstoogenblik,
Ontsluit ik 'thart .
en open ik de lippen !
Vloek over u , doemwaarden ! die uw Got
l
Yerloochcnt en uwe t
acllte koninginne!

Die beide, t
le aardsche en llemelsche Maria ,
Verworpen hebt met de eigen trouwloosleid ,
U aan dees bastertl
tol
aingin verkoopeud !

oFlalclE'
n,. Hoortgi
j die lastring!mallnen,r
o7
-r*
t-pt 11eln vast!
Alol
tTlAfEa. Geliefde! 'k wiltle u retltlen , 't 1
-s voorLi
t
)
-!

Zoo wilik u een malllt'k voorbeeld geven.
),Iaria'
!Heilge!bitlvoormij,
En neem mt'op'in 'tzalig helnelleven!
(1Ic
''door8teekt z/câ met den dolk t
dv nalt ï#r wachtïzjdecrw:z3.)
V IJ F D E T O O N E E L.
Kalzler der koningin.

ELISABETII îllet ctf
oz brie.f ï0
ldeJcp#.

BURLEIGH.

ELISABETH. Mi
j meêtevoeren,zulk een spotmetmi
j
r
j.
le
q ('
j.
1,
.
1
*
J
*5:011!
. De verrader! In triomf

Vöor zijn boeleerstermt'ten toon te stellen!
O Burleigh ,zJJ werl nooit een vrouw bedrogen !

BCRLEIGII. Nog kan ik nietbegrijpen,doorwatmacht,
Door welke tooverkunsten 'theln gelukte,

1)ekloekewi
jsheid mijnerkoningin
Zoo gruwzaam te verscllalken !
ELISABETH.

'k Sterf van schaamte 1
.
s
po
t
t
e
n
z
a
l
!
O ,loehijmetmijn zwakheid
Ilhar dacht ik te vel
m eedren , en ik-zelf,
lk was het voorwerp van heur bittren spot!

BURLEIGH. Nu zietgt'

konitlgin!mi
jn raatlwas trousv.

ELISABETII. 0 , ik ben zwaar daarvoor gestraft, dat ik

Alijaan uw wijzen raad nietheb gehouden!
M aar kon ik hem mistrouwen ? Kon ik gissen ,

Dat de eet
l der teêrste liefde eeù valstrik was?

Alsâ;
j bedroog,wien za1ik nog gèlooven?
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1(î
j,wien ik boven allen heb verheven,
1)ieimmer 'tnaaste mi
j aan 'tharte lag,
''
s'
ien ik stilzîvi
jgent
ltoelietaan dit Hof
Zich als den H eer, den Koning te gedragen !

BURLEIGII. En juistterzelfder ti
jd verried hiju
tan deze valsche kopi
ngin van Schotlant
l!
I

z

ELISABETI. O ,(
laarvoor zalzijboeten metheur hloed!
Zeg , is het vonnis opgemaakt?
BURLEIGH.
H et ligt
Naar uw bevel geschreven.

ELISABETH.
Zi
j moet sterven!
IIi
j ziehaarvallen,elz,hi
j vall'na haar!
llijisvoorimmeruit mi
jn hart'
verstoten.
1)e liefde vlood , de wraak verving hem- plaats.

Zoo hoog hi
j stond,zoo diep en smaadli
jk zi
j
Zi
jn val! Hi
jworde een toonbeeld mijner strenglleid,
(lelijk hijvoorbeeld mijnerzwakheid was!
slen voer' hem naar den Tomer. ik za1pair8
llenoemen die hem richteq. 'k Geef hem over ,
.

Geheel,aan (le onverbidli
jkheid c
lerwet!
BURLEIGII. Hi
j zalu zoeken,zich rechtvaardigen!
ELISABETII. Hoekàn hijzich rechtvaardigen? Die brief
Isovertuigend! O ,zi
jn misdaad is
Zoo klaar als 't (laglicht!

BCRLEIGII.
Maatgijzijtzoo goed,
Zijn aanblik,de invloed van zi
jn blik,zi
jn woord....
ELISABETII. M aar 'kwil hem nietmeer zien !neen,nimmermeer!

l
-lebtgi
jbevelgegeven,datmen hem
'gerugwi
jze alshi
j komt?
BURLEIGII.

Zoo is bevolen.
PAADJE (treedtJipzl:zl.) M ylord van Lester.
KoxlxGlx.

Monster, daarhijis!

'k W il hem niet zien. Ga,zeg hem ,dat ik hem
Niet zien wil.

'k lleb dell moed niet dit mylortt
Te zeggen.En hi
jzou mijniet g'
elooven.
PAADJE.

ZJJ heb ik hem verheven,datmi
jn dienaars
Meer sidlren voor zijn blik dan voor tlen mijne!
BURLEIGII Ltot Jf
ozpaadje.) De koningin verbiedthem hier
KONINGIN.

te komelt.

(Paadjevevtrektccr:eldzàs.
KONINGIN (na eel
tepooze). Zoo '
tecltermooglijk ware
Zoo hijzicll
Rechtvaardigde !

O , wie weet het, kan het niet

Een valstrik zijn,dien mi
jMaria spande,
Om mij te schetlren van mijn besten vriend?
Zi
jiseen ft'n (loorslepen lluichlares!
Alszijdien briefeens enkelhad geschreven,
Om,'tgifdesargwaans in mijn harttestrooien,
En hem dien 'k min te storten in 'tverderf
BURLEIGII. Rlaar, koningin , bedenk ....

Z E SD E

T 0 O N E E L.

DE VORIGEN. LEYCESTER.

LEYCESTER (?wlrf de #dffr metgeœeld pze3î,en /0-::#/ptet.
çt
?niedettd rotlrlr
t/o
zidzl blltnen.
j Dien onbeschaalntte

W il'k zien,diemi
j d.
ecleurverbieclen dm-ft
Van mi
jn beminde koningin.'
EIUISABETIT.

Vermeetle !

Alijafte wijzen!Alszi
j voor een Burleigll
Te spreken is,dan is zi
j 'took voorl
ut-.
BURLEIGH. Gijzijtwelstout,mylorc
l!dat gijhet wltag'
t
LEYCESTER.

Hier, tegen het verbocl in , door te dringen.
IuevclsrElt. tli.j,welverwaten,datgi
j'twoord hier voprt.
Verbocl! lloe nu ? Hier is, aan. '
heel het Hof,
Geen schepsel door wiens lllond graaf Lester zicll

lets laat Ve1*gllI111el1 of verbieden !

(Te1-œL
)'
.
1JJ
/'deFf
.
p4fzek
k oodmoeJig pc#t
?0J.) Neen,
Mijn koningin moetmi
j met eigen mond.
ELISABETII(zonder ::0
/1aan teaï&0.)
Ga uitmijltoogen,gi
jonwaardige!
LEà-cEsTlt. O mi
jn goedhartige,eedleElisabeth!
'k Herken mylortl,mï
jn vijancl,uitdie woarden
'k Beroep me op ml
s'
l
l
te Elisabeth!Gi
jleendet
Ileî
n 'toor,ik vraag datzelfde nu voorlnîj.
ELISABETH. Spreek, booswicht,daar gi
jzijt!VergrootuT
v
schultt!

Ontken haar!
LEYCESTER. Laat dees overtollige eerst

Verwijderen. Verdwi
jn,mylord!watik
Verhandlen moetmetmijne koninginne,
lleeft geen getuige noodig. Ga.

ELISABETH (/pJBttlnleigh.j

Gi
j blijft.

'k Beveel het.
LEYCESTER. W aarom tllsschen 11 en m i
2*

Een c
lerde?Metmi
jn t
lierbre Meesteres
H eb ik te doen

de rechten van mi
2-n rang

Blijfik verc
ledigen,'tzi
jn heilge rechten!
En 'ksta erop datzich mylord verwi
jder'.
ELISABETH. Zijpastu wel,die trotsclle taal!
LEYCESTER.

Gewis,

Zijpast Ini
j,daar ik zoo gelukkig .ben ,

Datmi
j uw hoogegunstden voorkeur gaf:
Dàtplaatstmi
j boven hem en boven allen!
Uw hartverleende mi
j dien hoogen rang ,
En wat de liefde gaf,zalik,bi
j God !
Besclermen metïijn laatsten droppelbloeds.
lli
j ga en twee minuten zijn genoeg
Om 't misverstand te weeren dat ons scheidt.

ELIS&BETII. Gijhooptvergeefs mi
jlistig om te praten.

LEYCESTER. U omgepraat heeft deze fleemer hier,
Ik , echter ,ik wil spreken tot uw hart;
En wat ik in 't vertrouwen op uw gunst
Gewaagc
l heb , wil ik uu ook voor uw hart
Rechtvaal-digen
want daarbestaatvoor mi
j
Geen vierschaar dal
z de rechtbank uwer liefde!

ELISABETH. En dezejuist,o onbeschaamde!spreekt
Uw vonnis uit....Toon hem den brief,mylord !

BDRLEIGH. Hierishij!
JuEArclsl'Elt (doorloopt #:z
l Jrït/, zonder zl
jn &.
lzl?zppr#f.
# :/#
ran gee8tieveqliezen.) Stuarts hand !
Lees en verstom !

ELISABETH.

IuEtcEsl'Ea (nadat Jï/ gelezen J-JJ, metkalmte.)
Deschijn is tegen mi
j:toch durfik hopen,
Datik nietnaar den schi
jn geoordeeld word'!
ELISABETII. Kuntgi
j ontkennen,datgi
jmetdie Stuart
ln schandltke betrekking stond,haarbeeldtnis
Ontfingt,en haar dehoop op vrijheid gaaft?
Llvc>zsTEx. Gemakli
jk waar''t,zoo ik mijschuldigvoeldej
'
tGetuigeniseenervi
jandin te lùochnen.
Maarvrijismijn geweten,ik beken
llatzi
j dewaarheid schri
jt'
t!
ELISABETII.
BURLEIGH.
ELISABETH.

W elnu , rampzaalge !

Hij spreekt zi
jn eigen vonnis uit.
Verdwijn!

De Tower wacht u , eerloze verrader!
LEYCESTER.

Dat ben ik niet. Mijn dwaling wasalleen,

Dat ik voor u geheim hield wat ik deed.

Maarreirèwasmijn bedoeling,wantik zocht
De vijandin'te vangen,uittelokken ..
XLISABXTII. Ellendige uitvlucht !

Bvslzloll.
Hoe,mylortl* !gi
j meent.
LlvcEsTls. Voorzeker,'k heb een hachli
jk spelgespeeld,
En niem and dan graaf Lester had het recht
MARIA STITARZT .

1-1

Tot gulk een waagstuk , aan gehecl uw l'
Iof.
H oe ik die Stuart haat, weet ietlereen.

Derang diemi
jgeschonken is,'tvertrouwen,
'
Waarmeê mi
jn koninginnemi
jvereert,
Breertelken blaam vau lni
jn oprechtheid af.
ïYel mag de man , die door uwe lloogc guust

Geplaatstisboven allen,alszîjn plicllt
Dat eischt, een eigen , stouten weg beproeven.

BURLEIGII. Indien gt''tgoede voorhat
lt,waarom zweegtgi
ji
.
LEvc:
ssTEa. Mylord!gijpleegtte praten eer gijhandelt,
Iîn hangt uw t
laden aan tle klok. M ylortl,

Datis zoo ltl
r manier. Demijne
ls: handlen eerst, dan spreken !

BURLEIGH.
En gi
j spreekt
Ntl,wijlgi
j moet.
LEYCESTER VeutJrp/dcâenJpo
îpz?#met#doogenmetend-) En gij
beroemt u zeker

Datgijiets grootstotstand bracht,datgi
j 'tleven
Der koningin gerec
l hebt en 'tverraad

Ontmaskertl! Allesweet gij,nietsterwaerelt
l,
Zoo waantgij,kan uw arendsblik ontgaan..
Armzalig pocher!aluw kunstten sps
jt,
JY
,aar'heden nog Maria Stuartvrij,
Als ik het niet verhinderd had ..

BURLEIGH.

G( zoudt

@

LEYCESTER. lk-zelf, mylord ! Hier onze koningin
Vertrouwde OP M ortimer. Ze ontsloot voor hem
##
Heur binnenste. Ze is zelfs ZOO Ve1* YO*Pt>palm 5
Datzijeen bloedig werk hem opdroeg tegen
M aria,nat
lat (
le oom m et afschtlw zich

Aan soortgeli
jketaak onttrokkcn had....
ls 't waar of niet?

(.
Deâpzgïzwiplen Wfrrlekâ zieltïrl/-cz/&r ontnteld aan)
BURIUEIGH. Hoe kondtgijdaartoe komen?
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LEYCESTER.Is'twaar, ofniet? W elnu,Mylord!JVJ
'J
-1-lladt

Ge ulv duizenc
l oogen toch,datgi
j nietzaagt
Hoe deze M ortimer u lagelz 1el?

Datht'een woedende papist,een werktuig
Der Guisen , een gewrocht van Stuart was,
Een ongeneesbre dweeper, llier gekomen

Om Stuartte bevrijden en hetleven
Derkoningin geweldig afte snijclell....
ELISABETI
.
Ilittdeuitev8te t,drlczfow.l DieAlortimer!
LEYCESTER.
1-1ijwasde man,doorwien
Maria onderhandelclemetmij
En dien ik kennen leerde langs dees Web
M-.
N og heclen moest ze uit lleur gevangenis

Verlost:dLtheb ik uit zijn eigen moud
Dit oogenblik vernomen!'kLiethem gri
jpell,
En hooploos,nu zijn werk verï
jdeltlwas,
N'u hijop eenl
uaalzich olltmaskerd zag,
Gafhijzich-zelfden dood.
ELISABETII.
O , 'k ben voorbcelttloos
Bedrogen
H oe? die Alortimer!....
BultLEl()Il.
En vff

Gebeurde dat?juistalsik u verliet?
LEYCESTER. Ik moet hct om l
nij-zelfs wilzcfeh-betrettrcn,
Dat hij dus aan zijn eind kwam. Zt-n getuigltis,
Zoo hi
j nog leeftle,had mijgants en al
Van elken smetgezuiverd. Dllrom juist
Gaf ik hem over i11 des recllters hand.
'tStrengste onderzoek m oest voor het oog der waereld

Alijne onschuld stellen in hetllelderstlicllt.
BUXIUEIGII. Gi
j zegt,hi
j lleeftzich-zelfgedootl. llij-zelf?
Ofwel. ..gi
j hem ?
IuEvcEsTElt.
Onwaardige verdenking!
Alen hoor' de wacht, wie ik hem overgaf!

(f.
f/
;'opelttdedeur ett0'
p:éJ.bep
oFcït
'o.del.î;
''
,
#cJcJJtreedtJ1z2:2l.)
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Bericht llaarMajesteit,op welk een wijs'
Die Alortimer bezweek !
oyaFlclsa.
'k Hield in de voorzaal
De wacht, toen plotseling Mylord de deur

Ontslooten mi
j bevelgafom den Ridder
Tegrijpen als een snooden landverrader.
Toen zagen wijin woede hem ontvlammen,
Den ponjaarttrekken onderwoestverwenschen
Der koningin,en,eer wij'thindren konden,
Zich-zelven 'thart doorboren,dathi
j dood
Ter aarde viel.

LEYCESTER. 'tlswel,Sir!gijkuntgaan.
De koningin weetnu genoeg.
(De oyciernertl'
ekt.)
ELISABETH. O ,welk een afgrond van afglijslijkheden!
LEYclsTzlt. En wie nu was uw redder? W as dat soms

Mylord van Burleigh? Wisthi
j van 'tgevaar,
Datu omringde? Heeftâi
j 'tafgewend?
Leycesters trouw was uw beschermende engel!

BURLEIGH. Graaf!deze Mortimer stierfjuist van pas.
ELIStBETH. lk weet niet watik zeggen m oet. 'k Geloof tl,
En ik geloof u niet. lk waan u schuldig ,
En straks onschuldig. O , die aterling ,
Die al dit leed berokkent!
LEYCESTER.

Zi
j moetsterven.

Thands stem ik-zelf voor haren dood. lk ried
U aan het vonnis onvolvoerd te laten ,
TUt zich op nieuw een arm voor haar verhief.
Dat is geschied
nu dring ik er op aan ,
Het vonnis zonder uitstel uit te voeren.

BIJRLEIGII. Gi
jriedt daartoe?Gi
j?
LEYCESTER.
Hoe'tmijstuiten moog'
Tot uitersten te.komen , 'k zie nu in
En oordeel dat het heil der koningiu
Dit bloeclig ofer eischt. Ik sta er op :

l'
Iqt vonnis van tlen clootl moetn?t voltrokken!

BURLEIGII Ltot & koningin.) Daarnu Mylord zoo trouw en
ernstig 't meent

Zoo dring ik er op aan , dat hem in last

Gegeven zi
j hetvonnisuittevoeren.
LEYCESTER.
Mîj9
.
BURLEIGII. U ! Nietbeterkuntgij'tkwaad vermoeden
Beschamen . c
lat nog alti
jc
l op u rust,
wi
e
g
i
j
beschulclig; wordt
Dan a1sgi
jhaar,
Te minùen , zelf onthoofden laat.

ELISABETI
.
I(Leyce8ter ,
y/dr1-aanziende.j Mylord
Raatlt goed. Zoo zi
j't,en bli
jve 't dan bepaald

IzlvcEsrElt. 'tWaar'billi
jk,als?terwille van mi
jn rang,
Zoo droeve lastmijkwijtgesclolden wierd,
Die meereen Burleigh passen zou dan mi
j.
Dienaast zt'n koningin staat,zooalsik ,
M oest nooit bewerker van een ollheil wezen.

Toch,om tetoollen hoeik ijvrig Len,
En om mijn koninginne te voldoen,
Doe 'kafstand vau hetvoorrechtvanmi
ju ampt,
Een plichtaanvaardend,waarmi
jn hartvan gruwt.
XI,ISABETII. Lord Burleigh deele dien met
(Tp/dezelt.j
Draag zorg,
Dat nu 'tbevel terstond gegeven wortle!

lBttl-leigk gaat. Jfezz hool'
t J/
fï/tp
zl een .
g:rlfcJ/.)
Z E V E N D E T O O N E E L.
DE VORIGEN ett GRAAE vAN KENT.

ELISABETH. W at is er gaanc
le, Lord van Kent? W atoploop
Beroert (le stad ? W at is er?
KExT.
Koningin !
Dat is uw volk : 't omcingelt uw paleis,
't Eischt, met onstuimige' aanc
lrang , u te zien.

ll0

ELISABETiI. '
Watwilmi
jn volk?
xExr.
De schrikmaar' gaat door Londen ,
Uw leven .wortlt bet
lreigcl,een m oordnaarsbende
SluiPt om u heen , gezonden door den Paus.

DeRoomschen,heethet,zijn te-saam-gezworen
Om Stuart uit t
len kerker met gewelcl
Te rukken en tot koningin te kroonen.
't Verwoet
l gemeen gelooft het. Slechts het hooft
l
Van Stuart,dat nog heden vallen m oet,
Zal 'tdoen bedaren.

ELISABETII.
Hoe!men wilmi
j dwingen?
xEx'
l'. Zi
j zijn besloteh,nietvan hiertewi
jken,
Eergi
j hetvonnis onderteekentlhebt.
A C H T S T E T O O N E E L.
BURIUEIGEI en otvlsox met een .get
scl?'
f
o/
/. DE vol
tIGEN.

EIZ
ISABETI
I. Watbrengtgij,Davison?
oAvlsox (nadertdzw.
îJè.)
GiJ
'hebtbevolen,
O koningin !
ELISABETH. W at is 't?

lTelvi
jlzj'ltet.
g:dcJ0'
.//
5
'wilaannemett,gri
lp
-tâccr een J?dfr:0'
Jîl,
;
aan dzl deilt8tzs
pàterttg.)
BURLEIGH.

O God !
Gehoorzaam

De stem des volks!zi
jis de stemme Gotls.
ELISABSTI.
I (oltbe8loten,in /f
/?::.
:&.
/V met zicâ-zelve.)
Helaas,Mylord.
s!wiezegtmij,ofik waarlijk
De stem verneem van heelmt'n volk,de stem
Der waereld? Ach ,ik vrees maar al te zeer,
Als ik den wensch der menigtc vervul,
Dat een gallts alldlv stemme binnenkort

Zich hooren doet;ja,dat dezelfdestem ,
Die nu metkrachtIMJ
'aandrijfttot de daac
l,
Isze eensvolbracht,mi
j bitterlaken zal!

N E G E N D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. GRAAF SYIREW SBURY.

SITREP-SBURY (treedtï0zgroolegemoehbelceging pp.)
M en wil u overhaasten , koningin !
O , houd toch m oetl, sta pa1!

(zl18 J?
:/Davhon pzt
//âet.
çt
?t
ycl'
.
1.z
.
'
fJgemaal.lcordt.j
Of is 'tgeschied ?

Zou 'twaarheitlzi
jn? lk ziedaarin diehantl
Een gruwzaam blad. Dat m oge heden toch
Mi
jn koningin nietonder (le oogen komen !
ELIS&BETII. Ach , Shrewsbllry ! m en dwingt mi
J
'.
sllaEwssrR'
y.
K oningin !

Wiekan u dwingen? Gi
j zi
jtmeesteres.
Leg gi
j dien raauwen stèmmen 'tzwijgen op,
Die 'twagen uwen koninklijken wil
Te dwingen , en uw oorcleel te overheerschen !
De vrees, een blinde waan , beweegt het volk :

Gij,overprikkeld,zijtu-zelveniet
Gijzi
jteen mensclz,en n?
lkuntgijnietrichten.
BURLEIGiI. Daar is reeds lang gericht. Hiervalt geen vonnis
Te rellen , maar eenvoudig te roltrekken.

KENT(diez/câbi
jé'
//rpf/q
îsf/rz/,
ykolt8tptvf/t
.'
)
derdJ:p
J/,keevt/:r?
#.
ç.
)
Het oproer groeit. Het volk is langer niet
Te teugelen.

ELISABETH (/pJk
*1.e1c8bu1y.4 Gi
j ziethoezijmijdringen.
sllalisstèRv. Slechtsuitsteleisch ik. Dezepennetrek
M oet over uw geluk en vreê beslissen.

Gi
jpeinsde erjaren overna:moetnu
De stroom u in é4n oogwenk met zich sleuren?
Kort uitstel slechts! H crzamel uw gedachten ,
En wacht een uur van kalmer stemming af.

BUItLEIGIILhevig.) '
Wachtaf,cntalm ,verzuim ,totdatlletlli
jk
ln vuur en vlam staat,totuw vijandin

llQ

ln 'teind u treft. Reeds heeft tot driemaal toe

Goc
l-zelfu van de moordnaarshand verwi
jderd:
N1tging zijraaklingslangsu heen - nog eens
Een wontler wachten , waar' den H eer verzoeken 1
.
SITREwSBURY. Die Gotl, die u door Zi
.j
n almachte hand
Tot viermaal toe bellouden heeft, die heden

Desgrijsaardszwakken arm (leveêrkrachtgaf
Een woestaartte overwinnen Ili
j verdient
Vertrouwen ! 'k W i1 de rèepstem van het Recht

Nu nietverhefen:'tisnu daarvoorgeen tijd;
Gijkuntin dezen stormwind haar niethooren.
Verneem ditééne slechts! Gij siddertnu
Voor deze levende Alaria. N iet

De levendehebt gijtevreezen. lleen,
Beefvoorde doode,voor de onthoof4e! Zj
Za1alseenJ'
urie stijgen uitheurgraf,
Geli
jk een wraakgeestrondgaan dooruw rijk,
En 't hart des volks van u afkeerig maken.

Nu haatdeBritMaria die hijvreest:
Hi
j zalhaarmveken,als zi
j nietmeeris.
Nietmeerde vijandin van zi
jn geloof,
Alleen de (
lochter zi
jnerkoningen,
Hetofer slechtsvan haaten jaloezi
j,
Za1hijin '.tvoorwerp zijner deernis groeten!
'

Ras zult giJ die verandering ervaren.
Doorwandel Londen , als de zwarte daad
Volbracht is! toon u aan het volk , dat eens

U jubelentlomcingelde!en gijzult
Een ander Englantl zien, een ander volk.
W ant u omringt tle stralenkrans niet m eer
Der heilige Gerechtiglleid, die eens
U aller harten stal! De bleeke vrees,
Het schrikgeleicle van de Tyranny ,
r
larekt huivrencl u voortlit, en veegt alom

De straten lec
lig waar gi
j hencntrekt.
Gijhebt hetlaatste,'tuiterste,gedaan.
'
W elk hoofd staat vast wanneer ditlleilge viel?
ELISABETH. Ach , Sl
zrewsbtlry!gt'hebtmijheden 'tleven

Gered,gt'hebtden moorddolk afgewend.
Mraarom ,helaas!liet gijhem nietbegaan?
Dan waren alle twisten uit geweest, en ik ,

Verlostvan allen twijfel,rein van schuld,
Sliep rustig in het stille graf. Voorwaar!
lk ben des levens en des heerschens m oê.
Afoet étïne van ons koninginnen vallen,
Opdat de tweede leve
en 'tis niet anders,

'kBeken het! spreek,kan ik het dan nietzijn,
Diewi
jke? lk laatmi
jn eigen volk dekeus.
Ik geefmi
jn volk zijn majesteitterug.
God is getuige,voormi
j-zelve niet,
Voor 'twelzijn van mijn volk,heb ik geleeftl!
Verwacht het van die huichelende Stuart,

DeJongerkoninginne,bli
jder dagen,
Dan stijg ik gaarne van den troon,en keer
In W oodstocks heilige eenzaamheid terug ,

'
Waarik mi
jn nederigejeugd doorleefde,
RYaar ik,van 'swaereltlsijdle glorie vri
j,
Dc grootheid in mij-zelve vond! Ik ben
Voor heerschen niet geschikt. Die heerschen wil,

Moethard zijn op zijn ti
jd:mi
jn zielis teder.
lk heb Brittanje lang en metgeluk
Bestuurt
l - 'k had slechts gelukkigen te maken.

Nu komtmijn eerste,zwaarste koningsplicht,
En 'kondervind mijn zwakheid
BURLEIGII.
Nu,bi
j Gotl!
Wanneerik zulke inkoninklikewoorden
Moethooren van mijn dierbre koningin,
'kZou dan mi
jn plichtverkrachten,'k zou mi
jn Land
MARIA STI?ART.
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Verratlen,alsik lallger zwîjgen kon.
Gijzegt,gijluintuw voll
t,lnerrdal'
tu-zelf:
Zo0 toon dat tllands! Vetkies den vretle niet

Voor?/,nocl
zlaatuw rt-k den storln tvrprooi.
Gedenk de kerk ! M oet dan met deze Stuart

Hetot
ltle bi
jgeloofhierwetlerkeeren?
De m onnik weêr regeeren ? de afgezant
Van Romen woeden , onze bedelllzizen
Vergrendlen , onze koningen ollttroonen ?
Ik eisch tle zielen uwer onderdanerl

U af;en naargi
jheden handlen zult,
Zi
jn zi
j gered voor eeuwig,ofverloren!
'tlsnu geen ti
jtlvoor vrbuwli
jk medeli
j:
l'
Iet heil der natie is de hoogste plicht.
Heeft Sllrewsbury het leven u gerecl,
Dan wil ik England redden
dat is meer!

ELISABETH. Men latemt-alleen. Bi
jmenscllen is
Geen raad of troost in deze groote zaak.
lk draag haar aan der, H oogsten Rechter op.

'
WatHi
j mi
j leert,dat zalik (
1otln. Nu gaat
ATylords!
(Tot .
Dvt
;?
;
,
îF
?j
z.
)
Gq
**, Sir! kunt hier in (t'ol
utrek bli
jven.
(.
De Zpr#,
îrermq
j'
#ét
z:zl zicli. îhl-tlrb
îàllry alleen lJ(
)
,
J
.Jnog eenige
îllï/r
/,
ds
pp.g:o

roor de â'
pczbzyfz/ 8tat'
tsl fz
âf
t/ eeltveelbeteekeltenden
blik ,
. c/lcrs.p vevœi
jdert â(
)'zics Jcowzccj
zz met de fffJ-

drukking #/
?r diepnte ,
yp///2-/)
T 1E N D :2 T O O N E E L.
ELISABE'
rH alleen.

n

slavernij der volksgunst !

Schandlijk juk !

Hoe walgt het mij , then afgodd dus to vleien ,
Dien ik veracht in 't diepste mijner ziel !

Wanneer sta ik op dezen troon gants vrij 9

It)
De -Teening moet ik eeren , oin den lof
Der lenigt' beedlen , en een w uft gemeen.
Behagen , dat den goochlaar 't liefste ziet .
0 , di' is

flog

Bevallen moet !

Been koning , die de waereid

Hij is 't , die bij zljn doen

Het menschlijk oordeel fier verachten kan .

-- Waarom heb ik gerechtigheid geoefend ,
Den willekeur gehaat mijn leven lang ?
Cam

nu voor 't eerst , noodzaaklijk , bloedig werk

De handen door mij-zelf geboeid to zien

Mijn eigen voorbeeld spreekt mijn vonnis suit .

Zoo 'k tyranniek gewveest ware , als de Spaansche
Maria , die mij voorging op den troon ,

'k Zou zonder blaam nu koningsbloed vergieten ! . . . .

Maar was het dan mijn eigen , vrije keus
Gereclitigheid to doen ?

Die i ;zren nooddwang ,

Die ook den vrijen wil der koiiingell

In boeien slaat , gebood mij deze deugd .
Van hateren aan alle kant omringd ,

Bescherint de volksgunst mijn belaagden troon .
't Spant alles tot mijn ondergang to scam'

Op 't Vaste Land . De Paus van Itomen slingert
Den banvloek onverzoenlijk naar mijn hoofd .

Met valschen broederkus verraadt mij Frankrij k ,
En Spanj e dreig t op

Mlle

wateren

Ik, zwakke vrouw i

Met deugden, grootsch en sel_looli ,

Mij opentlijk met een verdelgings-oorlog .
Zoo heb ik heel een waereld tegen mij ,

Moet ik de naaktheid van mijn recht bedekken ;
Den schandvlek van miju vorstlijke geboort' ,
Waarmee mijn eigen vader mij besmet heeft ,
Vergeefs bedek ik then . . . .

l .,jns vijands hat

Ontblootte hem , en pla<<:tst n u deze Stuart ,
lien dreigend spooksel , tegeuover rnij !

N een ,dle gevloekte vrees moet eincligcn !
H aar hoofd moet vallen ! Ik wil vretle m aken.

Zi
jis cleft
lrievan mi
jn leven,zï
j,
Fen plaaggeest,c
loorhetnoot
llot meaangejaagtl.
Mraar 'k ooit een vreugd gezaaid heb, ofeen hûop

Geplant,(
IJJ
.1
-ligtdie helscheslang altijd
Mi
j in den weg! Ze ontruktmi
j den gelieflle,
Den brutgom rooftzijmi
j! '
M.
'a1-ia Stua1
-t
H eet ieder onheil dat mi
2' nederslaat!
Verdelg haal-uit het land der levenden ,

En,a1s de hooge berglucht,ben ik vri
j! (ATa eeltff:;
J'Jt?.)
Met welk een hoon zag ze op mi
jneêr,als moest
Haar oog mi
jals een bliksem nederwerpen!
Onluachtige!ik vqer beter wapenen ,

ZiJ
'treien doodli
jk,en gijzijtnietmeer!
(i
kl'
et 8nelle t
sclrtWtrz,naar de ta-fel.
;ccz
l#:elt de pen p/pvdwezl#.l
Een bastaartnoemtgemi
j? . Ellendige,
Datben ik slechtszoolallggl
j ademhaalt!
.

H et brandmerk van de onechte koningstelg
Is uitgeclelgtl ZOO ras ik u verclelg :
Zoodra den Brit geen keus meer is beschoren ,

Ben ik in 'techte hlzwlijksbed geboren!
(Z.
j onderteekent J'
i
I
T/JHJJ,
Sdoodvonnl'
8meteenr/fw.
lzl,ra8ten,:2înetrek ; laat #ccz.
p.p de .,:4 uit de J,
c2?# vallen , en #ebîdJ
met deo: ltitdrlfkking rcz
z 8ch1.ik Jerfw. Na eene pboze
p0.
;
J'
ptz/
p'het l-ppr# elt #cJf
?!/.)
./

E IuF 1) E T O O N E E L.
ELISABETII.Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

ELISABISTH. JYaarzi
jn die andere Lords?
Dtvlsox.
Zi
jgîllgen uit,
Om 't opgewonden volk tot rust te brengen.
't Rumoer was in een oogellblik gestiltl,

1l7

Zoodra de Oraaf van Shrewsbury verscheell.
11J.
(1
*
J
* 't!lli
j 't!''zoo riepen hollderd stemmen,
?/Hi
jheeft de koningin gered ! hoort hem ,
11Den braafsten man in Englantl!'' Nu begon
Die eedle Talbot en verweet het volk

ln zachte woorden zijn onstuimigheid,
En sprak m et zooveel kracht e11 overtuiging ,
Dat ailes straks bedaarde en de oploop uit
Elkander ging.
ELISABETH.
Dat wankelziek gemeen ,
Dat ommeclraait met elken wind ! sYee hem ,
Die op dit riet zich lellnen wi1! 't ls goed ,

SirDavison! Gijkuntnu wecler gaan.
(z118deze zfc; nattî.de#t
pfrr wendt.)
En llier dit blad ...neem 'tmezà! lk leg het in
Uw handen neêr.

DAvlsox (melpt een JJ?'
â iîtJ:Jpapier en rdrt
scârf/r/l Hoe,
koningin ! uw naanz?
h
e
bt
be
s
l
i
s
t
?
GtELISABETII. lk moe8t we1 onderteeknen :
lk deed het. M aar een blad papier beslist
N og niets, een enkle naam kan niemand dooden.
pz
kvlsox. Uw naam , o koningin ! op dit papier ,
Beslist het al, dooc
lt, is een iikkerstraal
Des bliksems, die gevleugeld treft. Dit blad
Beveelt den kommissarissen , den sherif,
Op staanden voet naar 'tslot van Fothringhage
Te trekken , Schotlands koningin te sprekell,
Den dood haar aan te kondigen , el1 snel,
Als de ochtend daagt, het vonnis te voltrekken.
H ier is geen uitstel. Stuart lleeft geleefd ,
Als Davison dit blad uit handen geeft!
ELISABETII. Ja, Sir! God legt een zwaar, beslisscnd lot
Jn uwe zwakke hantlen. ltoep Hem aan,

OpdatllijmetZi
jn wijsheid u verlicht!
lk ga en laatu overaan uw plicht.
(Zi
j fcfîgaatt.j
nAvlsox (tveedtâclri1t&zzIoey.lNeen,neen,mi
jnkoningin!
verlaatmijniet,
Eergijmi
j klaaru:v wilhebt ultgedrukt.
Ishiernog.weleen andre wi
jsheid noof
lig,
Dan letterlijk naar uîv gebod te .
loen?
Geeftgijdit blad mj over,alseen wenk
Dttt ik den inhoud haastig doe volbrellgen ?

ELISABZTII. Datzultgi
jnaaruTv eigen wi
jsheil
'e nalleltde.)
DAvlsox (haa8tig evt rer8cltvolcken ï0gde O-:J
NaarInijne! Datverhoecle God ! Ik ken
Geen wtskeid dan ïelloorzaamlleid. Uw dienaar
@

:

'

Heeft niets hier te beslissen- 't Klei11st verzuim

'
Waar'hiereen.koniugsmoord,een vreesli
jk onlteil.
Vergun mi
j tocllin deze groote zaak,
Datik uietsantlersclalluîv werl
tttlig zi
j,
Blintl, zol
ltler wil. Zoo spreek uw meelling uit:
ïYàt moet ik m et dit bloedig vonnis doen ?
'

>ZLISABEI'I
I. Datdruktzi
jn naam reedsuit.
DAVISON.
Zoo wiltgi
j dan,
Datik hetonverwi
jld voltrekken doe?
ELISABETII (aarzelel
td.) DatZz0&
f
.
1
*ik uiet:het denkbeeld doet
mi
j siddren!
oAvlsox. Gi
j wiltdatik hetlallgernog bewaar'?
ELISABSTII.'
Watdaarvankomenmoog',bli
j(
'
tvoorltu)reekning.
ovvlsox. ïoormijne? 0 God! Spreek,koningin! Ik'at
wiltgi
j?
E1uIs.
&BE'
l'II(ott
gelultli
g.) Ik lril,dataau dlejammerli
jkezaak
Nietmeergedachtzalwordell,datik eintlli
jk
Daar rust van hebben zal, en wel voor eeuwig.
spreek ,
DAVI3ON. l-let kost u slechts ecn ellkel woord.
Bepaal wat met dit stuk geschieden llloet!
EIu1s.
&BE'
I,fI. lk zeide '
.tu
. Vervolg l
ui
jnu nietmeer!

btvlsox. Gi
j hebthetmi
j gezegtl? Gt'hebt mî
jv
tieh
Gezegd !.. .H erinner u toch

EIuIs.
&BE1'
1I(
.
d/J;;
z.
p/op :/:21groud.l Ontlitstaanbaar!
oz
tvlsox. Heb medelij!'kBekleedpasweinig maanden
Dft ampt. lk ben de.hoftaal niet gewend ,
N och ken de spraak der koningen. lk ben
Eenvoudig opgevoed. W ees met uw ltnecht
Geduldig ! Laat het woorcl u nooit berouwell,

Datmi
jmijn pliclztdoetkennen. Koningin!
lHi
j nadertJcco-in een ,
yfz
îde/
cd/z#dhouding;z(
.-keertJtr
)
zzlden0-?w
toe,
.â?
)
,'8iaatïzlrertlvl
jjfeliltg,daarop Z:PJJ(
)'op Idt
îfïddt
kzlt
fdzltoon.)
N eem clit papier terug! O ,neera llet weêr!

Hetbrandt mi
j op devingeren a1svuur.
Kies OZIC
J' toch niet om in t
lees schz'
ikbre zaak

Van dienstte zi
jn !
ELISABETH. Doe watuw amptgebiedt! (Zi
j t::rfreJ'
J.
)
T W A A L F D E T O O N E E L.
DAVISON , Xl'8t0lld f/lff/'
p./l BDRLEIGH.

otvlsox. Zi
j gaat!zijlaatmt'raadloos,twi
jiend staan
Met (litverschriklijk blatl. B'at m oet ik doen ?
M oet ik 'tbewaren ? M oet ik 'tovergeven ?

(TpJBuvleigâ, die Iïz2p:zî/r::#J.)
O ,goed,goed,datgijkomt,Mylord! Gijzt'thet,
Diemt'ditampthebt opgelegd. lk bid,
Neem gij'het weêr! 'kAanvaardde 't,onbewust
Wat zware verandwoorf
lltkheid het oplegt.
Laat mi
j teruggaan in hetroemloos duister,
JYaar gi
j mi
jvondt 'kbehoorniet op dees plaats!
BURLEIGII. W at

Sir? Bedaar! sraar is llet V011nl@S .Q

Gijhebt de koningin gesproken.
DAvlsox.
Zijverlietmt'

ln felle gramschap. Raad mi
j,help mî
j toch!
Verlosmi
j uit de doodlijke angstdestwi
jfels!
Hier is het vonnis

onderteekend is 't.

BURIZEISII(âtta8ti
g). Is 'tonderteekend? Geef het hier!
bztvlsoN.

Ik mag ni?t.

BURLEIGH. W at?

DAvlsox.
Nog niet duidli
jk heeftzijmijheurwil....
BURI,
EIOII. Nietduidlijk?Zijheeft onderteekend. Geef!
DAvlsox. Ikm oethetdoenvoltrekken

'km oethetniet...

BURLEIGH (heltiger cczl#rïzeol#l.
Détoogenblik moetgi
j het doen voltrekken!
Geefhier!gi
j zi
jtverloren alsgijdraalt.
Dxvlsox. lk ben verloren a1s ik overi
jl.
BvxyuElofl. Gi2
-zi
2
-t een flw
'aas,gijzijtonzinnig. Ga !
(## ontruktJdzzzhetgpt
sclrï//en gaaterhaa8ti
g medeâeen-j
DAvlsoN Vem zlcz
yîdz3#.l Watdoet gij? Bli
jf!Gijstortmt'
iù 't verderf.

Y IJF D E B E 1)R IJ1,3.
Hettooneelisdekamervan heteerstebedri
jf.
E E R S 1'E T O O N E E L.
HANNA KENNEDY, ùt rçr//rczz 1.01421)gekleed,metrtlf?c/t
dfwdcv#doogen ,metTpz,:
o/

groote maarJ
'//JJ:Dmavt,is Idz?
# pakken en bvievet /4 vertegelen. Meevmalen doet
de #rd:/âd/l' l
iaar den t
zrlc/# ntaken, en zz
lt
?z:cietJatzrdaak'
bé
j z/
zcl/lrzl.
î bf##t
?
zl.
I'AITLET en DRultY , ereltzeer in zxKzr/: kleedel'en, drdf/dzl binnen: /1:1 volgen vele

B'
ETIIXNPBN, di
e ppf
tf/dz
l en zilpcrozvaatwerken,
.miegel.
î,schilderi
jen6nJzltfcr:
kontbaarâeden t/zwolzl,en den ct,l/rrprpzlffran1:/vertvek daarmedeaanvldlen.Paulet

f
?t,
:rJf
7'/#/
p/ llanna /z31pvoltkki
so
,'
d
w , boteven8 een wcylr, e1tbeduidtkaar #ppr
teekeltot, dat ditrdzl li
pt #drgebrachte pppr'
lt
zrwdzlberat. WS
J'den aanblik ffdzdr
schatten t,
:r#?
4l:// Ilattnaa' dvoefàeid. Z/
J'tgrzsz
ll'/in droe
f pdydl,
y,tevwé
jlde
anderenzscl wederom f> nlilte ?ldrsf
/il'
#tlrcr;. MELVJL tveedtIï>l/l:a.

KENNEDY (op8pringende,zoodra zF
J'hem pccccr xpr#/.)
Melvil,gijzi
jtllet? Zieik u tlan weêr?
MELVIL. Ja,Kennedy!wijzien elkanderweêr.
I
tExxEot. Nietlangerdusde smartelijke sclleiding!
MELVIL. Eeu ongelukkig,smartlt'k wederzien!
KENNEDY. 0 God,gï
jkomt.
MELVIL.
Ik kom mt'n koningin
Begroeten met een allerlaatst vaarwel.

xExxEov. Nu eintlli
jk,op den morgen van haar dood,
Wortlthaar hetlangontbeerde bi
jzijn van
De haren toegestaan . . O , waal.de Sir!
lk wil niet vragen hoe het 11 gegaan is,

U niethetlijclen noemen,datwi
jlef
len,
Sints ges al te wlee(1,gescheurd werdt van ons ltart.
Ach ! daartoe komt wel later eens een uur.

O Melvil!datwij ditbeleven moeten,
Dat deze dag m oet opgaan over ons!

MyzLvlL. 0ch!maken wijelkander'tàartniet week.
'kZalweenen totmi
jn allerlaatsten snik,
Geen lack-en meervervroli
jktmijn gelaat,
En nimm ermeer leg ik t
lit rouwkleed af
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

l?
.?
-

'k MTil ecuwig treuren .... lnaar op dezen dag
'
W il ik betlaal-t
l en sterk zi
jn
Gijook,kom ,

Beloofmij,datge uw droefheid tèmpren zult,
En als al de andren aan hun wanlloop zich
Ontroostbaar overgeven , o laat olt8

ln manli
jk zelfbezitde dierbre voorgaan
En toteen stafzi
jn op den weg naar 'tgraf!
KENNEDY. Melvil!gijdwaalt,indien gi
j meenen mocht,
Dat onze htllp de dierbre noodig is
Om in den dood te gaan m et vasten moed

Van 'tedelst zelfbedwang geeftzù'ons 'tvoorbeeldi
.
'
W ees zonder vrees, Alaria Stuart za1
Als koningin en als heldinne sterven.

MELVIL. Nam zt'hetdoodsberichtg'elaten aan?
Men zegt,zi
j was ernietop voorbereid.
KExxEoY. Datwas zijniet. Een angstvan andren aart
Beklemde haar het hart. Niet voor den dood ,

Voor haarbevri
jder sidderde Maria.
Devrijheid wasons toegezegd. Deesnacht
Zou M ortimer den kerker ons ontvoeren;
.

'

En twi
jfelmoedig,tusschen vrees en hoop,
Ofzi
j den stouten jongeling hare eer
En vorstltke persoon zou toebetrouwen,
'
W achtte onze koningin den morgen af.
0p eens! een oploop in 't kasteel, een kloppen
Verschrikt ons oor, daar t
lreunen hamerslagen.

Reedswanen wi
j datonze redflers naadren,
De hope lacht, het sluimerend instinkt

Van zelfbehouflontwaaktin alzijn kracht.
Daar opent zich de deur ..
Die ons verkondigt . dat

Sir Paulet is 't,
beneden ons

'tSchavotwordtopgeslagen!(Zi
jvendtzfclaJ,ïzlhevige#0'p:y'
J'eid.
)
Mxtvllz.
Groote God !
H oe droeg M aria dezen overgang?

KENNEDY(ttaeene?
z,;
J?
'
J:,waari3lz/
p'fccfîtreeuigzitt8totJ:#J0-t
?zl1-pw/.)
Hier was geen langzaam slaken vall (le banden
Des levens! Eensklaps,in /Jl
z oogenblik

Z0u 'ttijdli
jke en heteeuwigeverwisslell!
En in dat oogenblik bekwaamtle Gotl

Mijn lady om metonbezwekellziel
De hope dezer waereld weg t,
e stoten ,

1)en hemelvastte rt-pen door 'tGeloof.
Geen zweem van bleeke Vrees, ge011 ballj
; geklag ,

Ontadelde mi
jn koningin. Eelsttoell,
Als zi
j101*(
1Lesters schandeli
jk verraad
-

Vernemen moest, en 't ongelukkig lot

Desjonglings die voorhaar zi
jn leven gaf,
Alszi
j desmart des ouden ridderszag,
ïYien nu methaar zijn laatstehoop ontzonk,
Ontsprongen haar (le tranell; lliet geboren
'
Uit eigen leed nzaar oln eells autlers sluart!

MELVIL. 5Y
'aar is zi
j nu? Kunt gi
j nli
j tot haarbrcngell?
KENNEDY. Zi
j heeftalde oovrip'
e uren vall(len nacht
M et wakelz en gebeden doorgebracht.

Zi
j nal
zleen schriftli
jk afscheid van llaarvrienden,
En sclzreef haar testamellt met eigen hand.

Nu rustzijvooreen oogenblik ofwat
l)e laatste slaap verkwikt llaar.
MElzvlL.
'
Wrie is Li
jhaar?
KENNEDY.

llaarlîjfartsBllrgoyn,en voortshaar vrouwen.
T W E E D E T O O N E E L.
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,
DE VORIGEN (?1t AIARGARETHA

ItExxEov. '
lYel, luistress? is de kol
Aingin ontwaakt?

l
tultL (liare /0f'
//?t2l dloogentlt.j ll,
ectls aalzgekleed .... Zi
j
lleelt naar 11 gevraagd.

Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

Ik kom.

(Totlvelvl
'
l,#?
'
: haar.
;t?
Jt#&zlvil.)
Neen!volg mt'niet,totik Mylady

Bereid heb op uw kom st.

KURL.
Melvil,gijhier!
Gij,de oude huishoflneester?
MELvlL.
Ja , die beu ik.
Kuar. Helaas! geen meester meer behoeft dit htlis.

Melvil!gijkomtvan Londen. JYeet.gi
J'mij
Ook iets te zeggen vau. mi
jn echtgenoot?

MELVIL. Ik hoor,hijwordtgesteld op vri
je voeten,
Zooclra .
xual,. Zoodra M aria nietm eer is.

(),die ellenclige verrader! Hi
jalleen
Is m oordenaar van onze dierbre vrouwe.

Op zi
jn getuignis,zegtmen,steunt haar vûnnis.
MELVIL. Zoo is het.

xvRI,.
O .zijn ziele zijvervloekt
Totin de helle! Hijheeftvalsch getuigd.
MELVIL. O mistressKurl!bedenkttoch watgijzegt.
KURL. Ik wil dat voor den rechterstoel bezweeren ,

lk wilhetin'zijn aangezicht herllalen ,
Ik wil er lleel de waereld meê vervullen.

Zi
j sterftonschuldig ....
MELVIL.

O , dat geve God !

D E R D E T O O N E E L.
BURGOYN ett DE VORIGEN. Daql
alq HANNA KENNEDY.

O M elvil!
BURGOYN (oatl
o,
qql'
tJfdJr/J.)
AfELvllu(Jt
?,zotêtarmentl.) Burgoyn!
BultGovx (/pJklazyaretha Tffr/-l Een beker wijns
Voor onze Lacly ! Al'aak eelz weinig spoetl!
(Karlf?
/.)
zfEluv'
flz. H oe? is (le koningin niet wel?

BrRGOYN. Zijvoeltzicllsterk,haarhzltlellmoedbedriegtllaar,
Zijwaaut datzi
jgeellspt-zenoodig heeft;
Toch ishaarnog een zwarestrijd aanstaant
le,
E1tnil
uluermoeteen vi
jaltt
leril1roemen,
Dat vrees des doatls heur wangell heeft verbleek-t,
Jrallueer natuur uit zwakl
zeid orltterdoet-

AIELVIL (Jr
?JLlttltlta AV//ft
dI
y die JJk/l/t?Fl1o/v/.) î'
Yilzi
jlni
jzien?
KENNEDY.
Zij-zelvekol
utl
uetépn.
Gi
J
'sclltnthier l
uetvervvollflring ront
lte zien,
Uwe oogeltvragen lnîj:wataldie pracht
Beteeknen lnag il1dit verllî
jf(
les tloods?
Bri
jleden,Sir!gebrek zoolang wi
j leefden,
Eerst ltlet den dood komt de overvloed terttg.

V l FuR D E T O O N E E L .
DE VORIGEN. llotxe Jo/Wi'
t KAAIERVROUWEN '
llqlt JVJWJ, evelteeïtk
à

itto'
pî/f/
@d/
.
clc#. x41.
$zi
jJ'
YJJrïJzieêt,èavb
îten z(
)
,''
ilttvalteltlos.
MELVIL. Ach , welk eeu aanblik ! welk een wetlerzien !
Geertruide, Rozamllntt!

TWXEXX Kt
%Xl(11,
VROUW. ZijZ011clOl1S Weï.
:i
j wilvoor'tlaatstmetGottzich onderhouden.
(No.
q fff
pce nrowveli
jke J&/
,?
:
dz?#&>êtrellelt op , (
tveltcfld 4c rorf
q
gpz:in
o-pf/f
gwt
vf/
?cc#.ljfett
î
rtàlrf
//pzt
dgebaqrdel
tt5.?
fJ-it,vzi
jJcrtdl'oellieiduit.4
.p

V IJ l?D E T O O N E E L.
MARGARETIIA KURt et oE voltlGEx. Zf
,
)'draagt een yp/ftff?zlèeker
'

wzty/ loi
jn ezlzetdielt op tafel, tertoc
'.
,
1 zl
J'zich I/:tW eyt Jfpdzl#
aqtt eett d/pf
tl rastlioudt.

AfELVIL. '
W-at is u , mistress? '
W at ontroert u zoo?
ltt7Rr. () God !
BrltgoAx.
B-t
'
lt hebt ge?

XURL.
SYat moest lk aanschouwen !
MELVIL. Kom tot u-zelf, zeg wat er is!
XuRL.
Toeu ik

A'
Iettlezen bekerwi
jl tle groote trap
Die naar de zaal voert, opging . daar ontsloot
Op eens de dellr .. ik wierp eelt blik llaar binnen
lk zag .
O Gocl!

MELVIL.

Bratzaagtgi
j? àvees bet
laard!

KURC. De muren waren allell zîvart bellangen ,

Een hoog stellaaêlje,me2àbekleed metzwart,
Verhief zich vall dell grolld el1 tlroeg in 'tlnitltlen
Eell groot, zwart blok , een kussen , elt (laarnaast

Eellblankgeslepen bi
jl

Volmenscllen was

t)e zatl, die zich verdrongell om 't schavot,
El1, met d.
e bloedtlorst il1 het 0Og , het olkr
Verwaclltten.

ox xz
kxEltvl
touwxx. Gotlzi
j olzerVrouw'genadig!
MELVIL. Bedaard!zîjltol
ut!
Z E S 1) E 13O O N K E Ia.

o'
flvoltlGEx. MAltI.t. Zj ïd l
rit en.o//f
?d/d//
p/,
-gt
tkleet
l; cr
zol çlett
JIJ,
î draagt zJ
l- aal
t eelt Jrt/cêl ran lcleitte Jl
tk
y/'
: eet l.;kl?f& Deig
-gf
al a.f,
een opzozl-rcz?,
s hangt rlpl lia3-elt.gpr#t
.zs
.
/J'eeltért
k/lkr'
l
4oi
.
jiz
ilt de Fà/
zzg# , ett een #fc/#t
?f?/z
lt
'
lt het ilfr ; haar groote , z'
loal-te

:n4'
fdr ï,
xmegge8lagen. -#& zi
j I?
rzlvf
tzd,
/rdct'
//, -(
,hen alle c/zkl?cdzwrzz
)

,

aan beide /
cczl/t
?o' terlt
g ZZI:J de vi/t/rf//
tWïzl
i der .g0.
pp&Jcdroelheid.
.

z
sft?/rïf '
i8 plt?f een pzlccïlle/reffrèd beweyivtg op deâ3?
'J7lgezoltl
cet.

.

MA.ltlzt (met1-cf/pîd œaal-digâeid t&,0?
.kriily roudziende.)
'Yatklaagt gij? waarom weelltgij? sYeestveeleer
Metlnijverblt'cl,datik c
len grensvan 'tli
jden
Nu eindlijk natler,datl
ut-llbandellvallell,
A'
li
jl kcrker opeltt,el
1 de vlugge ziel

Op ellglenwiek tereetuvge vri
jheit
l sti
jgt!
Neen,toenmaals,toen d.
e trotsche vijant
lin
Aft'in heurmachthield,toen ik hoon e1lsmaacl
En 't al moest dultlen wat een koningin

Nietpast,toen washettijd olïlmijtetreuren!
'
W eldadig en genezentl komt de dooc
l,

De trouwe vriend!en met zt'n zwarte vleuglen
Dekthi
g mtn schand. Heteincldeslevensadelt
.

.

%
'

Den m ensch , ook zelfs (
len diepst gezonkene.
lk voel de kroon nu weder op het hoofd ,

De koninl
tlijkeferheic
lin mi
jn ziel!
(Terlri
jl z'
J'eenige t
;
îclre#azrerder rpc/ycc/.)
H oe? M elvil hier?

Niet alzoo , eedle Sir !

Sta op!watgi
j aanschollwellkomt,is niet
Den dood der koningin , maar haar triomf.

Rli
j valteen heilte beurte,datik nimmer
Hat
l durven hopen,datmijn naroem toch
Nietgantsin handen mi
jner haatren is,.
Dat toch /én broeder, é/n geloofsgenoot,

Getuige van mi
jn jongsten stri
jd zalzijn!
Zeg , eedle Ridder! zeg , hoe ging het u

ln ditvijanclig,ongelukkig lantl,
Nadatmen tlgerllktheeftvan mijn zi
j'?
De zorg voor u heeft dikwerf mi
j bekneld.
MELVIL. lk heb geen noocl gekend
alleen de vm al-t
Om u en de onmacht u van dienst te ZI*J*X !
.

MxalA.. Hoe vaartDit
liel-,mt'n out
lekamerdienaar?
Maar (
lie getrouwe slaaptgewis reedslangen tijtl
Den laatsten slaap,want ht'washoog van jaren!
xql:LvlI.. Got
l heeft hem die genade niet geschonken :

Hijleeftnog,om uw jonkheid te begraven.
xwltlz
k. 0ch,ofmijvlll-mt'n dood de zaligheid
Gegund ware een of atlder dierbaar hoofd

Van bloeiverwanten zegenend tè omvatten!

Alaal
' onder ellkel vreemden moet ik stervtan ,
Alleen 14t
,
o tranen zal ik vloeien zien !

Melvil!de laatste wenschen voor de mi
jnea
Leg ik in uw getrotlwe borst

Ik zegen

Ali
jn zwager,(l'allercllristeli
jksten koning,
En Frankri
jks gantsche koninltli
jke huis
Ik zegen ook miju oom ,den kardinaal,
En Henrik Guise,mijn welî
vaarden neef.
Ik zegen ook tlen Paus, den Stedellouder

Van Christus,die mi
j wederzegent,ook
Den katholieken koning , die zoo edel

Zich aanbootltotmi
jn redder,totmijn wreker.
Gj vindt hun namen in mijn testament
Zi
j zullen diesde gaven mi
jnerliefde,

œ'

H oe weinig die beteeknen ,niet verachten !

(ZicJ t0t Jlre dienaren F
'
rtz/#dzsfld.l,
U heb ik mi
jnen koninklijken broeder
Van Frankrijk aanbevolen:hijzalzorgen
Voor u , een ander vaderland M geven.

En zoo ïijpri
jsstelt op mi
jn laatste beê,
Blijft niet in Englancl!dat de trotscle Brit
Zich in uw bitter li
jden nietverblij,
Nietâen in 'tstofziebuigen,die mi
j dienden!
O ,bi
j dit beelclvan Hem die voor onsstierf,
Beloofmij dat gi
j ditrampzalig land,
Zoodraik nietmeerzi
jn zal,zultverlaten!
MELVIL (het â''vci
/'
z aanrakende.) Dat zweer ik u in ouzer
aller naam !
MAaIA. W at ik beroofde,ik arme,nog bezat,

Waaroverik metvrijheid mag beschikkeu,
Dat h:b ik ont
ler u verdeeld:men zal,

Zoo hoop ik toch,mi
jn jongsten wilvolbrengen.
Ook wat ik op (len weg ten doot
le draag ,

Behoortu toe. .Vergun mijnog eenmaal

Den glans deraart
lopmijnenwegtenhemel!(Tp/haret,ppz/f
rpz
l.
l
U ,mijlaeAlix,Geertrtlide,Rosamund,
Verluaak ik all'
'
nijn paerlen,ftlillijn kleêren,
srantgij zoo jong nog,hebt(lrl opscl
zik lief.
6i
j,Alargaretlza!hebtheteersterecllt
Op mijn grootmoedigkeicl,wantl
ueer dan allcu
Laat ik u droef en hulpbehoevend achter.
Dat ik (le schuld uws echtgenoots aan u

Nietwreekte,zalmi
jn testamentbewijzen...
U ,mijn getrotlweHanna!trektde waarde
Van het goud niet aan ,noch 'tiikkrend eêlgesteent.'

lJw hoogst kleinood ismi
jn geclachtenis.
Neem dezen doek ! lk heb met eigen hantl

Dien in l
ui
jn eenzaamheiclvoor u gestikt,
En claarmijn heete trallen ingeweven.
Metdezen doek zultgi
jnli
j deoogen llil
&tlcll,
Als 't zoo ver is .. . Dees allerlaatste dienst

Ontillg ik gaarnevan l
ui
jn lieve l-lanua....
xExxlll'
y'. O , Alelvil! ik doorsta het niet!
MARIA.
Komt allen !
Komt en ontf
angtmi
jn allerlaatstvaarwel!
8
t
r
e
k
t
J
l
r
d
ha
t
t
de
n uit,
. t'
/d eelt f2Jï de aîtdere valt aalt Jcr:
(g'
c
,*
roeten t.
zl j,
'l
z&t de ccs-f
/dlpt
ft
boîhattd pv&rhevig ?zzpv:7î.)
Vaarwel, M argrethe ! Alix ! vaart alle wel.
Dank , Burgoyn ! voor al uw trouwe diensten
Geertrude! uw lippen branden
Ik ben veel
Gehaat geworden maar ook veel bemint
l!
Een eedle man make eens Geertrud gelukkig ,
W ant dit gevoelig hart heeft liefde noodig ..

6i
j,Bertha!hebthetbeste deelgekozen:
Dekuische bruiu
l des hemelswiltgi
j worden.
O ,leg toch uw gelofte spoedig af!

Betlrieglijk zijn de goedren tlezer waereltl,
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

Datziet gt'aan uw kouillgill!...N
'ietsmeer!
h-aartwel! vaartwel! vaart ee'uwig wel!

(Zq
)
''keel-t zfcâ' 8ltel rczlhen co
/'
,.allei
t, '
uiigenomeit X
T'
//J<J/,
rel-t
ri
jt
lelotz'
ich.j
Z E $7 E N D 1t; 14O O N E E L.
MARIA. AIELVIL.

MARIA. lk heb nu alllet tï
jdlijkevolbraclt,
En hoop ,geens menschen sclluldnaresse meer,
Te scheiden uit de waerelc
l .... Slechts Jt
ort zaak ,

Alelvil!belelnmertmijn beklemde ziel
De vleuglen vl'i
j en vrolijk uitte slaan.
MELVIL. Ontdek hetmij! Ontlast uw volgemoetl,
le.
En deel uw trouwen vrient
l uw Zorgen met
M .tRI.
t. lk sta nu aan den grens der eeuwigheid ,

'1
tZalspoetlig voor mi
ju hoogsten Rechtertrec
len:
Toèh ben ik met tlen H eilge niet verzoend.

De priestermijner kerk ismi
jgeweigertl.
De heilgehemelspi
jsvan 'tsal
traluent
Versmaacl ik uit de hanll van valscke priesters.

'kWi1in 'tgeloovemijnerkerke sterven,
'
Want zi
jis de eenige tlie zalig maakt.
MELVIL. Ontrust u niet! l)e vurig-vrome wensck
Geltltvoor (le t
laat
lbijHem tlie alles weet.
Een dwingland kan alleen de llanden binden ,

'tGodvruchtig hartverheftzich vri
j %ot God.
H et woortl is tlooc
l alleen 'tGeloof maakt levencl.
xxltlx. Ach ,M elvil! 'thart is niet zich-zelf genoeg ;

'tGeloofbehoefteen stoflijk ont
lerpancl,
W aar 't ooit het Hemelsche zich toe wil eignen.
Daarom is Go(
l gcop-enbaard in 't vleesch ,

En werd Gods onuitsprekeli
jke gave

Gesloten in een ziclltbaar hlllsel. . Zie ,
De M aederkerk , zoo heilig en verheven ,
Bauwt ons de lallder die ten I,emel klimt;

Haarnaal
n isKalâoll
jke,dezil
gemeele,
W ant slechts 't Geloof van allen is de kracht
Val
l elks geloof'
. sYaar hondert
ldttizeut
lell
Aanbidden en vereeren , wordt de gloetl

Totvlam ,en snel gevleugeld stïjgtde geest
Tot in het lzart des dert
len hemels op.

Welzalig zij,wien (leengeldes gebecls
Verzam elt in des Heeren H eilig Hl
lis !
llet outer is vercierd , de kaarsen stralen ,
De klok weêrgalmt,het wierook is gestrooict,
De Bisschop staat in 'tluisgewaad getooid ,

Hijgri
jptden kelk,hi
j zegentheln,hijkolltligt
llet helnelsch wonder der veraudrillg aan ,
En voor den God , die i1 huu lnittdell daalt,
Bulgt zicll 'tgeloovig volk il& 'tstof... Acll! ik

Alleellben uitgesloten,l
ziettotl
uî
j,
Nietin l
ui
jn kerker daaltde heluelzegen.
MELVIL. llijdaalttotu,lli
jis nabij! Vertrotlw
D'klmachtige! 0ok de dorre wallllelstaf
lfan groellen il1 de hand val
'
l 't waar Geloof.
Erl die tl'
e brolt cleecl springen uit de rots ,
Kan in den kerker een altaar bereiden ,

Kan dezeltkelk,de stoii
jke verkwikking,
U plotsling il& een heluelsche veraltlrell.

llli
j.
gp'F
J3
.
// deî
t kelk , die op #f
?tafel,
y/c/
z/.
)
AT.
&.
RI.
&. Alelvil, versta ik u ? Ja , ik versta u !
llier is t
o
D-een priester, ell gef?n kerk , en cgeen
H oogwaart
ll
.g -luaar*tle Zondaarslleiland sprcekt
31Wl
t11-tîvee ver&
o-aderd zi
J-11 1
-11 iî
,
tf
,
jê
0/*0/ $l(t&k4 ,
*
3111*.J
j)y
Daar ben ik ill hun luiddell
s'
1.z(
)gse11.
t
l
e
n
l
à
r
i
e
s
t
e
r
t
o
t
de
s
l
I
e
e
r
e
l
l
t
o
l
k
?
JY
'atTvi
j(
1t
.

llet reille hart, de vlekkeloze wandel.
y

'

Zoo zt'tgi
lmi
jook ongewijd een priestcr,
E en boc
le Goc
ls,diemi
jden vreclebrengt.
Zoo luisternaar mijn allerlaatste biecht,
En lttatuw lippen mi
j Godsheilverkonden!
AiELvlL. A'lsu het hartzoo innig daartoe dri
jft,
Zoo weet, o Koningin ! dat tot uw troost
De hemel ook een wollder kan verrichten,

G( zegt,hierisnoch kerk,noch priester,noch
Des Heeren lichaaln? Gi
jvergistu. Hier
Zi
jn beide,een priesteren God-zelf,aanwezig.
(IIl
j pz/lllpp/op deze zppr#ez/hetJpp.
/7';ie.
lJ;
J'
l.t
?r/;
.
/# ioolttJ/
J'
haar été'
zk: âo8tie f2z eeltgouden 8cliaal.)
Ik ben een priester! 0m tly
v laatste biecht
r
l'e hooren , om u op den weg llaar 'tgraf
(rods vrede te verkondigen , heb ik

Dezeven wi
jdingen op 'thooftlolltfangen!
En deze l-lostie bied ik in tlen naam

Deslleilgen Vaders,die haarwi
jtltle u aan.
MAltIt. Zoo is t
lan op den drempel-zelf des doods

Mi
j nog een hemelzaligheitlbereic
l!
Gelijk wanleer er een onsterfeli
jke
Op gouden wolkel nederdaalt,gelt'k
Toen de Ellgel eens tl'Apostel uit de banden
Des kerkers voerc
le , wien geen grendel nu

:Yeêrhield,geen zwaard deswachters,maardievrij
En vroli
jk heenging door gesloten deurell,
En stralend op des kerkers drempel stoud
.

'

Alzoo verrastmi
jhier de llemelbade,
Nu iedere aal
'dsclle helper mi
j verliet!
E'
n glj C;
e
/,
p
''
lt(liellattr eens,zi
jtnu de dienaar
Desl-loogen Godsen Zi
jn gewijtle tolk!
Gelt'k tlw kniën eensvoormi
j zich bogel,
Zoo knlelik thaltdsvoor lleêl.! (Zj'knieltrpprhem.lle6ler.l

AIELVIL (terlvi
jlJ,
J
l-het/6'
t?l'
-t
?z'
2
,de.
î1'
03/?
r.
îf
t,
îcvf
vl.Jf/cr uluaki-t
1lt dell nahtm
Van Vader, Zoon en Heilgen Geest! Alaria ,

Gi
j koningin!l
aebtgi
jus
v hartdoorzocht,
E11zweertgî
jf)l
,
1belooftgijvoorden God
Der waarlleit
l nlets te biechten dan c
le waarleid ?
M.
,
vltI.
t. Gants open li
gtmi
jn hart voor u el1I'
Ielfl.
MELVIL. Sj
lreek ! well
ke zoude drukt u op 't geweten ,

Sïlltsgijvoor'tlaatstmetGoclu hebtverzoend?
Aftitlt. Van haaten lli
jr
lwaslui
jltgel
zloed vervuld,
En wraakgedachfen woelt
len il
zlni
jn boezem.
l'ergeving lloopte

zoudares van 6.
0(1,

L-n ik kon nietmî
jn vt'andin vergeven.
AIELVIL. Betretlrt ge uw scktlld , en is 't u:v vast besluit
Geheel verzoend het leven te verlaten ?

MAnI.
&. Zoo waarik hoop t
lat Goc
l mi
jmoog'vergeven.
MELVIL. W aarvan nog m eer beschuldigt u dit hart?
XARIA. Ach ! niet (loor naat alleen , nog meer door lie
de,
.f

(Een zontlige!) beleedigde ik mt'llGod.
)1i
j1
4ij(
lelhartwerd voorclen l
uan bewogen,
Dietroltwloosmijverzaaktheef'
ten bedrogen!
AIELVIL. Betreurt ïe uw schuld , en heef
t uTv boetentl hart
Van d'afgod zicll gewend tot God (
lell lleere?

MAUIA. Dat was de zwaarste strijt
l diell 'k heb doorstreên;
De laatste bantl met de Aarde brak Srall PIJIA!
AIELVIL. '
W aarvan nog m eer klaagt u 'tgeweten aarl?
MARTA. l'
Ielaas, een andre bloetlschllld , lallg gebiecllt,
Keert weêr en drukt Inet pletterelltl gewicllt,

B( 'tnaac
lren vallhetGot
ldelijk Gericht,
En schriktluijweg van 'sLteluelszalige Oortlell!
lk lietden kolillg,1
'
n411gelllaal,verluoordell,
1Sn (
len verleider schonk ik hart eI1 hand !
'k Ileb boetentle elke strttf der Kerk get
lragell,

Tocllllli
jft(1e Mrorlu llierllîl
zl
'
1en eeuwig knagen!
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MELvlb. '
W eegt nog eell audre schuld op uw gemoed ,

Die gijnog nietgebiecltlzebten geboet?
MARIt. Nu weetgi
j alles watmijn zielbekolnmert.
MELVJL. Gedelzk d'Alwetende,ons zJJ zeer nabij!
Gedenl
t de straf,waarmeê de heilge Kerk
Een onvolkomell biecht bedreigt! Dat is
De zonde tot (len eeuhvgen dootl, want dat
ls zonde tegel
l 's Heeren heilgen Geest!

MARIA. Zoo schenk mi
j totden jongsten strî
jd GodsZegen,
Zoo waar ik niets met opzet heb verzwegell!

MELVIL. Hoe?voorusv Goclwiltgi
jhetkwaat
lverbergen,
M-aarvoornu juist des menschen strafu treft?
Nietszegtgi
j van uv eigen bloedig aalldeel
Aan Babiugtons en Parrys hoogverraad ?

Den ti
jdelî
jken dood kostu die daad:
W ilt ge ook dell eeuwgen dood c
'
laarvoor nog sterven ?
M.
,
tRIA. lk ben llereid in de eeuwigheitl te gaan
De klok zal niet het volgend uur verkonden ,

Of'kzalreeclsvoor den troon mi
jns llecllters staan;
Maarik herkaal't:ik biechteu t
ï
'lmijn zontlen!
Msluvlf
u. Bedenk tzwèl. llet hartis een bedrieger.

Gi
j hebtmisschien arglistig , dubbelzinnig ,
Het vool'
d vermeden dat u schuldig maakt,
Ofschooll de grage wil de misdaad deelde ?
M aar weet het wel, geell guichelkunst mislcidt
H et vlammentl oog der Oppermajesteit!
AltRlA. '
W el heb ik alle Vorsten aangespoord

M
'i
ju schal
zdeli
jke ketenen te slaken;
M aar nlmt
zlernleer heb ik met woord of daad

lletlevcn mî
jnervi
jandin belaagd!
.
MELVIL. Zoo hebben uwe schrijversvalsch ïetuigd9
zIAl
tIA. l'
letgeell ik sprak is waar. '
W-at z;
j getuigdell,
13at oordeel' God !
Alzoo dall, overtuigt
l
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

Van eigen ousclluld,klimtgt'op 'tschavot?
Mrxulx. Ali
jn God verwaarcligtmi
j, devroegerbloet
lschuld
Te boeten met (lees onverdienden tlood.

MELVIL (geeftJtöcfr dettz:.
7dz
l.
) Zoo ïa dan heen,en boet
haar tloor uw stervell!
Zink als een willig ofer op 't altaar!
Bloett kau verzoenen wat het bloecl mistleed.

Gi
jhebtmisdaan uitvrolweli
jke zwakheic
l:
De zondell van het stooi
jk aanzt'n volgen
D'ontboeiclen geestnietirtzijn heerli
jkheid.
'k Verkondig u , uit kracht van 'theilig Ampt ,
Dat ik bekleed tot bintlen
ontbinclen ,
Vergeving uwer zol
lden , tot t
sén toe !

Geschiede u naarhetgeen gijhebtgeloofd!
llli
j r:@J-/naardeJp,
î/ïe.)
N eem 'sHeeren lichaam ! 'tis voor u verbroken.

lIbj
,'geeltJccr den Jdâerdie p.
p ta-feld/cc/,wldtdien J
ZI:J een
d/'
JJ gebed,en veikt::24 daarop ovev cczlslaria. Zà
/'aavzelt Adzzz aan te zlezzlé,
z? en 8
.
c:
,'
*
8t J,
d72
z a.fmetde àand.
)
Neem 'sH eeren bloet
l! het is voor u vergoten !

Neem aan!c
lePausbewijstu deze gunst.
Nog il1den dood zltltgi
j het hoogste recht
Der koningen , der Priestren recht, genieten !

(Z/
, cczlrc
j
tcpf?/ den beker.)
En even alsge,op stofelijke wijz',
Geheimvol m et uw Go(
1 11 hebt verbonden ,

ZJJ zultgijginderin zijn vrederi
jk,
Daar waar geen schult
lmeer zijn zalen geen smarte,
Als een verheerlijkte Engel11voor eeuwig
Vereenen met uw Heilanc
l en uw God.

LlIl
, zet &zl kelk neder. 0p een.q
j
gdflrfffdcl datgehoord f?
:pr#/,
dekt /h# zïc/z het #ppJ# en yccfhi
j naar de#t
?vr. Afaria
Jî?
/.
'
/'
Jin 8tille ct
plp#t
?zlop deâzl/fè
h liggen.)
MELVILLtervgtredend.jU restnunogéénhardenstrij(.
ltestri
jt
len.

Gevoelt ge u sterk genoeg , om elken pril
tkel
Van haat, van zielsverbittring te overwinnen ?

MARIA. 'kVreesop datpuntgeen struiklingmeer.Mijn haat
En liefde, beide, bracht ik Gocl ten ofer.
MlI,vlI.. W elnu , bereid u dan de Lords Leycester

En Burleigh hierte ontfangen;

wantzi
j komen.

A C H T S T E T O O N E 11 L.

olvoRlGEx. BURLEIGI.
I,Iusvcxsl'
Ea en PAULET. LeycesttrJJt,
)
'/t
'
CeJ::J én de nerte 8taan, zovtder de ppytoz op /: he
,
yeît.

Wvr/k//, die CF
JW houding gade8laat, tveedt Jf/ddclt'
s
âem en de âpvfv//ïzl.
BURLEIGII. lk kom , M ylady Stuart! om uw laatste
Bevelen aan te hooren.
MARTA.
Dank , mylord !

BURLEIGH. Hqtis 'tverlangen mi
jner Koningin,
Datnietswatbillijk is u zijgeweigerd.
MAaIA. Mi
jn testamentbevatmijn jongste wenschen.
Ik stelde Ritltler Paulet dat ter han;,
En bid dat daar gevolg aan word' gegeven !
BURLEIGII. Daar kunt ge u op verlaten.
MAUIA.
'k Bid ook dit
'
.

Laatmtn bediellden ongedeerdnaar Schotland
Vertrekken,ofnaarFrankri
jk,waarhun hart
Hun ingeeft heen te reizen !

'tZalzoo zijn.
MARIA. En daarmi
jn lijk nu nietin heiliye aard
BURLEIGH.

Zal rusten , zoo vergun' men , dat die dienaars

Mijn hartnaarFrankri
jk brengen tot de mijnen.
Ach,hetwas alti
jd daar!
BulztEIGlf.

Zoo zalgeschiên.

Hebtgijnog soms....?
MxltlA.

Breng Englands koningin
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'i
M
jn zusterlijken groet! Verzekerhaar,
Datik haarmijnen dootlvan gantscher harte
Vergeef,en zeermi
jn heftigheit
l van gister
Betreurtl heb ... Gocl behoede haar nog laug ,
En schenk' haar een gelukkige regeering !

Spreek,hebtgijnog geen beter keus getlaan?
Versmaadtgi
jn0g den bi
jstantlvan (1ellDeken?
Sir Paulet!
M&uI.
t. lk ben metmijnen Gol verzoentl
BURLETGII.

'k lleb 11, onwillellds, veel verdriet gedaan ,
U van den steun tles oudert
loms beroofd ...

O laatmij hopen,datgt-mijnerniet
In haat gedenkt ...

PAIJLyT (gee
ltJccr ék JJzl#.) God zeegne u!ga in vrede!
N E G E N D E 13O O N E E L.
DE voRIGEN.IIANNA KENNEDY en deandel'
e vltouwEx der /rpvf02;5
0l,
.
dvingett naar Jïozzddzl met JdtWt/zldzl nan,pzî/zé?/fïzly. H eltrpîpf de

sllyrltlF,een witten 8tal ïoz deJcp#;achter âdzlzietkzà:zl
door de open8taande A sfr gemapende ozlczlzkdfî.

M.
&ltIA. Wat schorteraan,mi
jn Hanna? Ja,'tistijd!
De sherifkomt om mi
j ter doocltevoeren
Hetmoet zoo zi
jn. Vaarwel,vaareeuwig wel!
(Harezvpz/scdzlomarmen haar met Je?
J?#d droe
llieid. Tot J#àîp5J.)
Gi
j,waartle Sir!en mi
jn getrouwe Hanna
Moetmi
j op dezen laatsten weg geleiden.
Mylort
l!och,weiger mijdie weldaat
l niet.
BURLEIGII. Ik heb daartoe geen volmacht.
MARIX.
H oe nu , S1
-1
*@
.

Gi
j zoudtmij t
lie geringe bede ontzeggen?
Heb achting voor mi
jn kunne! '
Wietoch zou
De laatste dienstmi
j leeneri? Nimmermeer
Kan toch mi
jn koninkli
jke zusterwillen,
Dat mijn geslachtin mijbeleedigd worde,
Goi,, ,rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

Datruwe mannenhanden mijberoeren!
BURLEIGII. Er mag geen vrouw de trappen van 'tschavot
M et tl beklimmen
Haar geschreien jammeren .
M ARTA.

Zi
j zalnietjammren! Neen,ik sta 11borg

Voor Hannaas kalmte en ont
lerworpenheid.

l'
Icb deernis,Lort
l! O ,scheid mi
jnietin 'tsterven
Van mijn getrouwe,goedevoetlstermoeder.
Eens droeg zi
2
k op heur armen mi
J. in yt leven ,

Nu leî'ze mijmetzachte hantltertloot
l!
IAAIJLE'
P (Jp/ Bltvlei
.
gh.j O ,laathet toe!
.

BURLEIGH.

H et zi
j!
Nu heb ik niets

MARIA.

Ter waereld meer ....

IZ( p::w/hetâr?
zco
/'z en âîft
î/â'et-)
Mijn Heilancl!m il*n Verlosser!
HebtGi
j aan 'tkruis Urve armen uitgebreitl,
O ,breidtze nu ook uitom mi
j te ontfangen !
(Zi
j 1::0-/ zich pw totJzptwgcczl. 0p #ïfoogenblik ontmoetJclr
btik gl-aal Leyce3ter, die l/
J'hare ld
?F
zld.
;soe onmillekeurig c
,
/
?cd
opge8prongen en Jccr nazag. .
S9 dezen aanblik #I'
#/#rJ
o

'

Haria ,
. Jcz.
: knièh J'zlïlWê'z), en JC
J' 8taat op â*/ puntvan

z

lt
W:r teziltken. &rf//?
/ Leycester.
çrf
7>/J'aar en ,
s/effzl/
Jclr op decrzzcdoz. Zi
j z&a/hevleeltti
t
l'
dlangerzdt
î/k
en J'
?
t1
'
/
J#:/lf1 JJ/I; ltq
j-ktlzt élff2*ll'
d
:
i q'
tiet Ni/d/f
/ff/l.
Eindeli
jk ,
$
.
/.
?0-4
,/1-/ z/
J-.)
GraafLester!gi
j hebtwoorclgehouden:gi
j
Beloofdet mi
j uw arm om me uittlees kerker
Tevoeren,en nu leentgijmt'uw arm !
(.
f/F
J'8taat al8vernietigd. ZJ
J-gaatfzlt
?fzachte d/t
//zzvoort.)
Ja,Le'
ster!en de vrijheit
l nietalleen
Zou 'k aan uw hant
l te tlanken hebben : ach ,

Gijzpuc
ltmi
j ook (
le vri
jheid t
littvbaarmaken;
Aan ùwe hand , gezegend (1001
- ulv liefde,
Zou ik 'tgenot des nieuwen levells s'
m aken ....
Thands, nu ik l-eet
ls op weg ben van (le waereld
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Te scheidel
l cn een zaalge geest te worden ,
Die met geen aardsclt
e driftlneerlleefttestrt'dcn,
flag ik zonder schaamtelllos
Nu , Lester ! l'

U cle oversvonnen zwakheitlwelbeli
jden.
Zoo vaardan wel,en kllntgi
j,leefil1vreê!
Gijzocht(le liefclevan tweekoninginnell:
llen teederminnend harthebtgi
jverplet,
Verraden , om een trotsche ziel te millllen.
Kniel aan de voeten vall Elisabeth !
Of nooit uw loon u als uw straf bezwaarde!
.
Vaarwel! N tl heb ik niets lueer 0P deze aarde.
(Zï
J- re,-trekt, de dlttrï./ voolop ,xélelvil e1t A-tzlvt
v.
y ltattst Jf
zvr.
Burleiglt ez'
z Paulet rolgelt; de pklf
?rlqgp/l zielt J,
c
4r
d?-sckl-eititd vfl,

totdat zj-uitJl
fzlzldoogen rtvf//f
lt
kzd/
do,18,
.daavop rto-f/j'
#ttrt
ol
zF
J'zich #(
?pr de /?f,é'
p andtt
re #é
,f/rt
?7/.)
T l E N D E T O O N E E L.
LEYCES'
TER , alteelt /t'r?/
Jc::v.
.> J
lk leef dan nog ! llt kan het leven dragen !

Stort dan ditdak nietplettreldop luijlleêr?
Spli
jt dan de bodelu nietvallt
léll,ol
'
n luij,
J)1ellendigste aller wezens, te verslilldell?
Ach , wat heb ik verloren ! welk een paerel
Versmeet ik ! welk een hemelzaligheid
'

lf
leb ik verwoest! Daar zweeftzijuitmt.lloogen,
Yerheerli
jktreeds.alsde Ellglellin tleu hoûgen
t
jlij blaaktde wanhoop als ecn hellevlam !
W aar is nu (
lat besluit, wltarmeê ik kwam ,
Om 'sharten stem gevoelloos te verstikken ,
lleur vallend hoofd tc zien met koele blikken ?

Kleurtschaamte,als 'khaarattnschouw ,mi
jptlrperrood?
Aloetzi
j mijllhartin de urevan den dooc
l
N og in den band (ler teederheid verstrikken ?

140

Verworpeling!u staathetnietmeervr(,
Te smelten van een vrouwli
jk medeli
j':
'tGeluk der Liefde gaatuw pad voorbi
j.
Uw hartzi
jmeteen muurvan ijsomsloten!
Uw voorhoofd alsuit i
jzerertsgegoten!
Zalu deprijs derschauddaaclnietontgaan
Dan moetgi
j haar ten eindetoebestaan.
Zwi
jg,mec
leli
j!en wordttotsteen,mi
jneoogen!
Ik wil haar hoofd op 'tmoordblok ziell gebogen .

(TAJ'gaat rzàtffvante t
sclrt
Wdzl naav de deltr,Ctwlr llaria .
l
d l,
tl
'tgegaan,
. #pcâ bli
jltplot&elitt
g Jclrcrsctwd8taalt.j
Vergeefs!de schrik derhelle grijptmi
j aan
lk ltan het gruwelstuk niet gadeslaan ,

Haar niet zien sterven!Luister! wat was dat?

Zi
jzijn beneden .. Onder deze voeten
Bereidtmen reetlshetvreesselijkewerk.
Daar dringen stemmen il
zlni
jn oor!Voort!Voort!
Voort uit dit Huis, het broeinest van den M oord !
l1iij wildoor een tegencvelye8telde #esfr oittvluchten, maar die.@ -

8loten p5zî#:zk#:, ddn8tJ2
J-te1.ug.4
Hoe?nageltmî
j Godswraak hieraan den grond?
'k M oet âooren wat ik huiver om 'taan8chouulen ?

Datisde stem des Dekens
hijvermaallthaar
Zi
jvalt l
iem in de rede
hoor! luid bidt zt'
Metvaste àtem
'twortltstil
'tis dootlli
jk stil!
'k H oor niets dal
z snikken en 't geschrei der vrouwen

Hoor nu !het blok verscllulft.
Zi
jwordtontkleed
legt het hoofd :
Nu knieltzi
j0P het kussen
l
a
at
8
t
e
xp
p
r
#p
z
l
me
t
l'
îfw?
zzèzl#: ang8t Jt?*
'
./
'
/uitge(Nadat J'l
j #d
8pvoken',dzleen0/
J(
,'
)
lerptrrlpp,
î18JJP
''rett8taalt,ziet'/
Z//
ZJhemplot8e'
z@ maken t
?zl machteloo8 nederliitg ddzî klampach.tige Jeg/
Yqgg

zi
jgen. Tt
ygeli
jker /'
J'
# rerneemt zzzpzl beneden een doJ ge#o'/fùcâ van '
yft
rwwpzl,datîcv; aanh'pCf#/.)

E L F D E T O 0 N E E L.
Detweedekamer van hetvierdebedl
'
ijf.

ELISABETH (treedt?fîJeenez(
,'
)
deur.gang e1t.
/:JJCO'
AX drtkkettde
âe
JJ?
'
g,
.
î& oltru8tf/'
5J.
)
N'og niemanc
l hier?... Geellboodschap ! W ort
lt llet d'an
N eoit avond ? Staat de zon dan roerloos stil
Te mitltlen van heur loop ? Aloet ik nog langer

Hier kraipen op de pi
jnbank derverwachting?
ls 'tnu geteul'
d ? of ltiet? lk beef terug
Voor beide
en ach , ik waag het niet te vragen !
Graaf Lester toont zich niet, ook Burleigh lliet,
Dien 'k aanstelde om het vol
lnis te voltrekkell.

Zijn zijvan Londen afgereiscl....dan is't
Geschied;dept'lis afgedrukt,hi
j vliegt,
Hi
jtreft,hi
j heeftgetrofen, goltlhet ook
Mi
jn kroon,hi
j 'sbuiten mijn bereik .... Wie daarq
T W A A L F D E T O O N E ?2L.
ELISABETH. EEN PAADJE.
ELISABETH. Gi
j komtalleenterug .. *Braargijn(16Lortls?
PAADJE. M ylord van Lester en de Schatbewaarder .. *
ELISABETH (
iltde â'eri
g'dft
?k
vaytltittq
) W aar zi
jn zij?
e' .
PAADJE.
Zt'zijllnietin Lûntlen.
ELISABETH.
Niet9
@

W aalp zl
'
*
l
@n zl
J
** dan .
$

IAA&DJE.

Datkau mijnicmantlzeggen.

VJJI
- 'tmorgenkrieken hebben beide heert
an

ln allerijlen i11'tgeheim de stacl
Verlaten.

ELISABETII(leveltdiyJp,
jlcr.
s/eFl#.) lkbenKoninginvanXugland!
(Op-e1tpètfdr,
gcczît
ft
/ittdeJ6*f#,
!/e beœegùt
g.)
('
)a ! roep lïl'
î,j....

57een,blt-f.llier,blijf....Zt-is doot
l!

l42

Nu eindli
jk heb ik ruimtehier op aarde.
Watbeefik toch? Wathuivring gri
jptmi
j aan?
l'
Ietgrafbedektmi
jn vrees,en wie durft zeggèn
Datik het deed? Geen tranen zullen mi
j
Ontbreken om mijn ofer te beweenen!
LlbtdettJwcJJ'
:.)
Staatgi
jnog hier? Mijn schrijver Davison
Moetoogenblikli
jk zich naarhier Legevep.
Zend naar den Graafvan ShrewsLury .... Daar is

Hij-zelf!
D E R T 1E N D E T O 0 N E E L.
ELISABETH. GRAAF SHREW SBURY.

ELISABETII. Zijtwelkom ,eetlleLord!Watbrengtgijmij?
't Aloet wel gewichtig- wezen , wat uw scllreên
Zoo laat hier heen voert.
8HREW SBURY.
Groote Konillgin !

Ali
jn hart,van zorg vervuld,om uwen roem
Bekommerd,dreefmijheden naar den Tower,
Waar Ktlrlen l'
tatl,deschri
jversvan Alaria,
Gevangen zitten ; want nog eenmaal wilt
le ik
De kracllt van hun getuigenis beproeven.

Verrast,verlegen wi
jst deLuitentmt
Des torensmi
j den toegang af totik
Door dreiging de gevallgenen bereik.

0 Got
l,watvreesli
jk schouwspelzag ik daar!
Hethairverwildertl,razerni
jin 'toog,
Als van de helsche furiën gefolterd,
Lag Kurl, de Schot, op 'tslaaploos leger neêr.

En naauweli
jks herkentcle ellendling mij,
Ofijlingsstorthijvoormi
jn voeten neêr,
Barst1osin luit
lgekri
jt,omhelstmijn kniën
W allhopig,als een worm in 'tstof gekromd.

llijbidtmijen bezweertmij,hem te ontdekken,

l41

Wat1otzi
jn Koningin weê
arvaren zij!
W ant tot tlen Tower drong de scllrikmaar' door,

Datzijter dootlveroordeeld was. Toen ik
't Gerucht naar waarheid hem bevestigt
le ,

En zeide dat het zi
ptgetuigenis was,
RYaardoorzt-stervellzoude,vielht-woedentl
Zi
jn meêgevangene aan,wierp hem teraartte
Metaldereuzenkrachtderrazernij,
En poogde hem te worgen. Slechts met moeite

Bevri
jdden wij'tslachtoFeruitzi
jn hand.
Nu keerde ht'zi
jn wilde gramschap tegen
Zich-zelven , sloeg m et vuisten zich de borst,

Verwenschte zich en zi
jnen lotgenoot
Tot in de cliepste dieptell van de hel.

Valsch,heette 't,valsch had hijgetuigtl:de brieven
Aan Babington,die hi
jbezworen had
Als echt,zijwaren valsch! Gantsandre woorden
Had hijgeschreven dan de Koningin

'

Hem in c
le pen gaf. Deze booswicht hier,
Die Rau , llad hem daar listig toe verleitl!

Toen vloog hi
j naarhetvenster,stiethetopen
#

Alet woest geweld , en scllreeuwtle door de straat,

Zoodat al'Lvolk tehoop liep,datlli
j.zelf
De scllrijvervan Maria was,debooswicht
Die zijn meestresse valsch had aangeklaagd,
l-lt wasvervloekt.,hijwas een lasteraar!
ELISABE$I'
H. Gijzeidetzelf,datlli
j llitzinnig was:
De woorden van een dwaas, een razend mensch

Bewi
jzen niets.
sualwsst7ltv. M aar deze waanzin-zelf

Bewi
jstjuistdeste meer. O Koningin!
Laat u bezweeren , overhaast u niet,

Beveelvan nieuwseen ijvrig onderzoek!
ELISABETII.Datzalikdoell...daargi
jhetMrenscltt,hcerG.rttaf!

Nietwt'lik kan gelooven datmi
jnpai3.
8
Zich overijltlen in ditrqchtsgeding.
Tot 2411
) gerustheid slechts vernieuwe men
Het onderzoek * Gelultkig is 'tnog ti
jd!
Geen zweem of schaduw zelfs van smet of blaam

Mag kleven op mi
jn koninkli
jken naam !
V E E R T IE N D E T O O N E E L.
DAVISON e1$ DE YORIGEN.

EIZ
ISABETH. H et vonnis, dat ik u ter hand gesteltl heb,Sil'!
'
W aar is 't?
DAvIs0N lin de h00g8tetldrlczïol.
i.l Het vonnis?
ELISABETH.
Dat ik gisterell
U in bewaring gaf.

DAvlsox.
Mij in bewaring?
ELISABETII. Hetvolk bestormde mijom te onderteeknen,
lk moe8tzi
jn wildoen,en ik deed dien ook,
l
M aar 'twas gedwongen , en in lllre hant
Gaf ik het stuk:zdl zochtik ti
jd te*winnen.

Gi
j weetwatik u zeide....Nu,geefhier!
slTlcwssrsv. Geef,waarde Sir!de zaken zijn veranderd,
H et onderzoek m oet gants en al vernieuwd.
DAvlsox. Vernieuwd ? O eeuwige barmhartigheid !
XLISABETII. Bedenk u niet zoo lang. W él1'is het stuk?

oavlsox (iltftlcpâppz.l lk ben verloren!'kben een kinddes
doods !
ELISABETH (haa8tig ïzlrcîlt
/zf#t
/.l Ik wil niet hopen, Sir?...
lk ben verloren !
DAvlsoN.
Ik heb het sttlk niet meer.
ELISABETI
I.
Mrat?
sllaEwsBrlt&-.
H eilge hemel!
oAvlsox. H et is in Burleighs handen ....reetlssintsgister!

EI,
ISA.
BE'
1'
I.
I. Ralnpzalige!hebtgijmi
j zJJ gel
zoorzaamd?
Beval ik u niet streng , bewaar dat stuk ?

DAvlsox. Dathebtgi
j nietbevolen,koningin!
ELISABETII. Ellendeling,wiltgi
j mijtegenspreken?
'
Wannéér gelastte ik u,dat gijdatvonnis
Aan Btlrleigh geven zoudt?
DAvlsox.
W elniet bepaald

ln duidelijke woort
len,maar...
ELISABETII.

Rampzaalge !

Gi
j waagthet dusmijn woorden léitteJf?
y,
.
y:0/?
Gi
j legtuw eigen wreeden zin erilt.
M7ee uwer, als die (
laad van willekeur
Noodlottige gevolgen na zich sleept!

Datzultgi
j metuw leven mi
j betalen.
GraafShrewsbury!gijziethethoemijn naam
M isbruikt wordt ..

suulwsBultv.
Ja,ik zie....O God,mijn God!
I
ELIStBETII. :Yatzegtgij?
sllltzwsBcav.
Als die H eer zicll heeft verstout
Tot deze daatl voor eigen rekening,

lndien hijheeftgehandeld zonderu,
Dan moet hi
jvoor de rechtbank uwerpai1.
8
Gedagvaard worden;wanthijheeftuw naam
Den afschuw aller ti
jden prijs gegeven!
V IJ F T 1 E N D E T O O N E E L.

oz voazolx. BvRLEIGI1. xindelqk xxxl,.

eïzl.l Langlevemi
jne
BURLEIGII(Jvk/eettknie voor defpzsfz
koninklijke vrouw ,

En m oge 'tEnglands haatren al te samen
Vergaan als deze Stuart!.

(Mvelr8bury J:#/Jzlngelaat.Dcpl
(dpzlwringtf/
lcvlpzk deJftz/&zl.
)
ELISABETII.
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

Spreek , M ylord !

l46

Hebtgi
j hetdoodelijk bevelvan mi
j
Olltfangen ?
BURIUEI/II. Neen, gebiedster!ik ontsng het
Van Davison.
ELISABETII. Heeft D>vison het u

In mi
jnen naam terhand gesteld?
BURLEIGII.

0 ,neen1
.

Dàtheefthijniet.
EslskBETII. Toch hebtgi
j 'trasvolvoerd,
En zontlereerstte'vragen naar mi
jn wi1?
Het vonniswasrechtvaardig,pietonberispli
jk
In 'toog der waereld; maar u paste 'tniet
Onze edelmoedigheid vooruit te loopen

Zijtdusverbannen van ons aangezicht!

(TotDarl
8on-j

Een strenger oort
leel is u weggelegd :
M isdadig hebt ge uw volmacht overtreên ,
Niet wakentl voor 'tu toebetrouwde pand.

Men breng'hem naarden Tower! 'tIsmijn wi1,
Dathi
jworde aangeklaagd op dood ofleven
Mijn eedleTalbot!u-alleen,vaù al
Mi
jn raadsliên,heb ik trouw en braaf bevonden.
Gijzultvoortaan mi
jn leidsman zi
jn,mijn vriend
sHaxwsBusy. Verban uw meestvel-knochte vrienden niet,
Ontsluit den kerker voor dezulken niet,

Dievooru handelden,nu vooru zwi
jgen!
Wat mi
jbetreft,mijn Koningin! Sta toe,
Datik het zegel,bijna dertien jaren
Mijtoevertrouwcl,teruggeve in uw hand.
ELISABETI.
I(verra8t.) Neen, Slzrewsbury!gi
j zultmi
j thantls
wcl niet
Verlaten , thands ....

sllRlwssrxv.
Vergeefmij,ik ben te oud,
En dezerechterhand,zi
jiste stijf
Om uwe aanstaalltle dadell te verzeeglen.

147

ELISABETH. Hoe!mijverlaten zotldeman,die mi
j
Het leven heeft geretl?
sllaEwsBux&r.
lk heb maar weing
Gedaan. - lk heb , helaas ! uw eedler deel
Niet kunnen redden. Leef en heerscl in vreê!

Uw vi
jandin isdood. Gi
j hebtvoortaan
Niets meer te vragen en

nièts meer te ontzien.

ELISABETII (tot graal .
&%// die Jiz
/0l:v/r::#J.)
Ontbiê graafLester hier!
KENT.
M ylord laat zich

Ontschuldigen:llijiste scheep naarPrankrijkt
(Zi
j Je#?JZIq
;Jzicâ e1tIJ/
).
'
/'
tmetkalme ZtrJJ:J'eelAchit
lg 8taait.4
(Dt
?gordl
j
,21ralt.4

GOE TH E ,

D E BU RG E R-G EN E RA A L.

BLIJSPEL IN 22N BEIIRIJF.

P E R SO N E N.

XOOSJE.
GXORGE.

MAARTEX.
DE LANDJONKEN.
SN-&PS.
DE REGTER.
BOEREN.

H et dp-jf'd! valt rpcr in. /d Ironing rcv zHaarten.

E E 11S T E T 0 0 N 'E E L.
GEORGE.
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

GEOIIGE (dief/ï/(le #tFfo.êtaal.J?
fiten /0t
?/t4//,vîeleeneJc7-/?ovt-î'
#:zl8chovder,roept.
-) Hoortge,Roosje lief?
ItooszE (over depv#t
?r#f?/0). Heelgoecl,beste George!
lk ga naardeweideom demolshoopenvlak temakell.
Goed.
GEoltGE. Daarnagaikeenszien,hoehetmetonsbouwlandstaat.
RooszE. Mooi! En dan komt ge op het moesland om te
GEORGE.
ROOSJE.

spitten,en gezult er mi
jmethetontbijtvinden.
GEORGE. En dan gaan we bi
j elkaârzitten',om eenskosteli
jk te smtlllen.
xooslE. Desoep zalheerlijk zi
jn.
GEORGE. Alware zi
jnog zoo heerli
jk,gijmoetermeêvan
eten,anders smaaktze mij niet.
Roosll. 'tGaatmi
j even zoo.
GEolttll. Nu,dag Roosje!
ItooslE (gaat,bli
:J
'/8ta.
alt,ki
jlctpw;zj-wnl:
pen eîl-f//
fr l-?/.
p-t'
,
9
toe,
. :#*keertJ:0w.
g). Hoor eens,Roosje! Demenscllelt
spreken geen waarheitl.
ltooslE. Ten millste maar xelllen. lloe zoo ?
GEORGE. Zi
j zeggen:Als mal en vrouw heeft men elkaztr
z
oo
lief als te voren. '
niet meer
tIsnietwaar,Roosje.lloe
lang zi
jn we nu al getrouwd ? Jvacht eens !
ROOSJE. Twaalf weken.

GloRGl. Ja waarli
jk!En hetisnogalti
jdGeorgeenRoosje,
er,R'
oosjeenGeorgevoorenna,evenalsvroeger.Nutotstraks!
ltoosll. Tot straks. Hoe vaak hebben wij dat alniette
zamen besproken !

GEORG.
:(verî
rc
'
.'
dert
te zal
uen bespreken !

En hoe vaak zullen wi
j hetllog

RooszE. En altijd weêr op nieuw beginnen.
GEORGE l8til.
y/cc0z#e). Datiseen leven!
ltooszE. Ik kom dadeli
jk bijtt. Adieu!
GloltGE (heengaaude). Adieu !
RooszE (overdepv#tv.
#e?/r). Geol-ge!
GEoltt)E (tetttg âppà/
?zlt#l. Watis er?
xooszE. Ge hebt iets vergeten.

GEORGE (pk
z/zich J&02zJt?v#$. '
Watdan?
xooszl (0p Jtnzztoemvingende). Nog een kus!
GEoltgE. Beste Roosje!
xooslz. BesteGeorge!(Z.
i
j âffdfheîlè.
T W E E D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. DE LANDJONKER.

JoxxlR. Braaf, vriendjes! Braaf! aan u kajl men niet
bespettren,datde ti
jd voorbijgaat.
()EoxGx. Wijmerken het ook niet,edele heer.
looszl (metsc#0'9Jc). Gi
j zulthetbinnenkortooknietmeer
luerken.

JoxxER. Hoe zoo9
.
Goi,
ltooszl. Och maa
k , , rllE

,

DE

BURGEn-G -ENERAAL,

Zijisimmers zoo lief.
Joxxza Qlimlagchenh). W ie?
GuoRgl. Hm !Roosje,ge hebtgeli
jk.Ja zeker,regtlief.
Rooszx. En gi
j zijt o6k zoo'n knap jong heer.
JoxxER. George! Mag zijdatzeggen?
ozoaox. Nu eer dan voorheen. W ant ik wi1 het gu1 weg
bekennen , 'k ben.weleensjal
oersch op u geweest.
JONKER. En ge hebt er ook l
-eden voorgehad.Roosjestond

altijd goed bijmijaangeschreven.
ROOSJE. Gi
jsteektden draak,edele lleer.
GEORGE. Ik he
b hetechteralti
jd veelte ernstig opgevat.

xooszE. Hijisermijvaak genoeg lastig om gevallen.
GEORGE. En zi
j mi
j ook.
Joxltnl
t. Eu ntl?

GEORGE. Nll isRoosl
*e mi
jne vrouw , (,n ik ben verzekertl,
eene regt brave vrouw ook.
JONKER. llat staat vast.

ltooszE (8lim4. En gi
j?
Joxltnlt. Nu ?

GEoltsE (meteene Jvù@0
w). M ag ik u geluk wenschen ?
zoxxElt. W aarmeê?

xooszl Llteigettdej. Alsgt'hetnietkwalijk neemt.
Glsoltgz. Gi
j zultbinnen kortook eenliefvrotzwtjebezitten.
zoxxElt. 't ls meer (lan ik weet.

aooszE. Overeendagofwatzultgij'tnietmeerverbloemen.
GEORGE. En zi
jis zoo lief.
JONKER. Mrie dan toch?
aooszE. Freule Caroline, die hier onlangs mct hare out
le
tante heeft gelogeerd.
JoxltEs. H ebt ge daaraan uw verm oetlen ontleent
l?

zijtge toch slim !
GEORGE. lk zou toch denken , dat m en het welm et eenig
regt m ag veronderstellen.

looszE. 'tIsregtgoed,datgi
jgaat trouwen.
GyroltGE. Men wordt een geheel ander mensch.Gi
j zult het
ondervinden.
xooslE. Nu heb ik eerst regt schik in huis.

GEORGE. En mijishet,alsofik iu dithuisgeboren ben.
xooszz En wanneervaderde couranten leest,enzi
jn hoofd
breekt met allerlei gelzaspel in de buitenwereld , (lan drukken

wijelkaârde hantlen.
GxoltGz. En wanneer de oude zich ergert,dat het elders

zoo bonttoegaat,dan schikkenwt'digterbijelkaâren zijnregt
blijde dathetbi
j ons zoo rustig en stilis.
JoxltElt. 'tIs het beste, wat ge doen kunt.
Goi,, , rllE , DE BURGEn-G -ENERAAL,

(?
;

ltoosll. En wannervadervolstrektmaar nietkanbegri
jpen,
hoe het Fransche volk uit de schtllden zalgeraken, dan zeg ik :

George,wijzullen maarzorgen,datwe geen scllultlenmakt
ll).
SEOItGE. En wanneerlli
j zich boosmaakt,datmendaargeltt
en goed van deburgerswegneemt,danoverleg-genwi
jtezamen,
hoewt'hethuisjezullen opknappen,datwijvooronzenlotert'larijs denken aan tekoopen.
JoxltElt. Gi
j zt'teen paarverstandigejongelui.
aooszl. En gelukkig ook.
zoxltlR. Zoo hoor ik llet b
tr&al
*ne#

oEollGl. Gijzulthetook spoedi: ondervinden.
uoosz:. Dan za'
lhetweêreen vroli
jk leven ophetslotzijn!
GEORGE. Even a1s vroegertoen uwe moeder zaligernog leefde.

Itooszl. Die men alti
jdom hulpvroeg,alseriemandzieklag.
GEORGE. Dle zoo'n l
zeerlijkespiritusgaf,a1smen zich eene
buil llad gestooten.

11oosll.Diezoo'nkostelijkezalfbezat,alsmenzichhadgebrand.
JoxxElt. Nu , als ik plan heb om te trouwen, dan wil ik

uitzien naar een vrouwtje,dat op u gelijkt.
GEORGE. Z0O een is al gevonden.
Roosll. lk geloof het ook. W ordt niet boos, edele heer,

datwi
j zoo vri
j en voorbarig zi
jn.
GEORGI. Wi
j kunnen hetechternietlangerafwachten
ltoosls Om u even gelukkig te zien alswi
j zijn.
G:oltGl. Gijmoethetnietlallgeruitstellen.
Itooszl. 'tIstijd verloren.
GEORGE. En wi
j zijn u alvooruit.
JoxxxR. Wi
j zullen zien.
I.
1>IORGI. Hetmaaktwelniets,uit,wanneeronzeJongen een
beetje ouderis dan deuwe,dan kan hijdestebeterop den
kleinen J
-onker passen.

ltooszx. 0 dat zal prettig 'zijn,als ze metelkaâr spelen.
H et mag immers?

JoxltER. A1s zeermaar eerstwaren.Ja! mî
jnekinderell
mogen metde uwe opgroei
jen,zoo alsikmetu benopgegroeid.
aooszl. Datzaleen leven zi
jn!
GloltGE. Mijdunkt,ik zie ze a1.
b E R D E T o O N E E L.
DE VOIIIGEN. MAARTBN (rppr hetrJJA
4I.
AIAARTEN. Roosje!Roosje! Braarbli
jft letolltbijt?
ltooszz. Terstond ! Terstond !

MAARTEN. Moetik al weêrwacltten? (H;
j dnff/1t!/1.
aam.j
xooslE. Oagenblikkeli
jk!
GEORGE. Wachtmaar,Roosje.
ltooszE. Dan word ik bekeven.
JoxltElt. Dat is de schuld van den kus, waarop ik u lleb

betrapt. lk heb ermijn wiltlllraad ook om vergettàll.
oEoltox. Desclluld ligt aan uwevrielldeli
jkheid,etteleheer!
Itoosll. Ja zeker. Daardoor heb ik vader vergeten.
GEoltgz. En ik weilantl, akker en moesveld.

JoxxER. Nu laat ieder dan zijn weg gaan. (Oltder f/v#w-zq'
#dcle groeten #IJZI zj
i fzl vel-8chillende rigtittgen Jtwl,lloo8je
treedti1tJM'
Jd.)
V I E R D M T O O N E E L.
De kame: van M aarten, met ecll schoorsteen, eellige kasteh,eenc tafel

mctstoelen.Aaa de eeue zi
jt
leeeuraaln.t
ïalldeantlereutuestaat
ltlclat
ldcr.
MAARTEN. ROOSJE.

MAARTEN. Roosje,waarzi
jtge?
ltooszs. H ier, vat
ler.

MAAlt'
l.
'Ex. sYaarblijftge?
ltoospE. 1lejonker kwam hier voorbij,en daarhi
jzoomlnzaam is,bleefhi
jeen oogenblik metons praten.
MAART.
EN. En mi
jne koffi
j?

Roosll.(p7Jden Jccrf/îcc
''
z:-0l;
.
#/. llier staatze.
MAA1tTEN. Dat zie ik. M ltar de melk ?

l
tooslz. Die is aanstontls warm. (Z;
j gaat z?cc?- de ka8t,
lîtaakt f/1 open fz?z/ een 8lelttel uit den J?
/zl#dJ die aattJcre zi
jde
JJA:J, neemt een /
pp/met o-pp/
jz ettzet âeo
zz op 41/1haard.)
MAARTEN.Lrool-/pnqteltdej. Roosje!datstaatu nietmooi!
RooszE.(Jt
Wr;
'rég). sYittdall,vader?
MAARTEN. Datgel
lli
jgelleelen alom George vergeet..
ltooslE (eren drttj.
l. lloe z()o?
.

M&.ARr
rEN. Ge hebtmetllein jtallllteprateu en voorllem gezorgd.
ROosJE. 'tIs waar, vader. lk lt
eb hem eene boterham klaar
gemaakt.
AIAAR'I'EN. Ge zorgt maar voor hem alleen.
ItooslE. Neen , dat niet! Voor u even goed als voorhem.

M.
&&1tTEx. Entochhebtgemi
jbeloofd,a1sikuliettrouwen
uooszl. Datalles zou blijven alstevoren.
M.
&AltTEN. En houdt ge nu wel uîv woord ?

ROOSJE. MTelzeker. Hieris (lekoFi
j.
MaAltTEx. Zt't ge elkellmorgen even vlug bij dehand als
voorlteen?
ltooslE. Hier is de m elk. (Zi
j f/p/p/wt
-I.rzbccr del-a8t-j
MAAXTEX. En moet ik niet op alles wachten ?

xooszl. Hier is lletkopje!de lepel!de suiker! 5Vi1tge
ook een broodje?
Mz
tAltTEx. N een , neen. Gebl
ijftmi
jhetantwoort
lsclluldig.
o
ut
b
i
j
t
f
/
l
J
;
z
f
n
/
#$.
Hi
e
r
s
t
a
a
t
h
e
t
.
ItooslE. (typ het
MAARTEN. lk zal ertevreden met
lezijn- Vertelmt-eenswat
nieuJvs.
Itooszfq. Ik moet voort.
AI.
&AIt'
1'EN. Al weêr?
ROOSJE .

van koffij .

Ik l
nloet
George
hrengen
hij
lk
ll
oet Ge
orge (
lde
e sosoep
ep br
engen,, hi
j hlioudt
outlt nniet
iet

MMAAIL'rEN .
l,,0OOSJ . .

Wraarom eet hij niet to huffs ?
II J

iwwJ

e

r5t

lvat tivel°keu .

01) het moeslaud heeft

J
hij
llîJ
- een
een prieeltje
priëeltje gemaakt
gemaakt,,daar
daarstoken
stokenwij
wijeen
eellvuurtje
vtturtje,,makers
makelt
haar
.
de soep
soep wa
rm ,, en
en eten
eten h
aar zzamen
amell op
op.
de
warm
Het
MAAl
tTEs.
Ga dan
danmaar
m aarkeen
heen !! H
etisistoch
tochniet
nietancl.ers
allclers..
MAARTEN
.
Ga

R00sJF
1. Wat
W atmeent
meentge
ge daarmea
(laarmeê??
MAARTEN.
Ge verlaat
verlaat va
der e
nm
oeder,, en
el1 volgt
volgt (
l
.
t
-n 1man
.
11:
'
t11.
Ge
vader
en
moeder
den
.
MAARTEN
.
ROOsJ E .

.
ltooslE. Zoo
Zoomoet
moethet
hetimmers
immersziju
zi
ju.

ROOSJE .

MAARTEN .
ROOSJE .

Ga maar .
Van nliddag zult ge een lekker maaltje liebben ; ik

zeg niet wat .

't Is hoed.
ROOSJE .
Maar wees flu ook niet verdrietig .
MAARTEN .
In 't geheel niet !
ROOSJE .
Adieu, vader .
MAARTEN .

MAARTEN .

G a maar been .

I
k kom
straks oo
Ik
kom straks
ookk.
.

V
IJ F D E T
O N E 1sL.
VIJFDE
T OOONEEL
.
MAARTEN
alleen
.))
MA
ARTEN a
lleen (zijne
Vl
jlte kof/ij
J'p
X/
,'ddrinkende
rittkende.
't
. S
Snaps
'
tIIs
sggoed
oed dat
datzij
zijhheengaat
eengaat.
napszei
zeimij
mijgisteren
gistereninin't'tvvooroorlbijgaan
,
als
de
kinderen
op
bet
land
waren
,
zou
hij
pier
komen
lli
jgaan,alsde kinderen op hetlal1t
lwaren,zouhi
jhierkomen
en
.
't
mij
slimme
e
n mij
mij vveel
eel nieuws
nietlwsvertellen
vertellen.
'
tIIs
smi
jeeen
en s
lil
umekerel
kerel,,
! l
Hij
!---Al
Als
maar
mett
die
d
ie Snaps
Snaps!
lt-weet
weetalles
alles!
s hij
hijma
ar wat
watbeter
beterme
Ge
orgestood
stollct!! s
Maar
hem
wear
George
laardie
dieheeft
heeftgezworen,
q-ezurorell,dat,
C
dat,als
alshij
lli
jll
em M
rec
lr
ontmoet
,
hij
helm
bont
en
blaauw
zal
ranselen
hier
in
huis
.
hier in huis ontlnoet, lij llelu bonte1llllaauurzalranselcn.
h'n
Geor,;e
houdt
woord
.
Een
goede
jongen
!
Maar
een
lt'
n George houdt wool-d. Eell goede jongelt! Alaar eell
lheetje
. (
(Iiij
goat
dent)
Ha
l
leetjeddriftig
riftig!! - lIkk hoor
llooriets
iets.
11'
j pt
i
/
f'
f/îtanaar
ar f#dede
tt1..)l1
a!
.
! S
Snaps
Debar
is
lIla
1a!
nl
tps! - Da
ari
s hij
hi
jalal.

Z ESD E T00NEEL .
MAARTEN .

SNAPS..
SNAPS

(mar
jiarende)
SSNAPS
NAP8 ($
6aal*Jbinnen
ikpt
/zlg
lt
lleltdej.. ZZijt
ijt ggeeaalleen,
lleen,vvader
adcrAMartijn
lartijn?

MAA
RTEN.. KO
m maar
maarbinnen
binllen !!
MAARTEN
Kom
*10j
gaan
eO1sgs(
)heb
1
.jik
1
@jfzien
Zl
@
011g
t
p
ttall;; I
*is
S j(
OOSJ
*0
(em
Roosje
SSNAPS
NAP8 L
eL
tltpas
7JJ,
Svooruit)
l
'
)001'lliQ.. 6George

hem
bbij
i
j he
ln?

10

MAtRTEN. Ja , meqster Snaps. A1s naar gewoonte.
sxtps. Daar ben ik.

MAARTEN. Gezijtwelvoorzîgtig.
sxz
kps. Dat is de eerste dellgd.
MAARTEN. Van Meaar komt ge?
SNAPS. l1ln ! l1m !
i t O*eZ@
10n.
AlvtltTsx. RYijhebben 11sinds acht clagen ne
.
sxktps. Dat wil ik wel gelooven.
M&&RTEN. Hebt ge buiten llet dorp eene kuur venigt?

kxtps. VatlerAlarti
jll!

Ik heb ktlreeren geleerd.

MAARTEN. Geleerd ? A1s of ge nog iets behoeftte leeren.
sxAlas. Alen raakt nooit uitgeleerd.

M.
tAR'
rEN. Gi
j zi
jt welnederig.
sxktlas. Zooltls alle groote mannen.
M.
&AI
tTEN. N tl, wat de grootte bet
reft!' Oi
j zi
jtimmers
nog kleiner dan ik.
sxtps. Yader Alarti
jn,daarvan ishiergeen sprake. àlaar

llier!llier! llli
)-vi
j'
ntop Je/roorhoold-)
zlAXRTEX. N tt begri
jp ik.u.
sxztlys. En erzi
jn menschen in dewereld,diezoo iets op
Pri
js weten te stellell.
M.
&&ltTEx. Zonder twi
jfel.
sxAPs. E11 t
lalt viudt men vertrollqren
M&.xul'Ex. Ik geloof het gaarlle.
sxkps. Dan ondervindt lnen

M&AItI,EN (ongedltldigl- Jvat dall? Zeg toch op !
sxAps. En wortlt rflet zaken belast.
M.
&.
&ItTEN. Laat hooren toch ! '
W at is llet?

SNAPS (vtetyt
?fn?
#/). Men wordteel man van lnvlocd.
A'
IA&lt'
1'EN. lshetmogelijk?
sxxlas. Overweinige dagen zultgi
j het olldcrvint
len.
MA.tIl1'Ex. Zeg hetmaar dadeli
jk!Kom erterstondlueêvoor
(lel1tlag.
sx.
&Ps.

kal het niet doen. Daarmee
h is genoeg gezegd.

MAARTEN (bedenkeli
jk). AfeesterSllaps
sxAps. W at is er?

MAARTEN. Zie mi
j eensaan.
SNAP8. W elnll?
MAARTEN. Regt in de oogen.
sxAps. Zoo ?
MAAUTEN. Scherp !
sxz
trs. W at drommel! lk doe lzetimmers. 'tVerwondert
me,datgi
jmijn blik verdragen kunt.
MAARTEN. H oor eens!
sxazs. W at is er?
MAARTEN. Zou het nieuws, dat ge te vertellen hebt

sxAes. svatmeentgi
j?
MAARTEN. Misschien nietweer zoo'n historie zi
jn?
sxAps. Hoe kunt gi
j dat(
lenken?
MAAItTEN. Of

sxAps. Volstrektniet,vader Martijn!
MAtlt'
1,EN. Ofeen van de velesnapperi
jen omtrentuwe aanzienlijke voorouders?
sxAlas. Dat was maar scherts! M aar nu begint het ernst
te worden.

M.
&.
ARa?EN. Overtuig mi
j dan.
sxtps. Welaan dan! Omdatgijhetzi
jt.
MAARTEN. Ik ben zeer benieuwd.

sxAps. Luisterdan! Zi
jn wijhier we1veilig?
MAARTEN.We1zeker!Georgeisop hetland,en Roosjeisbi
j
hem .

sxAps(metpzl/ .Steekuweoorenop!Spalkuweoogenopen!
MAARTEN. M aak dan toch voort!

sxAps. Gijhebtdikwi
jlsgehoord - Er kan hiertoch
mand luisteren ?
MAARTEN. Niem and.
sxAps. Dat de beroemde
toch niemand verborgen ? -

Jakobi
jnen

erheeftzicl)

AlaxltTl:x '
Wrel neen.
SNAPS. Knappe mannen in all
e lant
len opzoeken, kennen elï
ïebruiken.
MAARTEN. Dat zegt men.

sxAps. Nu heeftmi
jn naam - ik hooriemand!
AIA.
&RTEN. 'tIs zoù niet!

sxAps. Mi
jn naam totoverden Rijn geklonk-en
MAtltTEX. Dat is ver.
SNAP8.

En men doetreeds8ederteen halfjaarallemogelijke

moeite
MAu TEx. Ga maar voort!

sxAps. Om mi
j voor dezaak (lervrijheid en geli
jkheid te
winnen.
MAARTEN. W e1 zoo!

sxAzs. In Pari
jsweetmen van mi
jnekunde MAAXTEN. Ei! Ei!

sxtps. Mijne bekwMmheid.
XAARTEN. Kuriçus!

sxktrs. Genoeg,de heeren Jacobi
jnen hebben sedert eenllalf
jaar om mijheen geslopen,a1sde katom den heeten bri
j!
MAARTZX. Ik kan mijnietgenoeg verwonderen!
sxAps. Tot dat ik, nu acht dagen geleden, door hen in (
1*)
stad werd ontboden.
MAARTEN. Gi
jhebt ons verteld datgeovereenvreemdeling.
die zi
jn been hatlgebroken,moestpraktizeeren.
sNAPs. Datwerd mi
j ook gezegd.
MAARTZN. Wijwaren er oververwonderd.

SNAPS. lk ook.

M.
&AuTsx. Alsoferindestadgeen chirurgi
jnsgenoegwaren?
sxAps. Genoeg , ik stond er oververwonderd - en vertrok.
MAARTEN. Daar deec
lt ge wel aan.

sxAps. lk vintlmijn patient.
MAARTEN. '
Waarlijk!
sxAps. En zoodra ik het been had verbonden

MA.
tRTEN. Nu ?

sxAps. Washeteven gezontlals ltetmî
jne.
MwxxTEx. W at?
sxAps. lk stolld verbaasd !
MtAR'
l'EN. Dat geloofik.
sxtrs. De vreemde heer begint te lagcllen

MAARTEN. Nattlurli
jk.
sx&ps. En valtmijom den hals.
MAARTEN. Ishetmogelijk!
sxz
vlas. Burger Snaps!riep hijuit.
M&tI
tTEN. Burger Snaps? dat is kurieus !
sxAps. Beste broeder !
sltAxTEx. Fzn vertler?

sxztps. Genoeg,hi
j leimt-alles bloot.
MAAxTi:
x. En wat dan?

sxAps. Datht'een afgevaal'digde derJacobi
jnen was.
MAARTEN. Hoezag ht'er dan weluit?
sxztps. Even als een ander mensch.
MAAUTEN. En werdt ge niet bang voor fl.
ien man ?

sxArs. lk bang zijn?
MAARTEN. Engehebtmethem gesproken,alsmetuw'sgeli
jken?
sxAps. Natuurlijk! Alle menschen zt'n gelijk.
MAARTEN. Vertel nu maar verder!
sxAps. H oezalik u allesmeteen omhaalvan woorderivertellen?
MAARTEN. Ik hoor llet gaarne.

sxAps. Hi
j nam mt'op in zijne orde.
MAAUTEN. Hoe deçd hijdat?
sxAzs. Onder tal van ceremonies.
MAAXTEN. Die zou ik wel eens willen weten.

sxAps. Gi
j kuntalles zien.
MAARTEN. H 0e zoo?

sxAps. Geef acht! Hier in mijn scheerzakTret-teret-Tret
draag
gansche geheim .

MAARTEN. Is 'tmogelijk?
Tret-teret-Tret

sxAlas. Zie maar eelzs!

MAARTEN. Laatki
jken.
sxAps. Het eene na 'tantlere.
MAARTEN. Ga voort!

SNAPS Va ef'
0?:pJ:,
IJ$. VO01*af dnzkte hi
j mt'nog eens i11
ZiJ
*ne armen.

MAAaTEN. Eea:
lharteli
jk man!
sxAps. Dat danke hem de drommel!
MAARTIN. lk weet niet-

SNAPS. Toen haalde hi
j
den zak).

(âl
. âaalt eene rnp#: mutn w?
j
'
/

MAARTEN. D at 1-oo(le kapje? Gi
jzijtimmersgeenhuisvader.
SNAPS. H oe dom ! De vri
jheids-muts.
MAAXTEN. Laat eens zien .

sxArs. En zettemijdie op hethoofd.lIli
jzetJ:/kapjeop.4
MAAXTEN. Het staat u fegt koddig !

ssAps. Verder den rok. Llbj JcJf/ eene nationale f
zzli
/przz
roor den dag.)
AIAARTEN. Dat is een mooi stuk.

sxAps. Help mi
jeven,vaderMarti
jn,'tis wat naau3v.
MAARTXN (terlol
jt zl
j JZZ:J veel moeite en inkv annitg den 0-p1aantrekken). Foeiwat knelt dat benaauwd !het scheurt u nog
van 'tlt'f!
sxAps. Dat is de uniform der vrî
jheid.
MAARTEN. N u, ik moet zeggen, dat ik mi
jnboerenwambuis
toch liever draag.

sxwrs. Kijk nu hier! W at zegt ge van die sabel?
MAARTEN. M ooi!

sxars. En die kokarde?
MAARTEN. Is dat de nationale kokarde?

sxAps. Juist. (Ili
j wcc/l/haarec#/aattden JptW.)
MAARTEN. 0fze dien ouden tloed ook versiert!
exAps. Zoudt ge ook wel zoo eene willen dragen?
MAAaTEN. Als het nooc
lig was.

sxAps. Toen devreemdeling mi
j zoo llad gekleedMAARTEN. Hi
j zelf?
sxAps. Zeker. Wijhelpen en diellen elkaz
tl'.
MAARTEN- Dat is m ooi.

sxAps. Toen zeidehi
j
MAAXTEN. Ik ben regt nieuwsgierig'.
sxArs. Ik heb aleene menigtehiertclandeaangeworven MAASTEX. Dan 1is dat toch waar.
sxAps. M aar nog niemand gevonden ,op wien ik meer vertrouwen stel dan op u.
MAARTEN. Zeer vereerend.
SNAPS. Geef nu gel
loor aan mi
jn wensch
MAARTEN.

0p welkewi
jze?

sxAI>s. En ga naar onze vrienden en maak hen bekend met
ollze grondstellingen.

MAAUTEN. Leg ze mi
j eens uit.
sxArs. Dadelijk! En alsgijduizend eerlijke
MAARTEN. Dui
zentleerlijke! Datisveel!
SNAPS. Wel
denkende en moedigeburgersbijelkaârhebtW el nu ?
sxArs. Dan zal de revolutie in uw (
lorp een aanvang nem en.
MAARTSN. ln ons dorp 9
. H ier, in ons dorp ?
sxAps. Ja zeker !
MAARTZN. God beware ons!
sxwps. Ei! waar dan ?
MAARTEN. Ei! weet ik het? Ginds of elders! Overal!
Alaar niet hier.
sxArs. H oor maar, nu komthetbelaugri
jkste.
AfAAl
tTlx. Nog meer?
sxAps. Dan begint de revolutie! Zoo sprak hi
j.
MAARTEN. God sta ons bi
j!
sxArs. Ik geef u daartoe geheele volmagt,en benoem ubi
j
tleze
MAAR1'
EN. W aartoe9
.
MAARTEN.

l(
$

ss.
&I',. Tot burger-generaal.
MA&.
R'
.
rEX. Tot generaal?
Aleester Snaps, mecslr Suaps!
dat klinkt weêr zoo wat naàreen gouvenleur-geheraalvan Indië.
.

'

sxAps. Stil! Hetisgeen tijd om te sdlertsen.
MAARTEN. Dat schi
jntzoo.
sxAps. En totbewijs daarvan geefik u clieh knevelbaard.
MAAltTIN. Een knevelbaard 0
.
sxlrs. Dien elk burger-gèlleraal dragen moet.

M&ARTIN. Ishetmogelt'k?
sxArsVee
lt#tw knerelva8tgetnaakt). Nuhebtgevooï4
komcn.
MAARTEN. W aaraclltig !
sxArs. En gezag.

MAARTEN. Totverbazens toe!

sxxps. En aan de spits der vrijheidsvrientlen zultgewontleren verrigten.

MAARTEN. Zondertwlfel,Mi
jnheer degeneraal.
sxAps. Men zegt niet: Mi
jllleerde generaal. Men ztgt:
nli
jn generaal!Burger-generaal! Geenmenschisvoortaanheer.
MAtRTEN. Mijn generaal!
.
sxxl's. :Yat verlangt ge, burgèr?
MAARTIN. lk ben maar een boer.

sxAps. '
Wi
j zijn allen burgers.
MAARTEN. Maar zeg mi
j nu eens,wat dat allesbeteekenen
moet?
sxAps. Dat noemt men onze grondstellingen.
MAARTEX. En moet het daar naar toe?
sxAps. Ja.
'
.
AIAARTEN. Ik dacht al half bi
2 mi
jzelven,ofhetnietop
Ool'
vegell ZOll llitloopell.
SNAPS. Xll moet ge lllisteren.
AIAARTEN. '
lYaal'lalll*?
sNAps. Xaar de verklaring, die ik u za1 geven omtrent onze grondstellillgell.
5:.
ï..
ï.l
t'
1Iz
-x. 1l
t latl ze l.
tl g-ell(
at
?l vcrgetcll.

sxAps. Iloor dan !

MAARTEN (die fpe?c## onder At
?f âeen elt '/
zf
h'
r loopt
-lt rpp'hetrezlt
x/zr treedt). 0 wee!
sxAps. W at is er?

MAARTEN. Mi
jnheer de generaal! Mi
jn generaal

daar

komt George den heuvel af.
sxAps. Vervloekt!

MAARTEN. Ali
jn Heer

mi
jn generaal!Hijheefteengroo-

ten stok.

sxAps (naav Je/ven8ter îp@t???&). lk ben zeerverlegen.
MAAXTEN. Datdunktmi
j ook.
sxAps. lk ben bang
MAAXTEN. Dat bemerk ik ook.
sxAps. Voor George , meent ge?
MAARTEN. Dat niet, maar voor een pak slagen.
sxAps. Neen voor niets in de wereld ,dan voor het gevaar
Vlll Verratlen te 5VOrflen.

MAARTEN. Daarin hebtgî
J
-geli
jk.
sxxrs. De goede zaak zou er door li
jden, wanneer onze
Plannen .te vroeg werden ontdekt.
MAARTEN. Gewis.

sxAps. Verberg lnij.
MAARTXN. Klim op den zolder.
sxAps. Ja ! Ja !
MAA'
RTEN. Kruip maar onder het hooi.

sxxps. Ha!juist.
MAAItI'EN. Pak u weg! Mi
jl
zheerde ïeneraal!de vijalld is
nabi
j.
sxkrs. (lezlvint
lden zak hier! (lli
j z/ét.
a
vk,
/dettzfT/.p/?.)
.

MAAR1'
Fyx. Voort! Voort!

sxkps (terl
ri
jl J/
J'de ladder Jt?d/;
J#/). Verraad mi
j toch niet.
AIAARTEN. N een , neen.
sxxps. En denk tocll niet,dat ik bang beu.
Yolstrekt lliet!
Tret-teret-Tret

sxAlxs. 'tls louter uit voorzigtigheid !
MtAltTEN. Zeer verstandig. Ga maar hecn !

sxArs (boven op & laddev,terœi
jl##'doorhetîf/J1revdœi
jltt).
Louter uit voorzigtigheid !

Z E V E N D E T O O N E E L.

MA.
&ltTEX. GEOXGE (meteen 8tolcj.
GEoltclE. W aar zit die schelm ?
MAARTIN; W ie?
GEoaoE. Is het wu r,vader?
MAAaTEx. W at dan ?

GzoltlE. Roosje verteltle mi
j, dat zi
j Snaps hieril1huis
ltat
l zien sluipen.

MAARTEN. Hij kwam hier, maar ik heb hem terstontlde
tteur gewezen.
G>zo'
Rgl. Dan (leedt ge wel. lk sla hem armen en beenen
aan stukken , als ik hem hier ooit aantref.

MAARTEN. Gezijtveelte driftig.
tklolttis. M-at? Na al die strekeu ?

MAARTEN. Datisvoorbi
j.
GyzoRGs. Hij heeft nog geen rust.Thans,nu Roosjemijne
vl-ouw is
MAARTEN. W at nu ?

GEoRGz. Houtlthi
jnietop den draak met ons te steken en
ons te plagen.
MAARTEN. El1 hoe dat?
GEORGE. Dan eens zegt hi
j in 't voorbijgaan totRoosje:

(ioeden avont
l,Roosje! Watwordtgetochalgemeenbekekcn!
1)e oëcier, die hier gisteren doorreed ,heeft naar u gevraagd.

MAARTEN. Dat kon we1waar zijn.
GEoxGl. Maar waarom moethi
j datoverbabbelen?Neen,
zi
-n klarc lcugens.
.)

MAAUTEN. Braarschtnlijk.
GEoR(1,
E. Dan komthi
jwe?
arenzegt:devreemt
leling,dieo))
het slot heeft gelogeert
l, heeft lnet veel lof van lz gesprokelt.
W ilt ge hem niet eens in de stat
l opzoeken ? H et zal llem regt,

aangenaam zi
jn. Hijwoontin de Lange straatNO.636.
MAARTEN. Dat heeft wel iets van koppelell.

GEORGE. Hi
j istotallesin staat.
MAAltTEx. lk wil het we1 gelooven.

GEoltGl. En lloosje dientllem alti
jd terug,zoo alsj11*J*V01*tlient: en die slechte vent verhaalt het op haar. lk vrees (lltt
hi
j onseenekoolzalstoven.
MAARTEN. Zoo kwaatl ishijtoch niet. Hi
j doethet n'laar
voor de grap.

GEo'
RGE. Eenemooi
jegrap! lk za1ze hem welafleeren.
MAAXTEN. Neem u in acht! zoo ietskan duurtestaan komell.
GEoltoE. Dat wil ik gaarne afwachteù. En ik zal er llelït

voorkrijgen,dathi
j mi
jvan Roosjeheeftafgetrokk-en. AlsIli
j
nu maarnietbi
j haarzit!Kom aan,gezî
vind!ik moetvoort.
(.
/.
/F
.
/loopt#
J'
JJV.
P 1ceg.
4

AIAAIITEN.

A C 11 T S T E T O O N E E L.
M.
&.
tltTEN. Laler sNAps.
'
Gelukkig , dat hi
Joj geen erg il1 hem llad ! llltt

zou eene mooije ontmoeting gegeven llebben!lkr
oorJt,/vensteî..)
Watloopthi
j!Hi
jisalbi
j denhetlvel. Nukallmi
jllgellel'ftal
weêruit zt'n schuillloek kolnen. 'tlstocllkurieus,dattegellwoordig de slecltste gasten altijtlin de hoogte geraken! At
l('
1t
leesthetin alle nieuwsbladen. llijdaarboven deugt volstrekt
niet, en geniet toch zooveel eer! '
B'ie weet, wat daaruit l1()g

zalgeboren worden! Hetiseen gevaarli
jketijd;men weeti11
'tgeheel niet meer, met wien men omgaat. 111 allen gevatll
?

wil ik hem te vrind llout
len. Hi
j kan mïjweêrvall(liel1st
zijn. Aft-n gelleraal!

sxaps(.
rook-Jf?/zoldel-lltik..
J70-t'f'
Jl/Jpplnaar.
Jt#dt
?#:v).IshijM.
-eg?
MAAILTEN. A1 een heel eind.

sxtps (metJppïbedekt). lk kom al.

MAARTEN. Gi
j zieterJammerli
jk uit,generaalSnaps.
sxAps(op de ladder zïcâ ,
mâoonmakende). Datisniet anders
in het veld ; men kan daar niet alles even Propel
- houden.
MAAUTEN. Kom maar omlaag.

sxAps. Ishijwaarli
jk weg?
M&ARTIN. Al een heeleind. Hijmaakte zich bezorgd dltt
gijin (
lien tusschenti
jd naar Roosjemogtsluipen,enliepals()1'
het hem onder de'zolen brandde.

sxAps (z
lccr beneden &w-#e). Uitmuntend! Maarsluitnll
eerst de voordeur digt.
AIAARTXN. Dat ziet er verdacht uit.

sxAps. Beter verdachtdanbetrapt. Maakdigt,yaderA1arti
jn.
M et weinig woorden zal ik u alles m eêdeelen.

MAAXTEN (naar dedeur gaande). Nu,hetis wel.
sxAps. Als er iemand klopt,dan springik op,en sluip door

deachterdeur;en gi
j kunt doen watge wilt.
N E G E N D E T 0 O N E E L.
sxAps. Later MAARTEN.

sxAps. Als ik maar eerst een ontbi
jtvan hem had losgekregen! 'tIseeneware schande!een ri
jkeklantenaltijtlevell
Gl
*erl
*GI
1 (Sf/ 8l1dpt î=p,
:de âc.
s&?/.) âllesgesloten,als nttar
gewoonte, en Roosl
-e heeft den sleutelweêr bi
j zich. Ook
heb ik een paar daaldersnoodig,totbi
jdragein onze repuLlik
'einsche kas. (#;
J'gaat ?
T:4-naardeka8t.
4 De deuren klapperen,
de sloten zi
jn slechtontlerhouden. De maag prikkelt,debeurs
nog erger. Snaps! Burger-generaal! Flink aan den gang !
D oe llier een proefstuk vau uw llandwerk !

MAtu'
,
1'Isx (towgkomeltde). Allesisverzekertl.Maakhetnukort

sxAlys. '
W alzneer d: zaak het toelaat.
Ma
vARTEN. Ik vrees dat de kinderen zullen komen.

sxxps. 'tHeeftnog tijtl. Als ze bi
j elkaâ
urzitten,weten ze
't ontlerscheid tusschen mitltlag en avoud niet.

Alx&ltrl!x. Gi
j waagter 'tmeestbi
j.
sN.
&Ps. Luiskr dan.
MAAItTEN. Vertel c
lan.

sxzv'
ps (na f?
z-zlt?paîtze). Docllwanneerik lletlenk
M.
&AUTEN. Nog al'
tbetlcnkingen ?

sxtps. Gijzijteen knap man,datiswaar.
M AARTI':N . Zeer verpligt!
SNAPS. Alaar zonder studie.

MAARTEN. Datismijne zaak niet.
sxAlas (met;é??0#/). Die goede,ongqstudeerde luifljes,tlie
*

.

m en de #emeene lui plagt te noemen
MAillTEx. MTelnu ?
SNAPS. Kan men eene zaak het best (
loor een exempel,(
1001-

eene vérgeli
jking duit
leli
jk maken.
AfAART>IN. Dat laat zich hooren.

sxAps. Alzoo perexempel

(Hi
j loopt#rJ
./'
/k âeen:2/u:et
l
vl.

ev 8tf
lot /::
::73.
Jf
'aal-ten.)
.
MAARTEN. Per exempel: (
lat is lomp.
SNAPS. Excus
eer,ik wasdaarin mijne revolutie-luim.
MAARTEN. Di
ebevaltmijvolstrektniet.
SNAPS. Per exempel
(
laarten ct'
/z?.pcl
.-?
-l-t
vfc#el.
AIAARTEN. Bl
ijfmi
j van hetlijf!
SNAPS. Pe
r exempel,wijhebben onsvereenigcl.
MAARTEN. sYie?

sxztrs. Wi
jbeiden en nog negen honc
lerd achten negentig.
MAARTEN. Eerli
jke1ui?
sxArs. Datmaaktgezamentli
jk duizend.
AI&A1tTI:N. Juist.

sx&l>s. Bri
j gaan gewapenclnaar het slot, met geweren cn
pistolen.
Tret-teret-Tret
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MAARTEN. H oe zullen die geweren en pistolen er komen ?

sxAps. Datzalgevonden wordèn. Zietgi
jniet,datikreeds
eene sabclbezit? (#;
J'leidtJ'
Ykcrftf
s naar deeenqzi
/#evanJ,é'
/
tooneel-)
MAARTEN. Ei zoo !

sxArs. Wij rukken op het slot aan,en eischen gehoor bij
den edelman- Dan dringen wijnaarbinnen. rf<l'8teltJ:/istdringen rpprl

MAARTEN o.
l4kt zfcl 1084. Hoor eens,ik moetu zeggen ,dat
ik niet me2 ga. Wi
j hebben veelverpligting aan den J
-onker.
sxArs. Gekheid ! Dankbaarheid is iets, dat ge in de eerste
plaats afschafen m oet.

MAARTEN. Hoe kan t
latmogeli
jk zi
jn?
sxAps. 'tIs zeer natuurlijk. Scllaf ze maaraf! Gij zult
het ondervinden, ondank is hct gemakkelijkste ding van de
wereld.

MAAaTEN. Datkan nietzijn!
sxAps. Probeer het maar en volg onsna! M aak geenecom-

plimenten,'tisimmers maareenegeli
jkenis.
MAARTEN. Jajuist!eene gelijkenis!
sxazas (leidt Jeczz weêr naar deantleregF
J'
&J. Nu gaan wt
naarbinnen. Maar weetgi
j wat!
MAAaTEN. W elnu ?

sxwps. 'tIsbeter datgijden edelman voorstelt. (I1i
j leidt
heîvtna
a
r
de
p
@
zz
.
a
i
J
'
&.
)
Pl
a
at
s
u
hi
e
r
.
*
MAAaTEN. Datismijook algoed!
sxAps. Ik kom met de burgerscllaar.
AIAAXTEN. M et de negen hontlerd negen en negentig ?
sxAps. M et een grooter of kleiner getal.
MAARTEN. Goed.

SNAPS. Mijn heer!zeg ik
MAAXTEN. Een weinig bedaard !
sxAps. Neen ! dat was niet goed ; ermagniemandheerzi
jn.
MAAUTEN. Nu, wat zegt ge dan?
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sxAps. Wacht Korten goed: in naam der vri
jheid en
geli
jkheitl ontsluit uw kelderen provisiekamers;wijverlangen
teeten en gi
j zijtverzadiyd.
MAARTEN. A1s hetna den maalti
jd gesclliedt,kanhetmogeli
jk zi
jn.
sxAps. Sluituwe kleêrkasopen!wi
j zt'n naakt.
MAARTEN. Welfoei! Gi
j zulttoch niet sxAps. Niet anders. Maak uwe geldbeurs los! wi
jzijn
arn:.

MAARTEN. Dat wil iederèen we1 gelooven.
sxAps. Antwoord nu.
MAARTEN. Ja , wat za1 ik zeggen ?

sxAlas (opvliegend - trot8eâ). Watgijzeggellzult?
MAARTEN. Bedaard wat!

Wat kunt gij zeggen? 6ijzijt eellonlleschaamde!
(Naardeka8trJ?>#ds&.) Gi
j hebtgeslotellkelders!
MAARTEN. Dat is Roosjesmelkkast.
sxArs (itatttl
tlli
jk). Foei! Gi
j moetbi
j de gelîjkenisblt-ven.
SNAPS.

MAARTEN. O , zoo !

sxz
krs (op Jprt
îclt/v toott).En gesloten kasten!
MAARTEN. Daarzi
jn kleederen itl.
sxAPs. Waarzi
jn desleutels?
MAARTEN. Roosg-e heeft ze meêgenomen. Zi
jis zeer hllishoudeli
jk,zeer ordeli
jk; zi
j sluit alles digt, en draagtdesleutelsbijzich.
sxAps. Uitvlugten ! Voorwendsels ! Waarzi
jn de sletltels?
MAARTEN. lk heb ze niet.

sxa
tps. Dan moetik aan 'tbreken. (Ili
j tvekt#d natel,en
plaat&tzïcl rppr h ka8t.4
MAARTEN. Zijtge dol?
sxArs. 'tls m aar een exempel.
MAARTE#. Laat dat staan !
,

'

sxAps. Wat!gijdurftu verzetten? (IIn'Jd
yf
k/aan de#>J
te Jre1:v.
)

Q4
M AARTEN.

Maarzijtge dan van den (luivelbezeten?

SNAPS. Di
tpoet1os! lHi
j Jrdl-f.) Krik!Krak!
M AARTEN (
l-ondloopendej. Roosje! 11oosje!'waarzijtge?

sxAps (brekende). H et gaat! Krik !Krak !
MAARTEN. George ! George!

sxAPs. Houd toch uw mond, en bedenk dat ik het sleclpts

sguurlijk voorstel.
MAARTEN. Slechts fguurli
jk? Mi
j dunkt hetwordtnatuurli
jk geizoeg.
sxAps. Denk toch na ! Gi
jzijt,thansdeedelman. (be/,
Jd/
vliegt sg/f/,
s
-,
ycldl open-j
MAA1tTEN. God beware mi2
.! Daar staat de kast los- De

Ji
jsten zi
jn er afgebioken,hetslotisbedorven. Watza1Roosle
nll zeggen? Loop naar den drommel!weet ge wel,datikzgo
iets niet toelaat! dat het eén schandaal is! inbraak !.t
lat ik de
bttren zal roepen , dat ik naar den regter za1 gaan ?

sxAps(dieïzl/f/ydclezldekastJd://doorzocâl:/1depotteltkf
/t
nagezien).Naardenregter?Uw aarts-vtand?llientrotschenkerel?
XAAXTEN. Vervloekt!

sxAps. Denk er liever aan,tlatgi
j regtermoet worden,a1s
we maar eerstden vrijheids-boom hiergeplanthebben.
MAARTEN. Regter? Ik weet nog goed, datik eensgezworene
moest worden.
SKAPS. '
Tret-teret-Tret
tZt'n nu andere tijden, wo
rdt
bedrogen.
MA.
&ltTEN. Dat zott ik gaarne wenschen.
sxAps. M en draait niemand meer een ratl voor de oogenAIAAUI'EN. Dat vind ik mooi.
sxAps. Nu , voor alles
MAARTEN. Moet ge maken , dat ik regter word !

sxxps. Zollder twtfel.

Voor alles moetgi
j evenwelnog

een pllnt weten.

II.
&AU,
1,
'
EN. Het voornaamste pullt is, dat wij de kast wee
ar
il1 orde breng:
ell.

:5

sxars. Volstrekt niet.

MAAXTSN. Datwi
j de lijsten weêrvastspijkeren.
sxklas. In 'tgeheelniet. 'tVoornaamste puntis,datgi
jbegrijpt,waarom men mi
j tot generaalheeftaangesteld.
MtAltTEX. Datheb ik waarlijk nog nietregtbegrepen.
sxAps. Alzoo exempligratia.
MAARTEX. Nog al een exempel?

sxAps. Wi
jhebben erimmersnog geen gehail.
MAARTXN. M aal-alte veel!
sxAps. lk zeg dus (I1l
j
,po.y/pfeeltprpp/ezlmelkpot:4 :et

dien pz de talel.j
MAAXTEN. Om Godswilraak dien potnietaan!Roosjeheeft
ïezegd het was de beste dien ze heeft.

sxlps. Dat (
loetmijveelgenoegen.
MAARTZN. Neem toch eene kleinere scàaal, als het toch gebeuren m oet.

sxAps. Neen ik heb degrootste noodig voormi
jn exempel.
vwAltTxx. Nu, dan zeg ik u korten goed,dat ik van de
gansche kraam niets wi1 weten.
sxAps. Zo0 !
MAAXTEX. En dat ge terstond uwe biezen kunt pakken.
sxtps. Ei!
MAAXTEN. En datik naar geene syllabe wi1luisteren.

sxwps. Gijwiltnietshooren?
MAARTEN. Neen !
sxAps. Niets aannemen ?
MAAIITEN. Neen !

sxAps (trektde .
:cJ:(?. Weet dan1
.datik u 'tverstand moet
ingeven.

Metde sabel? Datiseene fraai
jemanier.
sxArs (hem cczltwfjdvpl. Weet! dat gij verpligtzijtu te
laten onderrigten, nieuwe denkbeelden aan te nemen;dat gi
j
verlicht m oet worden , dat ïi
jvrij moetworden,datgijgelt-k
l'
noetworden,ofgijwilt al dall niet.
MAARTEN.
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MAXRTEN (terZ/
J*
&). George!George!Waartgemaar hicr!
ik zou hem niet verbergen.

sNAPs. Gijwiltdus gaarne hooren?
MAABTEN. Zeker!

sxAps. En zijt er niettegen u telaten onderrigten?
MAAUTEN. In 'tminst niet.
sxAps. Zoo is het goed.
M.
&AItTBN. Dat vind ik ook.
sxArs. Geef dus acht.
MAARTEN. Zeer gaarne.
sxAps. Deze schaal stelt een dorp voor.
MAAXTEN. Een dorp ?
sxAps. 0f eene stad.
MAARTEN. Kurieus!
sxAps. 0feene.vesting.

MAAXTEN: Wonderli
jk!
sxAps. Ja!Per exempeleène vesting.

MAARTEN (ter z2
J'&). Alsik maarvan die excmpels bevri
jtl
Mrlt1*e.

sxAps. lk trek er voor.
MAARTEN. W at beduidt dat?

sxAps. lk eisch haar op ! Tret-teret-Tret! lDe trompet.naIpp/:ez?#e.)
MAAXTEN. Hij istotaalgek.
sxAps. Zi
jhoudtzich stilen wil zich niet overgeven.
MAARTZN. Daaraan heeftzegeli
jk. (Ter z9'
#d.) Als
'Roosz
-e
maar kwam om de vesting te ontzetten.
sxAps. Ik beschiethaar! Pif!Paf!
MAAXTEN. Nu wordt het erg!
sxAPs. lk m aak het haar benaauwd. Dag en nacht laat ik
haar geenerust. Pif!Paf!Pif! Zijgeeft zich over.
MAAuTEx. Daatin handelt ze dwaas.

sxAps(nahl'
tde.
îcJcJî). lk trek er in.
MAA'
RTEN. Zijzaler niet bestafkomen.

sxAps (lteelnt#:00lepel). lk ve1-zaluel(le burgert'.
MAARTEN. Nu is het gedaan.

sxAps. De welgezindelzkomen spoedig bi
jeen. Nuplaatsik
mijvoorllen (Jï
J'gaatzï//
c
z
l
l
,
e
n
s
p
r
e
e
k
h
e
n
aan.
+
MAARTEX. Arme schaal!
sxArs. Broeders, burgers ! zeg ik.

MAARTEN. Dat klinktvriendelijk genoeg.
sxArs. Helaas,ik zie datgi
jnieteensgezind zijt.
MAAUTEN. In de schaal is alles in rust.
sxArs. Er lleerscht eene geheime gisting onder u.

MAARTIN (luùtel'eltd). lk bespeur ernietsvan.
sxArs. Gi
j hebt den oorspropkell
jken staat van geli
jkheid
verlaten.
MAAItTEN. H oe zoo?
sxwps. Toen ge te zamen nog élne zuivere lnelk waart,

washeteene druppeltjeaan het andere geljk.
MAAltTzx. Dat valt niet te ontkennen.

sxAps. Thansechterzi
jtge zuurgeworden.
MAASTEN. De burgers?

sxtps. Gijhebtu van elkaârgqscheiden.
MAARTEX. Och kom !

sxArs. En ik zie daar de rijken,diedoordenzurenrooln
voorgesteld worden
E
uaAltl'
lx. Dat is koddig !

sxaps. De rijken dri
jven boven.
MAAItTEN. Derijken zijn de zureroom ? Ha! Ha!
ssxps. Zi
j drijven boven! Dat isniette verdragen.
MAARTEN. 't ls onuitstaanbaar!

sxtps. lk za1 ze dus afsclleppen. (Ibj 8che
pt&zlroom p.
/'f
y?
een bord.)
MAARTEN. 0 wee! Nu gaat het aan den slag.
sxAps. En nu ik den room heb weggenomen , vind ik de
gestrem de melk.

MAAnTEN. Natuurli
jk.
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Die ook niet te veracllten is.

MAAUTEN. Dat dunktmijook.
sxAps. Dat is de qinke gegoede middelstant
l.

MAKltTEN. De dikke melk de middelstanc
l? Wat zijn dat
voor dwaze invallen.!
sxArs. Daarvan neem ik nu zoo veel als ik goedvind.

8chtl
pt de wpek: ?zfJ.)
MAXRTEN. Hijverstaat dekunst.
sNAPs. Nu roer ik ze beitle door elkaâr (JC
J'roert
) en on-

derrigthen hoe zijelkancleronderling moeten verdragell.
MAARTEN. W at volgt er nu ?

). Nu zie ik eells i11
sxAps (8taat op en gaat naar de ka8t

de buurt rond en vint
l - (hV
, Jccî/ eevtJrpp# terpprdclpl
/.
l
een lustslot.
MAAR'
l.
Ex. Dat is immers een brood.

sx&ps. De adelheeftaltijtl(le bestegronden;daarom wol.tlt
hi
jhetbestdooreen brood voorgesteld.
MAARTEN. M oet dat er ook aan gelooven?

Natuurli
jk!Alles moetgeli
jk wortlqn.
MAARTEN (ter z#
J'
#$. Alshij die sabelmaarnietlla(l! Dat
maakthet spelweêrgaasongelijk.
SNAPS.

sxAps. Daarvan wort
lt nu ook het noodige afgesneden ,en
MAAXTXN (terz;
JW$. Kwam George maar!
SNAPS. En op de I
*aSP geW1
*evon.
MAAltTEN. Gewreven ?
sxAps. Ja , om den trots en den overmoed te fnuiken.
MAARTEN. Ja ! Ja !
sxAps. En vervolgens methetoverige vermengd en omgeroertl.

M&AUTylN. Zijtge llaastklaar?
sxz
tps (zicâ Jf
-#t
#lf-:0/#&). Nu ontbreken nQg de geestelijkc
ïoederen.

MAARTEN. 'vaar zi
jlldie te zoeken?
sxAps. Hier vint
lik een suikerpof.(1IL'/c,
s/naal-dt01#?/?
'ât0-yot, die Jï
-/ h
et p///J;
.//.
j/cc/.)

Raak
Laat
AMAARTEN
I&.
&It'
l,EN ((houdt
Jp?
4#/âken
em bij
Jï,
/dden
eltaria
coczzvast)
ra8tj.. La
at sstaan
taan!! Xl
tak
weegt
Inij
week
suiker
af
eerrnniet
ietaaan
an!! lRoosje
toosl-e we
egtln
i
j aaltijd
lti
jtlvvoor
ooreeerie
enewe
ekNs
uikera
f;;
daarmee
da
arlnef
! lmoet
lloet ik
ik ttoekomen
oekoluell..

saiicl
yrl
Burger
ger!
sSNAPS
x-.
tps ((near
l
taal-#de/
4,
sf?Jf
-/g
-i
jjpeiide)
peudel.. Bur

Bedaard
AMIAAA.
l.RTEN
trl.
zs.. Be
tlaard !!

heeren
sSNAPS
xxps.. 1De
)egeestelijke
geestelijke ll
eeren hebben
àellbenaltijd
altijt
ldedekostelijkste
kosteli
jkste,,

cle
vetste
goederen
(l
e ve
tste goe
derelt iin
l1 bezit
bezit --

MAAltTEN
Daar
M.
&.
t.
ltTEx.. Da
armoeten
luoetentocli
tocllenkelen
enkelenzijn
zt'n,, ddie
ie ze
zebezitteii
bezitteu..

Die
worden
sSNAPS
xuïlxs.. Di
e deshalve
desllalve bet
hetbest
bestdoor
doordedestriker
suiker wo
rden vvooroor(resteld
.
Deze
wordt
nu
ook
geraspt
-ïesteltl. Deze wortlt nu ook geraspt doen
zMAARTEN
fA,
tItr
lA
I'
:N.. MWat
rat zal
zal iik
k do
en ?
sN k
APS
En op
sxlas.. En
ophet
lletoverige
overige gestrooid
gestrooitl..

1AARTEN
zijde)
betalen
MtAItTEN ((ter
terz
)7$,. lIkkhhoop
?
oopdat
datge
gemij
mijdaarvoor
daarveormilt
zultb
etalel
z..
Hoor
Komt
aan
((T%oor
I
k-oor lief
J:/rvensler)
elt8ter).. Ho
or!! Ko
mtGeorge
Georgedaar
daar a
an??
SNAPS
.
En
nu
is
de
zuurzoete
melk
der
vrijheid
ene
sstrs. En nu is de zuurzoete melk dervrijàeid.
ngelijkgelî
jk-

heid toebereid .

MAARTEN (b& het muster , zacl,t) .

.\- APS .
s-

I-Iet was niets .

Kom bier ! Wat doet gij bij het raam ?
MAARTEN .
Ik dacht , dat er ieliiand kwam .
APS..
George komt toch niet ? (Hi, j staat op .)
SsN
NAPS
TAART EN.
't Is overal stil .
Laat eens zien . (11 U goat near ket venstEr en k,jkt
SNAPS .
0over
4,
**0* Jlaarlen been .)

TTIE
I 1!N'-,\- D-DE
E TTOONEEL
O O N E E L..
(door
de&achterdeur
DDE
E vVoRIGEN
oll,
lGlf
ix.. GGEORGE
loltGr (d
ool-#
aohteîdeltrbinnensllapende)
J?
kp:7?,
yJ?//
)lellt
lej..
'
.

•

GEORGE (zacht) .

Snaps zijn ?

Wie
daar
bet
MT
ie ddrommel
rommelzit
zitd
aarbij
bt-vvader
ader?? ZZou
ou l
1('t

Druk
Dr
uk mij
mijzoo
zooniet
niet!!
Ik moet immers zien . (
(Bij
levrtt
en
11
-,
ù'ltîtutopopJhem
t
'ps(
iîtzziet
2t?
/pnear
tltll.

MAARTEN (voor bet venster) .
SNAPS .

SNA17S.
bbuiten,
l
tittf
ztj.)

MAARTEN
dan
MAAXT
EN.. '
BW''
aat
t da
n ??

GOE'I'ILE , 1 T I1I'1i1 FJ -GE\FRAM .,

.~

sxArs. Hoemijnesoldaten zicllgedragen.
GEoltGE (zacâtj. 'iIs zi
jne stem ! Watvoertde kereluit?
sxz
kps. Braaf! wakkere vrienden !
MAARTEN.

Metwie spreektgijtoch?
sxAps- Zietgi
j dan niethoe mijnekameraden daarom den
vrijheidsboom dansen?
AIAARTES. Zi
jt gedo1? Er looptgeen mensch.
OEORGE. Waarlijk hij is het! Watbeteekent dat? Vader
heeft zich met hem opgesloten! RYat heeft hijzich vreemd
toegetakeld ! Gelukkig dat ik de achterdeur open vond!

sxAps. Zie toch!hoe zi
j uwevrouwen en dochtersbegrippell
van vri
jheid en geli
jkheid leeren!
MAARTEN (die ascâ lo8rukken '
JiJ,maardoor& cz,
îva8tgehonden
for#p. Datiste erg!
GyzoRGl. W at ze toch met elkahr spreken ! Ik versta er

niets van. (Itt &J vond ziende) '
W atmoet dat beteekenen?

De kast open! Zure melk toebereid!Zou zebestemdzijnvoor
een ontbijt?
sxAps (opgemonden). Verheug u toch, nu ge alles zoo eendragtig en vergenoegd voor u ziet.

MAARTEN. Het moetwonderli
jk spoken in uw hoofd.
nicts.

GEORGE (zick tevvgtvekkende). lk moet maar eens luisteren.
sNAps (Maarten lo8latende). lk zie dat alles in den geest;

gi
j zulthetweldra om u heen met uwe oogen zien.
MAARTEN. H ier in ons huis zieik voorloopig nietveelgoeds.

sxAps (nog een8 door â:/ren8ter /,
-F
J'
1'
*z?#d,iltzicâzelven).Alles

is rustig en veilig. Nu gezwind aan den maalti
jd!(IIi
j gaat
Jï
J'defM/dlzitten.)
MAARI'
EN. lk wenschte,datgijelderswaart!
sxArs. O gi
j dierbaar geregt der vrijheid en geltkheid,
wees gezegent
l! Zie nu hier!
MAARTEN. M-at is er !

sxArs. Nu neemt de burger-generaalde spijsvoor zich.
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MAà.
a1,
Ex- Dat heb ik we1 gedacht.
sxAzs. En eet haar op.
MAAXTEN. Alleen ?

sxAps (etende). Dat niet!

Metde zi
jllen.

MAARTEN. Dat is beleefd.

spz
trs. Neem plaats,vader Martijn.
MAARTEN. lk dank u wel!
sxAps. Laat het u smaken.
MAAUTEN. Ik heb geen honger.

sxArs. Ontzie u nietom mij,wij zijn allen gelijk.
MAAIIZN. llat zie ik.

sxAps. Gi
j zi
jteen waardig burger.
MAARTEN. Daarvan weet ik niets.

sxAps. Gi
jzultmi
jn korporaalworden.
MAARTEN. Zeer veel eer!

sxAps. Ga zitten,mi
jn korporaal.
MAtUTEN. Gi
j schertst.mi
jn generaal.
sxA/s(oystanttdeen.J?/è:0
î#f
?). Mijn korporaal!
MAARTEN. Mt'n generaal!
GkoltGz (die fZZ/C
Z,
k,
S
'
CJ- naqr ppot/z
4 ïd gedrottgell, .
îlaat #z
dczd
oxder Je/nltige. C-J#es &tok.
j
sxxrs. W at is dat?

GEORGE. Alt'n generaal!
MAAR'
I'EN. Bravo, George !

GEORGE (Snapn op zzïec?n een .
s!J.
çgeveae). Mi
jn korporaalf
sxAps. Heilige vri
jheitlsta mi
j Lij!
GEo1LGz. Villfl ik u hier?
MAARTEN. Ga maar (
loor!

sxAps. Heilige geltkheid,ontferm u mi
jner!
GEORGE. Zing maar! ik s1a tle maat.

sxAps (& dclef tvekketde pw zick te edr&#kt?sl. Heilige
revolutie-magt,retlmijvall'tgeweld!
GEORGE. W at? Ge wilt u vertlec
ligen ?
MAARTEN. N eem u in acht,de kerelis woec
lend.

GEo:
tGE. Diedlendeling ! Laathem maarkomen! r#;
J'nalt

â'
z/r/?,
yop hetIC
JJ
'.
)
sx.
&ps. O wee ! H elp !
GEoltlB. lk zal 11 leeren !
5Ia&1tTEN. De sabel hier!

GEoltGx (ontneentt hem #: 8abel
). lk àeb haar a1,

sxxrs(zich Jcl/cr de /c.#îen8toeleltklt
v-t
scl/
lz/.
jpzs#r,
). Nlzkolut
het aan op kapitllleeren.
GEORGE. Er uit!
sxzkps. Beste George,ik speelm aar voor de grap

GloltGl. lk ook. (11F
J'8laatnaar Jt?w ,maar rcc/# de/c/'
t
??.)
AIA.
&1tTEN. Raak hem.

sxxps (komt zt.
J/ zi
jtte erdclczldskw , elt looptdeîwwdr vouh.
of auders

GEORGE (hem na). Dat zal11niets helpen.
sxAps (roor J:/nekt8ter â'pwt-f/t
/l. Help ! Help!

GnoltGx Q-aagtJeplIceg). W i1tge zwjgcn!
sxAps. Brand ! Brand !

MAARTEX (âp?
z#/ âem twzsden andelmt kant tegen). Stop hem
den mond !

sxtps(aehtev /f?
J::8toelen re?-4clcz/d#l. Laatmi
j1os! Hetis
gcnoeg !
GEoltGE. W ilt ge voor den dag komen ?

sxAps (gooit âeozde 8toelen ltaal'debeenen,z;
j#7?3.
h2p03aehterzIf/). Daar!dat is voor lt!
GEoltGz. '
W acht maar !

sxaps. Ja,alsik gek was! l1li
j t,lt
n
x
ç/de #tt?fr 1tit-)
GEoltGE. lk snap je toch. (1l,
i
j looptJt?oizgta.)
Af.
&&UI'>!N (JJ/
JJ
''
/ 8taan az vl'
,
.)
i
J/
'
' J'etJttfr
oî,datdoorden 8toel
#ft/o-fpo#/z?weî-d,
.J;
.
/ bli
t'
l/krelvelgedul'
ende derol
getlde /pp?3e:î:v).
Die schurk! O mi
jn been! Alaar llij'
lleeftero0kduchtigvau
gelust!

E L F D E T O 0 N E E 1u.
XAARTEN. ROOSJE. ic/t
dr GEORGK.

Roosz: (ran J?/?:
/e4). Vader! Vader!
MAtItTEX. O wee! Daar is Roosje! Mcatza1tlie van (le
,
historie zeggen ?
ItOOSJE. .'
1.
)oe OPel
1, vader!Jvat is hier voor een levelà?

j. lk kom !S'
Yacllt lnaar.
AIAAItI'
EN (voor Jf
?/ reit8telGEORGE (dool. de ccl/tt?f/c//r b'
inlleîlkoztelldej. Die vervloekte

kerel! 1lt-lleeftde wi
jk genolnen il1de acllterkalner;l
naarik
heb er dadelt-k den grendel voorgesclloven, hi
j zal olïslliet
door de vingers gaan.
ltooslE. Vatler! Mraarbli
jftgi
j? Doe open!
GEoltuE. Daar 1
-s Roosl-e im mers.
MAAIITEN . Ga l
naar ! Ik ben krellllel. Doe haar (
le dellr

open. lGtt
orgeaJ.
) Nu beginthetleven. Arl
ue lloosl
-e! Die
mooi
je pot! (11(
/'yaatzitteq.
)
GEORGE (met Appt
v'dbil
tuelkomeltdej. Zie maareens,Roosje.
ROOSJE. B-atis dat? '
W at beteekent dat?
GEoxG>:. Delzk eens -

ltoospE. Afijn melkpot! Vat
ler,watishier gebeurtl?
MAARTEN. Snaps
GEoltcE. Verbeeld
IIOOSJE.

Afi
jne kast! De suiker!(#dkamev0-p;
g#Jpp/?6'??#tt). O
.

hemel! O helnel! Snaps? '
Waarzithi
j?

GEORGE. JYeesbet
lat
ll'
tl,hi
jis opgesloten.
uooszE. Dat is goed. Wij moeten hem datlelijk aan de
Policie overleverell. ZïJ
'konlen al.

MAARTEX (op.
n
plinyeude f
-/l vooîthl
btkestdet. Mrie?

xoosll
q. De bureu zi
jn llaar den regtergeloopen,taen hier
in lluis zoo'n alarlu werd gemaakt.

AI.
&AItTEN. Naar den regter? 0 helnel! Mrijzî
jnverlorell!
ItooszE. Mijn mooi
jepot!
llt'gltllletLetalen.

:
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MAARTZN. Hoorteens,kinderen,hoort naarmij! Vergeet
den pot, vergeet alles!
Roosa . Ei2
-a, waarom niet?

MAARTEN. ZTvi
jg en hoornaarmij! Wijmoeten Snapsniet
verraden; wi
j moeten ons houden alsof we niets van hem
weten.

GEORGE. Datzou mooizi
jn!
MAARTEN. H oor dan toch ! wi
j zijn allen verloren,alsge

hem vinden. Hijiseen afgevaardigde van de Jakobijnen.
Rooszx. Onmogeli
jk! Die schoft?
MAARTEN. Waarom niet? Zi
j vint
len hem in uniform. Hi
j
kan het niet ontkennen.

Ja,de lmiform heefthij aan.
MAARTEX. En wijworden verdacht,wijwordengearresteerd,
wi
j moeten voor'tgeregt- Got
lweet,watalniet m eer !
GloRlE. Maar wijkùnnen immerszeggen
GEORGE.

MAARTEN. Loop er maar spoedig heen , ea zeg dat er niets
is voorgevallen.

oEoxoz. A1s ze hetmaar gelooven willen! (## looptmet
e/t
W heen-)
xooszz. Ik ben ernietmeê content. Mi
jn mooije pot!
MAAl
tTEx. Kom, malligheid ! Bedenk liever 'teen of ander,
om onze hoofden te redden.

Rooszl. Nu die verliest men zoo gaauw niet. Gi
j hebt
imièrs àlleen maar te zeggen, dat de ventu wilde aanwerven ,
en dat George hem daarop een pak slaag heeft gegeven.
MAARTEN. Dat is uitmuntend bedacht! W aarom is het u

niet datleli
jk ingevallen? Nu is George op weg en vertelt
de zaak anders;nu zi
jn weverdacht. 'tIsongelukkig! ongelukkig !
xooszz. O , hemel!

T W A A L F D E T 0 O N E KL.
DE VORIGEN. DE REGTER. GEORGE. BOEREN.

DE REGTER (bivttteltdringendej. lieen , neen , ik moet de zaak
ontlerzoeken.

GEORGE (hem /:.
lpâp??&z?&). Hetisniets.
MA&ItTEN. Moetik den regter in mijn huiszien?
gelukkig man !

Roosll (roorlredellde). Bemoei er u nietmeê,mijnheer de
regter.
DE REGTER.

Nietmeêbemoei
jen? Hetismijnpligt. Mrie

heeft hier brand geroepen?
R0osJE. H et was m aar eene grap.
REGTER. Zulke grappen heeft men niet. W ie heeft om llulp
ïeroepen ?
ROOSJE. Ik
lk
stoeide met George.

REGTER. Gijwaart aan 'tstoeten?
xooszz (leidt det rpp/dr door de J-clzlé'
r, en rertelt,tevwi
jl
zicl nl,
t :zl dan I:z1/). lk hat
l daar in de kast een mooî
jen
pot m et melk
en sloot de kast en ging weg Toen kwam
George
Mracht maar, Oeorge! Toen kwam George, en
kreeg er trek aan
en brak de kast open.
ItEGTER. Ei! Ei!
ROOSJE. Fn nam den room er af- en maakte zich een ont-

bijtltlaar

hier staathetnog

en wertl boos

en

en toenkwam iktehuis

gaf hem een klap

en toen llal14

hij mïj beet en plaagde mij,en toen schreeuwdeik en
toen raakfen wij aan 'tstoeijen,enwierpen(1estoelenomver
en toen viel er een stoel tegen vaders been.
vader?

Niet watl',

zfxAltTlx. Gi
j ziethet,ik ben nog kreupel.
xoosll. En toen schreeuwde ik nog hartler

en toeu

XEGTEII,. F-n toen vertelde ik (
len regtereelte mooi
jelcllgen.
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ItoosJE. Ik lieg
. niet.
ItEG'
rEIt. lk geloof dat ge 'tzelfnietweet, zoo glatl valt llet
.

u uitdenmolld. Denktge,datwijhetnietbetergczienhebbell?
Glol
ttly:. H oe zoo9
.

RIGTER (/p/Rooqje). Zi
jtgedaar even mi
jn huisniet voarbi
jgekolnen?
ltooszl. Ja.
ltl()'
1'llt. H ebt ge (lie m enschen niet ontmoet?

Itooszl. Ik herinuer hetmijniet.
XEGTE'
I
t(totde Jpdrdzl). Iszi
j tlniett
.egellgekomell?
E.
Ex BoEl
t. Ja!en ze hyeftmetonsgesprokenen wt'h(?l)l)('lk
haar gezegcl,dateronraatlwasbi
j haarvat
ler.
.

MAARTEN. N u is het uit!
xooszl. O ramp !
Gy:oltgE. Dat komt van dat uitvlllgten zoeken !
REGTER. Daar staat ge l1u ! JYat llebt ge nog t0 Z0&&
t
'*
0*('11S
.

(zJ
i'ziezêelkander aan;#& l'
egter.
gJc/heetten zdt
l-,ettrf'
?t//d(t
pêv/,
î.) Ah ha! sYat is (lat?
GEoltGl. lk weet het niet.

Dl REGTEIt (J.F
J'
J-J ilt 'Jroltd t?v vil
tdt den Jpf
yt/luetf/
t'koj.
aldej.
En dat?

Rooszl. lk begri
jp ernietsvan.
'REGTER xflpf
f#/ beide d/??'/'
ezl otlder de oogen rftzz JT
,/
7c0./t
-;?).
Ntl? Misscllien weetgi
j het? Misschien begrijpt gij eriets
van ?

AIAkIITEX (mompeleude). JYat zalik zeggen?
xEGTElt. Dan zal ik het we1 moeten verklaren. Dit is eellf!
vrijheids-muts. Datiseellenationalekokarde. L/ene ft-aai.1e ol1l-

dekking! Daar staat ge nu eu zwsjgt,omclathetalte klltltl
.
voor u ligt.

In dit huis sclluilt dus de klltb der zamell-

zweerders, hier is debi
jeellkol
ustder verrl
tders,de lloofdzetel
derl-ebellen? -Datis eelle :,011:1st!(ll
1tis een geluk! 6i
j
zi
jt llet zeker ollerns olzder elkaâ.
rgeîvorden,even a1sbijt1(,

Franschen
en elkaâtr in de haren gevlogell hebt u zelven
verratlen. Zoo gaat het goed!
'Yi
j zullen welmeerhooren.
r
e
g
t
e
r
!
uooslE. Besteml
jllheer de
REGTER. Anders zi
'
jt ge zoo snibbig. N u kunt ge mooi
praten.

GEoaGll. Gi
j moetwetell
ItEGI'E:
t. Ik moet?
Straks zult ïe wel anders spreken.
z'
IAAlt'
l'EN. O ude kameraad !
UEGTIIR. Bell ik nu ()p eens weêr kameraatl0
.

l
zooslE. Zi
jtge l
zietmeermi
jn peet?
REGTER. Sincls dien ti
jd is veelveranderd.
AIt.
&RTEN. Laat ik 11 Zeggel

ltEtlTsl
t. Zwi
jg! Gi
j moet mi
j in 'tgeheel niet komell!
Hebt ge alniettaebereidselen gemaaktvoordenvrijheidsboom ?
Hebtgealnietafgesproken,om mi
jaan.
deneerstenpaaldenbestell
op te hangen ? 'tIs bekend hoe tegenwoortlig datwoelzieke volk

van zi
jneoverheic
l spreekt,hoehetdenkt! Het zalje sleclt
bekomen! (lht Jtkt
vev-l Voortmetllen!En dadeltk naar
den sclout! Er moet v-erzegeld worden , ermoeteen inventaris

gemaaktworden. Er zi
jn wapens,kruid,kokarden! Datvereiscllt een ontlerzoek. Voort! Voort!
MA.
tll,
rEN. lk ongelukkig mau !

Itoosll. Laatu toch inlicllten,mi
jnheer (le regter.
UEGTER. Liever bedriegen,jufl
br lloosje? Voort! Voort!
GEORGE. A1s het lliet anders kan , dan zal Snaps ook meê.
Dan zal (le zaak zich wel ophelderen.
ItEG'
1'EIt. W at spreekt ge van Snaps?
GEolt().z. Ik zeg

aoosl:(voorJe/neluter).Daarkomtgelukkigonzegoetlejouker.
ltEGTElt. Diezalhetti
jdig genoeg hooren.
GEORGE. Roep hem !
aooszz. Jonker! Jonker! Te hulp ! Te hulp !

REGTEII. Zwi
jg maar! l'
It' zal u niethelpeu;'tzal11em
GOETHE,

I-E

!
9q
ki

.q
.

genoegen doen,datzulkebooswichtenopgespoordzi
jn.Enbovent
lien is het eene Policie-zaak ,eene crimineelezaak,diebehoort

bij mi
j, bi
j den schout,voor deregeriug,voor den vorst!
Er '
m oet een exempel gestatueerd worden !

MAARTES. Daarhebben wij nu 'texempel!
D E R T IE N D E T O O N E E L.
DE VORIGEN. DE JONKER.

JoxxER. W at is er te doen, vrienden?
RoospE. Och help ons, edele heer!
ICGTIR. Hier kunt u zien,wat er in dit huis gevonden is.
JoxltlR. W at dan?

REGTEII. Eene vri
jheidsmuts.
JosKER. Vreem d !
XXGTEU. Eene nationale kokartle.
JoxltER. W at m oet dat beduiden ?

XEGTER. Zamenzwering! Oproer! Hoogverraad! (HiiJpo/c?/
de mut8 *zz kokarde in de Jcl#,en neemt ze later mede.)
JOXKER. Laatmi
j eensvragen!
REGTER. Laat ons ïaan onderzoeken 1
. W ie weet,water l1O&
(P
in huis verborgen zit.
JONKER. Stil!
uooslz. Edele heer !
JoxxElt. H oe komen die dingen hicr9
#
MAARTEN. Snaps heeft ze in huis ïebragt.

GEORGE. In mijne afwezigheid.
MAARTEN. Hi
j heeft de kast opengebroken
aooszz. Speelde (
len baas over de melkpotten -

MAAItTEN. En wilde mi
j onderrigt geven in devrijhcid en
ïelijkheid.
JoxxER. Mraar ishij?
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GEORGE. ln t
le achterkamer. Hi
j heeftzich daarversterkt,
toelz ik hem op t
le hielen zat.
Joxl
tEx. Brengt hem hier!

GUORGE (gaatw:Jdettveyter ê?
s deJperes aJ).
JoxxER. Datis (lu?weêreen streek van sinjeurSnaps,zoo
ik merk.
MAARTES. Alltlers niet.
Joxltea. H oe k'wam 1
1i
j hierin huis?
M-&ARTEN. Toen d.
e kintleren op het lalltl wràrelk.

xooszl. Hijisbang voor George.
MAARTEX. Hi
j maakte mijnieuwsgierig.
JoxxElt. Men zegt, tlat dit tot tlyv zwak behoort.

MAAUTEX. Neem lletnietkwali
jk!
Joxltslt. En datge watligtgeloovig tevenszi
jt.
MAAXTEN. Hi
j tleetl lletzoo mooivoorkomen,alsofhij
gewigtigste zakeu wist.
Joxl
tElt. El1 naln u beet.

MAkRTEN. Jvaarschi
jllli
jk.
ROOSJ:. llet washelrtmaar01
T1eellontb'i
jtte tloel. Daar
kulttgi
jziel,etlele lteer,watvoorleerli
jkezuremelkhijheeft
l
tlaar gemaakt, met geraspt brootl en suiker el1 al. Dat koste-

li
jke goed! 1111moethet weggegooid worden; geen fatsoenli
jk
mensch kau ervalzgebruikell,nu dievuile gaster zi
jllmont
l
ztal
z gezet heeft.

ztlsxER. Hi
j wilt
le (
luseen ontbi
jt ophalen?
AIAZtRTITN. Op zi
jlle wijze. Hijzeide dathi
j tloordc Jacobi
juen wasafgevaardigt
l.
JoxltER. E1t verder?

MAXRTEX. Trok hijeeue ultiform aan en wapende zich.
zoxltEit. D o1 genoeg !

AttARTUN. El
,
l zei: dat hi
j Bttrger-generaal was en wert
l
ïaallde weg onbescllaamt
ler.
Joxl
tsl
t. Dat is zoo de malier.

40

MAAUTEN. Eerst toonde hijzich vriendelijk envertrouwelijk,
toen werd hi
j brutaal, en brak de kast open ,en nam er uit
wat hem lustte.

JoxltEl
t. Precies zoo alszi
jne kameraflen.
M&ARTEN. Ik ben er slecht aan toe.
JONKER. Niet zoo slecht a1s die landen

waar zi
jns geli
jken (
len baas hebben gespeeld;waar goedaardige dwazen hul
l
in 'tbegin btvielen, waar zi
j met beloven en vleijellbegonnen,met gewelcl, roûf,verbannea van eerli
jke liet
lea en
allerleiboozeprakti
jken eindigden. Dank God,datgij erzoo
.

*

goed afkomt !

Rooszn. Gi
j neemtonsdusin bescherming,edele heer?
JoxltER. Hetschi
jnt,datgeehvan ue1'eenigeschuldaanheeft.
MxAltTEN. Daarkomen zi
j.
..

'

V E E R T 1 E N D E T O O N ilE L.

ol voRlgEx. (lEoRlE. DE REGTER. sx.
&ps(doordeJpdrdzzgeleid,

ïzzdevzllprzzz,met#JJ:Jettâ4rp:J).
ZONKER. Treed voor,mi
jnheer de generaal!
REGTER. Hiel. is de raddraai
jer! Bezie hem maarcens!
Alles precies zoo als de couranten opgeven. Uniform ! Sabel!

(Ili
j zet Jdzzzmut8en Jpd: op J:Jhoold.) Muts! Hoed! Zoo
zalhi
j aan de kaak gesteltlworden! Gezwind naardenschout!
Verhoord!In boei
jen en ketensnaar de residentie gesleept!
zoxxll
t. Zacht watl Zacht!

REGTER. Boden afgezonden! De kerelisnietalleen! Hi
j
moet gepijnigd worden! De medepligtigen moeten opgespoord
worden'z ! Er m oeten troepen afgezonden worden ! Er moet
:
huiszoeking getlaan wprden 1

zoxxxa. Bedaar maar! -Snaps, lvat zi
jn datweêr voor
kltlchten ?

Ja wel, enkel kluchtell!

4:

JONXER. l'
Ioe komt ge aan die kleedingstukkert? Gezwind !
Ik weet het al.
SNAPS.

Gi
j kunt pnmogelijk weten, edele heer,datik die

stukken , met den geheelen militairen toestel van een armell
drommel heb geërfd.
zoxltER. Oeërftl? Ge plagt we1 eens te stelen.

sxArs. Hoor.
mi
j aan.
MAARTEN. Watza1hijzeggen?
sxAps. Toen hetlaatstetransportFransche krijgsgevangenen
door de statl werd geleid JoxltER. N u ?

sxAps. Kwam ik eruit nieuwsgierigheid bij.
zoxxzR. Yerder!
sxAps. Toen bleef in eene herberg van de voorstad een arme
drommel liggen , die erg ziek was.
It>ZIIT>CR. Dat is zeker niet waar.

sxAps. Ik trok mi
j zi
jn lotaan,en hij stierf.
ZONKER. Datiszeerwaarschijnli
jk.
sxAps. fli
j legateerd.
e mijzijneeigendommen,vonr(lemoeite
die ik genom en had om
zoxxlR. Hem naar tle andere wcreltl tc helpen.
sxz
trs. Bestaande in dien rok en deze sabel.
JoxxER. En die muts ? Deze kokarde ?

sxAps. Vont
lik in zi
jn mantelzak onder outle vodden.
Joxl
tER. Daar vondt ge uwe B'
eneraals-aanstelling.
sxAps. lk kwam hier en vond den eenvoudigen M aarten.
MAAa1'EN. Den eenvoudigen M aarten ? Die onbesehaamde!

sxxps. Jammer dathet mi
jmaar ten halve gelukte;ikhad
geen ti
jd om de heerlijke melk die ik hatltoebereit
l op te
peuzelen. Daardoor kreeg ik een klein conflict met GeorgezoxxEa. Zonder omwegen! Is alles wat ge daarzegtzuivere
waarheic
l?

sxAps. Gi
j kunt er in de stad naarinformeren. lk wilu
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tanwijzen, waar ik tlen mantelzak heb verkocht. Ditpakje
llam ik mede in mi
jn scheergak.
zoxKEl
t. Het zal alles aall 'tlicllt komen.
REGTIR. Oeloof hem niet!
JoxxEl
t. Ik weet,wat ik doen moet. Komt alles zoo uit,
dan m oet zulk eene kleilligheid niet gestraftworden;erontstaat

slecllts schrik en wantrouîven door in een rustig land. Wij
hebben niets te vreezen, vrientlen , hebt elkaâr lief, draagt zorg
voor uw akker en voor celle goede huishouding.
ltooszs. Dat is ons voornemen.

OEORGE. Daar blijfthetbi
j.
zoxxllt. En gi
j,oudeheer, zultbeter doen tloor u bezig
te houden met (
le grondsoorten en de wez
arsgesteldlleid na te

gaan endaarnaarhetzaaijenenoogstenteregelen. Laatvreelnde
landen aan vreemde zorg over en bepaal u alleen om op Zonen feesttlagen eens uit te zien naar den politieken hemel.

MAARTEN. Dat zalwe1hetbeste zi
jn.
JoxxlR. Iederbeginnemetzichzelvenenhijzalgenoegtedoen
hebbeu. Hi
jtrekkeparti
j val den rustigen tijd dieonsgegultd
is;hi
j werke op eene eerli
jke wijze in zi
jn eigen belang en in
dat van de zi
jnen: zoo za1 hi
j medewerken tot het welzi
jn
van 'talgemeen.

ItEGTER (dieïzl/vddcâdzlzt
j'l
tongeduld aan &zzdag AdI
t/'
Jgelegd).
Maar daarbij kan het onlnogeli
jk bli
jven! Denkteensaan de
gevolgen ! Ging zoo iets ongestraft door

zoxxla. Wees maar gerust! Onti
jdige bevelen,onti
jclige
strafen werken gewoonlijk hetkwaad 'teerstin de hand. Een
land , waar de vorst zich voor niemantl verbergt, waar alle

standen elkaârop eene billi
jke wi
jze eerbiedigen;waarniemal
zc
l
belet word om in zijn beroep werkzaam te zi
jn,waar gezonde
denkbeelden en nuttige kennis algemeen verspreid zijn,zulk
een land zalnietdoor parti
jgeestte grondegaan. Water in
(le wereld voorvalt,zalwe1 (
le opm erkzaamheid gaandemaken;
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m aar oproerige bewegingen vatz gelleele natiën zelfs zttllell gec'll

invloetlhebben. '
îYi2
'zullen in stilte(lankbaarzijnvoor'tgeluk,
(latwi
j een helderen hemelboven ons zicn,terwijlelders1100(1lottige onweêrsbuijen groote landen verwoesten.
aooszz. Wat hooren wi
ju gaal-ne spreken!
GlouoE. Ja, waarli
jk, Roosje! Ga voort,edeleheer!
Joxltza. lk heb al genoeg gezegd. (S?
;
j trekt s'
acyp,
î Slaal.
En
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t
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l
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e
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j
O
V
e
1
*
(1ez(?
rprp0l.)
kokarde, deze muts, dezen rok,tlie zooveelkrvaad irtde we1-eltt
gesticllt hebben, een oogelblik konclen lagchen !

ltooszE, Ja,ge ziet erbelagchelijk uit,mi
jnheerSnaps.
GEoltGE. Ja,regtbespottelijk!
sxaps. Dat moet ik mijlaten welgevallen. (Naar de melk
loevende.
) A1s ik maar voor mijn aftogt de andere helftder
vaderlandsche contributie nemen mogt!
ItOOSJE. Die goetle kans is niet voor u weggelegt
l.

