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DRAMATISCHE FANTASIE IN LEN BEDRIJF

HET RECHT VAN VERTOON
VOLGENS DE WET OP HE
VAN 28 JUNI J88,, STAATSBLAD

Deze fantasie van 1898 werd door mtj in 1903 herzien. De stijl van spelen zij niet werkelijk, niet tooneelmatig, niet zwaar-dramatisch. De g r ij s a a r d words
teer-vriendlijk zonder betoo ging gezegd — de e e rste gevangene zorge door rust en triestige uitbe elding dat hij in den schemer der fantasie blijve.
H.

PERSONEN.

DE GRIJSAARD.
DE VROUW .
HET SIND .
DE CIPIER .
EERSTE GEVANGENE.
TWEEDE GEVANGENE.
EEN SOLDAAT ..

(De landweg voor een gevangenis. Bladerlooze knotwilgen.
Op den achtergrond een muur met zware deuren.

MAIER TACHTIG.

EERSTE TOONEEL.
DE GRIJSAARD. HET HIND. EEN SOLDAAT.

De grijsaard.
Ho, m'n jongen. We an 'r. (Gaat op een omgevallen

boom zitten).
Het kind.
Gaan we niet binnen, grootvader ?
De grijsaard.
Nee, m'n kind. Hier blijven we wachten. We zijn to
vroeg.
Het kind.
En — en — en als-ie ons niet ziet ?
De grijsaard.
Hij ziêt ons. Kom zitten. Dichter bij. 't Is kil.
Het kind.
Komt moeder dan niet ?
De grijsaard.
Ja. U. Niet zoo ongeduldig. Moeder komt dadelijk.
Zit je warm ? Zoo. Ben je bang in 't donker ? Nee, he?
ZoO'n kerel als jij, wat?
Het kind.
Daar staat 'n soldaat.
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De grijsaard.
Ja, daar staat 'n soldaat.
Het kind.
Wb,arom staat-ie daar ?
De grijsaard.
Om ... Om ... Hij houdt de wacht.
Het kind.
De wacht ? ... Waarvoor ? Grootvader ? Grootvader I
De grijsaard.
Anders loopen ze weg.
Het kind.
Wie ?
De grijsaard.
Die daar zitten.
Het kind.
Waar ?
De grijsaard.
Daar — achter de muren. Zie je de raampjes in de
verte ? Die raampjes met tralies ?
Het kind.
0 ja. 'r Branden lichies. Wat 'n lichies I Wat 'n lichies 1...
Tien, twintig, honderd, duizend ... Niet, grootvader ?
De grijsaard.
Nee, niet zooveel. Nou tel je verkeerd.
Het kind.
En ... En ... Grootvader, waarom zijn 'r ijzers voor ? —
Slakp je grootvader ?
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De grijsaard.
Nee, m'n jongen...
Het kind.
Grootvader! Grootvader! Huil je?
De grijsaard.
Nee, nee, nee.
Het kind.
0 — Jo huilt wél — je oogen zijn nat... Je maakt
me bang... je maakt me bang, grootvader
De grijsaard.
Kom non! Stil non! Domme jongen Over 'n half uur
is 't dag, zie je je vader terug.
Het kind.
Zitrie Ook bij zoo'n lichie ?
De grijsaard.
Ja.
Het kind.
Dat lichie daar? Of dat daar? Of dat?
De grijsaard.
Dat weet 'k niet. Hoe wou 'k 't weten? 'r Zijn 'r
zoo'n boel.
Het kind.
En wie zit dakr dan?
De grijsaard.
Dat weet 'k niet — weet 'k niet Bij elk lichie zit
'n ander.
Het kind.
En — en -- praten ze illemaal met vader ?
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De grijsaard.
Nee, m'n kind. Elk raampje is van 'n kamer.
Het kind.
Van 'n kamer... Zooals thuis ?
De grijsaard.
Zoo mooi niet, leelijke, erg leelijke kamers met witte
muren ...
Het kind.
En bloempotten?... En ... En ...
De grijsaard.
Weet je hoe 'n kelder 'r uitziet ? In zoo'n kelder
woont wader ...
Het kind.
In 'n kelder ? En — en — 'r branden lichies, grootva ...
De grijsaard.
's Nachts.
Het kind.
En 'r zijn ramen ...
De grijsaard.
Die an hoog van den grond. Als Jo op Jo teenen
staat, kun je ns5g niet zien wat buiten gebeurt. Hoog, he ?
Het kind.
Waarom an ze zoo hoog ?
De grijsaard.
Niemand mag 'r door kijken.
Het kind.
Waarom niet?
De grijsaard.
't Mag niet.
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Het kind.
0. — 0. — En mag vader niet praten ? Met niemand niet ?
De grijsaard.
Nee.
Het kind.
Wat zou ik bang zijn, grootva. — In 'n kelder — en
's nachts 'n lichie — en niet praten
o, wat zou 'k
bang zijn
Grootvader
De grijsaard.
Ja.
Het kind.
Wat heeft vader gedaan ?
De grijsaard.
Niks.
Het kind.
Niks ? Heelemaal niks? Waarom komt-ie dan niet thuis?
De grijsaard.
Strakjes komt-ie.
Het kind.
Ik zou wegloopen...
De grijsaard.
De deur is op slot . . .
Het kind.
Dan zou 'k toch wegloopen.
De grijsaard.
En als de soldaat 't niet hebben wou? Die zou
schieten, domme jongen.
Het kind.
0. 0. — En — en die andere lichies — wat bebben
de andere lichies gedaan ?
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De grijsaard.
De andere lichies — die hebben — Wees stil. Zit je
warm?
Het kind.
Grootvader, je geeft geen antwoord. 'k Wor angstig
als je niks zegt . . .
De grijsaard.
Wat wil je dan weten?
Het kind.
Van de andere lichies .. .
De grijsaard.
Ja dan ?
Het kind.
Wat hebben ze gedaan ? .. .
De grijsaard.
Dat weet 'k niet — de een dit — de ander dat. —
Dat kun je nog niet begrijpen. Later alsje zbe• groot ben ...
TWEEDE TOONEEL.
EERSTE GEVANGENE. DE GRIJSAARD. HET SIND. DE SOLDAAT.

(De deuren worden geopend. De cipier laat een
gevangene uit).
De grijsaard (schrikkend).
Jacques!
Eerste gevangene (verloopen, oud

manneke).
Wie roept?
De grijsaard.
'k Dacht . . . 'k Dacht . . . 't Is zoo donker. Heb me
vergist .. .

15
Eerste gevangene.
Weet jij den weg naar de stad ? 'k Ben hier vreemd.
Het kind.
Zoo. Zoo. Al maar rechtuit.
Eerste gevangene.
Dank je. — Wacht jij iemand ?
De grijsaard.
M'n zoon.
Eerste gevangene.
Mot die ook loskommen?
De grijsaard.
Om acht uur .. .
Eerste gevangene.
Dan heb je de tijd. Wat is z'n nommer?
De grijsaard.
Tachtig.
Eerste gevangene.
Ken I niet. 'k Had tweehonderd-den. Zes maanden
gebromd. — Gedoome, wat is 't me vreemd...
De grijsaard (dof).
Mijn zoon zat twee jaar . . .
Eerste gevangene.
Obk gegapt?
De grijsaard.
Gegapt, née. — Dingen gezegd, die je niet zeggen mag.
Eerste gevangene.
Hoe komt-ie zoo stom ! Als je niet mag, dan mag-ie
niet! Affijn, je heb 't 'r goed. Je heb 'r to vreten. Eer
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we drie dagen verder an ben 'k 'r weer. Eerst me potje
verteren !
De grijsaard.
Wat zeg. je ?
Eerste gevangene.
Me potje verteren en weer in 't hotel ! Om 't even
waar. 'k Reis 't heele land af. Zoo zie je wat van de
wereld. Hohoho ! 'k Heb met vuurmakers extra verdiend.
Erwten sorteeren is 'n baantje ! Daar wor je draaierig
van ! 'k Mag lijjen da'k de volgende keer weer vuurmakers krijg! . a .
De grijsaard.
De volgende keer...
Eerste gevangene.
Vandaag is 't Woensdag. (Op z'n vingers tellend)...
Woensdag, Donderdag, Vrijdag — Zaterdag is 't op. Zaterdagavond — bij (lag heb je to veel bekijks — moer
'k 'n paar schoenen of 'n jas van 'n uitstalling — 't
eerste 't beste — laat me piepen en 'n uur later ben
'k onder dak. Ik kan niet tegen mistige lucht. Die bekomt me niet. Beroerd klimaat !
De grijsaard.
Hoe kun je zoo praten ! Pas vrij . . .
Eerste gevangene.
Wat wou je, vrind ? Je mot je weten to redden. Heb
je tabak ? Laat me is stoppen. Voor je pijp zou je 't
laten (stops). Dank je. Nou nog 'n vlammetje. He ! In
geen zes maanden gerookt ! Daar bezwijk je onder. Fijn 1
Prachtig ! Nou voel 'k me zoo weelderig als de lieve god
zelf. Duurt niet lang. Puf ! Gedoome wat lekker I — Pas
op je zoon, ouwe heer ! . . . Is dat je zoon?
De grijsaard.
M'n kleinzoon...
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Eerste ge vangene (in dronkenschap

van ochtendlucht en tabak,
onbeweeglijk pratend).
Pas op 'm hoor! Toen ik zoo oud was als hij, heb 'k
op 'n goeien dag drie appels gegapt. Ze noemen dat
stolen. Hohoho ! Wat 'n tabakkie 1 Daar smul 'k van !
En drie maanden gekregen. 't Was met inbraak — met
voorbedachte rade, zeg — hohoho ! — Vraag me niks
van de rechtbank — alles weet 'k — zéstien maal gezeten — je ken 't zoo gek niet verzinnen — pro deo —
pendente lite ... Als 'k nog langer procedeer wor 'k advocaat — cum laude ! cum laude ! Hohoho 1 — Nou, nou,
toen 'k 'r voor 't eerst uitkwam, was 't nits — me vader
vort — Been cent te verdienen — ze wOuen me niet —
niet voor niks ! Heb je dénmaal gezeten, dan mag-ie
verder in de open lucht blijven stAan ! Verdomd-gekke
boel. Zitten—staan ! Zes weken ben 'k fatsoenlijk geweest — wat 'n tabakkie 1 — om te zoenen ! — heb
boerderijen afgeloopen, heb meegevreten uit den bak
van de honden Of niks gevreten — dat noemen ze fatsoenlijk — (Dampt met genot) en — en — ben 'r weer
nétjes ingedraaid. 'k Mot zeggen machtig netjes. Je doet 't
niet na. 't Was 'n leverworstje — 'n worstje met kruien !
Delecieus ! — Toen 'k in de nor zat, had 'k 'r nog 'n
katar in me ingewanden van.
De grijsaard.
Stakker .. .
Eerste gevangene.
Laat na je kij ken ! Als je steelt ben je bon af, heb
je 'n paleis-van-'n-huis met bediening en livrei — steel
je niet dan wor je bestolen ! Hohoho ! Ze stelen allemaal
en per slot van rekening ben ik 'n uiterst respectabel man. 'k Lees nou al jaren stichteltke blaadjes —
in en uit me cel. Eens in de maand biecht 'k me zondigste gedachten. Wat weer ? Alleen dat erwten-sorteeren!
En die gortsoep ! Die is in Leeuwarden beter, veal beter.
Nummer Tachtig.
2

18
Daar mot 'k met den minister over praten 1 Wie is
minister ? Zjjn we liberaal of clericaal? 't Is ziiiir dat
je in 't logies buiten de politiek raakt ! (Dampt met
smakken). Laat je kop niet hangen ! Wees wijzer! Doe
as ik ! Nou, ajuus — kijk zoo'n rekruut staan blauwbekken I Wel bedankt kameraad. As jij 'r niet was geweest, hadden ze bij me ingebroken. (Zoekt in z'n vestzak naar 'n fool.) Da's voor jou. (De soldaat blijft norsch
staan). Mag-ie Diet ? Hindert niks. 'k Zal 'r een op
je gezondheid consumeeren. Ajuus. Tot Zaterdagnacht,
kameraad. (Af.)
DERDE TOONEEL.
DE GRIJSAARD. HET KIND. DE SOLDAAT.

Het kind,
Grootvader .. .
De grijsaard.
Ja.
Het kind. (Geheimzinnig,)
Was dat... was dat 'n dief ?
De grijsaard.
Nee, m'n jongen.
Het kind.
En — hij heeft appelen gestolen . • •
De grijsaard.
Stêlen, steen, hasch stelen is anders.
Het kind.
Witt is stolen, grootvader?
De grijsaard.
Stelen is ... (Gaat in verteltrant over). Zie je de
boomen daar ? — Hoe heeten ze ?
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Het kind.
Wilgen, grootva.
De grijsaard.
Juist, knotwilgen. Die groeien uit zich zelf, niemand
weet hoe. En omdat niemand 't weet, zeggen we dat
God ze laat groeien. 's Zomers hebben ze blaren, 's winters
takken. Die en die en die en nog verder an van mij
en van jou en van den soldaat en van iedereen. Want
wat God aan niemand, niemand geeft is van iedereen —
begrijp je ?
Het kind.
Ja, grootva...
De grtsaard. (Zacht).
Zoo is tales van ons, m'n kind — de lucht en de
wolken — de aarde, de boomen — 't licht en de
vruchten. Dat moet je voor later onthouen. Je heb op
Ales 'n recht, omdat je kijkt, denkt, ademhaalt, eet. Je
zou niet geboren zijn, als God — wat wij God nOèmen —
je er geen recht op had gegeven. En blister — ik zal
zoo lang niet meer levee. DE heb grijze haren. Als tie
witte haren krijgt, ben je als 'n plant die verdort, 'n
volgend jaar geen groen meer schiet. Weet je nog hoe
de roos thuis is gestorven ? Eerst was ze frisch, vol
knoppen. — en later — later heb jij de takjes gebroken —
hoorde je ze knappen. Zoo ga ik dood, morgen, overmorgen, over 'n jaar misschien. Dan leggen ze me onder
de aarde, waarop we nou zitten — je moet 'r niet bij
schrikken, domme jongen, want 't is mooi, Mel erg
mooi — en na jaren keer 'k terug in 'n blad, in 'n tak,
in 't licht, in 'n vrucht, in zoo'n steen als daar ligt.
Non lath je, m'n jongen. 't Lijkt je vreemd, niewaar,
dat grootvader overal in terugkeert, maar je hOeft 't
niet dadelijk to begrijpen, als je alleen maar v661, heel
veel blijft houen van wat je omringt. Alle menschen
die je kent : je vader, je moeder, armen en rijken,
koningen en keizers, gaan dood, veranderen in bloemen,
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water, hout, lucht — in wat je maar wil. En omdat de
goeie God dat zoo wonderlijk heeft geschapen — geen
sterveling er wat aan tegen kan houen, moet je knee
om je peen lief hebben, elken dag, elk uur. Met alles
lief te hebben, heb je God lief, zul je nooit iets voor
jezelf alldên verlangen, zul je voelen dat zoo'n boom
van elkeen is...
Het kind (blij).
Van u en van mij en van moe en van den soldaat
en van . . .
De grijsaard.
... En van een ieder. (De hand van het kind, dat een
tak wil breken tegenhoudend). Nee, takken breken,
mag niet 1
Het kind.
En u heb gezegd .. .
De grijsaard.
Ja — ja. Dat heb 'k gezegd. Ik heb 't gezegd zooals
't is — zooals we 't mOdsten weten. Maar langzaam aan,
m'n jongen, is 'n leelijk ding -genomen, hebben enkelen,
die sterk en slécht waren, het land, het water en al
wat er op is genomen — dat waren menschen. die God
niet kenden, m'n kind.

Nee, nee — want

Het kind.
kis ze God kenden, niet, niet? . .

De grijsaard.
Nou zijn we bezig, over de hèèle garde bezig, om den
grond wear we op loopen en de lucht die we ademen,
vrij te maken, zOts vrij, dat ieder gelukkig wordt, we
geen huizen met lichies meer noodig hebben, ale dbAr.
Later, v661 later zul jij 'r aan meehelpen — want je
vader en moeder zullen je leeren kijken, zooals ik 'tie
vader geleerd heb... Die man was geen diet
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Het kind.
Née — die was heelemaal geen dief. — En va,der,
grootva?
De grijsaard.
Daar is moeder.
VIERDE TOONEEL.
DE GRIJSAARD. HET KIND. DE VROUW. DE SOLDAAT.

De vrouw.
De wagen ree zoo langzaam, zoo langzaam. 'k Was
bang to laat to komen.
De grijsaard.
Je ben nog to vroeg.
Het kind.
Moe, 'r hebben zoo'n boel lichies gebrand — wel
honderdduizend. Nou zijn ze uit.
De grijsaard.
't Wordt dag. Heb je gehuild ? Je oogen zijn rood.
De vrouw.
Twee jaar ! Twee jaar. (snikt). Twee jaar in zoo'n
cel, twee jaar opgesloten ale 'n wild dier, twee jaar
weg van je vrouw en je kind, twee jaar... 0, m'n
arms Jacques 1
De grijsaard.
Laten we blij zijn dat 't voorbij is . . .
De vrouw.
Voorbij ? Voorbij ? Noem je dat voorbij wader ? Nooit
krijgt-ie z'n gezondheid terug. Je heb 'm de laatste
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maal niet gezien — de laatste maal — toen we elkaar
mochten spreken achter 't hek — met den bewaarder
'r bt ! Twee jaar!... Twee I . . . Hij, die dag aan dag
werkte en las — hij met z'n enthusiasme — hij, dat verstompend, krankzinnigmakend gebeul zonder 'n woord
to spreken ! Kun je 'n laffer, gemeener marteling denken ?
0, o, arme Jacques 1 . . .
De grijsaard.
We zien 'm dadelijk terug — 't ergste is geleden.
Kom, kom, ontvang 'm niet zOO1
De vrouw.
En voor wat? Witt heeft-ie misdaan I .. .
De grijsaard (sussend).
'2. Staat 'n soldaat .. .
De vrouw.
Twee jaar omdat je zegt, wat ze niet hOOren willen,
omdat je schrtft wat je niet schrijven mag 1 Twee jaar
luchtscheppen als 'n beest op 'n binnenplaats — geen
krant, geen bezoek! Twee jaar! Twee jaar! (Er wordt
langzaam-dreunend een bel geluid.) God !
De grijsaard.
Ze gaan aan 't werk.
De vrouw.
En ht kOmt niet...
De grijsaard.
't Zal nog geen acht uur zijn.
Het kind.
Waarom bellen ze, grootva?
De grijsaard.
Stil 1 . . . Jacques ! (Het luiden houdt op).
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VIJFDE TOONEEL.
DE GRIJSAARD. HET KIND. DE VROUW. DE TWEEDE
GEVANGENE. DE SOLDAAT.

De vrouw.
't Is Jacques niet I
Tweede gevangene (dof).
Hoe loopt de weg naar de stad ? — Zoo ? Dank je.
De vrouw.
Komen 'r niet meer ?
Tweede gevangene.
Dat zal wel. — Ben 'k ver van de stad ?
De grijsaard.
'n Uur.
Tweede gevangene.
Heb je Been — vrouw gezien?
De grijsaard.
Niemand.
Tweede gevangene.
Ze wist toch 't uur.
De grijsaard.
Wie zoek je ? .. .
Tweede gevangene.
'k Zoek . . . 'k Zoek . . . Ze kan dood zijn — of — of ...
De grtsaard.
Schêêlt je wat ? .. .
Tweede gevangene.
Duizelig . . . Is al voorbij ... Ze had me geschreven
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— Nou is ze 'r niet.,. We hebben mekaar in geen drie
jaar gezien .. .
De grijsaard.
Heeft ze je niet opgezocht ? . ..
Tweede gevangene.
Mocht niet... We waren niet getrOtwd. — Ze was
zwanger van me. — Goeien dag.
Het kind.
Nee — z66 meneer 1
Tweede gevangene.
Dank je, jongen .. .
De vrouw.
0, hij komt niet! — Hij komt niet ! .. .
Tweede gevangene.
Zit 'r iemand van jiillie ?
De vrouw.
Ern man...
Tweede gevangene.
Is z'n tijd om ?
De grijsaard.
Goddank I
De vrouw.
Waar blijft-ie ? Waar blijft-ie !
Tweede gevangene.
Maak je niet bezorgd. Wees blij dat-ie vrij komt.
't Is niet uit to houen in die cellen. 'k Ben 'r kapot
van, heb me gezicht niet herkend in de kamer van den
directeur. Daar schrik je van na zoo'n tijd. Vannacht heb
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'k heelemaal niet geslapen — van spanning — van
spanning — en 'r was zoo'n rauw gegil in de gang...
De grijsaard.
Gegil?
Tweeds gevangene.
weer een gek geworden .. .
De vrouw.
Gek ?
Tweede gevangene.
Gebeurt zoo dikwigs. — Soms mot je je hoofd in je
handen wringen — denk je dat de stilte in je hersens
brandt — snik je uren en uren. — Driemaal heb 'k 't
gillen gehoord — voor twee jaar — voor 'n maand —
vannacht. — Eerst toen ze 'm uit z'n cel hadden gehaald en in de boeien gezet — kon je slapen. — Dat
is m'n afscheid geweest — vergeet 't nooit. — Da's
schrikkelijk .. .
De vrouw.
In welke gang heb je...
Tweede gevangene.'
In mijn gang — had twee en tachtig...
De vrouw.
Twee en tachtig...
De grijsaard.
Twee en tachtig...
Tweede gevangene.
Groet je man — van twee en tachtig. Goeien morgen.
De grijsaard.
Goeien morgen.

26

ZESDE TOONEEL.
DE GRIJSAARD. HET KIND. DE VROUW. DE CIPIER.
DE SOLDAAT.

(Een gerekte stilte. Zij blijven angstig wachten. De
soldaat die onbeweeglijk heeft gestaan, begint op en
neer to loopen).
Het kind.
Grootvader.
De grijsaard.
Stil. Niet spreken.
De vrouw (gaat naar de deuren,
schelt aan. Een loket wordt
geopend).
Is — Is . . .
De cipier.
Wat mot je ?
De vrouw.
1k wacht nummer tachtig.
De cipier.
Nommer tachtig ?
De vrouw.
Hij moet vrij komen — en hij komt niet, hij komt
niet...
De cipier.
Zoo. Weet je dat Mier ?
De vrouw.
Ja — ja . ..

De cipier.
Zal voor je hooren ! (duvet het loket dicht).
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De vrouw (leunend tegen de

deuren).
0I 0!
De soldaat.
Hier niet blijven staan, moeder.
De vrouw (neerzinkend bij den

grijsaard).
Vader, vader, 'k ben bang, afschuwelijk bang.
De grijsaard.
Je ben opgewonden — je ben ziek — toe — toe !
Het kin d (zenuwachtig-lachend).
litoeder hunt als vader terugkomt. Je mac' niet huilen,
moe !
De vrouw.
0, m'n engel, m'n kind . . . (Een der deuren wordt

geopend. Zit vliegt op).
De cipier.
Nummer tachtig is — ziek geworden.
De vrouw.
Ziek ? — Ziek ? — (Plotseling gillend). Gék ? — Is-ie
gek geworden ! .. .
De cipier (aarzelend).
Vannacht . . . Ja ...
De vrouw.
Laat me bij 'm — laat me bij 'm . . •
De cipier.
Dat kan niet...
De vrouw.
Ik wil -- wil — laat me door ! .. .
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De cipier.
Kom weer verstandig — 't mag niet.
De vrouw.
Mig niet — mag niet ? — Ik smeek je — smeek je 1
De cipier.
Hij is — niet meer hier . . .
De vrouw.
Niet meer hier ? .. .
De cipier.
Vanmorgen heel vrOdg is-ie vervoerd — na — na 't
gesticht.
De vrouw.
Vervoerd — vervoerd! (Staat wezenloos).

(De cipier sluit de deuren).
De grijsaard.
0 — m'n arm kind...
De vrouw(tegen de deuren bon-

zend).
Doe open ! Doe open — 'k wil 'r in !
De soldaat.
Niet an de deuren kommen.
De vrouw.
Doe open ! — Jacques 1 — Geef m'n man terug ! . ..
M'n man, dien jullie dOddgemarteld hebben ! . . . Jacques I
Jacques!
De grijsaard (schreiend).
Toe!
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De vrouw.
Gek — gék — in zoo'n cel — all6On in zoo'n cel -0, God! ... (Zij zakt ineen).
Het kind (zachtjes).
Moe 1 Lieve moe ! Moe dan ! ...
Amsterdam, November 1898.

(Doek).

TOONEELSPE LEN
verschenen in de
WERELD-BIBLIOTHEEK,
NEDERLANDSCHE BIBLIOTHEEK,
RUSSISCHE BIBLIOTHEEK,
TO ONEEL-BIBLIOTHEEK,
OORSPRONKELIJKE UITGAVEN.
NEDERLANDSCH :
N. B. J. F. E. CELLIERS: Liefde en Plig, 4 bedr.
(10 m.. 2 yr., officieren enz )
T. B. SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL: Een Boete,
tooneelspel in 3 bedrijven (4 m., 6 vr ) . . .
T. B. A. VAN GOGH-KAULBACH: Eigen Haard,
tooneelspel in 4 bedrijven (7 m., 8 yr.) . . .
HERMAN HEIJERMANS:
T. B. De Meid. Komedie van haat, 2 bedr. (3 m., 5 yr.)
T. B. Beschuit met Muisjes. Een familiegebeurtenis in 3 bedr. (5 m., 6 vr )
T. B. De O p gaande Zon. Een spel van den middenstand in 4 bedr. (13 m., 5 vr )

T. B. Elm Mei. Dramatische schets in 1 bedrijf (1 vr.,
4 m., kinderen)
T. B. „Gltick Auf!" Een spel-van-de-mUnen in 4 bedr.
MULTATULI:
N. B. XVIII. Vorstensehool (6e druk) (16 m. ; 4 vr).
N. B. XLVI. Aleid (6 m., 5 yr.)
N. B. LXXXIII* H. ROLAND HOLST-v. d SCHALK:
De Opstandelingen, lyasch drama in 3
bedruven (2e druk) (10 m., 1 y r. en koren). . .
T. B. WILLEM SCHORMANN : Veertig, tsp. 4 bedr
(5 m. 5 vr . )
J. A. SIMONS-NEES :
O. U. Tooneelspelen I. (Twee Levenskringen (2 m.,
3 vr.) - Van Hoogten en Vlakten (3 xn., 4 yr.) Zip Evenbeeld) (2 m., 3 yr.).
0. U. Tooneelspelen IL (Een Moeder (4 m., 7 yr.) Sint Elisabeth (8 in., 5 yr.) - Kasbloem)
(5 in., 6 vr.).
N. B. I. De Veroveraar, tsp. 5 bedrijven (2e druk)
(4 m., 10 yr.)
N. B. XXIII. Atie's Huweltjk, tsp. 4 bedr. (2e dr.)
(3 m., 5 vr
)
N. B. LXXXI. Een Paladtjn, blijsp. in 4 bedrijven
(20 m., 19 yr., kamermeisjes, enz.). ......
T. B. VOOr bet Diner (1889). Een voorstukje in
1 bedrijf
T. B. Ztjn Evenbeeld, tooneelsp. in 3 bedrijven
(2 yr., 1 in., 1 jongen)
T. B. Een Moeder (tooneeluitgaaf), tsp. in 4 bedr
(4 in., 7 yr.)
JOOST VAN DEN VONDEL:
N. B. LI. Adam in Ballingschap. (Se dr.) (7 m.,
1 yr., reien)
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Lucifer (2e druk) (8 m., engelen, geesten). . f
T. B. Beide met Inleiding en Aant. van L. S.
ALBERT DE VRIES: Vijf zedespelen in den
bedrijf:
T. B. De Nieuwe Directeur, (10 m ) „
T. B. De Zoon, (1 m., 1 yr.) - Crediet, (4 yr.
1 m)
samen „
T. B. De Courant, (6 m.) - De Journalist(e)
(5 m., 4 yr.)
samen „
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KLASSIEK, GRIEKSCH EN LATIJN:
W. B. 70. ARISTOPHANES: De Ridders. Metrische
vertaling door Dr. H. C. Muller (5 m., zwijgenden, koor)
f 0.20 0.30 0.40
W.B. 88. PLAUTUS: De Tweelingbroeders, vertaling van Prof. Van Herwerden. (6 m., 3 vr ) „ 0.20 0.30 0.40 . . . . .
W. B. 44. SOPHOCLES : Antigone, vertaald door
Dr. H. C. Muller. (7 m., 3 vr., koordienaressen
en dienaren)
” - - 0.40 -

ENGELSCH:
SHAKESPEARE:
W. B. 21. Coriolanus. (13 m., 4 yr., samenzweerders)
2e druk
„ 020 0.80 0.40
W. B. 77. Macbeth.(21m.,4vr.,heksen,soldatenenz.) „ 0.20 0.30 0.40
W. B. 90 Othello. (11 m., 3 yr., officieren, senatoren enz.) ,
„ 0.20 0.30 0.40
T. B. Julius Caesar. (33 m., 2 yr., burgers enz.). . „ 0.25 - 0 40
0. U. Antonius en Cleopatra. (30 m., 4 yr., officieren enz.)
„ 0.35 0.60 L0. U. De Koopman van Venetid. (16 m., 3 vr.,
beambten enz.)
„ 0.35 0.60 1.Alle vertaald door Dr. Edward B. Koster.
BERNARD SHAW:
W. B. 91. Mevrouw Warren's Bedrjjf (4 m., 5 vr.)
2e druk
" 0.20 0.30 0.40
W. B. 128* Mensch en Oppermensch. (4 m., 2 yr.) „ 0.80 - 0.50
Beide vertaald door J. A. Simons-Mees.
W. B. 81. Je kunt 't nooit weten. (6 m.. 3 yr.,
2 zwijgenden), blijspel in 4 bedrijven, vertaald
door Ph. J. Gunning
n - - 0.40
T. B. Blanco Posnet's ware Gedaante, vert
- 0.40
J. Kuylman. (1 bedr., 4 m., 8 yr.,
...... „ 0.25
T. B. Majoor Barbara (4 bedr., 9 m., 6 yr.) Vertaald
door S. B. Stokvis
" 0.25 - 0.40
T. B. Trouwen, vertaald door J. Kuylman
, 0.25 - 0.40
Alle met inleiding van L. S.
W.B. 127. SHELLEY: Prometheus Ontboeid,
lyrisch ti eursp., metrische vert. Alex. Gutteling.
4 bedr. (8 m., 3 y r., geesten enz ) ...... „ 0.20 0.30 0.40
T. B. SHERIDAN: De Rivalen. (5 bedr., 8 m., 4 yr.)
Vertaald door Carry van Bruggen
, 0.25 - 0.40
W.B. 129. OSCAR WILDE: Salome, (11 m., 2 vr.,
slavinnen, joden enz.), en Ben Florentijnsch
Treurspel, (2 m., 1 yr.) - Vertaling van
Dr. P. C. Boutens, samen
„ 0.20 0.30 0.40

......

NOGRSCli:
W. B. 36'87. BJ. BJORNSON : Boven MenschetUke
Kracht, (10 m., 4 vr )

ingen. Cat. Linn. Keurb.
f - - 0.70

HENRIK IBSEN:
W. B. 4. Steunpilaren der Maatschappti, tooneelspel in 5 bedr. (10 m., 9 yr., burgers enz.), 30 dr. „ 0.20 0 30 0.40
W. B. 40 Eon Poppenhuis (Nora). (4 m., 4 vr.,
„ 0.20 0.30 0.40
3 kinderen), 2e druk
W. B. 73. Een Vijand van het Volk. (7 m., 1 vr.,
„ 0.20 0.30 0.40
3 kinderen, burgers enz.) . . . . ..
W. B. 119.* Mededingers naar de Kroon. (15 m ,
5 yr., yolk, priesters enz )
„ 0.30 0.40 0.50
Alle (behalve W. B. 4) vertaald door Margaretha
Meyboom, en met inleiding van L. S.

DUITSCH:
W. B. 96. WOLFG. VON GOETHE : Iphigeneia in
Tauris, metrische vertaling Dr. P. C. Boutens.
„ 0.20 0.30 0.40
(4 m , 1 vr.)
W. B. 155/156 * Faust, Metrisch vertaald, ingeleid en
toegelicht door C. S. Adama van Scheltema . „ 0.50 0.65 0.80
W. B. 43. GERHART HAUPTMANN : De Verdronken Klok, sprookjesdrama, metrische vert
van Mr. Is. Hen (6 m., 2 vr , geesten enz ) „ - 0.30 0.40 W. B. 19. FRIEDRIOH HEBBEL : Maria Magdalena, vertaling van Louis Landry. (8 m., 3 yr.) II - - 0.40 -

FRANSCH:
MOLIERE :
„ 0.20 0.30 0.40
W. B. 67. Geleerde Dames. (8 m., 5 yr.)
„ 0.20 0.30 0.40
W. B. 112. Tartufe (6 m., 6 yr.)
W. B. 132. De Misanthroop. (8 m., 2 yr., 1 zwijgende) „ 0.20 0.30 0.40
Alle metrische vertalingen door W. J. Wendel
W. B. 16. De Schelmenstreken van Scapin,
vertaling van S J. Bouberg Wilson. (9 m , 3 yr.) fl - 0.30 0.40
T. B. AUGIER en SANDEAU : De Schoonzoon
van mljnheer Poirier, vert. door Top Naeff
, 0 25 - 0.40
(6 m., 1 vr )
T. B. EMILE ZOLA : De- Erfgenamen van Rabourdin. Kluchtspel in 3 bedr., vertaald door
L. Landry. (6 na., 4 vr )
„ 0.25 - 0.40

RUSSISCH:
R. B. 6/7. MAXIM GORKIEJ : Zonnekinderen,
vertaling van Jos. C. Termaat. (9 m., 7 yr.) . . „ 0.70 - 1.R. B. 11 12. N. W. GOGOLJ: De Revisor, blijspel,
vertaling van Jos C. Termaat. (22 m., 5 yr.) . „ 0.70 - 1.R. B. 17/18. D. S. MEREZJKOWSKJOE : Paul I,
historisch drama, vertaling van Annie de Graaff.
„ 0.70 - 1.(4 m., 2 yr., militairen enz )

........

