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B E DI3IJF I
Het tooneel st it een eenvoudic • o emeubeld vertrek voor . In het
aehterdoek een porte-brisee ; links daarvan een buffet . Rechts vooraan een venster, dat uitzicht geeft op den tuin ; daarachter een
serre met glazen deuren, die openstaan. Bij het raam een plane
schrijftafel . Links tussehen de beide zijdeuren een tafel vol boeken ,
schriften, speelgoed . enz . Bovell deze tafel hangt een boekenrek .
i\Iidden in de karner een tafel . (i )

EERSTE TOONEEL .
Staphorst, later l argaretha, later \Villem .
Staphorst (die (tall

(IC seltrijftafet
zit to cijfereit .)

Neen, neen ; mijn herekenlngen zijn wel juist . Over eenige
eaten kan apes weer terecht komen ; maar lk nlag nllij
ondertusschen niet in schulden stehen . -- Het aanhod van
Gertrude is zeldzaam lief . Dc kinderen mogen het wel op prijs
stehen . Toch heb ik den cooed nog niet gehad er met lien
over to spreken .
1V a r g a r e t h a

(door (!e > erre grit den
twin 4 omen

.)

lie zoo ; met het opharken van de paden kunnen zij zich
weer een paar minuten hezig h ouden .
it je gelo+_wen,
Gustaaf, dat ik zoo'n Iaterdag-middag voor Jet je en Karel
duizend dooden uitsta .
(*) Alle aanwijzingen zijn genomen van de zaal uit .
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S t a p h o r s t.
Kom, koin, beste &reta ; je moet die dingen wat luchtiger
opvatten! Je zuster Emma, de eigen moeder van de kinderen,
maakte zich, then Carolien en Jan nog klein warm , veel
minder hang dan jij nu .
NI a r g are t h a .
Ja, zij was veel flinker dan ik . . . Maar wares Carolien
en Jan vroeger ook zulke wildebrassen als Jetje en Karel
tegenwoordig?
Staphorst .
Dat zou ik denkeri!
Mar g a r e t h a .
En liet jij then de oudsten even kaim begaan als nu de
jongsten?
S t a p h o r s t.
In de eerste jaren van rnijn huwelijk haperde er wel eens wat
aan mijn kalmte ; maar langzamerhand heb ik toch een beetje
van je zusters kordaatheid overgenomen . Emma zei altjd :
wie in zijn jeugd Been kennis maakt met het gevaar van
een arm of been to kneuzen, loopt veel kans op lateren
leeftijd zijn nek to breken . Daarom liet zjj - en ik geloof,
dat zij gelijk had - de kinderen hun overmoedigen levenslust vrij hot vieren .
Margaret ha .
Vind je niet, dat Carolien naar haar moeder begint to
aarden?
S t a p h o r s t.
Zij is even flunk ; maar verwender .
Ja, papa heeft

4jn

Mar g are th a .
best gedaan haar to bederven ; maar

gelukkig is 't hem niet heelemaal gelukt . (door bet venster
ziend e) Kijk flu toch zoo'n jongen eens aan ! Daar kloutert
Kareltje weer in een boons ! Karel . . . jongen . . . . (z'j
i
wit wegsnellen .)

Staphorst

(haur weerhoud end.)

Laat Kareltje flu eens klouteren en luister een oogenbhk
toe . Ik moet je noodzakelijk iets vertellen, dat ik al uses
to sang voor je verzwegen heb .

(ontsteid .)

Margaretha

Voor mij verzwegen ? Je bent in de laatste dagen zoo
stil . . . .zoo afgetrokken . . . . Gustaaf . . . scheelt je
iets ? Ben je niet wel ?
Staphorst .
Teen, neen, weer maar gerust ; mijn nlededeeling is van
geheel anderen card .
Ma rgaretha .
Goddank ; nu maakte ik mij al bezorgd over jon! Gisteren
zei je weer, dat je slecht halt geslapen en . . .
Staphorst .

(net hedoeliny)

waarom heb je in 't geheel niet gevraagd, hoe mij gisteren
het diner bij Gertrude bevallen is
iV1 a r g a r e t h a .

(er-'nstig, bedaurd,
eenigszins (tarzelend )

waarom ik dat niet heb gevraagd ? . . . Ik zal 't je
zeggen . Emma is twee jaar geleden gestorven . Drie jaren
v6~ r hair flood was zij al to ziek om het huishouden
waar to nemen en moest ik hier in huffs komen . In die
vijf jaren ben je noon alleen en vroeger noon met je vrouw
op een deftig diner gegaan . Je hebt heel weinig kennissen ;
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maar met die weinigenn is je onngang altijd eennvoudig ell
vertrouwelijk geweest . Toen je gisteren dus zoo'n ongewone
load deedt, dacht ik, char nnoet eenn reden voor bestaan ;
maar als hij lnij niet nit eigen bewegin,g die reden openbaart,
dan win ik er niet naar -vr agen .
SIapiiorst .
Je hebt juist geoordeeld, Greta : ik hen naar dat diner
gegaan ter wine van mijn kinderen .
MargaretIia .

~C'ci'bf ~~ .~rs)

Taii de kinderen P
Staphorst .
Ja . Gertrude beweert
en niet zonder grond
dat ik
to kort schiet in de vervullnng van mijn vaderhjke plichten .
M a r g a r e t h a . (iitet boos/teid cii ceioiitwaar iifiizq .)

0 ! In here oogen deugt bier nieniendal ! Het levee dat
je leidt, is ongepast ; de opvoeding, die je kinderen krijgenn, is niet fatsoenlijk ; voor de nnensehen, waarmee je
omgaat, trekt zij den news op .
Staphorst .
Zij overdrijtt ; dat is waar ; maar alleenn nit of 'ectie voor
nnj n kinderen .
Margaret Ii a .
Zlj is gesteld op de neven en niehten, die hair naam
dragon ; maar je kinderen kent zjj niet eons,
Staphorst .
Greta, Greta, je doet haar weer onrecht!

7
M a r g a r e t ha .

(ache

lie

ftig)

Is 't sours niet waar, dat zij, vdur Emma's dood nooit
een voet in je huffs hadt genet?
StaphorSt .
Te weet heel good, dat nijjii huweljjk m tje zuster Em ma
iii Gertrude ' s oogen . .
.
'Iargaretha .
Ecu inesallianee was, zeker ; maar het heeft nievrouw
Eltenburg niet aan den tijd en de gedegenheid ontbroken our
in to zien, dat die misalliance zeldzaam gelukkig is geworden
5 t a p h o r s t . (veizoetteiid)

Dat oiztkent zij ook niet . Zij beweert alleen, dat de
slechte gevolgen van zoo's huwelijk op de kinderen neerkomen en daarin heeft zij iiiet geheel en al ongelijk .-- Hoe
komt het toeh, Greta, dat jij, die in den regel zoo bedaard
bent in je spreken en zoo zacht in je oordeel, heftig en
hard wordt, zoodra er sprake is van Gertrude P
Margaret iia .
Omdat ik voel, dat zulke conventioneele, vorinelijke iiien schen tot de leelijkste dadeii in staat zijn ! Ads je zuster liever
haar hart en hair verstand geraadpleegd had dais haar wetboek
van 't geen irtejt mag doen of mrteti moot laten, dan zou zij
aan je stervende vrouw de bittere gedachte bespaard hebben,
dat jjj our harentwid voor altijd islet je geheele familie gebrouilleerd waart ;eraakt !
5t aphorst .
Nu ja, nu ja ; je hebt gelijk ; maar . . . . dat is al zoo
lang geleden . wij hebben alien onze fouten en bij Gertrude
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stoat dear heusch veal goads tegenover .
rat zij flu voor
ons doen wil, getuigt toch r aarlijk iiet voor ears slecht hart .
Margaretha .
Vat is dot den?
Staphorst .
Na die brouille met mi]n familie heb ik mij indertijd ook
nit den tiring van mljn maatschappelijke standgenooten
teruggetrokken . Uit yeas, dot zij mij den rug zouden toekeeren, was ik dwaas genoeg hen to voorkomen . Misschien
hen iii in die quaestie overdreven gevoelig, helachelijk trotsch,
dom onhandig geweest ; maar in alien gevalle ban ik dientengevolge op dit oogenblik buiten stoat mijn kinderen een
wereld hinnen to leiden, wear de jongens de noodige relatie's,
de ineisjes goede partijen zouden vinden . Gertrude alleen,
die de connectie's van de familie heeft aangehouden, ken
mij helpers die font wear goad to makers en
Margaretha .
Maar Carolien is al in stilte geengageerd islet een hasten,
knappen jongen ; Jan, die schilder wordt, heeft gears relatie's
noodig en Jetje en Karel zijn flog zoo jong, dot
.
(bviten weer/dinkt een sc/ireeuu) Wat is dot?

Staphorst .
Luister flu verder .
M a r g a r e t h a, (Iie near hat ve-aster
is gegaan) .

Ja ; rear die schreeuw '
Staphorst,
ik heh mats gehoord .
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NI a r g a r e t h a (dooi hit i'aam ziende .)
Daar heb je 't flu al! De tuin is leeg . De ondeugden zjn
zeker weer over den muur gekiommen, er inissehien wel afgevallen!
S

t a p h 0 r s t.

\'\elnu .
Mark; ar eth a .
Een oogenblik, Gustaaf. Hiernaast zijn iiieneer en mevrouw
nit . 1k wil niet hebben, dat Jetje en Karel met die twee
groote jongens hun huffs overhoop haled . 1k hen dadelijk
terug .
\V ill cia . (run links binnent,'edend .)
Goeden morgen .
Nlargaretha, (bj cle deui .)
Dag Willem ; je komt juist van pas om je aanstaanden
schoonpapa een pair minuten gezelsehap to houden ; maar
Carolien is nog riiet t'huis, hoor . 1k hen meteen wear hier!
(links of)
Will em .
V4r at een haast

TWEEDE TOONEEL .
Staph orst, Willern .
Willem (Staphorst
yevend .)
Gaat hat goad, mijnheer Staphorst

de

hand

to
Staphorst .
Daukje mjjn jongen ; neem plants .
Willein .
Het spijt mij, dat Carolien uit is ; }near zij wilt ook niet,
dat iii zou komen .
Staph0r5t .
lij r~jdt paard .

Willem .
Daar doet zij wel aan . 't Is misschien de laatste niooie
d ag . l k zou ook liever paard rijden d a n op mijn bureau of
op de bibliotheek zitten .
S taph0rst .
Je sehr jft weer een hock, he P . . . Jongen, 't is ja m er,
dat je net het eerste de mensehen zoo geergerd hebt .
Tillein .
De verstandigen niet, n4jnheer Staphorst . Die beg4jpen,
dat ik het goed en ernstig met ons yolk ineen, wanneer ik
openhartig mijn oordeel uitspr eek over onze denmralisatie
en de middelen tracht aan to geven 0111 ze to stuiten . Boos
geworden 4jn alleen de pnrtl~1nannen van de pets en de
mensehen, die als mevrouw Eltenburg geen auteur lezen, eer
de man minstens vijftig jeer flood is . Maar neem mij niet
kwalijk : zou u er tegen hebben, als ik eenige zaken afdeed
en steaks terugkwam P
Stapliorst .
Elan je mjj niet een pear minuten atstaaii ? Wij zien
elkander zoo zelden under veer oogen en ik zou zoo graag
eens eels onderhoud met je hebben .
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willeni .
Oni niij to vragen, of er flog altijd gees eind is to zien
aan ons lang engagement P
S t a p h o r st . (eeiiigsziits z'erieycii )
Ongeveer, ja ; maar . . .

wi lie ni,

(yoe«iy .)

Ik begrijp wel, dat u mij gees ultimatum stelt . Toevallig komt uw vraag mij al heel gelegen .
S t ap h o r s t . (z-eiwomiei d) .

Dat is zeker toevallig ; maar ik twijfel toeh of . .
T iiieni .
Laat ik u even uitleggen waarom . Op de vijftien honderd
gulden, die ik aan de Nieuwe Residentiecourant verdien,
kunnen wij onniogelijk trouweii . Dat hebben wij al dikwijls
genoe besproken . ATat a meegeeft
Staphorst .
Dat is 't un joist . . . .
willeniV
Ness, neon, al vermeerdert u die toelage ook, daarop wil
ik niet rekenen . Ik denk er niet aan to trouwen, eer ik in
staat ben, zonder bijstand van wren ook, m jn vrouw to
onderhoudeii . Dat heb ik gezegd en daar blijf ik bij . Flier
to lande is met elke tractenientsverhooging verbazend veel
t1jd gemoeid ; ten minste, wanneer je als de ondergeteekende
gees kruiwagens hebt .
StaphorSI .
.joist . Ondertussehen gain voor Carolien de mooiste eaten
vain het levels in afwaehting voorbij, . . .

1?
\Villem .
Maar flu heb ik een plan . Carolien kent het al en
keurt het ook goad . Zij heeft n4j wel verzocht er niet nee
voor den dag to komen dan in den uitersten nood, omdat
zij met weet hoe u 't op zal nemen ; maar die ulterste nood
is nu werkelijk ingetreden . U heeft volkomen geljjk, dat de
mooiste jaren van haar levee in afwachting voorbij gaan .
Wanneer zich dus jets goads voordeed, zij 't dan ook een
heetje ver of . . . . met onze tegenwoordige middelen van
verk ear. . . .
Staphorst .
Tat? Je zoudt het land uit willen gaan . . . . misschien
wel naar Indie trekken ?
rillem .
Naar Indie niet ; maar naar de Transvaal .
Staphorst .
Afiika ?
Willem .
Ik heb een prachtig aanhod gekregen . Hoofdredacteur
van een der grootste bladen . Een van mjjn haste vrienden,
die er nu al twee jaar is, schrijft mij, dat dit baantje met
all een uitstekend bezoldigd wordt, naar bovendien daar
winds de deuren van alle loopbanen voor mij openzet en
Staphorst .
Geen denken wan, nnijn w aarde !

V raaronl niet ?
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Staphorst .
Geen denken aan ! Vlijn oudste dochter zoo ver weg
later gear, met groote kans, ja, bjjna zekerheid hear nooit
terug to zien ? Neen, neon ; dear ken niemendal van korlen
Dan is 't maar beter, dat je alle trouwplannen nit je hoofd . . . .
W ill e in (Lerbaasd .)
Van den zomer heeft u mij zelf aangeraden eens over Java
to denken . Dat ligt toch waarlijk evenmin mast de dear .
Staphorst .
't Is best mogelijk, dat ik jets dergelijks heb gezegd .
leder mensch m ,akt wel eens planner ; maar tusschen zeggen
en doer . . . . vooral in dergelijks ernstige quaestie's . . . .
op mjjn leeftijd . . . .
Willem .
Hoe heb ik 't nu :~ Op dies toon heeft u nog nooit tot
mij gesproken .
Staphorst

(erwar(i)
~
.

Dat is ook zoo . Tot nog toe . . . . ik dacht, zie je ;
maar . . . , bij nader indenken . . . . de omstandigheden
worden iemand wel eens de bass . . . , en al mag ik je
nu nog zoo graag lijden ; want . . . . 't is waarlijk njet
om je persoon . . . . Trouwens, je west hoe ik over je
denk . . . . Wjj kennen elkander al meer den een jaar . In
dat jaar heb ik gelegenheid to over gehad om in to zien,
dat ik to doer had met een even degelijken als goedhartigen
en knappen vent . Ik zou dus niets liever willen den jou
Carolien tot vrouw geven ; maar . . . . zoo ver weg . . . .
in deze omstandigheden .
. . en den hair bests levensjaren . . . .
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\Villem .
Maar iiiijnheer 5taphorst ! Ads ik niet zag, dat a zenuwaclitin weed, dan zou ik gelooven, dat a ons engagement
weer of wilde niaken ! 1k hen a zeker to rauw op bet
lijf gevallen, niet waar ? Nu, dat konit veer to recht .
\Vjj zullen . .
Staphorst .
Je carriere opofleren ? Jongen, iongen, dat is zoo ;ev aarlijk . K jk near mij . M jn huwelijk is zeldzaani gelukkig
geweest ; maar bet heeft mij belet of to studeeren eii zou
je willen gelooven, dat er oogenhlikken zijn, waarin ik niij
afvraag : heh ik wel goed gedaan . . . .
W illem .
Neen ; char geloof ik nets van . Ik heij u doers ontsteilen
en daaroni ziet ii nu allerlei schrikheelden ; maar . . . . 1k
loop gauw naar huffs, hail den )lief van mijn v rlend en als
u dies leest, zullen al die spooksels wel verdwijnen !
Stai-~horst .
Neen, naar mijn jongen, heusch ; ik wilde tech .
\tip i l 1 e iii .
E[eusch, laat de zaak v oor bet oogenhhk rusten . Eerst
moet u er eens alleen, kaim, met then brief in de hand over
nadenken ; dan slaapt u er eeii paar nachten op en overnlorgen
pas meters wij de quaestie veer aan . hom, kohl ; noon weerzien ! 7ij, even drie en twintig, u zoo'n gezonde man van
nog been vijf en veertib jaren ! U zoekt ons daarginds op ;
dat is heel wat antlers! Nog vdcr bet eten kom ik terug .
Is dat goed ?
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S tajy horst .

Nu ja, kom dan niaar zoo gauw mogelijk .
Willeni .
Tot straks dan . ('1iiils (It) .
St a p h or st .
Gertrude, Gertrude ; 't is mij onmogelijk! Dc woorden
willen mij (IC keel niet uit . Dc jongen nieent bet zoo goed ;
ku houdt zoo veel van hair . Mijn hemel ; wat lieeft hij
misdreven, dat ik hem op die mamer moet behandelen P
DERDE TOONEEL .
Staphorst, Margaretha, Jetje .
Margaretha .

(links .net

Jetje o

hoinend .i

Ecu van de ondeugden breng ik terug ; maar Kareltje
was mij to vlug at'.
Jetje .
IIij is net een eekhorentje . Wat hebben wij gelachen!
Kijk, char zit hij veer 01) den moor ! (iiij wijst near huiten)
M a r g are th a .
Dc ongen krijgt nog cells ecu ongeluk! (2 2, hijict

door het

ye

Staphorst (tot Jetje .)
Maar kind, kind ; wat zie je er nit! Mag ecu rneisje zich
zoo toetakeleii?
Jetje .
Tante Gertrude zou zeggen : dat is nu eenvoudig geen
mamer .
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Staph orst .
En zij zou gelijk hebben . Knap je wat op en ga dan
zoet je schoolwork does, he .
Jetje .
Sliep nit, sliep uit ; mijil work is al lang klaar ! 1k dacht
wel, dat u 't zou vragen ; duarom hob ik 't nar eerst afgedaan . Al mijn sommen kornen nit, niet waar, taste Greta?
Margaretha .
Ja, hot work is in orde .
Jetje .
Nu kan u niets zeggen . Mag ik dus weer naar den tuin?
Staphorst .
Ja, bij de hand stoutertje ; maar op eerie voorwaarde
niet weer over den rnuur klinimen .
J e tj e .
Good ; dat beloof ik .
Mar g a r e t h a .
Zullen wij sarnen je tuintje eons opknappen?
Jetje .
Ja, ja, morgen is 't Zondag ; dan moot hot er netjes
uitzien! (vrooijIc spii'iigend rechts net M a r g a r e t h a af).
Staphorst (alleen) .
1k moot haar nu toch zeggen, wat
Margaretha . . . (hij veil rechts heengaan .)

(.oepend)
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VIERDE TOONEEL .

Staph orst, Jars, later Carolien .
J a n . (van links (billet iitet een
sc/i ildeikist opkoinen(l.)

Hola, papa! Eer u weggaat, were eens even een blik op
mijn boschgezicht .
S t a p h o r s t (aaizeleitd) .
1k wilde, J an . . . ik moat . . .
Jan .
Event] es n1aar
Staphorst (ter zjde).
1k kon ook wel eerst met hem spreken .
Jan (zijn kist openend, .
1k ben zeif benieuwd, hoe 't er hinnenskarners uitziet .
Dat kan mee en tegen vallen . Kjk
S tap h or s t . (in geclachten iiaar hat
schilderu 'erk k ei k eii( l) .

Heel aardig ; waarlijk heel
Jan .
Aardig? Drommels, 't is meal" dan aardig, boor . Kjjk
dat luchtje eens . Hoe rijp van toon en dan dat licht door
hat groan . Wat zjjn die boomer los ! Sapperloot, ik heb er
zelf schik in
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StCt

Ii orst .

Ik hail er in komen, niijn joligen ; maar het spijt niij
Loch hoe linger hoe ulcer, dat je em dat schilderen de
Leidsehe studie's hebt latch varen .
J a is (veibuasd) .

\rat is dat llu .'
5ta1,horst .

Je hadt ininiers nit liefhehherij . . . en iii je vrijei tijd
tech wel . . .

Maar is u dais heelenmal ver eten, wit lnijn lileester de
Groot heeft gezegd :~ t1w zoos heeft aanleg, zei hij ; niaar
wil hij cell deg elijk artiest wordeii, dais meet hij zich islet
hart en ziel aan de kuiist widen en . , , aan de kunst alleeil .
St ahhorst .
Dot is 't ilu joist ! Taarom - il je tech islet alle geweld
artiest w order ? Artiesten om den broode zijn in ors land
nu eenniaal islet gezien .
Jan .
Dat is wair ~ Ibsen is een Europeesehe vermaardheid, olndat de Noren hunne kunstenaars weten to eeren ; Multatuli
is in het buitenland onbekend, wijl de Nederlanders alleen
de kunst verstaan hun glorie to bekladden en to v erduisteren .
Stahhorst .
Als dat zoo is, nioeten wij er rekening nice houdeii .
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J a n.
Heeft a mijn planner dan riot zelf goedgekeurd ?
Staphorst .
1k heh er mij niet tegen verzet ; maar om tal van redenen
berouwt mij dit . Je hadt to Leiden moeten blijven .
Jan
Oni nog eens voor mijn candidaats to zakken en uit verveling en ontevredenheid voor de tweede maal aan het
boemelen to raken ? I1 weet, dat ik naar mijn vader card
en dus weinig wilskracht bent .
Staphorst .
Alleen aan cell academic kon jij de plants in de maatschappij, die je toekomt, leeren inzlemen .
Jan .
Daar was ik al mooi nice bezig . Tot drie uur in bed en
's avonds order de tafel .
S taphorst .
Nu ja ; maar ten slotte had je dan toch meester voor je
naam kunner schrijven .
J a n (verbrwsd.)
flat zegt u, die zelf geen meester is geworden, u, dien
ik honderdmaal hoorde uitvaren tegen den hekrompen, inconsequenten, kruieniersachtigen kastengeest van ors yolk ;
u, dien ik als een model-vader heb geprezen, onldat u inza .g,
dat het dwaasheid is iemand tot studie s to dwingen, waarvoor hij been aanleg, bijgevolg Been zin heeft ? Hoor eens,
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papa, ik was in Lelden op een verkeerden weg ; maar als
u mij gedwongen had er to blijven, dan zou ik zeker van
kwaad tot erger zijn gekomen . Die muggenzifterij van de
wetsuitlegging maakt mij ziek . Als ik een Corpus juris maar
aankijk, krijg ik een gevoel of er stof op mijn tong ligt en
spinnewebben huizen in mijn hoofd . Neen, ik Miff schilderen . Met den dag word ik bier frisscher, helderder en
krachtiger . 's 11lorgens buiten of in bet ruime atelier, 's avonds
op de teekenacademie ; dat is mijn lust in mijn leven en als
i islet een van onze eerste schilders word, dan zal 't waarlijk
niet geweten kunnen worden aan mijn ijver .
5taphorst .
Je bent iiog zoo jong ; je hebt gees maatschappelijke
eerzucht ; je denkt de wergild to kunnen trotseeren ; maar . . . .
J a n (lachenc .)
Ik hen er . U heeft gedineerd bij taste Gertrude ! Daar
wares natuurlijk louter deftige menschen, die een week geleden vloekten en raasden, toes taste's uitnoodiging aankwam ; maar gisteren avond glimlachend betuigden : ~wij
konden islet mankeeren van uw allercharmantste invitatie
to profiteeren ." 0, ik ken die soon nog van Leiden ! Wie
weet, of u char gees prachtige partij voor nlij heeft ontmoet,
wier wit gedaste ; stiff geboorde papa plotse'ling uw hoop
den bodem insloeg, door ongevraagd to verklaren, dat zijn
oogappel nooit de vrouw zou worden van zoo's vagebond
van een artiest !
Staphorst .
Neen, peen, mijn jongen, ik heb veel ernstiger redenen
onl nog eens een bedaard en ernstig woordje met je to
spreken over dit veranderen van carriere en

2'
C a r o l i e n (ion links binnenkoinend
Daar hen ik weer heelhuids terug !
Staphorst (tot Jan .)
tiVij zullen ons gesprek straks voortzetten .
Jan (tee • zl)r/e
.)
.

Ik hegrijp islet, wat hem bezielt .
VIJFDE TOONEEL .
Dezelfden, Carolien .
Carolien .
\Terrukkelijk paard gereden, papa en niet met den ouden
pikeur, die altijd stapt, maar islet zijn negentienjarigen noon,
die net zoo lang galoppeert als ik goed wind . Wat zou tame
Gertrude wel zeggen, als zij dit eens wist ? Alleen islet
een jongen plan in de donkere lanen van bet Haagsche
bosch ; ieder boven op een paard ! Dat past immers niet ;
dat doet geen fatsoenlijk meisje ! Natuurlijk is mijn reputatie
reddeloos verloren en maakt Willem ons engagement vary
avond nog af .
Staphorst .
Daar hen ik islet hang voor ; maar weet je wel, Carolientje, dat je al die pretjes, waarop je zoo verlekkerd bent,
zult moeten opgeven, zoodra W illem .
. .
Carolien .
Zeker weet ik dat en ziedaar juist de reden, waarom ik
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het er nu nog eens feral van neenl . Fell mensch is maar
eens jon ; en prettige herinneringen zijn ook wat waard .
J a 11

(die met zijet sehiiderkist
hezig is .)

En ik geloof, dat Willem met zijn minachting voor
menschen, die zich aan opvattingen en praatjes storm, het
niets aangenaam zou vinden, als je fhuis zat to kniesooren
in afwachting van je huwelijk .
Carolien .
Juist . (op Staphorst's kuieCii yaamle ittem) Bovendien
houd ik er bij a de jeugd en de opgewektheid in . Ja,
ja . Binnen korten tijd zal .Tetje nlijn tank nloeten overnenlen ; maar beken eens eerlijk, of ik u niet veer jong en
vroolijk heb gemaakt, toes u eenige jaren geleden zoo
melancholiek en zoo oud was geworden :'
Stap

11

orst

(aartgedwtii .)

Na den flood van je lieve moeder? Ja, flat is waar, kind .
Jij bent altijd de zon in n4jn huffs gewest . 1k weet niet,
wat er toen zonder jou van n4j zou geworden zijn .
Carolien .
1k heb cell paard voor a gekocht
waarop u alleen
niet rijdell wil na een ceremonieel diner bij tame - ik heb
u meegenomen op rein ; ik heb u een abonnement in de
comedic gegeven ; ik heb allerlei pretjes verzonnen en al die
middelen samen hebben a minstens twaalf jaar jonger gemaakt . Vind je niet, Jan?
J an .
Zeker . Je hebt er alle eer van .
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CaruIi eIL
Eerst voeden de ouders de kinderen op ; later de kinderen
de ouders . Het schijnt wel, dat ik bijzonder veel aanleg
heb voor de paedagogie . Verbeeld u, dat mevrouw van
Goor, die over eenlge weken nail" Indle vertrekt, mlj
gisteren zoo o eens in vollen crust voorsloeg net hair
mee to gaan .
J a n . (steed.

be2e/ met

ijri

Als wat :~
Staphorst (lae/ieitd.)

Als g ouvernante bij hair doehters ?
Caroii eii .
Joist . Met den tltel van vrlendin . I~j begrljpt wel, dat
ik n4j niet laat betalen : maar had a ooit gedaeht, dat uw
luchthartige Carolientje, die - volgens tante Gertrude
noon weet hoe het hoort, door een deftige mama tot voorbeeld zou worden gesteld aan hare doehters ?
Staphor st
waarvan de oudste ongeveer jou jaren moet heb ell .
J an .
Net als jou afmetingen . Ik ken menschen, die jelui islet
elkander verwarren .
C aroli en .
Mevrouw van Goor zei : ik zou n4jn kinderen zoo graag
jou eenvoud en onaf hankelijkheid zien overnemen ."
Staphorst
't is zeker wonderbaarlijk !

(lacimend .)
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J a n (spottend .)

Zoo jets duet men niet!
Staphorst .

In alien gevalle bewijst het, dat gelukkig nog nlemand
een vernioeden heeft van je verhouding tot Willem .
Carolien .
Dat , gelukkig" heb ik weer aan tante Gertrude to
danken . Had zjj a niet opgestookt, dan zou er geen sprake
zijn geweest van die ellendige geheimzinnigheid . Zij hoopt
mijn engagement nog cans of to zien raken, omdat zjj mij
bestemd heeft your haar ideaal met het Engelsehe uiterlijk,
de glorie der familie, onzen innerlijk en uiterlijk onherispeljjken neef George ! Dat huwelijk zou dan de politieke
beteekenis hebben van ears verzoening tussehen de beide
vijandige takken van ons illuuster geslacht . Prachtig plan ;
maar na mijn kennismaking met dat heerschap op de bruiloft van
Staphorst.
Mhjn lieve kind, wat draaf je weer door ! Laten wij nu
toch eens een oogenblik voet bij stuk houden . Ik zelf heb
van den heginne of een zwaar hoofd gehad in je engagement met Wlllem . Om je bevoel to sparer zeg ik nlet
; nlaar de zaak drukt mij hoe larger hoe nicer . Zeker
veal
is hij een goede, werkzame, intelligence jongen ; dock wat
haat dit tegenwoordig? Wie gears kruiwagens heeft, moat
hat talent bezitten zich, kruipend en schuifelend als een
slang, naar hovers to werken . ,WTillem is noch islet hat een,
noch met hat antler gezegend . M jn twijfel of jelui enga-
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dement ooit tot een huwelijk zal leiden groan met den dag
aan ; ondertusschen gaat je jeugd voorhj, en .
C a r oh e fl .
Maar papaatje, zoo heb ik u flog nooit hooren redeneeren!
Is hier jets hijzonders gebeurd, dat
Jan .
Dat heb ik ook al gevraagd ; maar weet je wie van apes
de schuld is? Niemand antlers dan tante Gertrude . Wanneer papa flog eenniaal bij hair gnat eten, dan zal je zieii,
dat ik wear riaar Leiden moat, dat WTillem aan den djjk
wordt gezet, dat Jetje
Staphorst

(met

klein

(loch

ye-

~~-1~o~tge~2 .)

Nu ja ; ik ontken 't that ! Al wat ik heb gezegd, is hat
gevoig van een onderhoud met tante Gertrude ; maar
warnmer ik jelui dit onderhoud in zjjn geheel meedeel, dan
vertrouw ik, dat je veal gunstiger over haar zult gaan
denken . Tante Gertrude is op dit oogenbhk de reddende
angel van ons huffs en jelui bent oud en wjs genoeg om
dit to kunnen inzien .
J a ii .
Neen rnaar ; flu hen ik toch benieuwd!
C a r o hi e n .
Taiite Gertrude . . . . onze reddende angel? 1k krijg haast
medelijden met niij zelve .
Staphorst .
Luistert! In de laatste jaren heeft mijn fortuin zware
klappen gekregen . Toch hebbeim wij onze levenswijze kunnen
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voihouden, omdat tegelijkertijd mijn aandeelen ill een iongaarsche landontgiiming maatschappj, waarvan ik cornmissaris ben, steeds grootere dividenden afwierpen . Maar
ziet, the winsten schijnen rnaar zand in de oogen to zijil
geweest . Op een onge1oofe1jk listige wjjze heeft de admistrateur ons al long bedot . Toei de zaak aan het licht
kwam, was hij verdwenen en nu schijnt deze bron van inkomstei
eensklaps geheel verdroogd to zijn .
C

a r ol i e II .

Arme papa!
Jan .
Ja, dat is leelijk en wil tante Gertrude . . . . (buiten weerklinkt een gil ein J e tj e cii .stenineiiruntoer .)

ZESDFJ TOONEEL .
Dezelfden, Margaretha, Jetje, hazel . later Toon .
Staphorst .
Dc stem van Jetje . Wat heteekent dat nu weer

(hj

springt op en get naur het censter ; J e tj e en C a r 0 ii e n
gw1t near dc tuindeur .)

J e tj e (door dc tuindeur opkoniend,
terwijl Jan en Caroli en
teal lachen .)

Plaats voor den grooten Sachem ! Hoezee!
(K are 1 koiet biniien o ;ilnanyelt iiICt ecu ejqercel, (tat
vloerkleed dienst heeft ~edaan ; op bet hoo/i heefi hij een
krans can kliieop met cen lialueceer er in ; in zfjn hand
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draagt It U een iai/yet sto, de op een p)J) gel jkt . Ml a r g ar e t h a kooit aeliter heiii utit .)
Jail .
Kijk Karel er eens uitzien!
Staph orst .
1k dacht ZOO waar, dat etc bengel een ongeluk had gekregen . (allefl lacken .)
Jetje .
Zeg

flu

wie je bent, Karel .
plan .

Vooruit!
Karel (tot Staphorst .)
1k beii de groote Sachem der Apachen en ik konl islet
n4jn blanken broeder uit het Oosten de vredespjp rooken .
(ellen lachem)
C a r ol i e n .
Heb je ooit!
J a ii .
Pas maar op, dat je niet misse1jk wordt, jog gie
S t a p h 0 r S t.
Groote Sachem, wij zullen aan tafel een vredespijp rooken
van chocola ; maar sapperloot, wat heb je vuile handed ! Ga
je eerst wasschen, anders wil je blanke broeder niets met
je to does hebben .
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Jetje..
Jetje
Leve de
de groote
groote Sachern!
Sachern!
Leve
Jan, Carolien
Carolien en
en Margaretha
Margaretha ..
Jan,
Hoezee !!
Hoezee
(z((??
TT oo oo nn.. (va
tooii)
tooii)

(op ietuat ,rJeheii31 :~i/iH[gefz
(op
ietuat ,rJeheii31 :~i/iH[gefz

Gertrude..
Gertrude

ii~1/
iii/

nnel)Aoo melui
nnel)A
melui .).)

Meneer, char
char is
is Mevrouw
Mevrouw
Meneer,

Margaretha..
Margaretha
Mevrouw Eltenburg
Eltenburg .. .. .. op
op dit
dit uur
uur ??
Mevrouw
Carolien..
Carolien
Tante ??
Tante
Jan ..
Jan
Toon, je nleent
nleent het
het immers
immers met`
met?.'
Toon,
je
Toon..
Toon
Zij doet
doet hair
hair mantel
mantel af
af ..
Zij is
is al
al hinnen,
hinnen, jongenheer
jongenheer .. Zij
Zij
Stahhorst..
Stahhorst
lk wacht
wacht ze,
ze, kinderen
kinderen ..
lk
Jan..
Jan
Dan poets ik 'm
.
CaCarolien
r01ienC
En Ik !
Jetje
.
e
En ik !
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Margareth a .

erz

Karel, harden wassehen, gauw ! (J a n, C a r o l i e ii, J e t j e
K are 1 (if (tool de 'coordeur iiizks) .
Staphorst .
. Margaretha !
Vat is dat flu P Kinderen, blijft loch

ZEVENDE TOONEEL .
Staphorst, Gertrude, later Too n .
Gert rude . (door de iniddeldeur

OJ)-

Alleen : ' Ik meende hier stemmen to hooren .
Staphorst .
Ja, de kinderen
Gertrude .
Zijn gevlucht, toen zij mij hoorden aankomen . Eenvoudig
Been manier ; maar . . . mij verwondert het al wee( niet .
Zij zagen er natuurlijk ontoonbaar uit en warm met de eerie
of andere baldadigheid bezig .
Staphorst .
Gertrude . . . alles is flu tussch en ors afgesproken en
ik denk er niet aan op deze afspraak terug to komen . Daarvoor hebben mijn kinderen je hulp to zee( noodig ; maar
. . . joist, onidat ik zoo innig overtuigd ben, dal je
loch
't goed met hen meent . . . moet ik er flog eenmaal op aandrinben, dal je hen zacht en liefderijk behandelt . Ik zei
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't gisteren avond al : met dwang zal je niets, met overreding veel, zoo niet apes, van hen gedaan krijgen .
Gertru de .
Gustaaf, na de gehrekkige opvoeding - of liever het gebrek
aan een opvoedirig - dat hen ten deel is gevallen, maak ik
rnij hieronitrent geed illusies . Wel zullen de kmderen terstond beseffen, dat het voortaan uit is met hunne onfatsoenhike loshandigheden ; maar daar zal het gevoig van zi,jn,
dat zij vooreerst niets anders in mij zien dan eene onaangeu ame, bedilzi eke gouveril ante .
S t a p h 0 r S t.
Sel peen, wel peen ; ik zal hen immers van apes op de
hoogte brengen .
Gertrude .
Is dit dan nog niet gebeurd P
Staphorst .
Het was mij miog ornioge1ijk . Dc tank is ook waarlijk
niet licht . 1k hen al een paar malen een eind 0 weg geweest ; maar telkens is er wat tusschenheide gekomen .
U e r t r u d e . (onterreden,) .

Je hebt mjj dus hier laten komen, terwiji apes nog kan
afstuiten op de weigering van Carolien of Jan om zich
aan mijn condities to onderwerpen?
S t a ph o r s t . (vergoelijkend) .

Nu, nu ; het zal zoo'n vaart niet loopen .

Gertrude .
Vlei je niet islet de geda~ hte, dat ~k m j ter elfder ure
tot meer concessie's zal laten verleiden . In het bhjv en van
l argaretha heb ik al toegestenld en wie west of n4j dit
niet zal spijten . Ik kom je met een waar genoegen to hulp ;
maar . . . .
Staphorst .
Je ziet immers op welk een hoogen prijs ik dit stel, hoe
da lkhaar ik je 1)en .
Gertrude .
Ja ; nnaar ik wil ook voldoening van m jn werk hehben .
Je kinderen zijn beneden hun stand opgevoed ; zij hebben
de manieren en de zienswijzen overgenomen van hurgerlijke
kringen ; zij hesefl'en niet, wat iemand verschuldigd is aan
zijn fatsoenlijken naam . WT aren zij van adel, dais zou dit
minder gevaarlijk zijn ; maar nu zij het glazuur missen, dat
hen in staat kon stellen onbesmet met Jan en alleman to
verkeeren en een tijdlang ongedeerd dwaasheden to doers, nu
moeten zij bijtijds leeren wat hors fatsoen gebiedt, toelaat
of verbiedt . Jij mist het gezag om hen zoover to brengen ;
daaronl maak ik van de gelegenheid gebruik om n4jn wenschen to verwezenlijken . Ten eerste most je levenswijze dus
veranderen . In plaats van to verminderen, most je train de
vie hooger w orders opgevoerd . Het zou voor je meisjes allernadeeligst zijn, indien bet bekend werd, dat je to veel geld
verloren hadt om op denzelfden voet to kunnen voortgaan .
Ten tweeds sta ik er op, dat Jan zoo gauw mogelijk zijn
studies in Leiden zal hervatten en dat Carolien
Staphorst

'zen2 u'acht

rg

scheilend .

Ik west er alles van! De kogel most nu maar door de
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kerk . Wj zullen beginner met Carolien bier to lateii komen ;
Jaarna kunnen wij met Jan spreken . Willen zij niet dais
To on .
Heeft mijnheer gebeld?
St a p h or s t .
Toon, zeg aan juffrouw Carolien, dat ik haar verzoek even
bier to komen .
To on .
Best, mijuheer . (at )
G er t rude .
1k zie wel in, dat ik zelve bet me in de word zal moeten
steken .
S t a p h or st . (steed zenuwac/itig .)
Als zij ten minste . . . God, God, je kind zulk en verdriet to moeten aandoen! . . . Jjj weet niet, hoeveel die twee
van elkander houden .
Gertru de .
En gisteren was je 't met n4j eens, dat ecu meisje van
haar leeftijd over zoo'n kleine en bovendien heilzame teleurstelling gemakkelijk genoeg heenkomt!
S t a p ho r st .
Nu ja . . . . 't is beter voor haar verder lever . . . . en zij
zal er ook wel over been komen . . . Zij is jong, gezond en
kordaat ; maar daarom is die teleurstefling zoo klein niet .
Integendeel!
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Ge r t r u d e .
Gustaaf, dat je uit zwakheid je eigen bestaan bedorven
hebt, is jou zaak geweest ; maar bederf nu ten minste ook
de toekomst van je kinderen niet .

ACHTSTFJ TOONEEL .

Staphorst, Gertrude, Carolien .
Car 0 lien .
Dag, Tante . (tot S tap h o r s t) . U heeft mjj laten roepen,
islet waar?
Staphorst .
Ja, n4jn kind ; ga eens zitten . - Tame . . . en ik
wj hebben je iets to zeggen . Je bent nu al over de drieen-twintig jaar, Carolien, en je hebt ecu balder verstand
gekregen als erfdeel van je moeder . 1k heb altijd met jou
over ernstiger dingen kunnen praten dais ik geloof, dat
andere vaders met hunne dochters behandelen .
C a r o ii en (die

hoe iangei

hoe

angstiger is yeworden)

0, God, papa, hangt ons ecu ongeluk boven bet hoofd ?
Zeg 't dan liever dadelijk!
Staphorst .
Neen, n4jn kind, neon ; je zult later zelve inzien . . . Je
weet immers hoeveel ik van je houd, niet waar . . . ? Wehiu,
ik moat eens vertrouwelijk met spreken over
Willem .
C)
0
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Carolien (Gertrude achterdochtty
aaii1ciend)
Over

illein?
S t a p ho r s t .

Je weet, dat ik hem graag man ; rnaar waarop heeft hij
je nil eigenljjk gevraagd? Zijri verdiensten zijn schraal en
onzeker . IHij heeft niets to wachtei, Been relaties, geen
'V ooruitzichten .
C a r oh e n .
Maar een plan, dat . *
S t a p h or s t .
Hat van de Transvaal?
C a r u ii e ii .
Kent u het alP
S t a p ho r s t .
Zeker ; maar char wil ik mernendal van hooren! Mjn
oudste dochter naar dat land van boeren, wilden en gauwdieven laten trekken . . . peen, peen, neen, dat offer zou
ik niet kunnen brengen! Groote hemel, wat heb ik antlers
op de wereld dan mijn kinderen?
C a r o 1 i en .
Maar papa
Staph orst .
Neen, kind, zooals ik je zei, char kan niets van komen . 0,
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dat engagement bezwaart mj vreese1jk . Jelui bent allebei
nog op een leefti,jd, dat het gevoel het verstand overheerscht ;
maar de aansprakelijkheid komt op mij en ik beken, dat
die aansprake1jkheid mij loodzwaar begmt to drukken . Je
komt in allerlei valsche toestanden . . . Willems eerzucht
ZOU 01) den dour wel eens sterker kuimen bhjken dan zijn
Iiefde .
C a r 0 ii e n (zeer rere order ) .
Wat bedoelt u daarmee?
S t a ph 0 r S t .
1k wil volstrekt gees kwaad van hem spreken ; maar
is toch de waarheid, dat jij toegegeven liebt aan de eerste,
de beste 01 welling . . . Jij bent iiiet in de gelegenheid
geweest veel jonge manners to leeren kennen . , je kunt
dus geen van beiden voor de toekomst instaan en
.
C a r 0 ii e ii .
En nu komt u mij klakkeloos voorstellen van Willem
of to zien?
S taphorst .
Antwoord riiet eer je alles weet! Door een samenloop
van omstandigheden en . . . gedeeIte1jk ook door eigen
chu1d . . . aithans onvoorzichtigheid .
C a r 01 i en .
Dat heeft u mij al gezegd .
S tap hors t .
Joist ; maar hegrijp je niet welke gevolgen dit voor ors
allen en in 't bijzonder voor jou zal hebben?
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Car olie
lT e1

zeker .

IL

Wij zu l len ons abonneinent in de comedic

moeten opzeggen, de reisplannen aan den kapstok hangen,
de paarden verkoopen, misschien op een dorp gaan woven .
Dat is niet plezierig ; maar wat het zwaarste is moet het
zwaarste wegen . 1k zal er gees traan over storten .
St apho r st .
Je bent flunk en lief, dat weet ik ; maar ongelukkig zouden
al die hezuinigingen, waarvan je spreekt, ons hitter weinig
bates . Zonder huip zou het rnij toch moeilijk, zoo niet onmogelijk, zijn de twee einden van het jaar aan elkander to
knoopen . Ni is taste Gertrude hereid ons bij to staan .
C a r o ii e n .
Natuurlijk! LT w eenige zuster, die rijk en kinderloos is
zal u niet in den steek laten .
Staphorst .
Ja, maar taste step eenige voorwaarden en daarop komt
het aan .
Carolien .
A!
S tap h o r s t .
Die voorwaarden zijn geheel in jelui belang ; daarom heb
ik gezegd . . . dat ik hoopte . . . zie je, dat
Car o].ien .
1k begrijp er alles van . Zonder hem to kennen heeft
taste altijd een hekel gehad aan Willem . En waarom? Omdat
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Willeiii vale geen familie is . Een paar eeuwen geleden
warm ook de Staphorsten kleine winkeliers ; dat staat
in uw genealogie . Toen heeft er een zich verrijkt door allerhaiide geheimzinnige knoeierijen, dat heeft u mij zeif gezegd
en daarom zijn wj flu van een betere farnilie din de 1{uisuins,
die altijd eerlijk zijn geweest , dat beweert tame .
S t a ph or s t .
Wees nu niet zoo scherp, mjjn kind . Je kent het level
log pas nit de verte en daaroni zie je niet in, hoe goed
tame het met je voorheeft .
Gertrude .
1k ben volstrekt niet zoo blind voor Willems goede
eigenschappen als je denkt, Carolien ; maar zjn manieren
hindereii mij, zjn ongepaste uival1en rieken naar socialisme
en zjjn gebrek airs eerhied voor al wit hooger is, zal hem
altijd in den weg stain . Daarenboven is voor iemand van
zijn stand de liefde ccii bijzaak, het carriere makers hoofddoel in het levers .
C a r ol i e n . (,geeigeid,)
Spaar mij uw heschouwirigen, tame ; zij later mij koud,
omdat zij bevooroordeeld zijn . 1k heb dus juist g eraden . TJ
stelt als voorwaarde, dat ik van Willem of zal zien .
Gertrude.
Precies .
C a r o 1 i e n.
En heeft papa char in toegestemd?

(zich omnendend

tot S t a p h o r s t .) Heeft u ccii oogenblik kunnen aamienien,

dat ik miju wooed zou breken?

00

Staphor s
Luister flu eens iredaard . Ik ben heusch niet lichtvaardig
to week gegaan . Wat het zeggen wil veel van iemand to
houden, weet ik bij ondervinding en ik gevoel levendig
welk een zwaar offer w ij van je vergers
; maar geloof me,
rnijn kind, 't is voor je bestwil . Ondervraag alle mensehen
van leeftijd, die je kent en je zult niet alleen gewaarworden,
dat verreweg de meesten om versehillende redenen van hun
eerste liefde afstand hebben gedaan ; maar ook, dat diee gedwongen opof'ering van nut is geweest voor hun gansche
verdere levers .
C a r o l i e n (har tstoehtei jk) .
\Vat anderen gevoelen, denken en does gnat n4j niets aan !
Ik zou mij zelve slecht vinden, als ik aan tante's wensch
gehoor gaf ! Willetn heeft nlljn wooed . Daar vertrouwt hij
op en daar moot hij op blijven vertrouwen ! (S t a p h o r s t
maakt een gebnar van wan hoop .)

Gertrude

(aim) .

Dan moot Jan maar als koloniaal near de Oost trekken,
Jetrje net den een of anderen wiukelier trouwen en Kareltje op een amhacht gaan . Zal je het bewustzijn kunnen
dragon je geluk - althans wat je voor je geluk houdt
zoo dour to hebben gekoeht ?
CaroIien,
\1' it a daarmee zeggen, dat nlijn weigering u beletten
zal papa en de anderen to helped, `vanneer ik voor mij zelve
,Bets begeer :~
Gertrude .
Zeker .
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C a r ol jen .
Groote God, wat kan u eigeilzinnig 4jn en wreed
G e r t rude .
1k heii bereid to helpers ; maar ik wil afdoeiide helpers .
Goedheid met onverstand gepaard is gevaar1jker dais hardvochtigheid met egoIsme . Mijn conditie's zjln wel overwogen
en je kent mjj genoeg oni to weten dat ik geen haarhreed
zal toegeven .
Carolien .
Dat is zoo! (tot S t a p h or sE) Maar hoe kan iemnand in
eeris zooveel verliezen P Bestaat er dais geen andere manier
orn aan geld to komenP
S tap ho r st . (weifelend)
Neen . (zetcht tot G e r t r a d e .) -bet wordt mij to kras .
(G e r t r u d e brenyt heirs door een geber tot zwjyen,)

Car olien .
U heeft toch uw toestemmning gegeven .
Gertrude .
Toen je papa nog in staat was je jaar1jks eels sorn nice
to geven ; maar dat is nu onmogelijk geworden!
St a p hors t .
Ach, kind, als je beseffen kon, hoe het bewustzijn van
eigen schuld mij in deze zaak pijnigt . 1k ben altijd zwak
geweest, zwak voor mijzelven, zwak voor mijn kinderen .
Verwijt ik n4j niet elken dag, dat ik niet in staat ben ecu.
pair duizend guldens jaarlijks voor jelui to verdienen P
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C a r 0 ii e n

(hem aangedaan omhelzeno'/L

Papaatje!
S t a p h o r s t.
Ook ik heb niet willen luisteren, toen mijn wader mij den
raad gaf aithans of to studeeren en flu ondervind ik er do
gevolgen van . Op mijn leeftjjd afhaukelijk!
Carolien .
1k vraag u god rekensehap, vadertje, en ik verwjt
u niets ; maar ik houd van Willem, hij boudt van mu
en die liefde zal noon verflauwen, al moesten wj hog
Lien jaren op elkander wachten . 1k geloof vast, tat wij
samen gelukkig zijn . Kan u nu van mij vergen, tat ik om
der wille van tames opvattingen een man, dies ik hoogacht,,
dien ik vereer, then ik aanbid, harteloos en Ieelijk zal behiuidelen? (zij keen ,rich af en gnat aan net veiister stare .)
Staphorst

"zacht tot

Gertrude .)

Laat net maar nit zijri . Wij zullen ons verminderen en
Gertrude .

('zacht tot

Staph orst .)

Zal je tan noon leeren voihouden?
St a p hors t.
rat een toestand!
Gertrude .
Carolien, je denkt rnisschien, tat ik je dwingen wil ;
maar tat is volstrekt niet net geval . Liefde voor al mjn
neven en nichten is mijn eeiiige drijfveer. Wil je die liefde
nfwijzen, je zult er geeii kwaad woord . van rnij over hooren .
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1k iaat je vrje keuze ; maar een ding most je wel bedenken :
de verantwoordeiijkheid, die je op je neemt, is zees groot .
1k laat nu nog char, dat je papa zich voortaan ails genoegens zal moeten ontzeggen ; maar zjjn inkomen is ook niet
toereikend meer om hem in staat to stellen aaii Kareitje
een kosthare opvoeding to geven ; Jetje zal niet in fatsoenlijke kringen kunnen uitgaan ; het zou dus wel een wonder
zjjn als zj een goed huwelijk deed en Jan, die nu met alie
geweid schilder wil worden, zal to iaat tot het inzicht komeri,
dat het in ons land een dwaasheid is van de kunst een
positie of zeifs rnaar een broodwinning to verwachten . Armoede, fatsoeniijke armoede staat hier voor de dear en al
ken je de voile kracht niet van dit woord, je zuit er je
toch wel eene flauwe voorsteiling van kunnen makers .
Car oh en . (nadel/hend .)
Armoede!
St a ph or s t (die hair vii naderen .)
Kind, kind
G e r t rude .
'Zac1?t) Maak haar niet weekhartig . (hij gaat utters met
bet hoofd in de handed) (luid) Je hebt de toekornst vaii vier
menschen in handers .
C a r o ii e n .
Dc toekomst van vier rnenschen! Ja, die verantwoordeiijkheid is wel ijseiijk groot! (uitbclrstend/) Maar ais ik nu toch
niet kan? Ais het niij onrnogelijk is WTillem zoo iets aan
to doers ?
e r t rude .
Jconi, korn, west je niet, dat aiieen hetgeen wij voor an-
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dorm doers ons de ware bevrediging sehenkt ? J e cult er
1laderhand zoo's berouw van hebben, als je nu koppig blijft .
Caroli en .
0 God, wat een nlarteling, wat een marteling ! (G e r t r u d e
oreng~; aun C ar o lien, ilie op een stool is -neergezonken Bert
yeas water ; (Jatubers spring jt iced er op) .

beantwoord mij gene vraag . . . . oprecht .
Papa
~T erlangt . . . . u
. waarlijk . . . ernstig, dat ik doers
zal wat tante wig P
Staphorst .
Ja, mjjn kind, hoe graag ik neon zou antwoorden, ik
sloop hot .
Carolien . (heftig tot Gertrude .)
Maar u zal mj toch wel een bedenktijd willen toestaan .
Staphorst .
Natuur
G e r t r u d e.

(snel incallend )

Neon . Die bedenktijd zou ailedn ten gevolge hebben, dat
je under den invloed van anderen kwaamt . Je moot zelf=
standig en dus dadelijk beslissen . Bovendien wig ik weten,
waaraan ik n4j to houden hob . Dit is hot eenige, dat ik
your mij zelve verlang, waarlijk niet to veel .
Carolien . (befog)
U zou wel antlers spreken, als u beseffen kon, wat u van
mij eischt ; nlaar char is u to koud, to berekenend voor ! Een
hart broken! U zou er urn huilen, wanneer hot maar op
~ .et tooneel gebeurde !
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Staphorst .
Kind, zoo mag je niet spreken! Je tame
ertru

.

d e . (hem weei'houdemid)

Laat haar . Zj is veel to opgewonden orn de kracht van
haar woorden to gevoelen . Naderhand zal zjj wel antlers
leeren oordeelen . - Je geeft dus toe, niet waar?
Carolie n .
1k inoet immers wel, als u n4j dwingt, als u rnisbruik
maakt van treurige ornstandigheden, als u ons alien het
rues op de keel zet!
Staphorst .
Nu, nu, nu, later zal je zelve .
Carolien .
Zeg dat niet . 1k wil er niets van hooren, dat de niisdaad,
die ik aan Willem bega, voor rnij ooit tot een geluk zou
kunnen worden! Wanneer ik het mooiste, het beste, het
heerlijkste, dat ik hezit, ten offer breng, dan geschiedt dit
voor u, voor Jan, voor Jetje, voor Karel . Daarom eisch
ik ook van tame de erkenning, dat welke geidsommen 4j
voor ons nit za geven, onze sehuld van dankbaarheid op
dit oogenblik door rnj voor alien is
of hetaald .
Staph orst .
Ach, ach, dat je die heftigheid niet wat kunt matigen!
Gertrude .
1k denk er diet aan ooit eenige dankhaarheid to eischen!
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Carolien .
En oilthoud ook dit nog : ecu anderen man neeili ik nooit,
Neef George hehoeft zich this Been illusies to makers!
Gertrude .
Maters wij George er niet hij balers . Je bent besloten ;
dat is voor het oogenblik hoofdzaak . Hoe wil je died meneer
Huisunl to kennen geven, dat . . . .
5taphorst .
Wil ik met hens spreken'
Gertrude .
Of ik ?
Ca roiieI .
Neen , ik zal heal sehrijven .
Gertrud
Maar wat ?
Carolien .
De waarheid ! Hij heeft recht ze to kennen en hij zal ze
kennen .
Gertrude .
Maar de voile waarheid is haast even gevaarlijk als een
tastbare leugen ! Je begrijpt toch, dat niemand jets van die
geldeljjke aangelegenheden mag vernenien .
Carolien .
Wees gerust, tame . Al zondigt
Them dikes ijls tegen
't geed men doet of men laat, een geheini, dat ak hem
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toevertrouw, verklapt hij islet . (z j wi-l licks vow' heenyaan ;
rr aai' barst ire tranen uit, eer zip rye deuv bereikt hee f't .) 0 ,

God, wie had ooit kunnen denken, dat . . . .
5 t ap h ors t . (spelt

OJ) hair toe, slant
zi ju, armrz omn haar h,een
en coert haar a eg .)

Mijn kind, mijn arm kind! (
Gertrude (alleert .)
(men boom belles .) Zij zal hens schrijven . . .
ja ;; maar
het spreekt van zelf,, dat die brief niet verzonden mag
worden . Hoe belet ik flu, dat zoo'n Huisum . . . . ?

NEGE TDE TOONEEL .
Gertrude, Toon .
T o o n (c, arr lurks achter oJ)komend .)

Mevrouw, char belt meneer Hulsum . Ik heb no; maar
niet opengedaan, omdat ik zoo'n druk gesprek hier hoorde .
Ik moist niet . . . . ik dacht . .
Gertrud
Laat bet denken voortaan maar aan mij over, Toon .
V erzoek mijnheer Huisum hier binnen to komen ; maar
zeg aan niemand, dat hij er is . . . . aan niemand, versta je?
Toon .
0, ja, heel goed, mevrouw . (ter zijd e) Er is jets niet in
(leis hank .
Gertrude . (T o o n ter ugroepen d .)
Toon .
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T o o ii . (zici? omuenc/enci .)

Mevrouw .
Gertrude .
Er wordt tegenwoordig veel geklaagd over brieven, die
verloren gaan . Dat kornt meestal, doordat de adressen niet
duidelijk geschreven zijn . 1k wil van flu of alle brieven,
die bier uit huffs gaan, zeif nazien . Je rnoogt er dus geen
in de bus doers, dien ik niet eerst in handers heb gehad .
Goed be repen?
T o o n.
Zeker, rnevrouw . (a f) .
Gertrude (cheers .)
Nu van avond flog ecu kleine altercatie met Jan, dan
zijn wj al in een beter vaarwater . Margaretha zal wel
eindigen met in to zien, dat zj op den dour bier niet kan
biijven .
TIENDE TOONEEL .
Gertrude, Willem .
W ill e rn (van links hinnentiedend .)
He, mevrouw Eltenhurg, u bier?
Gertrude (stijf gioetend .)
Mijnheer Huisurn .
ill e m .
Kan u er dan flog maar altijd niet toe besluiten uw
aanstaanden neef Willem to noemen?
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Gertrude .
an daag ininuer dais ooit,
rill em .
Hoe dat :?
Gertrude .
Ik heb op mij genomen a eene nlededeeling to doer .
Carolien ziet zich om zeer overwegende redenen genoodzaakt den voorloopigen band tussehen u en haar to verbreken .
Wr ill e m ('eer rerbaasd) .
He?

'at vertelt u ? U maakt gekheid, niet wear?
Gertrude .

Ik herinner mjj niet met u ooit gekheid to hebben gern[,akt .
V illem .
Maar wet u zegt i s onmogelijk ! Het kan niet ernstig
gemeend zijn .
Gertrude .
Waarom ? Ik weet, dat u voor aanstaande echtgenooten
het van belang acht elkander door en door to leeren kennen
in een lang en vrij engagement, welnu, uw engagement
heeft zeer lang geduurd ; men heeft a dikwijls genoeg semen
alleen gelaten en het gevolg van de nadere kennismaking
is, dat Carolien er van afziet haar toekomst aan de uwe
to verbinden . Acht u dit zoo onmogelijk ?
Willem .
Zeker ! Carolien er van afzien haar toekomst . . , zoo
ineens . . . maar ik geloof er niets van !
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Gertrude .
't Is toch werkelijk het geval .
\TjJl ei'n

Oni welke reden dan . . . om welke reden? Zulk ecu
dondersiag hij helderen hemel! Gisteren warm wij flog
van morgen is . . . Dit kan inimers niet! Keen ; dat moet
4j mjj zelve zeggen! (hij yaat naar de dear links)
Gertrude (bedaartJ .
Carolien is niet t'huis .
Willem .
Al weer niet? En zij heeft u met deze boodschap helast?
Groote God, . . . de TransvaaJ . . . haar papa . . . die
schrik! Zou hij haar gedwongen hebben? . . . Wel neen!
Carolien is niet iemand, die zich laat dwingen .
Gertrude .
Zelfs met overreden!
Willem .
Maar wat voor grieven heeft zj dan tegen nij?
Gertrude .
Grieven? In 't geheel Been .
Willem .
1k moet toch het een of antler misdreveu hebben .
G er t rude .
Wel neen . U wil niet trouwen, eer u haar kan onder-
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houden . Dat heeft u dikwjjls genoeg gezegd . Aan uw
engagement is vooreerst geen Bind to zien . Dat zou zeker
al voldoende wezen . Missehien zijn er ook nog andere
redenen . . . redenen van meer intiemen card
Willem .
Mevrouw Eltenburg, ik neem met deze verkiaring geen
geiTloegen . Het komt mi,j ongeloofeljjk voor, dat n4jn flinke
openhartige, ongekunstelde Carolien mij door ecu derde
zou does weten : je bent me plotseling onverschilJig geworden . 1k geef haar niet op, eer ik uit haar eigen mond
mijn vonnis heb gehoord (G e r t r u d e haalt zwjgend de
schouders op,,) . Bli,jft u er bij, dat ze niet t'huis is?
Gertrude .
1k blijf bij al, wat ik gezegd heb ; maar wil u het huffs
doorzoeken
Willem .
1k weet, wat rnij voegt, mevrouw . Wees zoo goed n4j to
zeggen, wauneer ik haar kan spreken, zij 't ook voor het
laatst .
Gertrude.
Nooit meer .
W ill em .
1k word dus eenvoudig als ecu schooier het huffs uit gezet?
Gertrude .
1k dacht, dat u verstandiger zou redeneeren, mijuheer
Huisum en de zaak ook eens van Carolien's standpunt
bezien .
4
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\V ' I l l e iii .
Kan er dan een Standpunt bestaaiJ, dal wettigen zou .
ch, ik zou dwaasheden gears zeggen, misschien ook wel
doers . 't Is peter, dal ik pier met langer blijf. Ik ga, mevrouw,
n)aar min heengaan heduidt volstrekt niet, dal ik mij op
doze manier voor altijd de deur laat wijzeii . W at a niij
heeft gezegd, is niet de waarhei i, aithans niet de voile
waarheid! En ik moet . . . . ik wil de waarheid kennen !
Hoe weet ik nog niet ; maar ik zal een iiiiddel vinden ; dal
heloof ik u ! ( hij groef en vei •t rekt)
G e r t r u d e . (eileen, teiu i ;l men hoort
hellen .)

W at een loon voor ieinand, die zieli inbeeldt een fatsoenlijk
man to zijn ! Dat is nu loch immers eenvoudig gees inanier !
Eeu middel . . . . zei hij . Nu ja, dal zal ook wel een brief
~ijn, die dus ondersehept moet wrden .

ELFDE T+OC)1N EEL .
G extrude, Toon, later Staphorst, Margaretha,
Carolien, Jetje, Jan, Ilarel .
Toon (aan de nuddeldeur)

Mevrouw, de soep steal op tafel .
Gertrude .
Is nnijnheer gewaarschuwd
Toon .
Ik heb volgens gewonte voor pet eten gebeld .

JI
(Staphorst va l 1uik~ roor 'iiet Carolien
gear mo' ; 1VI a rg are th a van links archer gear ind
en gerolgd (loon • Jan .)
S t a p h o r s t.

(ter iii l

en,
met

Jetje
K are 1

d e kinderen

yoel err (d preaten .)

Konlaan, kinderen, aan tafel, aan tafel !
J a ii .
Vooruit, groote Sachem !
Jetje .
He, daar is tante !

(plotsthnge stilte)

Gertrude .
Ja, daar is taste, die van daag hier blijft eten .
Staphorst .
En voortaan hier blijft wonen .
Alle ki ndererl en 1vi a r g a r e t h a .
Vat
Gertrude .
Dat is vreemd, he ; maar je went er wel aan . Ik vertrouw,
dat wij 't gauw met elkander zullen kunnen vinden .
Mar g aretha .
Gustaaf, als nievrouw Eltenburg hier komt inwonen en
dus de leiding van het huishouden op zich neemt, dan word
ik natuurlijk overbodig en . . . .
St aphorst .
Integelldeel, Margaretha ; ik heb uitdrukkelijk aan nlijn
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zuster de voorwaarde gesteld : Margaretha blijft de huishouding bestieren, zooals zij dit nu vijf jaren lang gedaan heeft
Gertrude .
Welke voorwaarde ik terstond goed heb gekeurd (zij strekt
de hand uit, die M a r g a r e t h a sehoorcoetend aa-nneernt)
1k hoop, Margaretha, dat ook wij het met elkander zullen
kunnen vi~lden .
Mar garetha .
1k zal er mijn best voor doers, mevrouw . (S t a p h o r s t
geeft G e r t rude een an n en geleid t hair door aye inid d eldeur (if; de kinderen volgen flu isterend en giegelend .)

Staphorst.
Komaan, kinderen, aan tafel !
Margaretha . (alleen)
Wat staat ons nu to wachten P

BEDFiIJF II .
Zelfde decoratief van het vorige bedrijf . De oude meubels zijn ecliter
door nieawe vervangen . De deuren zijn versierd met portieres . Op
de plants van de schrijftafel staat eeii gueridon omgeveu door eeri
sofa en phantasie-stoeleri . De tafel links is vervangen door een piano .
De serre is gesloten .

EERSTE TOONEEL .

Carolien .

Mevrouw van Goor .
C a r oh e n.

U gnat dus morgen pas op de boot .
Mevrouw van Goor .
Ja . Van Goor is al in Amsterdam . Wj logeeren van
nacht in het Bijbel- hotel en varen morgen uit .
Carolien .
Telkens hekruipt mij veer de lust oni toch maar met u
mee to gaan .
Mevrouw v a n G o o r .
Het spi,jt ons alien genoeg, dat je het niet doet . Zoowel
voor mj zelve als voor de rneisjes had ik je met plezier
naar Batavia meegenomen .
C a r 0 ii e n .
1k heb er waarlijk ernstig over gedacht, mevrouw ; rnaar
papa zou het zich zoo aantrekken .
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Mevrouw van G o o r .
Je papa zal het zich nob veal erber aantrekken, wanneer
je verhouding tot Mevrouw Eltenburg hoe langer hoe
onaangenamer wordt . Fn dat daze verhoudinb er onmogelijk
op kan verbeteren ligt in den card van de zaak . Jelui bent
been mensehen voor elkaar .
CarolleII .
Ik weet helaas niaar al to goad, dat u gelijk heeft . Daarom
ben lk al herhaalde malen vast besloten geweest met u nice
to gaan ; nlaar zooa)s 't ~aat, telkens raakte ik wear aan
bet wankelen en . . . .
Mevrouw v a n G o o r .
Doe zooals je goedvindt, mijn lieve . Ons huffs in de Oost
staat voor je open en mocht je van daag nog tot andere
gedachten komen, dan weet je waar wij in Amsterdam to
vinden zl~n .
Carolien (lachend.)
H et zou wat moois wezen, als ik a eensklaps op hat lijf
vial, zonder uitrusting, zonder . .
Mevrouw van G o or .
Dat zou hat minste zijn . 0p de boot is nog plants genoeg
en hat goad van mijn Rudolphine past je, alsof hat voor
je gemaakt was . Maar ik wil je niet in verleiding brengen .
Als je meant hier to moeten blijven, blijf dan, mijn kind .
Ik wensch je sterkte en een goede gezondheid . (zig omhelzen
(ha 1/del .)

C a r ol i e n .
En ik wensch u een voorspoedige refs . Voor daze laatste
maal mag ik u wel tot aan de voordeur geleiden, iiiet waar,
Mevrouw v a ii G
Zeker, mijn baste . (prtttend links

0 0 r.

af.)

TWEEDE TOONEEL .
Gertrude, Louis .
G e r t r u d e . (door de nuddeideur niet
L o u i s opkornend .)
Zie zoo ;
Louis .

flu

weet je hier den weg . Je voornaam isi miners
Louis .

Precies, mevrouw, mijn voornaam is Louis .
G e r t rude .
Heb je voor de Iiverij gezorgd P
Louis .
Die is gereed .
Gertrude .
1k wacht niijnheer van avond met den laatsten train en
ik zou graag willen, dat je dais al een heetje op dreef
waart .
Louis .
Leer wel, mevrouw .
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Gertrude
Thai dus je goed en loop in 't voorbijgaan even b dien
nieuwen kok aan . . . (op een kaartje kijkend,) Adoiphe
de Laer .
Louis .
A, den cuisinier .
Gertrude . (lezenci)
Juist : cuisinier-patissier, organisateur de reunions intimes
et officielles . west je zijn adres
Louis .
Natuurlijk, mevrouw .
Gertru de .
Verzoek hem van middag flog hier aan to komen .
Louis .
leer goed, mevrouw .
Gertrude .
Dat is ailes . (L ou i s bnigt en gait keen ;
is komt George binnen .)

flog eer ha weg

DERDE TOONEEL .

Gertrude, George .
G e or g e van (links achter binnentredend .)

Bonjour, chere cousins
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G e r t rude .
Dag George . Carolien is zeker in de serre .
G e org e .
0, dat treft goed . 1k zou u graag even afleen spreken .
Gertrude .
Neem plants . Je ziet er niet al to best uit, rnijn jongen ;
wat gefatigeerd!
George.
Van het werken ; ja, dat kan wel zijn . 1k bee van nacht
Carolien
pas orn drie uur naar bed gegaan . Maar
zou hier kunnen komen ; permitteer inij dus met de dear in
huffs to vallen .
Gertrude .
\Vat is er?
George .
1k avanceer met Carolien niernendal .
Gertrude .
Geduld, geduld! 't Is nu pas een groote drie maanden
geleden, dat zij dice Huisum heeft afgewezen . Voor haar
fatsoen kan zij dus moeilijk zoo gnaw weer eeri antler . . .
George .
Ja, dat begrijp ik wel ; rnaar toch
ziet u . Ach ;
't is maar beter, dat ik u eens ronduit vertel, hoe de york
eigen1ijk in den steel zit . De firma doet mooie taken, heele
mooie zelfs . SV1J hebben in Rotterdam eene uitstekende repu-
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tatie ; maar dat legt verplichtingen op en als je dan ambitieus bent . . . met de tegenwoordige scherpe concurrentie . . .
Enfin . . . . it faut faire grand en daarvoor is uitbreiding van
kapitaal onverniijdelijk .
Gertrude .
Lei je mij gistereli niet . dat je compagnon van Veers eon
schatrijk huwelijk goat doer
George,
Ja en dat is ook de waarheid, al mag ik u den naam
van llet meisje nog niet noemen ; maar . . . . char zit nu
juist de knoop . Wanneer h ij zulk eon groot kapitaal in de
zaak steekt, dan begrijpt u wel, dat ik voor niijn fatsoen
evenveel wil aanbrengen . U is uiet in zaken ; maar dat zal
u toch wel duidelijk zijn .
Gertrude .
Volkonien duidelijk ; maar . . . , niijn broer heeft eigenaardige opvattingen en wie weet of . . . .
G e o r g e (haastig

en

eenigszins

bean gst .)

Wat is hid eigenlijk van plan Larolien mee to geven ?
Gertrude .
Dat zou ik je niet kunneli z eggen .
over zijn financieele aangelegenheden .

HU

spreekt bijna nooit

George .
Loo . . . . Spreekt hij char bijna nooit over . Anderen doers
't des to moor . Neef Gustaaf had den naam van rijk to zijn,
zelfs zeer rijk ; maar in den laatsten tijd . .

9
Gertrude .
Is er, dunkt mij, niets voorgevallen, dat de mensehen tot
andere gedachten kon brengen . Sinds ik bier in huffs hen
gekomen, is zijn leefwijze nagenoeg onveranderd gebleven .
wij hebben de salons eens laten opmaken, een nieuw rijtuig
gekocht ; wij zullen wat meer menschen gaan zien ; near
overigens
George .
Ja, ja ; char steekt geen kwaad in ; maar . . . . ziet a . . .
die leefwijze is vroeger eenvoudig geweest . . . . zees eenvoudi
en nu zijn er, die zeggen niemand behelpt zich meer dann
hij nioet .
Gertrude .
Van behelpen is geen sprake !
George,
1k redeneer zoo niet ; maar u hegrijpt de menschen . . . .
en dan met die ongaarsche taken is 't niet voor den wind
gegaan ; bijgevolg
Gertrude .
Bijgevolg word jij bang je zedelijke verplichtingen tegenover je compagnon niet na to kunnen komen en . . . .
George .
Dat is to zeggen : ik
Gertrude .
En hen je half en half van plan een overijlde stab te
doers, waardoor je huwelijk met Carolien ;emakkelijk zoli
kunnen niislukken .
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George .
Ja, rnaar

.
Gertrude .

Hoeveel geld heb je voor de uitbreiding van je zaak
noodig?
George .
Voorloopig vijftig . . . . (hij aarzelt en ziet G e r tr ud e onderzoekend aan) neen, wel tachtig duizend golden .
Gertrude .
Pat is veel ; maar het geld brengt dadelijk rente op,
niet waar?

0, prachtige rente.
Gertrude .
Als ik je dan eens veertig duizend golden voorschoot . Je
betaalt mij daar een mange rente van en de overwinst hlijft
voor de zaak .
George .
0, nicht, dat overtreft rnijn stoutste verwachtingen . 1k
vind geen woorden orn u mijn daiikbaarheid uit to drukken .
Gertrude .
Natuurlijk moet ik daarvoor effecten verkoopen .
George .
Dat zal ik voor u doers en gratis, dat spreekt van zeif .
\T anneer niag ik de pap ieren konien balers ?
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Gertru de .
Heb je 't geld zoo gauw al noodig?
George .
Ja ; dat is to zeggen
alles flu j uist niet ; rnaar toch .
als ik maar een gedeelte . . . . en dan de effecten staan tegenwoordig juist bijzonder hoog . Hoe eer u dus verkoopt, hoe
voordeeliger het voor u is .
Gertr ude .
Nu goed ; ik zal van daag nog in de brandkast gaan . .
George.
Dan zal ik morgen ochtend oni negen uur hier zn .
Gert rude .
Je kornt hier morgen immers eten ; waarorn zou je tweemaal per dag
9
George .
Voor u, nicht en . . , voor de zaken!
G e r t r u d e (hem schertsend net den
ringer dreigend,) .
Je komt zoo druk over, dat ik mjj wel eens afvraag, of
je voor de liefde de zaken niet ccii beetje verwaarloost .
George (schaiks) .
Daar heb ik immers een compagnon voor .
G e r t rude (schertsend) .
Wel foci!

U e org e (scha1k) .

her is, sprak hij, nocli niijn wader, nosh de tuinniaii, die
het boom .
U er t r u d e .
Nu nog een vraag : je spreekt dikes j1s Leidsche studenten : dat weet ik van Jan .
George .
Bat is to zeggen
U e r t rude .
Wees gerust ; ik heb niets kwaads van je gehoord . 1k
wilde aileen weteii, hoe Jan zicli gedraagt .
George .
1k geloof geed ; maar . . . een student, die geeli arnie
slokkert is, werkt zelden voor zjn promotie . Zuinigheid is
nn joist Jan's fort niet en .
U e r t r u d e.
Hij meet natuurlijk meedoen .
George .
Er is meedoen en meedoeii . . . Hj houdt nog al van
spelen .
U e r t r u d e.
Zoo .
George .
En als hij verliest meet hjj dikwjIs leenen of opuemen .
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0- e r t r u d e (nadenkend) .
G , . . . (zich herstellend) Nu, als hj maar in fatsoenlijk
gezelschap bljjft .
George .
%Vat dat aangaat, hij is in ecu zeer chique club .
Ge r tru de .
ti eet je ook bij Coeval of hij een liaison lieeft P
George .
Een liaison P
G ertrude .
1k bedoel een amourette met een meisje uit den burgerstand . Dat zou hem voor veel kwaad behoeden en naderhand
kan je zulke dingen gemakke1jk afkoopen .
George .
Alors it s'agit d'y rnettree
le prix . Als u wil, zal ik het
eens voor u oiiderzoeken .
Gertrude .
Doe dat, miju jongen . Nu ga je zeker naar Carolien P
George .
U raadt uiijn gedachten . Tot straks, chere cousins . Je
vain me vouer a 1' amour .
George .
Tot straks . (0- e o r g e rechts al j .
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VIERDE TOONEEL .

Gertrude, Jetje, Margaretha
Jetje

(gevolyd door Margaretha
van links opkornend) .

1k geloof zeker, dat rnijn postzegel-album hier ligt .
Gertrude

(die op het punt was to
vertrekken).

Jetje, gisteren avond heb je geen gamma's gespeeld .
Jetje .
1k mocht niet, orndat u visite had .
Gertrude .
Juist ; maar dat verzuim moet nu ingehaald worden .
J e t j e (boos) .
In mijn vrijen tijd P Neen ; dat doe ik niet .
Gertrude .
Dat zegt geen fatsoenlijk meisje! Margaretha, ik verzoek
je er voor to zorgn, dat Jetje behoorlijk studeert .

VIJFDE TOONEEL .

Jetje, Margaretha .
Jetje .
Dat vied ik flu eenvoudig geen manier! Papa heeft altijd
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gezegd, dat ik tussehen twaalf en tweeen doers mocht wit
ik wilde, en dus .
Margaret ha .
Kom, kom ; je moet dat niet zoo uitrekenen . Studeer 1111
rnaar eerst een kwartiertje, dan hebben wj nog tijd genoeg
om samen de nieuwe postzegels op to plakken . Kijk, char
ligt bet album .
Jetje .
Geef eens bier !
Margaretha (zaet) .
Zal je dan eerst gamma's spelen?
J e tj e (die list album aaineint
en acer neerleyt) .

Nu . . . . omdat jjj bet vraagt, tints Greta . (de J)tanO opeiiend)
Voor die drilmajoor zou ik bet niet doers, boor ! (Zj .speelt
een pai' gamin 's ; Margaret h a neeint eeii aerk ter hand .
P/ot i7iny slant Je tj e eenige eaische, ons tmenltangend e accoolde nait en Iioudt dnarna op) .

Margaret ha .
Maar kind, wit beteekent dat nu? Tante Gertrude kin
alles hooren .
e tj e (met ale tabouret rout
(Iran ic/Id .)

Het kin mij niets schelen! 1k heb alti,jd ecu hekel airs
muziek ;shad .
Margaret h a .
Papa heeft je gevraagd gehoorzaam to zijn en je wilt
5
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papa immers Been verftriet doers . Hj houdt zooveel van zjn
kinderen .
Jet je .
Tegenwoordig niet veer !
IMI argaretha .
Foei, Jetje!
Jetje .
Als hij nog van ons hield, zou h1 tame Gertrude niet
in huffs hebben geiomen . INiemand was op hair gesteld ;
jij ook niet, tame Greta . Vroeger keen papa bet schoolwerk na, vertelde eens wat, speelde kiok en hauler mee en
leerde ons allerlei aardigheden . Tegenwoordig is bier aan
cominandeeren Been gebrek ; maar bemoeieii . . . , doet niemand zich meer met ons .
NI a r g a ret Ii a
En ik dan?
J e tj e . (opspiiiigec/ ei Mar g ar e t h a oiiih elzel/(i) .

JiJ bent een snow, tame Greta . Had papa ons ,jou maar
tot nieuwe mama gegeven, dan zou iedereen bier niet zoo
sip kijken en dan was hij zeif iiiet voor vjf maanden 01)
gels gegaan .
NI

a r g are t ha .

Maar hij is immers voor taken iiaar Hongarje . Van avond
Iaat koint hij terug en je zult zien, dat tame Gertrude
dan veel minder streng wordt .
Jetje .
1k west er alles van, al vertelt tame mjj niets . Zondag
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zei ze aan Jan, dat hij vandaag moest komen eten, omdat
papa van avond amt den laatsten train terug zou keeren .
Margaretha .
Juist ; straks komt Jan uit Leiden .

ZESDE TOONEEL .
Jetje,

argaretha, Karel .
IL a r e 1

(1u1/ l Unks Vool' opkoin end
ii/et schoolboeken under
den arii~) .

Hoe laat is 't toch ? (hii geenu t en re/°t z1eh

flit/, .

Mar garetha .
Hoog tijd om naar school to gain .
J e t j e . (steeds vooi de pwno gezeten ) .

Ben je wear in slaap gevallen, misschien islet een sigaar
in je mond
h arel .
Je weet heel goad, dat tame hat rooken verbiedt .
Jetj e .
En jij hat toch duet, net als likeurtjes drinkers .
karel .
Dat is niet waar !
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Jetje .
't Is wel waar, schnhei1ige vleier! 1k heb in de leerkamer een sigaar van je gevonden .
K are 1 .
Die ga je nu zeker aan tame brengen om ook eens een
prijsje to krjgen .
Jetje .
Of een dubheltje, zooals jij, wanneer je klikt, he P
K a r ci .
Juist .
Jetje .
Zoo laf ben ik nu niet! Hier is je sigaar, gehoorzame
deugniet . (ZU yefP I?eln de stgaar) .
Mar g a ret ha .
Zeg je geen dankje, Karel?
Karel .
Gaat dat jou wat aan P Jj hebt tegenwoordig hier in huis
niernendal to zeggen .
Jetje .
Papa moest eens weten, hoe schandelijk jij je gedraagt
als tame er niet bj is!
K a r e 1 (snaucend) .
Houd toch je . . . (hj zwijgt re,schiikt stiff) .
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ZEVENDE TOONEEL .
Mar ga ret ha, Je tj e, Karel, Gertrude .
G e r t r u d e.

(door de n uldeldeur 01)korn end .)

Waarom hoor ik geen gamma's meer?
K are 1

('ileemoediq .)

Lieve tame, ik ga naar school .
Gertrude .

Gent een kus yerend, op
zachten toon .)

Heb je goed gegeten, Karel 9
K a r ci .
Zooeel, dat ik flu veer dorst krijg ; maar ik durf geen
water drinkers .
Gertrude .
\Vaarom niet?
Karei .
Orndat ik geiezen heb, dat water alleen dikwijls ongezond is .
G e r t rude .
Wil je dan wat limonade hebben? Margaretha geef . . .
K argil . (hctastig)
Och, rieen, tame, ik kan geen zuur verdragen ; maar ais
u mij ecu scheutje Madeira zou wipers geven
Jetje . (tee• zjde . )
%Te i

ze ker .
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Gertrude .
Wie goed oppast, slag wel eens een extraatje hebben .
Margaretha, geef Kareltje wat Madeira islet water . (K are 1
gaat zitten ; M a r g a r e t h a Iiaalt een kara f water en twee
glazes uit het buffet en p1wtt't d it ((lies op rte to fel .,) Waar-

om heb ik in den laatsten tijd geen rapporten van school
meer gekreg en ?
K a rel . (ortthutst .)

Orndat . . . . onldat zij afgeschaft zijn .
Gertrude .
Zoo .
Karel .
De meesters hebben geen tijd meer one rapporten te schrijven . 't Is tegenwoordig zoo druk, zoo druk !
, etje . (icr zijde .)
Wat een leugenaar !
(extrude .
Jij zult er niet minder vlijtig om werken, he? Zit je nog
op een, nlijn jongen :~
Karel .
Zeker taste ; ik zit altijd op een .
J etj e . (ter zijde .)

Ik geloof er niets van .
(M a r g a r e t h a wit insehenken ; inaar K a r e l d uwt hair
weg en schenkt zich ze1cen aladeira zonder water in .)
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G e r t r u d e . (iceer stranger)

Wat brom je toch, Jetje? 1k vroeg, waarorn je geeii
gamma's meer speelt?
J etj e .

(op

de piano-tabouret ye-

zeten, werpt hear in uziekboele voor Oertrudes voeten
near . .)

Omdat ik den brui geef van do muziek! 1k dank voor
opzitten en pootjes geven! 1k heb been lust in een speeldoos
to veranderen, die u kan opwinden en laten afloopen, als
or menschen zijn
Gertrude .
Jo step je wear heel onbehoorlijk aan! Raap dat muziekbock dadelijk op!
Jetje .
voordat u n4j belooft de rnuziekjuffrouw of to zeggen .
Gertrude .
Wil je hot book niet oprapen?
Jetje .
Neen! Carolien laat zich niet drillen ; ik evenmin!
Karel . (die hat book heeft
opyeraapt, op yeinaakt lie ftalligen toon .)

her is 't, lieve tame .

(hij gait

wear utter .)

Gertrude .
Dank je, bests Karel . Jeje, je gaat dadelijk
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leerkamer en komt er niet weer uit, eer het tijd is voor de
catechisatie . Ret postzegel-album b1jft hier .
J e tj e (links

VOOl

heengaanrie .)

Ti is een tiran ; rnaar op een goeden dag 1001) ik
eens het huffs uit .

flog

G e r t rude .
Ongehoord!
J e tj e . (hij de (ieuij
Carolien heeft ook al gezegd, dot zij 't bier niet longer
uithoudt! (cf .)
G e r t rude .
Dat is

flu

toch eenvoudig gees manier!
N a r g are t Ii a (zondei eenige heftigheid .)

1k wil Agar toon niet verdedigen ; naar als ecu kind Been
fiju gehoor heeft en hijgevolg niet van muziek houdt, is 't
dan geen nuttelooze plagerij
Gertrude (tameliik heftiq en zeer
de boo qte .)

Er zijn dingen, die ecu welopgevoed n)eisje behoort to
kennen . Maar Kareltje, drink je flu lure Madeira?
K a r e 1 . (bedremiieid .)
He . . . . ja . . . . hj vergissing! 0, tame, als u ;gist
hoe suf ik dikwijls ben van het leaven .
Gertrude .
Er wordt tegenwoordig veel to veel gevergd van de jonge
hersenen .
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Karel .
Ik Broom ook nleestal zoo akelig .
Gertrude .
Je rookt immers niet ?
Kare1 .
Nooit ! lk zeg altijd : tame wil 't niet hebben .
Gertrude .
Je bent een brave jongen . Ga flu en zorg, Bat papa
trotsch op je kan zjjn . Je weet, Bat tame tevreden over je is .
Karel .
Dag, lieve tame .
Gertrude .
Dag, mijn jongen .
(Gertrude

k?jkt onz en vai d it oogenhlik maakt K a r e 1

gebruik orn onberr2erkt zijn ,alas nit to drinken . DacLmna neernt
h?j z ;jn hoeken oar en, gaatlinks aehter been .)

Gertrude .

(ha-ar n er •k neinend .)

Voor Kareltje ben ik gelukkig niet to laat bier in huffs
gekomen . Dat wordt een modelkind . - Je draait zoo been en
weer, Margaretha ; heb je m j jets to vragen
ACHTSTE TOONEEL .
Gertrude, Margaretha .
Marg aretha .
Mevrouw Eltenburg, ik heb

flog

eens rijpelijk nage-
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dacht over al, wat u mij gisteren gezegd heeft en (met kw1U/c
bedwongen andeI/tng ik moet u geljk geven .
Gertrue .
(ter zUele) A ! (laid) Zjn de schellen je eindeljjk van de
oogen gevallen?

Margaret ha .
1k had n4jn verblijf in dit huffs nog nooit van dezen karat
beschouwd . 1k geloofde, dat niemand zich met n4j bemoeide ;
ik dacht aan gees kwaad en . . .
Gertrude .
Dat muet wel zoo zijn, want antlers zou je de zachte
toespelingen, waardoor ik je aandacht op de quaestie zocht
to vestigen, zeker vroeger begrepen hebben . Voor een vrouw
van dertig jaren, voor iemand, die den tijd heeft gehad het
leven to leeren kennen, ben je wel wat lang blind gebleven
voor het dubbelzinnige van je positie .
Margaret ha .
't Is waar .
Gertrude .
Je streven oni aan de kinderen het geniis van een moeder
to vergoeden - hoe verdienstelijk ook - moest niet alleen
die kinderen, maar ook de dieiistboden, ook de wergild,
misschien ook Gustaaf zelven er langzamerhand toe brengen je feiteljjk als Emma's plaatsvervangster to beschouwen .
Ilet is mj onaangenaani de dingen zoo cru-weg bij hun
naam to moeten noemen en ik heweer ook niet, dat je, na
Emma's flood, met opzet om flit dod to bereiken hier in
huffs bent gebleven ; maar . . .
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Margaretha

(i~t.s heftiger •)

Maar zoo redeneeren de menschen . 0 ! ik voel't ; ik begrijp
het volkomen! Wie weet, of er geen moeders zijn, die om
deze reden aan hare dochters den omgang islet Carolien
en Jetje verbieden . Wanneer bier partijen en diners zullen
gegeven worden, zal Gust .
. . zal uw broer met mij
verlegen zijn en . . . .
Gertrude .
Gustaaf heeft ook schuld . Hij beschouwde je wat veel
in bet licht van een huishoudster . . . .sans consequence ;
maar als je waarlijk van de kinderen houdt . . . .
Margaretha .
Dan moet ik zoo gauw mogelijk bier van daall ! Ja,
mevrouw, dat is ook mij duidclijk geworden in den afgeloopen nacht, dies ik slapeloos heb doorgebracht . Het kost
mij veel, verschrikkelijk veel, de kinderen, die ik zoo zielsliefheb, to moeten verlaten ; maar ik zie in, dat bet gebeuren
moet . Ja, ja, bet moet .
Gertr ude .
1k waardeer je kloek besluit, Margaretha . En heb je
nog aan Toon gezegd, dat hij tegen de helft van zijn loon
als koetsier in dienst kan blijven, tot hij iets beters vindt :~
Margaret ha .
Neen, mevrouw ; dat heb ik hem niet gezegd en dat zal
ik hem ook niet zeggen ! Uw broer had aan mij de bestiering van bet huishouden opgedragen . 1n zijn afwezigheid
werden door a allerlei nieuwigheden ingevoerd, waartegen
ik mij, om deii vrede to bewaren, niet heb verzet ; maar nu
een man, die bier twaalf jaren lang met voorbeeldige trouw
heeft gediend, op straat wordt gezet . . .
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Gertrude .
Dat is het geval niet ! Hij was koetsier en knecht tegelijk .
Ik neem alleen een anderen knecht, omdat eerie fatsoenlijkere
bediening mij voor Gustaaf en de kinderen hoogst noodzakelijk voorkomt .
Margaretha .
Voor Toon, die getrouwd is en weinig verdient, komt
dit met op straat zetterl vrij wel overeen . Ik draag de verantwoordelijkheid van dezen maatregel . . . . niet ! Toon zal
niet van mU hooren, dat hij op zijn leeftijd zonder reden
weg wordt gestuurd .
Ge rtrude .
't Is goed ; ik zal 't hem zelve zeggen . Nu je vast besloten bent heen to gain en op staanden voet vertrekt . . .
niet waar, je vertrekt dadelijk ?
Ma rgaretha .
Mijn lijfgoed is al ingepakt . Nog voor het eten . . . , eer de
kinderen t'huis komen . . . ga ik heen . Tegen een afscheid
voel ik mij niet opgewassen . Mijn cooed, mijn kracht zouden
bezwijken . Als uw broer terugkeert, moet alles afgeloopen
zijn en morgen op het diner . . . . (in traneii vitbarstend)
O ! God, ik, die mij zoo op zijn terugkomst verheugde !
Gertrude .
Beheersch je, Margaretha, beheersch je ! Ik begrijp,
dat het je hard moet vallen dit huffs to verlaten ; mast geloof mij : je zult ;een berouw hebben van je besluit . En
neemt je oom to Scheveningen je bij zich :~
Mar oaretha .
Hij was dadelijk bereid ; mast zijn dochter is ziek . Ik wil
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hem niet lastig vallen, eer zij geheel is hersteld . Tot zoolang
heb ik in de nabijheid een kamer gehuurd. Morgen kom ik
even terug om uw broer to verwelkomen en dan . . . .
(zij verberyt h-et gelaat

111

ha((i znkdoek .)

Gertrude .
Ik hoop van harte, dat het je vender goed zal gaan,
Margaretha . Namens de kinderen zeg ik je dank .
Margaretha .
Mevrouw Eltenburg, er zijn veel dingen , waarvall u
meer verstand heef't dan ik ; maar toch . . . eer ik ga . . .
wil ik a zengen . . . juist om den wille van die kinderen . .
of Never wil ik u verzoeken . . . (zlch bedenkend), Ach, wat
zou het baten ? (snel links aD.
Gertrude

(een zucht van cciluchtlglng slakend) .

A ! Nu durf ik zeggen : de kinderen zijn gered !
NEGENDE TOONEEL .

Gertrude, Carolien, George .
George (al pratende net Carolien
van rechts opkotnend.)

Maar de vormen, here Carolien?
Carolien .
De vormen zijn de leugens, waarmee het spooksel Fatsoen
zich in het level houdt .
George .
Toch zal je moeten toegeven, dat een samenleving zonder
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vormen ondenkhaar is . Zelfs de iegers houden er vormeii
op na .
e r t rude .
Een volkoinen vrijheid van to zeggen, wat wij nieenen,
to doers, wat wij willen, to toonen, wat wij gevoelen zou
ons op eene lijn brengen met de wilde beesten .
C a r o ii e n .
Terwj1 wij nu op de getemde en gedresseerde gaan li,jken!
George.
Nicht Carolien wil ook maar niet inzien, dat ecu maatschappij onmogelijk kan hestaan zonder een waste moraal,
waarover nooit gediscussieerd mag wordeii . 1k beweer, dat
de fatsoenljjke standee hue prestige over het gepeupel alleen
kunnen handhaven door zwjgend voor die moraal to buigen .
Jtbans in bet publiek .
Carolien

(bits .)

1k heb eens van apen gelezen, wier zueht tot nabootsen
zoo ver ging, dat zij zich den nek afsneden, wanneer zj
hadden opgemerkt, hoe hue meester zich schoor . Wat ecu
ideaal yolk voor een koning als meneer George Staphorst!
George

(boos) .

1k weet, lieve nicht, dat een lichtzinnig spreekwoord verhand zoekt tusschen plagen en liefhehben ; maar . .
C arolien .
Bedoel je sours : was sick neckt, lieht rich?
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George .
Precies ; maar ik waarschuw je bij tijds, dat pIagerjen
met ernstige zakeii mij verre van aangenaam zijn .
Car oh en (ironisch) .
Pat ik je geplaagd heb, waarde neef, trail ik niet ontkennen ; maar dit alleen geeft je geen recht het lichtzinnige
spreekwoord op (flS heiden van toepassing to verkiaren .
G e o r g e . (zoetseppi) .
Bljf je dan hog altijd verzet aanteekeneii tegen de wenschen van je papa en je tame? Waarom toch?
Carol i en (minachtend en spottend) .
0!
George .
Valt er

01)

mjjne maatschappehijke positie wat aan to merken?
C a r o ii cii .

1k wil ze voor schitterend houden .
George .
Of op mijn zedehijken wandel?
C a r o ii e n .
Ads het van mij afhing, kreeg je den prix Montyon .
George .
Welnu?
Car o ii e n (ongednidig) .
Welnu, ik heb je gezegd, dat ik niet aan trouwen denk .
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George (snel invallend) .
Dacht !
Carolien .
. . . . en ondanks al je uitstekeilde eigensehappen, die ik
gereed ben naar waarde to schatten, log niet van gedachte
verander !
George .

ae stelt nij diep teleur, Carolien ; naar ik zou wel
heel weinig van je moeten houden, als ik nu al de hoop
opgaf, dat je nog eens je meening omtrent mij zult wijzigen . Voor het oogenblik zal ik je bevrijden van mijn
ongewenschte tegenwoordigheid .
Gertrude .
Ga je naar Rotterdam terug ?
George .
Onniddellijk, nicht . Carolien is min of meer opgewonden .
Misschien komt zij wat tot bedaren als ik weg ben . Bovendien heb ik op het kantoor nog wel 't een en antler . . ,
Gertrude .
Morgen zien wij je op het diner, niet waar `>
George .
Zonder mankeeren ! Zes uur P
Gertrude .
Halt' zeven . Nienand eet bier nicer om zes uur .
George .
Excellent! Au revoir dus .

(ttf .
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TIENDE TOONEEL .

Gertrude, Carolien . Later Louis.
Ge r Er u ci e .
Als nicht tegenover een neef sla je geen bijzonder vriende1jken toon aaii in de antwoorden, waarmede je George
vereert .
C a r o ii e n

(iiiet bed uoityen h(t1ttoc1ttelJkheid .)

Tante, weet u nog wat ik gezegd heb, toes ik, er in
toestemde miju engagement met Willem op uw verzoek of
to breken?
Gertrude .
Doel je op het voornemen oni nooit nicE eon anderen man
to trouwen?
C a r o ii en .
Juist! U moest dat eerbiedigen!
Gertrude .
Doe ik 't dan theE P Tracht ik je op de een of andere
manier to dwingen?
Carolien .
U vervolgt mij met dien George!
Gertrude .
Vervolgen is een leelijk en minder gepast woord . Door
Georges bemiddeling zijn de beide branches van de familie
6
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met elkander verzoend ; hj is ecu fatsoenlijke jongen, die
overal ontvangen wordt . . .
C a r o ii e II .
Van wien ik a lleen verg, d a t hj n4j me t rus t laa t .
Ge r t rude .
En als hij je

flu

lief heeft?
C a r o ii en

(steeds hactstochtelijlcei' .)

Heeft u die urea; gesteld, toen het Willem gold P
Gebruik toch geen woorden, die voor u maar leege klanken
zijn! Honderdmaal heb ik u gezegd : ik ken dien bleeken
femelaar niet uitstaan en den was uw antwoord : hij is zoo
fatsoenlijk! Beweer ik, dat hj 't achter den moues heeft, den
zest u : hij wordt in elk fatsoenljjk gezelschap ontvangen!
Praat dus niet van liefde, wanneer u toch alleeii maar hecht
nan fatsoen!
0- e r t r u do .
Hecht jij dear den niet aan P
C a r 0 ii e n .
Hoe linger, hoe minder! Met den dig zie ik duidelijker
in, dat fatsoen maar eon glimlachend masker is . Dc menschen zetten 't op, zoodra zij zich in het publiek moeten
vertoonen, onmdat zij hang zjn, dat iernand op hun gelaat
zou kunnen lezen, wet er in hun binnenste onmgaat! 1k heb
ze nu leeren kennen, 11W fatsoenlijke wergild : ik hen op
visites, diners, soirees geweest en in pleats van menschen
heb ik poppers met uurwerk ontmoet . Onder hot aankleeden
winders zij zich op en een kwartier later geven zij handjes,
beginners zij to lichen, rarnmelen zij hun lijstje van conven-
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tioneele phrases af. 1k weet wel, dat bmiien in levende
wezens verborgen zijn ; maar als die 't zoo zelden wages
voor den dag to komen, dan zulleii zij er vermoede1jk wel
goede redenen voor hebben!
G er t rude .
Het spjjt mij, dat je zoo denkt ; maar 't is het natuurlijk
gevoig van de tuchtelooslieid, waarin je groot bent gebraclit .
C arolien .
En ik zou lachen om die vertooning, als dat ellendige
fatsoen niet bezig was ons vrij, ongedwongen, gelukkig
leven to ondern4jiien en to vernietigen!
G e r t rude .
\Yat

zeg

je nu?
C a r o ii e n .

Ja, zeker! ()ok hier moet alles schjjn en leugen worden!
Ge r t rude .
Een eigenaardige opvatting!
C a r o ii e II .
Voor de wergild ziet ons familieleven er rooskleuriger uit
dan ooit to votes ; maar in werkelijkheid zijn de standjes,
de huilpartijen, de hatelijkheden aan de orde van den dag!
Al wat natuur in ons is, elke opwelliiig, elke neiging, elke
uiting wordt geweldadig gesnioord en alleen volgens de
voorschriften van Iiet fatsoen molten wij handelen, gevoelen, spreken . Voor haar fatsoen leert Jetje piano ;
voor zijn fatsoen zit Jan in Leiden, voor mijn fatsoen
moet ik trouwen met George! Yroeger gingen wj naar
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de Hollandsche comedic, omdat wij er lust in hadden ; tegenwoordig zijn wij geabonneerd in de opera . . . . voor ons
fatsoen ! Voor ons fatsoen moeten wij saaie diners geven ;
voor ons fatsoen zullen wij ons van den zomer in bet bosch
en het badhuis zitten vervelen en om der wille van zijn
fatsoen doet papa zich als rijker voor, terwijl hij inderdaad
armer is geworden! Wat er met die systematische huichelarij van letje terecht nloet komen, die nog to jong is
om al vast in haar schoenen to staan, weet ik niet .
Karel, uw troetelkind, zal helaas wel het ideaal worden
van een fatsoenlijk plan . Maar dat zeg ik u : 1k wil door
mijn eigen oogen kijken, naar mijn eigen goedvinden to
werk gaan . Mi) dwingt a
niet !
Gertrude .
1k weet bet .
Caro lien .
Hoeveel u mij ook ontnomen heeft, mijn vrijheid om to
levee geef ik niet prijs . 1k dank er voor achter bet mombakkes der conventie to verdrogen en to vermuffen . Ik wil
lachen, als ik vroolijk bee, schreien, als ik verdriet heb ; ik
wil zeggen, wat ik meen en meenen, wat ik zeg ; ik wil
lijden en genieten ; ik wil liefhebben en haten ! Ieker is
het char niet voor noodig, dat ik bet ouderlijk huffs verlaat ;
maar blijft u 't mij lastig maken, zooals u tot nog toe heeft
gedaan, dan zal niets mij beletten been to gaan !
Gertrude .
Je bent tot krasse dingen in staat ; dat weet ik ; maar
wees voor een ding gewaarschuwd : de wergild vergeeft veel,
zoo niet alles, aan hen, die haar gezag erkennen ; aan lien,
die haar trotseeren willen, vergeeft zij niets .
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C a r 0 ii e II .
1k zal er mjj weinig om hekommeren ; inaar nu u weet
hoe ik denk, en wat ik verlang .
G e r t rude .
Yerkies ik het gesprek op dezen toon niet voort to zetten!
(Zij ii'il heengaan ; maai' Carolien houdt hear terry .)

Carolien .
Verkies ik, dat u mij iog even aanhoort en autwoordi!
Mjn vraag zal aileen op George siaan ; uw autwoord op
mjjn geheele toekomst!
Gertrude .
Wat ecu taal!
C a r oil e ii .
George moet mij met rust later of hier noon weer een
voet in huffs zetten . ,Yi1 u dat aiternatief hem voorsteilen?
Gertrude . (bedaard .)
Neen .
Car olien .
Niet?
Gertrude .
Neen .
C a r o ii en .

(in

heftige

beweg ing.)

Vijt dais aan u zeive, wat bier zai geheuren!

geinoedsbe-
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e r t r u d e . (een beetje ongerust)
Je wilt toch niet .
Carolie n .
Dat is flu rnjjn zaak! (links voor

af.)

G e r t r u d e . (alleen)
Carolien! - Ret zit in bet bloed ; daar is gees redden nicer
aan . Toch moeten wij schandaal voorkomen . Zj is in staat
naar dien Huisum to gaan en
Neen ; zoo onvoorbereid durft zj dat niet . Eerst zal zij hem schrijven . . . . dien
brief houd ik natuur1ijk achter . . . , dan kon'it Gustaaf
terug . . . (er wordt geklopt) Binnen!
L o u i s . (In licerj biedt eenige brieyen op een blad aa.n) .
Brieven, mevrouw .
G e r t r u d e . (de en veloppen bekijkend .)
Een rekening . . . , een circulaire . . . . flog een rekening .
Mijnheer Huisum sch4jnt den cooed verloren to hebben . Nu,
nadat hij op een do4jn brieven geen antwoord heeft gekregen, is dit zoo verwonderlijk niet . (een brief openend) Wat
is datP (lezend .)
Dc beer en mevrouw Bodder en mejuifrouw Bodder zjjn
tot bun leedwezen, door een plotseling sterfgeval in de familie,
verhinderd gebruik to waken van de vriendelijke uitnoodiging van mevrouw Eltenburg, geboren Staphorst en den
beer Staphorst voor morgenavond, die zjj reeds met
genoegen hadden aangenomen . Nu, (sprekend) dat spijt
mij niet . Yrienden van Gustaaf. Van dat leedwezen geloof ik al even weinig als van dat genoegen . Dc Bodders
zijn van niet de minste farnilie . Wie antwoordt in 't Hol-
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iandsch op een F ransch e inv it ati e ? Maar flu z j n wij d erti en ;
dat gnat niet . Wie er zoo laat bij gevraagd? Met Gustaafs
vrienden behoef ik wel geen omsiag to maken ; rnaar ik zie
toch niet in wie . . . . Mevrouw Riks . . . , neen, een gescheiden vrouw kan ik moeiljk op een deftig diner vragen . Neen,
dat gnat niet .

ELFDE TOONEEL .

Gertrude, Louis, Adoip he de Laer, later Lina .
L o ui s . (opkomend door de ifliddeldeur .)

Mevrouw, meneer Adoiphe de Laer is in de voorkamer .
Gertrude .
Laat biniienkomen .
Ad oip he d e Lae r . (hoor de intddeldeurj
Mevrouw wenscht inj to spreken?
Gertrude .
Ja, mijnheer de Laer ; wij hebben morgen een diner . 1k
was van plan apes in huffs klaar to laten maken ; maar met,
een nieuw personeel . . . , de vrees, dat er iets zou kunnen
rnislukken en bovendien ik had van u zooveel goeds ge
hoord .
Adolphe de Laer .
Meer dan dertig converts?
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Gertrude .
0, neen ; maar een twaalftal, hoogsteiis veertien .
Adoiphe de Laer.
Dan heb ik het voorrecht mevrouw een drietal menu's
au choir to overhandigen en neern ik de vrjheid het volgende onder hair aandacht to brengen : Ouze venootschap
kan - dank zU haar kapitaal - de zaken op een veel
grootscheren voet drijven dais de gewoile cuisiniers-patissiers
tot nog toe in staat warm to doers . Wjj leveren niet alleen
elk tinder menu, rdat merrouw zal gelieven op to makers,
zonder in het niinst van de markt of van de seizoenen of
to hangers ; maar bezorgen ook het porselein, het kristal,
de argenterie, het damast, het piece de milieu, de wijnen,
de service de table, de stoelen, het buffet, dressoir en zelfs,
indien zuiks verlangd wordt : het decoys van de salle a
manger, ui clus schilderjjen of antieke-familie portretten, alles
er uitziende als eigen spul .
Gertrude .
Familie-portretten?
Adoiphe de Laer . .
Zeker mevrouw en onder assurantie van de stiptste geheimhouding . Zoo hebben wij onlangs hj den graaf de Reveque
ecu geheele zaal gestoffeerd met chevaliers van de MoyenAge at, met panaches en harnassen, tot aan de Revolutie
toe, met jabots en poederpruikeii, terwj1 wij dienzelfden
avond bij Jonkheer van L a k e r a k e n een salon met patrieiens, Renaissance en later konden decoreeren .
Ge r t rude .
Respecteert u de geheimhouding altijd op dezelfde wijze?
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Adoiphe de Laer .
Altijd, mevrouw . \Vjj zorgen er voor, dat hetzelfde stuk
niet spoedig voor de tweede maal dienst doet en hebben een
eigen pBintre d'art in dienst om telkens de ecussons to
wijzigen en ook de typen met een toetsje bier en char to
veranderen .
G er t rude .
Gelukkig zijn wij zelven van voorouders voorziert.
Adoiphe de Laer . (hear een papier
orerhandigend) .

Wij hebben er niet aan getwijfeld . Mevrouw zal in dit
tarief alles duidelijk aangegeven vinden . Desverkiezend kunnen
wij haar eenige proeven op zicht sturen van serviezen,
glaswerk, argenteries met of zonder kroontjes, liverij of frac
noir, pantalons of kuiten, met of zonder nestels . Wij hebben
alles naar de nieuwste eischen in stijien geclassificeerd en
vleien ors zoowel aan de hoogste aanspraken als ook aan
de bescheidenste wenschen to kunnen voldoen . Heeft mevrouw
nog iets to verordonneeren?
G e rt r U d e .
Dank u .
Adoiphe de Laer . (hear een tweede
pa bier orerhand igend)

Dan neem ik ten slotte de vrijheid mevrouw onze carte
des viris to offreeren .
Gertrude .
Onze kelder is voldoende voorzien .
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Adoip de Laer .
Wij waxen er van overtuigd ; maar konden toch niet
nalaten omen Chateau des Fourbes speciaal to recommandeeren . Deze cru heeft de eer genoten op een diplomatiek
diner door een der Russisehe grootrorsten bijzonder to worden
geremarqueerd .
Ge r t r U (I e .
1k zal er met mjnheer over spreken .
Adolph de Laer .
Waarschjnljk is deze kamer de salle a manger .
Gertrude .
Voor dagelijks ja ; inaar morgen zullen wij hiernaast eten .
(ZU opent

de iittddeicIui) .

Adolph de Laer .
Aha, in het salon . Ja, dat wordt meer gedaan .
L i n a . (binnentredend met ecu stapeitje servetten en een telegram .)
Mevouw .

Gertrude .
Wees zoo goed binnen Ic gaan . (Adoiphe de Laer
de raid delcleur .) \Yat is er P

(IOOF

Lina .
Een telegram .
Gertrude .
Wat kan dat wezen? (lezend) He, dat is vreemd . (tot Lina)
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Mijnheer de student komt van daag niet t'huis . Dat is dus
een convert minder . (zj eekent Hier is bet ontvangbewijs
voor den hesteller. Laat Louis gauw dekken (af (1001' de
middeldeu r .)

Lina .
Heel goed, mevrouw .
TWAALFDE TOONEEL .
Lina, Louis, later Staphorst .
L i n a (tot Louis, (lie met een stapei
border binnenkomnt .)

Louis, mjnheer Jan komt niet ; dat is er dus een
minder . (af links .)
Louis .
Een minder . Ja wel ; maar met hoeveel zijn zij bier ook weer?

Lina .
Vijf. . . zes . Tel maar eens iia (links

af.)

S t a p h o r s t ((lie part rechts achter
op is yekonien .)

Dek voor zeven, mijn jongen . (ter zijcle) He, wat is alles
bier veranderd!
Louis .
He . . . . wear konit die van dean ? Wie is u, als ik
vragen mag?
Staphorst .
1k kom door den tuin, zooals je ziet ; maar zeg mij eerst
wie je zeif bent?
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Louis .
1k P 1k ben Louis, de kiiecht van 't huffs ; rnaar nn evrouw
ontvangt alleen 's Maandags . Dan heeft zij haar jour .
Staphorst .
Zoo . En mijnheerP
Louis .
Die wordt van avond uit Hongarije terug verwacht .
S t a p h or t .
Mis, rnijn vriend ; die staat voor je .
Louis .
0, vraag excuus, rnijnheer . (ter zijde) Wonderlijke boel
hier . (luid) 1k zal mevrouw roepen .
S t a p h o r s t.
Dek rnaar eerst . 1k zal je alle namen opnoemen ; vergeet
ze dan niet weer (teru'ifl L o ui s stoelen bijzet) Mevrouw
Eltenhurg, dan volgt rnpn persooii, dan j uffrouw Carolien,
jufl'rouw Jetje, mjn zooni Jan
Louis .
Pardon, die komt niet .
S t a p h o r s t.
Wat P Hij schreef mij toch . . .
Louis .
Mevrouw heeft joist eon telegram van hem gekregen .
Staphorst (ter zijde .)
Daar zal wel weer de ecu of andere studentengrap achter
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zitteii ; maar rnij dunkt toch, dat na zulk een huge afwezigheid . . . (tot L o u i s) Nu . . dat is dus een stoel
minder . Dan volgt rnijn zoon Karel en dan juffrouw Blom .
Louis .
Wie is datP
Staphorst .
Ken je juifrouw Bloin niet 9 Wie heeft je dan gehuurd P
Louis .
Mevrouw Eltenburg . A! ik ben er . Juifrouw Blom ; dat
is zeker juffrouw Margaretha .
Staphorst .
Juffrouw Margaretha, juist .
L o u i s (den stoel veer wegzettertd .)

Nu, die kornt ook niet .
Staphorst .
Wat?
Louis .
Neen ; die is voor hoed weg .
St

a p ho r s t .

Ben je dol, kerel!
L o u i s . (verontwaurdigd.)
Kerel?
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DERTIENDE TOONEEL,
Louis, Staphorst, Gertrude, later Lina, later Toon .
Ge r t r u d e (door de middeideur .)
Gustaaf! Is 't mogeljk! Wij verwachttenje pas van avond .
S tap hs t (opgewoii d en ) .

Gertrude, waar is Margaretha?
Gertrude (stroet') .
Naar hair familie teruggekeerd .
St a p h o r s t .
Waaroin?
Gertrude (zacht) .
Zij meende, dat haar positie bier in huffs to delihaat wend .
Staphorst .
Te delikaat? Voor n4jn vertrek was die gedachte nooit bij
haar opgekomen . Heeft iemand haar jets onwelvoegelijks gezegd, zich misschien ecu kwetsende toespeling laten outvallen?
Gertrude .
Voor zoover ik weet, niet ; maar vind je bet zoo vreemd,
dat haar de oogen open zijn gegaan?
S t ap h o r st (hear stick aank1kend) .
Zoo vreernd, dat haar . . . ? Neen ; dat is misscbien zoo
vreemd niet . (een Mile near L 0 Ul s cerpend) . Wj spreken
daar nader over .
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Gertrude .
Dc kinderen zullen je dit kleine verlies gauw doers vetgeten . Louis, verzoek de freules dadelijk benedeii to komen
(Louis af) .
Staphorst .
Nieuwe meubels! Margaretht weg! Een gepommadeerde
luistervink achter de tafel! Mijn dochters tot freules verheven . . . bet schijnt, dat bier gewichtige veranderingen
hebben plaats gevonden!
Gertrude .
Veranderingen, die je bij nader inzien origetwjjfeld goed
zult keuren .
S t a p ho r s t .
Dat is de vraag . 1k hoop toch niet, dat je den ouderL
Toon
Gertrude .
\ees gerust, die is er nog .
L in a (van links binnenkoinend) .

Mevrouw, dorninee van Weiland laat vragen, of de freule
ongesteld is, dat zij iiiet op de catechisatie is gekomen .
Gertrude .
Niet op de catechisatie gekornen . . .? Is freule Henriette
dan t'huis gehieven?
Lina .
Neen, rnevrouw ; ik heb ze zeif zien uitgaan ; maar zj is
nog niet terug .
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Staphorst .
Al weer een aarigenarne verassing!
Gertrude (tot Lina) .
Weet je zeker, dat zij

flog

niet terug is

IL i n a.
Ueel zeker. 1k hen juist alle kamers road geweest .
G e r t r u d e.
Als dat ondeugende kind maar geen gekheid heeft gedaan!
S t a p h o r s t.
Een gekheid? Heb je dan reden

0111

to denken, dat .

Gertrude .
Zoo klein als zij is, heeft zjj gedreigd weg to zullen loopen .
S t a p ho r s t.
Gertrude, je laat mij schrikken! Wat zullen wij doer ?
Zal ik de politic gaan waarschuwen?
Ge r t rude .
Publiek schandaal makers ? Ben je dwaas.
S t a p h o r s t.
Wij kunnen hier toch niet kaim blijven wachten, dat zj
opgepakt wordt of rnisschien een ongeluk krijgt!
L o u i s rterugkeereitd,) .

Mevrouw, freule Carolien is nergens to vinden .
S t a p h o r s t.
Die ook al?
Gertrude .
Maar dat is niet rnogelijk!

97

Louis .
1k heb met Toon overal gezocht ; maar ik verzeker u,
dat er niemand meer in huffs is dan mijnheer, mevrouw en wij .
Staphorst .
En Kareltje daii P Zjn school is al drie kwartier geleden nit gegaan, llemelsche goedheid, wat is hier to doers ?
1k weet niet of ik waak of Broom ! 1k .
T o o n (binneu koinend) .

Meneer!
S t a p h 0 r s t.

A, Toon! Floe gnat het oude?
oddaiik, Bat ik weer
een bekend gezicht zie! 1k herken mijn eigen huffs niet meer.
't Is of iedereen mij in den steek heeft gelaten
T o

0 Ii .

Mj moot u doodslaan, als u mij niet langer houden wil .
Maar hier is een brief . Een besteller heeft hem gebracht .
Hij had hem gekregen van eon jonge dame aan het station .
1k wed, Bat er wat in staat van .
S t a p h o r s t.
Waarachtig ; de hand van Carolien .
Gertrude (terwj1 Staphorst
den brief OJ3eflt) .
wear is die besteller?
T o o n.
Al weer weg, rnevrouw .
7

98
S t a p h o r s t.
'at zal char in staan (lezend) .
Lief, best vadertje, rnjjn hart breekt hij de gedachte, dat
ik u verdriet ga doers ; naar morgen zou ik mijn plan niet
nicer kunnen voibrengen en zag ik u eerst riog terug, wie
west of de cooed mij dan riiet geheel zou ontzinken . Als u
dezen leest, hen ik op weg iiaar Indie . . . (sere -end) Gerechte God, op weg naar Indie, Carolien!
G e r t r u d e (ter zde) .
Zou zij toch met Huisum . . . P
Staph

0

r s t.

Allen draait mij voor de oogen!
T o o

Ii .

Lieve goedheid, het arils kind
Staphorst (lewd) .
Nu tame bij ons inwoont, zou rnjjn tegenwoordigheid naar
een voortdurende bron van onaangenaamheden zijn . 1k west,
dat u voor Jetje en de broers van haar afhankelijk is .
Mijn grieven molten dun niet in aanmerking komen ; naar
het levers, waartoe tame nih dwirigen wil, kan ik toch onniogelijk uithouden . Daarom ga ik heen . 1k voel mij sterk
om op eigen beenen to staan en bovendieri hen ik hij
inevrouw van Goor in goede handers . In een volgenden brief
leg ik u alien nicer in bijzonderheden uit : maar geloof mij,
het is maar beter zoo . Tot ir4jn spijt heb ik van niemand
afscheid kunnen nernen . Vaarwel . 111w diep hedroefde dochter
Carolien . (sprek end) Mijn kind op zee, welt naar Indie,
alleeii onder vreemden!
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L i n a . (zacht tot Louis .)
Een stool minder .
Louis . (zecht tot Lina .)
En Jetje maakt twee stoeleii .
Lina .
Op die manier blijven wjj aan dcii gang!
Gertrude . (die ontet voorzich nit
heeft qestaard .)
Mevrouw van Goor zou . . . . als ik mi,j niet vergis
Die boot vertrekt toch niet vary avond . 1k bon bijna zeker .
(Zij zoelft en opent ecu courant ; L o u i s en T 0011 gain been .)
Staphorst . (nanhopig)
Daar kan ik toch Lief in berusten . Zij is wel meerderjarig ; maar blijft toch n4jn kind! 1k moot ccii niiddel vinden .
1k wil handelen . . . . ik . . . . Maar help mij dan toch!
Wat moot ik doen? 1k kan diet meet denken . 't Is om krankzinnig to worden!

L o ui s . (terngkeerend .)
Kan er opgedaan worden, meneer?
Staphorst .
Kerel, bon je gek?
Louis .
Kerel! Dat is nu tweernaal . (af)
S tap ho rst .
Waar doen de bootee van de Nederland aan? Te Southampton . . . to Marseille? Wacht ; dat kan ik op de Witte
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nazien ! (hi) u'il been gaan ; heed i'ionoer rechts buiten)
Wat beduidt dat nu weer P Hoor je dat geschreeuw P
Gertrude .
Vat straat-rumoer ; antlers iaiet . (He~~iy scliellen .)
L o u i s . (buiten .)
Ja, ja!

Staphorst .
1k wil weten, wat er to does is !
Ge r tr u (I c . (hem teiuqhmoudend, zaclit,)

Beheersch je toch in tegenwoordigheid van de dienstboden!
't Is al erg genoeg, dat je dien brief hardop
Li n a . (die door het raamn kijkt .)

Kjk eens, wat een oploop achter het tuinhek!
Staphorst .
Je zult zien, dat het Kareltje geldt, die met gebroken
armen of beenen t'huis wordt gebracht!
Gertrude .
Lina, laat het gordjjn zakken!
ik in .

- Voor Kareltje sta

S tap hors t . (tot Louis, (lie lachend
tern yheert.)

Wat beteekent dat gejoel P
Louis .
Dc jonker wordt t'huis gebracht, mijnheer . Hij ziet er
uit als ecu geest ; maar hij vloekt als een mensch .
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Staphorst . (tot Gertrude .)
Wat heb ik je gezegd?
G ertru de .
't Is onmogelijk!

VEERTIENDE TOONEEL .
Dezelfde n, Karel, twee AgerLten .
(Het

gejoel

houdt op ;

Karel,

die er erg yehavend uitziet,

wordt van links tussehen twee agenten binnen gebracht en op
een stoel gezet) .

Karel .
Het kan mij allemaal niet bommen! Klabakken bennen
jelui, gemeene klabakken!
le Agent .
Pat jonge mensch is immers uw zoon, mijnheer?
St a p ho vs t .
Ja .
Gertrude .
Wat ziet Mj er uit! Waar is rnijn eau de cologne?
Karel .
Zoo'n hazenviller! Laat me los!
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2e Agent .
Zaeht wat!
le Agent .
De jongeheer sehjjnt een borreltje to hebben gebruikt
Karel .
Je liegt het!
Gertrude (K ar els voorhoofd wrjcend) .
Slechte vrienden hebben 't hem zeker met geweld ingegoten .
le Agent .
Wel rnogelijk, juifrouw . Toen is hij met ecu poeliersjongen,
die hem uitjouwde, aan het bakkeleien geweest .
Kar ci (Gertrude weydawend) .
Ga weg! Een hazenviller, die kale beer riep
2e Agent .
Wij hadden hem eigenlijk inee inoeten nemen naar het
bureau .
Ge r t r

U

d e.

Een fatsoenlijk jongmensch naar het bureau van politic?
le Agent .
In den kennelijken staat zjn alle menschen gelijk, juffrouw ; maar omdat mijn karneraad hem kende, dachten wj
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S t a p hors t .

Dankje vriend . Hier heb je jets voor je rnoeite .
le Agent .

Vriendelijk bedankt, mijnheer . (de agenten at) .
K a r e l ( op.spiiIJLwl en wa(jgelend) .

Stik, laffe steek!
Staphorst (streng) .

Lina, breng dien jongen dadeljjk naar bed!
Karel .

Blijf van mijn 1jf! Ze hebben rich in de persico gedawn ! Verrrrd .
S tap hors t .

Laat dat vloeken! Weg met hem!
K a r e1

(tegenspartelend) .

1k ben niet drunken ! 1k drink nooit en ik rook iooit!
Jelui liegen 't allemaal! (L i n a en T o on eoeren hem links
voor wey) .

Staphorst .

Gertrude, Gertrude, wat is er in mijn kinderen gevaren P

G e r t rude (zacht, maar met klemn) .

Ga zitten en bedwing je, zoolang wj niet alleen zijn .
Staphorst (terwjl Lina met
suep opk om t) .

dc

Denk je, dat ik mj een oogenblik rust zal gunners, eer
Jetje en Carolien terug zijnP 1k vlieg naar het station,
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naar rnevrouw van Goor, naar doininee vau Weiland, uaar
de Witte! 0! ik kan wel zieri, dat jij nooit kinderen hebt
gehad! (haastiq links of) .
Gertrude

(a hoai schouders
opqehooldte hebben) .

Louis, de soep . 1k dingier alleen . (L o u is, die h,et bond
deer stoel van K a r el weg heeft genornen . bedient
G er t rude)
ei

BEDRIJF III .
I)ecoratief van het voorgaande bedrijf .

EERSTE TOONEEL .
George, Louis .
Louis (die achter George Innnentreedt, biedt hero een
stoel roan ; George heeft
en hondt zijn hoed 0/) .)

Mjnheer kan hier wachten, als hij dit verkiest ; maar
weet niet, wanneer de dames t'huis zullen komen .

i/c

George .
Pit antwoord krijg ik nu van daag al voor de vierde maal .
Louis .
1k hoop, dat mijnheer daar mj geeli verwijt van zal
maken . Mevrouw Eltenhurg heeft gisteren avond een
telegram uit Rotterdam ontvangen, waarop zij terug heeft
geseind : ik kom zelve morgen Henriette halen . Zjj is dan
ook onmiddellijk na het dejeuner vertrokken .

106
George .
Is Jetje dan ook nit logeeren?
Louis .
Op dezelfde manier als haar zuster.
George .
Wat bedoel je met dezelfde manier P

Louis (leak .)
1k? . . . . Niets, rnijnheer.
George

(die Louis een ooyenhiik
ce,woitderd heeft aanyekeken .)

0, zoo . (JJij biedt L o u i s zijn sigarenkoker win) . Rook

je, Louis P

Louis .
Sours, mijnheer . (Hi neeint eeii sigaar .) Als mj wat fijns
wordt aangeboden . Dank u . (hj steekt de sigaar in zjn zak.)
George .
Je wilt dus zeggen, dat
Louis .
Dat juifrouw Jetje - voor mijn part freule Henriette,
hoewel ik het mal vind je freule to later noemen, als je
maar jnffrouw bent - . . .
George .
Nu?
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Louis .
Dat juffrouw Jetje door is gegaan .
George .
Door gegaan . .
Carolien .

. . P En dus geloof je, dat freule
L 0 Ui 5

(stiak) Uit logeeren is .
George (die Louis weer heeft
aangeke ken .)

Him! (Hij haalt iangzaain een bettrs Cool' (len (lay en gee ft
L o ui s een golden .) Waar?
Louis .

In Amsterdam . Adres : Koningin Emma .
George .
Koningin Emma P Dat is een whip .
Louis .
Joist ; van de Maatschappij Nederland .
George .
Drommels

Alleen P
Louis .

Voorloopig ja ; maar of dit geen ondergestoken kaart is
met then Huisum . . . , hm . . . , hm!
George .
Zoo . Wat weet je meerP
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(trak
(trak.).) Niets
Niets rnijnheer
rnijnheer. .

Louis .

George
George. .
(haait
wederom zjn
bears
voor
denden
day,
(haait wederom
zjnzden
zden
bears
voor
day,brat
bratbet,
bet,
c,eid
c,eid been
been en
en veer
veer glden
glden ;; maar
maar geeft
geeft niets
niets.).)

Niets?
Louis .
Hm
1k
Hm
1k voor
voor mjj
mjj geloof,
geloof, dat
dat de
de kinderen
kinderen geen
geen van
van
alien
alien recht
recht deugen
deugen.. ilet
ilet zit
zit 'm
'm in
in bet
bet bloed
bloed .. Mevrouw
Mevrouw
Elteriburg
Elteriburg zal
zal er
er nooit
nooit dames
dames van
van maken
maken.. Heeft
Heeft uu al
al gegehoord,
hoord, dat
dat bet
bet diner
diner van
van van
van daag
daag weer
weer afgeschreven
afgeschreven is
is PP
George
George. .
?Ja,
welke reden
heeft mevrouw Eltenburg
?Ja, maar
maar welke
reden heeft
Eltenburg opopgegeven
gegeven. .
Louis
Louis. .
Angst
voor een
eenbesrnettelijke
besrnettelijke ziekte
ziekte . .
Angst voor
eo
eo rr gg ee . .
Van wie?
Louis .
Van
Van Kareltje
Kareltje natuur1jk,
natuur1jk, die
die van
van morgen
morgen zeldzaam
zeldzaam katterig
katterig
was
was.. Nu,
Nu, als
als er
er bier
bier zoo
zoo weinig
weinig to
to doen
doen is,
is, b1ijfik
b1ijfik riiet
riiet .. Mijn
Mijn
plan
plan was
was hooger
hooger op
op to
to gaan
gaan .. Mocht
Mocht mjnheer
mjnheer sours
sours een
een hehebet is
is mij
mij minder
minder our
our hoog
hoog
kwamen
kwamen hediende
hediende verlangen
verlangen .. . . . . . . bet
loon
loon dan
dan our
our een
een fatsoenlijke
fatsoenlijke hehandeling
hehandeling to
to doen
doen ..
George
George . .
(steeds
(steeds zoekend)
zoekend) Is
Is dat
dat al
al wat
watje•j emij
mijtoto vertellen
vertellen hebt?
hebt?
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L 0 Ui 5 . (geheiiiizinnig lacitend)
Weet mi,jnheer, dat mevrouw Eltenburg die juffrouw
Margaretha de deur Uit heeft genet P Haar meubelen zjn
nog bier ; maar zij is toch voor goed weg . Het schijnt, dat
dit juf'ertje met onzen mijnheer . . . . Nu . . . . verwonderen
zou bet mij niet . Dc zuster was natuurlijk niet veel bijzonders ; maar . . . . ik wil er toch liever de zegsrnan niet
van zijn . Van jonge rneisjes-zij mogen wezen wat zij
willen - spreek i/c nooit kwaad .
George . (dr•o og)
Dat is dus alles?
Louis .
Mj dunkt . . . .
G e o r g e (ziju beui .s wegbergend .)
Dat je al meer dan genoeg heht gebabbeld! 1k zou je
in overweging geven, Louis, voortaan wat voorzichtiger to
zijn . 1k zoek je ongeluk niet ; maar . . . . houd je voor gewaarschuwd .
Louis .
Wel zeker!
G e o r g e . (grad at ei' iii de gang
is gesclield)

1k geloof, dat er aan de voordeur geseheld wordt .
Louis .
1k ga al . (tei' zijde) Een sigaar en een gulden voor
zooveel nieuws . Wat een vrekkige zedepreeker! Maar den oude
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met zijn ,,kerel" heb ik toch een kool gestoofd en voor
mevrouw Eltenburg met d'r trotsche gezicht staat er
ook hog een op het vuur. (links a f )
G e o r g e . (opstaande)
Carolien op den loop, eer ik die veertig duizend gekregen heb! Dat is een gek geval . Ret best zal zjjn neef
eerst de tanden to later zien naar aanleiding van Caroliens
uitstapje en dais mijn aanspraken prijs to geven met belofte
van stilzwijgendheid, indien hij . . . . (gebacti van geld tellen)
over de brug kornt . (hij neeint een hoek op en kijkt er in .)

TWEEDS TOONEEL .

Ge or ge, Louis, Margaretha, later Staphorst .
Louis (Margaretha van links
binn en laten d.)

Mjnheer is uit ; maar hj kan elk oogenblik t'huis komen .
Margaret ha .
Dami zal ik wachten . Mijnheer George . (zij groet George,
die tern gyroet, mactv zijn hoed dadeiijk Freer opzet .)
George .
Juifrouw . (terzijde) Neef Gustaaf heeft toch zoo'n slecliten
smack islet .
Louis .
U wil uw goed zeker niet oiiopgemerkt weghalen . Nu,
char heeft u wel gelijk in . Dc mensehen wantrouwen wie zjj

111
vertrouwen rnoesten en orngekeerd . Neern rni,j niet kwalijk ;
er wordt weer gebeld . (links af)
G e o r g e . (no een oogenblik stilte)
1k hour tot inijn verwondering, juffrouw Blom, dat ii dit
huffs your goed heeft verlaten .
Margaret ha .
Ja, nvjnheer ; flu de kinderen grout zijn, ben ik hier overhodig geworden .
George .
Zoo . . . is dat de reden . En . . . beth u aiweer een anderen
weduwnaar gevonden, die uw goede zorgen kan gehruiken?
Margaretha .
Over eenige dagen, hoogstens een pair weken, seem ik
mjn intrek hij eeii ooni to Scheveningen .
George .
0 . . .

War hl1jft u dan in dien tusschentjd?
Mar gar etha .

Er staan kamers genoeg leeg .
George .
Heeft u al een aparternent? (hj nadert haar lanyzainer-

hand .)

M argaretha .
Ja .
George .
Waar, als ik vragen mag?
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M argareth a .
Het kaii voor u immers van gees belang zijn dit to weten .
George .
Integendeel . Als ik hier dineerde of den avond passeerde
heb ik zelden het wooed tot u gericht, orndat het mij voorkwam, dat daardoor uw positie, die toch al een zeer rnoeilijke
was, alleen nog lastiger kon wordeif gernaakt ; maar op het
eerste gezicht heb ik nT4j tot u aangetrokken gevoeld .
Mar g a r e th a .
0, mijuheer! (S t a p h o r s t ceisc/iijnt links in de deui') .
Gee .
1k ben er diep over verontwaardigd, dat neef en night
zich niet ontzien u het huffs nit to drijven en als ik op een
of andere wijze u van dieust kan zijn .
Ma r g a r e t h a . (0p,5taande)
Dank u ; ik heb volstrekt geen huip noodig .
G e o r g e.

(naderend)

Later missehien wel .
Margareth a .
1k twijfel er aan .
George .
Zou ik u niet eens molten bezoeken?
M a r g a r e th
Mijnheer!

a (verontwaardiyd .)
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George .
Sssstttt! Word niet boos . U gelooft rnisschien, dat ik
verliefd ben op die Carolien ; rnaar dat is heusch niet
het geval . Het zou een zuiver manage de raison zjjn geweest : de solutie van een onaangenarne familie-quaestie ;
maar flu zij zich uitstapjes veroorlooft met een van miju
voorgangers, begrijpt u levendig, dat ik, als fatsoenlijk man,
het veld ruim . 1k spreek dus tot u uit ware belangstelling
in uw lot . Zeg n4j uw adres maar ; het zal u niet herouwen .
Staphors t

(kuchend .)

Tim!
George .

(tei zide.)

Sakkenloot, imeef! Wat heeft hij gehoord
Staphorst

(iwderend, teruijl George
zijn hoed afzet.)

Neef George, als ik mij niet vergis .
George

(een hand uitstekend .)

Precies . Zeer aangenaam
St apho rs t

((lie de hand niet aanneeint .)

Pardon, laten wij elkander niet voor den gek houden . 1k
hoor, dat je van daag al dikwijls to vergeefs her hebt aangebeld . Dat spijt me . Je bent er nu zeker op gesteld den verloren tijd zoo gauw rnogeljk in Rotterdam to gaan inhalen .
& e o r g e (zich

verinannend .)

In het minst niet! FIet was mijn plan hier zoolang
to wachten, dat ik u eerst geluk kon wenschen met uw
8
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behouden terugkeer van de rein en vervolgens eenige ophelderingen vrageii omtrent Carolien's huwe1jksp1annen .
S t a r hors t
Ach, kohl ! Heb jij met je compagnon de rollers zoo verdeeld, dat hij de taken van de beurs, jij die van hat hart
hezorgt?
Ge o r g e (iets mindei (/aJ)per .)
Misschien is 't u nog onbekend,, dat ik zoo goad als geengageerd beii en dus .
S tap h or s t (schertseiuL)
En dus hat recht moat hebhen jonge dames naar hair
adres to vragen? Wel, jou schalk!
Ge orge (nij(lig .)
Neef, u inaakt rnisbruik van .
S t a p h o r s t.
leder zijn beurt, mijn jongen ; maar doming mij nu niet
ook je overigen tjd in heslag to semen en . . . . (op Ziji/ horloge kijkeiiil) Den train van vijf vijftien kan je juist hales .
George .
1k heb Been haast, zeg ik u ; ik wil weten waar Carohen is .
S t a p h o r s t.
Is zij vertrokken zonder je to zeggen waarheen?
George .
Ja en daarom . . .
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Staphorst .
Mag ik er riiet aan denken haar geheini to verraden .
George .
Wil u daarmee to kennen geven, dat het tusschen mij
en haar voor goed of is?
Staphorst .
Af? Was er dan iets nan? Je hebt ftin toestemming
niet gevraagd ; maar als je 't nu nog doers wilt, wees dan
overtuigd, dat mijn antwoord luiden zal : 't is mij duidelijk
gebleken, dat je als neef met Carolien 01) eeii beteren voet
kunt blijven dan als echtgenoot .
G e e org e .
Ja, maar
Staphorst .
1k heb nog niet uitgesproken . Dat ook wj goede vriendeii
zul1en blijven, hoop ik van harts . Het zou wel jammer zijn,
als de ijverige pogingen van mjjn zuster oni den fatsoenlijken
tak der familie met den onfatsoenlijken op goeden voet to
brengen zonder eenig gevoig inoesten hlijven . (hij reikt hem
de hand) . En nu, wat ik je hidden mag, verzuim om onzentwil den trein van vijf vjjftien niet .
G e 0 r g e (ve,rward)
Neef, goede vrienden hoop ik, dat wij zullen hlijven heel
lang en
S t a p h 0 r s t.
Daarvoor zijn niaar twee dingen noodig : ten eerste, dat
wij elkander zelden ontmoeten, ten tweeds, dat wij nooit over
elkander babbelen .

lib
Georg e .
1k babbel niet ; maar .
Staphorst .
Des to beter. Je hebt nog juist een klein half uur . (h~

geeft hem zit hoed era schudt heirs veer de hand) .

G e o r g e . (steeds aarzelend ) .
0 . , . ja . . . adieu . (hu zet zijrz hoed op) .
Staphorst .
Goede rein!
G e o r g e . (cooed iger) .

Neen ; ik laat znij zoo niet afschepen ! lk heb gerekend
op . . . Mevrouw Eltenburg heeft mij veertig duizend gulden
beloofd .
Staphorst .
Om je geschokt crediet to herstellenP
G e o r g e (verschrikt)
U weet, dat . . . P
Staphorst .
Dat je accepten niet nicer gedisconteerd w orden . Ja, neef,
ik kom wel uit Hongarije ; maar gisteren ben ik over Rotterdam terugg ekeerd .
George

(sineelcend) .

0, als u onze moeielijkheden kept, help mij dan, om Godswil
help Inij dan ! Bedenk, dat wij denzelfden naam dragen en
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dat die naarn missehien aan de schande zal worden prjsgegeven, wanneer .

Staphorst (streng) .
Staphorst
ben je
je zoover
zoover gekomen?
gekomen? Vertel
Vertel mij
mij dat
dat eerst P
Hoe ben
George .
Mjn hemel, dat weet ik niet! Van Veen doet alle taken ;
ik heb rnijn naam inaar gegeven .
Staphorst .
Aan de firma ; je tijd en je duiten aan de vrouwen . 't Is
Wanneer moet
moet je
je geld
geld hebben?
hebben?
fraai! Wanneer
G e org e .
Morgen .

or ss tt .
S t a ph or
Ga dan naar huffs en wacht mj van avond op je kantoor .
Gertrude heeft altijd een zwak voor je gehad . Zij zal dus
willen helpen
helpen .
misschien willen
George .

zij 't
't al
al heloofd
heloofd .
Eigenlijk heeft zij
S t a p h o r st .

beter . Dan heb ik alleen
alleen maar
maar toe
toe to
to zien,
zien, dat
dat zij
zij
Des to beter
niet onvoorzichtig heipt . Wjj zijn trotsch op onzen fatsoenmaar vind
vind je
je niet,
niet, dat
dat die
die iiaam
naam wat
ljjken naam George ; maar
vlekkerig wordt?
George,

als die
die geldquaestie
geldquaestie in
in orde
orde is,
is, dan
dan vallen
vallen de
de
Ach, neef, als
00g ..
overige vlekjes heusch niet in het 00g
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Staphorst .
De nieuwste moraal! (hcin 't'en hoed za i het hoof d iteiiten )
Vergeet niet afseheid to nemen van juflErouw Blom . Ik
beveel deze dame in je bijzondere hoogachting aan .
George . (Margarethayroetend)
0, ja . . . uw dienaar . (tot S t a p h o r s t) Tot van avond
dus . (tei zzjde) Vervloekte dominee ! ( links of.)
DERDE TOONEEL .
Margaretha, Staphorst .
Staphorst (Margaretha's behle
IlaI/(Ieil cattend)

Greta ! Goddank, dat je weer bier bent!
er met de kinderen gebeurd is :~

Veet je al, Nat

Margaret ha .
Ik ben Toon tegengekomen ; hij heeft mij islet een enkel
woord op de hoogte gebracht . Jetje is dus veilig bij mevrouw Pancraadt in Rotterdam ; maar Carolien . . .
Staphorst .
Hoop ik insgelijks van daag nog terug to krijgen . Gertrude heeft bet m j beloofd en kan zij haar belofte niet
vervullen, dais ga ik morgen haar Marseille om char de
boot op to vangen .
Margaret ha .
De arme kinderen !
Staphorst .
Pat slag je wel zeggen ! (M a r g a r e t h a con stool yecend
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teiw}1 Iij ook zelfplants neemt) Maar laten wj uu eens

kairn praten . Dc hande1wjze van de kinderen heeft mij
veel to denken gegeven . Toen ik 't gisteren avorid niet
langer uit kon houden, alleen met Gertrude in dit doodstille vertrek, waar het vroeger altijd zoo ongedwongen
vroolijk toeging, toen ben ik naar boven gegaan en in de
leege kamers van de meisjes heb ik getracht n4j voor to
stellen, wat zi,j al zoo gedacht, gevoeld, geleden moeten
hebben om tot het besluit to komen, dat zij maar het best
deden uit het ouderli,jk huffs . .
. weg to loopen .
Margaret ha .
Ja, zij hebben waarljjk geleden .
Staphorst .
Ach, dat warm pijnlijke overdenkingingen .
Mar g are t ITI a
Je kunt de jonge zieltjes leiden ; dat is waar ; maar wie
ze voor kneedbare was houdt, slaagt er alleen in ze to
verminken .
Staph orst .
1k had Gertrude nooit de vrjje hand moeten laten .
Mar g are t ha .
Uit vrees voor onaangenaamheden ben je weer zwak geworden ; dat is zoo ; maar .
Staphorst .
Zoek geen verschooriend maar . Van alle menschelijke fouteu
sticht zwakheid misschien het meeste onheil . 1k behoef jou
niet to verzekeren, dat de kinderen n4jn oogappels warm
en zijn .
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Marg ar etha .
0, peen
S t a I h 0 r S t.
En wat heb ik, wel beschouwd, voor hen gedaan P Hoe
scherper ik mijn nutteloosheid voor de maatschappij gevoelde, hoe meer ik mij vastklampte aan het clenkbeeld, dat
mijn leven voor hun opvoeding, voor hun geluk eenige waarde
kon bezitten . IDaarom leefde ik vroeger met hen mee ; nooit
deden zij iets buiten mij om . Het was mijn illusie van Aiphen's
steiregel : mijn spelen is leeren voor hen tot een waarheid to maken en mjjn lievelingen de harde botsingen van het leven to
besparen . Dat was ook al zwak en verkeerd, want niernand
wordt wjs zonder de ondervinding, waarvoor ik hen juist
wilde hehoeden . Maar toen kwam dat geidverlies en het
aanhod van Gertrude met de tirannieke voorwaarde . 1k meende
toe to geven om hunnentwil en vraag mj nu af, of eigenbelang niet mijn hoofddrjjfveer is geweest?
M a r g a ret ha .
(met vu ur) 0 neen! 1k ben zeker van het tegendeel .
S taphorst .
Is 't niet zonderling, dat ik er wel in toestemde Carolieiis
engagement to verhreken ; maar mj krachtig verzette, toen
Gertrude ook jou verwijdering eischte P
Margaret ha .
(veriegemi) Dat is wel . . . . 't zou aithans verstandiger
zijn geweest, als je op dit punt niet had vastgehouden .
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Staphorst .
Je wilt zeggen, orndat bet rnj dan al voor mijn refs gehieken zou zijn, dat Gertrude bier niet hlijven kan en dat
ik met onverantwoorde1jke verhlindheid veel to lang op
herinneriiigen heb geteerd .
M a r g a r e t h a . (veriegen en verrast)
Integendeel . . . . ik wilds . . . . ik meende .
S t a ph or s t .
Neen, neen ; 't is wel, zooals ik zeg . Door een vriendelijk
woord, een deelnemenderi blik moist jij de koude tucht van
Gertrude's vormelijkheid to verzachten . Ware jij niet bier
geweest, dan zou t geen vijf rnaanden geduurd hehhen, eer
de horn losharstte . Daarorn neern ik niet aan, dat je nu
maar terug bent gekomen orn straks weer been to gaan .
Je moogt niet meer weg, Greta ; je most bljven!
Margare

t h a . (met lcracht)

Wat dat hetreft, staat rnijn hesluit onherroepelijk vast,
Staph o r S t .
Zjn de kind eren je dan nu al onversehillig geworden?
Margaret ha .
Je west wel peter ; maar juist om je kinderen .
Staphorst (snel iii ra herd .)
Of hen ik je zoo erg tegengevallen?
Margaretha . (verward)
0, Gustaaf!
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Staphorst .
Tat weerhoudt je dap :~ 1k heb ook aan jou veel goed
to makes . Daar zal je m j toch de gelegenheid niet voor
willen ontnemen .
Margaretha.
Wat ik je bidden mag, Bring stet vender aan,1k wil gees
steep des aanstoots blij ven voor . , ,
Staphorst .
Voor wie P Gertrude bait been .
Margaret ha .
1k doel stet op haar . Ook mij zijn de ooben open geaaan .
Mijn tegenwoordigheid zou op den duur . . . . Je wilt
mensehen gain zien . Dat is ook goed, maar dan . . . . Neen !
1k kan bier niet terugkeeren ; ik wil 't niet
Staphors t .
1k begrijp wat je meent ; maar als ik je nu vraag om . . . .
Gertrude

(buttes .)

Slaapt de jonker nog P
Margaret ha .
Daar is zij ! Lij mag ons bier niet samen vinden ! (snel

links voor af.)

Staphorst .
Maar Greta, luister . (Hi)

tell haar volgen .)
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VIERDE TOONEEL .
Staphorst, Gertrude, Toon, Jetje .
J e t j e (binnenstoi'inend .)
Dag papa ; dear ben ik weer terug ! (Zi j -eliegt Staphorst
om den hals, terry l Gertrude, gevolgd (1oor' Toon, opkoint.)
StaphorstS

wel jon kleine deugniet'.
Jetj e .
Ik heb in mijn eentje dol veal prat gehad ! Eerst ben ik
islet den stoomtram naar Delft gereden, toen met den train
naar Schiedam . Van Schiedam tot Overschie heb ik gewandeld en to Overschie stond weer een tram klaar voor Rotterdam . Ik had apes in uw spoorboekje goad nagekeken .
0, 't was heerlijk zoo eens vrij als een vogel rond to fladderen ! In Schiedam heb ik een paar krentebollen gekocht,
die verrukkelijk smaakten .
Gertrude .
't Is of dat kind Zigeuner-bloed in de adereil heeft ! Er
zal een fraai dametje van je groeien, als papa Been strange
maatregelen neemt . (tot Toon, die haar mantel era hoed hee ft
aangen,orrren, terrvijl Jetje op Gustaafs krtie gezeten zachties
d oorpra t .) Waarom doer Louis niet open?
T o o n (verlegen) .
Omdat . . . , omdat Louis er niet meer is .
Gertrude .
Er niet meer is

124
T o on .
Meneer heeft hem tweernaal kerel genoemd ; hij zei, dat
laat ik mij niet aanleunen en . . .
G e r t rude .
En .
T o o n.
Hij voegde er flog jets hjj, dat . . . . ik durf 't haast
niet zeggen ; maar 't is toch beter, dat u 't weet .
Ge r t ru d e .
Spreek dan!
Toon .
Hj zei : flu heb ik die rnevrouw Eltenburg met haar airs
toch een kool gestoofd .
Staphorst

(een oogenbiik zijn yestakend .)

sprek met Jetje

wat een fatsoenlijke knecht!
Gertrude .
Heeft hij de afzeggingen van het diner rondgebracht?
T o o n.
Dat is in orde .
Gertrude .
Dan mag hij verder doers, wat hem goeddunkt . Toon, breng
dat goed naar boven .
To on .
Bestig, mevrouw .
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.J e t j e . (verbaasd) .
Is u in angst geweest :~ In angst over mij P
Staphorst .
Geloof je dan, dat ik niet meer van je houd P
Jetje .
0, neen ! Arme papa! Ik heb u heusch geen verdriet
willen doen ; maar . . . Ach, ik had, net as Louis, zoo'n
grooten lust tame Gertrude eens een kool to stoven en het
spijt mij genoeg, dat mijn plannetje mislukt is .
Gertrude .
He?
Staphorst .
Noem je dat mislukt P
Jetje .
Zeker . Als mevrouw Pancraadt Yliet zoo dadelijk getelegrapheerd had, zou er van avond in de courant hebben gestaan
vermist de minderjarige Henriette, Gesine Staphorst . De commissaris van politie verzoekt opsporing en aanhouding .
Staphorst .
Tante is toch al erg bezorgd geweest !
.Jetje .
Wel neen ! Zoolang de menschen 't niet merken, kan 't
haar ook niet schelen !
Gertrude .
Hoe is 't mogelijk P Jetje, ga naar je kamer !
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Jetje (tot Staphorst) .
Moet ik

flu

al gaan?
Staphorst .

Doe wat tame zegt, mijii kind .
Jetje .
Voor dews keen dan nog . omdat u het wil . U is n4jn
lieve papa en voor u doe ik alles ; (de deur sad erend) maar
taste . . . ik ben vast besloten taste voortaan flood to
verkiaren! (zij glint snel links roor weg) .
Ge rtru de .
Eenvoudig gees manier!
VIJFDE TOONEEL .
Staphorst, Gertrude .
Gertrude .
Welk een loon slant flat kind aan!
Staphorst .
Een loon, dies ik voorheen noon vaii haar heb gehoord .
Gertrude .
En je voortaan ook noon weer hooren moet . Eer ik 't
vergeet : van Rotterdam terugkeerend maakten wij de rein
met den gepensioneerden majoor van Sloterdijk, die lid is van de
schoolcommissie . Hjj sprak mij over Kareltje aan en geeft
je in overweging den jongen van school to semen .
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Staphorst .
Omdat hij op een zit en al to hard werkt ?
Gertrude .
Hij gaf verschillende redenen op ; order anderen hot zeer
gezneleerde gezelsehap, waarin de jongens op zulke scholen
komen en hij was 't met mij eons, dat ultslultend hulsonderwijs veel beter voor hens zou zijn .
Staphorst .
1k nu ook ; maar op hot plane land bij een predikant,
die hem misschien hot huichelen weer of kan leeren . Hij
zit op een ; ja, wel, van achteren of en verscheurt zijn
rapporten om je straffeloos voor to kunnen liegen, dat hij
hard werkt en zlch good gedraagt .
Gertrude .
Gustaaf, dat is . . . .
S taphorst .
De waarheid . (haar ee;z papie-r gevend) Hier hob je hot
laatste rapport, dat ik moon gefrommeld mast zijn bed
vond . Gertrude, Gertrude, zou 't riot beter zijn, dat wij do
kinderen dat knellende keurslijf van hot conventioneele
fatsoen uittrokken en er wat moor prijs op stelden hen
eenvoudig, natuurlijk en waarheidslievend to later blijven ?
Onze voorouders deden dwaas, toen zij van boomer en
struiken schepen en zwanen knipten ; zullen wij nu die
dwaasheid toe gaan passer op de menschen ? wij hebben
een proof genomen ; zij is mislukt . . . .
Gertrude,
Dat zie ik volstrekt riot in ! 't Is waar, dat een gesoig-
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neerde educatie weinig invloed heeft op de spruiten van . .,
juffrouw Blom . . .
Staphorst (befog .)
1k duld niet, dat je de nagedachtenis van .
Gertrude .
Maar nicer dan ooit is voihouden nu voorgeschreven .
Laat n4j begaan . Op dit oogenblik breng ik je de beide
meisjes onverlet en onbesproken terug van uitstapjes, die
over hare neigingen
laten wij maar zeggen een zeer
eigenaardig licht werpen .
S tap h or st (acts minder heftig .)
De beide rneisjes? Carolien is nog altijd niet terug .
G e r t r u d e (hem

een geopend telegrain gevend)

Lees .
Staphorst .
Een telegram?
Gertrude .
Uit Amsterdam .
S tap ho r st (lezend .)
Ben op weg huiswaarts, Carolien . (sprelcend) God zj gedankt!
Dat is mij een pak van het hart!
Gertrude .
A!
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Stap horst .
Maar hoe heb je dit bewerkt P
Gert rude.
Op een zeer eenvoudige nianier . Toen jij gisteren je hoofd
kwjt waart en noodeloos naar de Witte, naar het huffs van
mevrouw van Goor en naar het station holdet, had ik de
advertentie al teruggevoiiden, waarin het vertrek van de
Koningin Emma, waarrnee rnevrouw van Goor reizen zou,
op den tiende was aangegeven .
Staphorst .
Dus van daag pas .
G e r t rude .
Juist . 1k telegrapheerde derhalve onmiddelijjk aan freule
Staphorst : adres Koningin Enima van de Maatschappij
Nederland .
S t a p h or s t .
Maar wat telegrapheerde je?
Gertrude .
Riles in orde gekomen ; keer terug : geteekend Willem
Huisum .
Staph or s t .
Dus een leugen!
Gertrude .
Waarvan die Huisum immers nooit jets zal vernemen . 1k
heb eerst door Toon laten hooren of hij in de stall was .
Toen ik dus de zekerheid had, dat zij niet sarnen waxen, be9
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greep ik, dat dit telegram eerie orifeilbare uitwerking moest
hebben en heb bet antwoord bier laten bezorgeri .
St i ho rst . (het hoofd schuddend)
Je hadt mij naar Amsterdam moeten laten gaan.
Gertrude .
Om van daag in de couranten to kunnen lezen, dat er in
een of tinder hotel een hartroerend tooneel had plaats gevonden tusschen een vader eu 4jn weggeloopen dochter?
S t a p h o r s t . (verlegen)
I)aar zou leans op geweest zjn .
Gertrude .
Krijg ik eindeli,jk eens gelijk?
S t a p h o r s t.
Eere wie eere toekoint . 1k moet erkennen, dat je recht
hebt op mijn dankhaarheid voor den tact en bet beleid,
waarmee je de gederailleerde wagens van ons huiseljjk treintje
in bet spoor terug hrengt ; maar .
G e r t rude .
1k heb er niet aan getwijfeld, dat je dit ten slotte zoudt
mzien .
Staphorst .
Wie is de schuld van bet derailleunent . . . 9
Gertrude .
Gisteren avond zei ik je al : laat dit zaakje aan mij over ;
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ik breng alles veer in orde . Dat verwilderde kinderen, als
je beide dochters, dadelijk de eigenzinnige hoofdjes zouden
huigen, was niet to verwachten ; niaar dat ik er ten slotte fatsoenlijke meisjes van rnaak, die zich weten voor to doers
zooals het hoort, staat bjj mid vast . . . aithans voor Jetje .
S t a ph o r s t .
1k geloof graag, dat . . .
Gertrude .
Dat je kinderen riaderhand, wamieer zij in staat zullen
zjjn zonder vooroordeel op hun jeugd terug to zien, den
dag zullen zegenen, waarop ik hier in huffs hers gekomen .
S t a p h o r s t (met kracht)
Neen, Gertrude, het hooge woord moet er uit .
ZESDE TOONEEL .
Staphorst, Gertrude, Jan .
Jan (ontevieden en verdrietig in

h o'udiny en geiaatsn it ci ru/ckinq) .

Dag, papa, dag tante .
S t a p ho r s t .
A, char is Jan . Dag, rnijn jongen . Je schjnt gisteren niet
om gezondheidsredenen in Leiden to zijn gebleven . Dat doet
mij genoegen ; maar meer plezier zou 't rnij gedaan hebben,
als je over waart gekorneri .
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Jan .

Mij ook .

Gertrude .

Wat een kort en verdrietig antwoord! Is er jets gebeurd,
dat . . . .9 Ben je . . . .? Heb je misschien weer gespeeld 9
Jan.

Natuurlijk .

Staphorst .

Aha!

Welnu, wat zou dat?

Gertrude .

S t a p ho r s t.

Wat?

J an .

1k heb u voorspeld, dat ik uit verveling en landerigheid
in Leiden weer aan het boernelen zou raken en 't is net
zoo gebeurd ook . Er was geen opzet hij ; maar ik kan 't
niet uithouden in die gevangenisachtige academic en in die
muffe collegekamers . Dat is niisschien flauw ; maar zoo berg
ik nu eenmaal .
Staphorst .
En hoeveel moet je betalen?
Jan .
Alles is betaald .
Zoo!

Staphorst en Gertrude .
Jan .

Daarom juist kon ik gisteren niet komen . Speelschulden
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inoeten hinnen de vier en twintig uren worden afgedaan en
om zeven uur 's avonds had ik nog geen cent . Bij u, of
liever hij tame wilde ik niet kornen bedelen .
U e r t rude .
Wie hehben je dan toch zooveel laten verliezen?
,Jan .
Duroi van Moordrecht en van Nederveen Hooink .
U e r t rude .
Twee fatsoenlijke namen .
Jan .
Daaraan hapert het niet in rnijn club en de lui slaan ook
duiten genoeg stuk ; maar als je geld noodig heht, is iedereen toevallig slecht bij kas .
U e r t rude .
En gisteren avond last b en je waarschjnlijk in handen
gevallen van ee.n Jood .
Jan .
C), neen, dan had ik 1O°/o rente moeten hetalen 1k
kwam terecht bij een Christen .
Ge rt rude .
Uelukkig .
Jan .
Die 20O/

narn,
S taphorst .

Dus moet je nu betalen?
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Jan.
Allen in alles
duizend gulden .

want ik heb nog sneer sehulden - drie
Staphor st

In vijf maanden .
Jan .
Scheld nlij flu maar nit voor al wat leelijk is ; ik zal er
gees woord tegen in brengen . Ik weet heel goed, dat mijn
gedrag lamlendig is geweest . Misschien had ik beter gedaan
in een gracht to springen dan zoo onder uw oogen to komen .
Staphorst .
Jongen, ik merk, dat je je straf al beet hebt . Van mij
zal je geen kwaad woord over deze zaak meer hooren en
die schuld zullen wij in termjjnen aflossen . Gelukkig ziet
het er in Hongarije minder treurig nit, dan ik aanvankelijk
dacht. Wij zullen ons wat moeten 'rerminderen ; dat is zoo ;
maar wie weet, of dit niet heel leerzaamrn voor jelui zal zijn .
J an .
Papa! 0, wat ben je toch een beste vent ! Als je begrijpen kon, hoe danig ik het land aan mijzelven heb gekregen .
Ik verlang niets liever dan flunk to werken ; maar geef mij
dan ook werk, waarvoor ik geschikt ben . Mijn hoofd is nu
eenmaal geen studiekop . Ik heb waarachtig mijn best gedaan aan de borst van de Alma mater ; maar die moedermelk verzuurt in mijn maag en maakt mij onpasseljjk .
Staphorst .
Jij gait weer schilderen .
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Jan .
Hoezee!
Gertrude .
1k wil er niets van hooreri!
S tap ho rst .
Lieve zuster, dergelijk studeeren wordt rnij to duur . 1k
mag Jan niet bevoordeelen boven de andere kinderen en
zelfs jou fortuin zou ten slotte .
G e r t rude .
Heb jj dat to beoordeelen? Je schijnt onze afspraak vergeten to zjn ; maar ik weet ze nog .
Staph orst .
0, ik ook! 1k gedenk ze met dankbaarheid, Gertrude, en
dat jj in deze omtandigheden er aan vast wilt houden, vied
ik even royaal als goedhartig ; maar toch zie ik mj genoodzaakt na rjp beraad . . . .
Gertrude .
Als je blieft geen mooie woorden om je fiauwhartigheid
to maskeeren! 1k ben hier niet in huffs gekomen om mij na
vijf maanden er weer nit to laten zetten . Wjj hebben ee
contract gesloten ; dat moet van weerszijden stipt worden
ult
ZEVENDE TOOINEEL .
Dezelfden, Toon .
T

0011 .

Meneer, char is meneer Huisum .
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G e r r u d e (verwonderd .)
Huisum?
To on .
1k heb hem in de achterkamer gelaten .
G e r t rude .
Je zult hem toch niet ontvaugen!
St a p ho rs t .
Nadat ik hem schriftelijk verzocht heb bier to komen :?
Ge rt rude .
Wil je George dus overhoord gooien?
Staphorst .
Gooien? Neen . Die springt van zeif. De firma staat al wrak .
G e r t rude (ontstellend)
Dat is niet waar!
S t a ph o r S t .
Lieve zuster, wat een onfatsoen1jke uitdrukking!
Ge r t rude .
Een van de eerste Rotterdamsche firma's!
Staphorst .
Die bij jou om een veertig duizend gulden moest aankioppen! (men hoort beilen) .
Gertrude .
Gerechte hemel!

137
Staphorst .
Gelukkig liggen je effecten
brandkast .

flog

veilig heneden in do

G e r t r u i d e (zi-ch herstel1eid) .
Maar dat is flog geeli reden Carolien dien fluisum, dien
couranten schrijver, dien hongerlijder in de armen to duwen!
S t a p ho r s t .
Zoover wil ik ook niet gaan . (Er wordt weer geseheld) .
To o n .
Meneer, er is tweemaal gebeld en ik heb een rijtuig hooren
voorrijden . Mag ik opendoen en meneer Huisurn hier binneii
laten?
Gertrude (ter zjde) .
Een rijtuig? Wat kan
Staph orst .
Ga je gang, Toon . (Toon af) .
ACHTSTE TOONEEL .
Staphorst, Gertrude, later Toon, Willern, Carolien .
Staphorst .
Zou Carolien terug zijn? In de serre kan ik

(rechts af) .

G e r t r u d e (verschrikt) .
Op hot oogenblik, dat die Huisum in de achterkarner
wacht! Die twee molten elkander niet ontmoeten!
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S t a p h o r s t . (terug keerend)
Een spoorvigilante ! Zij is 't!
Gertrude . (ontsteid)
Dat kan zoo niet ! (Zij gait haastig naar d e inid d eld eur ;
neaar koint to laat. Willem kornt er door binnen en buigt
voor haar) .

Gertrude .

(tar zi9 e)

Te laat !
S t a p h o r s t (opent de (fear links en
strekt z jn arisen ait .)

Kind !
C a r o l i e n (helte in de arisen snellen(l)
Papa !
Staphorst .
Goddank, dat ik je terug heb !
Carol ien,
En Willem ook ! 0, dan is 't toch waar ! Ondanks je telegram kon ik 't haast niet gelooven .
Will em . (koel terugwijkend.)

Van walk telegram spreekt u ?
Ca rolien .
. Wel, van hat telegram, dat mij terug
Van walk?
heeft does keeren . . . . van dit.
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IS?rT

ill e rn . (het teleyiam tuzieitde .)

Mijn naam? . . . . lie heb deze woorden niet geseind .
Car o lien .
Wat?
Willern,
Nadat al rnijn brieven onbeantwoord warm gebleven en
terwj1 ik uw neef George hier bijna dagelijks in en uit zag
gaan, moest k wel denken, dat ik mij schrornelijk had vergist en heb .
Caroli en .
Over welke brieven heb je 't?
W ill e m .
Over de brieven, waarin ik srneekte inj aithans een verkiaring to geven van
Car oh en .
1k heb in 't geheel peen brieven ontvangen en juist
daarom heeft de cooed mij ontbroken er meer to schrjjven
na dien eenen . . .
Willern .
Welken eenen?
Gertrude
Dien ik natuurlijk niet lief vertrekken!
S t a ph ors t . (ter ztide)
Aha!
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C a r o l i e n en

w ill e in . (verontwaardigd .)

Natuurlijk ?
Willem .
U hield onze brieven achter en noemt dat natuurlijk ?
Gertrude .
Mocht ik dan een correspondentie gedoogen, die al, wat
ik tot stand bracht, weer kon vernietigen ? Moest ik mijn
eigen glazen helpen ingooien?
Carolien .
O ! tame, dat is schandelijk !
willem .
Mag ik u verzoeken, mevrouw, dadelijk den brief of to
geven, die niet voor u, maar voor mij was bestemd ?
Carolien .
En ook de anderen, die aan mij warm gericht ?
G ertrUde .
Weest zoo goed bedaard to blijven . Ik tie, dat de taken
bier, ondanks al mijn pogingen, een verkeerde wending nemen .
Voor overmacht ben ik gewoon to wijken . Ik geef den strijd
op . Ziehier de brieven! (zij neemt de brieven nit een cassette .}
willem,
Open? Dus heeft u er image van genomen
Gertrude .
Kan u door een envelop been lezen ?
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Carolien,
0!
W it l e m .
U schijnt de meening toegedaan to zijn, dat het uiterlijk
fatsoen alleen kan verkregen worden door de opoffering van
het innerlijke .
Carolien . (heftig .)
V'Villem in den waan to brengen, dat ik in staat zou zijn
zonder eenige ophelderingen to geven, zonder zelfs een woord
van spijt to doers hooren hem, dien ik zoo innig lief heb,
de deur to laten wijzen ! 0, tante, u heeft ons dikwijls de
bewijzen gegeven van uw genegenheid ; maar wat mij betreft,
ik geef de voorkeur aan uw vijandschap !
Willem .
Carolien, kan je mij vergeven ? (hij sluit haar in

z-art armen .)

Staphorst .
Kinderen, kinderen, jelui wordt onrechtvaardig ! Tante
heeft . . . .
Gertrude .
Gustaaf, 't is niet voor 't eerst, dat ik mij miskend zie .
Heb de goedheid mijn verdediging aan de toekomst to laten .
Tegenover de leer van de hedendaagsche jongelui, dat men
blindelings zich door zijn gevoel moet laten regeeren, durf ik
gerust de mijne stellen, dat een mensch met voorzichtig
beleid zijn levensweg moet of bakenen . Wil Carolien dat niet
van mij gelooven, dan zal de ondervinding er haar wel van
overtuigen . Ik ontsla ze gaarne van elke verplichting, die
zij tegenover mij op zich genomen heeft en die zij niet in
staat schijnt to vervullen .
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S t a p h o r st .
Gertrude, je leer is ook de mjne ; maar wij verschillen
in de toepassing . Jij speelt graag een beetje voor Voorzienigheid, die de kortzichtige menschjes langs donkere
slingerpaden naar een heerlijk doel voert . 1k geloof, hij
nader inzien, dat wij heter doen hen op een rechten, helder
verlichten weg met raad b11 to staan ; maar overigens in
vrijheid to laten voortstreven . Meestal zijn zoowel hunne
oogen als de onze veel to zwak om to onderseheiden of er
aan bet einde werkelijk eeii doel is .
G e r t rude .
Met andere woorden : je wilt bier de vroegere losbandigheid weer invoeren .
S t a p 0 r 5 t.
Een mooiere naani ware mij wet zoo aangenaam ; rnaar
wij bedoelen hetzelfde .
& e r t rude .
Dan ontbreekt er nog niaar aan, dat Margaretha bier
terugkeert en je een tweede mesalliance sluit .
NE&ENDE TOONEEL .
Dezelfden, Margaretha, Jetje, Jan .
Staphorst .
le hebt gelijk .
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M a r g a r e t h a . (ran liiks voor opkomend)

Gustaaf, 1k ben klaar en
S tap ho r s t .
Een oogeiibhk3e . (tot Gertrude) Vergun niiij je mijn vrouw
voor to stellen .
Margaretha . (rersch ri/ft.)
Hernel, wat .
C aro lien .
Ja, ja!
Jet j e
Hoezee !-

Jan .

Leve nioeder Margaretha!
V ill e in .
Neemt u mij ook meteen tot zoon aan?
S t a p ho r s t .
leg nu non eens : neen!
Margaretha . (aanyedaan)
1k kan niets meer zeggen .
Gertrude .
De dernonstratie laat aan duidelijkheid weinig to wenschen
over! Waar Margaretha Blom terugkeert, moet Gertrude
Eltenhurg heengaan .
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Margaret ha .
Maar toch niet in vjjandschap!
Gertrude (hooghartig .)
Van vjjandschap kan tusschen ons gees sprake wezen en
zoodra de toekornst rnij gerechtvaardigd heeft - wat gauw
genoeg geheuren zal - kunneri de kinderen op tame Gertrude weer rekenen . Adieu! (af.)
St a p ho r st (Gertrude u'illeitde volgen, (lie Clad el9k
is gegaam)

heeii is

Maar Gertrude, van daag
TIENDE TOONEEL .
Dezelfden, Karel, later Adoiphe de Laer .
K a r e 1 . (zeer Meek en ontdaan vait
links voor opkomend .)

I)aar hen ik .
Margaret ha .
Kind! Wat zie je er uit!
Hoe bleek!

Jetje, Carolien, Jan .

1k heb kou gevat .

K are 1 .

Staphorst .
Tante Gertrude is weg, mijn jongen en zij komt niet terug .
lleusch niet?

Ka r e 1. (engstig rondkijkend) .
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Staphorst .
Heusch niet .
Karel .
Nu . . . dan heb ik gisteren vier borreltjes gedronken en
drie sigaren gerookt ; maar ik doe 't nooit, nooit, nooit
weer'. (Allen lichen) .
Staphors t .
Best zoo!
Adolphe de Laer
(nee nw/(/el d eur

it

jd o/)enenc, r, card oor 1~tett een ged ekte en
i ersaerde tct fel onttcaart .)

Madame est servie !
Margaret ha .
%drat

is dat '
Staphorst .

De kool van Louis! Hij heeft wel de gasten ; maar niet
het diner afgezegd !
Margaret ha .
Dat is nu toch .
Jetje, Jan erl Carolien .
Eenvoudlg gees mauler !

