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Letterkundige bloemlezingen zijn er bij de vleet.
Op enkele uitzonderingen na is hun inhoud nogal
sneu. Dramatische bloemlezingen zijn er niet. En
dit niet zonder reden. Maar diegenen onder ons,
die hun voorkeur hebben gegeven aan een actief
onderwijs, aan een rationele methode, die bewust en
beredeneerd is in haar geheel en in haar onderdelen,
een methode, die rekening houdt met de realiteit
der dingen en met de psychologie van het kind, hebben van meet af aan de dialoogvorm, de « dramatisering» van de behandelde teksten, gekozen als
een van de doelmatigste procédé's, om hun doel te
bereiken. De belangstelling van de jeugd gaat immers uit naar die delen van de leerstof, waarvan ze
menen, dat ze dichter bij de werkelijkheid en het
leven staan. De dramatische impuls is bij het merendeel der leerlingen zeer krachtig, en de dialoogvorm
geeft aan de dramatische kunst een realiteit en een
echtheid, die bij een ander genre minder opvallend
is. Toepassing van de methode eist echter van de
leraren : vitaliteit, kennis en tact.
Reeds in de lagere klassen gaat men dikwijls over
tot het in dialoogvorm brengen van de stof. Deze
methode wekt de belangstelling van de leerlingen.
Als men de jeugd laat « spelen », dan richt men zich
tot haar instinct en haar behoefte aan actie. In plaats
van uitsluitend vergaarbakken van kennis van hen
te maken, staat men hun toe actief deel te nemen
aan de studie, zich tot hun medeleerlingen te richten, in plaats van passief naar den leraar te luisteren, laat men hen kritiek uitoefenen, voorstellen
doen (waar zij vooral veel van houden), laat men
hen die nieuwe kundigheden en kennis verkrijgen,
waarvan zij het onmiddellijk practisch nut inzien.
In de middenklassen heeft de leraar, die dezelfde
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opvoedkundige principes huldigt, het mveau van
zijn onderwijs verhoogd, door te discussiëren met
zijn leerlingen aan de hand van het aan te lereu
idioom en de ideeën van de tekst, door de « dramatisering» van het stuk, dat hij behandelt, voor te
bereiden en samen te stellen, en eventueel de op
deze wijze tot stand gekomen gesprekken in rolverdeling te laten spelen, voordragen en opzeggen.
Deze activiteit zal blijken een van de beste procédé's
te zijn om tot een juist begrip van de teksten te
komen, en om de les van het meeste nut te doen
zijn, veel beter dan de beste literaire verklaring en
de beste vertaaloefening dit zouden kunnen doen.
En ten slotte, in de hoogste klassen, zal de leraar
de kroon zetten op zijn werk, door de ervaringen
op het gebied van het toneel samen te vatten. Wat
ook door de programma's geëist wordt. Hier kan
hij ook, aan de hand van de toneelstukken of fragmenten, aan de andere eisen van het onderwijs
voldoen : het realistisch- en levensaccent van het
toneel, vooral voelbaar sedert het einde van de
XIXde eeuw, de behandeling van sociale en morele
problemen, laat zeer goed toe de karakters en levensideeën te onderzoeken en ook te bespreken. Dit
werd ten onrechte, naar we menen, over het hoofd
gezien, hoewel de vormende en culturele waarde ervan niet gering is. Vooral sedert het burgerlijk
drama zich ook de « tijd» naast het « plotseling
losbreken der passies» als voornaamste factor gekozen heeft. En door het feit, dat de moderne toneelstukken meestal geschreven zijn om « gespeeld » te
worden, doen zij ook een beroep op het intellect en
de gevoelens der toeschouwers. Dit alles wetende en
om de paedagogische redenen, die daartoe nopen,
is het toneel, vooral in zijn moderne vorm, een van
de beste middelen om de belangstelling te wekken, en
vandaar ook om het aanleren van de talen, zowel moedertaal als levende talen, doeltreffender te doen zijn.
6

Dl' C. Godelaine is ongetwijfeld van deze opvoedkundige principes uitgegaan bij het samenstellen
van het historisch overzicht en van de in veel opzichten belangrijke bloemlezing, uit de Zuid-Nederlandse toneelliteratuur, die wij voor ons hebben.
De meeste schoolbloemlezingen zijn van een grauwe eentonigheid en vlakheid. En de teksten die
ze bevatten zijn maar al te vaak kort, onbeduidend,
en beneden het peil van een onderwijs dat vormend
moet zijn. ~Want vele leraren-bloemlezers vatten hun
taak zo eenzijdig en soms zo laag-bij-de-grond op, dat
ze het allereerste vereiste van het onderwijs over
het hoofd zien. Met deze bloemlezing is dit niet het
geval. Want Dr C. Godelaine is niet alleen een ervaren opvoedkundige, hij is ook een beproefd toneelkundige, en zijn talrijke publicaties op dit gebied (1)

(1)

1925.

1926.

1927.
1928.
1932.
1935.

1935.
1937.
1939.
1940.

Het Tooneel der laatste vijf en zeventig Jaren, Leuven, De Blauwvoet, 5· jg.
Het Waalsch Theater van vroeger en vandaag, Brussel, Tooneelgids,
XI' jg. bI. 217 vlg.
Een Synthesis van het Friesch Tooneel met bespreking van 120
Friesche tooneelstukken, Brussel, Tooneelgids, XII' jg. bI. 225 vlg.
Modern en Modernistisch Tooneel in "ederland, Antwerpen, Kath.
Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, 23' jg., n' 1.
De Duivel op de Planken. Antwerpen, Dielsche Warande en Belfort,
1927, n' 11 en 12.
De Dramatische en Tooneelkundigc Waarde van lbsen's illuvre,
Hasselt, Limhurgsche Bijdragen, jg. 1925-1926.
Anton van de Yelde, Antwerpen, Boekengids, lOe jg., n r 6.
Een zeer verdienstelijke Limburp;er, .Taak Ballings, Maaseik, LiInbnrg-overdruk.
De Dans door de Tijden, Leuven, Centrale voor Projektie-Onderwijs.
Een Onderzoek naar het Worden en het Wezen der Theaterkunst,
Antwerpen, NederJandsche Boekhandel.
Mijn persoonlijke Ervaringen omtrent de jongste Tooneelbeweging,
Antwerpen, Kath. Vlaamsche Hoop;eschooluitbreiding, 34 e jg., ut 5.
Spelaanwijzingen hij de V<,rtaling van Ghéon's "Mystère de la
Messe ».
Het Vlaamsche Volkstooneel, Leuven, Keurboek Davidsfonds.
DI' de Gruyter, de Flamingant en de Tooneelman, in het Lic.ht van
het Modernisme. Oostlandreeks, Michiels, Tongeren.
Voorzitter van het Maandschrift 0: Tooneelgids)J Brussel, waarin
studiën en enkele duizenden recensie~.
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zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij weet dus
waarvan hij spreekt. En steeds heeft hij iets te
vertellen, nooit spreekt hij rondom het onderwerp,
maar wel over het onderwerp. En dit betekent reeds
veel in onze tijd van improvisatoren. Dit handboek
is dan ook ontstaan uit de veelzijdige medewerking
van de persoonlijkheid van samensteller, en daarmee kan men zich slechts gelukwensen. Behalve
persoonlijke beschouwingen over het dramatische
genre, een goed gedocumenteerde geschiedenis van
het Vlaamse toneel sinds 1830, is er verscheidenheid van stof (1) voorhanden, die met zorg is gekozen uit het beste, en van paedagogisch standpunt
uit het meest doelmatige van Vlaanderen's toneelbezit. Er is zelfs stof voor twee jaar in de hoogste
klassen van het middelbaar- of normaalonderwijs.
De teksten, gehouden in de omgangstaal, in con versatietrant, kunnen het eerste jaar worden behandeld.
De moeilijke en die in versvorm gedurende het
tweede jaar. De verschillende strekkingen, technieken en scholen zijn erin vertegenwoordigd door uitvoerige fragmenten, die, beter dan de gangbare

(1)

Aan de hand van deze veelzijdige bloemlezing wordt de weetgierige
uitvoerig ingelicht over de mogelijkheden van het Vlaamse toneel,
en ook over licht- en schaduwzijden van scholen, technieken en
procédé's, zoals uit de gekozen fragmenten moge blijken:
Voorbeeld van een typisch volkstreurspel (De Clercq: J{aïn), van
een geslaagd blijspel (Jos. Janssens : De Wonderdoktoor), van een
dramatisch opgebouwd stuk zonder literaire opsmuk (Raf Verhuist:
Jezus de Nazarener), van verzorgde toneeltechniek (J. Ballings :
Dorpspoëet), van vlotte conversatie-dialoog (R. Brulez: De
Schoone Slaapster), van het spel der vrije fantasie (Verschaeren : De
geest van Zijne Excellentie Dansa), van handeling geboren uit
strijd (C. Verschaeve: Elijah), van naoorlogs expressionisme en van
veraanschouwelijking van het onderbewuste (Paul de Mont: Nuances), van constructivistisch toneel (A. van de Velde: TijI). Daarnaast voorbeelden van toneel, dat in literatuur opgaat (A. Rodenbach : Gudrun), van artiflciele en dynamiekloze zegging (Hegenscheidt : Starkadd). En ook nog voorbeelden van de rol van de
toneelaanwijzing binnen de gesproken tekst (M. van Vlaenderen
Maria van Bethanië), en van de rol en betekenis van het woordenloos gebaar (H. Teirlinck: Ik dien), enz.
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schoolbloemlezingen begrip geven van de techniek
in het algemeen en die van eIken schrijver in het
bijzonder. De stof leent zich ook tot verschillende
oefeningen, waardoor men afwisseling in de les kan
brengen. De fragmenten zijn niet uitsluitend gekozen
met het oog op tekstverklaring, maar ook met het
oog op het bestuderen van karakters en typen en
het vergelijken van· deze, ook uit verschillende gezichtspunten. Zij kunnen aanleiding geven tot interessante oefeningen in dictie, uitspraak, (c raden»
van handeling en karakters, improvisatie in groepen
op een toneel, enz. Procédé's die er toe bijdragen het
gehalte van het onderwijs in de levende talen te
verbeteren, te verrijken en te verdiepen.
FR. CLOSSET

9

SYNTHETISCH OVERZICHT
VAN HET TOONEEL IN ZUID-NEDERLAND
1830-1940

Beste Leerling,
Laat me beproeven, bij wijze van inleiding, u
een duidelijk idee te geven van het wezen der theaterkunst. Ge zult dan in staat zijn bijgaande teksten
tooneelkundig te ontleden en te beoordeelen; zult
ze mede naar waarde kunnen schatten.
Ik zei (( tooneelkûndig ontleden en beoordeelen»,
niet uitsluitend letterkûndig. Enorm verschil, dat
niet zelden over het hoofd wordt gezien.
Ziehier waarom : doordien ge het tooneelstuk gedrukt in handen krijgt, het in de les leest en misschien ontleedt net als ander dicht- en prozawerk,
zoudt ge gaan onderstellen dat theaterkunst een louter literair genre is. Grove dwaling: niet de letterkundige is de vader van het tooneelspel, maar de acteur.
Hij schept het op de scène, met gansch zijn sprekend
lichaam : met mimiek, gebaren- en woordtaal.
Theaterkunst is de vrucht van alvast twee wisselwerkende factoren : spél en wóórd, OIn niet te
gewagen van bijkomstige elementen, o.m. muziek,
dans, costumeering, kleurbelichting, scènebouw.
Merkt ge reeds het verschil tusschen literatuur
en tooneel? Tooneel is een complexe kunst, deels
literair, deels plastisch. Dit laatste is ze zelfs in de
eerste plaats : op de tooneelplanken moet er voor
alles iets te (( zien» zijn.
En iets te hooren.
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Natuurlijk! Zonder woord, geen tooneel. We moeten zelfs graag en scherp toeluisteren. Maar « het
zien)) is hoofdzaak en gaat alleszins « het hooren))
vooraf.
Een voorbeeld zal het u bewijzen. Men trapt op
uw teenen. Ge trekt uw voet terug en slaakt een
« ai! ». Welke was de eerste, de directe reflexbeweging? Het terugtrekken van den voet, het gebaar:
nl. wat men ziet.
En toch zijn er deskundigen die aan het tegengestelde vasthouden : het gebaar zou uit het « ai! »
spruiten! De stelling wordt natuurlijk wetenschappelijker ingekleed. Ze zeggen b.v. : Het visueele
groeit uit het auditieve; ofwel : het zichtbare gebaar spruit uit het hoorbare, uit het woord; of
nog: de literatuur is de bron van de theaterkunst,
enz.
Me dunkt, er dienen aan de weerlegging hiervan
niet veel woorden verspild. Kijk, groeide het zichtbare gebaar werkelijk uit het woord, vanwaar zou
het gebaar dan komen in stil spel? Er wordt daar
geen enkel woord gesproken en het gebaar is er het
overwegendst. Het ei van Colombus!
Of het tegengestelde misschien waar is? Of het
woord niet uit het gebaar groeit? Neen, dat al evenmin; beide gaan uit van dezelfde bron : nl. van een
interne actie, prikkel, voedster van alle uiterlijke
handeling. Het gebaar is de eerste reactie : de acteur-speler beeldt, door mimisch- en gebarenspel,
de hoofdlijnen van de handeling uit; de acteurzegger verklaart en diept ze uit met de taal van den
hoogeren mensch, het woord.
Tooneel is dan een autonome en complexe kunst,
die langs oog en oor dient genoten, en van dit dubbel standpunt uit beoordeeld.
Hiermee hebt ge een idee van het wezen der
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theaterkunst. In het licht ervan volgt nu een schets
van de tooneelliteratuur in Zuid-Nederland, van
1830 af.
We zagen boven, dat de bron van het tooneelstuk
de interne actie, zegge een interne bewogenheid is.
De bewoordingen hiervan zullen bijgevolg van lyrischen aard zijn, en een rhythmische eenheid vormen
met het spel. Een tekst in versvorm zal het hem
dan op de planken uitstekend doen. Diepe gevoelens en doorvoelde gedachten uiten zich immers
haast natuurlijkerwijze in verzen; en rhythmische
gebondenheid laat zich krachtiger gelden in poëzie
dan in proza. Bovendien, gebonden stijl leent zich
best tot expressief « zeggen ». Alvast het treurspel is,
uiteraard, op versvorm aangewezen.
De penning heeft een keerzijde : meer nog dan de
prozaschrijver is de dichter blootgesteld aan het gevaar, het literair gedeelte een waarde toe te kennen
die kan schaden aan het tooneelstuk als zoodanig.
( Sire Ie Mot», zooals G. Baty het bazige woord
noemde, gaat graag zijn grenzen te buiten en stuit
dan den normalen gang der handeling of maakt
met het mimisch- en gebarenspel double emploi.
Wij zetten de geschiedenis van het modern ZuidNederlandsch tooneel dan in met teksten in gebonden stijl; dit deeltje staat buiten het kader van
ons chronologisch overzicht.
Onder de dichters die ik hier moet vermelden :
nl. A. Rodenbach (1856), A. Hegenscheidt (1866),
R. Verhulst (1866), C. Verschaeve (1874), H. Thans
(1884) en R. de Clercq (1877), wist enkel deze laatste
zich literair te beheerschen. C. Verschaeve en H.
Thans slaagden er maar in met hun jongste stuk,
respectievelijk « Elijah» en « Kleine Roza».
In « Gudrun», het Germaansch drama van den
studentenleider en voorlooper der Literaire Vernieu13

wing in Vlaanderen (1890), A. RODENBACH, verdrinkt de handeling, het tooneelkundige, in de literatuur. De jonge auteur wijst zelf onbewust op dit
gebrek, waar hij in de voorrede bij « Gudrun )) verklaart : « Dit dramatisch gedicht, of beter, het drama
erin vervat, kan er, bij middel van eenige sneden, gemakkelijk uitgeslagen worden ))... (Cursiveering door
mij). Bij opvoering moeten de wijdloopige en rhetorische passages met volle grepen uit dit « gedicht ))
gewied. Ontdaan van de uitwassen, doet de handeling krachtiger aan en komt de typische verscheidenheid der figuren scherper uit.
Men zou HEGENSCHEIDT's heldendrama, « Starkadd )J, literair kunnen heeten, tooneelkundig is het
niet. Naar verluidt, stond deze « Van nu en Strakser ))
(1893) onder den invloed van R. Wagner. Best
mogelijk! Brussel kende destijds Wagner, dank zij
de bemoeiingen van den musicoloog M. Kufferath.
Toch mist « Starkadd )) precies wat Wagner's libretti
karakteriseert en tooneelkundig maakt : het dynamisch lyrische. Onder de bewoording trilt de spelwekkende bezieling niet; het woord bevat amper
voldoende levenswarmte om declamatorisch effect te
verwekken.
« Jezus de Nazarener)J van R. VERHUL ST dagteekent van 1904. Geen spoor nochtans van « Van nu
en Straks )). We krijgen uitbeelding in zwierigen stijl
NI
directe bewoording zonder literairen opsmuk;
vaak korte zinnetjes, wat vlak en egaal soms, maar
steeds bezield.
Technisch staat « Jezus de Nazarener)) dichter bij
« Starkadd )) dan bij « Gudrun)J. Dit stuk is dramatisch uitgebouwd, zegge, gegroeid uit een strijd tusschen twee opposanten: Gudrun, \Vate, Herwig
contra Carausius, Allectus. In « Starkadd)) en
« Jezus de Nazarener)) staan eveneens de partijen
tegenover elkaar opgesteld maar tot een strijd komt
het niet : één partij ageert heftig, de andere blijft
14

passief. De drukte, het misbaar en de huichelarij
van Hanan worden echter overstraald door de statische en afgetrokken houding van Jezus; en het
wordt een overwinning, evenals Jezus' dood een zegepraal beteekent. Starkadd's houding doet heel anders aan. De onversaagde en onverwinnelijke krijgsman mag niet berusten in moord en ontrouw, begaan door zijn tegenstanders (Saemund, Ingel, Helga). Hij moet daartegenover daden stellen. Hij stelt
er echter geen, hij verzaakt aan kroon en geliefde.
Welnu, dit lijdzaam idealisme aanvaarden we niet,
althans niet op de planken. Het beteekent trouwens
een voor het stuk constructieve fout : door de afzijdige houding van Starkadd is het evenwicht verbroken, er is aanval maar geen verweer.
« Starkadd)) is dan slecht tooneel. « Jezus de
Nazarener )) vertoont, naast den dramatischen hoofdhaard, nog enkele spannende momenten (Hanan
contra Nicodemus of Judas) en is heusch tooneel.
De « Nazarener)) van VerhuIst is religieus in den
aard der doeken van Rubens: enkel naar de gegevens; de bijbelstukken van priester VERSCHAEVE
en de heiligen spelen van pater THANS zijn het mede
naar den geest en den dieperen zin. Het tooneel
van dezen laatste zal zelfs maar tot zijn recht komen
bij opvoering vóór godsdienstig publiek. De tooneelwerken van C. Verschaeve zijn zwaarder en literairder, moeten veeleer onder de lees- dan onder
de speelstukken gerubriceerd. De profane cc Van
Artevelden)) zijn tooneelmatig naar stof en strekking, daar zij prikkels zijn voor het nationaal gevoel
der Vlamingen. Het essentieel vereischte van
wààr tooneel is er dus : contact tusschen scène en
zaal. De uitbouw der gegevens vertoont, helaas,
heel wat zwakke kanten : de dialoog is niet op het
cc zeggen)) geconstrueerd; de taal mist de noodige
kernachtigheid : Verschaeve weet het suggestieve,
het tooneelwoord niet te treffen.
15

Dichter nog bij letterkunde dan bij theaterkunst
staan zijn latere, literair onevenwichtige bijbelstukken. Pas met het jongste, met « Elijah )) (1936),
vond Verschaeve het spoor, verwerkte hij de stof
tooneelkundig : hij bouwt op handeling uit strijd
geboren, strijd tusschen God en Ba'al d. i. tusschen
profeet Elijah en koningin Isebel. Deze gaat er bij
ten onder. De bewoording is, verder, palmhard en
uiterst sober, met fel bewogen monologen en spetlerende tweespraken. Het stuk sluit knap af.
Te weinig bekend en gespeeld zijn de treurspelen
van R. DE CLERCQ. De volksche zanger slaat er een
voor hem ongewoon ernstigen en beheerschten toon
aan, toch blijft hij zichzelf : volksch. Zijn treurspelen richten zich tot het groote publiek, en boeten
daarbij niets van hun verheven aard in. Ze blijven
bevattelijk zonder daarom oppervlakkig te worden;
ze zijn chronologisch en zonder verwikkelingen uitgewerkt; toch doen ze niet banaal aan en zitten ze
niet los in de voegen. De techniek berust op tegenstelling en wrijving tusschen karakters en toestanden. « Sa ül en David)) munt uit door zijn diepe en
menschelijke psychologie. Tooneelkundig is het
zwakker dan « Absolom », waarin meer gebeurt, al
wordt er toch nog te druk gediscussieerd waar aanschouwelijk kon worden voorgesteld. Op zijn best
is de Clercq in « Kaïn )). De verbitterde en wrokkige
godshater draagt de actie in zich : strijd tusschen
het eindige en het oneindige. Een paar opvallend
mooie monologen komen erin voor, in sonore taal
en uiterst vloeiende verze,n.
Vergeleken met den Noord-Nederlandscheh is de
stand van het dramatisch tooneel-in-verzen in het
Zuiden vrij aanmoedigend, al bezitten we niets wat
kan opwegen, letter- noch tooneelkundig, tegen het
modern bijbelspel « De Zonde van Koning David »,
door Carel Scharten.
16

***

Om hun eigen schoonheid en het daaruit voortvloeiend genot, zijn literaire afwijking, stylistische
verfraaiing en sierlijk omschreven beeldspraak in
een in versvorm gehouden tooneeltekst, te dulden.
In een prozatekst mag niets het tooneelkundige
afbreuk doen. De taal moet er zakelijk, direct,
aanschouwelijk en suggestief zijn. Direct en zakelijk,
want bij het vluchtig « zeggen)) - en dit mag met
proza vlotter gaan dan met poëzie - moet de tekst
volledig gevat en begrepen kunnen worden; suggestief, want het woord moet meer geven dan het
zegt, zoodoende den bondigen tekst rijker maken;
aanschouwelijk, want het gesproken woord moet
auditief én visueel inwerken.
Soortgelijk proza wordt alleen maar geschreven
door wie zijn taal onder de knie heeft. Op een paar
uitzonderingen na, was dit nu precies niet het geval
met de Zuid-Nederlandsche prozaschrijvers uit de
1g e eeuw. Fataal tekort! Juist werd het tooneel in
Vlaanderen druk beoefend, én wegens de Vlaamsch
sociale en cultureele zending, die het op zich had
genomen, én wegens het toekennen van staats premiën voor het beste stuk. Schrijvers waren er bij
de vleet en velen hadden zin voor tooneel : ze wisten
met succes de gevoelssnaar te bespelen en een
tooneelwerk dramatisch op te zetten. Ze kenden,
ongelukkig, hun taal niet, slaagden er niet in hun
gedachten en gevoelens raak en juist onder woorden
te brengen. Hun vage taal klonk hol en theatraal,
dreef de reeds tot kookpunt aangeblazen gevoelsuiting tot het drakerige op. Voor intellectueelen was
dit tooneel ongenietbaar.
De eerste helft van de 1g e eeuw liet hiervan krasse
voorbeelden na. O. a. de heroïsche sterstukken, naar
Fransch model, van den auteur-acteur V. DRIESSENS. Toen in de tweede helft van de 1g e eeuw het
tooneel in Vlaanderen opnieuw ontwaakte, werd
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het er niet beter om. Het tooneelkundig ontworpen
romantisch-realistische werk van N. DE TIERE en
L. SCHELTJENS ging op in valsch pathos. Het is
merkwaardig hoe de taal van Destanberg en Van
den Broucke, schrijvers uit de vorige generatie,
gezond klinkt naast die van hun jongere kunstbroeders.
Op taalgebied boekte het Zuid-Nederlandsch
tooneel in de 20 e eeuw, merkbaren vooruitgang.
Daar was vooral JAAR BALLINGS (1881-1941). Hij
schreef een beschaafde taal die hij smaakvol wist
te doorspekken met 't kleurige woord uit den volksmond. Men heeft dezen geboren tooneelschrijver
verweten te vlug en te oppervlakkig te werken uit
baatzucht. Mij bekende hij, het niet anders en niet
beter te kunnen. Hoe het ook zij, Ballings schonk
de liefhebbersgezelscha ppen handig inééngedraaide
speelstukken die kas- en successtukken werden. Hij
was de schrijver van volksch tooneel, vandaar de
meest gespeelde en populairste auteur van zijn
tijd. « Heer Nonkel ll, (( De dorpspoëet ll, de ( Lammekens )) zullen een taai leven hebben.
Tijdens den wereldoorlog begon de Vlaming op
de planken met zijn taal te pronken. Dr. Osc. DE
GRUYTER, groot Vlaming en pionier van het hoogere
tooneel in Zuid-Nederland, sprak beschaafd en
eischte hetzelfde van zijn gezellen. De jongere auteurs,
o. a. E. W. SCHMIDT, \X,~. PUTMAN, en later R.
BRULEZ stonden er op een vloeienden dialoog te
schrijven. De school die destijds overheerschte, het
Naturalisme, werkte hen in de hand. Weldra
beschouwde men den radden dialoog als het criterium van het geslaagd tooneelstuk.
Hoeft het gezegd hoe totaal verkeerd die opva tting is? De dialoog kan geen doel zijn, hij is
een middel, een vertolker, enkel een factor uit de
complexe tooneelkunst. Hij kan het werk wel aesthe18

tische en ethische waarde bijzetten, ja op zichzelf
een element van schoonheid zijn, getuige de dialoog
bij Vondel, bij Bernh. Shaw e. a., essentieel moet
hij echter diénen, evenals die andere factor, het
spel. Beide dienen den acteur bij het vertolken van
zijn innerlijk beleven.
Zoo was het in 't begin der 20 e eeuw, in Vlaanderen, met het tooneel gesteld. Niet alleen met den
dialoog, ook met de techniek liep het tooneelkundig
mis : deze stond in het teeken van naturalisme
en analyse. Naturalistisch tooneel is kopie van het
alledaagsche. Wààr tooneel moet er anders uitzien.
Het is immers onderworpen aan allerlei conventies
die het werkelijke leven niet kent. Milieu en atmosfeer verschillen grondig; het levensgebeuren neemt
er artistieke vormen aan, wordt niet door gewone
stervelingen uitgebeeld maar door artisten.
Is naturalisme uiteraard niet tooneelkundig, karakteranalyse is het nog minder. In de theaterkunst
worden de karakters niet ontleed, ze moeten er zich
kunnen ontwikkelen : door de handeling heen, groeit
de held uit tot een heel ander wezen.
Dit psycho-analytisch tooneel kende enkel sensatie-succes, toe te schrijven aan de agressieve
sociale strekking ervan, of aan het pikante van
de gekiekte « tranche de vie)). Markante vertegenwoordigers heeft het in Vlaanderen niet gehad.
C. BUYSSE, met « Het gezin van Paemel », een greep
uit het ruwe en wrange boerenleven, E. W. SCHMIDT
(Tilly's tribulaties) en W. PUTMAN (Mama's kind)
met aspecten uit het modern burger- en artistenleven, mogen vermeld worden. Het naturalisme
ontaardde hier niet in detailstudie: een mevr. SimonsMees (N. N.) ontmoet ge in de Zuid-Nederlandsche
tooneelgeschiedenis niet; een H. Heyermans evenmin : onze naturalisten gaven zelden een gebeuren
uit krotwoningen weer, en verminkten de taal niet
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om wille 'van een conversatiegetrouwen volkschen
dialoog. Een typisch voorbeeld van het tegengestelde schonk ons W. SCHOUTEDEN, die de volksziel weergaf in haar essentie en in gekuischte maar toch sprekende taal (Dorps herrie ). Maar een tegenhanger
van Fr. van Eeden hebben we, in den persoon van
DIRK VANSINA, met sociaal, veeleer betoogend dan
handelend tooneel. (De Deemstering der zielen)
1918. Ruim tien jaar later, werkt dezelfde Vansina
in modernistischen trant, gericht op het « zien », met
een van menschelijken hartstocht doorgloeiden dialoog
en rijke régiemogelijkheden (Adam).
Het derde decennium der 20 e eeuw werd, voor
het Zuiden, een van de schitterendste perioden uit
de geschiedenis van de theaterkunst. Rond de
jaren '20 vlg. sloeg het tooneelmodernisme van
centraal- en Oost-Europa naar Vlaanderen over.
Deze beweging verlegde het zwaartepunt van den
tekst naar het spel, van de literatuur naar de plastiek.
Het naturalistisch décor maakt plaats voor een
conventioneele
milieu-aanwijzing, bv. kleurbelichte gordijnen; of wordt gewoonweg niet vervangen; het verhoog met de trappen en de praticabels,
die voor het spel moeten dienen, wordt binnen de
naakte tooneelmuren opgetrokken. Daar het spel
nu den voorrang krijgt, wordt de acteur, geflankeerd
door den régisseur, in eere hersteld en koning van de
scène; de auteur wordt op den achtergrond gedrongen. Het Middeleeuwsch spectakelspel geraakt
weer in zwang en schept zuiver tooneelleven.
De Vernieuwing drong Vlaanderen binnen door
drie, vier bressen. De Engelsche theoreticus, Gordon
Craig, sloeg de eerste : theaterkunst is er niet uitsluitend voor « the happy few », maar voor de volksgemeenschap. Ze moet minder op het publiek
inwerken door het « hooren» dan door het « zien ».
H. TEIRLINCK verspreidde Craig's leer in Vlaanderen
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en trachtte ze zelf toe te passen. De meest typische
van zijn tooneelwerken zijn « De Vertraagde film»
(1922) en eene nieuwe versie van de Middeleeuwsche
sproke van Beatrijs, onder den titel « Ik Dien ».
Specifiek Teirlincksch is daar telkens het 2 e bedrijf:
in een filmreeks schuifjes, worden er hoofdrnomenten
uit het onderbewustzijn van held en heldin uitgebeeld. Dit wordt dan als het middenpaneel van een
drieluik. Van meer belang voor de karakteristiek
van Teirlinck's theater is echter het volgende : als
romancier en kind van zijn tijd, was Herman Teirlinck een gematigd partijganger van taalimpressionisme. Toen hij later aan tooneel deed en gemeenschapskunst voorstond, legde hij zijn zwak voor
woordkunst niet af. Waar hij niet vulgair mocht
zijn, bleef zijn dialoog precieus, gezocht en verliteratuurd, was alles behalve direct en volksch.
Het woord welt er niet op uit het gemoed van het
personage, het vereenzelvigt zich niet met hem. Het
gevoelsproces ontwikkelt zich niet uit innerlijke
bewogenheid. De ontroering wordt verwekt door
den zin en de beteekenis van het woord. De gewaarwording ontstaat uit den tekst en niet uit een aandoening. De acteur wordt de drager van een emotie
die over hem kwam, en niet în hem wàs. Vandaar
dat de weer te geven indruk niet diep zit en den
toeschouwer maar oppervlakkig zal beroeren.
Het tooneelwerk van Herman Teirlinck behoort
dan eigenlijk tot de literatuur. Het woord is er de
bron van het zien, wat strijdt met den aard der
theaterkunst. Voeg daar nog bij de nevelige symboliek die vooral hoogtij viert in « Ave», « De Man
zonder lijf» en « De Ekster op de galg» (1937),
en ge begrijpt waarom dit tooneel enkel voorbijgaand succes heeft gekend en de Vernieuwing slechts
indirect heeft gediend.
De actie van PROS. THUYSBAERT, die met H.
Ghéon, den Franschen tak van het tooneelmoder21

nis me Vlaanderen binnenvoerde, wIerp meer practisch nut af. Ghéon schreef voor het volk, speciaal
voor « Ie peuple fidèle », heiligen-, mirakel- en mysteriespelen in gemoderniseerd Middeleeuwschen trant:
schouwtooneel met belichaamde abstracties, moraliseerend maar terdege humoristisch. Met de opvoering van Ghéon's « Le mort à cheval)) (vertaling
Thuysbaert, 1922), zetten de liefhebbersgezelschappen in Vlaanderen een tienjarige bloeiperiode in.
Ook Duitschland liet, tijdens en na den wereldoorlog, zijn invloed gelden. De befaamde Gentsche
tooneelleiders, M. VAN VLAENDEREN en H. VAN
OVERBEl(E, volgden alvast de Duitsche regie na (Fuchs
en Reinhardt). Van Vlaenderen verwerkte bovendien enkele bijbelonderwerpen tot waardevolle tooneelstukken. Zijn « Maria van Bethanië» is typisch
modernistisch. Hij wendt er met kennis van zaken,
een uitstekend tooneelprocédé aan : niet in een
« Preface » à la B. Shaw, maar tusschen den gesproken
tekst, lascht hij wenken en aanwijzingen omtrent
karakter en gemoedstoestand der personages in,
ten gerieve van acteur en regisseur. Ze worden dan
in mimisch- en gebarenspel omgezet.
Met JOH. DE MEESTER Jr. doet de Russische Vernieuwing alhier haar intree. De Meester was de
befaamde leider van het niet minder vermaarde
gezelschap « Het Vlaamsche Volkstooneel» dat,
na Vlaanderen den weg te hebben gewezen naar
literair kunsttooneel, onder de geschoolde leiding
van Dr. Osc. De Gruyter, van 1925-30, de ambassadeur werd van artistiek Vlaanderen in het buitenland. De jonge régisseur slaagde er in, dank zij eigen
schitterende fantasie en aanpassingsvermogen, het
spectakel- en Music-Hallprocédé der Russische
tooneelspecialisten, Meyerhold en Tairoff, te doordrenken met Vlaamschen geest, en een avant-gardetroep in het leven te roepen, die jaren lang de
bewondering afdwong van deskundige en leek.
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Een aantal Vlaamsche auteurs o. a. F. Timmermans (En waar de ster bleef stille staan), A. Van
de Velde, (Tijl) W. Putman, (Van twee Coninx kinderen), Paul de Mant (Reinaert de Vos), M. De
Ghelderade (meestal werden zijn in 't Fransch gestelde stukken in het Nederlandsch gecreëerd) (Beeldekens uit het leven van St. Fransiskus) schreven
in opdracht van dit gezelschap hun beste werk.
VAN DE VELDE'S naam zal blijvend herinneren
aan « Het Vlaamsche Volkstooneel i), niet wozeer
omdat deze markante artist omstreeks 1930 als
regisseur er van fungeerde, maar om de créatie van
zijn « Tijl I», waarmee het « Vlaamsche Volkstooneel » een der grootste successen uit zijn geschiedenis boekte. Verder schonk deze auteur met den
in 1921 bekroonden « Gekke», later « Zonderlinge
Gast», Vlaanderen het eerste Modernistisch tooneelstuk. Het moest echter wijken voor « Tijl I»; hiermee schiep Van de Velde niet alleen een typisch
tijdsbeeld maar ook een stuk volgens de jongste
Europeesche techniek : hij bouwde uit in constructivistischen stijl. In de week van « Le Festival
International du Théätre » (1927) werd het te Parijs
met luidruchtigen bijval in de oorspronkelijke taal
opgevoerd.
In het tooneelwerk van A. Van de Velde overheerscht de fantasie. Zijn jeugdreeks de « Radijzen »,
is er zelfs de al te eenzijdige vrucht van. Die sc he st jes
missen vooral kruim, ze kunnen slechts leven door beweging op het tooneel. 't Is louter vernuftsfantasie.
Maar van fantasie gesproken, een wonder heet
het, dat in 't land van Uilenspiegel de fantasten
zoo zeldzaam zijn. Buiten J. ;'IENNEKENs en J.
MELIS beoefende haast niemand de tooneelsproke.
Na den oorlog, met het krachtig maar kortstondig
opduiken van het Expressionistisch tooneel, brak
de fantasie een tijdje door : het concretiseeren van
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de onderbewuste- en van de droomwereld, gaf er
aanleiding toe. Bij voorkeur spon de verbeelding
toovergaren rond « Dood». Hij vervulde hoofdrollen in teksten van Van de Velde, (De Zonderlinge
Gast), Paul de Mont (Nuances), Vervaecke (Van
de Dood die bijna stierf) en van Th. Verschaere.
Het tooneel van den Mechelschen kunstschildertooneellist hoort thuis in het rijk der verbeelding.
Het is van satirischen aard en zeer persoonlijk.
(De Geest van Zijne Excellentie Dansa, 1924).
Even schaarsch als de fantasie is alhier de humor.
Vlaanderen bezit weinig blijspelschrijvers. Buiten
J. Ballings, met lach en traanstukken, vestigde
slechts J. JANSSEN de aandacht met het successtuk
« De Wonderdoktoor », ontworpen naar het oude,
beproefde recept : botsing tusschen tegenstrijdigheden (geneeskunde contra kwakzalverij) en bindend liefdesmotief. Dit blijspel werd vertaald en
verfilmd.
Met den terugkeer (1929) van Joh. De Meester
naar zijn vaderland, waar, tusschen haakjes, de
Vernieuwing heel weinig geestdrift had gewekt,
viel de avant-gardebeweging. En daar ook de verwachte modernistische stukken uitbleven - de
Vlaamsche tooneelschrijver studeerde niet, werkte
louter intuïtief, kende zijn stiel niet, het gespecialiseerde tijdschrift « Tooneelgids» van abbé J.
Bernaerts, bood hem nochtans stof tot vorming te
over - luwde het enthousiasme gaandeweg; en
de beweging stierf uit. Op stuk van ensceneering
en spel werkt ze echter heden nog nuttig na.
De jongste tijd bracht niets transcendents voort.
Werden opgemerkt : de vlot gedialogeerde maar
breedsprakige exotische stukken van FR. DEMERS;
zijn comedie uit de tropen « De Dwingeland» (1934),
soberder en dramatisch gebouwd; het eerste
bedrijf van WALSCHAP'S « De Spaansche Gebroe24

ders», om de geweldige dynamiek en de klassieke
structuur, het gelegenheidsdrama met grootsche
allures « De Leeuw van Vlaanderen» van G. MEIR.
Misschien opent de nieuwe tijd interessante
perspectieven. Als massapropagandiste zal de theaterkunst op post zijn en de schoonheid dienen.

Beste Leerling,
Dit methodisch overzichtje vergt een paar toelichtingen van algemeenen aard.
10 De indeeling der stof in scholen en tijdperken
is betrekkelijk. Een beweging verdwijnt niet bij
het verschijnen van een nieuwe : b.v. het Naturalisme dat einde 1g e en begin 20 e eeuw overheerschte, telt heden nog beoefenaars. De klassiek
dramatische uitbouw is met het weer opduiken
van het Middeleeuwsch schouwspelprocédé niet uitgestorven.
2 0 In dit overzichtgafik u enkel het meest typische,
de repertoriumstukken uit de Zuid-Nederlandsche
tooneelbagage. Hoeft het gezegd dat nog heel wat
meer namen en titels konden worden vermeld.
O. m. Gast, Martens, E. Amter, Renaat Grassin,
Pieter Magerman, Rik Delport, P. G. Buckinx,
abbé Van der Donek? We zouden dan echter de
fout hebben begaan, waarvoor we zelf zoo dikwijls
gewaarschuwd hebben : het opmaken van een
catalogus.
Ge vindt nu in de bloemlezing de bron en de verklaring van hetgeen hierboven theoretisch werd
vooruit- en uiteengezet.
Dr C. Godelaine
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ALBRECHT RODENBACH
GUDRUN
SPEL IN 5 BEDRI.JVEN
1882

Een voorbeeld van uitstekende literaire lyriek die om
haal' wijdloopigheid minder goede tooneellyriek is, naast
woord en wederwoord in breed deinenden treurspelsiij 1.
Ie BEDRIJF (FRAGMENT)
Strijd om het behoud van Moerenland, bedreigd
door Rome. De Moeringen van de oude generatie
zien het gevaar in : Wate, verpersoonlijking van
het oude, vrije Moerenland, waarschuwt de hoogere
standen (Carausius) voor het gevlei van Rome
(Allectus), waardoor het verzet zou gebroken worden,
met nasleep van ontaarding. Gelukkig, de jeugd
reageert scherp (Gudrun, Herwig); ze blijft den
ouden aard getrouwen redt Moerenland.
Terwijl Wate in de runen leest dat uit houwe trouw
Moerenland zal herboren worden, verschijnt op de
duinen aan de Noordzeekust, Gudrun :
GUDRUN

Hoe glanst in het zonnelicht de blauwe zee
onmeetbaar! 0 hoe groot, hoe schoon, hoe schoon!

WATE (de ieekens lezend) :
Laat stijgend storten zelfs den Uitverkoren,
uit houwe Trouw wordt Moerenland herboren.
Den Uitverkoren zelfs. Carausius?
Of Wate soms misschien? Laat stijgend storten.
Ik stijgen? Storten hij? En toch herboren
wordt eens het land der zalige Etselingen
uit houwe trouw! 0 duistre runentale,
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een afgrond baart gij van onzekerheden,
waardoor des menschen gierige twijfel grijpt,
gelijk een blindeman die meent te vallen
en eenzaam staat. En toch ... het schuilt een ZIIl,
een dreigen, een beloven, in die tale.
(Hij zit en denkt)
o blijf mij bij gedacht, en staak uw zwerven
en peil, doorpeil die goddelijke sprake.
Laat stijgend storten zelfs den Uitverkoren,
uit houwe Trouw wordt Moerenland herboren ...
GUDRUN

Och waarom weene ik nu? De lucht is rein,
de zee is blauw, hel glimt het duinenzand
in bakeren den zonnesching, 't is alles stil,
de bare alleen der rustelooze zee
zingt zoet en vreemd in zwijgende eenzaamheid.
En moete ik daarom weenen? Ben ik droevig?
Neen. Vreugdig ook niet. 'k Weet niet hoe ik ben,
noch hoe de ontroering heete die mijn keel
beklemt, en daar iets snikken doet, terwijl
de tranen in mijn oogen perelen.
Welk een vreemd schepsel ben ik toch geworden?
Mijn speelgenooten zijn me even vriendelijk.
Zij spelen nog dezelfde spelen, eertijds
mijn meesten lust en eenigen wensch. Waarom dan
verzoekt mij nu zoo dikwijls de eenzaamheid
en 'k weet niet welke zoete droomerijen
die mij de tijd zoo haastig doen vervliegen?
Waarom beschaamt mij, wen ik zit te droomen,
de lach die mij eensklaps verschieten doet?
waarom beschaamt mij dan mijns vaders blik?
Och ja, ik ben een aardig ding geworden I
(Zij daalt langzaam de duinen af.)
Zij is mij toch zoo zoet, die eenzaamheid.
Het dunkt mij soms daar ben ik min alleen
dan in het midden mijner speelgenooten.
Het wordt lijk iemand dan bij mij... Ik woû wel
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dat iemand hier aan mijne zijde ware,
m~ sprake, mij in de armen slote. Ik zoude,
mIJ dunkt, hem zoo erkentlijk wezen, zoude
van hem niet kunnen scheiden dag noch nacht,
hem alles jonnen wat hij wenschen mocht,
al wenschte hij al wat ik hebben mocht,
al wenschte hij mijn lijf en leven. 'k Droom soms
het roept mij iemand minzaam, daar, voor mij ...
Ik beve, sta beschaamd, en kan niet weg,
en, tevens vol ontzag en zalige vreugd,
omarme ik hem, en voel zijn lippen op
de mijne, en schouwe in 't vonkelen zijner oogen,
en drinke als 't ware zijn blikken... Ho!
WATE

Mijn wilde geest door 't koortsig werk verwarmd
jaagt mijn gedachten woelig door elkander
lijk dorre bladeren in den wervelwind,
en toovert mij slechts schimmen die hij, moedloos
en afgemat, onmachtig is te grijpen.
GUDRUN

Een oude Moering die de runen leest!
WATE

Maar zie welk godlijk beeld daar voor mij rijst,
in blank gewaad, met gulden harenkrone!
Hoe heet gij, maged?
GUDRUN

Gudrun Hegelinge.
WATE

De dochter van den zeekoning misschien?
GUDRUN

De dochter van Carausius.
WATE

Ik groete u,
gij perel van het arme Moerenland,
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gij schoonheid uit een reine macht geboren. Hoe oud zijt gij?
GUDRUN

Wat meer dan zestien Winters. Ik weet niet wat mij voor dien man doet beven.
WATE

Hoor. Ziet gij soms Romeinen?
GUDRUN

Welk een blik! Ja toch. Zij legeren steeds rond vaders halle.
WATE

En spreken zij u aan?
GUDRUN

Zij groeten mij.
WATE

Eerbiediglijk? Met neergeslagen oogen?
Bezien zij u in de oogen niet, mijn kind?
Zie. Zoo zij ooit in de oogen u bezien,
sla hen in 't open van hun aangezicht,
en zeg het uwen vader, schoone maagd.
- Indien ons een Romein dien perel stal!
Och, ziet ge wel, u zouden uwe vaders,
die zalige Helden uit der Waalhal, vloeken,
indien gij ooit...
GUDRUN

Welk een benauwlijk man
met zijnen vreemden blik en vreemder tale!
WATE

Helaas, hem vlucht de levenslustige jeugd
wien 't grootsch en streng gedacht het voorhoofd
Waarom zijt gij verveerd van mij?
[rimpelt. :~o

GUDRUN

Hij is
een runenlezer, kan de toekomst spellen.
Indien ik hem maar ondervragen die rf !
WATE

Waarom zijt gij aldus verveerd van mij?
GUDRUN

Zeg, grijsaard, laast gij daar de runen niet?
WATE

De runen? Spot des blinden Schiksels !
GUDRUN

Grijsaard,
men heeft mij steeds geleerd de runen te eeren
als goddelijke tale. Ik bidde u, grijsaard,
werp eens de runen. 'k Heb dat nooit gezien.
Werp eens de runen - wegens mij, ik bidde u.
WATE

Hier zijn ze, kind. Daar gij er aan gelooft,
zoo werp ze zelf. Wacht. Laat mij ze bezweren.
o wilde kracht die het Heelal omzweeft,
blind schikkende almacht voor wie Wodan beeft,
beziel een stond die levenlooze stalen
en laat ze blind uw blinde schiksels talen!
Nu moogt gij werpen, kind.
GUDRUN

Daar liggen zij.
WATE

(lezend)

Laat stijgend storten zelfs den Uitverkoren,
uit houwe Trouw wordt Moerenland herboren.
GUDRUN

Wat zegt hij?
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\VATE

Wilt gij mij dan zinloos maken,
gij tergende onverstaanbaarheid? Genoeg
gespot, 0 Schiksels, ik terte u en
al wat gij ons voorspellen kunt!
GUDRUN

Waarom die gramschap al met eens?
\VATE

Verdorre mij
de hand indien zij nog de runen raakt!
Daar, goddelijke teekens, ik vertrede u.
GUDRUN

Let op. Gij toornt onredelijk op wat
er machtiger dan gij verstaan misschien
en eeren.
WATE

Noodlot, menschentergend Schiksel,
gij streedt met Kaisar tegen mijne vaders.
Zij hebben niet gedeinsd, nietwaar? Welnu,
indien gij tegen mij uw krachten proeven
en uwen strijd volvoeren wilt, ik ook
ik zal niet deinzen. Gij zijt blind, 0 Noodlot,
Zoo is het recht u blindelings te hestrijden.
Ik dage u uit!
GUDRUN

Let op, gij blinde woede!
Der menschen en der Goden dwingeland
als vijand dagen! - Weg, eer de eerde scheurt I (af)
(Albrecht Rodenbach, Gudrun, Amsterdam, S. L. Van Looy,
1905)
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ALFRED HEGENSCHEIDT
STARKADD
DRL"IA IN 5 BEDRIJVEN
1898

Voorbeeld van dynamisch slappe bewoording die niet
kan gepaard gaan met krachtig sprekende gebarentaal.
IIIe BEDRIJF (SLOTTOONEELEN)
Met lauweren omkranst keert Starkadd uit den
oorlog weer. Hij vindt zijn vriend, Koning Froth,
op zijn doodsbed, en zijn verloofde, Helga, in vertrouwelijk gesprek met Saemund. Hij reageert als
hier volgt :
Dood, Koning Froth, en zij, zij vieren feest!

(Hij gaat langzaam de trap at, beneden blijft
hij staan en leunt met zijn armen tegen de
leuning van de trap, het gezicht naar de
zee gewend; eenige oogenblikken blijft hij
als droomend staan).
Wat zijn de menschen hier zoo vreemd geworden!
In vriend- en vijandsoog een zelfde schuwheid;
Helga is weg en de vorstin ontwijkt me,
Géen blikt me in 't oog en géén spreekt gaarn van
[Froth.
Of heeft de tijd zoo ingewrocht op mij
Dat ik een ander werd, 'k niet meer begrijp,
En zij slechts droefheid voelen waar ik smart zoek?
o zee en zon, ik ken uw grooten schijn,
Uw adem, steeds dezelfde, waait mij tegen!
Goed waart gij, ik herken die zelfde goedheid,
Ik heb u nog, als vroeger voel ik u; troostend
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Steunt gij uw arm en leidt me door mijn leed.
- Vader, vader, waarom gingt gij zoo vroeg,
Voeldet gij niet wat ik u zeggen moest?
Zoo moe waart ge dat ge uw kind nier meer
Verwachten kondt? - Wat schrikkelijke rouw
Heeft uw groot hart verpletterd dat het mij
Vergeten kon; ach vader, neen gij moest niet!
Ik voelde in m~j oneind'gen troost voor u :
Zoo veel werd stil in mij geboren dat
Voor u, voor u alleen was stil gerijpt,
Gekoesterd aan de zon van mijn hart en
Van 't uwe. - 't Uwe ook voelde ik in mijn borst,
En 't mijne luisterde naar zijnen klop.
Zoo graag, zoo innig en zoo warm sloeg 't uw;
Gij voeldet niet wat ik u zeggen moest?
Het was nu rijp en 'k ging het u aanbieden,
Ik zag uw mild gezicht in vreugde stralen,
Gelukkig om het worden van uw zoon!
Trotsch was ik er om, want in mij was uw trots.
En nu, en nu, nu zijt ge dood, niet meer,
Ik tast in 't ronde en zoek vergeefs te grijpen
Naar uw gestalte die zoo eeuwig, zoo
Onwrikbaar levend stond in mijne borst,
Leeg is de plaats waar ik me tot u wend!
Wien zal ik nu het voelen openbaren,
Dat in mijn ziel zoo zalig is geworden
Voor u, voor u alleen? Terug moet ik
Het dwingen, het dood stampen met mijn smart.
o vader, vader, zoo mocht gij niet gaan!
(Hij bergt het hoofd tusschen de handen).
( Van uit de burcht hoort men muziek. - De
avond is allengs gevallen. Van rechts komen
op Saemund en Helga, deze met sieraden
opgesmukt).
HELGA

't Wordt donker reeds, ik wil terug
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huis.

SAEMUND

Toef nog een oogenblik, 'k wou u aanschouwen
Nog eens alleen, alsof ge alleen voor mij waart;
Uw schoonheid straalt nog feller in het donker.
't Is als een glans die op u bleef I
(dien de anderen niet bemerkt hebben, heeft bij de woorden van Belga het
hoofd geheven, met halve stem) :

STARKADD

Helga?
(bij de woorden van Saemund wendt hij zich
heftig om).
Gij, Helga, met dien man; dat is
Uw dood, boef.
(Bij wil het zwaard trekken).
HELGA (valt hem in den arm)
Starkadd, Starkadd, doe het niet!

(die achteruit geweken is, te gelijker
tijd met Belga, voor zich)
't Komt vroeger dan ik dacht, maar zóó ook goed.
(komt weer naar voren, tot Starkadd)
Tracht zoo de skald der vrouwen gunst te winnen?
Leert hij in 't Noorden zoo om 't bruidje vrijen
Dat hem toch immers minnen móet : waarachtig,
Ik dacht niet dat het zoo eenvoudig was!
Heeft hij geen macht meer over vrouwenharten
Door lied en harpespel, heeft 't lied geen klank
Voor edeler gevoelens waar 't noch kamp
Noch doodslaan geldt? - Wel is het dan mijn schuld
Indien een vrouw naar mijn taal liever luistert
Dan naar uw wilde spraak?
SAEMUND

(nog altijd aan de borst van Starkadd
en zijn aandoeningen volgend)
Uw borst hijgt zwaar,
'k Voel 't bonzen van uw hart, uw oog schiet vlammen,
HELGA
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Luister naar mij, zie in mijn oogen, Starkadd,
Mijn arm houdt u omvangen; 'k laat u niet
Totdat uw oog weer zacht in 't mijne ziet;
Wees niet meer boos; 0, ik ben bang als ik
Uw lijf zoo beven voel; wees niet meer boos;
Die vijandschap rond mij, ze maakt mij angstig,
'k Smeek u, laat de eerste bee niet ongehoord;
Gij haat te snel, hij is uw vijand niet,
Hij sprak geen enkel woord ooit tegen u;
Wat hij u zei, 't zijn immers geen verwijten,
Kunt gij 't hem euvel duiden dat hij liever
Uw lied en harpespel hoort dan woeste spraak?
Hij meent het goed met mij, hij zegt dat ik
Naast u nog andere menschen lief mag hebben,
Dus hem een weinig ook.
(Starkadd grijpt weer naar het zwaard: Helga
legt haar hand weer snel op zijn arm)
Niet,... neen, doe 't niet!
Is dat niet wel? Ach Starkadd, 'k weet het niet,
Maar hij was immers altijd goed voor mij!
Hij weet dat ik uw bruid ben en hij ziet
Me gaarne schoon, die hoofdband en dees armband
Heeft hij voor mij gemaakt opdat ik in
De hal de schoonste zij! Ben ik het zoo?
STARKADD

Hij gaf u dat? Gij naamt het? -

Weg van mij!

HELGA

Starkadd ... waarom toch? Ben ik zoo niet schoon!
Ik dacht dat ik u meer bevallen zou!
(vleiend)
Hebt gij nog schooner meegebracht voor m~i'?
STARKADD

Ik, goud voor u, neen, neen!
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SAEMUND

Laat van hem, Helga!
Zegde ik u niet dat hij slechts wild en ruw is,
Dat hij van hoofsche zeden nog niets weet!
Hij schouwt u zelfs niet aan; hij vindt u toch
Niet schoon! - Vorstin, ge wildet in de hal,
Daar zullen andre blikken u wel troosten!
HELGA

Kom, Starkadd, laat me niet zoo gaan, alleen,
Kom mee met mij, 'k zal naar geen goud meer vragen.
'k Geef ook aan Saemund zijn geschenk terug ...
STARKADD (ze terugstootend)
Ga, Ga, blijf van me!
SAEMUND

Het wordt laat, vorstin,
Wellicht vermist men u reeds in de hal?
HELGA

Starkadd, moet ik nu gaan?
(na een poos) : En zonder u?
(Daar Starkadd onbeweeglijk afgewend staan
blijft, volgt zij, na eenige oogenblikken, aarzelend Saemund, op een wenk van dezen. Boven bij de deur wendt zzj zich nog eens
tot Slarkadd)
Starkadd, 'k ga in de hal; komt gij ook straks?
(Starkadd verroert niet; Helga gaat in hUlS)
STARKADD (na eenige oogenblikken)
Een diepe nacht trekt over mijn gedachten ...
(Ultvallend)
'k Heb u verloren, Helga, u door woorden
Verloren!... Maar, waarom sloeg 'k hem niet neer?
(Snel rechts af)
Hel doek valt.

(Alfred Hegenscheidt. Starkadd, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1908).
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RAFAËL

VERHULST

JEZUS DE NAZARENER
IN 5 BEDRIJVEN
1904

IIIe BEDRIJF
4 e en 5 e TOONEEL
Specimen van dramatisch uitgebouwden tekst, zonder
~terairen opsmuk.

Hoogepriester Hanan leidt den aanval van het Sanhedrin tegen den Nazarener. Ziehier hoe hij Judas'
twijfel wegwerkt en hem op zijn hand krijgt.
VIERDE TOONEEL
KAJAFAS, HANAN, JUDAS
HANAN

Daar is de man reeds, Nazi, dien ik hier verwacht.
KAJAFAS

'k Laat U alleen, maar 'k blijf.
Judas op langs een zijdeur. De hoogepriester
stapt op de buiten gaanderij langs de straat,
- bij de andere Sanhedrieien. Het voorhangsel wordt door Hanan toegehaald, zoodat deze zich alleen mei Judas bevindt. Judas
ziet er bekommerd en droef uit.
HANAN

Wees welkom, Judas! 'k dacht
Noch hoopte, reeds zoo vroeg U hier te ZIen.
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JUDAS

De straten
Zijn eenzaam, Rabbi, waar ze Jezus heeft verlaten.
Geheel de stede stroomt hem juublend achterna!
HANAN

En gij
Blijft weiflen; hopend, vreezend zijne heerschappij!
Wat is zijn macht op U?
JUDAS

Ach, vruchtloos bleef ik dingen
Om in het heimnis van zijn leven door te dringen;
Het bleef verzegeld ... toch voor mij!
HANAN

Hebt gij gezien,
Gij zelve, dat hij wondren deed?
JUDAS

Ik was misschien
Juist elders dan!
HANAN

Altijd? Die man heeft U bedrogen!
JUDAS

Maar andren zagen er!
HANAN

't Geloof heeft wonder oogen.
En 't kan niet godlijk wezen, 't geen zoo'n argwaan
[wekt.
Wat van den hemel komt, is klaar en onbevlekt.
Of werdt gij gansch alleen uit zijnen kring gesloten?
JUDAS

Geen onverdeelde vreugd heb ik bij hem genoten.
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HANAN

Daar gij Judeër zijt!
JUDAS

Dat droeg er veel toe bij!
HANAN

Maar al die Galileërs dan, wat waren zij?
JUDAS

Berooide, gemelijke bent van zwervelingen,
Waar de eene kuipt en zoekt om d'andren te ver[dringen;
Enghartig in de daad, kleinzielig, zwaar van geest;
En die langs de akkers doolt voor de aren die ze er
leest.
HANAN

En Jezus?
JUDAS

Die

IS

goed.

HANAN

Zeg liever sluw en schrander!
Ons volk is gauw verleid, nog gauwer dan een ander.
Gedenk! Had Mozes slechts één stond den rug gekeerd,
Het kalf stond overeind en werd als god vereerd.
De zoon van Jozef heeft nu al zijn hout vertimmerd;
Niet langer kan hij voort. Zijn toestand, die ver[slimmert
Van uur tot uur, ondanks den uiterlijken schijn;
En wat gij heden zaagt zal ook het laatste zijn.
JUDAS

Toch blijf ik, Rabbi, door den twijfel aangevochten.
Ik vond die klaarte nooit die mijne blikken zochten;
En nog, als ik zijn inkomst van daareven zag,
Dacht ik een stond nabij den lang verwachten dag!
-H

HANAN
Neen! Ware hij het licht, de goddelijke waarheid,
Dan moest dit blijken ook met goddelijke klaarheid.
Geloof me, Judas, eens wordt Godes woord vervuld;
Dan zal er niemand twijfelen kunnen en gij zult,
Zoo gij nog leeft, het koninkrijk zien komen,
'Lijk Daniel het zag in zijn profetendroomen;
Gij zult geen domplaar zien, die rondrijdt langs de
[straat,
Maar groet de Spruit, wanneer de hemel open gaat!
JUDAS
Wat staat er dan te doen aan mij?
HANAN
Uw plicht als Jood
Hem leveren aan ons.
JUDAS (met krachtig verzet)
Hem leevren aan den dood!
HANAN
Neen, Judas,'k heb een plan en 'k wil het u ontvouwen
Opdat gij mij ten volle, in alles zoudt betrouwen.
Wij willen hem geen kwaad. 't Is eerder medelij
Dat wij voor dezen man gevoelen. Hadden wij
Hem willen dooden, 'lijk gij 't vreest, reeds vroeger
[vonden
Wij beter kans daartoe te Nazareth. Wij konden
Hem voor zijn laster tegen de overpriesters doen
Gevangen nemen; nu, gij zelf waart er toen!
Herodes, als de viervorst van heel Galilea,
Hadd' hem onthalst, gelijk den dooper; wijl Judea
Van Rome zelf afhangt. Neen, Judas, neen; ons doel
Is slechts een eind te stellen aan het volksgewoel,
En te beletten dat het Pascha oorzaak weze
Van onlust onder 't volk; wij moeten Rome vreezen,
Zoo Jezus onverhinderd preekt. Maar, eens voorbij
Dees drukke Paaschweek, laten wij hem weder vrij.
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JUDAS

Hem leveren ... ! Aan u!
HANAN

Gij moet het in geweten!
En het is best voor hem, nu zij hem koning heeten.
Zoo wij hem niet verbergen, valt hij in de hand
Van Pontius Pilatus; en als deze spant
De vierschaar over hem voor keizerschennis, moeten
Wij niet betwijfelen of hij zal het zwaar beboeten,
Ja, met den hals. Dan ware 't nog door ûwe schuld.

Een beurs te voorschijn halend.
Gij hebt geen geld. Hier is er, Judas, want gij zult
Of kunt wellicht er noodig hebben.
JUDAS

(vinnig a/wijzend)
Neen!

HANAN

Uw dralen
Is mij verdacht. En ik kan U niet overhalen
Met goede reednen, dan, als priester en als lid
Van 't Sanhedrin, beveel ik u.

Hem de beurs in de handen duwend :
Neem aan en bid
Nu God om hulp en raad; dat Hij u krachten schenke
Om te verhinderen dat men Zijne wetten krenke.
God kiest zijn dienaars en wellicht is 't uwe hand
Die redding brengen moet aan 't arme Joodsche land.
Kom, Judas, doe uw plicht als Jood.
JUDAS

Waar moest hij wezen!
De Christus, Rabbi!
HANAN

Heeft die toovnaar u belezen?
Gij neemt een dolend stallicht voor den dageraad;
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Een vonkend lemmet voor het stralend zongelaat !
JUDAS (gelaten en toch nog zwak in zijn besluit)
Het zij dan zoo! Ik zal als Jood mijn plicht volbrengen,
En doen naar uwen wenseh ... zoo God het wil ge[hengen!

HANAN

Ga, Judas, ga! denk, dat één manskind ten geval,
Geen volk ontaarden mag!... en God u steunen zal!
(Judas af)
VIJFDE TOONEEL
HANAN, KAJAFAS

(alleen na het vertrek van Judas)
Zwakkeling! Gij die met ijdel woorden
Uzelven paait en paaien laat!
(Hanan heft het voorhangsel op en Kajafas
treedt terug binnen)
HAN AN

o hondsvot!

(ontsteld)
Wat ik nu hoorde
Dat is het ijselijkste nog! De Nazareer
Drong binnen in den tempel en hij zweepte uiteen
Ons koopliê en ons vrienden! 't Volk doet met hem
[mede,
En roept hem Christus uit! Geheel de heilige stede
Staat overhoop en wil dat hij de meester zij!
KAJ AF AS

HANAN

Hij is in mijne macht en 't uur der wraak nabij!

Doek.
(RafaëI VerhuIst, Jezus
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de Nazarener. Antwerpen,
G. J. G. E. Janssens, 1904).

RENÉ

DE

CLERCQ

KAIN
TREURSPEL IN 3 BEDRIJVEN
1934

Fragment uit een typisch treurspel voor het volk.

1e

IIe BEDRIJF
TOT 6 e TOONEEL

Ingeboren zucht naar kennis en een geheime trek
naar het kwaad, drijven Kaïn er toc een zwaard te
smeden. Hij zal er Abel mee neerslaan.
De dag staat hooger. Neerslachtig zit Kaïns vrouw
op den drempel van haar hut. Uit droomerig gepeins
ontwaakt zij.
EERSTE TOONEEL
MERAB, ALLEEN

Hoe lang zit ik op den drempel, sinds
mijn man, ternauwernood verzadigd, weer
ten arbeid trok? Al schromend, zoo het past
der vrouwe, heb ik nogmaals het beproefd
om Kaïn te overhalen dat hij toch
niet langer handle tegen Jahwe's geest
en deez' gelegenheid tot vromen zoen
niet oversla. Mijn pogen was vergeefsch.
Geen woord vond ingang tot zijn hart. Hij scheen,
ook aan den disch, alleen maar bezig met
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zijn werk. Kortbijtend, haastig, lette hij
maar half op mijn gesmeek, en toen ik, droef,
ten einde mijner reednen, wachtte en zweeg,
kortbijtend was zijn antwoord : (( al genoeg;
wat hem te doen staat weet de man )). Toch heb
ik hierin niet verloren alle hoop.
(oprijzend)
Te morgen immers deelde Kaïn mee
dat hij zijn arbeid vóór den avond nog
voltooien zal. Nog eerder, dunkt me wel,
komt hij gereed. Dat gaat gemeenlijk zoo.
Wellicht wordt hij alsdan veel rustiger,
toegankelijk voor mijn zachtherhaalde klacht.
Want meermaals heb ik dit reeds opgemerkt
wanneer zijn geest in arbeid gaat en zwoegt
met warlende gedachten, ·die hij bant
in zijnen wil, totdat hij 't langgezochte
in duidelijke vormen ziet, en uit
weerberst'ge stoffen houwt en slaat en schept
het nieuwe wonder dat niet enkel mij
maar Abel en ook vader zelf verbaast,
dan is hij eigenzinnig, noest en woest,
spaart niets en niemand, allerminst zijn eigen,
en kent geen peis, eer hij het felbestreefde
gelijk een jongen boomstam nederhaalt
en plooit en duwt in zijn bedwang.
Maar is het doel bereikt en uitgevoerd
zijn beeld, zoodat het grijpbaar wordt ter hand,
is, als een vrouw uit barensnood en smart,
zijn broeiend brein verlost van wat hij lang
in liefde en leed en angst gedragen heeft;
dan pleegt in hem te ontstaan een blij gevoel
van hoogen hartstocht eerst en klaren trots,
van stil geluk daarna en eedlen vrêe;
dan vraagt hij naar zijn ouders, kind en vrouw,
welzalig in des levens eenvoud, weer
te midden menschen mensch te kunnen zijn.
Dat is het wat mij, neergedrukte, troost
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en opbeurt, wat me versclle krachten geeft
en moed om, steunend op mijns vaders raad,
op Jahwe's hulp en 't beste wat er leeft
in Kaïns binnenst, nogmaals een beroep
te doen op zijn geweten en zijn vroom
voorgaande; want als knaap toch was hij vroom.
Daarom wil ik zijn offer voorbereiden,
zoodat hij Jahwe 't eêlste biedt van land
en vruchtgeboomte en bloemen naar den eisch.
Hier in de buurt zijn schooven opgesteld;
daar kan ik rijklijk vinden wat ons dient;
vervolgens plukken uit deez' ronde kruin:
Want appelooft elk ander overtreft.
Kom, Henoch, kom, mijn lieve kind en Kaïns,
(de knaap komt uit de hut)
kom met uw moeder mee, dat wij te zaam
verzaamlen milde gaven voor het feest.
Zoo, aan mijn hand.
(Eer Merab met Henoch heengaat komt Adam
op.)

TWEEDE TOONEEL
MERAB, HENOCH, ADAM

ADAM

Mijn dochter, ik kom zien
en hooren hoe de morgen is vergaan.
Ik vrees niet gansch naar wensch. De zon, vol licht
en gloed, reikt hooger over hut en boomgaard,
en Kaïns hamer klinkt bij pozen uit
het woud. Dus staat hij weder vóór zijn vuur,
denkt aan niets anders dan aan 't gloeiend werk.
Dat smeden daar, in haast en heimlijkheid,
verhoogt den angst, in ons gemoed ontstaan,
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door 't drieste weigeren van Jahwe's dienst.
Gij echter, naar me voorkomt, draagt gelaten.
Zichtbaar ten minste toont uw aangezicht
die smart niet meer en overmaat van zorg.
Heeft Kaïn aan uw stem gehoor gegeven?
MERAB

Mijn vader, ondanks aandrang en gesmeek,
is tot op deze stonde niets bereikt.
ADAM

Nog niets? Wat moet het worden dezen dag?
Uw moeder, angstig om haar vreugd, zoozeer
als om haar vrees, vond rust noch duur in huis,
en ook daarbuiten niet in 't vrije, waar
ik bezig ben het noodig stapelhout
te klieven en te bundien. Toen uw man
nog binnen toefde, is zij ter wei gegaan
tot Abel en Naëma. Hebt gij grond
tot hoop, verberg het niet.
MERAB

Hoop heb ik nog.
Eerst zij het harde werk des mans verricht,
dan kan het zachte werk der vrouw beginnen.
Gij weet, mijn vader, hoe mijn sterke held,
ten arbeid ongestuim, na welgeslaagd
volvoeren van dien arbeid, rustig wordt.
Schier blijdschap baart me nu dat haamren ginds,
want elke haal brengt nader tot het einde.
ADAM

Dat hebt gij wijs bedacht. Wel heugt het mij
dat gij te zulker ure vaak verkreegt
wat anders moeilijk te verkrijgen viel.
Wanneer gij dan met Kaïn spreekt, spreek vroed
hem over den voltooiden arbeid, loof
met reden en met maat, alvorens gij
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hem spreekt van ons, van u en Henoch hier;
zoo merkt hij dat gij slechts zijn voordeel zoekt.
MERAB

Ik zal het doen, naar waarheid en in trouw.
Thans wil ik gaan en koren kiezen uit
den gulden tas.
ADAM

Maak spoed mijn dochter. Heb
ik Eva recht verstaan, straks komt zij met
haar kindren, de gelukkige, hierheen.
Voor Abels offergave zorgen zij.
MERAB

En ik voor Kaïns.
(tot Henoch)
Kom, mijn hartelust.
(Merab met Henoch af)
DERDE TOONEEL
ADAM ALLEEN

Ginds uit de schaduw van een vijgeboom
zie ik mijn vrouwen kindren herwaarts treden.
De schoone herfstzon lacht uit hun gelaat.
Ach, licht op menschen wischt zoo vlug elk spoor
van kommer uit.
(Abel, Eva en Naëma op)
VIERDE TOONÈEL
ADAM, ABEL, EVA EN NAË MA
ABEL

De keus is reeds gedaan
Uit de eerstelingen van het kleine vee
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twee allerschoonste schapen, vettig, rein
en klaar van vacht en vleesch; prachtdieren voor
het oog en dienstig voor het offer, meer
dan eenig ander uit de kudde.
ADAM

Prijs
en zegen over u om deze zorg!
Ook Merab zij gezegend! In de hoop
dat Kaïn, na voltooiing van zijn arbeid,
op hare bede mede een offer brengt,
is zij ten boomgaard, zoekend eedle gave.
EVA

Zij Jahwe al mijn kinderen genadig!
NAEMA (tot haar moeder)
Door de open deur zie ik Merabs huis,
Veel is er anders, moeder, dan bij ons.

EVA

Veel zal ook anders te uwent zijn, mijn kind.
Een ieder man is anders toch, en ook
een ieder vrouw, zich voegend naar den man.
In de oude hut ging ik uw schreden voor;
doch meer van Merab zult gij leeren dan
van mij; want zij is jong.
ADAM

(tot A bel)

Mijn zoon, mocht het
gebeuren dat uw broeder met u offert,
gedraag u in dier voege dat hij merkt
dat gij in hem den eerstgeboorne kent.
ABEL

Recht billijk. Anders denk ik niet te doen.
Mijn broeder kiest het outer dat hem lijkt
en heeft den voorrang bij het offren.
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ADAM

Slechts
de gever van de gave komt ten outer.
Ik zal, met heel 't gezin, ter heil ge stonde,
den Heere bidden dat Hij welgevallig
neerschouwe op 't rijzen van den ofIerwalm.
(Hij ziet Merab en Henoch terugkomen)
Thans laat ik u met moeder en uw zusters.
(Adam af)

VIJFDE TOONEEL
ABEL,

EVA,

NAEMA, MERAB EN HENOCH

(Merab heelt Henoch aan haar rechterhand; op
haar linkerarm draagt zij tarwehalmen en
bloemen).
MERAB

Deze uitgelezen aren, rood van goud,
de schoonste uit negen tarweschooven, heb
ik achter onzen boomgaard tot een armvol
opeengelegd en breng ze nu hierheen,
te zàmen met het liefelijkst gebloemt'
dat, na den rijken zomer, rijker nog
aan kleurenpracht, ons biedt de vrome herfst.
'k Geloof niet dat er schooner zijn in gansch
de landstreek, blauwe, roode, paarse, gele,
van allerhande verf en allerlei
gedaante. Hier ter hooge graszoö, laat
ik thans ze liggen tot mijn gade komt.
Klein Henoch is met moeder mee geweest.
Niet moede nog, nietwaar, mijn dapp're knaap?
(Al sprekend laat Merab het kind los, dal
door de anderen wordt aangehaald.)
Nu moeten wij nog a pplen plukken, ook
de mooiste met bloedroode wangetjes,
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blosjes en l:}chjes, of heel fraai gestreept,
vol zilverglans. In rees'men hangen zij,
zwaarwegend met de twijgen nederwaarts.
(Terwijl Merab plukt wordt Henoch geliefkoosd.)
EVA

Hoe roerend schoon, hoe jong is alles hier!
Nog waait er Paradijslucht om ons heen.
(Op het oogenblik dat Abel zijn hand legt op
hel hoofd van Henoch en deze hem tegenlacht,
verschijnt Kaïn met het pas gesmede ruwe
zwaard, eenigszins verborgen, ter hand. Den
blijden groep ontwarend, blijft hij even staan,
ijverzuchtig en minachtend, dan, lrotschelijk,
schrijdt hij toe.)
ZESDE TOONEEL
DE VORIGEN, KAIN
KAIN

Gegroet, gij argeloos genietenden
van 's levens weeke zoet in Jahwe's gunst,
van lucht en licht, van kleuren, geuren, galmen,
zingende vooglen, warme menschenspraak,
behaaglijk koestrende gezelligheid;
gij, vrouwen, groote kinderen om een kind,
gij, held re jongling, vrouwlijk minzaam bij
de vrouwen, grootste kind van al en meest
vertroeteld, thans op weg, om op den raad
uws vaders, onder zijne en Jahwe's hoede,
een man te worden; gauw vergetend gij
den vloek des Oppermachtigen dat gij
in 't zweet des aanschijns eten zult een zuur
genadebrood, dat midden aardsclle vreugd
aardsch lijden staat en midden leven Dood;
gij, rijk met wat geleend werd en gelaten,
in dienstbaarheid zelfs dankbaar, ook om straf;
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gegroet nog eens, en is alsnog u de aanblik
verboden niet van wat de mensch als menseh,
verworpene en verwerpende, vermag;
aanschouwt· wat ik, een man van durf en daad,
bij duisternissen zoekend eigen klaarte,
uit doode steenen ketsend levend vuur,
in eenzaamheid zelfstandig heb gewrocht!

(Kain steekt het zwaard omhoog beweging.)

geweldige

NAËMA

De vlam des cherubijns!
MERAB

Ai mij, mijn droom!
EVA

Wee wee! Gods wapen onder de menschen! Wee!
ABEL

Wat is het, broeder, dat zoo blauwig brandt?
KAIN

De ziel is vuur; toch is het koud als ijs.
ABEL

Wel laait het schoon; doch als een blikseming.
KAIN

Een engel draagt het

't moet wel eerlijk zijn.

ABEL

Het dreigt van ver; het groeit in uwe vuist.
KAIN

Dat hoopte ik zoo : een menschenarm is kort.
ABEL

Van ijzer is het als een offerpriem,
fel snijdend ook. Zeg mij, waartoe het dient.
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KAIN

Waartoe het dient? Komaan, dat raadt gij toch,
deskundige die lammeren teelt en slacht.
ABEL

Jahwe ter eere I
KAIN (bitter spottend)
Jahwe ter eere!
De Algoede die van bloed en priemen houdt I
ABEL (op Kaïn doelend)
Wie heeft de priem gemaakt?

KAIN (op Abel doelend)
En wie gebruikt?
Ook dit gesmede vindt zijn eigen weg.
ABEL

Hoe heet dat schrikkelijke, dat mij het oog
verblindt en rillen doet door merg en been?
KAIN

Mijn vader heeft aan steen, aan plant en dier
een naam gegeven. Dit zal noemen ik,
de schepper en de meester. Wat hier brandt
in Kaïns donkre vuist en vóór den mensch
zal uitgaan, alverwinnend, tot het eind
der wereld en der dagen
hoort me goed I
zal heeten : Zwaard!
(vol schrik en a/schuw)
Zwaard, zwaard! Het zwaard!
Wee, wee.
(Zij vlieden, Merab met Henoch in haar hut;
Eva en N aëma naar de weide toe.)
(A bel blijft.)

DE VROUWEN

(René de Clercq, Kaïn, Zeist, De Torentrans, 1934).
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c.

VER S C H A E V E
ELIJAH
7 TAFEREELEN

1936

Voorbeeld van dramatisch tooneel : de handeling groeit
uit strijd. Hier de afloop van dien strijd.
7e

TAFEREEL
JISRE'EL

Hooge zaal in 't paleis van Isebel te Jisre'el. Een
hoog venster met uitspringend balkon levert uitzicht op de stad en de naaste gebouwen waarvan
de schikking een plein en straat voor 't paleis laat
vermoeden. Kamerlingen en soldaten verschijnen en
verdwijnen gejaagd in doelloos loopen; vele gaan
een öogenblik op 't balkon staan, staren luisterend
in de verte en loopen dan voort. Op die wijze komen
twee kamerlingen ontsteld op.
EERSTE KAMERLING

Wat doet de koningin?
TWEEDE KAMERLING

Niets.
EERSTE KAMERLING

Nog niet vluchten?
En gij?
TWEEDE KAMERLING

'k Wacht.
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EERSTE KAMERLING

Waarop nog'? Twee boden, naar
Jehu gezonden, bleven hangen; maar
Joram, die keert als lijk terug!
TWEEDE KAMERLING

De bliksem
Valt op de toppen.
EERSTE KAMERLING

Heel 't paleis

lS

top

'k Vlucht.
TWEEDE KAMERLING

Waar'?
EERSTE KAMERLING

Er uit, want hier komt wis Jehu.
Hier wordt gevochten! Hier gemoord! Ik vlucht. (At.)
(Obadjah verschijnt. Terwijl hij op 'f balkon
aan 't verkennen is, komt Bidqar bij hem.)
BIDQAR

Niets, Obadjah?
OBADJAH

Nog niets, Bidqar.
BIDQAR

't Wordt avond.
De wachter op den toren zal weldra
~iet meer berichten of hij, al dan niet,
Nog op ons nader rukt!
OBADJAH

En 's konings lijk'?
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BIDQAR

Men zalft het m met myrrhe en aloë.
OBADJAH

Waar wordt het opgebaard?
BIDQAR

Hier.
OBADJAH

In de hoogzaa j':'
BIDQAR

Zoo wil 't Isebel.
OBADJAH

Dus belegering l
BIDQAR

Zou zij zich waarlijk wagen tot een weerstand?
OBADJAH

Heeft dan Jehu een groote schare afvalligen?
BIDQAR

Een sterke ruiterbende, zeI de wachter.
OBADJAH

Wat vocht hij dan niet eerlijk met den koning?
Een pijlschot in den rug! Foei!
BIDQAR

Hoort gij niets nog?
Geen hoefgetrappel?
OBADJAH

Neen, al doodstil.
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BIDQAR

'k Vrees
Een naren nacht! 't Bekruipt den rug, te weten,
Dat in den nacht Jehu steeds nader rent...
Nacht maakt den vijand tot een reus.
OBADJAH

Een reus, ja ...
Een echte reus komt nader, stil als avond,
Machtiger groot dan nacht!...
BIDQAR

G~j

doet mij huivren ...

OBADJAH

Jehu niet! Wat dien drijft, is vuig-klein. 'k Weet het.
Hij heeft met zijn verraad verraàn, toen 't kiemde.
't Wee tegen 't huis Achab's heeft hij gehoord,
Nabij Naboth's lijk, van den Schrikbren zelf.
't Blies hem de heerschzucht in, die hem nu drijft.
Maar wie hem werkelijk drijft, wie Jahweh's zweep is,
Die al die ruiters door de velden voortzweept,
Dien zie 'k, den ruiter van die ruiterbende,
Den grooten, den geweldigen reus!... (Pauze)
BIDQAR

Maar spreek ...
OBADJAB

Jehu's skadron, van heerschzucht scherp, dat is
De pijl op ons paleis aan 't vliegen, maar
Van Oost naar West gespannen, wereldwijd,
Schoot hem Zijn boog af. Hij gebruikt geen andren.
BIDQAR

Wiyn? Elijah? Gelooft gij nog in de dooden?
OBADJAH

Hij leeft, hij werkt, hij kneedt alleen ons lotsbrood,
De zon bepaalt ons jaar, hij Isrel's lot I
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BIDQAR

Zijn lotsbedreiging kwam niet uit! Naboth is
Reeds dertien jaar gestorven en steeds leeft
Isebel en Achab's stam tiert aldoor.
OBADJAH

Achab's in zak en asch gaan heeft de uitdelging
Verschoven tot het nageslacht, dat heeft hij
Zelf, Elijah, den koning aangekondigd.
En 't nageslacht leeft, ja het leeft nu, ja ...
Het offervee bestemd voor 't offer moet
Toch leven.
BIDQAR

Dus gij denkt?
OBADJAH

'k Voel dezen avond
Land, stad, paleis onder de donderwolk,
'k Voel Elijah's uur hangen. 't Wordt ons laatste.
BIDQAR

Was 't nu zoo, WIens zijde zoudt gij kiezen?
OBADJAH

Wie eens gekozen heeft, heeft niets te kiezen,
'k Ben 's konings man!...
BIDQAR

Maar werd Jehu de koning ...
OBADJAH

Trouw kent slechts eene maat: het heele leven.
'k Ben Jahweh trouw geweest mijn leven lang,
Wie God trouw blijft, blijft het den mensch ook.
BIDQAR

Dus blijft gij met de koningin? ...
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komt achter den voorhang plots te
voorschijn; tot Bidqar :

ISEBEL,

En gij ...
Blijft met den koning... bij zijn lijk trekt gij
De wacht op heel den nacht. Een dooden koning
Kan men u veilig toevertrouwen nog.
Geen levenden!... De koning komt... gedragen ...
Langs de eeretrap naar deze zaal, hier stelt gij
U op en doet geen stap weg van het lijk.

(Zij wijst hem een plaats en, ofschoon 't lijk
er niet is, gaat Bidqar daar staan, stil en
boutrecht, als een gestrafte knaap.)
Ja, Obadjah, 'k hoorde alles, 'k wilde u laten
Uw hart vrij luchten en... hij loosde 't zijne!
Er was een tijd dat men zoo'n samenspraak
Zelfs in geen verre Overjordaansche vlek
Gewaagd had, nu waagt men ze in ons paleis!
'k Weet wat dit in heeft. 't Spijt mij dat ik langer
Niet leven zal om uwe trouw te loonen.
OBADJAH

Gij kunt nog vluchten, Koningin.
ISEBEL

Ik! Vluchten?
Voor een Jehu ... Die moet een les nog krijgen,
Welke ik alleen hem geven kan. Dat mensch, waar
Geen korrel koningstof in steekt, moet toch,
Eer hij de koningskroon gaat grijpen, zien
Hoe men ze draagt, en d~t, hij zal het zien.
Zorg dat Joram, uw koning, hier met eere
Worde opgebaard : eenvoudig, groot. Die tafel,
Een purperkleed dat in de zaal wijd uitebt,
En 't lijk daarop. Gijzelf staat en die hopman
Aan elke zij. Zoo leeft, zOo ligt een koning,
Trouwen verraad aan elke zij, doch hij
In 't midden... Straks vervoeg ik u hier weer,
Hier zal Jehu mij zien. (Af)
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BIDQAR

Ze blijft vervaarlijk.
OBADJAH

Ze IS koningin.
BIDQAR

Ze zIJn daar.
OBADJAH

(tot Bidqar, commandeerend)
Koningsgroet !

(Zij staan stram, het zwaard in de hoogte. In
stilte wordt J oram's lijk binnengedragen en
Obadjah geeft de aanwijzingen vrtn Jsebel,
die onder algemeen stilzwijgen uitgevoerd
worden. Daarna gaat Obadjah links zijn
wachtpost innemen.)
BIDQAR

Gij rechts!
OBADJAH

Gij -

Rechts staan Immer de verraders.

(Lange drukkende stilte. Het is donker geworden met den vluggen overgang van dag
tot nacht, zooals 't in 't Oosten geschiedt.
Men hoort zeer ver, gedempt gerucht van
vele stemmen, I sebel, geblanket, getooid en
gekroond, komt heel alleen op; een oogenblik
staat zij voor Joram)
ISEBEL

Joram, mijn zachte schoone! Ach!... In de borst
Had u, den koning, 't pijlschot moeten treffen ...
Doch ja ... 't verraad schiet immer in den rug.
Kom Obadjah! Een doode koning kan 't
Met éénen trouwen wachter doen. En ver
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Gaan wij ook zelf niet, daar slechts op 't balkon ...
Hoe donker! Ha, Jehu koos goed zijn uur :
Een arend vliegt des daags, een uil des nachts.
Met Elijah, als stormwind in zijn zeilen,
Doet gij dien hondsvot wel veel eere aan. Loerend
Uit valschheidshoek zag ik hem jaren al,
Hij kronkelde als een slang in d'eigen twijfel
En kroop ... hoe hij vandaag durft springen? Waarin
Hij moed put? 'k Weet niet ... zeker in zijn hart niet.
Weet gij iets?
OBADJAH

Koningin,

In

Elijah!

ISEBEL

Ja, Elijah heeft 't ergste me aangedaan,
Toen hij den val van 't koningshuis aan 't volk
GeloQven deed. Dit bijgeloof is 't paard,
Waarop die duisterling, Jehu, nu rijdt.
Een sprookje is een sprookje, maar, is 't eens geloofd,
Dan is 't een hefboom, die den troon doet kant'len.
OBADJAH

o

Koningin, 'k voel om ons nacht en dood,
Hoe zou 'k u anders nu dan waarheid zeggen!
ISEBEL

Duikt dag en leven waarheid?
OBADJAH

Vaakl
ISEBEL

Wat ramp!
OBADJAH

Ik vrees dat nacht en dood 't sprookje Elijah
Dra in geduchte waarheid doen verkeeren.
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Ginds, donkergroot als Godes onweerswolk,
Stormt zijn woord, niet Jehu, naar Jisre'el.
ISEBEL

'k Vrees 't woord niet, waar de man zelf voor mij
[vluchtte.
OBADJAH

Maar al zijn wond'ren!
ISEBEL

Niet naar wond'ren richte
Een vorst zijn vaart ... maar bouwe op eigen macht,
Op eigen moed zijn leven en zijn sterven!
OBADJAH

Op Jahweh's rots alleen staat 't leven vast.
JSEBEL

Was Melkart mijn God, mijn God zal hij blijven,
Trouw zij de koning, wil hij trouwe vergen ... (pauze)
Maar Elijah, waar is die?
OBADJaH

Koningin,
Waartoe te zeggen wat gij niet gelooft?
ISEBEL

Zeg!... 'k Wenschte dat hij leefde en ik in z'n hand
[viel!
Hij is een leeuw, Jehu een kruipdier. 'k Wil hem.
OBADJAH

Hij leeft!
ISEBEL

Waar?
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OBADJAH

Ginds!
ISEBEL

De wolken zijn zIJn land?
OBADJAH

Daar woont hij met den bliksem; Hij zond zelf
Zijn vuurkaros en bliksempaarden neer
Om Elijah. Die wierp zijn lendenhuid
Van boven naar zijn leerling toe.
ISEBEL

Hij woont
de elementen dus! Hij was ze in 't leven.
'k Wil aan den wijn niet proeven, dien gij schenkt.
'k Weet dat gij niets dan zuivren wijn wilt schenken
In dit, mijn uur.

B~j

OBADJAH

In ZIJn uur.
ISEBEL

Nu, 'k Geef toe,
Uw Elijah was groot.
OBADJAH

Is groot, is groot,
Hij is 't, die nadert, hij die gansch nabij is.
Reeds dertien jaren volgt hij 's konings spoor,
Zweeft hij voorbij op al Israël's uren.
Israël's volk stapt voor, hij volgt als schaduw!. ..
ISEBEL

Ik zei u reeds mijn grootste troost zou 't ZIJn
Kon ik gelooven, dat het niet Jehu is
Die nadert met gemeenen dievendolk,
"Maar EI~jah, in hand Gods rooclen bliksem ...
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En dat mijn uur nabij is, weet ik. Vrouwen
Zijn, Obadjah, op méér dan één zaak lettend
Terzelfdertijd. Terwijl wij spraken en
In 't donker staarden, was mijn oor niet toe
Voor wat er ginds gebeurt. Hoort gij daar niets?
OBADJAH

Ja, ver, over 't paleizenplein, veel volk. ..
ISEBEL

De menigte 1... Zij fluistert, maar blijft staan,
Zij wacht op een theaterspel? Zij krijgt het,
Zoohaast Jehu zijn optocht waagt en zij hier
Bruist voor 't paleis... Dood is tooneel voor 't volk,
Het meest begeerd tooneel. Dood kan ook daad zijn,
(Een klaarte is in de verte te zien)
En, is ze 't, dan ook les. Zie 1...
OBADJAH

Ja.
ISEBEL

Ziet gij dat?
OBADJAH

Dat zal 't begin zijn.
ISEBEL

Neen dat is het einde.
Nooit waagde het Jehu 't licht aan te steken,
Was hij zijn slag niet zeker. Hoor!
OBADJAH

Hun hoefslag
En volksgeschreeuw!
ISEBEL

Dit laatste ontsteekt hem licht
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5

In 't hart! Die lafaard. Doch 'k vergat iets ... Toortsen!
(Tot Bidqar die wil gaan.)
Niet gij! Gij, Obadjah beveel 't hiernevens.
(Zij zegt, trotseerend, in de verte voor zich uit:)
'k Wil in een hellen gloed hier voor u staan,
Uw rechter.
(In 't verschiet wordt meer en meer fakkellicht
zichtbaar; de gevels, torens en huizen eveneens.)
Nog al, nog al! Fakkelfeest.
Goed! Best! 'k Zie gaarne duidlijk, wie mij aandurft.
(Toortsen worden binnengedragen en aan de
zeer lage leuning van 't balkon, als een voetlicht vormend, vastgehecht. Schelle klaarte
binnen en buiten; knechten, kamerlingen,
hovelingen zijn binnengedrongen. Gansch op
den rand van 't balkon staat Isebel; achter
haar, ter zijde, Obadjah.)
ISEBEL

Zie Obadjah, daar rijdt hij aan. 't Volk joelt!...
't Volk!... Vele nullen na één cijfer, dat is 'tl
En hier veel nullen na een nul, heil u,
Jehu, met 't volk omnuld; heil u, volk, met
Jehu benuld, dien de open schreeuwmondnullen
Nu heffen hoog ten troon!
OBADJAH

Maar koningin,
Gij staat zoo heel alleen hier. Dient Uw lijfwacht
Niet opgeroepen?
ISEBEL

't Hart is 's konings lijfwacht
En op het allerlaatste de eigen hand.
Wilt gij mijn dood, door Elijah bevolen,
Beletten?
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OBADJAH

Niet bevolen, maar voorzegd I
ISEBEL

Zijt gij hem trouw, zoo gij mij trouw blijft?
OBADJAH

't Dreigen
Onttroonde u niet! Ach, Koningin, hoe kunt gij
Zoo luchtig spreken van wat al te klaar
Een werklijkheid aan 't worden is : de hand
Van Elijah, almachtig, grijpklaar open ....
ISEBEL

Hoe meer 't feit werklijk wordt, hoe minder vreeslijk!
En kan ik anders dan mij lustig voelen
Als 'k heel die grootsclle doodsbedreiging zie
Tot werklijkheid gemaakt door zoo een nietling!
Zie hem daar zitten, opzien naar 't balkon,
En aarzien, doodsbleek worden. Heil mij! Heil mij !...
(Zij treedt nog nader, buigt zich voorover en
schreeuwt naar beneden.)
Jehu, zoon van Simri, het geitenboertje,
Gaat het U wel, gij moordnaar van uw Heer?
't Schijnt : niet te bijster wel! Gij ziet zoo bleek!
Men zegt dat ge u niet heel op uw gemak voelt.
Tenzij met boog en pijl voor 's konings rug!
Hier staat gij voor geen rug, noch zult ge er staan,
Maar voor de borst, voor 't aangezicht en voor de
Van uwe koningin, die lang al lazen
[oogen
In u en niets dan lafheid, valschheid zagen,
Geen enklen trek die niet gemeen, geen enklen
Die hooger op wees, kruiper naar de kroon!
Ik draag ze. Van dit hoofd moet gij ze halen!
Stond ze ooit op 't uwe, dan eerst werd het klaar,
Zelfs vöor de honden in de straat, hoe zot
Jehu's hoofd en de kroon te zamen paren!,
Ik daag u uit : Wilt gij, hier voor al 't volk,
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Op dat, uw hoofd mijn krone zetten en
Den schaterlach der scharen als uw vonnis
Aanvaarden, zie : ik werp ze naar beneden.
'k Neem 't andere aan, ik!... Zeg!... Zeg!...
(Men hoort gerucht van mannen die lachen, al
dooreen.)
JEHU

Wie daarboven
Doet met mij mee? .. Werpt wijf en kroon omlaag!
(Opeens springt Bidqar toe, Obadjah wordt door
anderen weggedrongen en Isebel is over de
leuning beneden geworpen. Men hoort gehuil, gegrol, gejuich, en dan een nader- en
voorbijrijden van vele ruiters. De kamerlingen, die den aanslag pleegden, zijn al naar
beneden gestoven, om J ehu 't eerst te huldigen.
Obadjah, alleen gebleven, hangt boven de
diepte, waarin de koningin stortte en schouwt
den nacht in.)
OBADJAH

Groot, Elijah, was uw bekampster. Daar
Ligt 't lijk vertrappeld in den donkren nacht. (Hij
luistert toe.)
Aai! Honden slobbren bloed. Er kraken beendren!
De donkre nachtafgrond hangt zwijgend groot
Daarboven. Och Isebel, groote en machtige,
Hoe klein, hoe niets, hoe uit wordt gij daaronder!
Hoe groot daarin leeft, zweeft, zwijgt Elijah!
Nu eerst, na al 't rumoer, begint zijn Zwijgen,
Dat, als een stroom in zee, in 't Zwijgen uitmondt.

(c. Verschaeve, Elijah, Brugge, Zeemeeuw)
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DE DORPSPOËET
GEMOEDELIJK SPEL IN 3 BEDRIJVEN
2 e druk 1931.

Ille BEDRIJF
3 e TOT 8 e TOONEEL
Voorbeeld van handigen tooneeluitbouw.
Lach en traan.

Twee gebroeders) Mane (50 jaar) en Dore (51 jaar)
wonen samen met een jong nichtje, Leent je. Mane
is een joviale kerel zonder centen. Hij slaat op alles
een rijmken. Dore is een grimmige zakenmensch,
heeft geld en renteniert. Dore staat op trouwen
met Vica Pots, nu deelt Leent je hem in alle oprechtheid mede dat :vlane vroeger op Vica, haar
moeder, verliefd is geweest.
DORE, LEENTJE
DORE. (Kijkt star voor zich uit. Kwader wordt zijn
blik.)
LEENTJE. (Op, keuken.) 'k Was net op tijd. En
'k ben de secretaris tegengekomen. Hij vroeg of
ge thuis waart. Hij wou u 'ns spreken.
DORE. (Antwoordt niet.)
LEENTJE. (Merkt zijn kwaden blik. De uitdrukking
van haar gelaat verandert dan ook plotseling.)
DORE. Wat hebt gij, uw aanstaande schoonmoeder,
over mij allemaal verteld? ..
LEENTJE. Ik I? ..
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DORE. (Drifliger). Ja, gij, gij en niemand anders ...
(Snuffelt op hel lafeltje van Mane). Waar is dat
gedicht ... dat fameus gedicht, dat opweegt tegen Cilica's en Avia's ... (Dreigender.) Ik vraag
U waar dat gedicht is? Speel niet de koppige,
want 't zou u zuur kunnen opbreken ... (Heeft
hel bundeltje vast.) Is 't hier in? ..
LEENTJE. (Pal - knikt.)
DORE. Waar?
LEENTJE. 't Leste ...
DORE. (Bladerl. Leesi. ) « Het Schrijn»?
LEENTJE. (Knikt.)
DORE. (Overziet vlug enkele regels; misschien wel
hel heele gedicht. Maar hij schijnl er de beleekenis niet van Ie snappen.) Waarom juist dit?
LEENTJE. Omdat nonkel Mane, 't lang, heel lang
geleden, had gedicht... voor 'n meisje ...
DORE. Dit ding? Dit ding? En dat meisje was zij?
LEENTJE. (Knikt.)
DORE. Hoe weet ge dat? Ah! 'k begrijp het al :
die falsaris heeft u de les gespeld, voor dat
ie de deur uitging.
LEENTJE. Nonkel Mane heeft mij niets gezegd ....
DORE. Lieg niet.
LEENTJE. (Kalm maar met meer klem.) Nonkel Mane
heeft me niets gezegd ....
DORE. Zij dan? .. (Korte hoofdbeweging in de richting, waarlangs Vica heenging.)
LEENTJE. Evenmin.
DORE. Dus hebt ge dat zoo maar geroken ... Denkt
ge da'k uw leugens geloof? ..
LEENTJE. 'k Zeg eenvoudig de waarheid... (Korte
poos.)
DORE. (Met ingehouden drift.) Nu ... 'k Luister.
LEENTJE. Toen Nonkel Mane me, een week of wat
geleden, dat gedicht voorlas, ge weet 't nog wel,
op dien morgen toen 't tot 'n uitbarsting kwam,
- voelde ik dat aan die verzen een herinnering
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was verbonden ... Toen ik dat aan nonkel Mane
zei, streed hij het af. Maar dien morgen kwam
-:\fieken van Leende hier binnen en Mieken vertelde me, hoe nonkel Mane er in zijn tijd hard ...
heel hard had voorgezeten ;... toen grootvader
gestorven was en grootmoeder hier half lam
zat .... en gij in 't buitenland waart ...
DORE. Wie denkt daar nu nog aan ...
LEENTJE. Nu, van morgen, toen nonkel Mane me
zei, dat gij gingt trouwen met :\,fieken van ....
Leende.
DORE. (Kijkt op.)
LEENTJE. De gistkoopman had hem dat verteld ...
en toen ik antwoordde : niet met Mieken van
Leende, maar met mijn aanstaande schoonmoeder. .. toen zag ik duidelijk, hoe dat nieuws
hem schokte ... En toen (zenuwachtig trillen haar
lippen) toen, hoe het kwam weet ik niet, voelde
ik weer dadelijk, dat nonkel Mane dit gedicht
voor moeder had geschreven ... dat er vroeger,
tusschen hen iets had bestaan... 'k Kon het
niet meer uithouden ... 't Was mijn plicht, dacht
ik, moeder op de hoogte te brengen ...
DORE. Uw plicht was, u niet met andermans zaken
te bemoeien ...
LEENTJE. En dan? Later? Na 't trouwen? Als 't
dan moest uitgekomen zijn, dat Nonkel Mane,
vroeger met moeder had kennis gehad? Dan
zoudt gij toch de eerste zijn geweest om er moeder 'n verwijt over te maken. Dan was alle
vertrouwen toch weg ...
DORE. (Nljdig.) En nu niet zeker.
LEENTJE. (Kijkt hem even aan. Ze zou iets willen
zeggen, maar beseft het gewichtige van haar
woorden.)
DORE. Nu niet, zeker?
LEENTJE. (Aarzelend.) Nu ... is het nog niet te laat...
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DORE. (Uitvallend - met 'n spotlach). Da's waar.
Nu is het nog niet te laat. Nu heb ik nog al den
tijd, om netjes en braaf toe te kijken hoe dat
m'n broer, de man van de gedichten, de man
van de hypotheek, de man die u zoo bliksems
fijn voor hem de kastanjes uit 't vuur laat
halen, hoe dat die broer, Vica voor mijn neus
wegkaapt ... Wat we nog allemaal beleven 1...
Ge hebt uw rol verduiveld goed gespeeld ...
LEENTJE. Ik heb gehandeld volgens mijn geweten
- eerlijk. ..
DORE. Zoo'n eerlijkheid mag me gestolen worden.
Maar dit zeg ik u : - hij en gij en gij en hij
-, als ik 't gekonkelfoes achterhaal, zult 't
mij betalen... Gij met uw geleuter en hij met
z'n gerijm! (Knijpt in woede het bundeltje tot
een prop en slingert het ergens in een hoek. Gaat
dan naar z'n voutekamer.)
TOONEEL IV
LEENTJE EN lvlANE
LEENTJE. (Staat nog even roerloos. Raapt dan het
bundeltje op, strijkt het glad met de hand. Winkelbel.)
MANE. (Doet de deur open. - Zzet dat er niemand
is dan Leent je. ) Piep! Zijt ge maar alleen?
LEENTJE. (Weet niet goed hoe ze 't heeft.)
MANE. (Krijgt het boekje in 't oog.) Wat doet ge?
LEENTJE. (1~1oeilijk.)'t Bundeltje; 't lag op den
grond ...
MANE. (Neemt hei haar uit de handen. Bekijkt de
papieren.) Lag dat zóó op den grond? ... Zoo
verfrommeld, met kreuken en plooien? ... 't Lijkt
wel of iemand in 'n baldadige drift, die onschuldige versjes heeft willen vernielen ... Wat
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is er gebeurd? Leent je, wat is er gebeurd? ..
(Steekt het bundeltje vooruit.) Dit zegt me genoeg, dat er iets is gebeurd ...
LEENTJE. (Moeilijk.) Nonkel Dore weet alles ....
MANE. Hoe - alles?
LEENTJE. Van (( Het schrijn »; dat ik het aan moeder heb voorgelezen; dat gij het jaren geleden
voor moeder hebt gedicht... dat gij met moeder
niet zijt getrouwd ... omdat gij ... te eerlijk waart.
MANE (geëmotioneerd). En... Vica?
LEENTJE. 'Moeder weet ook alles.
MANE (zacht). Hebt gij 'r dat gezegd?
LEENTJE. Ik moest, ik moest... Het lag me te
zwaar op m'n gemoed. O! moeder was zoo blij
toen ze hoorde hoe het eigenlijk kwam, dat gij
haar, jaren geleden ... niet hebt durven vragen ...
En ze zei : ik zou heel gelukkig zijn geweest,
had ik Mane kunnen helpen.
MANE. (Bijna jubelend.) Zei ze dàt?
LEENTJE. En moeder vertelde nog dat ze voor u,
aan nonkel Dore, om 'n kamer had gevraagd ...
als 't huis zou verkocht zijn ...
MANE (met 'n droef lachje). En Dore heeft natuurlijk, neen gezegd... Dat is te begrijpen.
LEENTJE. Nonkel Dore zei dat g~j het zelf zoudt
moeten vragen ...
MANE (schudt even in gedachten het hoofd en mompelt). Dat kan toch niet... nu minder dan ooit...
LEENTJE. Dat heb ik aan moeder ook gezegd ...
Maar moeder zei (zacht en aarzelend) dat er nog
niets was beslist...
MANE. (Stralend.) Zei ze dàt? (Kijkt even glimlachend voor zich uit. Maar de glans verdooft in
zijn oogen. Zijn gezicht staat strak in de plooi. Winkelbel. - Mane hoort het niet.)
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TOONEEL V
LENA, MANE, VICA
VI CA (op).
MANE. (AlsOl hij nog iets aan Leent je wou vragen.)
Enne ... (Keert zich om. Ziet Vica. Verrast. Aar-

zelt even. Gaat er naar toe. Neemt haar handen.)
Vica.
VICA. ... Mane. (Poosje.)
MANE. 'k Ben blij Vica, dat ge nu eindelijk alles
weet; blij ook, omdat ik nu gerust mag zijn,
dat ge 't mij niet kwalijk hebt genomen ... wat
er, jaren geleden, is gebeurd ...
VICA. Dat heb ik u nooit kwalijk genomen, Mane.
MANE. Nog eens dank u. Ook om 't geen ge voor
mij, aan Dore hebt gevraagd, over dat inwonen.
Maar ge begrijpt, daar kan nu niets van
komen... (Denkt even na, dan) En 't is maar
best dat 't nu in zekeren zin, allemaal zoo
bruusk is gegaan en dat Dore ook van den
toestand op de hoogte is ...
VICA. (Kijkt hem niet begrijpend aan.)

(Winkel bel -

Leent je al.)

MANE. Welja, nu mag ik hem vrij in de oogen
kijken ... Ik weet niet goed, hoe ik het anders
aan boord had moeten leggen, om hem te zeggen : « Dore, van de vrouw, die ge trouwen
gaat ... heb ik vroeger ook gehouden! » Eerlijkshalve zou ik dàt toch moeten zeggen... wou
ik hem vrank in de oogen kijken ... later ... En
zei îk het hem niet, dan zoudt gîj het moeten
doen... Is 't niet?
VICA. (Schudt neen.)
MANE. Wat neen?
VICA. Ge hebt uw eigen opgeofferd voor anderen.
MANE. Vica, nu geen groote woorden als 't-u-blieft.
Vandaag zie ik pas klaar en goed in, wat ik
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altijd ben geweest... 'n Kerel zonder energie,
zonder fut... (Bij die geveinsde zelfbeschuldiging,

die enkel voor doel heeft het plan uit te werken
dat hij zich voorstelt, spreekt hij zenuwachtig gejaagd.) 't Is zooals Dore zegt: had ik de zaken
durven aanpakken dan was de winkel van
Mane Totenter, nu de eerste zaak geweest van
't dorp, van uren in 't ronde. Had ik zaken
durven aanpakken, dan had ik... (moeilijker)
jaren geleden niet moeten breken ... wat ik toen
zoo brutaal heb afgeknakt...
VICA. Toe, Mane, toe ... Ik weet maar al te goed
nu, hoe hard ge er hebt voorgestaan ...
MANE. Daar zijn er duizenden en duizenden die er
even hard voorstonden, Vica, maar die 't leven
in 't gezicht durfden kijken... en geen liefde
hebben gebroken, zooals ik lamlendig deed.
VICA. Wat gij toen hebt gedaan, Mane, ik voel het
nu pas voorgoed, was niet uit lamlendigheid ...
Uw eigen geluk hebt ge gebroken, omdat ge
niet zeker waart mij 't geluk te kunnen geven,
al 't geluk, dat ge me geven woudt...
MANE (voelend dat hij het terrein voetje voor voetje

te verdedigen heeft. Daarom van tactiek veranderend. - Heftzger). Zoo spreekt gij nu als een
vrouw, maar als meisje zoudt ge zoo niet hebben geredeneerd. (Sliki.) En zoo redeneert
evenmin 'n jonge man, die naar z'n verloofde
hunkert.
VICA (zacht). Ge hieldt toch van me? ...
MANE (verrast door die vraag). 'k Heb veel. .. zielsveel van u gehouden ... (met een uiterste krachtsinspanning). Maar niet genoeg ... om u tot mijn
vrouw te maken ... (Heftig.) Want dan, dan,
Vica, dan had ik het noodlot getrotseerd met
de kracht en met den wil van 'n man ...
VICA (buigt het hoofd). (Poosje.)
MANE. (Heel kalm en nu zacht.) Vica ...
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VICA. (Blikt op.)
MANE. (Zacht.) Ik heb er zwaar om geboet en hard
onder geleden... Maar vandaag, als ik van
Leent je hoorde, dat gij mij nooit iets kwalijk
hebt genomen, besefte ik, dat ik u eerst onbewimpeld, alles moest zeggen - alles. Nu weet
ge 't. En als ik nu de verzekering krijg, dat
ge me alles hebt vergeven, dan Vica, voel ik
me gerust ...
VICA. Ik kan enkel herhalen, Mane, wat ik u
straks zegde: uw eigen geluk hebt ge gebroken,
omdat ge niet zeker waart, mij al het geluk te
kunnen geven, dat ge me geven wilde ...
MANE (neemt nogmaals haal' handen, die hij innig
drukt). Dank Vica, dank (Gemoedelijk.)
En nu ... nu is 't voor mij, zooals in 't gedicht
staat : (Hij leest voor) :
Laat nu dat klein en gouden schrijn
Gesloten, al de dagen ...
Dan wordt 't wel eens, 'n zoete last
Voor mij, dit schrijn te dragen ...
(spreekt) 'n Zoete last, Vica, dat is het nu.
'n Zoete last, met 'n blije herinnering... Die
blije herinnering zal m'n sterkte zijn... m'n
troost. (Met nadruk.) En ik hoop dat gij met
Dore heel gelukkig zult zijn.
VI CA (kijkt verbaasd op).
MANE. (Alsof hij 't niet merkte). Dore is « au fond»
geen kwade kerel... Maar hij en ik, wij hebben
nu eenmaal 'n heel verschillende levensopvatting. 't Is dus maar best dat ieder van ons z'n
eigen weg ga ... Ik alleen ... gij met hem ... 'k Weet
het wel : Leent je zei het me zoöeven, daal is
nog niets beslist ... Maar feitelijk, Vica, was tusschen u en Dore alles geregeld... Is 't niet?
VI CA (knikt).
l\1ANE (bijna plechtig). Laat het dan zoo blijven.
(Korte poos). Laat het dan zoo blijven, Vica.
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Jaren geleden kon en durfde ik u niet vragen .. .
(Gemoedelijk.) En, nu Vica, minder dan ooit .. .
(Met een lachje.) Ge begrijpt me, hé; ... (Opgeruimder.) Trouwens, de dorpspoëet is de geschikte man niet om 'n vrouw te onderhouden ... En Dore heeft gelijk als ie zegt, dat
versjes maken maar weinig aarde aan den dijk
brengt ...
LEENTJE: (Op.)
MANE (lachend). De biecht is gesproken ...
Waar is Nonkel Dore?
LEENTJE. Op de voute.
MANE. Roep hem eens ...
VI CA (schielijk). Wat gaat ge doen, Mane?
MANE. Hem eerlijk zeggen hoe de zaken staan ...
Met het hart op de hand, Vica; met het hart
op de hand, als de fijne diplomaat (gemoedelijke
hoofdbeweging naar Leent je) het zoo fijn niet
aan boord had gelegd, met dat gedicht, zoudt
ge dan vandaag niet op Dore's voorstel zijn
ingegaan?
VI CA (aarzelt nog een beslissend antwoord te geven).
MANE. Vica, met het hart op de hand: We staan
hier niet als twintigjarigen, maar als groote
menschen tegen over mekaar. Dus?
VICA (zacht). 'k Denk het wel.
LEENTJE (kijkt met groote vraagoogen toe. Zoo had
ze 't immers niet verwacht).
MANE. Mooi! Nu hebben we tenminste vasten
grond onder den voet ... Laat dan uw levensweg niet worden opgebroken... door 'n herinnering. 'n Herinnering duikt wel 'ns op ... maar
ligt dan ook weer, jaren soms, verdoken ... in
'n gouden schrijn... Om 'n herinnering mag
niemand z'n toekomst breken ... Laat dus alles
zooals 't geregeld was en is... (Tot Leent je.)
Roep nu nonkel Dore eens... Leent je ...
LEENTJE (kijkt even vragend naar Vica).
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MANE (doet teek en met de oogen. Leent je gehoorzaamt).
LEENTJE. (Aan de voutedeur. Haar stemmeken trilt.)
Nonkel Dore, ... wilt ge 'ns even komen ....
TOONEEL VI
DE VORIGEN,

DORE

DORE. (Op. - Heeft een papier in de hand. Blijkbaar meende hij verl11acht bezoek aan te tretten.
Blijft verrast staan. Maar kwaad kijken zijn
oogen. ) 'k Dacht dat de secretaris er was ...
(wil terug).
MANE. Nee, Dore, ik ben het... Ik wou even met
u spreken ...
DORE. Niet noodig... 'k Ben over alles ingelicht ...
MANE. Misschien wel - misschien ook niet ...
DORE (driftig). 'n Gemeene streek. ..
MANE. Ziet ge wel... dat ge 't verkeerd voor hebt.
Daar is hier niets gemeens gebeurd... Integendeel, Dore... Ge weet maar de helft. Maar die
helft moest ge weten, voor dat ge met Vica ...
bruiloft viert ...
DORE. (Kijkt op.)
MANE. Ja, broer... Onverwachts is er, uit lang
vervlogen dagen 'n herinnering komen opduiken... maar 't zal bij 'n herinnering blijven ...
Wat gij straks dacht (mei 'n lachje) toen dit
boekje het moest bezuren, bestaat niet meer. De
rest bespreekt ge nu maar met Vica zelf.
(Daar is een stilte.)
DORE. (Kijkt achterdochtig naar het drietal.) Is dat
weer 'n andere list om me te vangen?
MANE. 'k Zeg het u nog eens, Dore, daar is geen
list mee gemoeid. Wat jaren geleden tusschen
Vica en mij heeft bestaan, heb ik nooit, hebben
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wij nooit aan de groote klok gehangen ... En
waren de omstandigheden anders geweest, Dore,
dan zou ik daar misschien nog niet over gesproken hebben ...
Maar nu zijn de feiten zoo, dat, al scheiden
ook onze wegen, ik u vrank en vrij in de oogen
wil kijken ... en noch voor u en noch voor Vica
ooit moet blozen ... Nu mag ik zijn wie ik wil,
'n doodgewone koster, 'n armzalig winkeliertje
en (met 'n lachje) 'n rijmende dorpspoëet, daar
kent ge mij genoeg voor Dore... dat « recht
door zee », altijd m'n leuze is geweest ...
DORE. (Haalt de schouders op.)
MANE. En nu verleen ik U het woord.
DORE. 'k \Vil eerst met Vica praten ...
MANE. Kom, Leent je.
VI CA. Niet noodig, Mane. Blijf maar, (tot Dore)
Het is zóó lijk Mane heeft gezegd ... Eens, Dore,
moest ge 't toch weten ...
DORE. Hadt ge dat straks niet kunnen zeggen?
VICA. Eerst wou ik Mane spreken ...
DORE (schamper). En dat noemt gij geen gekonkelfoes: ..
MANE. (Wil iets zeggen.)
DORE. (Invallend scherp en gejaagd.) Woudt ge
daardoor besluiten dat, als 't huis niet werd
verkocht ... als ge hier kondt blijven, ge haar
'n verklaring ...
MANE. Genoeg, Dore, genoeg ... Ge hebt m'n woorden heelemaal niet begrepen ... Dit bedoelde ik :
dat gedicht heeft heel toevallig 'n vroegere verklaring op het voorplan gebracht... Ik was aan
Vica 'n uitlegging verschuldigd... want mooi
heb ik met haar niet gehandeld.
VICA. (Wil iets zeggen.)
MANE. (Handgebaar van : onderbreek me nu niet
as-je-bliej. Dan tot Dore.) Hoort ge 't : mooi
heb ik met haar niet gehandeld. Dat ik gedicht
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heb ik. .. gerijmd, voor meer dan vijf en twintig
jaar, den dag toen ik m'n woord herriep ...
En nooit ... nooit ... , dat zweer ik je, Dore, heeft
Vica sedert di~n van mij noch taal noch teeken
gekregen... en ik van haar evenmin... Dus ...
mag ik, zooals ik zei : u vrank en vrij in de
oogen kijken ...
(Joviaal.) Ik heb gezegd ...
(En weer is er 'n stilte. Iedereen wacht op 't geen
Dore zal zeggen. - Mane gaat naar 'n tafeltje
en futselt in z'n papieren.)

TOONEEL VII
DE VORIGEN,

SJAREL LOWIE

SJAREL-L. (Op langs winkel. Haastig.) Zijn we er
moeder, want 't is tijd voor den trein ...
MANE. Vanavond is er nog 'n trein, jongen ...
SJAREL~L.
Ja, maar 'k moet nog met 'n boodschap
van den burgemeester naar den notaris... (tot
Dore) 'k Ben den brouwer tegen gekomen ... Hij
zet er nog 2000 fr. bij.
MANE (krijgt 'n steek onder z'n hart. Een pijnlijke
trek glijdt over z'n gezicht. Even maar. Niemand
heeft het gezien).
SJAREL-L. En 'k denk dat ie nog ferm zal hoogen ...
DORE. 't Zal niet noodig zijn ...
ALLEN (kijken naar Dore).
DORE. Als ge vanavond naar den notaris gaat, zeg
dan maar meteen dat 't huis ... niet wordt verkocht ... (Algemeene verwondering. Een dankbare
blik van Vica, is al dadelijk zijn belooning. Maar)
MANE. (Zegt door z'n emotie heen.) Dore, denk nu
niet, dat er werd komedie gespeeld om mij
hier onder dak te houden ... (Met meer nadruk.)
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Trouwens, dat zou 'n onmogelijken toestand
scheppen ... om wille van die herinnering ...
DORE. Daar is geen uitleg meer noodig. Ik weet
wat ik zeg ... ik weet wat ik doe ... Ik ben toch
geen beul... Enne... die drie duizend frank ...
van uw prijs... daar koopt ge maar 'n
bruidstuk meê, voor haar... (Hoofdbeweging
naar Leent je. ) Ze heeft het verdiend... (Dit

zegt hij met een beetje ironie.)
MANE. (Ontroerd.) Dore... (hij steekt z'n hand uit).
DORE. (Neemt die hand, drukt ze even. Dan tot Vica.)
Nu hangt alles van u af... beslis ... Maar ziehier
wat ik voorstel: 't Huis wordt dus niet verkocht... Mane blijft erin ... met de jonggetrouwden ... (Met nadruk.) Met de jonggetrouwden ...
MANE (draait even het hoofd om - de emotie wordt

hem te sterk).
DORE. 'k Zal voor Sjarel-Lowie wel 'n andere
betrekking vinden ... En als gij 't goedvind, blijven wij in uw huis, te Dammelaere ... Wel?
VICA. 't Is goed, Dore ... 't Is heel goed ...
MANE (alsof hij alles heel gewoon vond, zonder ook

maar iets van zijn ontroering te laten blijken).
Leent je, geef nu uw schoonpapa cc in spe
'n
klinkenden zoen ...
LEENTJE. (Omhelst Dore. Op 't zelfde oogenblik gaat
jj

...

de winkelbel over.)
(Doei de deur open.)

MANE.
(J.

Ballings, De Dorpspoëet,

Antwerpen,

J. Janssens,
1931)
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JOZEF

]ANSSENS

DE WONDERDOKTOOR
BLIJSPEL IN 3 BEDRIJVEN

1927

Ie BEDRIJF
4 e TOONEEL
Fragment uit een geslaagd blijspel, vooralsnog zeldzaam in Vlaanderen.

Steven, een jonge geneesheer, zal een tijdje buiten
verblijven, op het boerderijtje van oom Manten.
Onder invloed van Manten, van het milieu en
niet het minst uit genegenheid door Mantens dochter, Thea, gaat hij, zij het met tegenzin, aan
kwakzalverij doen. Hij onderzoekt het oor van zijn
eerste patiënte, Lotte, wier man, Sander, buiten
angstig het verloop der operatie afwacht.
Cn Stilte vol spanning, terwijl Steven met z'n
tangetje in Lotie's oor peutert.)
LOTTE (zachtjes gillend). Aai l... Aai I!... Aai!! I...
STEVEN. Stil!... Kalm, vrouwtje ... Zoo l... Zoo 1...
LOTTE (angstig). Ge haalt er entwat uit!
STEVEN (lacht onwillekeurig). Stil 1... ZÓÓ ... (mei de
punt van zijn tangetje haalt 'ie 'n grooie, vieze
prop watten te voorschijn). Zie zoo! Hierhe bben
wij den worm ...
LOTTE (gillend). De worm? ..
MANTEN. Waarachtig! Nondeku ... hij leeft nog!
STEVEN. 'n Kurieuze worm. Ziet eens!
(Gillend springen Lotie en Manten op zij.)
SANDER. (Steekt verschrikt zijn hoofd binnen.) Wat
is er?
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LOTTE. De worm! De worm uit m'n oor!
SANDER, Allemachtig!
STEVEN Dat is geen worm menschen; dat is een
simpel.
MANTEN. Gooi dat leelijk beest gauw in 't vuur.
Alhier, kozijn alhier. 't Mocht eens ontsnappen ... wij zouden er wel mee zijn! (Hij voert
Steven vlug de keuken uit.)
SANDER. Zie, 'k moet weer naar buiten; 'k kan
daar niet tegen ... (Hij sukkelt weer naar buiten.)
CManten en Steven komen terug binnen.)
STEVEN. Welnu, vrouwtje, hoort ge nu een beetje
beter?
LOTTE. Meneere, 't is precies 'n klokke in m'n
hoofd. Wel, wel, wat ben ik blijde!... En zeggen dat ik jarenlang met dien worm in m'n
oor geloopen heb. 't Is haast niet te gelooven.
MANTEN. Waar is Sander?
LOTTE. Weer naar buiten gegaan. Sander is zoo
weekhartig, dat ie alomverre valt, als ie vreest
dat er bloed zou kunnen bij zijn.
MANTEN (roept in 't deurgat). Kom maar binnen
Sander; 't kind is gekocht, jongen.
SANDER. Hoe ... hoe is 't met Lotje?
MANTEN. Springlevend, man. En ze hoort nu zoo
scherp, dat ze zal kunnen hooren wat ge
peist. Ge zult moeten opletten, Sander, of ge
zijt verraden, man.
SANDER. 't Is toch nooit geen waar?... Meneer
Steven, ge zijt... ge zijt 'n man, daar!
MANTEN. Heb ik u niet gezeid, dat ie uw Lotte
op staanden voet zou genezen? ... Begint ge 't
nu te gelooven dat er op geheel de wereld maar
één bestaat gelijk doktoor Steven?
SANDER. Dat is waar. En 'k zal dat zeggen aan al
wie 'k tegen kom.
MANTEN. Bliksemsche vent, 'k heb u gezeid dat
g'uw mond moest houden. Ge zijt erger dan een
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kofIie wij f, gij ... M'n kozijn is hier gekomen om
uit te rusten. En als ge 't overal gaat rondbrieven wat ie kan, dan zit morgen mijn
huis vol zieken.
LOTTE. Maar, Manten, Pé Lamote, onze gebuur,
is toch zoo ongelukkig aan z'n oogen. 'n Perel
d'r op, zoo groot als 'n paternosterbeier. Hij
heeft al van alles geprobeerd : wijngaardsap,
meidauw, donderbare, boter uit de goê-weke,
't gebed van keizer Karel. ..
MANTEN. En Dokus(l), wat zegt die ervan?
LOTTE. Dokus heeft hem z'n oogen doen wasschen met... met van z'n eigen ... water. Maar
't heeft niet geholpen, integendeel.
SANDER. En nu heeft ie er 't wit van een ei op
liggen.
STEVEN. Zeg dat ie komt, 'k zal hem onderzoeken.
LOTTE. Ge zijt toch 'n brave heer. Wat zal Pé
blijde zijn, de arme duts.
MANTEN. Kozijn Steven, ge gaat u nog doodwerken. Nooit ruste noch duur. Ge zijt veel te
goedhertig. Ge moet ook aan uw eigen gezondheid denken.
STEVEN (schudt half lachend, half ontstemd hei
hoofd). Kozijn Manten, gij zijt...
MANTEN. Ja, ja, ja, wat ik ben, dat weet ik. Maar
wat dat ge zélf zijt dat 'n weet ge niet eens.
SANDER. 'n Weldoener van de menschheid is ie.
MANTEN. Juist, Sander, dat is wél gezeid.
LOTTE. 'k Ga nooit vergeten wat ie voor mij
gedaan heeft.
SANDER. En voor mij dan!
MANTEN. Hoe is 't met uw mage?
SANDER. Nog altijd even frisch, Manten.
MANTEN. En met uw oor, Lotte?
LOTTE. 'k Heb nog nooit zoo goed gehoord. 'k Geloof
dat ik, vooralsnog, 'n beetje watten zal moeten
in m'n oore steken.
(1) Een oude wonderdoktoor.
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STEVEN. Pas op, dat ge 't weer niet te diep steekt ...
MANTEN. Ge zult dat gauw gewoon zijn, Lotte. ZÓÓ, g'hebt 't gehoord, hé? Aan Pé Lamote
moogt ge 't zeggen. Maar daarmeê uit.
LOTTE. Maar, Manten.. . en Dasten Loncke, die
zoo afziet van de waterzucht ...
SANDER. Z'n bloed is al in water veranderd.
MANTEN. Waarom drinkt ie geen thee van kersenstelen, en pakt ie geen voetbad van brandnetels?
SANDER. Dat heeft Ie al gedaan, maar 't helpt
niet.
MANTEN . Breng hem dan naar hier. Kozijn Steven
zal hem eens onder handen nemen.
LOTTE. Och Heere toch... Als ie dien armen duts
kon helpen!
MANTEN. Hij zàl hem helpen, dat zeg ik.
STEVEN. Ja maar, Kozijn Manten ...
MANTEN. Ik weet wat ge kent. En Sander en
Lotte weten het ook.
SANDEN. Zeker, Manten, zeker!
LOTTE. En hoeveel is onze schuld, meneer?
STEVEN. Voor u ...
MANTEN. Doet ie het voor niets. Trouwens, voor
geld moet ie niet werken; hij wint er zooveel
als ie wil. Ge moet weten, armen en rijken,
't komt àl bij hem. En de rijken laat ie betalen
voor de armen. Verleden week is er nog één
van de familie van den koning bij hem geweest,
voor... voor 't speen. 'n Doozeken zalve, en
je was genezen. Uit dankbaarheid heeft de
man hem tien duizend frank gegeven en hem
'n eerekruis beloofd.
STEVEN. Kozijn Manten, nu is 't genoeg.
MANTEN. (droogweg) 'k Geloof 't ook. Dus,
Sander en Latte, zegt aan Pé en aan Dasten,
dat ze mogen komen. Maar daarmeê uit, hoort
ge 't?
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SANDER. Ja,. Manten. (Hij neemt zijn pet af).
Meneer, Meneer de doktoor, ik bedank ti
nog duizend keeren voor 't geen ge voor
mij en Lotte gedaan hebt. En... en we gaan
wij dat nooit vergeten, newaar Lotte?
LOTTE. Nooit, Sander.
STEVEN. Dat is goed, menschen. 'k Zal voor u
nog 'n poedertje gereed maken; kom dat dan
morgen halen.
SANDER. Ge zijt toch 'n brave, brave heer!
LOTTE. Sander, ge moet meneer 'nen keer 'n hespe
bezorgen.
SANDER. Meneer moet maar spreken. Zooveel
hespen ie wil... aan den inkoopprijs.
STEVEN. (glimlacht onwillekeurig) - Dank u, man,
dank u.
MANTEN. Ge gaat uw eigen nog te kort doen,
Sander.
SANDER. Dat mag ik wel, voor zulk 'n braven
heer.
LOTTE. Zeker Sander, zeker.
SANDER. Kom, Lotte, nu gaan we gauw naar Pé
en Dasten. Die arme sukkelaars, wat zullen ze
blijde zijn geholpen te worden door zulk
'n braven heer, die ... ons zoo schoon geneest
en ... er niks voor wil. Dag Meneer de ... doktoor. Tot de naaste occasie.
LOTTE. En nog 'nen keer, wel bedankt voor uw
goedheid. Zulk 'n brave heer!
MANTEN. Ja, ja, Lotte. 't Is goed menseh. Ge
moogt niet zoo mild zijn ... met komplimenten.
'k Zou algauw nog verplicht zijn u te
trakteeren en ... dat 'n is niet goed voor Sander's mage. Allee, tot ziens. En zwijgen, hé?
SANDER. Gelijk 'n graf, Manten. Dag meneer de
Doktoor. Dag, Manten. Dag Théa ... Kom Lotte.
LOTTE. Dag, Meneer. Dag, Manten en Thea.
En... wel bedankt.
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MANTEN. Goed. Tot den naasten keer ... als 't u
zal believen. Ziezoo (hij wrijft zijn handen.)
De zaken gaan goed. Maar 'k wist niet, dat
Sander zulk 'n dichte was. « Bedankies » om
er flauw van te vallen, maar ... daarmeê uit.
En dat wordt gratis z'n mage in 't nieuw gezet
en Lotte's oore geschrobd. Die schandalige
vrekken. Enfin, Thyssens trekt óók eerst 'n
paar tanden gratis.
STEVEN. Kozijn Manten, 'k heb u geheel den tijd
laten begaan. Maar nu moeten w' eens serieus
spreken. ZÓÓ kan dat niet voortgaan.
MANTEN. Dat is waar, Kozijn Steven, ge pakt
me de woorden uit den mond. Luister 'nen
keer hier. Ik heb u om één ding te verzoeken,
eens en voor altijd : doe met de menschen wat
ge wilt; genees ze of vergeef ze ; maak ze levend
of dood; rooster ze of maak er kipkap van;
dat zijn uw zaken, dat is uw vak. En dat komt
er ook minder op aan. Maar, één ding: spreek
er niet meê, want dan bederft ge geheel
't boeltje. Wat hebben die menschen noodig
te weten, wat er hun hapert? Was ik er niet
tusschen gekomen, dan hadt ge daar straks
aan Lotte verteld, dat de worm in haar oor
niets anders was dan 'n stuk watten, die er
misschien twintig jaar inzit. En ineens was
't wonderbare d'r af en al 't effekt gaan vliegen.
STEVEN. Effekt! Effekt! Ik ben toch geen kwakzalver ...
MANTEN. Maar jongen toch, gebruik nu eens uw
gezond verstand. Ge zegt zelf, dat de doktoors
in de stad hun reputatie maken met veel bluf,
met 'n koperen plaat aan hun deur, hun automobiel, hun knechten en hun meiden, enz ...
Is dat soort van reklame dan zooveel serieuzer,
dan deze, die ik hier wil maken voor u?
STEVEN. Eigenlijk ... neen 't...
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MANTEN. Welnu, laat mij dan begaan. Bemoei u
met uw zieken en trek u van de rest niks aan.
Met ons tweeën zetten we hier een zaakje op,
dat 'n goudmijntje wordt.
STEVEN. Maar, kozijn Manten, ik versta u niet.
Ge zijt tegen de doktoors; ge gelooft niet in
de wetenschap; ge beweert, dat Dokus Geeraert er meer van kent, dan de geleerde professors van de Universiteit ...
MANTEN. Dat is ook zoo. :Maar zoolang ge
van mijn lijf afblijft, wat kan 't mij schelen,
dat ge andere menschen naar de weerlicht
helpt? Dat zijn uw zaken. De wereld wil
bedrogen zijn! Trouwens ik heb nu precies
niet gezeid, dat ge 'r niks van kent. Die watten
hebt ge handig uit Lotte's oor gehaald.
Dàt is waar, dat moet ik bekennen. Voor al
zulke dingen zijt ge misschien wel zoo straf
als Dokus ...
STEVEN. Goddank. Dan ben ik toch nog voor iets
,
goed.
MANTEN . En 'wie weet, misschien, na tijd, en als
ge eenige van mijn beste remedies zult willen
gebruiken ...
STEVEN. Dank u, kozijn.
MANTEN. Bedank zoo gauw niet. De doktoors
zouden niet slecht doen al die zoogezeide
kwakzalversmiddeltjes eens te probeeren. Ze
zouden aardig staan te kijken.
STEVEN. Misschien wel. Maar nu zou 'k gêerne
weten waarom g'u al die moeite voor mij geeft.
Ik ben toch maar 'n verre kozijn van u en ...
MANTEN. Wees gerust, ik zal er niets bij verliezen.
Ik heb m'n plannetje. 'k Zal u op tijd en stond
mijn rekeningske zenden. Eerst afwachten hoe
onze zaken draaien. Ge moet u om mij niet
bekommeren, kozijn.
STEVEN. (schudt het hoofd) 'k Ben zoo baloorig
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van uw gebabbel, dat m'n hoofd ervan draait,
en dat ik niet weet, of ik moet opstaan en er
van onder trekken, of hier blijven zitten.
MANTEN . Kozijn Steven ...
STEVEN. Kozijn Manten, doe me nu 'n plezier en
hoû asjeblief vijf minuten uw mond dicht,
dat ik eens ernstig kan nadenken.
MANTEN. Jamaar. ..
STEVEN. (stopt z'n ooren dicht met z'n handen) Asjeblief!
MANTEN. (mompelt) Zou ie waarachtig, al z'n verstand in die Universiteit gelaten hebben?
THEA. Stil, vader.
(' n Stilte. )
(Steven denkt na).
('Manten bromt nu en dan.)
THEA. (kijkt in spanning naar Steven. Na een
poosje staat ze op, gaat langzaam naar hem toe
legt 'r hand op z'n schouder, fluistert het bijna).
- Blijf ...
STEVEN. (Kijkt op naar Thea, grijnslacht.)
Spant ge óók samen met uw... Satanschen
vader?
THEA. Voor Uw geluk.
STEVEN (komisch kwaad). Thea, ge draagt uw deel
van de verantwoordelijkheid voor 't geen hier
gebeuren zal.
THEA. Dat ... wil ik.
STEVEN (komisch wanhopig). De dochter is al niet
beter dan de vader.
MANTEN. Wat doet dokter Faustus?
STEVEN. Wat moet ik doen? Twee tegen één, de
strijd is ongelijk.
THEA (blij). Ge blijft?
STEVEN. (Overwonnen). Ik kan niet anders ...
MANTEN. Tut, tut, tut. Binnen 'n paar maanden
zult ge tevreden zijn, dat gij naar mij geluisterd
hebt. Breng z'n valies op de voutekamer, Thea.
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Dat wordt kozijn Stevens « quartier général».
En laat per telegram de rest van uw poederwinkel afzenden. Want morgen gaan we aan den
slag.
STEVEN. Morgen? Ik dacht, dat ik eerst 'n tijdje
zou uitrusten?
MANTEN. Uitrusten? Waarvan? G'hebt nog niets
uitgevoerd! Trouwens, ge zult niet eens tot morgen moeten wachten. Sander en Lotte loopen
op 't oogenblik de plaats af om reklame te
makell. Zoo'n koppel is beter dan tien muzikanten van Thijssens.
STEVEN. En g'hebt hun nog wel verboden er met
iemand over te spreken?
MANTEN. Natuurlijk, dan is hun mond met geen
touw dicht te snoeren. Vooral bij de wijven
niet. Laat ze maar begaan, ze zullen u wel vergoeden voor uw moeite.
STEVEN. Dààrom mocht ik niets rekenen voor
mijn interventie?
MANTEN. Begrijpt ge dat nu pas? Jongen, jongen,
wat hebt ge nog veel te leeren. 't Lichaam van
de menschen kent ge op uwen duim, ja, maar
van hun ziele 'n kent ge nog 't eerste vezeltje
niet. Geen wonder dat de doktoors niet kunnen
konkurreeren tegen 'n simpelen Dokus Geeraert.
Ze denken dat het genoeg is de zieken 'n
poeiertje en 'n pilletje te geven. Maar daarmeê
alleen en geneest men de menschen niet. Zeg
hun dat ze zullen genezen, dat ze moeten genezen. Begin met hun ziele te genezen, 't lichaam zal dan vanzelf gezond worden, geloof
me.
STEVEN. Kozijn Manten, ge zoudt 'n professor in
de psychologie beschaamd maken.
MANTEN. Ja, ja, daar lacht ge nu meê. Maar wacht
eens tot ge 'n jaar of tien in 't vak zijt,
dan zult ge óók weten, dat 'n doktoor méér
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vermag met de krachten van z'n woord, dan
met al de krachten van geheel z'n pillen winkel.
Kijk, daar zijn onze muzikanten. Dat koppel
is goud weerd.
(Sander en Lotie komen binnen met Pé Lamote,
Dasten Loncke, David Schorre, Boertje Stampers en nog 'n paar zieken.)
SANDER. Dag, meneere ... de doktoor. Hier zijn Pé
Lamote en Dasten Loncke.
LOTTE. M:eneer, de menschen zijn al half genezen,
sedert dat ze weten, dat ge ze gaat helpen. Zulk
'n brave heer, zeggen ze ...
STEVEN. En wie zijn dat?
SANDER. Dat? Dat is... David Schorre, meneer,
en boertje Stampers, meneer, die meegekomen
zijn... voor de compagnie.
MANTEN. Sander, Sander, gij lange tong. Ik heb
't nog zoo goed gezeid: aan niemand van spreken dan aan Pé en Dasten.
LOTTE. Och, Manten, David ziet zoo af in z'n
knie. En uw kozijn is zulk een brave heer,
dat ... dat het z'n hert niet zal vermogen David
alzoo weg te zenden.
DAVID. Meneer, 'k zie toch zoo af. 'k Heb de
meeste moeite van de wereld gehad om me tot
hier te sleepen. Maar had ik moeten bezwijken
onderweg, 'k zou toch gekomen zijn. Want ge
kunt mij genezen, ik voel dat. Ge zoudt geen
hert hebben als ge mij niet hielpt.
STEVEN. 'k Zal u helpen, man.
DAVID. Als ge me helpt, meneer, als ge me helpt ...
(hij barst in snikken uit).
MANTEN. 'Vees gerust, David, doktoor Steven
heeft nog nooit iemand ongeholpen weggezonden.
PE LAMOTE. En ... mij?
MANTEN. Ook u zal ie helpen. Over 'n week draagt
Sophie de perel van uw oog als oorbel.
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LOTTE. En Daste, de sukkelare ?
MANTEN . Ha! Dasten met z'n waterzucht? ..
DASTEN. 'k Ben toch zoo ziek, Manten. Heb toch
kompassie, Meneer Steven, of anders (hij
schreit) mijn wijf en mijn vijf kleine schapen
van jongens ...
STEVEN. Kom, kom, niet schreien, man. We zullen
u helpen.
BOERTJE STAMPERS. En mij, Meneer?
DE ANDERE ZIEKEN. En mij? - En mij? - En
mij? - 'k Heb zulk een zeer. - 'k Zie zoo af. 'k Ben zoo ongelukkig 1... enz.

(Het wordt 'n koor van jammerklachten. Meer
zieken komen bij.)
STEVEN. Weest gerust, menschen. Ik zal u allemaal
verzorgen, alsof ge m'n eigen broers en zusters
waart. Maar ge moet bedenken ...
MANTEN. En genezen zal ie u. Dat zeg ik, Manten
Boone, en ge kent me, hé?
ALLEN. Ja, Manten ! Ja, Manten !
MANTEN. Armen en rijken, burgers en soldaten,
boeren en menschen uit de stad, geleerden en
ongeleerden, bankiers en ministers, koningen en
keizers zijn bij Doktoor Steven gekomen om
genezing. En geen één is er ongeholpen van
hem weggegaan. De kwaadste zieken, die mismeesterd waren door de geleerde kwakzalvers,
die opgegeven waren door de groote koppen van
de Universiteit en door de vermaardste wonderdoktoors, heeft ie van den dood gered. (Hij klautert op 'n stoel.) Doktoor Steven weet meer dan
al de doktoors van 't land samen; meer dan àl
de professors van àl de Universiteiten; meer
dan Holloway; meer dan Sequah zaliger; dan
doktoor Thijssens, dan doktoor Otto uit Holland; meer dan al de wonderdoktoors van de
wereld; meer dan Dokus Geeraert!... Doktoor
Steven beschikt over leven en dood ... En daar-
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enboven heeft ie 'n herte van goud. Als ie u
ziet lijden, dan lijdt ie meê. En hij heeft rust
noch duur vóór dat ie u genezen heeft. - Menschen, we moeten dien man hier houden, hier
in Veerdeghem.
DE ZIEKEN. Ja !. .. Ja !... Hij moet hier blijven 1...
MANTEN. We moeten hem vasthouden, dat ie nooit
meer weg 'n kan!
DE ZIEKEN. Ja!... Ja!...
MANTEN. Zegt hem dat, menschen. Zegt hem dat
g'hem op uw handen zult dragen; dat ...
DE ZIEKEN. Hij moet blijven!... Hij moet blijven I
Leve Meneer Steven!... Leve onze weldoener!
(Alle armen reiken naar Steven. 'n Paar zieken
vallen op de knieën en kussen z'n handen.)
MANT EN (springt van den stoel, staat op zij in z'n
handen te wrijven). De zaken gaan goed!
Doek.
(Jos. Janssens, De Wonderdoktoor, Rousselare, A. DeraedtVerhoye, 1927).
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DE SCHOONE SLAAPSTER
TOONEELSPEL IN 3 BEDRIJVEN
EN EEN TUSSCHENSPEL
1936

Ie BEDRIJF
3 e TOONEEL

Tooneel gehouden in vlofte en beschaafde conversatielaaI.
In het salon van het kasteel « Mon rêve)J, 1815, onmiddellijk voor Napoleon's nederlaag te Waterloo.
Na een inleidend woordje tusschen de Meid en den
Knecht eenerzijds en notaris Courtois, anderzijds,
treedt de huisheer, Baron René Allard, voogd van
Hélène op :
COURTOIS. Ik kom toch niet ongelegen? ..
RENÉ. Je komt nooit ongelegen, m'n beste... Ik
was juist maar bezig met mijn proefdiertjes te
bewonderen : m'n marmotjes. Ze slapen, m'n
vriend. 't Is zomer en ze slapen!... slapen ...
COURTOIS. ... dat het een droom is!
RENÉ. (wil hem meenemen). Een proefneming van
kapitaal belang, m'n beste! Ik moet je die
schattige diertjes eens laten zien ...
COURTOIS. Doen we straks... eerst de ernstige
zaken ... Ik kwam voor den verkoop van de hoeve
« La Clairière )J. Ik heb de opbrengst besteed aan
den aankoop van dertig aandeelen « Peperplantages op Nova-Zembla)J. Je zult daarmee wel
akkoord gaan? ..
RENÉ. Nou ... goed ... (weifelend) al is het...
COURTOIS. Al is het? ..
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RENÉ. Ja... in die beroerde tijden... ben je wel
zeker, Paul Louis, dat die peperplantages
een goede geldbelegging zijn? ..
COURTOIS. Kunt gerust op mij betrouwen, m'n
beste! Ze wilden mij « Loodmijnen van Portugal» opsolferen... Maar Courtois is ooiijk (hij
klopt hem op den schouder). Redeneer: met den
oorlog is er natuurlijk groot verbruik van lood
voor geweerkogels. Die waarden zijn dan ook
geweldig opgeschroefd... Maar, straks, zoodra
de Corsikaan de nek is gekraakt... ftt... dan
vallen die Portugeesche mijnen gelijk een steen ...
Terwijl : oorlog of geen oorlog, de menschen
zullen altijd peper van doen hebben. Je moet
maar een klein beetje kunnen wachten en je
zult zien ...
RENÉ. We zullen geduld oefenen, Paul-Louis ...
COURTOIS. René, je bent een beste kerel... Maar
van speculeeren heb je geen verstand... 't Is
werkelijk een schande dat je zelfs een belangrijk deel van je kapitaal in goudstukjes onproductief laat liggen ...
RENÉ. Ik hou van goud, Paul-Louis ...
COURTOIS. Ha, jij vrek!. ..
RENÉ (speelt met een goudstukje). Versta mij goed,
vriend... Ik hou van goud, niet van het geld
maar van het metaal... Het is zoo'u betrouwbaar iets, zie je, een der belangrijkste elementen
in de Natuur. .. Het trotseert de eeuwen; het
liegt niet... al draagt het dikwijls den beeldenaar van een heerscher. En, eens die beeltenis
afgesleten, blijft dan toch nog altijd die glanzende stof, met al haar wonderlijke eigenschappen ... Terwijl uw efIekten (speelt met de eltekten).
Ja, wat bieden deze eigenlijk?.. Een mooi
zicht je op de kust van Nova-Zembla omraamd
in een rococo-kadertje en geflankeerd door twee
naakte Godinnen die in haar perfekte armen,
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horens van overvloed dragen. Maar dat is ten
slotte toch niets anders dan ... papier ... wat vodden en beenen!. ..
COURTOIS.
Je vergeet het voornaamste, vriend! Op
dit papier prijken de handteekens van de beheerders : menschen van stand en soliede reputatie ... , en de takszegels 1. .. Wees dus gerust :
je kunt op je twee ooren slapen gelijk je marmotjes .. , En straks als de Franschen weggeborsteld zijn, zal de Beurs een gang gaan ...
(Sylvie dient wijn op - at.)
RENÉ.
Je bent zeer optimist, Paul Louis! Ik zie
dit alles nog zoo snel niet gebeuren. Nauwelijks
is Napoleon terug van het eiland Elba, of daar
herovert hij in een zegetocht zijn vroeger prestige en macht terug. Zijn leger nadert Brussel!. ..
COURTOIS.
Ja, jij gelooft niet in de victorie van
d'onzen... Je bent in den grond van je hart
zoo een beetje Bonapartist hé? ..
RENÉ. Neen, vriend! Maar ik huil ook niet graag
mee met de wolven ... Zie : ik aanschouw de
dingen objectief, van uit het standpunt van Sirius. Trouwens, zoo ik mij goed herinner, meen
ik, in 1805, op het Te Deum dat gecelebreerd
werd na Bonaparte's overwinning te Austerlitz,
een notaris herkend te hebben in splinternieuwen
gekleedenjas ...
COURTOIS.
Wel, natuurlijk 1. .. Toen was Napoleon
ook onze rechtmatige vorst. Na de Oosteurijksche overwinning bij Neerwinden, was ik ook
op het Te Deum ...
RENÉ.
Zoo 1... je gaat naar alle Te Deurns 1... Je
bent de eeuwigtrouwe onderdaan ... van den toevalligen heerscher van den dag .. .
COURTOIS.
Maar, lieve hemel! We moeten toch het
bestaande gezag eerbiedigen 1...
RENÉ.
Op wat steunt dit gezag?
COURTOIS.
Wel... op het vredestractaat!
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7

RENÉ.

Welk vredestraktaat?
Het laatste in datum!... De vredestractaten, die zijn als het ware : de notariëele contracten afgesloten tusschen de landen. Moesten de menschen de geldigheid van mijn acten
in discussie willen brengen, waar zou dat naar
toe moeten? ..
RENÉ. Uw notariëele akten, Paul-Louis, bekrachtigen ten minste een vrijwilligen verkoop of een
gratieuze schenking; terwijl vredestractaten, die
leggen niets anders vast dan roof en geweld, het
recht van den sterkste. Enfin, m'n beste, je
houdt je aan het bestaande. 't Is al iets ... en,
ten slotte : een houding als een andere .. .
COURTOIS.
Wel, ja, men moet een houvast hebben
voor z'n overtuiging. Maar jij René, je bent zoo
iets als een « vaderlandslooze » hé? Zoo een van
die rare kwasten die zich nergens thuis voelen ...
RENÉ. Pardon, Paul-Louis... Ik voel mij best
thuis op (( Mon rêve )) en ik koester ook liefde
voor m'n land. Maar deze liefde gaat niet naar
den meester of naar het staatkundig systeem
waartoe het toevallig behoort. Maar naar het
volk I... Luister; onlangs las ik te Brugge, in
Vlaanderen, op een oude schouw, de volgende
gulden spreuk :
De tijd verslindt de steden
Geen tronen blijven staan
De legerbenden sneven
Een volk zal nooit vergaan ...
Het volk, dat is het, waar het op aankomt. Al
de rest is maar van gering belang ...
COURTOIS.
Zoodus, volgens u, die Fransche bezetting, die mag er zijn? ..
RENÉ. Pardon! Begrijp mij niet verkeerd 1. .. Die
bezetting is mij natuurlijk niet welkom ... Maar
ze hindert mij niet meer dan een dito Engelsehe,
Pruissische, Russische of Laplandsche zou doen ...

COURTOIS.
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Kapitein d'Hérault is wellicht opgetogen
over zoo'n magnifieken gastheer? .. Zoo'n ruimdenkende baron Allard... Zoo'n lieve freule
Breteuil!...
RENÉ. Wat insinueer je Paul-Louis?
COURTOIS.
Ik insinueer niets, m'n beste ...
RENÉ. Je laat verstaan, dat tusschen Hélène en
d'Hérault ...
COURTOlS (goedmoedig). Nou, men schertst wel eens .. .
en ... knechten en meiden praten soms wel eens .. .
Losse praat natuurlijk... Maar (hij ziet zijn
vriend star aan) in de veronderstelling dat er
wel iets van was ...... 0, zoo louter een theoretische hypothese ... dan weg, hé, het standpunt
van Sirius? .. Uit met het « objectief zijn )J ... ?
RENÉ. Dat ... zou niets aan mijn denkwijze veranderen ... Maar, wat je daar zegt ... neen, dat kan
niet... dat Hélène, dit trotsche meisje... dien
Franschen officier, dien ze maar nauwelijks
kent ... Neen, dat kàn niet, dat kàn niet!...
COURTOIS.
Je bedoelt : dat mag niet!
RENÉ. Wel neen: dat màg wel. M'n pleegdochter
is vrij haar hart te schenken aan wien ze wil...
COURTOIS.
Neen, dat màg niet, dat màg niet 1...
RENÉ. Waarom « mag)J dat niet?
COURTOIS.
Omdat Hélène jou dient te huwen ...
RENÉ. Je schertst, Paul-Louis ...
COURTOIS.
Volstrekt niet ...
RENÉ. Ik ben haar voogd ...
COURTOIS.
Is geen beletsel... Je bent geen bloedverwant. Hélène is toch maar de dochter van
je overleden vriend Breteuil.
RENÉ. Ik ben zeventien jaar ouder dan zij ...
COURTOIS.
Je hebt wel veel scrupules, m'n beste! Je
zoudt geen goede notaris zijn ... (hij kijkt zijn
vriend in de oogen) en er is dan nog deze ééne
reden, die meer dan voldoende is : je houdt van
haar René ...
COURTOIS.
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RENÉ (proiesieerend). Paul-Louis!...
COURTOIS. Ontken niet, René ... Ik wist het allang ...
Geen beter expert in liefdediagnosissen dan die
ouwe pierewaaier van een Courtois... Je hadt
Hélène al lang mOeten huwen, René. Je hebt
haar opgevoed, beter dan een vader zijn eenig
kind. Je hebt een stuk van je leven, wellicht
je eigen geluk voor haar opgeofferd. Hélène is
je dit wel verplicht ...
RENÉ. Verplicht? .. Luister, Paul-Louis : de vrije
wilsbeschikking is mij iets heiligs ... en ... Hélène
koestert voor mij geen andere gevoelens dan die
van een pleegkind voor haar voogd.
COURTOIS. Nu, René, je bent gewaarschuwd ... En
je gaat jandorie, nu toch eens vechten voor je
eigen geluk hé? En zie in je persoonlijken mededinger ook den Franschman, den vijand!. ..
RENÉ. 'k Zie niet z'n uniform ...
COURTOIS. Natuurlijk: je ziet in d'Hérault slechts,
den naakten man.
(Op Hélène Breteuil.)
COURTOIS (tot Hélène). Uw dienaar, freule ... (kust
haar de hand).
HÉLENE. Dag meneer Courtois!... Volop in discussie? ..
COURTOIS. Ja, freule... Ik wil René een dwaas
idee uit het hoofd praten.
HÉLÈNE. Zoo! wat dan wel? ..
COURTOIS. Uw voogd is dol verliefd ...
HÉLÈNE (lachend). Dol verliefd?
COURTOIS. Dol verliefd op ... Napoleon! Zijn hart
klopt slechts voor den Corsikaan!. ..
HÉLÈNE. Niet gevaarlijk zoo'n passie!...
COURTOIS. Toch, freule 1. .. Staatsgevaarlijk!... Zijn
geweten zit vol kettersche politieke zonden. Hij
wenscht den triomf van den Corsikaan, van den
vijand ...
RENÉ. Daar overdrijf je, Paul-Louis! Zoo er dan
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toch partij moet gekozen worden, welnu ... dan
kies ik instinctmatig partij voor ... wie het onderspit zal delven ... Wie dat is, weet ik nog
niet...
COURTOIS. Nog eens iets nieuws!
HÉLÈNE. Het is edelmoedig, oom ...
RENÉ. Wel ja, ik heb altijd veel sympathie gevoeld
voor die lieve Sabine uit Corneille's « Horace ».
Nog voor ze weet hoe die strijd tusschen Rome
en Alba zal uitvallen, voorspelt ze :
Ik schaar mij aan de zij van hem dien 't Noodlot
[velt ...
Den overwonnene : mijn troost, den over[winnaar: mijn haat!...
COURTOIS. Goed voor 't theater: zoo'n houding ...
(tot Hélène) En de freule?.. Wat denkt de
freule over den tiran? ..
HÉLÈNE. Te dik. ..
COURTOIS. Te dik?
HÉLÈNE. Wel ja : ik vind hem te dik ... te rond van
gestalte en ... belachelijk kaalhoofdig ... 't Is al...
COURTOIS. Kort en bondig!...
HÉLÈNE. Wat zou ik meer over hem zeggen? Ik
ken hem slechts door zijn portret ....
COURTOIS. Ziedaar het oordeel van de vrouw over
den despoot, die het lot van de gansche wereld
bedreigt! ...
HÉLÈNE (lachend) Het lot van de wereld? Is mij
glad onverschillig!...
RENÉ. Hélène heeft gelijk, Paul-Louis ... Waarom
zou zoo'n lief hoofdje zich met de oplossing van
politieke conflicten kwellen ...
COURTOIS. Over de officieren van Napoleon zullen
de indrukken van het « lieve hoofdje )) wel niet
zoo beknopt zijn? ..
HÉLÈNE. 0, die vallen zeer in mijn smaak : voornaam, elegant, tintelend van geest...
COURTOIS. Kortom...: beminnelijk.
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HÉLÈNE. Met uw oorlof, notaris!...
COURTOIS. Ook zonder mijn oorlof, Freule!... Om
het hof te maken, wachten deze Fransche heeren niet tot ze in het bezit zijn van een notariëele huwelijksacte ...
HÉLÈNE (met souverein misprijzen). De Fransche
officieren zijn daarenboven nog : discreet, correct, wellevend ... Kortom: al wat in uw naam
besloten ligt, meneer Courtois 1. ..

(Raymond Brulez, De
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Schoone

Slaapster, Antwerpen,
Jos. Janssens, 1936).

J.

THEO

VERSCHAEREN

DE GEEST VAN ZIJNE EXCELLENTIE
DANSA
1924

De fantasie op de planken.

HET VOORSPEL
(Voor het scherm opgaat luiden de klokken. Gordijn
op. Tooneel donker. 'n Verhoog, waarop 'n lichaam
als 'n doode. Waskaarsen branden. Vier soldaten
bij de baar. - Stilte.)

1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
3e
1e
3e

SOLDAAT
SOLDAAT
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT
SOLDAAT.
SOLDAAT.

1e
3e
1e
3e
1e
3e
1e
2e

SOLDAAT.
SOLDAAT
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.
SOLDAAT.

(fluisterend). Zeg! (Stilte.) Zeg!
(vragend naar d'anderen ziende).
(fluisterend). Zie!
Wat?
De oogen!
De oogen?
Ja, de oogen!
Wat, de oogen?
(zich naar d'anderen keerend). Wat is er?
Die doode oogen zien!
Doode oogen zien?? (Haalt de schou-

ders op.)

Ze zien.
(het lljk aanziende). Ze zien niet!
Ik zeg : ze zien.
Ge droomt.
Zie, zie ... de oogen gaan verder open.
't Gebeurt meer bij dooden.
Maar ...
Ja, 't gebeurt meer bij dooden.
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3e SOLDAAT. Pas Op! (Allen staan weer in stijve
houding.)
1e SOLDAAT (tof tweede). Zie!
2 e SOLDAAT (ongeduldig). Wat nu weer?
1e SOLDAAT. De mond.
2 e SOLDAAT. De mond?
1e SOLDAAT. De mond wil spreken!
2 e SOLDAAT. 'n Doode mond spreekt niet.
1e SOLDAAT. Ja, maar ... Zie, zie.
3 e SOLDAAT (zich omdraaiend). Wat hebt gijlie?
1e SOLDAAT. De mond van den doode wil spreken.
3 e SOLDAAT. 'n Doode mond . spreekt niet, en hou,
gij levende, uw mond.
1e SOLDAAT. Zie de oogen ... zie den mond ... hoort ...
hoort... Die doode leeft.
DOODE. Ach! Ach! (licht even 't hoofd op).
1e, 2 e en 3 e SOLDAAT (wijken achteruit, dan af).
4 e SOLDAAT (blijft pal staan).
DOODE (na 'n stilte). Ach!
4e SOLDAAT (draait even 'l hoofd om, dan weer pal).
DOODE. Ach! Ach!
4 e SOLDAAT (rondziende).
DOODE (licht 'f hoofd op).
4 e SOLDAAT (eerst den do ode verschrikt aanziende,

roerloos).
(nog meer het hoofd oprichtend, vervolgens
weer neer, zuchtend). Ach! Ach! Waar ben ik?
4 e SOLDAAT (deinst achteruit naar de deur). Die

DOODE

doode leeft!
DOKTER (op). Wie zegt dat de doode leeft?
4 e SOLDAAT (hijgend). Hij leeft... de doode leeft.

(wil weg).
(tot de soldaten die hem gevolgd waren, doch
bij de deur bleven staan). Laat mij met den

DOKTER

doode alleen. Zegt niemand iets tot ik kom!
SOLDATEN (af).
DOKTER (bij den doode, over hem gebogen).
DOODE (licht weer het hoofd op). Waar ben ik?
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Waar? (ziet den dokter aan). Dokter, is U het?
Waar ben ik?
DOK.TER. Excellentie, hoort U mij?
DOODE. Dokter, ik zie en ik hoor U ... Waar ben
ik? Ho! m'n hoofd. Dokter wat is dat licht om
me heen? En waarom zijn mijn handen en
voeten gebonden?
DOK.TER. Excellentie, U is niet gebonden.
DOODE. Dokter, aan handen en voeten ben ik gebonden.
DOK.TER. Toch niet, Excellentie.
DOODE. Jawel, Dokter.
DOK.TER. Excellentie, U hoort en ziet, en U zegt
te zijn gebonden aan handen en voeten. Verbeelding, Excellentie, enkel verbeelding. Merkwaardig, zeer belangrijk geval. Excellentie, U
hadt bij leven een sterke verbeelding, U hebt
nog een sterke verbeelding in den dood.
DOODE. Dood! dood! U spreekt van dood. Ik leef,
dokter.
DOK.TER. Excellentie, dat juist is het bijzonder,
merkwaardig interessante in U. Aan verbeelding is U wonderbaarlijk rijk.
DOODE. Ik verbeeld mij niets, dokter. Ik hoor D,
ik zie U ...
DOK.TER. Juist, Excellentie, heel juist. De verbeelding in U leeft tot in den dood, zooiets komt
enkel voor in bij uitstek verbeeldingrijke naturen ... Eén geval op honderdduizend. U was
in leven, rijk aan verbeelding en tegenstrijdigheden, iemand die 't leven niet begreep. In
den dood is U rijk aan verbeelding ...
DOODE. Ik ben niet dood!
DOK.TER. Excellentie, inbeelding!
DOODE. Ik ben niet dood!
DOK.TER. Excellentie, U moet begrijpen dat het
mij als hofdokter en hoogleeraar onmogelijk is
te discuteeren met een doode die zich inbeeldt
te leven.
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DOODE. Maar. ..
DOKTER. Drie achtbare collega's van mij, hooggeleerde en erkende specialisten en ik, Uw nederige
dienaar, verklaarden, na ernstig wetenschappelijk onderzoek, dat U een natuurlijke dood stierf.
Doom!:. U hebt U vergist, Dokter.
DOKTER. Wat, Excellentie, wat durft U zeggen?
Wij zouden ons hebben vergist?
DOODE. Dat kan toch, dokter.
DOKTER (plechtig). De wetenschap vergist zich nooit,
hoort U, Excellentie? Nooit!
DOODE. In mijn geval toch, dokter! U ziet 't toch,
U hoort 't toch, ik spreek.
DOKTER. 't Is de verbeeldingskracht die zoo rijk
in U blijft leven, Excellentie. U is het merkwaardigste geval ooit voorgekomen, een bijzondere studie waard : Dives Inventio Excogitatio;
ja, zeer merkwaardig, Excellentie.
DooDE. Help me, dokter breek die banden.
DOLTER. Excellentie, de zoo rijk in U verblijvende
verbeelding leeft nog in U, hoe lang nog, ik weet
het niet. Ik wil U helpen, Excellentie. Hoort U?
DooDE. Breek de banden aan mijn voeten en
handen.
DOKTER. Excellentie, ik zal U helpen de rust te
genieten een doode als U waardig. Wat U noodig hebt, is de rust Uwer rijke verbeelding.
Keer in en tot U zelf, Excellentie, gedenk de
daden uit Uw leven, laat Uw groote en rijke
verbeelding nog éénmaal leven in 't verleden,
niet in de toekomst.
DooDE. Het verleden?
DOKTER. Ja, herleef het verleden uit Uw rijk ver-beeldingsleven.
DooDE. Zult U mij dan helpen, dokter?
DOLTER. Ik beloof het U!
DooDE (zacht). Weer leeft in mij het verleden.
(Théo J. Verschaeren, De Geest van zijne Excellentie Dansa,
Mechelen, Ed. van Doeselaer en Zn., 1924).
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MONT

NUANCES
SPEL VAN DEN OORLOG INt TAFEREELEN

1924

HIER GAAN DE LAATSTE TOONEELEN
UIT HET 3 e TAFEREEL
Oorlogsch expressionisme.

Een klein verlicht hospitaalkamertje - voor, of
zelfs buiten de scène, die moet vrij blijven en bij
het opgaan van het doek in het donker liggen.
Een « sosie» van Monseigneur ligt te bed, het hoofd
omwonden, en warm toegedekt : Miss Gloria, een
millionnairsdochter, en Ursmar, oppasser van Monst'igneur, hij draagt zijn arm nog in een verband,
waken erbij. Ze omringen hun patiënt met moederlijke
zorgen, trekken zijn dekens effen als hij woelt,
betten zijn hoofd, enz. Dit alles gebeurt simultaan
met wat er op de scène geschiedt : daar wordt het
delirium van Monseigneur weergegeven.
TIENDE TOONEEL
(op DE SCÈNE)

MONSEIGNEUR (in dezelfde extatische houding, juist
op het oogenblik als Gloria hem kust). 0, dat is
heerlijk... dat is heerlijk... (Wil zich opnieuw
losrukken, doch Ursmar weerhoudt hem.)
URSMAR. Het is nog te vroeg voor jou ... Kom ...
(De verlichting houdt op : het tooneel ligt weer
als voorheen.)
MONSEIGNEUR (slaakt een gil). 01. ..
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Je moet leeren denken : die geestelijke
kleeren afleggen, die ze ginder : ideeën heeten ...
Dat moet verdwijnen, rotten als andere vodden,
die je om het lijf droegt... Luister nog eens,
naar wat de Dooden denken over dien rommel.
(Het licht springt weer op uit den achtergrond:
maar zwarte schaduwen en schimmen, vluchtige silhoeëften zweven en slieren er voor, eerst
vaag dan meer duidelijk, naarmate de Dooden
zelt de beelden preciseeren... Een gezoet, als
van een verren stormwind, huilt gedempt, zoolang de scene duurt.)
Hoor je de vampieren zoeven,
broeder, boven dit landschap van leugen?
Hoor je ze, broeder, de vampieren ...
Niet jelui, broeders, haten we,
jelui, die lijdt als wij,
jelui, die leeft als wij,
jelui, die doodt als wij,
jelui, die sterft als wij,
jelui, die uzelf vervolgt in ons,
als wij in u ...
jelui, die doodt om te leven ...
Maar hen haten we, die leven om te dooden :
de vampieren, de vampieren ...
(Het tempo versnelt gaandeweg.)
MONSEIGNEUR.
Wat is dat?
(De schaduwen wentelen rond, op den achtergrond,
in helsche sarabande : hef gezoet verandert in
muziek: een onzichtbaar strijkje speelt de danse
macabre van Saint-Saëns in jazz-bandtrant;
er wordt op de maat gedanst, met houterig gekletter en beenderi g getik.)
URSMAR.
De Dooden : ze keeren terug.
MONS.
De Dooden?
URSMAR.
Shocking, he? Ik weet wel : voor het
pleizier van de levenden zouden we hier zoo
stijf moeten liggen als op de graftomben en
URSMAR.
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voor hun gemak zoo ingetogen moeten staan
als op de voetstukken van de monumenten :
tot zelfs in de andere wereld, zouden ze ons hun
welwillendheid opdringen... Het zou wat geven,
moesten ze ons in ons element zien : wat een
mooi schandaaltje : het wangedrag van de
dooden ... Maar we lappen het àan onze zolen ...
Hullo? Komaan, broeder?
(Ursmar sleept Monseigneur mee en danst met
hem een foxtrotl; de andere Dooden, drie of
vier koppels, komen ook dansend op het tooneel.
Ze tollen een poosje door mekaar tot de muziek
plots ophoudt en ze gichelend en uitblazend
uiteengaan, net als in een danszaal.)
ELFDE TOONEEL
(DEZELFDEN,

DE DOODEN)

(De Dooden loopen gehuld in lompen, die vaag
militaire uniformen te binnen roepen, van geen
bepaald model evenwel...)
DOODE (Monseigneur bemerkend). Is er een nieuwe
aangekomen?
URSMAR.
Ja, zooeven gearriveerd.
DOODE. Waarom zei-je dat niet eerder ... (tot de anderen). Jongens : een nieuwe.
DOODEN. Een nieuwe? .. Waar. .. 0, ja ... Da's heerlijk ... Welkom, broeder. (Ze omringen allen tegelijk Monseigneur en kussen hem - ondanks
zijn instinctmatig verweer. Rond hem woelend en
hem meesleurend. ) Kom, Broeder, je moet niet
schuvv zijn; je bent hier goed; we zullen je dadelijk inwijden ...
(Ze gaan gichelend rondom hem hurken. Monseigneur kijkt een poosje gejaagd rond, alsof hij ontsnappen wou uit den cirkel en gaat ten slofte
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ook zitten. Hij wendt onophoudend het hoofd
links en rechts, naarmate hij geïnterpelleerd
wordt.)
DOODE. Het moet je hier vreemd voorkomen?
MONSEIGNEUR (met schorre stem). Nee toch ...
DOODEN (schaterlachend). Leuk ... Leuk ... hoe kandied hij liegt... Wat een schat van een groentje 1. ..
URSMAR (zoodra het lachen wat luwt). Dat is ons
exaampje : je bent de zevende die er inloopt...
MONSEIGNEUR (staat wrevelig recht).
DOODE. Maak je nou niet boos, groen : dat willen
we heusch niet hebben ...
DOODE. Waarom nu zuur kijken: da's gewoon een
tegenvallertje. Op aarde wordt er met de waarheid gesold; hier met de leugen ...
DOODE. Je zal je dadelijk gewennen.
DOODE. Te spreken als je denkt, is niet moeilijker
dan te denken als je spreekt; het vergt ook
maar wat oefening ...
DOODE. Een beetje training ...
MONSEIGNEUR (gaat met blijk baren tegenzin weer
zitten ).
DOODE. Er ligt je nog wat op den lever... We
zullen moeten handschoenen aanschieten voor
jou... Om je zachtjesaan in te wijden, zal ik
je wat vertellen ...
DOODE. 0, ja, die historie van je is leuk, zeg ...
URSMAR. Je begrijpt, we onthouden hier en daar
nog wel een anekdootje uit gindsche leven :
het is de eenige vorm waaronder de leugen verdient bewaard te worden ...
DOODE. Nu dan, ik ben op mijn lijkdienst aanwezig
geweest.
DOODE. Wat een geluk, je moet je machtig verkneukeld hebben?
DOODE (met spijt in de stem). Allemachtig!...
MONSEIGNEUR. Op je lijkdienst?

110

DOODI~.

Als het nog niet te laat is, iets, dat je niet
mIssen mag ...
DOODE. Nee ... Nee ... Dat mag je niet missen, dat
is eenig .. .
DOODE. Je moet weten, ik moet op aarde wat meer
geweest zijn dan een gewoon mensch : jij overigens ook, ik merk dat aan je misvorming ...
Maar dat doet weinig ter zake ... Omdat ik wat
meer geweest was dan een gewoon mensch,
werd ik in een wagen gestopt en ver het land
in gevoerd : en dan werd er met me een plechtigheid gehouden ...
DooDE. Dat kennen we ...
DooDE. Daar waren natuurlijk een heele boel
menschen bij aanwezig, die me gekend hadden,
maar er was ook een dik man gekomen, die
me niet gekend had : hij zat te midden van de
menigte op het voorplan. En het leek of de
dienst voor hem gehouden werd : aller oogen
en aller gedachten gingen naar hem. Hij dacht
het overigens zelf. Hij dacht heel de tijd voor
zichzelf : het wordt vervelend; als de oorlog
nog een poosje duurt, houd ik geen dag meer
vrij, maar je moet toch iets doen voor je positie... (De Dooden gichelen.)
DooDE. Zoo gaat hEt daar ...
DOODE. Toen hij buiten op straat kwam, sprak hij
in het openbaar en daar zei hij glad het tegenovergestelde van wat hij dacht: dat hij gekomen
was voor mij, omdat ik gevallen was voor de
gemeenschap, dat we voor alles de gemeenschap
moesten dienen en een boel andere dingen die
waarachtig op de waarheid leken ...
URSMAR.
Als het niet gemeend is, wordt Ze ginder nog wel eens gezegd.
DOODE. De toehoorders dachten er ieder het
hunne van, zoolang hij sprak... Maar toen hij
zweeg, zegden ze allemaal het zelfde : hoe mooi
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gesproken ... wat een redenaar ... Hijzelf dacht,
dat ik hem heel wat dankbaarheid verschuldigd
bleef, omdat hij zoo roerend op mijn graf gesproken had ...
DOODEN (gichelend). Zoo is het overal hetzelfde
liedje ...
MONSEIGNEUR. En er was niemand die aan u
dacht?
DOODE. Toch wel : enkele verwanten en simpele
menschen, die niet geluisterd hadden ...
MONSEIGNEUR· (tuurt zwijgend voor zich uit).
DOODE. Maar zeg eens, waarom blijf je zoo koel?
DOODE. Ben je niet op je gemak?
DOODE. Hij weet nog niet wie we zijn, dat ergert
hem.
DOODE. Wil je weten wie ik ben?
MONSEIGNEUR. Ja.
DOODE. Niemand.
DOODE. En ik? - Alleman. (De Dooden gichelen.)
DOODE. We zijn net als jij : dood. Kan je meer?
MONSEIGNEUR. Zijt jullie ook gesneuvelden?
DOODEN. Allemaal.
MONSEIGNEUR (zwijgt).
DOODE. Vraag maar op.
MONSEIGNEUR. Van hetzelfde leger?
DOODE. Hoe zouden we dat weten? De dood verzoent; zelfs de levenden weten en eerbiedigen
dat. Meen je dat we dwazer en onmenschelijker
zijn dan zij?
MONSEIGNEUR. Weet jullie het heusch niet meer?
DOODE. Hoe zouden we het nog weten; we zijn
allemaal door hetzelfde en voor hetzelfde gestorven. De rest komt hier niet in aanmerking ...
(Tot Monseigneur.) Je bent, me dunkt, maar
half overtuigd?
MONSEIGNEUR. Inderdaad.
DOODE. Nou (tot een eerste Doode). Waarvan ben
jij dood gegaan, broeder?
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DOODE. Van een kogel...
DOODE. En jij, broeder?
DOODE. Van een scherf.
DOODE. En jij, broeder?
DOODE. Van de gassen ...
DOODE (tot Monseigneur). Hoor je, allemaal door
dien zelfden oorlog ... En waarvoor ben je doodgegaan, broeder?
DOODE. In mijn huiskamer hangt een diploma en
daar staat op te lezen: Gevallen voor het Vaderland.
DOODE. En jij, broeder?
DOODE. Mijn naam staat in een bronzen plaat gegrift, en daar staat op geschreven : Gevallen
voor het Vaderland ...
DOODE. En jij, broeder?
DOODE. De mijne staat in steen gebeiteld, en daar
staat hetzelfde op ...
DOODE (tot Monseigneur). Hoor je, overal hetzelfde ... We kunnen voor iets verschillends geleefd hebben en gestorven zijn: We zijn en we
blijven dood voor dezelfde zaak. Dat alleen
telt ... We zijn menschen: dat alleen onthouden
we .. .
MONSEIGNEUR. Menschen ... maar ...
DOODE. Menschen en niets anders... Ik weet wel,
die kom je onder de levenden niet tegen... of
heel weinig : maar hier heb je nou eenmaal
niets anders... Je moet je maar gewennen ...
MONSEIGNEUR. Zijt jullie dan heusch jullie nationaliteit vergeten?
DOODE. Ken jij ze misschien nog?
MONSEIGNEUR. Ik ben ... Kijk. .. Dat is wonder ...
Maar wacht... E... (De dooden lachen.)
URSMAR. Ons tweede exaampje ... Denk eens na ...
De levenden trekken lijnen over een papieren
aardbol en beweren : tot daar en tot daar, dat
is je land... En die pennetrek maakt je in alles
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grooter en beter dan de rest van de levenden.
Maar dat is geen werkelijkheid, broeder : als
de wereld door het ruim draait dan merkt ge
daar niets van aan de oppervlakte; dat zie je
straks wel als het dag wordt... En als er hier
menschen aanlanden, van gelijk waar, merk je
aan ze al evenmin een verschil op ... Hoe zou je
trouwens willen, dat iets, dat niet eens een
werkelijkheid is, hier zou voortbestaan?
DOODE. En wat zou het hier worden? Er zijn honderd rassen die met het gebeente van hun
dooden denzelfden bodem bedekken; welk ras
zou hier dan de echte nationaliteit vertegen.
woordigen?
DOODE. Ja wie? Het is soms voor een en dezelfde
man moeilijk om het uit te maken. Ik heb
het zelf ondervonden. Toen de oorlog uitbrak.
trok ik mee... en sneuvelde, voor mijn vaderland, natuurlijk, vermits ik hier ben... Tot daar
alles in orde. Maar toen de oorlog gedaan was,
werd de streek waar ik geboren ben, toegekend
aan het land waartegen ik gevochten had ...
Voor welk van beide ben ik dan gestorven?
MONSEIGNEUR (droomerig). Het is waar; en we
spreken allemaal dezelfde taal; ik heb dat
vroeger nooit gehoord ... Welke spraak is dat?
DOODE. De waarheid.
MONSEIGNEUR. Wordt die dan nooit op aarde gesproken?
DOONE. Toch wel, maar gewoonlijk niet lang... Ik
heb geprobeerd ...
MONSEIGNEUR. En?
DOODE. En ze hebben me om het leven gebracht ..•
Dooden doen ze zeggen wat ze willen, zie je ...
MONSEIGNEUR. Hoe?
DOODE. Heb je ginder niet opgemerkt hoe ze ons
doen liegen, soms ... Wat ze allemaal eischen en
doen slikken in onzen naam? Meen je dat we
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dat allemaal onderschrijven? Ik protesteer ...
DOODEN. We protesteeren ... We protesteeren.
DOODE. We protesteeren omdat we niet kunnen
tegenspreken ...
URSMAR. Omdat we niet willen ... omdat we niet
willen ... Dat zijn nuances ....
(De Dooden rijzen recht met hem.) Wat kan de
boel ons ginder schelen? .. Hullo ...

(De dooden gaan weer aan het dansen, op dezelfde
muziek, die dadelijk invalt ... Ursmar grijpt Monseigneur bij den arm en wil hem meesleuren.)
MONSEIGNEUR.

Ai, Ai ...

(Het tooneel wordt op slag duister en geluidloos
als een graf.)
LAATSTE TOONEEL

(De dokter is binnen gekomen, vergezeld van
Ursmar, terwijl het laatste gedeelte van hel
voorgaand tooneel zich afspeelde; heeft den pols
van den lijder gegrepen, daarna zijn mouw opgestroopt en ioodtinciuur over zijn voorarm gestreken; op het oogenblik dat hij de naald in
het vleesch drijft, kermt Monseigneur gelijktijdig op de scène en (in het kamertje).
MONSEIGNEUR. Ai, Ai ... (opent de oogen). Ursmar?
URSMAR. Monseigneur.
MONSEIGNEUR. A... Waar ben ik?
GLORIA (buigt over hem). Hier ben je... Alex .. .
Wees kalm : nog een goede, rustige nacht .. .
Hst ... Sluit je oogen en wees stil... We waken
bij jou. Slaap zacht ...
(Paul de Mont, Nuances, Pogen, 1924).
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MICHEL VAN

VLAENDEREN

MARIA VAN BETHANIE
EVANGELIESPEL IN 5 DEELEN
1930

PARODOS
Dit fragment stelt in schel licht de rol der
tooneelaanwi j zing.
Een scherpe tooneelkundige antithese.
(Boven op een rots staat Maria van Bethanië, en
kijkt uit naar het Oosten, naar Jericho, vanwaar
ze weet dat Jezus komen zal. Roerloos wacht ze,
droomend in haar blank gewaad.
In rooden mantel verschijnt Maria van Magdala;
verlangend danst haar lichaam in wulpschen tred,
tot ze Maria van Bethanië bemerkt, en glimlachend blijft ze staan, spottend met het reine
meisje.)
MAGDALENA.
(1) Maria!
(Maar Maria van Bethanië hoort de menschenstem niet.)
Maria!
(Even denkt Maria van Magdala : « Ze wil niet
luisteren»; ze pruilt, gekwetst in haar hoogmoed van steeds verhoorde vrouw; ze wil gaan.
«Maar neen, ze heeft me niet gehoord!» Ze
blijft staan. « Naar wat zou ze daar wel kijken?»
Nu glijdt ze op de teen en naar boven, achter
Maria van Bethanië; ze kijkt ook het Oosten
uit, maar ziet niets. « De onnoozele meid!» En
nu gaat ze haar plagen.)

----

(1) Maria van Magdala wordt in de rolaanwijzing Magdalena genoemd, Maria van Bethanië, Maria.
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Sta je op den uitkijk?

(Maria van Belhanië schrikt, en als ze 't wulpsche
kleed van Maria van Magdala ziel, is 't alsof
ze zich schaamt, maar ze durf' haar afkeer niet
te toonen. )
MARIA.

Ja.

(Nu ze Maria van Bethanië betrapt heeft, wordt
Maria van Magdala familiaar.)
MAGDALENA.

Wacht je hem?

(Bij die vulgaire vraag houdt Maria van Bethanië
mel beide handjes haar hartje vast, want 't
klopt zoo hevig in opstand; in haar oogen
dreigt haar blik.)
Wacht je op hem?

(Maria van Magdala vindt er pret in Maria van
Bethanië te plagen, want ze denkt dat ze kwaad
is dat er haar iemand zag, terwijl ze op /zaal'
lief stond te wachten. Speelsch sensueel spot ze:)
De kleine :\laria wacht op ck verlaten rots, op haar
lid dat komt uH Jericho!

(Ze zingt en lacht hel uit! Pijnlijk krimpt hel
hart van Alaria van Bet/zanië, want machteloos is ze tegenover die vrouw.
Als nu Maria van Magdala ziel dat ;Vlaria van
Belhanië boos is, wil ze haar niet langer plagen; ze geeft /zaal' zelfs goedgemeend een raad.)
Je hebt gelijk hoor! Je moet er van genieten terwijl
je jong hent. Dan geef je je nog! Dan geloof je
nog in dl' schoont:' droom die zich uitzingt terwijl je je geeft. Later'? ..

(Ze lacht sarcastisch.)
Verontwaardigd keert Maria /Jall Bethanië zich
om, want nu gaat hef te ver.)
:\laria!
Ach, zeg nou niet neen. Jij gelooft
nog in de mooie illusie. Zooals je daar stond ... Jij
kent nog 't verlangen. En je verlangt zelfs te kunnen wachten zooals jij daar uitkeek naar je lief. ..

;\'IARIA.

MAGDALENA.
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(Zonder weemoed denkt ze terug aan vroeger.)

Ik heb dat ook gekend ... En nu lijkt het zoo gek. ..
(Maria van Bethanië buigt het hoofd, want ze
moet blijven, daar Maria van Magdala haar
den we g vers peri. )
MAGDALENA
(vertrouwelijk). Is 't zoo ernstig gemeend'? En weet het nog niemand'?
MARIA
(sereen). Ik wacht den Heer. ..
MAGDALENA
(niet begrijpend). Den Heer'?
(Zacht kijkt Maria van Bethanië haar aan; er
ligt liefde in haar blik, liefde voor den Heer,
en medelijden voor de zondares.)
MARIA.
De Meester.
MAGDALENA
(blij verrast juichend). De Nazarener'?
MARIA.
Ja.
MAGDALENA.
Komt hij hier'?
MARIA.
Ja, hij komt.
(Nieuwgierig verdringt ze Maria van Bethanië
op de rots.)
MAGDALENA.
Zie je hem reeds'?
MARIA.
Neen, nog niet.
MAGDALENA
(nu nog nieuwsgieriger). Hoe weet je
dan dat hij komt'?
(Maria van Bethanië, bedeesd, durft niet verder
. spreken, niet bekennen hoe ze 't weet, want ze
vertrouwt de zondares niet.
Maria van Magdala vindt het vervelend dat die
kinderachtige meid haar geen antwoord geeft;
ze haalt de schouders op, minachtend opeens,
en wil gaan. Maria van Befhanië die tot eiken
prijs wil dat de ongeloovige den Heer ontmoet,
tracht haar terug te houden :)
MARIA.
Ik weet het.
(Maria van Magdala blijft staan, doet onverschillig, maar in den grond is ze toch nieuwsgierig.)
(M.

Van Vlaenderen, Maria van Bethanië, Kortrijk, Jos.
Vermaut, 19:~O).
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HERMAN TEIRLINCK
DE VERTRAAGDE FILM
IN 3 BEDRIJVEN

1922

He BEDRIJF
FRAGMENT

SCENE I
Typisch tooneel uit de Renouveau- periode van na den
wereldoorlog: visueel, invloed van de filmkunst,
aanwezigheid van Dood.
(Onder het water, overal, wast en kronkelt een zonderling plantsoen. Een geweldige bronzen slag.)
HET KOOR (in klagenden opgang). Hàà-àà ... Weiei-àà-oê-oê ...

(Terwijl het koor wegsterft, komt traag de Dood
uit den grond te voorschijn. De Dood stijgt
groot in de plooien van zijn donker gewaad.
Akelig is zijn witte hoofd. Hij draagt een zwart
masker en zwarte handschoenen. Hij spreidt
zijn armen open en staat gelijk een kruis.)
DE DOOD. 0 Menschen, huilende menschen als een
holle orkaan over zee en woestijn, wat jammert
gij, van eeuwen her, naar mij, den Dood, dien
gij met droefheid vult!... Kijkt aan het duister
wee waarmede gij mij hebt omhangen. Kijkt
hoc gij mij, door den angst van uw weerzinnige
benadering, kijkt, 0 stervende menschen, hoe
leelijk gij mij hebt gemaakt!... In den beginne
was ik de behaaglijke rust. Ik woonde in de oasis
van vrede. Ik droeg de zilveren kroon van den
troost. Gij kwaamt mijwaarts in vriendelijke wan-
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deling, als naar een eindakkoord dat de harmonie
van uw lot zou volmaken. Ik had een gelaat van
minzaam fluweel, en zangerige stilte druppelde
langs mijne vingeren. Gij kwaamt met een gebed op den mond, en uwe oogen, beloken over
't schoon volbrachte leven, ontsloten zich in
mijne armen, op de eeuwige klaarte van den
goddelijken luister. Maar. de duivel heeft de
rhythmen gebroken en het spook der bangheid
aan uw doodsuur gewekt. Kijkt thans naar het
aanschijn dat gij mij gegeven hebt! (Hij doet

het masker af. Hij vertoont het afschuwelijk gezicht van de verwoesting.) Mijn glanzende kroon
hebt gij in de afgronden geworpen. Mijne een~
zaamheid waarin ik naar de sterren van den
tijd te luisteren zat, hebt gij bevolkt met de
vier draken van uwen schrik. En mijn wezen
is het beeld van den vreeselijken nacht geworden.

(De draak van de pest verschijnt.)
De Draak van de Pest danst aan mijne hielen. Hij
ontbindt den stank van zijn duizend ingewanden en spreidt het stikgas van de koorts.

(De draak van den oorlog verschijnt.)
De Draak van den Oorlog danst aan mijne linkerzij.
Het jonge bloed kwakt en reutelt tusschen zijne
tanden. En zijn blinde voorhoofd draagt het
vuur van den broederhaat.

(De draak van den honger verschijnt.)
De Draak van den Honger danst aan mijne rechterzij.
Zijn maag, gelijk een mes, steekt tusschen zijn
tanden. In· zijn eene oog glariet de krankzinnigheid. In zijn ander oog loert de moord.

(De draak van de zonde verschijnt.)
De Draak van de Zonde danst van voren aan mijne
voeten. In zijne zeven klauwen beven uwe zeven
korte blijdschappen en groeit de eindelooze duur
van uwe zeven weeën. Op zijnen buik spartelt
uw hart, 0 Menschheid!
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(De koren gaan weer aan /zet ruisc/zcn. De vià
draken dansen rond den Dood. De Dood doet
zijn masker aan.)
DE KOREN. Hei-ei-àà-àà-woû-oê-oê ...
DE DOOD. Klagende menschen, hier sta ik, onver~
kennelijke Dood, als l'en vastenavondzot, met
de lijfwacht van mijn treurige trawanten. Ik
ben de wil van God nochtans, geboren uit Zijn
machtige liefde, en de sleutel der wrlossing dil'
U in Zijn schoot weer bevrijden moet... Waarom
blinkt deze horst ti niet tegemoet gelijk eeu
milde zaligheid '?

(Hij verdwijnt in den afgrond. De drakcn dansen
uiteen en sc/Zaduwen weg langs /zet gewas. De
koren verklinken in de verte.)
SCE:\E IJ

(Alginds op de /zoogste trappen der vaartbedding
ziet men den Man en de Vrouw langzaam nederkomen. Zij draagt /Zaar kindje aan /zeur /Zart.
Hij /zoudt in zijne /zand eene roode roos.)
DE VROUW. Hoe schoon is hier alles. Het is een
dal van zilwr. Y1ijn lieve jongen, van waar zijn
wij gekomen?
DE MAN. Wie gaf mij deze roos'?
DE VROUW. Er hangen bloeIlleIl aan de koord die
ons bindt.
DE MA!'I. O! Het zoete licht van dezen dag! Ziet
ge de zon? :Ylijn schoon lief, waar is de zon?
DE VROUW. Er is geen zon. Ylij dunkt, het licht
komt uit ons kindje. Kijk eens hoe het liefelijk
glimlacht!
DE MAN. Het glimlacht alsof het wilde spreken.
:\:laar het spreekt!
DE VROUW. Het mompelt met zijn lippen. Het
droomt.
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DE MAN. Er ligt een krans van fijne stralen om
zijn hoofdje. Ik heb nog nooit zoo diep gevoeld.
dat het een kind is van mij.
(Hij neigt over het kind.)
DE VROUW. 0 Man van mijn ziel.
DE MAN. Is het u niet als ging er nooit meer iets
gebeuren?
DE VROUW. Waar zijn wij? Hebben wij een weg
te doen?
DE MAN. Het is de rust. De tijd staat stil. Ik voel
mijn lichaam niet.
DE VROUW. Wij zullen altijd samen zijn. Ik weet
het nu gelijk mijn vader-ons.
DE MAN. Laat ons bidden.
De VROUW (blijde verrassing). Ho! Ho! Wie is
daar?
DE MAN. Er is niets. Of ziet gij God. Laat ons
bidden. In den naam des Vaders.
DE VROUW. Ho! Hoe schoon is zij! Wie is deze
vrouw? Goede man, kijk naar beneden. Zij is
schoon gelijk een witte Zondag in den Mei. O~
neen, zij is veel schooner, niet waar?
DE MAN. Ik zie een groote klaarte van paarlen.
Zij wandelt in volen van licht. Of vloeit zij
gelijk een morgen die begint?
DE VROUW. Zij zweeft ons te gemoet. Zij spreidt
zich open naar ons gelijk een melkbaan.
DE MAN. Ja, nu zie ik de sterren die schitteren in
heur haar.
DE VROUW. Wie zijt gij? Ik heb u lief.
DE MAN. 0 blijdschap die ons wenkt!
SCENE 111
(Het Geheugen, in al hare glanzen, is zijwaartsuit den bloei verschenen en gaat de trappen op,
tot ze de hoogste verdieping bereikt. Daar wuift
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zij met haren gouden tooverstat naar den Man
en de Vrouw. Maar in de schaduw van haren
rug hinkt een kleine dwerg die zeer lee lijk is.)
HET GEHEUGEN. Ik ben uw Geheugen.
DE VROUW. Ik heb u nooit gekend. Gij zijt wel
vriendelijk.
HET GEHEUGEN. Ik ben uw Geheugen, de rijke
verrukking van uwe gepeinzen. Gij herinnert u
mij niet. omdat ik de herinnering zelve ben.
Maar gij kent mij goed.
DE MAN. Gij hebt mij eens het portret van mijne
doode grootmoeder gegeven. Zij was het
schoonste wezen uit mijne kindsheid.
HET GEHEUGEN. Het is alles schoon wat ik opwek uit het verleden.
DE VROUW. Wie loopt daar achter u? Loopt daar
een dwerg achter u?
HET GEHEUGEN. Ja, maar gij ziet hem nooit
ganseh. Hij is in mijne schaduw geborgen. Hij
is leelijk en plaagziek. Hij is de waarheid.
DE MAN. Ik vermoed dat hij een onbeschaamde
lasteraar is. Ik houd van hem niet.
HET GEHEUGEN. Ik zal hem wel van de baan
weren. Geef maar geen acht op hem. Neem nu
mijne hand.
DE VROUW. Gaan wij ergens?
HET GEHEUGEN. Gij hebt immers de groote reis
ondernomen. Men blijft in deze nooit onderweg.
DE MAN. Ja, ik weet wel dat we iets ondernomen
hebben. Mijn zoet vrouwtje, hoe was het ook
weer?
DE VROUW. Mijn lieve jongen, wat vraagt gij altijd? Ik kan niet alles onthouden. Het is hier
goed. Men moet niet denken.
(De dwerg lacht gelijk een specht.)
HET GEHEUGEN. De reis gaat dieper in het dal. Ik
ben de voorlaatste reisgezel. Hebt ge mijne
hand in de uwe? Komt.
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(Zij heeft de hand van den Man genomen. De
Man en de Vrouw dalen tot op de hoogste verdi eping en worden zijwaarts in een perk van
bloemen geleid. De klaarte begint heel frisch
te blozen als van een voorjaarsuchtendrood. De
groene maneschijn wordt levendig. De koren
wuiven aan.)
In het rozige licht komen de meisjes op uit het verleden. De \TOUW herkent zich zelf als eerste COIllmunicante. Xa den rondedans van de meisjes,komen
dl' jongens, waaronder de man als knaap. Daarna
ontmoden dl' twee likaar op l'en bal. De Vergetel(CG.)
heid wrschijnt nu op hd voorplan.

SCE~E

HET

VI

GElIEL'GEN.
:\lijn tijd is uit. Daar wenkt u
mijne zuster. Zij is de laatste reisgezel. (Zij

bedekt haar hoofd met volen en stijgt naar het
licht, de Dwerg in hare schaduw.)
DE l\1AN. Wie zijt gij? Gij komt gelijk een warme
dans.
DE VERGETELHEID. Ik ben de slaap die nadert.
Geef mij uwe hand. Ik ben de gids die uwe
oogen sluit. Ik ben uw uiterste toeverlaat, het
rustig Vergeten.
DE VROUW (haar kindje in den arm). 0 langzame
vaak.
DE MAN (heelt de hand van de Vergetelheid genomen).
Mijn wezen wordt een droom. (Zij dalen.)
DE VROUW. Mijn droom verklinkt, gelijk een
vlucht van duiven.
DE :'\IAN. Gebenedijd zijt gij, die niet meer denken
doet.
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SCENE VII

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

DE
DE
DE
DE
DE

(Uit den afgrond rijst de Dood, gemaskerd. De
klaarte verkleurt, alsof ze purper ging worden.)
VROUW. Er gaat een stille tocht. Waar zijn
wij, lieve man?
MAN. 't Is de avond, die vochtig is. Er zal
ievers een zacht bed zijn, geloof ik.
VROUW. O! het vreemd gevoel dat mij omstreelt. Ik loop op pluimen kussens.
MAN. Ik word niet eens gewaar dat ik loop.
Wat doen wij? De daad is dood in ons.
(De roos valt uit zijn hand.)
VROUW. Of hangen wij roerloos binnen de
ruimte?
MAN. Hoor eens... hoe stil, hoe stil, hoe stil.
VROUW (echo). Hoe stil...
(Poos. De dood heft zijne armen omhoog. Er komt
een engel aanzweven.)
DOOD. Man van alle tijden, vrouw van den
eersten en den laatsten dag, 0 uitersten van
alle menschelijke zwakheid, gij hebt genoeg geleden. Den vrede vindt gij thans aan mijne
borst.
MAN. Er staat een hooge schaduw in woorden
van fluweel. Hoort gij iets, mijn zoete lief?
VROUW. Mijn jongen, mijn jongen, ons kindje
wordt zoo zwaar.
MAN. Hoort gij die groote zwarte zuilen niet
ruischen?
VROUW. Ach, wat ik hoor komt als lood in
mijne armen wegen.
DOOD. Aanzie mij. 't Zijn liefderijke tranen
die vloeien langs mijn wezen. Er ligt slechts een
kleine stap tusschen u en mij. Mijne arme kinderen, ik kom tot u.
(Raader wordt het licht. De dood nadert de vrouw
en raakt het wichtje aan.)
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(duizelig). Nacht, nacht wat doet ge?
(De engel neemt het kind uit hare handen en
zweelt langzaam er mee heen.)
VROUW (zij begrijpt niet, zij lacht pueriel). Mijn
Man, weet ge wat er nu geschiedt? Kijk eens aan:
ik ben nog nooit zoo eenzaam geweest. (Plots
met een gil.) Mijn kind! Mijn kind! Mijn kind!
MAN. Wat is er? Gij maakt mij bang!
VROUW (klagend).
Mijn kind is verloren!
(De Vergetelheid stijgt langs de trappen en verdwijnt in de misten van de struiken.)
MAN. Ik versta u niet. Gij spreekt van een
kind. Ik ken het niet.
DOOD.
Het is bij God.
VROUW (woest). Wie zijt gij, die mijn vleesch
arm maakt?
MAN (angstig). Ruk zoo niet aan mijn hand.
Kom, laat ons heengaan.
VROUW.
Ik vrees u niet, geef mij mijn kind
terug!
MAN (hij trekt aan de koord die hem bindt).
Klets altijd toch niet over dat kind! Kom,
wij gaan langs dezen weg!
VROUW.
Ik heb mijn kind vandoen. Waar hebt
gij 't begraven? Ik haal het er met mijn nagels
en mijne tanden uit.
DOOD.
Uw kindje ligt in den schoot van God.
VROUW.
Ik weet niet wat ge zegt. Ik ken u
niet. Maar gij zijt de dief van mijn ingewanq.en!
DOOD.
Helaas! om herkend te worden, moet ik
mij dan altijd vertoonen zooals gij mij mismaakt hebt? Ik ben toch de ontkroonde Troost?
(De draken komen den Dood omringen. Hij neemt
zijn masker al. Ontsteltenis en schrik.)
MAN (beelt over al zijn leden). Ellendig wijf.
wat hebt ge uitgestoken!
VROUW.
Laat mij los!

DE VROUW

DE

DE
DE

DE
DE
DE
DE
DE
DE

DE

DE
DE
DE

DE
DE
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DE MAN. Ik heb hier
hebt gelasterd en
zoo niet! Ik krijg
DE VROUW. Ik moet
(Zij weert zich.)

niemand kwaad gedaan. Gij
gescholden. Maar ruk toch
den knoop niet uiteen .. ..
weg! Ho! Ik moet weg .. .

DE MAN. Helsche kattin, houd u koes. Wat stampt
ge?
DE VROUW. Gij lafbek! Gij lafbek!
DE MAN (tusschen zijn tanden). Zal ik u temmen,
he? Zal ik u moeten temmen?
DE VROUW. Raak mij niet aan. Ho! mijn hand
moogt gij afscheuren, - maar ik moet weg,
ik moet weg!
DE MAN. Gij hebt geen recht aan mij. Ik wil niet
sterven!
(H ij slaat haar in het aangezicht.)
DE VROUW. Ik haat u. Ik haat u.
(Zij spuwt naar hem. Hij wil haar bij de keel
grijpen. Zij vechten letterlijk om het leven. Het
licht wordt rood.)
DE MAN. Ik heb geen schuld. Laat los. Ik wil niet
sterven.
DE VROUW. Moordenaar, Moordenaar!
(Zij bijten malkander in het gelaat. Het bloed
lekt aan hunnen mond. Zij rollen overeen in
afschuwelijke worsteling en schreeuwen dierlljk.
De dood aanschouwt hen lang. Dan bergt hij
pijnlijk zijn bleeke wezen in zijn donkere handen. De draken staren.
Nu heften de koren aan een groot lawaai van
kreten. Het is alsof over de geheele wereld het
menschdom aan het gillen gaat. Alles staat in
laaien brand).
DE KOREN.
Ma ....

Haa-Ma-hoe-joe-waa-waaij-hei-haa129
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(de armen ten hemel, roepend). God!
God! Aanzie mijn smert!
(Scharlaken bliksems schieten door de lucht. Het
doek daalt traag, terwijl de koren al verder
uitklinken tot één wijden toon. Op dezen toon
barst het geweld van een sterken bronzen slag,
gelijk bij den aanvang van het bedrijf.)

DE DOOD

HET DOEK IS GEVALLEN
(Berm. Teirlinck, De Vertraagde Film, Antwerpen, De
Sikkel, 1937).
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ANTON VAN DE VELDE
TIJL
GEKKE HISTORIE, IN VIER KAPITTELS

1925

Ie KAPITTEL

(Fragment)
Voorbeeld van constructief tormeel en veerkrachtige,
dynamische bewoordingen.
Een paarsche avond hangt over 't eiland waar Tijl,
Lamme en Brabo, na hun exode uit Vlaanderen (dat
is héél lang geleden), de ontgoocheling uit hun ziel
verbannen zouden. En aan den laagsteilen oever
van de zee hebben ze 'n huizeken gezet, knedend de
klei in bolle massa. Boven de deur, in 'n nis huisden
ze den uil. Over 't dak aaien de uiterste twijgen van
'n reuzenboom. Zijn stam, aan den overkant van
't erf, is 'n geweldige bonk waartegen 'n primitief
kapelleken leunt. 'n O. L. Vrouwke (gedenkenis van
Klaas zaliger, Tijl's vader) schuilt daarin, veelkleurig en naïef. Vlak aan de voorzij van 't huizeken
groeit 'n fenomenale zonnebloem. In de stilte leeft
't driemanschap sinds vele jaren. Ze hebben geen
dagen gekalenderd omdat er niets gebeurde. En
omdat alles zoo gerust was (over hun ziel kwam
stoïcisme) in aarde en hemel, gingen ze vergroeien
met die stilte. Tot zelfs die ééne golf, die zekeren
morgen boosaardig over den oever heenspaUen wou,
verdikte ineens tot een ver-roer-Ioosde zwaai van
felle rhythmiek. Ze bleef versterven, met haar myriaden perelmoeren, als 'n schoon schilderij tegen de
effen lucht. Toen kwam het heimwee buurten bij
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Tijl; hij was de eerste die welkom zei. Heimwee is
verlangen! Daaruit kiemden wentelende gedachten.
't Werd zwaar leven op 't eiland. En opeens schoot
de wilde lach eruit : Terug naar Vlaanderen! Ze
bouwden 'n galjoen, klein en sterk ... Lang hebben ze
er aan gewerkt, iederen avond hunkerend naar den
volgenden morgen om te hervatten den bouw, den
bouw vol belofte. Driftig klopt Tijl de laatste spijkers. Lamme, de kok van 't blokhuis (van buiten
Judas, van binnen Joannes), zit vóór de deur van
't huize ken en deunt op 'n trekorgel. Op z'n wezen
ligt 'n vage uitdrukking van duivemelkers-sentimentaliteit. Brabo komt van de scheepswerf aandraven.
Z'n draven is dik want zijn honger is zwaar.
BRABO

Lamme!
LAMME (improviseert voort)
Lamme!
Verweekte Lamme!
Koekendeeg ! Hou dien blaasbalg stil!
(Brabo, 'n granieten vent met 'n hondsvel rond
z' n torso, komt te voorschijn.)
Zoo'n bek past 'n gedroogden haring
die amoereus de zee beziet!
Is de kost in de keuken
al gaar gekookt?

(zanikt in '[ diapason van z'n harmonika)
Met 'n kluitje ...
LAMME

BRABO

Is 't klaar?
LAMME

Met 'n kluitje,
werd Jan,
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wee,

mijne man,
in 't riet gestuurd ...
BRABO

Naar den duvel! (het huis in).
LAMME

En dat heeft zoo honderd jaar geduurd ...
BRABO (herverschijnt)
Kreeg ie de kramp in z'n lamme vingers!
Koud is 't fornuis, en de tafel leeg!
Zeg, het is avond!
Lamme! 't Is avond!
't Vleesch ligt te janken in de schapraai
om gebraden te worden.
En Lamme ...

LAMME

die zingt.
Die zingt om z'n heimwee, z'n zucht naar huis,
naar. ..
Roest in uw vel, want gij vat geen sik
van wat Lamme gevoelt.
BRABO

En ons eten?
LAMME

De buik en 't eeuwige smeer!
Mij is 't geneugt van 'n lied wat schooner.
Loop in de keuken en kook daar zelf.
BRABO

(wil weg)

LAMME (mysterieus)
Brabo, zeg... 'k heb haar vannacht gezien ...
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BRABO

Wie?
LAMME

Belle, de kriekende pronte meid ...
BRABO

Waar?
LAMME

Dààr, op den oever, daar liep ze, peinzend .••
BRABO

Hoe?
LAMME

Goud scheen heul' haar, en ze droeg 'n ster •••
BRABO

Dat moet heet zijn, zeg!
LAMME

m elk van heur oogen ...
BRABO

En toen?
LAMME

Werd ik wakker. De droOm was uit I
BRABO

Honger, Lamme! Dat is geen droom I
Zorg voor den kost. Ik roep Tijl alhier.
Gauw aan 't fornuis!
LAMME (zucht)
En de droom was uit...
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(neemt 'n koehoorn en blaast in Tijl's
richting)
TijU Tijl! 't Is u gejond!
't Spit in den haard met 'n vette eend ...
Wroeten en beuken is heerlijk, Tijl,
maar de kissende saus moet Uw mage zalven
als wonderolie die alles geneest!
Tijll Het is tijd I
BRABO

LAMME (zet kleien borden op de tafel)
BRABO

Wat gerieft ge, kok?
LAMME

Eerst salamanders met ajuin,
zeehond met mosterd ...
BRABO

En gal en edik!
LAMME

Otters in pekel, en krokodillen;
eindelijk. ..
BEABO

Wat dan?
LAMME

'ne Grooten aap! (snel at in huis).
BRABO (roept hem na)
Koest! In uw nest I

Ha... de schouwe rookt!
Vuur in de keuken... We zijn gered!
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II
TIJL, (de onvergankelijke, schicht te voorschijn)
BRABO

Tijl!
LAMME

(culinair-onzeker, vlucht den keuken-

walm)
TIJL

Brabo! 'k Heb ons galjoen gedoopt!
V óór aan den boeg sloeg ik, dik-doorspijkerd,
stevig 'n plank met den naam : Lioen.
Klieven zal h~j, Lioen! de zee door, en
scheren als meeuwen het water over,
sterk als 't geloof van m'n eenige liefde,
taai als de pezen van een Lioen ...
Hard zal hij varen en reuzig breken
stremmende baren! In wilden ren,
driftig en fel, moet z'n kiel zich snijden
schichtend 'n voor door den oceaan!
Vrij zijn, Lioen! en uw vrije vane
wapperen laten in zotten wind.
En uw roer zal u leiden naar eigen strand
waar geen klippen zijn voor uw rilde romp.
Hoog hef ik 't zeil! Het bolt als een kaak
vol geneugte, en vlamt in de laaiende zon!
Brabo! Eén dag nog! De tocht begint!
't Is in m'n hart als een boerenkermis;
't jeukt in m'n vuisten een wondre kracht ...
Horens van overvloed worden m'n oogen,
dwaas en verdronken in visioenen ...
Roeland rameit in m'n ooren, Brabo.
Brabo, dees uren zijn wispelturig,
prikken en priemen m'n huivrende vreugd,
jagen m'n bloed als gistenden wijn
gutsend het vat van m'n hersens in!
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Morgen, Lioen, zal de zee u kussen,
wiegen met u in zonnigen roes,
en kampen met u in minnentijd,
Lioen, die ons voert naar de verte!
God,
het land van begeerte heeft me gewenkt ...
Mij barst het verlangen de ziel nu uit
en dreunt als 'n Paaschklok!
Hoor, Lamme, hoor!
Sla uw fornuis de muren door!
Steek den brand in het molm van dat ouwe dak,
hits 'n vreugdevuur tot gekken gloed
dat de gensters verzengen Sint Pieter's baard!
Hemel en leven en eeuwigheid,
àlles lokt ons, en zingt als 'n melkwit choor
van duizend sinte Cecilias
in het land waar de liefde, de liefde, Brabo I
de liefde, Lamme! ons laaft met den dauw
van blije wondere meisjesoogen.
Slaat vonk uit uw saamgeperst gehunkernaar-vrijheid! We stéken een vuurwerk af
kartetsen die heel het firmament
doorschichten als gloeiende schietgebeden
voor eindloos goê weer naar de nobele zon!
Zon en zee en Lioen en wij
en 't geluk in ons weergevonden Vlaanderen!
LAMME

(blijft extatisch luisteren met open

mond)
BRABO (nuchter)
Jandorie! De rosbif is aangebrand! (ploft de keuken in)

(voor zich)
Dat ... dat ... dat was schoon, waarachtig;
't was precies of 'k zag de poort van
't paradijs daar opengaan ...
LAMME
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BRABO (met 'n braadstuk)
Tij I I Met al die zon en 't vuurwerk
is ons eten naar den duvel!
TIJL

Vul uw maag met korsten, Brabo!
'k voel me zoo licht als de vleugels van
mijnen engel-bewaarder.
LAMME

Da's goed, da's goed.
M'n grootmoeder zei 10 'r goeien tijd ...
BRABO

dat 'n kwezel droog brood eet,
maar wij toch niet!
TIJL

Nu aan tafel.
LAMME

M'n grootmoeder zei...
BRABO

'k vind het triestig, zeg,
dat zoo'n eend moest verbranden ...
Dat is zijn schuld!
LAMME

Voor zoo'n pens van drie el
moet ik alles verkroppen!
Ge sart me, Herkuul, naar 'n vechtpartij.
Ik sta mijne' man tegen honderd Brabo's!
TIJL

Onze lieve Heer, hou den moed er in
en maak dat m'n tanden niet gauw verslijten ...
(fatalistische beet in z'n portie).
(Anton Van de Velde, Tijl, Vlaamsche Volkstooneeluitgaven, 1925, 1).
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