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DE K MEDIE DER LIEFDE
C MEDIE IN DRIE BEDRIJVEN
(1862)

ERS NEN .
Mevrouw HALM, een ambtenaarsweduwe .
ZWAANHILDE

haar dochters .

ANNA
VALH, een jong schrijver
LIND, student in de theolog'le

loge's van mevr •

Hamm.

G UDSTAD, groothandelaar.
STUIVER, klerk.
Juffrouw EKSTER, zijn verloofde .
STR MAN, dorpsdominee .
Mevrouw STR MAN, zijn vrouw .
Studenten, gasten, families en verloofde paren.
De acht kleine meisjes van den dominee .
Vier tantes, een huishoudster, een oppasser, dienstmeisjes .
Het stuk speelt op mevrouw Halm's villa aan den
Drammensweg bij Kristiania ( slo) .

EERSTE BEDRIJF .
Een mooie tuin, onregelmatig maar smaakvol aangelegd . p den
achtergrond ziet men de fjord met haar eilanden . Links van de toeschouwers het hoof dgebouw met een veranda en daarboven een
openstaand zolderraam . Rechts op den voorgrond een open priedl
met taf el en banken. Het landschap ligt in sterke avondbelichting .
Het is in den voorzomer ; de vruchtboomen bloeien.
Bij het opgaan van het scherm zitten mevr . Halm, Anna en juffr .
Ekster in de veranda, de beide eersten met een handwerk, de laatste
met een boek. In het prieel ziet men Valk, Lind, Goudstad en Stuiver ;
op de taf el staat een punchbowl met glazen . Zwaanhilde zit alleen
op den achtergrond bij het water.

V a 1 k (staat met opgeheven glas en zingt) .

U werd tot vreugde en geluk gegeven
In stillen bloemhof zonblijde dag ;
Klaag niet dat Herfst ons niet altijd kan geven
Wat er in Lente's beloften lag!
Bloesemtakken in lichte kleuren
Breiden zich welvend over u uit
Laat dan vannacht de storm ze verseheuren,
Strooien langs velden en heuvlen zijn buit!
Koorvan de ieeren.
Laat dan vannacht de storm ze verscheuren,
enz .
Va1k .
Waarom to vragen naar rij pe vruchten,
Als alle boomen to bloeien staan?
Waarom to treuren, waarom to zuchten,
Zwoegend en slavend door 't leven to gaan?
Waarom in 't veld op hooge stangen
Vogelverschrikkers met jas en hoed?
Broeders, wij willen der vogelen zangen,
Klinkend ons tegen lieflijk en zoet!
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De Heeren.
Broeders, wij willen der vogelen zangen,
enz .
Va1k.
Waarom de spreeuwen to verjagen
Uit uw rijk-bloeienden kersengaard?
Laat hen maar stelen die enkele dagen
Vogels zijn dubbel burs zangloon waard .
Gloof me, de roil zal u wis bekoren :
Zoete zangen voor late vrucht .
„Snel vliedt de tijd!" -- bet snerpt u in de ooren,
Nu ook de zomer weer henen vlucht.
De Heeren .
„Snel vliedt de tijd !" -- bet snerpt u in de ooren,
enz .
Va1k .
Levee wil ik en juichend genieten
Tot ze is ontbladerd, de laatste beg !
Wat er van 't schoon dan nog over mag schieten .

Veeg bet gerust met al dorheid weg !
0 p de slagboom! Laat 't vee naar begeeren
Gretig grazers, wijd en zijd . . .
I k plukte de bloemen - wat kan 't mij deren
Wie in de doode rest zich verblijdt!
De Heeren .
I k plukte de bloemen - wat kan 't mij deren
enz .
V a 1 k (tegen de dames) .

Kijk, dat was nu bet lied waarom u vroeg ;
Wil wat toegevend zijn - veel zaaks is 't niet .
Goudstad .
Wat maakt bet nit, als 't lied maar goeden klank heeft!
Juffr . E k s t e r (kijkt rond) .
Maar Zwaanhild, die er joist zoozeer op aandrong
Toen Valk begon, was 't of ze vleugels kreeg . . .
Nu is ze weggevlogen .
A n n a (wijst naar den achtergrond) .
Neen, daar zit ze .
Mevr . H a 1 m (zuchtend) .
at kind ! Mijn God, wie leert haar ooit manieren !
Juffr. E k s t e r .
Maar mijnheer Valk, mij leek uw lied op 't eind
2
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Veel minder rijk aan
ja, aan poezie
Dan her en daar er wel in is to vinden .
Stuiver .
Ja, en 't was toch gemakkelijk genoeg
m aan bet slot iets meer daarvan to geven .
V a 1 k (klinkt met hem) .
Je smeert maar op, als lijm tusschen de barsten,
Totdat bet plakt en 't bout gemarmerd lijkt .
S t u i v e r (onverstoorbaar) .
Ja, dat gaat best ; dat weet ik nog zoo goed
Zoo deed ik 't ook . . .
Goudstad .
Wat? Heeft u ook gedicht?
Juffr . Ekster.
Mij n liefste ? 0 ja!
St uiver.
ch, 't was niet van belang .
Juffr. E k s t e r (tegen de dames) .
Hij 's in zijn hart romantisch .
Mevr . H a 1 m .
Ja, dat is hij !
St uiver .
Maar flu niet meer ; dat is al lang geleden.
Va1k .
Vernis en romantiek slijt op den duur .
Maar vroeger wel dus . . . ?
Stuiver .
Ja 't was in dien tijd
Toen ik verliefd was .
Va1k .
Was? Is die voorbij?
'k Dacht niet dat je al dien roes had uitgeslapen!
St uiver .
Nu ben ik immers officieel v e r 1 o o f d,
Dat is wat meer toch dan v e r 1 i e f d, zou 'k denken !
Va1k .
Zeer juist, mijn beste vriend, dat vind ik ook!
Dus geavanceerd, was 't moeilijkste overwonnen
Bevordering van minnaar tot gelief de .
S t u i v e r (met een welgevallig herinneringslachje) .
Het is toch zonderling! 'k Zou haast gaan twijflen
f mijn herinnering mij niet bedriegt . (tot V alk gewend)
3
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Nu zeven jaar geleden
't is onglooflijk!
Maakte ik in stilte verzen op 't kantoor .
Va1k .
Maakte jij verzen
aan den les'naar?
Stuiver .
Aan de tafel.
Goudstad .
Silentium ! Nu heeft de klerk het woord !
St uiver.
Vooral zoo 's avonds, als 'k vrij-af had, dan
Concipieerde ik heele reeksen verzen,
Zoo lang sours als - ja, twee, drie vellen vol.
Dat gang!
Va1k.
Je gaf je Muze maar een schop
Dan draafde ze al . . .
St uiver .
f het papier gestempeld was of niet, was haar volmaakt our 't even !
Va1k .
De stroom der poezie vloeide even vlot?
Maar zeg, hoe drong je toch den tempel binnen?
St uiver.
't Breekijzer van de liefde, vriend, dat hielp me .
Met andre woorden : juffrouw Ekster was
Die een pool later mijn verloofde werd ;
Want toen was zij . . .
Va1k .
Alleen nog maar je v 1 a m.
S t u i v e r (voortgaand) .
D.at was een vreemde tijd ; 'k vergat mijn studies
Mijn pen vermaakte ik niet, neen, 'k moest haar stemmen ;
En als zij sours bleef haken in 't papier,
Klonk dat als melodie van wat ik schreef .
Ten slotte expedieerde ik toen een brief
Aan haar -- aan haar . . .
Va1k .
Wier liefste jij toen werd.
St uiver .
En stel je voor, dienzelfden dag kwam 't antwoord
Mijn aanzoek aangenomen
klaar was Kees !
4
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Va1k .
En jij, je voelde je op 't kantoor een held :
Je liefde had je nu in veil'ge haven !
Stuiver .
Natuurlijk .
Va1k .
En van dichten kwam niet meer?
Stuiver.
Neen, 'k heb daarna den drang nooit meer gevoeld ;
't Was of opeens mijn dichtaar mij begaf .
En als ik nu een enkle maal beproef
Een Nieuwjaarsvers of zoo-lets op to stellen,
Dan speel ik het met rijm noch rhythme klaar,
En -- ik begrijp niet waar het 'm in zit
Maar 't wordt kantoorstijl-werk, geen poezie .
G o u d s t a d (klinkt met hem) .
En daar is u zoowaar niet minder om ! (tegen Valk) .
U denkt wel dat in 't boot] e van 't geluk
Alleen voor u een plaatsje woodt bewaard ;
Maar wees voorzichtig, als ge u op dien tocht waagt !
Wat nu uw vers betreft, zoo weet ik niet
f het poetisch is in allen deele,
Maar hoe u ook de woorden wendt of keert,
Toch deugt niet uw m o r a a 1, dat zeg ik u .
Wat is dat nu voor een economie,
Die vogels vrij het groene ooft last pikken
Voordat het worden kan tot rijpe vrucht ;
Die koe en schaap hier vrij in 't gras last weiden
Als 't naar den zomer loopt? - Nu, mevrouw Halm,
Het zou er hier mooi uitzien 't volgend jaar!
V a 1 k (staat op) .
ch, 't volgend, volgend ! 't Maakt mij wee, de zin
Die in dat slappe woord „het volgend" ligt .
Dat maakt wie 't rijkst aan vreugd is tot een beedlaar!
Was ik een sultan op 't gebied der taal,
Een uurtje maar, dat woord kreeg 't zijden koord,
Als b en g in Knudsen's nieuwe spraakkunst 1 ) .
St uiver .
Wat heb je dan tegen dat woord der hoop?
1) K. wilde o. a. de b en de g van de Deensch-Noorsche schrijftaal,
in overeenstemming met de spreektaal, door de harde p en k vervangen .

DE K MEDIE DER LIEFDE .

Va1k.
at het Gods mooie wereld ons versombert.
„De volgende liefde", „de volgende vrouw",
„De volgende maaltijd" en „'t volgend levee"
Kijk, die vooruitziendheid die daarin ligt,
Die is bet die der vreugde zoon verarmt.
Zoo ver je ziet verleelijkt ze onzen tijd,
Doodt ze 't genot dat ons bet heden schenkt.
Je hebt Keen rust eer je de boot gestuurd hebt
Met zwoegend tobben naar bet „volgend" strand ;
Maar bee je eenmaal daar -- mag je dan rusten?
Neen : je moet weder naar een „volgend" ijlen .
Zoo gaat het voort, steeds voort maar, 't levee nit .
God weet of dan zelfs wel een rustplaats wacht !
Mevr. H a 1 m.
Foei, mijnheer Valk, hoe kan u toch zoo spreken!
A n n a (nadenkend) .
0, wat hij zegt kan ik heel goed begrijpen ;
Er moet toch in den grond iets waars in zijn .
Juffr . E k s t e r (bezorgd) .
Ach, mijn aanstaande moet dat maar niet hooren,
Hij 's excentriek genoeg . . . floor eens, mijn beste,
Toe, kom eens even bier !
S t u i v e r (bezig zijn pijp schoon to makers) .
Ik kom zoo daadlijk .
G o u d s t a d (tegen Valk) .
Ja, een ding is mij duidelijk althans :
Die vooruitziendheid mocht u wel wat meer
In eere houden ; - stel 't geval dat u
V a n d a a g grog dichten en daarvoor gebruikte
Al wat u heeft in kas aan poezie,
Den heelers kostbren voorraad - en u zag
Dat er nets meer van over was, als u
Den a n d r e n m o r g e n 't „volgend" wou gaan dichten -Dan kreeg mevrouw Kritiek u gauw to pakken
Va1k.
Ik twijfel hard of zij 't bankroet zou merken ;
Dan slenterde' arm in arm Kritiek en ik
Gemoedlijk samen voort langs de' eigen weg . (afbrekend met
veranderde stem).

Maar zeg eens, Lind, wat scheelt jou eigenlijk?
Je zit daar maar den heelers tijd zoo stuursch ;
6
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f bestudeer je soms den bouw van 't huffs?
L i n d (zich beheerschend) .
Ik, Valk ? Hoe kom je daar flu bij ?
Va1k.
Ja zeker !
Je wendt je oogen van 't balkon niet af .
Zijn bet de breede bogen der veranda
Die je met zooveel diepen ernst beschouwt ?
f wel bet kunstig snijwerk van de deur,
f van de vensterluiken, met die boomers?
Want i e t s houdt je gedachten toch geboeid .
L i n d (met een stralend gezicht) .
Neen, je vergist je ; ik zit bier maar en 1 e e f .
Bedwelmd door 't nil, verlang ik verder niets .
'k Heb een gevoel alsof ik aan mijn voeten,
Zag uitgespreid der heele wergild schatten .
Dank voor je lied van 't blijde lenteleven :
at was als uit mijn eigen ziel gegrepen! (heft zijn glas op
en wisselt een blik met Anna, onopgemerkt door de anderen) .

Deez' dronk de bloeme die zoo lieflijk geurt,
Zonder to denken dat ze eens wordt tot vrucht ! ( ledigt zijn glas) .
V a 1 k (kijkt hem aan, verrast en
aangedaan, maar dwingt zich tot een luchtigen toon) .

Hoort, lieve dames, dat is nu wat nieuws !
Hier maakte ik ongedacht een proseliet .
Nog gistren liep bij met bet psalmboek rond,
Vandaag roert boudweg bij de dichtertrom .
Men zegt wel dat een dichter wordt geboren,
Maar soms kan men een prozaschrijver mesten
Zoo onbarmhartig als een arme gaps,
Met rijmgeknutsel en metrisch geknoei,
at alles in hem, lever, ziel en krop,
Zit opgestopt met lyrisch vet en kruim
Van rhetoriek, als bij wordt uitgehaald . (tegen Lind) .
Mijn dank intusschen voor je vriendlijk woord ;
Voortaan dus tok'len samen wij de her .
Juflr . E k s t e r.
Ja, mijnheer Valk, u werkt nu zeker veel?
De rust bier buiten tusschen bloesemboomen,
waar u alleen en ongestoord kan dwalen . . .
Mevr . H a 1 m (glimlachend) .
Neen, bij is lui, bet is een ware schand' .
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Juffr . E k s t e r.
Ik dacht zoo dat, als gast van mevrouw Halm,
U joist heel druk aan't dichten raken moest. (wijst naar rechts) .
Dit klein pried, zoo achter 't loof verscholen,
Lijkt voor een dichter mij als uitgezocht ;
Dear, dunkt mij, moet u in de stemming komen, . .
V a 1 k (gaat naar de veranda en
leant met de armen op de balustrade) .

Bedek mijn oogen met der blindheid wags,
Dan zal ik dichten van den lichten hemel !
Bezorg mij voor den tijd van eene maand
Een smart, een knauwend, reuzegroot verdriet,
En 'k zing den jubel van dit levee uit!
f liever nog - bezorg mij maar een vrouw
Die is mijn a!, mijn licht, mijn zon, mijn God .
'k Heb nzen-Lieven-Heer daarom gesmeekt,
Maar Hij bleef doof - of houdt zich zoo, helaas !
Juffr. E k s t e r .
Foei, maar dat is profaan
Mevr. H a 1 m .
Ja, 't klinkt heel leelijk!
Va1k .
0, denk toch niet dat mijn bedoeling is
Met hear gearmd to gaan dear wear men 't hof maakt ;
Neen, midde' in wilde juubling van 't geluk
Moest zij naar 't oerland weer van de eeuwigheid .
Wat zielegymnastiek, die heb ik noodig ;
Licht kreeg ik op die wijs mijn deel er van .
Z w a a n h i 1 d e (is naderbij gekomen ;
zij staat flu vlak bij V elk en zegt op beslisten toon, maar met iets
schertsends : )

Goed, ik zal voor u bidden om zoo'n lot
Maar als het komt - draag het den als een man !
V a 1 k (heef t zich verrast omgekeerd) .
0, julfrouw Zwaanhild! - Ja, ik zal mij waapnen .
Maar glooft u ook dat ik vertrouwen ken
p uw gebed, als iets van groote kracht ?
Want och, de hemel last zich niet verbidden .
Ik weet wel dat uw wil volstaat voor twee
m van mijn zielerust mij to berooven,
Maar of uw gloof daartoe voldoende is
Kijk, dat 's de vraag!
8
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Z w a a n h i 1 d e (half in crest, half f
schertsend) .

Wacht tot bet iced er is,
Verwoestend 's levees lichten, groenen zomer .
Wacht tot bet knaagt en schrijnt bij dag en nacht :
Dan kept van mijn geloof u pas de kracht . (zij gaat naar de
dames toe) .

Mevr. H a 1 m (op gedempten toon) .
Dat juilie samen nooit kunt vrede houden!
Nu heb je Valk in crest edit boos gemaakt . (gaat voort zachtjes
en vermanend to spreken . Juf/r . Ekster mengt zich in bet
gesprek . Zwaanhilde staat er koud en zwijgend bij) .
V a 1 k (gaat na een kort nadenken zwijgend naar bet priedl en zegt voor zichzelf keen) .

En straalde zekerheid uit hare oogen .
Kon 'k maar gelooven zoo als zij, zoo vast,
Dat mij de hemel . . .
Goudstad .
Neen, dat wil God niet !
Het ware, met respect, ook al to dwaas,
Als zulke orders werden uitgevoerd .
Neen, weet-u, schrandre bass
: wat noodig is
Is gymnastiek voor armen, beenen, lijf ;
Lig bier niet naar bet groene loof to staren
Den lieven langen dag ; hak liever bout .
En 't zou dan wel vervloekt gek moeten loopen,
Als u niet binnen veertien dagen was
Bevrijd van al die malle dichterkuren .
Va1k.
'k Sta als die ezel in moeilijke keus :
Ter linker lokt mij vleesch, ter rechter geest ;
Wat waar' wel 't wijste her bet eerst to kiezen?
G o u d s t a d (terwijl bij inschenkt) .
Eerst een glas punch, dat durst en zorg verdrijft !
Mevr . H a 1 m (kijkt op haar horloge) .
Maar 't is bij achten ; 'k zou haast zeggen dat
Wij nu den dominee gauw zullen zien . (staat op en redden
wat op de veranda) .

Va1k .
Wat ? Hier een dominee ?
Juftr . Ekster.
Ja zeker, j a
9
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Mevr . H a 1 m .
Dat was het toch wat ik u laatst vertelde . . .
Anna .
Neen, moeder, daar was mijnheer Valk niet bij .
Mevr . H a 1 m .
Ja, dat is waar. Maar kijk maar niet zoo sip ;
U kunt van dat bezoek slechts vreugd beleven .
Va1k .
ch kom, wie is hij dan, die vreugdverspreider?
Mevr . H a 1 m .
Wel heere-gut, 't is immers dominee Strooman !
Va1k .
Ah zoo ; zijn naam heb 'k, meen ik, meer gehoord,
En 'k las dat hij zich nuttig makers wil,
Als kamerlid, op 't veld der politiek .
Stuiver.
Hij 's een goed spreker.
Goudstad.
Jammer dat hij schor is .
Juffr . E k s t e r .
Hij komt bier met zijn vrouw en . . .
Mevr. H a 1 m.
Met zijn kinderen . . .
Va1k .
m die vooraf een beetje pret to gunners . . .
Want daarna krij gt hij beide handel vol
Met Zweedsche kwesties en met staatsraadszaken .
Ja, dat begrijp ik!
Mevr . H a 1 m .
Dat 's een man, m'neer Valk
Goudstad .
Ja, in zijn jeugd was hij nog al een schalk . . .
Juffr . E k s t e r (gekrenkt) .
Toch niet, m'neer Goudstad! Want al in mijn jeugd
Hoorde ik met grooten eerbied altijd spreken
En dat door menschen die men glooven kan
ver den dominee en zijn roman .
Goudstad (lachend) .
Roman?
Juffr . E k s t e r .
Roman . Ik noem zooiets romantisch
Wat alledaagschen niet waardeeren kunnen.
10
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Valk .
U spant her mijn nieuwsgierigheid gi gantisch !
Juffr . E k s t e r (voortgaande) .
Maar och, er zijn natuurlijk altijd menschen
Die door 't aandoenlijke zich laten prik'len
Tot spotternij . Het is genoeg bekend
Dat iemand hier - hij was nog maar student
Zoo ongehoord pedant, zoo erg brutaal was,
m „William Russell" zelf s to critiseeren 1) .
Valk .
Maar is die dominee dan een gedi cht,
Een christlijk drama of zoo jets misschien?
Juffr . E k s t e r (tot stifle tranen geroerd) .
Neen, Valk - een menschenkind met diep gemoed .
Maar als zoo jets, dal loch geen levee beef t,
Aanleiding geeft tot zulke schampre sneers,
Zoo hevig-fellen hartstocht weet to ontkeetnen,
Zoo diep en bitter . . .
Va1k.
En zoo schriklijk fang!
Juffr . E k s t e r .
Dan zal u met uw scherpen blik wel gauw
Begrijpen dal . . .
Valk.
Ja, 't is klaar als de dag
Maar wat tot nog toe mij niet duidlijk werd
Dat is : waar die roman nu in bestaat .
'k Vermoed wel dal die jets charmants moet zijn,
Maar is 't niet mooglijk om zoo heel in 't kort . . .
Stuiver .
'k Zal trachten uit de feiten bet voornaa mste
Te resumeeren .
Juffr . E k s t e r .
Neen, ik weet er meer van,
Ik kan vertellen . . .
Mevr. H a 1 m .
Ja, dal kan 1k ook !
1 ) Lord William Russell, historisch treurspel van Andreas Munch
(1811-1884). I., die zelf dit stuk had besproken, zinspeelt hier op
een scherpe critiek in Christiania • osten 1858, van den student J .
E . Sars, den lateren historicus .
11
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Juffr . Ekster.
ch neen, mevrouw, 'k ben flu al goed op gang.
Ziet-u, m'neer Valk - hij gold als kandidaat
Voor een der knapste koppen van de stad,
Wist van kritiek en ook van nieuwe modes . . .
Mevr . H a 1 m .
En speelde ook komedie binnenshuis .
Juffr. E k s t e r.
Wacht toch ! Hij musiceerde, schilderde . . .
Mevr . H aim .
En weet je nog hoe mooi hij kon vertellen!
Juffr. E k s t e r.
Ja, last mij toch ! ik weet het op een prik .
Hij schreef en componeerde zelf muziek
p jets - waarvoor hij een uitgever vond ;
Het heette : „Een sonnettenkrans aan Haar" .
Hoe innig zong hij die bij de guitaar!
Mevr. H a 1 m .
Ja, dat is zeker, hij was geniaal !
G o u d s t a d (op gedempten toon) .
Hm, andren noemden kortweg hem een gek .
Va1k.
Een wijsgeer, oud en practisch, die zijn wijsheid
Niet enkel haalt uit muffe perkamenten,
Zei eens : de liefde kon etrarca's makers
Zoo goed als vee en luiheid patriarchen .
Maar wie was „zij" ?
Juffr. E k s t e r .
at was zijn uitverkoorne,
Nu lang zijn vrouw, die u zal leeren kennen .
Zij was een dochter van een firms die . .,
Goudstad.
In hout deed .
Juffr. E k s t e r.
Ja, dat mag de hemel weten !
Goudstad.
Want 't was met Holland dat die zaken deed .
Juffr . E k s t e r .
ch, dat zijn toch mast triviale dingen .
Va1k .
Een firms die . . .'?
12
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Juffr . E k s t e r (voortgaand) .
Schatrijk was, echte Nabobs.
U kan begrijpen dat zij veel begeerd was
Door de voornaamsten wend haar 't hof gemaakt .
Mevr . H a 1 m .
En onder hen was zelfs een kamerheer!
Juffr . Ekster.
Maar zij screed dapper voor haar vrouwenrecht .
Strooman had zij gezi en op het tooneel ;
Hem zien en hem beminnen, dat was een . . .
Valk .
En al de pretendenten konden gaan ? , . .
Mevr. H a 1 m .
Ja, stel u voor, is dat niet echt romantisch?
Juffr . E k s t e r .
En voeg daarbij een ouden wreeden a,
Die antlers niet wou doen dan harten scheiden ;
'k Gel oof dat er ook nog een voogd bij was,
m 't bit're leed nog bitterder to waken .
Maar zij bleef hem en hij bleef haar getrouw ;
Zij droomden van een hutj en op de hei,
Een sneeuwwit lam, dat beiden voeden zou . . .
Mevr. H a 1 m .
Ja, op zijn allerhoogste nog een koetje . . .
Juffr .Ekster.
In 't kort, zooals zij mij zoo vaak vertelden
Een beck, een hutj en en elkanders harte !
Va1k.
Ach ja! En toen ? . . .
Juffr .Ekster .
Zij brak met haar familie .
Va1k.
Zij brak . . . ?
Mevr. H a 1 m .
Ja, dat deed zij .
Va1k.
Kijk, dat was flunk.
Juffr. E k s t e r .
En trok toen naar het kamertje van Strooman .
Va1k.
Trok bij hem in ! Zoo zonder
eerst to trouwen ? . . .
13
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Juffr.Ekster.
0 foci!
Mevr . H aim .
Schaam U ! Mijn man was zelf getuige
Van 't jonge paar! . . .
S t u i v e r (tegen juffr. Ekster .
Ja, als u f ei ten weglaat,
Dan geeft dat maar getwist, geharrewar .
In referaten komt het er op aan
Te ord'nen, chronologisch en correct .
Maar dit blijft steeds voor mij de groote vraag :
Hoe zij daar leefden . . .
V a 1 k (vervolgende) .
want men mag vermoeden
Dat koe en schaap niet ook op zolder woonden .
Juffr . E k s t e r (tegen Stuiver) .
0, je moet een ding wel bedenken, beste :
Men heeft nets noodig waar de liefde troont ;
Twee teedre harten leven haast van nets. (tegen Valk) .
Hij had haar lief bij 't tinklen der guitaar,
Terwijl zij lessen gaf in het klavierspel .
Mevr. H a 1 m.
En dan, dat spreekt, zij leefden op crediet . . .
Goudstad.
Een jaar, totdat het handeishuis failleerde .
Mevr. H a 1 m.
Maar toen kreeg Strooman een beroep naar 't Noorden .
Jufir. E k s t e r .
En in een brief, dien 'k later zag, bezwoer hij
Alleen voor haar en voor zijn plicht to leven .
V a l k (aanvullend) .

En daarmee was dan zijn roman ten eind.
Mevr. H a 1 m (staat op) .
Kom, last ons nu eens in den tuin gaan zien ;
Het kon toch zijn dat hij in aantocht was .
Juf r. E k s t e r (doet haar mantelt?e om) .
Het wordt al koel.
Mevr . H a 1 m .
Ja, Zwaanhild, haal mij even
Mijn wollen dock.
L i n d (onbemerkt tegen Anna).
Ga vast vooruit !
14
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Mevr. H a 1 m.
Kom je ook?
(Zwaanhilde gaat het huffs binnen ; de anderen, behalve Valk,
gaan naar den achtergrond en of naar links . Lind, die meegeloopen is, blijft staan en lcomt terug) .

Lind .
Mijn vriend !
Va1k.
Wel insgelijks!
Lind .
Geef mij je hand!
1k bee zoo blij
't is of mijn hart moet barsten,
Als ik 't niet iemand zeg . . .
V a I k.
Maar kalmpjes aan ;
Verhoord wor' je eerst, veroordeeld, dan gehangen .
Wat zijn dal voor manieren? Je verbergt
Voor mij, je vriend, den schat door je gevonden . . .
Beken het maar, gegrond is mijn vermoeden :
Je trok een prijs uit 's levees loterij !
Lind .
Ja, 'k ving den mooien vogel van 't Geluk
Va1k .
Zoo? Levend - en dus niet in 't net versmoord?
Lind .
Heb maar geduld ; nu is het gauw verteld
Ik bee verloof d ! Denk eens ! . . .
V a 1 k (snel) .

Verloofd, jij ?
Lind .
Ja
Vandaag,
hoe 'k durfde weet ik zelf niet meer!
1k zei - nu ja, zoo iets kun je niet zeggen ;
Maar stel je voor, dal mooie jonge ding
Bloosde als een kriek - en werd volstrekt niet boos!
Zeg, kan je 't vatten, Valk, hoe ik het waagde?
Zij luisterde en - schreide, meen ik zelfs ;
Dat is loch een goed teeken? . . .
Va1k.
Vast !
Ga voort !
Lind .
En, waar of niet -- dan zijn we loch verloofd? . . .
15
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Val k .
Ik onderstel van ja
maar wil je 't weten
Volmaakt sekuur, vraag 't dan aan jufirouw Ekster .
Lind .
0 neen, ik weet, ik voel, het moet zoo zijn!
't Is mij zoo klaar als glas, 't bee zonder vrees !
(&ralend en geheimzinnig) .

Zeg, even mocht 'k haar handje drukken ook,
Toen zij het kofhegoed van tafel nam !
V a I k (heft zijn glas op en
ledigt het) .

Nu, lentebloesem siere je verbond !
L i n d (doet evenzoo) .
En 'k wil her luid en plechtiglijk bezweren
at ik haar lief zal hebben tot mijn dood,
Zoo warm als nu -- ja, want zij is zoo lief!
Va1k.
Verloofd ! us daarom waren je gedachten
Bij Mozes noch profeten meer vandaag .
L i n d (lachend) .
En jij, die dacht dat jouw lied dat gedaan had! . . .
Va1k .
Zoo'n sterk geloof komt vaak bij dichters voor, vriend !
L i n d (ernstig) .
Maar Valk, je moet niet denken dat 't geluk
Den theoloog voorgoed verdreven heeft .
't Verschil is dit alleen : dat 'k niet den Bijbel
Ms Jakobsladder tot mijn God gebruik .
Nu moet ik Hem in 't levee zelf gaan zoeken ;
Ik voel meer goedheid flu al in mijn hart,
'k Heb lief den grashalm, 't wurmpjen aan mijn voet :
Die moeten van 't geluk hue deel ook hebben .
Va1k.
Maar zeg mij eens . . .
Lind.
'k Heb alles nu gezegd,
Mijn zoet geheim blijft heilig voor ons drieen .
Va1k.
Ja maar 'k bedoel, heb je al vooruit gedacht?
Lind.
Vooruit? Gedacht? Ik? Neen, voor 't oogenblik
Leef ik geheel in lenteblij genot .
16
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Ik richt mijn oog op ons geluk vlakbij ;
Daar houden wij van 't lot de teugels vast .
Noch jij nosh Goudstad -- noch zelfs mevrouw Halm
Kan zeggen tot mijn frissche bloem : „Verwelk !"
Want lk heb wilskracht ; gloed straalt uit haar oogen,
En daarom moet en zal zip opwaarts streven !
Va1k .
Goed zoo ! Wie zoo denkt zal 't geluk wel dwingen !
Lind .
Wild-bruisend kookt in mij mijn levensmoed .
0, 'k voel mij flu zoo sterk ! Lag daar een afgrond
Voor mij - hoe gapend ook - ik sprong er over !
Va1k.
Wat zeggen wil in nuchtre prozataal :
Je liefde heeft tot rendier je gemaakt .
Lind.
Nu - trek ik mee met wilden rendiertroep,
Dan weet ik wel waarheen mijn smachten gaat!
Va1k .
Dat kan je morgen dan alvast vertoonen .
Je moet toch met 't kwartet de bergen in?
Maar 'k wed dat je geen pelsjas noodig hebt . . .
Lind .
't Kwartet ! hu - last dat zonder mij maar klimmen
1k adem berglucht in het diepe dal ;
Ik heb her bloesemsneeuw, de wijde fjord ;
Ik heb bier bladerruischen, vogelzangen,
En mijn geluksfee - ja, want zfj is hier !
Va1k.
0, een geluksfee hier in 't Akersdal 1)
Is zeldzaam, als een eland ; houd haar vast! (met een blik
op het huffs) .

Zwaanhild . . .

Sst

L i n d (drukt hem de hand) .
Goed ; ik ga -- last niemand weten
Wat tusschen jou en mij en haar moet blijven .
Dank dat je luistren wou naar mijn geheim!
Begraaf het in je hart, hou 't veilig daar! (af naar den
achtergrond bij de anderen) .
(Valk kijkt hem een oogenblik na en loopt een paar maal den
1)

Waarin
2

slo gelegen is .
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tuin op en neer, zichtbaar strijdende tegen zijn aandoeningen .
Even later komt Zwaanhilde uit het huffs, met een doek op den
arm, en wil naar den achtergrond gaan. Valk nadert haar en
kiikt haar onafgewend aan ; Zwaanhilde blijft staan) .
Z w a a n h i l d e (na een kleine gauze) .

• kijkt mij zoo vreemd aan . . . ?
V a 1 k (half in zich ze f) .
Ja, daar is 't trek] e
Diep in die oogen glijdt een vlucht'ge schaduw,
Die om den mood verscholen speelt vol spotlust .
Het is daar.
Zwaanhilde .
Wat? U doet mij bijna schrikken !
Valk.
• heet Zwaanhilde ?
Zwaanhilde .
Ja, dat weet u wel.
Va1k.
Maar weet u dat die naam belachlijk is?
Doe mij 't genoegen : - goof hem weg vanavond !
Zwaanhilde .
Foei, dat zou eigenmachtig, ongepast zijn . . .
Va1k.
Hm, „Zwaanhild"
„Zwaanhild" . . . (plotseling ernstig) .
Waarom kreeg u toch
Al toen u klein was zoo'n memento mori?
Zwaanhilde.
Is 't leelijk dan?
Valk .
Neen, mooi als een gedicht,
Maar veel to groot, to streng voor dezen tijd .
Hoe kan een meisj a uit onze dagen nu
Begrijpen wat de naam „Zwaanhilde mhoudt?
Neen, goof hem weg, als een verouderd pak .
Zwaanhilde .
• denkt vast aan het koningskind der sage . . .
Va1k .
Dat schuldloos door de paarden werdt vertrapt .
Zwaanhilde .
Maar onze wet last zoo iets niet meer toe .
Neen, hoog in 't zadel! In mijn stifle droomen
Joeg 'k, voortgedragen op een vurig ros,
18
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Zoo vaak ver wag, de wereld in vol moed,
Zijn maven als een vrijheidsvlag me omwap'rend !
Va1k .
Dat 's 't oude lied] e. In die „stifle droomen"
Kent niemand van ons paal of perk of grenzen
Daar vreest geen mensch de sporen to gebruiken .
Bij daden blijven wij zoet bier beneden,
Want 't leven heeft een ieder innig lief,
En daar is niemand die een doodsprong waagt .
Z w a a n h j l d e (levendig) .
Ja, wijs mij 't doel maar, en ik waag 't to pringen !
Maar dan zij 't doel dien doodensprong ook waaxd,
Een California achter zandwoestijnen Zoo niet, dan is 't maar beter thuis to blijven .
V a 1 k (spottend).
ch ja, „de tijd" is zeker daaraan schuld .
Zwaanhilde (warm) .
Ja juist, de tijd! Waarom, als 't windstil is,
De boot uitzetten en de zeilen hijschen?
V a 1 k (ironisch) .
Ja, waarom zweep of scherpe sporen slijten,
Waar hij niet wordt met gouden prijs beloond
Die moed heeft vrij de wereld in to gaan
En, hoog in 't zadel, stout vooruit to streven ?
Zoo'n tocht, z o o z o n d e r d o e 1, is jets voor de' add,
Maar onze tijd lacht om wat aadlijk is.
Dat wou u zeggen, niet?
Zwaan hilde .
Volkomen waar ;
Zie naar dien pereboom die ginder staat
Wat is die dor en bloesemloos van 't j aar
Verleden jaar, dat had u moeten zien,
Boog heel de boom onder zijn vruchtenlast .
V a 1 k (een beetje onzeker) .
'k Geloof hat graag ; maar wat moat 'k daaruit leeren?
Zwaanhilde (fCjntjes),
0, onder maar dat 't voor een Zacharias
Van onzen tijd to veal verlangd is peren
Ta oogsten waar een vorig jaar de boom
Te veal gedragen beef t aan bloem en vrucht .
Va1k .
Ik moist bet wel : u zou wel 't spoor wear vinden
19
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In de oude romantiek
haast onhistorisch .
Zwaanhilde .
Ja -- onze deugd is van een ander slag .
Wie rust zich voor de waarheid nog ten strijd?
Wie waagt zijn huid en zijn persoonlijkheid?
Waar vindt men helden ?
V a 1 k (kijkt haar scherp aan) .

En waar zijn Walkuren?
Zwaanhilde (schudt het hoofd) .
Walkuren zijn niet noodig in dit land!
Toen 't gloof onlangs in Syrie werd bedreigd,
Trok u toen als verdedi ger daarheen ?
Neen, op papier waart ge een warmbloedig spreker
En zondt het „Kerklijk Nieuws" voor 't doe! een daalder . 1)
( auze . Valk schijnt to willen antwoorden, maar houdt zich
in en gaat den tuin in).
Z w a a n h i l d e (kijkt hem een oogenblik aan, nadert dan en vraagt zacht) .

Valk, ben je boos?
Va1k .
Welneen, ik sta to peinzen
En anders niets.
Z w a a n h i l d e (nadenkend en meewarig) .
Je hebt als twee karakters,
Geheel versehillend . . .
Va1k .
Ja, dat weet ik wel .
Zwaanhilde (heftig) .
Maar waarom toch?
V a 1 k (uitbarstend) .
mdat ik 't niet kan dulden
Voor Jan-en-alleman mijn naakte ziel
Ten toon to stellen -- als 't profane menschdom
Dat op de straat to koop loopt met zijn liefde
Je hartewarmte zoo ten toon to spreiden
Als jonge vrouwen haar ontbloote armen!
Jij was de eenige - jij Zwaanhild, jij
Dat dacht ik
maar die tijd is flu voorbij . . .
1) In Nor8k Kirketidende had destijds een oproep gestaan om hulp
voor de Christenen in Syrie, na het bloedbad in 1860 onder hen
aangericht.
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(wendt zich tot haar terwijl zij naar het prieel gaat en uitkijkt) .
Je luistert? . . .
Zwaanhilde .
Naar een andre stem, die 's avonds
Sst ! hoor je niet ? - spreekt als de zon gaat dalen .
Een kleine vogel, kijk, verschuilt zich, daar,
In 't loof, - daar komt hij net weer voor den dag . . .
En weet je wat ik vast geloof? Haar wie
Geen dichterziel, geen zangstem werd gegeven,
Die kreeg van God een vogeltje tot vriend
Voor haar alleen en voor haar tuin geschapen.
V a 1 k (neemt een steep van den
grond op) .
Dan moeten mensch en dier elkaar ontmoeten,
Zal niet zijn zang teloor gaan bij een vreemde .
Zwaanhilde .
Ja, dat is waar ; maar 't mijne vond ik al.
'k Kreeg niet de gaaf van 't woord en ook geen zangstem ;
Maar kweelt mijn vogeltje in zijn groene schuilplaats,
Dan voel 'k als zangen dalen in mijn ziel . . .
Nu ja -- ze blijven niet . . . ze vliegen weg . . .
(V alk gooit drif tig met den steep ; Zwaanhilde uit een kreet),
0 God ! j e raakte hem -- hoe kon j e 't doers !

(ijlt naar rechts en komt weldra terug) .
0 dat was slecht, heel slecht !
V a 1 k (hartstochtelijk opgewonden),
Neen - oog om oog
En tand om tand, Zwaanhilde ; meer was 't niet!
Nu krijg je dap geen groet meer uit de hoogte,
Uit 't land der zangen geen geschenken meer .
Zie, dat is mijn wrack over wat j e deedt !
Zwaanhilde .
Wat 'k deed?
Va1k.
Ja, jij! Tot op dit oogenblik
Zong in mijn borst een vogel stout en sterk .
Nu kan de doodsklok voor hen beiden luiden
Jij doodde hem!
Zwaanhilde .
Ik?
Va1k.
Ja, toen jij versloeg
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Mijn gloof, zoo jong, zoo blij en zegevierend (verachtelijk) .
Toen jij je hebt verloof d !
Zwaanhilde .
Maar zeg me toch . . . !
Va1k.
0 ja, dat 's stellig wel een heel best zaakje
Hij doet examen, wordt wel gauw beroepen
Hij wenscht toch naar Amerika to gaan . . .
Z w a a n h i l d e (op denzelfden toon) .
En heeft een aardig duitje nog to wachten
Want je zult zeker Lind bedoelen?
Va1k.
at
Zal jij wel weten . . .
Z w a a n h i l d e (met ingehouden lath).
Ja, als bruidj e's zuster
Moet ik toch . . .
Va1k.
God ! Ben jij 't dan niet . . . ?
Zwaanhilde .
Die oogstte
Zoo'n overgroot geluk? Ach neen, eilacy!
V a 1 k (bijna kinderlijk blij) .
Jij bent het niet ! 0 nu zij God geloofd !
ch, nze-Lieve-Heer is goed en mild toch !
Niet als eens anders braid zal ik je zien
Hij wilde alleen het licht der smart ontsteken . . .
(wil haar hand vatten) .

0 Zwaanhild,

hoor eens, luister . . .
Zwaanhilde (wijst snel naar den
achtergrond) .

Kijk eens daarheen!
(Zij gaat naar het huffs. Van den achtergrond komen op dat
oogenblik mevr. Halm, Anna, jullr . Ekster, Goudstad, Stuiver
en Lind . Gedurende het voorgaande is de son ondergegaan ; het
landschap ligt in schemerdonker) .
Mevr . H a 1 m (tegen Zwaanhilde) .

Nu zal de dominee wel aanstonds her zijn .
Waar bleef je toch?
Juffr . E k s t e r (met een blik op V alk) .
Je staat daar als beteuterd.
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Zwaanhilde .
Ik heb wat hoofdpijn ; 't zal wel overgaan .
Mevr. H a l m .
En loop je toch hier met je bloote hoofd?
Zet nu vast thee en mask de kamer netjes ;
't Moet in de punt] es zijn : ik ken mevrouw .
(Zwaanhilde gaat het huffs binnen) .
S t u i v e r (tegen Valk) .

Weet jij wat Strooman in de Kamer wil ?
Va1k.
Voor 'n duurte-toeslag zal hij wel niet stemmen .
St uiver .
Maar als hij nu eens kreeg een zachten wenk
Dat 'k verzen in mijn les'naar houd verborgen?
Va1k.
Misschien dat 't hielp .
St uiver.
ch, was 't maar waar
want heusch,
Het spant er, nu wij ons inrichten gaan .
Die liefdezorgen zijn niet licht to tellers
Va1k .
Net goed : wat doe je ook op zoo'n galei!
St uiver .
Liefde een galei?
Va1k .
Neen, 't h u w e l ij k bedoel ik,
Met boeien, vrijheidsroof en slavenleven .
S t u i v e r (als hij ziet dat Jufir.
Ekster naderbij komt) .

Jij weet niet wat een heerhjk kapitaal
Er ligt in 't woord der vrouw en in haar geest .
Juffr. E k s t e r (zacht) .
Denk je, die handelsman wil endosseeren?
Stuiver (knorrig).
Ik weet het nog niet zeker ; 'k zal 't probeeren .
(ze verwijderen zich al converseerend) .
L i n d (op gedempten toon tegen
V alk, terwjl hij met Anna nader komt) .

Ik hou 't niet langer uit ; ik moet terstond
Aan iedereen het zeggen . . .
Va1k.
Zwij gen moest je
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En geen oningewijde gaan vertellen
Wat jou alleen aangaat . . .
Lind,
Dat 's ook wat moois
Voor jou, mijn vriend, ook her in huffs logeergast,
Zou ik mijn jong geluk verborgen houden !
Neen, flu ik eenmaal zoo ver ben gestegen . . .
Va1k.
Nu wil je een hooger heilstaat nog bereiken?
Ja, lieve beste vriend, is dat je meening,
Bazuin dan gauw je engagement maar uit!
Lind .
Dat dacht ik ook, om meer dan eene reden,
En een daarvan lijkt mij van groot gewicht
Stel eens dat onder ons zich zou bevinden
Een stille aanbidder, sluipend om haar heen ;
Stel dat zijn doe! ons duidlijk wend en hij
Een aanzoek deed - 't zou zeer onaangenaam zijn!
Va1k.
Je hebt gelijk ; ja, ik vergat geheel
Dat jij je tot wat hoogers voelt bestemd .
Van liefde's vrijen priester die je nu bent,
Moet vroeg of last je nog promotie makers ;
Maar 't is in strijd met vormen en gebruik
Je nu al voor to doers als hoog-gewijde .
Lind .
Ja, zie je, als niet Goudstad . . .
Va1k .
Wat met hem?
A n n a (vertegen) .
ch, dat is jets dat Lind zich slechts in 't hoofd zet .
Lind.
Neen, zeg dat niet ; ik voel het, hij treedt tusschen
Mijn meow geluk en mij waar hij maar kan .
Die vent komt immers daaglijks hier als gast,
Is rijk en vrijgezel, steeds om je heen ;
In 't kort, mijn liefste, er zijn honderd dingen
Die ons nets anders dan jets slechts voorspellen.
A n n a (met een zucht) .
He, dat is jammer, 't was zoo mooi vandaag!
V a 1 k (deetnemend tegen Lind) .
Laat door geen dwaze gril 't geluk je ontgaan,
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Wacht nog wat

geef niet noodeloos je bloot .
Anna .
0, juifrouw Ekster kijkt naar ons ; zeg nets meer!
(zij en Lind

af,

ieder naar een anderen kant) .
V a 1 k (kijkt Lind na) .

Daar gaat hij been en doodt zijn eigen jeugd!
G o u d s t a d (die intusschen bij de
trap heelt gestaan in gesprek met meer . Halm en ju fr. Ekster,
komt nu naderbij en klopt hem op den schouder) .

Wel, staat u her to broeden op een lied?
Va1k.
Neen, op een drama .
Goudstad .
Zoo? Wel, flu nog mooier !
Ik dacht net dat u daaraan ook al deed .
Va1k .
Neen, dit is eigenlijk ook van een ander,
Een vriend van mij, ja, van ons allebei Een schrijver van bizondre handigheid,
Verbeeld je, tusschen 't middaguur en de' avond
Heeft hij een heele idylle reeds voltooid .
G o u d s t a d (slow) .
Blij-eindigend, niet waar?
Va1k .
U weet toch wel :
Het scherm valt eerst als zij elkander krijgen .
Maar dat is maar een deel der trilogie
Daarna pas komen nog de schrijversweeen,
Als nummer twee, de klucht van de verloving,
Door vijf bedrijven been behandeld wordt .
En hieruit spint hij dan opnieuw de stof
Voor 't huwlijksdrama ; dat is dan bet derde .
G o u d s t a d (glimlachend) .
De schrijflust schijnt aanstekelijk to werken .
Va1k .
Zoo? Hoe dan wel ?
Goudstad .
Ik meen alleen in zoover
Als ik ook loop to broeden op een dichtstuk

(geheimzinnig) .
Maar heel reeel -- en uitermate praktisch .
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Va1k.
Wie is de held, als ik zoo vrij mag zijn?
Goudstad.
Dat zal ik morgen zeggen, eerder niet .
Va1k .
Dan is u 't zelf !
Goudstad .
Zou 'k daarvoor deugen, denkt u?
Va1k .
Een beetre held waar' zeker niet to vinden !
Maar de heldin dan? Zij woont stellig buiten,
Vrij, op het land, niet in bedompte stad?
G o u d s t a d (dreigt met den vinger),
Daar zit de knoop -- dat mag ik niet verklappen ! . . .
(verandert van toon) .

Vertel me eens, wat dunkt u van jufirouw Halm?
Va1k.
0, u moet haar bepaald veel beter kennen !
Mijn oordeel kan noch kwaad noch goed beduiden . . .
(glimlachend) .

Doch pas maar op dat 't niet in 't honderd loopt
Met dat „gedicht" waarvan u heeft verteld .
Stel dat ik uw vertrouwen zou misbruiken,
En uitkomst en intrige grog bederven . . .
G o u d s t a d (gemoedelijk) .
Nu ja, dan zou ik ook mijn „Amen" zeggen .
Va1k .
Is dat gemeend ?
Goudstad .
U is toch man van 't yak ;
En 't waar' to gek, werd uwe hulp versmaad
Door wie, als ik, toch maar een dilettant is. (gaat naar den
achtergrond) .

V a 1 k (in 't voorbijgaan tegen Lind) .
Je had gelijk : die rijke beer loopt road
Met moordnaarsplannen tegen je geluk, boor . (verwijdert zich) .
L i n d (op gedempten toon tegen Anna) .
Nu zie je 't eens : 'k was niet voor niets zoo bang ;
Wij moeten heusch terstond je moeder spreken .
(Zij gaan naar mevr. Halm toe, die met qu fir. Ekster bij
bet huffs staat) .
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G o u d s t a d (pratend met Stuiver .
Wat heerlijk weer vanavond .
Stuiver .
Zeker, ja,
Als me' in de stemming is . . .
G o u d s t a d (schertsend) .

Jets niet in orde
Met uwe liefde sours?
St uiver .
Niet juist daarmee . . .
V a 1 k (die er bij gekomen is) .
Maar met 't engagement?
St uiver .
Dat zou wel kunnen .
Va1k .
Hoera ! Je bent dus niet geheel ontbloot
Van ieder sprankje poezie, gehikkig!
S t u i v e r (beleedigd) .
'k Begrijp niet wat met mijn engagement,
f ook met mij, de poezie to doers heeft .
Va1k .
Dat m o e t je ook niet begrijpen ; als de liefde
Haar eigen wezen kept, dan moet zij sterven .

G o u d s t a d (tegen Stuiver).
Maar is er jets waar 'k u mee helpers kan,
Zeg op dan!
St uiver.
Ja, ik heb den heelers dag
Gepiekerd hoe 'k de zaak u uit zou leggen,
Maar 'k kon niet komen tot een goed besluit.
Va1k .
Ik zal je helpers. Nu, our kort to gaan :
Sinds jij tot een „aanstaande" bent bevorderd,
Gevoel je je gedrukt en steeds gedrukter . . .
St uiver .
Ja, dat was wel bij tijden nog al erg .
V a 1 k (voortgaand) .
. . .grog zwaar gebukt onder verplichtingen,
Die je ter helle j oeg, als je maar kon ;
Zie, dat 's de zaak .
Stuiver .
Wat zijn dat voor betichtingen!
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7k heb geprolongeerd, als eerlijk man . (tegen Goudstad) .
Maar t wordt met iedre maand al erg- en erger .
Als men gaat trouwen, krijgt men toch een vrouw . . .
V a 1 k (vroolijk) .
Nu is de hemel van je jeugd weer blauw
Dit was een echo uit je dichtertij den !
Zoo moet het ook ; ja, ik begreep 't terstond ;
Slechts vleugels had je noodig en een schaar!
St uiver .
Een schaar?
Va1k.
Een wil-schaar, ja, om alle banden
Weer los to knippen, dat je uit kon vliegen
Weer vrank en vrij, . .
Stuiver (boos) .
Neen, dat wordt al to grof !
Dat 1k beschuldigd word van zoo'n vergrijp
Aan het gezag, dat 'k stil maar heengaan zou?
Zoo jets is een bekladden van mijn eer,
En lasterlijke praat!
Va1k.
Mensch, ben je mal !
Wat wil je dan toch zeggen? Spreek toch
spreek!
G o u d s t a d (laekend tegen Stuiver) .
Ja, tracht de zaak eens helder in to denken :
Waar gaat het om?
S t u i v e r (bedaart weer) .
Een leening bij de spaarbank .
Va1k .
Een leening !
S t u i v e r (snel tegen Goudstad) .
Eig'lijk een endossement
Voor honderd daalders of zoo daaromtrent .
Juffr . E k s t e r (die inmiddels bij
mevr . Halm, Lind en Anna heft gestaan) .

Hoe aardig !

ch ! Nu, veel geluk, hoor kindren
Goudstad .

Wat is dat nu? (gaat naar de dames) .
St uiver.
Dat kwam daar ongelegen .
V a 1 k (shat uitgelaten zijn armen
om zijn teals),
28

DE K MEDIE DEE LIEFDE .

Hoera ! trompetgeschal verkondigt laid
Dat Amor ji; een broertje heeft gebracht .
(trekt hem mee naar de anderen) .

Juffr. E k s t e r (overweldigd tegen de
heeren) .

ch, Lind en Anna
Zij zijn geengageerd!

Lind beeft haar gekregen !

Mevr . H a 1 m (met tranen van ontroering, terwijl het paar gelukgewenscht wordt) .
at 's al de achtste
Die welverzorgd en blij dit huffs verlaat ; (tot Valk gewend) .
Al zeven nichtj es -- allemaal met gasten . . . (haar aandoening
wordt haar to machtig ; zij houdt haar zakdoek voor de oogen) .
Juffr. E k s t e r (tegen Anna) .

Nu zullen er heel wat bezoeken komen .
(liefkoost haar zeer aangedaan) .

L i n d (grijpt Valk's handen) .
°0 vriend, ik leef als in een zwijmelroes!
Va1k .
Stil -- als verloofde ben je lid geworden
Van 't geestelijke matigheidsgenootschap ;
Je kent 't gebod : geen slemppartijen bier
(keert zich tot Goudstad met een beetje boosaardige deelneming) .

Nu, mijnheer Goudstad?
G o u d s t a d (vergenoegd) .
Wel, 1k zou zoo meenen
Dat voor hen beiden dit geluk belooft .
V a 1 k (kijkt hem verwonderd aan) .
• draagt bet met lofwaardige berusting .
't Verheugt me .
Goudstad .
Maar wat meent u toch, mijnheer?
Va1k.
'k Bedoel alleen dal, waar u zelf loch voedde
En zoete hoop . . .
Goudstad.
Deed ik dal? Inderdaad?
Va1k.
• was tenminste goed daartoe op weg
• noemde jufirouw Halm ; u stood toch bier
En vroeg mij . . .
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G o u d s t a d (glimlachend) .
Ja, maar zijn er dan geen twee?
Va1k .
Dus, 't is de andre die u meent - haar zuster? . . .
Goudstad .
Haar zuster, ja, de andre -- juist, die is 't .
Leer eerst die zuster maar wat nader kennen,
En oordeel zelf of zij niet zou verdienen
Dat er van haar wat meer werk wend gemaakt
Dan her in huffs op 't oogenblik gedaan wordt .

V a 1 k (koel) .
Zij heeft vast alle goede eigenschappen .
Goudstad .
Niet alle flog : den conversatietoon
.
Kan zij niet vatten ; daar legt zij het of
Va1k.
Ja, dat is slim.
Goudstad .
Maar als mevrouw haar maar
Een winter uitbrengt, wed ik dat zij voor
Geen stervling onderdoet .
Va1k .
Ja, dat is duidlijk .
Goudstad .
Ja, 't is merkwaardig met die jonge meisjes!
V a 1 k (vroolijk) .
Ze zijn als winterrogge op het land :
Ze kiemen ongemerkt in vorst en sneeuw .
Goudstad .
De balzaal is hun thuis van 't kerstfeest af. . .
Va1k .
Daar komt de mest er op - schandalen, praatjes . . .
Goudstad .
En als de luwe voorjaarswarmte doorbreekt . . .
Va1k .
Dan schieten groene dametjes to voorschijn!
Li n d (komt bij hen en grijpt

Valk's harden) .
Wel was 't verstandig van me dat to doer
Ik voel mij zoo gelukkig en zoo rustig !
Goudstad .
Ziedaar den bruidegom ! Vertel flu eens
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Hoe men als pas-verloofde minnaar handelt .
L i n d (onaangenaam getrolf en) .
Daarover spreekt men met een derde niet .
G o u d s t a d (schertsend) .
Slecht gehumeurd ? Dat zal ik Anna klikken ! ( gaat naar de
dames toe) .

L i n d (kijkt hem na) .
Is dat een vraag? Die man is onverdraaglijk!
Va1k.
Je hebt je toch in hem vergist . . .
Lind .
ch kom?
Va1k .
Het was niet Anna die hij op het oog had.
Lind .
Wat ! Was het Zwaanhild ?
Va1k .
Ja, dat weet ik niet (met een oolijke uitdrukking) .
Vergeef me -- martlaar voor eens anders zaak!
Lind .
Hoe meen je dat?
Va1k .
Zeg, heb je de courant
Gelezen?
Lind .
Neen .
Va1k .
Ik zal je 't dagblad sturen ;
Daar staat jets in van iemand wien het lot
Zijn goeden, gaven oogtand trekken deed,
mdat een neefje van hem leed aan tandpijn .
Muffr . E k s t e r (kijkt uit het raam) .
0 daar komt dominee !
Mevr. H a 1 m.
Met hoeveel zijn ze?
Stuiver.
Vijf, zes
acht kindren . . .
Va1k.
Dat is buitensporig!
Juffr . E k s t e r.
He, zoo jets is toch bijna onfatsoenlijk!
(Intusschen heeft men een rijtuig hooren stilhouden links
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buiten . De dominee, zijn vrouw en acht kleine meisjes, alien
in reistoilet, komen een voor en binnen) .
Mevr. H a 1 m (ijlt de nieuw aangekomenen to gemoet) .
Welkom, van harte welkom hier !
Strooman .
Ik dank u.
Mevr . Strooman .
0, u heeft zeker gasten . . .
Mevr. H a 1 m .
ch, wel neen !
Mevr . Strooman .
Want, komen we ongelegen . . .
Mevr . H a I m.
Neen, volstrekt niet !
U komt joist goed van pas, want denk eens aan,
Mijn dochter Anna is daar-net verloofd!
S t r o o m a n (schudt Anna de hand
met zalving) .

Laat mij getuigen -- liefde - zielsgemeenschap
Dat is een schat die motten niet noch roest
Verteren kunnen -- zoo zij althans echt is .
Mevr . H a 1 m .
Hoe aardig dat u al de kleintj es mee
Gebracht heeft naar de stad !
Strooman .
Vier kleintjes hebben
We nog behalve deze her .
M evr. H a 1 m.
ch kom, ja?
Str00man .
Drie daarvan zijn to jong om to beseffen
Wat 't is een liefdrijk vaderhart to missen
In zittingstijd .
Jufir . E k s t e r (tegen mevr . Halm,
terwijl zij afscheid neemt) .

Nu ga ik u verlaten .
Mevr . H a 1 m .
ch, waarom gaat u al zoo gauw weer heen?
Juffr . Ekster .
Ik moet nog in de stad het meows vertellen ;
Bij Jensen, weet ik, gaan ze laat naar bed ;
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De tastes zullen blij zijn ; nu, dal spreekt!
Mijn lieve Anna, wees niet meer verlegen -Want morgen is het Zondag ; met visites
Wor' je van alle kanten overstroomd!
Mevr. H a 1 m .
Nu, wel thuis dan ! (tegen de anderen) .
En u wil zeker we!
Een kopje thee? Mevrouw, wees dan zoo goed . . .
(Mevr. Hatm, Strooman, zijn vrouw en kinderen, met Loudstad, Lied en Anna gaan het huffs in) .
Juffr. E k s t e r (terwijl zij Stuivers
arm neemt) .
Nu gaan wij dwepen ! Stuiver, kijk eens hier
.
Hoe Luna zwevend zit ten hoogen troop!
Neen maar, je kijkt niet eens !
St uiver .
0 ja, jawel . . .
Maar 'k dacht een oogenblik aan de obligatie .
(Zij gaan weg naar links . Vat/c, die order het voorgaande
onafgewend Strooman en zijn vrouw heeft gadegeslagen, bl ft
alteen in den loin achter. Het is nu geheel avond; in huffs
is het licht opgestoken) .
Va1k.
Het al verbrand en dood -- troostlooze jammer!
Zoo gaat men door de wereld, twee aan twee ;
Te zamen staan zij als de zwarte stammer
Die 'n boschbrand naliet op de dorre hei
Zoo ver het oog maar reikt -- een kale vlakte . . .
0, brengt dan niemand 's levees frissche groen !
(Zwaanhilde komt op de veranda met een bloeienden rozenstruik, dies zij op de balustrade zet) .
Ja, een
ja, een . . . !
Zwaanhilde .
Valk! Sta j ij daar in 't donkey?
Va1k.
En bee niet bang? Neen, 't donkey is joist mooi .
Maar zeg eens, bee i ij dan niet bang daarbinnen,
Waar t lamplicht op de vale lijken valt . . .
Zwaanhilde .
0 foei!
V a 1 k (kijkt naar Strooman, die
zich aan het venster vertoont) .
3
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Wat was hij vroeger rijk aan cooed!
Vocht voor zijn liefde tegen heel de wereld,
Ging voor gewoonte's kerkbestormer door !
Zijn liefde nine zich in blijde zangen
En kijk hem nu eens : - in zijn zwarte soepjas
Een wandlend drama van zijn diepen val!
En dan die vrouw, met haar verschoten junk,
Met scheefgeloopen schoenen, los en klap'rend,
Zij is de fee die hem tot schoonheidsleven
De groote wereld binnenleiden zou .
Wat bleef er van die vlam? Niet eens de rook meer!
Sic transit gloria amoris, Zwaanhild !
Zwaanhilde .
ch ja, 't is jammerlijk ellendig, alles .
Ik weet geen mensch wiens lot 'k zou willen deelen .
V a l k (snel) .
Welnu, wij twee staan op tegen een orde
Indruischend tegen de natuur, onwaar
Z w a a n h i l d e (schudt het hoofd) .
Dan was 't voorzeker mis met ons verbond,
Zoo stellig als wij hier staan op den grond .
Va1k .
Neen, daar waar twee vereend gaan, daar is zege !
Wij willen langer niet van de gemeente
Der plane alledaagschheid leden zijn!
Zelfstandig, waar en vrij zich to ontwik'len
Moet toch het doel zijn van een ernstig mensch .
Die lens blijf jij getrouw, zoo goed als ik .
Er klopt een zieleleven in je aadren,
Dat warme woorden vindt voor krachtgedachten .
Jij duldt het keurslijf niet der vormlijkheid
Gesnoerd om 't hart, dat vrij en ruim wil kloppen ;
Je stem is niet geschikt om mee to zingers
In het gewoonte-koor, naar zede-mast .
Zwaanhilde .
En denk je niet dat menigmaal de smart
Mijn oog versomberd heeft, mijn borst benauwd?
Ik had mijn eigen weg mij willen banen . . .
Va1k .
Ja, in gedachte, stil?
Zwaanhilde .
Neen, metterdaad.
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Toen kwamen tantes met haar goeden raad -Zij moesten overleggen, wikken, wegen . . . (dichterbij) .
Maar i n gedachte, zeg je ; neen, ik waagde
Een stoute poging zelf s - 'k grog leren schildren .
Va1k .
En toen ?
Zwaanhilde .
't Liep mis, omdat ik geen talent had ;
Maar toch, mijn vrijheidsdrang liet zich niet binden,
En 'k zocht daarna de planken van 't theater . . .
Va1k.
Dat plan werd zeker ook wel gauw gewijzigd?
Zwaanhilde .
0 ja, op voorstel van mijn oudste tante
Zij zag mij liever gaan als gouvernante . . .
Va1k .
Maar daar heeft niemand me ooit jets van gezegd !
Zwaanhilde .
Natuurlijk niet ; daar zorgden zij wel voor . (met een glimlach) .
Zij warm bang, 't zou slecht zijn voor „mijn toekomst",
Als jonge heeren dit to weten kwamen .
V a 1 k (kijkt haar een oogenblik
peinzend-deelnemend aan) .

'k Vermoedde lang dat zoo je lot moest zijn . . .
Ik weet nog goed, toen ik voor 't eerst je ontmoette,
Hoe weinig je in mijn oog op de andren leek
En hoe geen een je eigenlijk begreep .
Rondom de tafel zat het net gezelschap ;
De thee die geurde - en de gesprekken gonsden,
De dames bloosden en de heeren koerden,
Als tamme duiven op een zwoelen dag .
En over godsdienst, zedelijkheid zelfs,
werd er gepraat door meisjes en matronen,
En huislijkheid gevierd door jonge vrouwen,
Maar jij zat eenzaam, als op 't dak een vogel .
En toen 't gebabbel eindlijk was gestegen
Tot roes, een thee- en prozabachanaal
Toen glansde als zilver jij, een edel muntstuk,
Tusschen dat koper en papier verdwaald .
Jij was een gouden count nit een vreemd rijk,
Die hier berekend werd naar andren koers,
Nauw gangbaar in een levendig gesprek,
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't Ging over verzen, boter, kunst etcet'ra -Toen -- juist als 't woord aan juifrouw Ekster was . . .
Z w a a n h i 1 d e (quasi ernstig) .
Terwijl haar minnaar, als een ridder koen,
Zijn hoed in de armen als een schild, daar stood . . .
Va1k.
Toen over tafel been je moeder knikte
„Toe, Zwaanhild, drink toch eens : je thee wordt koud ."
En zoet dronk je je thee, de slappe, weee,
Zooals zij werd door oud en jong genoten .
Maar daadlijk trof en pakte mij die naam ;
De wilde Volsungsaga, gruwlijk, wreed,
Met heel haar lange rij verslagen krijgers,
Scheen tot in onzen tijd mij toen to reiken ;
'k Zag als een tweede Zwaanhild daarin jou,
Vernieuwd en in een andere gestalte.
De leugenvlag moest 't recht tot oorlog dekken
Eertijds ; flu eischt bet yolk zelf recht en rust .
Maar zondigt iemand tigen ooze zeden
Dan moet voor zijn geslacht hij schuldloos boeten .
Z w a a n h i l d e (licht ironisch) .
Ik dacht wel allerminst dat uit theewasem
Zulk bloedig fantazeeren kon ontstaan ;
Maar voor jou is bet wel de minste kunst
Te hooren geestenstemmen waar de geest zwijgt!
V a 1 k (geroerd) .
Neen, lath niet, Zwaanhild ; 'k boor wel dat je spot
Met tranen in je stem - o, 'k zie bet goed
En ik zie meet : wor' jij in 't stof vertrapt,
Gekneed als klei je eigen vrij a wezen,
Dan zal er menig knoeier weldra komen
Met 't modelleermes, plomp en dom en ruw .
Gods scheppingswerk, dat gaan ze plagieeren
Ze scheppen je opnieuw -- in eigen beeld,
Veranderd, aangedikt, verkleind, onkenbaar .
En als men je dan zoo ten toon kan stellen,
Dan juublen zij : „gijk, flu is zij normaal!
Zie die plastieke rust, als warmer koel !
Bestraald door 't licht van lampen en van kronen,
Is zij als voor salon-decor geschapen !"
(grijpt hartstochtetijk haar hand) .

Maar moet je geestlijk sterven, leef dan eerst!
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Wees eerst de mijne in Gods lentnatuur ;
Nog vroeg genoeg kom je in vergulde kooi ;
Daar tiert de dame, maar daar kwijnt de vrouw,
En die alleen heb 'k in je lief . Laat andren
Je binnenleiden in het nieuwe huffs ;
Maar lifer, bier is mijn eerste lente ontbloeid,
Waar de eerste loot mijn zangersboom ontsproot ;
her kreeg ik vleugelslag ; als jij mij bijstaat,
at weet ik, Zwaanhild : her, her word ik dichter !
Zwaanhilde
(zacht verwijtend, terwijl zij haar hand terugtrekt) .

0 waarom zeg je mij dat alles nu?
Het was zoo mooi, 't elkaar ontmoete' in vrijheid!
Had maar gezwegen ; moet 't geluk gesteund
Met woorden van belofte, dat 't niet breekt ?
Je hebt gesproken -- nu is 't al voorbij .
Va1k .
Neen, 'k wees je op een doe, spring er flu over,
Mijn trotsche Zwaanhild -- als je 't waagt to springen .
Wees dapper ; toon je cooed om vrij to zijn!
Zwaanhilde .
m vrij to zijn ?
Va1k .
Ja, want dat is juist vrijheid :
Te doers waartoe ons innigst zijn ons drijft ;
En jij -- dat weet ik -- wend door God gewijd
Ten schuts mij tegen schoonheids-zondenval.
Ik moet, gelijk mijn naamgenoot de vogel,
Kop-in-den-wind de lucht in, zal ik stijgen.
Jib bent de zefir waar 'k mij op last wiegen .
Met jou eerst krijg ik draagkracht in mijn wieken .
Wees mijn, wees mijn, tot jou de wereld vangt!
En valt bet loof, dan scheiden onze wegen .
Zing mij je zieleschatten in mijn ziel,
En zang voor zang geef ik je rijklijk weer . . .
Dan kan je under lampeschijn veroudren,
Zooals de boom geelt, zonder smart of klacht .
Z w a a n h i l d e (met onderdrukte bitterheid) .

Ik kan niet danken voor je goeden wil,
Hoewel die duidlijk je gezindheid fount ;
Want je beschouwt mij als een kind den wilg
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Dien het tot eendagsfluitje kalm versnijdt .
Valk .
at 's beter toch dan staan in een moeras
Tot herfst in grauwen mist hem doet verkwijnen . (befog) .
Je moet ! Je zult ! Ja meer, bet is je plicht
m mij to schenken wat zoo rijk je ontving .
Wat 1ij slechts droomt dat wordt in mid tot lied!
Ziedaar den vogel dien ik doodde -- dom :
Die was voor jou een bron van zanggenot .
0 weiger 't niet ; zing ook voor mid als hid . . .
Mijn leven wordt voor jou tot een gedicht !
Zwaanhilde .
En als je mij dan kept en ik ben leeg,
Als ik mijn laatste liedje heb gezongen
Wat dan ? . . .
V a 1 k (bekijkt haar) .
Wat dan? Denk dan aan wat hij deed . (wijst in
den tuin) .

Zwaanhilde (zachtjes) .
0 ja, ik weet, je kunt met steenen gooien .
V a 1 k (lacht spottend) .

Ziedaar die vrijheidsziel waar je mee praalde -Die 't al zou wagen, voor een zichtbaar doel! (met kracht) .
Ik wees je 't doel ; geef nu een antwoord dat
Voor altijd mij voldoet .
Zwaan hilde .
Je weet bet antwoord
p dien weg kan ik je nooit nader komen .
V a 1 k (koud-afbrekend) .

Genoeg -- word dan ook maar der wereld buit .
Z w a a n h i l d e (heeft zich zwijgend
van hem afgewend . Zij legt de harden op de balustrade en
last haar hoofd daarop rusten) .
V a 1 k (loopt eenige malen been
en weer, neemt een sigaar, blijft dicht bij haar staan en zegt
:)
na een gauze

Je vmdt bet zeker erg belachehjk
Wat ik vanavond je al zoo heb verteld? (houdt op, op
antwoord wachtend, Zwaanhilde zwijgt) .

Ik ben to ver gegaan, dat zie ik goed,
Je voelt alleen als zuster of als dochter
'k Zal spreken met handschoenen aan voortaan
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Zoo zullen wij elkander 't best verstaan . . . (wacht even ;
maar char Zwaanhilde onbewegelijk blij ft staan, keen hij om
en gaat naar rechts) .
Zwaanhi1de(heft hethoofdop,na
eenig stilzwijgen, kijkt hem strak aan en komt nader bij hem) .

Nu wil 'k een ernstig woord nog met je spreken
Tot dank dat jij eens redders hand mij bond .
Je hebt een beeld gebruikt dat mij op eenmaal
Je „hemelstijging" joist begrijpen deed .
Je zag je als een valk, die op moet stijgen,
Kop-in-den-wind, zal hij de hoogte in .
Ik was de zefir die je opwaarts droeg
En zonder mij was machteloos je streven .
Hoe jammerlijk ! Hoe niet-te-zeggen klein ! . . .
Belachlijk ja, zooals je zelf besefte .
Toch viel die beeldspraak niet in dorren grond,
Want voor mijn oog ontstond daaruit een andre,
Die niet, zooals de eerste, hinkt en lam is .
Ik zag je, niet als valk, maar als een vlieger,
Als dichtervlieger, van papier gemaakt,
Wiens eigen ik een bijzaak is en blijft,
Terwijl het opzettouw de hoofdzaak vormt .
Het breede voorvlak was beschreven, dicht,
Met toekomstwissels op poetisch good,
En iedre wiek een bundel epigrammen,
Die flappers in den wind, maar niemand raken .
De lange staart was een modern gedicht,
Dat fouten geeslen zoo van onzen tijd,
Maar dat't slechts hiertoe bracht : zachtjes to fluistren
Van de' een of ander die zijn plicht verzaakt .
Zoo lag je machtloos voor mij, en je vroeg :
„ ch, zet mij op in 't Westen of in 't osten !
ch, drijf mij met mijn liedren in de lucht,
Al kost het je ook geschimp van moed'r en zuster ."
V a 1 k (knijpt de handers samen
in hevige gemoedsbeweging) .

God-in-den-hemel . . . !
Zwaanhi1de .
Neen, geloof mijn woord
Voor dat soon kinderspel ben ik to grout ;
Maar jij, geboren voor hoog geestlijk werk
Jib bent tevree met vliegen naar de wolken
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En bindt je dichterleven aan een draad,
Dien ik wanner ik wil kan laten glippen .
V a l k (snel) .
Wat schrijven wij vandaag?
Z w a a n h i l d e (zachter) .
Kijk, dat is mooi ;
Laat deze dag een datum voor je wezen.
Vertrouw voortaan op eigen vleugelslag
Dan zal list moeten buigen of wel barsten .
Dicht op papier hoort in den les'naar thuis,
Slechts 't levende is list eigendom van 't leven,
En dat alleen is gangbaar op de hoogten .
Zoo kiss dap welke van de twee je wilt . (dichter bij hem) .
Nu deed ikwat daar-straks je van me vroeg :
Ik zong mijn laatste lied nit voile borst,
En 't was mijn eenige - nu ben ik leeg ;
Als je nu wilt, kun je den steep nu werpen !
, (zij gaat list huffs binnen; Valk blijft onbewegelijk staan en
ki~kt haar na. Ver weg op list water ziet men een boot; daaruit
klinkt van verre en gedempt list volgende: )

Koor .
De zeilen geheschen, in glijdend gewiegel
Ms arend gezweefd over wereldzeespiegel !
Acht'r ons der stormvogels scharen.
Verstand is maar ballast - overboord dat terstond !
Misschien zeil ik straks wel mijn bootje aan den grond,
Maar list is toch zoo heerlijk to varen!
V a 1 k (verstrooid; ontwaakt uit
zijn gedaehten) .

Gezang? Nu ja -- 't is zeker bind's kwartet,
Dat zich in 't juublen oefent - zie, days recht !
(tegen Goudstad, die naar buiten komt met een lichte overjas
over den arm) .

Zoo, mijnheer Goudstad - sluipt u stiekem weg?
Goudstad.
Ja . Laat mij even eerst mijn jas aantrekken ;
wij niet-poeten houden niet van tocht ;
Wij krijgen 't van de avondlucht to pakken .
Goenacht !
Va1k.
een enkel woord !
ch, voor u gaat
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Wijs mij jets om to doers, maar heist jets groots
Dat ingrijpt. . . !
G o u d s t a d (met spottenden nadruk) .
We!, doe maar een greep in 't levee
Dan, zal u zien, grijpt u het levee we! .
V a 1 k (ziet hem peinzend aan en
zegt langzaam) .
Dear is in 't kort 't programme dus gegeven . (levendig)

Nu bee ik wakker van mijn heeg gedroom ;
De teerling is geworpen - die van 't levers -En u zal zien -- de duivel heal' mij . . .
Goudstad .
Hei !
Vloek niet ; daarmee verjaagt u nog geen vlieg .
Valk .
Neen, woorden niet, maar daden, enkel daden !
Ik keer des Scheppers werkplan nu eens om
Zes lange dagen deed ik niets den gapen ;
Mijn wereldbouwwerk -- 'k deed nog niets er aan ;
Maar morgen, Zondag -- den za1 ik gears scheppen !
Goudstad (lachend) .
Ja, heat me eens zien dat u dat krachtig aanpakt .
Maar ga flu eerst maar slapen ; goeden nacht ! (af near links .
Zwaanhilde wordt zichtbaar in de kamer boven de veranda ;
zij sluit het venster en last het gordijn zakken) .

Valk.
Neen, daden nu ! Te hang heb ik geslapen . (kijkt op near
Zwaanhilde's venster en barst, als door groote aandoening bevangen, nit) .

Goenacht ! Goenacht ! Broom zoet in dezen nacht ;
En morgen, Zwaanhild, zijn wij twee verloofd . (gaat snel weg
near rechts; van het water klinkt het weer :)
Koor .

Misschien zeil je straks wel je bootje aan den grond,
Maar het is toch zoo heerlijk to varen !
(De boot glijdt langzaam vender, terwijl het scherm valt) .
EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF .
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Zondagnamiddag . Mooi•g ekleede dames en heeren drinken koffie op
de veranda. Door de open glazen deuren ziet men verscheidene gasten
binnen in de tuinkamer ; daaruit klinkt het volgende :

Koor .
Welkom, verloofden, op dezen dag !
penlijk moogt gij verliefd flu wezen :
Elkaar omhelzen, slag op slag,
Kussen zooveel gij maar wilt -- het mag !
Geen luistervink hoeft ge to vreezen !
Nu kunt ge dwepen naar hartelust,
veral samen, buiten en binnen ;
Kweeken uw liefde, zoo welbewust,
Koestrend ze laten groeien in rust
Toont nu eens hoe ge kunt mnnnen !
Jufir . E k s t e r (in de kamer) .
Neen -- dat je daar nets van gezegd hebt, Lind ;
Wat had ik je geplaagd !
Een Dame (ook daar) .
He ja, 't is vreeslijk!
Een andere Dame (indedeur) .
Hij schreef toch, Anna?
E e n Tante .
Neen!
Juffr . Ekster .
Dat deed de mijne .
E e n D a m e (op de veranda) .
Anna, hoe lang is 't wel geheim geweest? (loopt de kamer in) .
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Juffr . Ekster .
Nu moet je morgen uitgaan op een ring!
Verscheidene Dames (bedrijvig) .
Wij nemen hem de mast
Juffr . E k s t e r .
raat er niet van
Dat doet zij zelf .
Mevr . S t r o o m a n (op de veranda tegen
een dame met een handwerkje) .
Naait u met 'n achtersteek?
De Huishoudster (in de deur met
een blaad?e) .
Een kopj e koffie nog?
E e n Dame .
Heel graag, een halfje .
Juffr. E k s t e r.
Wat treft dat, dat je juist je nieuwen mantel
Zult hebben als je je visites afdoet!
Een oudere Dame (in de learner bij
bet raam).
En wanneer gaan we aan 't uitzet -- zeg eens op!
Mevr . S t r o o m a n .
Wat kost de postelein nu tegenwoordig?
E e n H e e r (tegen eenige dames op
de veranda) .
Kijk eens naar mijnheer Lind, met Anna's handschoen . . .
E e n i g e D a m e s (met hooge stemmen) .
Zoowaar, hij kuste hem!
A n d e r e D a m e s (evenzoo opspringend) .
Wat! Is bet waar?
L i n d (vertoont zich rood en verlegen in de dear) .
ch, mallepraat! (verwijdert zich) .
Juffr. Ekster .
Ja zeker, 'k zag bet duidlijk!
S t u i v e r (in de dear, met een kop
ko fie in de eene hand en een beschuit in de andere) .
Neen, men moet niet de feiten zoo verdraaien :
Ik attesteer dat men zich bier vergist .
Juflr. E k s t e r (binnen, zonder dat
men haar ziet) .
Kom, Anna, ga eens voor dien spiegel staan !
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Eenige Dames (roepen) .
U ook, Lind !
Juffr. E k s t e r.
Rug aan rug ! Wat dichterbij !
De Dames op de veranda .
Kom, last ons zien hoeveel hij grooter is . . .
(Allen loopen de kamer in ; lathers en laid gepraat boom men
een pons daarbinnen) .
V a 1 k (die gedurende bet voorgaande in den tuin heeft rondgeioopen, komt flu naar voren,
blijft staan en kijkt naar binnen, totdat bet levers een beetje
bedaard is).

Daar slachten zij der liefde poezie . -De slager die een koe slacht, zoo onhandig
at zij onnoodig pun lijdt in bet sterven,
Then sluit men op, een dag of tiers ; maar bier . . .
Die heele reeks van beulen gaat vrij uit (bait de vuisten) .
Ik zou ze kunnen . . . stil, geen holle woorden ;
'k Wil handlers vanaf heden, heb 'k gezworen .
L i n d (komt haastig en voorzichtig
nit de dear).

Godlof. Nu hebben zij bet over modes,
Nu kan 'k eens weg. . .
Va1k.
He, jij bent toch wel zeker
Van je geluk ! Heilwenschen hebben, dicht
Als muggers, je omzwermd den heelers dag .
Lind .
Ze meenen bet zoo goed, zij, allemaal . . .
Maar met wat minder kon ik 't ook wel doers .
Hun aandeel in die zaak is wat vermoeiend ;
Een oogenblikje rust zal mij verkwikken . (wit naar rechts q/) .
Va1k .
Waar ga je been?
Lind .
In 't tuinhuis, had 'k gedacht .
Klop maar, als je de dear gesloten vindt .
Va1kV
iaar Anna, zal ik die niet eerst gaan balers?
Lind .
Neen -- is er iets, dan stuurt ze wel een boodschap.
Wij praatten gistren tot na middernacht
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En hebben wel 't gewichtigste besproken .
En dan ook, dunkt mij, is het maar het beste
Wat spaarzaam om to gaan met je geluk .
Va1k.
Je hebt gelijk ; je moet niet to veel nemen
Voor 't dagelijksch gebruik . . .
Lind.
Stil, last mij gaan .
Nu ga ik eens een lekker pijpje stoppers :
Drie heele dagen heb ik niet gerookt !
Mijn bloed was zoo onstuimig in beweging ;
1k was zoo bang dat zij mij weigren zou . . .
Va1k .
Ja, zoo'n opfrisschinkje heb je wel noodig!
Lind .
Die knaster zal mij smaken, gloof dat vrij ! (af naar rechts .
JufJr. Ekster en eenige andere dames komen uit de tuinkamer) .
Juffr. E k s t e r (tegen V alk) .
Was hij dat die daar grog?
Va1k .
Dat was het wild, ja ;
EenigeDames .
Zoo weg to loopen !
AndereDames .
He, dat 's schande, foei !
Valk .
Hij is wat schuw flog, maar hij wordt wel tam,
Heeft hid een week fang maar het schild gedragen .
Juffr . E k s t e r.
Waar zit hij toch?
Va1k.
Hij zit flu op den zolder
Van 't tuinhuis, Waar wij allebei logeeren . (smeekend) .
Maar jaag hem daar flu niet vandaan ; och, laat
Hem wat uitblazen !
Juffr. E k s t e r.
Nu goed, maar die rust
Duur' niet to fang!
Va1k.
ch, geef hem een kwartier -Dan kan u 't spel van nieuws of aan beginners .
Nu is hij bezig aan een preek in 't Engelsch.
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Juffr . Ekster .
In 't Engelsch . . . ?
De Dames .
ch, u steekt den gek met ons !
Va1k.
In vollen ernst . Want hij is vast besloten
Een mogelijk beroep bij de emigranten
Te volgen . . .
Juffr. E k s t e r (verschrikt) .
Wat? Heeft hij die gekke grillen
Nog niet vergeten? (tegen de dames) Roep toch al de tantes !
Haal Anna, mevrouw Strooman, mevrouw Halm !
E e n i g e D a m e s (in beroering) .
at moet verhinderd !
A n d e r e Dames .
Funk spektakel makers !
Juffr .Ekster .
Daar zijn ze al, godda nk ! (tegen Anna, die uit de tuinkamer
komt met den dominee, zijn vrouw en kinderen, Stuiver,
Goudstad, mevr. Halm en de overige gasten) .

Weet je wat Lind
Vast heeft besloten, in zijn hart, geheim?
Als dominee to emi greeren . . .
Anna.
'k Weet het.
Mevr. H aim .
En jij hebt hem beloofd . . . !
A n n a (verlegen) .
m mee to gaan .
Juffr. E k s t e r (verontwaardigd) .
us heeft hij je bepraat !
D e D a m e s (slaan de handers in
elkaar).

He
hoe geslepen !
Va1k.
Maar denk : die innerlijke drang . . .
Juffr. E k s t e r.
Nu ja!
Dien volgt men als men jonggezel en vrij is,
Maar een verloof de volgt alleen zip n braid .
Neen, Anna-lief, bedenk je maar bijtijds - jij,
Gewonnen en geboren in de hoofdstad . . .
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Va1k .
Voor een idee to lijden is toch mooi
Juffr . EkstCr.
Te lijden voor de ideeen van je aanstaande? . . .
Bij God, tot zoo jets is men niet verplicht ! ( tegen de dames) .
Komt allemaal dan! (zij neemt Anna bij den arm) .
Wacht, flu moet je hooren . . .
En dan zeg iii hem wat of hij to doers heeft .
(zij gaan naar den achtergrond en rechts af, in druk gesprek
met verscheiden dames; de overige gasten verspreiden zich
in verschillende groep?es door den tuin . Valk houdt Strooman
staande, wiens vrouw en kinderen steeds in zijn nabijheid
zijn . Goudstad loopt op en neer onder het volgende gesprek) .
Va1k .

Help u den jongen strijder, dominee,
Voor Anna tegen hem wordt opgezet .
Strooman (plechtig) .
De vrouw moet aan den man zich onderwerpen ; (nadenkend) .
Maar als ik hem vanmiddag goed verstaan heb,
Rust dat beroep maar op een losers grond,
En 't offer dat gebracht wordt is onzeker . . .
Va1k.
Neen, dominee, oordeel nu niet to vlug .
Ik geef u her de heilige verzeekring
Hid voelt zijn roepmg groot en onbetwistbaar . . .
S t r o o m a n (levendiger) .
Ja - kan hij reeknen op een vaste som,
Een jaargeld -- ja, dan is 't andre zaak.
V a 1 k (ongeduldig) .
U zet voorop wat voor mij 't laatste komt ;
Ik spreek van roeping, drang-niet van salaris!
S t r o o m a n (met een gevoelvol glimlachoe).

Maar zonder dat kan niemand preeken in
Amerika, Europa of in Azie,
f waar dan ook. Ja, was hij nu nog vrij,
Mijn waarde jonge vriend - als hij alleen was,
Nog jonggezel - ja dan, dan ging het aan .
Maar Lind, die nu tot de verloof den hoort,
Voor hem is zulk een werkkring niet verkieslij k .
Denk maar eens na : hij is een krachtig man,
En mettertijd sticht hid wel een gezin ;
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Ik onderstel dat hij van goeden wil is
Maar flu de mid'len, he . . . ? „Bouw niet op zand"
Zoo staat geschreven . Anders stood de zaak,
Als 't offer . . .
Va1k .
Ja, dat is niet zoo gering,
at weet ik best .
Strooman .
Ja, kijk -- dat is 't voornaamste !
Als men het offer gaarne brengen wil
En rijkelijk . . .
Va1k .
Gewillig, ja dat is hij .
Strooman .
Gewillig, hij ? Hoe moet ik dat verstaan?
Het offer heeft hij willig to aanvaarden
Maar niet to brengen . . .
Mevr . S t r o o m a n (kijkt near
,,

den
achtergrond).

Dear zi~n ze terug.
V a 1 k (staart hem een oogenblik
verbaa$d aan, begrijpt den plotseling en barst in lachen uit) .
Hoera voor 't offer ! -- ja, dat wet men u
p feestdag brengt -- in ritslend bankpapier !
Strooman .
Als men een jaar lang in 't gareel moet zwoegen,
Wordt dat door Kerst- en inksterfeest vergoed.
V a 1 k (vroolijk) .
En „roeping" voel je --- als 't genoeg betaalt,
Zelfs als men boom tot de familiestichters !
Strooman.
Natuurlijk ; is men tamelijk „verzekerd", ?~
Mag me onder Zoeloe-kaffers zelfs „getuigen . (op gedempten Loon) .

Nu zal ik zien met zachtheid hear to winnen . (tegen een
van de kleine meisjes) .
Mijn lieve Mette, heal mijn kop eens even,
Mien pijpekop bedoel ik, vat je wel . . . (welt in zajn jaszak) .
Neen, wacht een oogenblik -- ik heb hem bij me .
(stopt voortgaande zijn pijp, gevolgd door vrouw en kinderen) .
G o u d s t a d (komt naderbij) .
U speelt hier, near het schijnt, zoowat voor slang
48

DE K MEDIE DER LIEFDE .
In 't paradijs der lief de -- zou 'k zoo zeggen . . .
Va1k .
De boom der kennis draagt zoo wrange vruchten
Die lokken niemand . . . (tegen Lind, die van rechts komt) .
Zoo, ben jij daar al?
Lind.
Maar goede hemel ! wat ziet bet er uit '
: de lamp in stukken,
Daar
in datomlaag
kamertje
't Gordijn
gerukt, je pen gebroken,
En heel de kachelplaat doorstroomd van inlet . . .
V a 1 k (klopt hem op den schouder) .
Dat kondigt nu de lent' mijns levens aan!
Te lang reeds zat ik achter de gordijnen
En dichtte op papier bij 't licht der lamp ;
Nu is bet uit met kamerpoezie
Ik wandel buiten in Gods zonneschijn!
Mijn lente kwam, met haar mijn zielsvernieuwing :
Wat 'k voortaan dicht is handeling en daad !
Lind .
Ja, dicht voor mijn part zoo je wilt, maar denk
Daarom niet dat mevrouw-bier is gediend
Met bet verlies van haar gordijnen, vriend !
Va1k .
Wat ! Zij die alles offert aan haar gasten,
Haar zusters kindren, dochters zelfs -- zou zij
Een zuur gezicht voor zoo'n gering jets zetten? . . .
Lind (boos).
't Is door en door onhebbelijk,
zoo jets,
En voor ons beiden erg compromitteerend
Doch mask dat met haar uit . Maar 't lampje was
Mijn eigendom, met glas en met ballon . . .
Va1k .
hoe! neen - daarover voel ik niets geen wroeging ;
Jij hebt Gods zomer met zijn helder licht
Waartoe dient dan een lamp?
Lind .
Jij bent een mooie,
Jij die vergeet hoe kort de zomer is !
Ik denk, als ik met Kerstmis klaar wil zijn,
Dan is bet zaak dat ik geen tijd verspil .
V a 1 k (met groote oogen) .
Denk je aan de toekomst?
4
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Lind
Ja, of ik dat doe ;
Mij dunkt toch, zoo'n examen is geen grap . . .
Va1k.
En gistrenavond ! Toen je alleen maar leefde
Van 't heden dronken, had je geen verlangen,
Zelfs naar geen middelmatig „haul" met Kerstmis ;
Je ving den mooien vogel van 't geluk ;
Je voelde je als lag daar aan je voeten
Der heele wereld rijkdom uitgespreid!
Lind .
Dat zei ik, ja ; maar zoo jets neemt men toch,
Natuurlijk, op cum grano salis . . .
Va1k .

Zoo!
Lind .
Den morgen wil ik aan 't geluk besteden ;
Dat heb ik vast besloten .
Va1k .
Dat 's gedurfd !
Lind .
Wel zijn er veel visites nog to waken ;
Daarmee zal heel wat tijd verloren gaan .
Maar nog meer vrijen tijd er of to nemen,
Dat zou mij, denk ik, al to slecht bekomen .
Va1k .
En jij die toch nog in de voor'ge week
De wijde wereld in won met gezang! . . .
Lind .
Ja, maar ik zag, dat nam mij to veel tijd ;
Die veertien dagen kan ik niet meer missen .
Va1k .
Neen, om een andre reden bleef je thuis ;
Je praatte er over dat voor jou in 't dal
ok berglucht woei en ook de vogels kweelden .
Lind .
Ja zeker -- heel gezond is hier de lucht ;
Men kan daarvan genieten, ook al zit men
Geregeld to studeeren met zijn boek .
1)

hand (illaudabili8) : „niet (onlofwaardig)", het op een na hoogste

„punt" bij een examen .
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Va1k.
Maar met het boek had je immers afgedaan,
Als Jakobsladder . . .
Lind .
He, wat hou jij aan ;
at zegt men zoo, als men alleen en vrij is .
V a 1 k (ziet hem win en shat de
handen ineen in stomme verbazing) .

ok gij dus, Brutus !
L i n d (een beetje verlegen en kregel) .
Maar bedenk dan toch
Dat ik, 1k, andre plichten heb dan jij :
Ik heb mijn meisje nu. Kijk naar al de andre
Verloofden, menschen zelf s met lange ervaring,
p wie je, hoop ik, toch nets of zult dingen :
Zij zeggen alien, zullen twee tezamen
Door 't levee gaan, dan . . .
Va1k.
Spaar mij je verklaring.
wie gaf je die?
Lind.
Nu ja, bijvoorbeeld Stuiver,
En dat is dan toch iemand die niet iiegt .
En jufirouw Ekster, die 's zoo op de hoogte,
Zij zegt . . .
Va1k.
Noh, en de dominee met zijn Maren?
Lind .
Ja, dat is jets merkwaardigs, met die twee
Die zijn verzonken, in een zielerust. . .
Denk eens, zij weet nets meer van haar verloving,
Heeft glad vergeten wat 't is, lief to hebben
Va1k.
Ja, dat is 't lot van al die zich verslapen
Dan vlucht herinring als een schuwe vogel . (legt de handen
op zijn sehouder en kijkt hem spottend aan) .

Zeg, jongenlief, jij sliep vast goed van nacht?
Lind.
Ja, goed en lang ; ik grog zoo moe naar bed,
En tegelijkertijd zoo vol emoties ;
Ik was haast bang dat 'k gek geworden was.
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Va1k .
0 ja, je iced wel aan jets als behekst-zijn.
Lind .
Maar toen, Godlof, ontwaakte ik normaal .
( nder het voorgaande heeft Strooman zich of en toe vertoond,
wandelend op den achtergrond, in druk gesprek met Anna ;
mevr . Strooman en de kinderen achter hen aan . Jullr . Ekster
vertoont zich flu ook; tegelijk met hear mevr . Haim met eenige
andere dames) .
Jufir. E k s t e r (onzichtbaar) .

Wear 's Lind ?
L i n d (tegen Valk) .
Dear heb je ze waarachtig weer !
ch toe, kom mee !
Juffr . E k s t e r .
Neen, blijf ; waar wil je heen?
Laat ons eens gauw de oneenigheid beslechten
Die tusschen jou en Anna is ontstaan .
Lind .
Zij n wij het oneens ?
Juf r. E k s t e r (wijst near Anna, die
verder-weg in den tuin staat) .

Lees je oordeel zeif maar
In hear betraanden blik . 't Is om de piannen
Daarginder in Amerika .
Lind .
Maar, God,
Zij wilde zeif toch . . .
Juffr . E k s t e r (spottend) .
't Ziet er wel near uit !
Neen, vriend, je zult dear anders over denken,
Ms wij die zaak eens kalmer gaan bekijken .
Lind .
Maar deze strijd voor het geloof, dat is toch
Mijn mooiste toekomstdroom!
Jufir . E k s t e r .
wie glooft er nog
In omen hoogbeschaafden tijd aan droomen?
Kijk, Stuiver droomde nog verleden nacht
Er kwam een brief met zulke vreemde hoeken . . .
Mevr . Strooman .
Zoo'n droom wijst op het krijgen van een schat .
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Juffr . E k s t e r (met een knikje) .
Belasting mocht hij in de schatkist storten!
(De dames maken een kring om hind been en gaan al pratend
dieper den tuin met hem in) .

Strooman
(voortgaande tegen Anna, die hem graag ontvluchten wil) .

p deze gronden dus, mijn lieve kind,
p deze gronden, die 't verstand ons aangeeft,
De zedeleer, gedeeltlijk ook de Bijbel,
Ziet ge dus wel dat zoo'n verschjl van meening
Voor u geen enkle reden van bestaan beef t .
A n n a (half schreiend) .
ch gut - ik ben ook nog zoo onervaren . . .
Strooman .
En 't is ook zoo natuurlijk dat men angst heeft
Voor allerlei verwik'ling en gevaren .
Maar last geen twijfel in zijn net u vangen
Wees dapper, spiegel u aan mij en Maren !
Mevr. Strooman .
Ja, 'k hoorde juist vandaag nog van uw moeder
at 'k even zoo bedroef d was als u nu,
Toen bet beroep kwam . . .
Strooman .
at was ook omdat
Zij al de stadsgenoegens moest verlaten ;
Maar toen wij 't naderhand wat ruimer kregen,
En 't eerste tweelingpaar ons was geboren,
Toen grog bet over .
V a 1 k (zacht tegen Strooman) .
U verstaat de kunst !
Bravo !
S t r o o m a n (knikt hem toe en wendt
zich weer tot Anna) .

Houd u dus daarom aan uw woord !
Wat heeft de mensch to vreezen ? Valk vertelt
Dat zoo'n beroep volstrekt niet jets gerings is
at zei u toch?
Va1k.
Neen, dominee . . .
Strooman .
Ach jawel! (tegen Anna) .
Nu, jets brengt bet u stellig toch wel op .
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En is dat zoo, waartoe dan to versagen?
Zie eens terug naar lang vervlogen dagen !
Naar Adam, Eva, de Ark met al haar dieren
De lelies in de lucht - op 't veld de vogels
De vogeltjes - de vogeltjes -- de visschen. . . (vervolgt met
gedempte stem, terwijl hij zich met Anna verwijdert) .
V a 1 k (terwijl jufir. Ekster en de
tames met Lied aankomen) .

Hoera! Daar komen versche troepen aan ;
De heele oude garde in 't geweer !
Juffr. Ekster .
Nu, dat komt mooi uit, dat wij haar her vinden ! (op gedempten toon tegen Valk) .

Wij hebben hem ! - nu gauw met hem naar haar . (gaat
naar Anna toe) .

S t r o o m a n (met afwerende beweging) .
Zij heeft geen verdere overreding noodig ;
oet maar de Heil'ge Geest wat hij vermag,
Dan hoeft de wereld. . . ! ( bescheiden) . Heb ik jets gedaan,
Dan kreeg ik kracht . . . !
Mevr. H a 1 m .
Nu, dan ook niet gedraald !
Verzoening, he?
e T a n t e s (aangedaan) .
ch Heer, wat is dat mooi !
Strooman .
Ja, is er wel een zoo verstokt gemoed
at zoo'n tooneel niet zeer aangrijpend vindt?
Het werkt zoo scherpend, en zoo prik'lend ook,
't Is zoo opwekkend een onmondig kind
Te zien, een offer brengend, val' 't haar zwaar,
Gewillig op het altaar van den plicht .
Mevr . H a 1 m .
Maar haar f amilie deed er ook haar best voor.
Juffr. Ekster.
De tames, ja, en ik - of ik het weet !
Jij, Lind, bezit den sleutel van haar hart ;
Maar wij vriendinnen hebben nog een looper
Die opensluit daar waar de sleutel faalt . . . (drukt hem de
hand) .

En mocht het noodig zijn in later jaren,
Kom dan tot ons
vrlendmnen bhwen wig .
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Mevr. H a 1 m .
Ja, wij zijn bij je, waar je gaat of staat . . .
Juffr. E k s t e r .
Beschermen je voor tweedrachts felle smarten.
Strooman .
0, dat vereend-zijn ! Liefdezorg en vriendschap !
Een stood zoo blij, en toch zoo diep weemoedig ! (wendt

zich

tot bind) .

Maar jonge vriend, last

flu

de zaak ook uit zijn .

(leidt Anna

naar hem toe) .

Neem haar, je braid - je braid - neem haar -- en kus haar !
L i n d (reikt Anna de hand) .
Ik ga niet weg !
A n n a (tegelijkertijd) .
lk ga wel mee !
A n n a (verbaasd) .
Ga jij nu niet ?
L i n d (evenzoo) .
wil jij wel?
A n n a (hulpeloos omkijkend naar
de omstanders) .

Maar, dan zijn we immers toch gescheiden weer!
Lind.
Ja, hoe zit dat ?
De Dames .
Wat nu?
Juffr . E k s t e r (bedrijvig) .
Neen, bier bestaat
Een misverstand
dat 's vast.
Strooman .
Met hem to gaan
Heeft zip beloofd !
Juffr. Ekster.
En Lind bezwoer to blijven!
V a 1 k (lachend) .

En beiden voegden zich ; wat wil men meet?
Strooman .
Neen, die verwikkeling wordt mij to machtig !

(gaat naar

den achtergrond) .

Heere-nog-toe!

D e T a n t e s (door
dat geschil?

elkaar sprekend) .

vanwaar toch
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Mevr . H a 1 m (tegen Goudstad en Stuiver, die buiten in den tuin gewandeld hebben en nu nader komen) .
Hier is oneenigheid aan alle kanten . (spreekt zacht met hen) .
Mevr . S t r o o m a n (tegen juf/r. Ekster
als zij ziet dat de theetafel gedekt is) .
Nu krijgen we haast thee.
Juffr . E k s t e r. (kortaf) .
Goddank .
Va1k.
Hoera !
De vrienschap, thee, de liefde en de tantes
Stuiver.
Maar flu de zaak dus in elk'ander zit,
Nu kan zij licht een vroolijk einde nemen .
't roces berust op eene paragraaf
Waar 't beet : den man to volgen is de vrouw
Verplicht . Dat 's duidelijk voor iedereen .
Juffr. Ekster .
Maar wat beteekent de overeenkomst dan?
Strooman .
Zij mag aan hooger wet zich niet onttrekken . . .
St uiver .
,,
Maar Lind kan toch wel aan die wet ontkomen . (tegen L'ind) .
Je stelt je reis maar uit, en blijft stil bier .
De Tantes (blij) .
Ja, dat kan best
Mevr. H a 1 m .
Welzeker !
Juffr. E k s t e r .
Dan is 't nit .
(Zwaanhilde en de dienstmeisjes hebben intussehen de theetafel
gedekt order aan de verandatrap . Uitgenoodigd door mevr .
Halm, gaan al de dames om de tafel zitten . De rest van bet
gezelsehap neemt gedeeltelijk op de veranda of in bet prieel
plaats, gedeeltelijk in den tuin . Valk zit op de veranda . rder
bet volgende wordt thee gedronken) .

Mevr . H a 1 m .
Zoo trok dit kleine onweer dan voorbij .
Zoo'n zomerbui doet goed, is ze eenmaal over :
Dan schijnt de zon nog mooier en belooft
Een zomermiddag klaar en onbewolkt .
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Juffr . E k s t e r.
Ja, 't bloemetje der liefde heeft ze noodig,
Die buitjes, groot en klein : die houden 't frisch .
Va1k.
Het sterft zoodra 't op 't droge wordt gebracht ;
Daarin heeft 't overeenkomst met een visch . . .
Zwaan hilde .
Neen, want de liefde kan van lucht toch levee . . .
Juffr. E k s t e r .
En daarin sterft de visch . . .
Valk .
Volkomen waar.
Juffr. E k s t e r .
Daar hebben wij u flu gevangen, he?
Mevr. Strooman .
Dat 's goede thee, dat kan men daadlijk ruiken .
Va1k .
Nu, laten wij het houden bij de bloemen .
Liefde is een bloem ; ontbreekt haar zoele regen,
Zoodat de lieflijke zou gaan verkwijnen . . . (houdt stil) .
Juffr . E k s t e r .
Wat dan ?
V a 1 k (met een galante bulging) .

Dan komen tantes met een gieter .
Maar die gelijkenis, al is zij lang
Gebruikt door dichters, eindloos nagepraat,
Is toch nog niet heel duidlijk voor de meesten ;
Want bloemen zijn er in zoo vele soorten .
Zegt eens, welk bloempj a zou de liefde wezen ?
Noemt dat wat er het meeste op gelijkt .
Juffr. E k s t e r.
Dat is een r o o s ; gut! dat weet iedereen
Zij geeft aan 't levee toch een rozengloed .
E e n j onge Dame .
Een a n e m o o n is 't, groeiend onder sneeuw
De wereld ziet haar eerst als ze open springt .
E e n Tante.
Het is een p a a r d e b 1 o e m : die tiert het best,
Wordt zij vertrapt door mans- of paardevoet,
Ja, maakt nieuw schot, zoo zij is platgetreden,
Als dichter edersen ons heeft beschreven.
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Lied .
't S n e e u w k 1 o k j e n is 't, dot in je jonge ziel
Het inksterfeest van 's levees jeugd inluidt .
Mevr. H a 1 m .
Neen, 't is de k 1 i m o p, die, al is 't December,
Nog even groen is als in 't hart van Juni .
Goudstad.
Neen, bet is IJ s 1 a n d s c h m o s, dot jonge dames
Geneest die lijdend zijn ears zwakke longen .
E e n Heer.
't Is een w i l d e k a s t a n j e, to waardeeren
Als brandhout, maar de vrucht is ongenietbaar .
Zwaanhilde.
Neen, een c a m e 1 i a, die op soirees
De h o o f d t o o i uitmaakt van de dames daar.
Mevr .Strooman .
Neen, zij lijkt op een bloem die was zoo lief . . .
Wacht eens - was die niet grijs -- neen, violet . . .
Hoe beet die nu? Laat zien - zij leek veel op die . . .
Merkwaardig is 't hoe gauw ik iets vergeet !
St uiver .
Neen, al die bloemebeelden gaan toch monk,
Mij doet zij eerder aan een b 10 e m p o t denken
In 't eerst is daar maar nauwlijks pleats voor een,
Maar later ken die heel wet spruiten bergen .
S t r o o m a n (te midden van

zijn

kindertal) .

Neen, liefde is gelijk een p e r e b o o m,
In 't vroege voorjaar wit van bloesemsneeuw ;
Wat later vormen zich die bloesems den
Tot almaar meer onrijpe groene vruchten,
Die, door den stem gevoed met levenssappen,
Met Godes hulp eens alle peren worden .
Va1k .
Ja, zooveel hoofden, zegt men, zooveel zinnen !
Maar alien dwaalt u op verkeerde wegen .
Geen enkel beeld goat op ; hour flu near 't mijne ;
Dat ken u draaien, keeren, near believers . (stoat
redenaarshouding) .

In 't verre osten groeit een kostbaar kruid ;
De Zoon des Hemels plant bet in zijn tuinen . . .
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De Dames .
at is de t h e e !
Va1k.
Ja joist .
Mevr . Strooman .
Zijn stem klinkt net
Als die van Strooman, als . . .
Strooman .
Nu niet hem storen ! . . .
Va1k .
Uit 't land der f aablen stamt het, uit de dalen
Heel ver weg, achter dorre zandwoestijnen . . .
Schenk mij eens in, Lind ! -- Dank je . 'k Zal flu drinkers
p thee en liefde, en daarover toosten .
(de gasten schuiven nader bij elkaar) .

Het stamt oorspronklijk uit het sprookjesland ;
Ach, daar hoort immers ook de liefde thuis !
Alleen de Zoon der Zon, die moist de plant
Te kweeken en tot wasdom haar to brengen .
Nu, met de liefde is het evenzoo
Een druppel zonnebloed moet in ons zijn,
Zal liefde wortel schieten in ons binnenst
En groeien, bloeien, blad en bloesems dragen .
Juffr. E k s t e r .
Maar China is een oud, een heel oud land,
Dus moet de thee ook wel al lang bekend zijn . . .
Strooman .
Die was er vast voor Tyros en Jeruzalem.
Va1k .
Was al bekend, toen de oude heer Methuzalem
Als kleine jongen prentjes zat to kijken . . .
Juffr. E k s t e r. (triomfantelijk) .
En 't wezen van de liefde is immers jeugd
Uw beeld gaat her toch heel bezwaarlijk op.
Va1k .
Wel neen, de liefde is joist verbazend oud ;
Dat is een leer die we alien onderschrijven .
In Kaapstad en in Rio en Kamschatka,
Van Napels tot aan 't goede stadj a Brevig
Zal menigeen beweren : liefde is eeuwig ;
Nu, dat is mogelijk moat overdreven . . .
Maar oud is zij, zoo oud
't is niet to zeggen
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Juffr. E k s t e r .
Maar liefde en liefde is toch altijd eender,
En thee bestaat in soorten, goede en slechte .
Mevr . Strooman .
Ja, thee is er in vele kwaliteiten .
Anna .
De groene voorjaarsspruitjes allereerst . . .
Zwaanhilde .
Voor zonnedochtren groeien die alleen .
E e n j onge Dame .
Men zegt dat die bedwelmend zijn als ether . . .
EenAndere.
Als locos geurend en zoet als amandlen .
Goudstad .
Die komt niet aan de markt om to verhandlen .
V a 1 k (die intusschen van de
veranda gekomen is) .

Ach lieve dames, in zich zelf draagt elk
Een zeer bizonder heimlijk „hemelsch rijkje" .
Daar schieten duizenden van zulke spruitj es,
mheind door schroom, als door Chineeschen muur .
Maar al de popjes van uw fantazieen,
Die in de schaduwen der kiosken zitten
En smachtend droomen -- sluiers om de lenders,
En gouden tulpenbloemen in de handers Voor hen plukte u de eerste groene knoppen ;
Wat later herfst daar vond was u om 't even .
Kijk, daarom krijgen wij, met stof en steeltjes,
Een napluk, die er staat als vlas tot zijde
Een oogst met moeite van den struik geschraapt . . .
Goudstad .
Dat is de zwarte thee .
V a 1 k (knikkend) .

Die vult de markt .
Eenheer.
Dan spreekt nog Holberg van een the de boeuf . . . 1 )
Juffr . E k s t e r (snibbig) .
0, dat is zeker iets uit vroeger dagen .
Va1k .
Liefde de boeuf bestaat er ook wel, ja ;
1) In zijn Kraamkamer.
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Die maakt ons gek
alleen maar in rowans .
Van haar pantoffelrijk vindt men sours sporen
Bewimpeld achter echtlijke gordijnen .
In 't kort, gelijknis is er waar u die
Het minst verwacht . Zoo zegt een oude spreuk
at, komt de thee tot ons van over zee,
Dan lijdt zij, en verliest wat van den geur
Het fijn aroma dat haar eigen is .
Door de woestijn most zij en over bergen,
Most aan Kozakken, Russen tol betalen ;
Die stemplen haar -- dan wag zij verder gaan
En geldt bij ons pas dan voor echte waar .
Maar gaat het met de liefde ook niet zoo
Door 's levees woestenij ? Wat waar' 't gevolg,
Wat 's werelds oordeel, als sees u of ik
Boud onze liefde vrij invoeren wilds !
„0, het morsels aroma grog verloren !
„De geur der wettigheid is glad er of!"
Strooman (staat op) .
Jawel, Godlof ! -- in zedelijke landen
Is zulke waar nog altijd contrabands .
Valk .
Ja, zal zij her to lands vrij passeeren,
Dan most ze eerst door 't Siberie der wet,
Waar frissche zeelucht haar niet schaden kan ;
Most zij het zegel tonne' en 't „zwart op wit"
Van kerkvoogd, organist en klokkeluier,
Familie, vrienden, kennissen, ja wie niet,
En vele andre braven nog - behalve
Den pas dien de god zelf haar heeft gegeven .
En dan het laatste punt van overeenkomst
Ziet, hoe beschavings hand zwaar drukt, als lood,
p 't Zonneland, daarginds in 't verre osten ;
Zijn muur vervalt, gebroken is zijn macht,
De laatste echte mandarijn gehangen.
rofane handers zaamlen al den oogst .
Weldra is 't „Hemelsch Rijk" nog maar een sage,
Een sprookje waaraan niemand meer gelooft .
De heels wereld wordt een nevelgrauw
Wij werpen aarde op dat wonderland .
Maar is dat zoo - waar blijft dan nu de liefde?
Ach, dan is immers zij ook heengevlucht! (heft zijn theekop op).
61

DE K MEDIE DER LIEFDE .

We!, last vergaan dan wat niet kan bestaan
Een theedronk dus op Amor-zaalger's eer !
(drinkt; groote ontstemming en beweging in lief gezelschap) .

Juffr. E k s t e r.
Dat was wel een zeer zonderlinge toost !
De Dames.
Alsof de liefde heusch zou zijn gestorven !
Strooman .
her zit ze toch, gezond en rood en blozend,
In allerlei gestalten om ons heen .
Hier zit de weduwe in haar zwarte kleed . . .
Juffr . Ekster .
Twee trouwe echtgenooten . . .
StuiverS
wier verbond
Nog menig stevig liefdepand kan kweeken .
Goudstad .
Daarna komt liefde's lichte ruiterij
Verloofde paten in verscheiden soorten .
Strooman.
Vooraan de veteranen, trouw verbonden,
Den tand des tijds ten trots . . .
Juffr . E k s t e r (afbrekend) .
En dan de kleintjes,
De jongste klasse - 't paartj a van vandaag. . .
Strooman.
Hier ziet u zomer, winter, herf st en lente ;
Die waarheid heeft u her dus maar to grijpen,
Te hooren en to zien . . .
Va1k .
Nu ja, en dan? . . .
Juffr . E k s t e r.
En toch zou u de deur haar willen wijzen!
Va1k .
U heeft mij gansch verkeerd begrepen, juflrouw .
Wanneer heb ik daarvan 't bestaan ontkend?
Maar u moet bij dat alles wel bedenken
Dat rook niet altijd is 't bewijs van vuur .
Ik weet lief opperbest, men neemt ten huwlijk,
Vormt een gezin zich, en meet van die dingen ;
U zal mij zeker nooit ontkennen hooren
Dat de een een ring krijgt, de ander een refuus,
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Dat rose briefj es stil geschreven worden
En dichtgemaakt met duifj es, samen -- kijvend ;
at er verliefden loope' in elke straat
En de visites chocolade krijgen ;
Dat het gebruik een formulier bedacht
Een eigen vormen-codex voor „verliefden"
Maar lieven help ! wij hebben ook majoors,
Een arsenaal met heel wat materiaal ;
Daar vindt men trommels, sporen en rapieren
Maar wat bewijst dat dan toch allemaal?
Alleen dat er soldaten zijn en wapens,
Volstrekt niet dat wij helden kunnen toonen .
Ja, zelf s als er een leger stood van tenten,
Was dat dan een bewij s van heldenmoed ?
Strooman .
Wel, last ons billijk zijn ; eerlijk gezegd,
't Is niet altijd naar waarheid, als beweerd wordt,
Dat jonge liefde 't sterkst zoo zijn, en zoo
Ja, zoo alsof die joist de een'ge was .
p die is niet ten alien tijd to bouwen .
Neen, eerst in 't huwelijk, het intieme levee,
Rust liefde op een rotsgrond, vast en sterk,
Die nooit kan wijken, nooit ons kan ontglippen .
Juffr . E k s t e r .
Neen, die opvatting kan 'k niet met u deelen .
Ik meen dat een verbond van vrije menschen
Dat jaren duurt, al kan men 't daaglijks breken,
Het best beantwoordt aan der liefde echtheid.
A n n a (met glued) .
0 neen -- een nieuw verbond, nog f risch en j ong,
Is toch in wezen rijker, sterker nog .
L i n d (peinzend) .
Wie weet, heeft die den geur niet der idee
Van de anemoon, die groeit under de sneeuw .
V a 1 k (plotseling uitbarstend) .
Gevallen Adam ! Daar kwam 't heimwee op,
Dat 't aradijs zocht achter scheidingsmuur .
Lied .
ch wat !
Mevr . H a 1 m (gekrenkt tegen Valk,
terwjt zij opstaat) .

Dat is nu joist niet heel vriendschaplijk,
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m twist to stokers waar wij vrede maakten ;
Heb voor uw vriend en zijn geluk geen zorgen . . .
EenigeDames .
Neen, dat 's sekuur !
Anderen.
Daar zijn wij zeker van !
Mevr. H a 1 m .
Wel heeft ze op school geen koken nog geleerd,
Maar daarin krijgt zij dezen herfst nog les .
Juffr. E k s t e r.
En zelf zal zij haar bruidsjapon borduren .
E e n T a n t e (klopt Anna op het hoofd) .
En zoo verstandig wordt ze dat t een lust is
V a 1 k (lacht luid) .
ch, dat verstandspaskwil, dat doodend werkt,
Waanzins hansworsterij op vriendenlippen !
Was het verstand dat hij bij haar wou vinden?
Was het een keukenboekprofessores?
IJij kwam hierheen als lente's blijde schildknaap
En koos een wilde roos zich uit den hof .
U grog die kweeken, en hij kwam terug
Wat vindt hij nu? - Een bottelstruik!
Juffr. E k s t e r.
Wel zoo !
Va1k .
Heel nuttig in 't gebruik, - o zeker, ja!
Maar 'n bottelstruik was niet zijn lentebruid!
Mevr. H a 1 m.
Ja, als hij uitkeek naar een balprinses,
Dan was hij hier niet aan een goed adres.
Va1k.
0 ja
ik weet, er wordt gekoketteerd
Met huishjkheid ; dat hoort er ook zoo bid
Dat is een uitwas van de groote leugen
Die hoog zich opwerkt als de wilde hoprank .
Ik neem, mevrouw, mien hoed af, heel eerbiedig,
Voor iedre „balprinses" ; zij is de schoonheid
En in de balzaal spint er gouden draden
Het ideaal - in kinderkamers zelden .
Mevr. H a 1 m (met onderdrukte woede) .
Uw uitval last gereedlijk zich verklaren .
Wie zich verlooft is voor den vriendenkring
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days de kern wel van de zaak ;
Verloren
Ik heb op dit punt heel wat ondervinding.
Va1k .
at spreekt vanzelf - zeven getrouwde nichtjes
Mevr. H a 1 m .
En goed getrouwd !
V a 1 k (met nadruk) .
Als dat maar waar is, ja!
Goudstad .
Wat nu?
Juflr. E k s t e r.
Maar Valk !
Lind .
Is het je doel om ruzie
Te waken?
V a 1 k (uitbarstend) .

Ja, oorlog, verdeeldheid, twist !
St uiver.
Jij, maar een leek, maar een profane in 't yak
Va1k .
Dat zij zoo - toch wil ik den standaard heflen !
Ja, oorlog wil ik, strijd met al mijn krachten
Tegen die leugen, zoo diep ingeworteld,
Die je allen kweekt en teederhjk verzorgt,
at hoog zij opschiet en op waarheid lijkt!
Stuiver.
Ik protesteer ! 't Is allen onbewezen,
Ik wil verzet aanteeknen . . .
Juffr . E k s t e r.
Hou je still
Va1k .
Dat noem je dun der l i e f d e frissche bronwel,
Die fluistert van der weduwe verlies
Van liefde die in lichte zonnedagen
Aan „klagen" noch „verlangen" ooit deed denken !
Dat noem je dun der l i e f d e flere stroom,
Die door der echtelieden aadren vliet !
Die liefde, alle sleur met voeten tredend,
Die dapper op de buitenwallen stood
En lachte om der wereld wijze dwazen!
Dat noem je dun der l i e f d e schoonheidsvlam,
Die een verloving lange jaren aanhoudt !
5
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ch kom ! Is dat dezelfde die ontstak
Het dichtvuur in den nuchtren ambtenaar?
at noem je this der 1 i e f d e jong geluk,
Dat bang is zich to wagers over zee,
Dat offers e i s c h t, en liefde's schoonst kleinood
z i c h z e 1 f t e o f' r e n -- jammerlijk versmaadt !
0 neen, gij, alledaagschheids waanprof eten,
Noemt eens de dingen bij hun waren naam ;
Noemt wet de weduw voelt een d r o e f v e r 1 a n g e n,
G e w o o n t e 't huwlijk -- want zoo heeten zij !
Strooman .
Neen, jonge man, zoo'n driestheid gaat to ver!
Bespotting klinkt ons toe uit ieder woord ! (komt V alk dicht
onder de oogen) .

Nu waag ik nog mijn oude huid in strijd
Voor 't oud geloof tegen de nieuwe leer !
Va1k .
Ik ga ten tweekamp op als tot een f eest !
Strooman,
Goed ! U zal mij de kogels zien trotseeren ! . . . ( dichterbij) .
Een echtpaar
als een priester -- is gewijd . . .
S t u i v e r (ears den anderen karat
van Velk) .

En een verloof d pear . . .
Va1k .
Half, net als de koster .
Strooman.
Ziet u die kindren hier die mij omringen?
Die kunnen al vooruit Victorie zingers !
Hoe ware 't mogelijk - hoe ware 't doenlijk . . .
Neen, 't waarheidswoord is machtig, onverwrikbaar
Hij moet wel doof zijn, die dit niet verstaat .
Kijk - dit zijn liefdekindren altegaar . . . ! ( houdt verward stil) .
Ja, dat wil zeggen . . . neen, natuurlijk, neen . . . !
Juf r . E k s t e r (waait zich met hear
zakdoek) .

Ik moet bekennen, 'k snap er nets meer van .
Va1k .
Kijk, levert u dear zelf niet het bewijs,
Zoo wear, zoo goed, en zoo echt nationaal?
U zelf maakt onderscheid tusschen de panders
Van 't huwlijk en der liefde
zooals 't hoort!
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't Versehil bestaat als tusschen rauw en gaar,
Als tusschen wilde bloemen en gekweekte .
Bij ons wordt liefde alias een wetenschap
Al lang is die bij ons geen hartstocht meer .
Bij ons is flu de liefde als een yak
Het heeft zijn eigen gild, zijn eigen vlag ;
Zij is een stand van minnaars en gehuwden
Zij doen hun dienst en kunnen dien wel aan ;
't Hangt aan elkaar als zeewier ; 't een'ge wat
Nu nog ontbreekt
dat is een zangvereen'ging . . .
Goudstad .
En een courant
Va1k.
Dat 's best ! Die zal u hebben !
Het was een goed idee ; er zijn al bladen
Voor kindren, dames, gloovigen en schutters .
1k hoop dat niemand naar den prijs zal vragen .
Daar krijgt u dan to zien, als paradeerend,
Hoe Jan en iet en glass in 't huwlijk treden ;
Dar wordt elk rose brief] en ingelascht
Dat Willem aan zijn teedre Laura schreef .
Daar komt dan onder andere ongelukken
Als moord, en brand door crinoline-rokken
Wie in den loop der week is „aangeteekend" ;
Daar biedt men in de lijst der advertenties
Gebruikte ringen voor civielen prijs ;
Daar annonceert men tweelingen en drielingen ;
Wordt ex getrouwd dan wordt het heele gild
Bi'een etrommeld om to komen ki'ken ;
Word tiemand ofgewezen, 't wordt gedrukt
In 't blad, zoo tusschen andre nieuwsberichten ;
lets in den trant van 't volgende : „Alweer
Heeft 't liefdeduiveltj a geeischt een offer!"
Ja, u zal zien, 't gaat best -- want loopt het tegen
Den tijd dat 'k nieuwe abonne's moet werven,
Dan weet ik wel een lokaas dat hen trekken zal,
Dan slacht ik op groot-blads-manier een jonggezel .
Ja, u zal zien hoe 'k strijd voor de eer van 't gild ;
Als 'n tijger
als een redacteur grijp ik mijn proof . . .
€oudstad .
En hoe zal 't heeten?
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Va1k.
„Amore Noorsche Schuttersblad" !
Stuiver (komt naderbij) .
Dit alles is je toch geen ernst - of wel?
Je goeden naam zet je niet zoo op 't spell
Va1k .
Volkomen ernst . Te vaak werd er beweerd
Dat niemand van de liefde levee ken.
Ik zal bewij zee dat 't een leugen is,
Want ik zal er van levee ale een pans ;
Vooral ale juifrouw Ekster, near ik hoop,
ns den „roman" des heeren Stroomans levert,
Als f euilleton in druppels geserveerd .
S t r o o m a n (verschrikt) .
God sta mij bij ! Wat is dat voor een plan?
Wat? mijn roman? Wanner was lk romantisch?
Juffr. E k s t e r .
Dat heb ik nooit gezegd !
Stuiver .
Een misverstand !
Strooman .
Ik zou gezondigd hebben tegen zede
En oud gebruik ! Dat is een groote leugen !
Va1k.
Nu goed . (klopt Stuiver op den schouder) .
her staat een vriend die niet me alleen last .
Ik open 't bled met zijn verliefde verzen .
S t u i v e r (met een verschrikten blip;
op den dominee) .

Maar bee je gek ! Zeg, last mij even 't woord ! -Durf jij to zeggen dat ik verzen . . .
Juffr. E k s t e r .
Neen! . . .
Va1k.
't Is een gerucht dat uitgaat van 't bureau .
S t u i v e r (in groote woede) .
Van one bureau gaat nooit, neen nooit jets uit !
Va1k .
ok jij verzaakt mij due ; den heb ik nog
Een trouwen broer, die niet afvallig wordt .
„Een lied der liefde" wacht ik van vriend Lind,
Wiens liefde is al to teer voor zee en wind,
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Scheeplingen of'rend aan hun lief demacht
Zoo toont zich dit gevoel in al zijn pracht!
Mevr. H a 1 m .
M'neer Falk, flu is 't gedaan met mijn geduld !
Wij kunnen met meer onder een dak woven
'k Hoop dat u heden nog mijn huffs verlaat . . .

V a 1 k (met een buiging terwijl
mevr. en de gasten naar binnen gaan) .
'k Had wel verwacht dat u mij dit zou zeggen .
Strooman .
En tusschen ons is 't strijd op leve' en flood .
U heeft mij, en mijn vrouw ook, diep gekrenkt,
Ja zelfs mijn kinderen, van Trien tot Ane . . . !
Kraai maar, mijnheer - kraai uit maar uw ideeen . . .

(gaat met vrouw en kindren naar binnen) .
Va1k.
En volg u maar uw loopbaan als apostel,
U, met uw liefde, die u heeft verloochend,
Voor 't haangekraai ten derdenmaal weerklonk !
Juffr . E k s t e r (wordt onwel) .
0 Stuiver, help mij ! Gauw, ik bid je, kom !
Maak mijn corset los -- 'k heb het zoo benauwd !
S t u i v e r (tegen Valk, terwijl hij

?net ju~r. Ekster aan zijn arm weggaat) .
k Zeg je de vriendschap op!
Lind .
at doe ik ook .
V a 1 k (ernstig) .
us jij ook, Lind ?
Lind .
Vaarwel !
Va1k .
p jou vertrouwde ik . . .
Lind .
Ik kan er niets aan doen - mijn meisje wil het.

(Hij gaat naar binnen; Zwaanhilde is bij de veranda-trap
blzwen staan) .
Va1k.
Ziezoo, flu heb ik ruimte aan ale karat
Nu heb ik opgeruimd !
Zwaanhilde .
Valk, luister eens !
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V a 1 k (wijst beleefd naar het huffs) .
Dien weg, juifrouw - daar grog uw moeder heen
Met al de vrienden en met al de tantes .
Zwaanhilde (komt naderbij ) .
Laat hen maar gaan ; mijn weg is niet de hunne
Met mij zal zich hue kudde niet vermeerdren .
Va1k .
Je blijft dus?
Zwaanhilde.
Ja . Voer jij strijd tegen leugen,
Dan sta ik naast je als trouwe paladijn.
Va1k .
Jij, Zwaanhild, jij . . .
Z
Zwaanhilde
die gistren bang was, ja!
Maar was jij zelf dan, Valk, dat wat je nu bent?
Je bood mij als geluk 't lot van den wilg . . .
Va1k .
En 't wilgenfluitje deed mij diep beschaamd staan!
Neen, j' hebt gelijk : toen was 't maar kinderspel ;
Maar jij hebt mij gewekt tot beter streven .
In 't woelend levee staat de groote kerk
Waar Waarheids stem zal schallen rein en sterk .
Niet, als de oude Asen, uit den hooge
Toekijkend op het wilde strijdgewoel
Maar dragend 't schoonheidsmerk in eigen borst,
Zooals St . laf op zijn pantser 't kruis droeg,
Met wijderi blik het slagveld overschouwend,
Al zit hij zelf in 't warnet van den strijd .
Een zonneglimp achter het mistgordijn Dat moet een man t symbool der roeping zijn!
Zwaanhilde .
En dat zal 't ook voor jon zijn, als je vrij
En eenzaam staat .
Va1k.
Stood ik dan in 't gewoel?
En is dat de eisch ? 0 neen, dat is voorbij,
Dat levee, eenzaam dwepend, in mij-zelf .
Uit is het met mijn dichten binnenskamers ;
Mijn lied zal 'k levee, tusschen hei en dennen,
Mijn strijd zal 'k voeren in het trillend heden :
Ik of de leugen - een van ons moet wijken!
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Zwaanhilde .
Zoo trek dan met mijn zegen op ten strijd!
'k Heb je miskend : warm klopt je hart voor 't ware ;
Vergeef 't -- en laat ons scheiden zonder boosheid .
Va1k .
Neen, in mijn toekomstboot is pleats voor twee !
Wij scheiden niet. Zwaanhilde, heb je moed,
Dan stridden wig tezamen, zip ears zip!
Zwaanhilde .
Wij semen'?
V a 1 k.
'k Sta van alien nu verlaten,
Geen enklen vriend heb 'k, strijd met iedereen,
Met scherpe speren valt de heat mij aan
Zeg, heb je moed? Met mij is 't staan of vallen .
Mijn toekomstweg gaat dwars door zede en wet,
Wear duizend kluisters om den voet zich slingren ;
Dear dek ik als alle anderen mijn tafel,
En schuif den ring aan mijner liefste vinger!
(trekt een ring van zijn vinger en houdt lien in de hoogte) .
Z w a a n h i l d e (in ademlooze spanning) .
Meen je dat?
V a 1 k.
Ja . ZooTtoonen wij de wergild

Dat eeuwig, eeuwig is der liefde macht,
Die ongeschonden en in al hear pracht
Hear draagt door 's levens platte alledaagschheid .
'k Wees gistren near den vuurgloed van ideeen,
Die uitsloeg wild, hoog op der bergen toppers Toen werd je bang -- je beefde omdat je vrouw bent ;
Nu wijs ik op het ware doel der vrouw!
Het hart van Zwaanhild houdt wet het belooft ;
Zie voor je de' afgrond - Zwaanhild, waag den sprung!
Z w a a n h i l d e (bijna onhoorbaar) .
En als wij vallen . . . ?
V a 1 k (jubelend) .

Neen, ik zie in je oogen
Een lichtstraal die op overwinning wijst !
Zwaanhilde.
Neem mij geheel dan, liefste, zoo als 'k ben !
Nu spruit het loof uit ; nu begirt mijn lente !
(zij valt hem moedig in de armen terwijl 1 et scherm valt) .
EINDE VAN IIET TWEEDS BEDRIJF .
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Avond met helderen maneschijn . Gekleurde lampions aan de boomen.
p den achtergrond gedekte taf els met wijnflesschen, glazen, gebak
enz. Uit het huffs, wear alle ramen verlicht zijn, klinkt gedempt pianospel en gezang gedurende het volgende tooneel. Zwaanhilde staat bij
de veranda . Valk komt van rechts met eenige boeken en een schrijfportefeuille onder den arm. Achter hem komt de oppasser met een
koffer en een reistasch .
Valk.
Dit is dus alles ?
De 0ppasser 1 ) .
Ja, flu gloof ik beast
at er nets meer is den een taschje flog
En den de zomerjas .
Valk .
Goed ; dat neem 'k mee
Als 'k wegga, op mijn rug . Kom flu eens bier ;
flier is de map .
De oppasser .
Die is gesloten, zie ik.
Va1k .
Ja, die 's gesloten, Sivert .
De oppasser .
Goed .
Va1k .
Die moet je
Terstond verbranden, boor.
1 ) ok Noorsche studenten hidden er destijds vaak voor gezamenlijke rekening een „oppasser" op na, die 's morgens bij elk van
hen kwam informeeren wet er dien dag voor hem to doen vie! .
72

DE K MEDIE DER LIE DE .

De 0ppasser.
Verbran . . . ?
Va1k.
Tot pulver . . . (glimlachend) .
Met al de wissels op poetisch goud .
De boeken - nu, die kun je zelf wel houden .
De 0ppasser.
0 maar meneer - u is al to goedgunstig !
Nu, als meneer zijn boeken weg gaat geven,
Dan is hij zeker met studeeren klaar ? . . .
Va1k .
Wat men nit boeken leert, heb ik geleerd
En nog veel meer .
De ppasser.
Nog meer dus? Dat is sterk
Va1k .
Kom, haast je wat ; de sjouwerlui staan buiten . . .
Ga hen flu helpers alles op to laden . (oppasser links af .
Valk
(gaat naar Zwaanhilde toe, die hem tegemoet komt) .

Een uur nog, Zwaanhild, hebben wij voor ons,
Hier in den zomernacht, bij 't licht den sterren .
Zie, hoe ze glinstren tusschen 't bladgewelf,
Als rijpe vruchten van den wereldboom .
Nu heb 'k den laatsten slavenband geslaakt,
Nu heeft de geesel mij voor 't laatst geraakt .
Als Jacobs yolk, den pelgri msstaf ten hand
En tot de refs gereed sta ik voor 't aaschlam .
Gij, stomp geslacht, dat achter de woestijn
Geen Kanaan, 't beloofde land, vermoedt,
Gij, tijdslaaf die tot ridden wend, bouw gij
Slechts koningsgraven in de pyramiden
Ik zoek de vrijheid door de woestenij ;
Mij brengt, bij ebtij zelfs, de zee wel vender ;
Maar 's v{jands falanx, logens gore leer
Zal char verzinken in haar diepste diep!
(korte gauze ; hij ziet haar win en vat haar hand) .

Je bent zoo stil, mijn Zwaanhild!
Zwaanhilde .
En zoo blij
0, last mij droomen, last mij stil maar droomen .
Spreek jij voor mij ; gedachten bloeien op
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En worden tot gezang, als op het meer
De blanke waterlelies zich ontsluiten .
Va1k .
Neen, zeg nog eenmaal met der waarheid refine
Nooit weifelende stem ; je bent de mijn!
0 zeg het, Zwaanhild, toe! . . .
Z w a a n h i l d e (valt hem our den hals) .
Ja, 'k ben van jou!
Va1k.
Zangvogel, mij-alleen door God gezonden !
Zwaanhilde .
'k Was een verlatene in mijn moeders huffs,
Ik was een eenzame in mijn eigen ziel ;
Een ongenoode gast bij feest en vreugd,
Was 'k daar nets waard - ja soma ook nog wel minder .
Maar toen kwam jij! Voor de allereerste maal
Vond 'k mijn gedachte in eens andren woord ;
Wat vaag ik droomde wilt jij vorm to geven !
Jij, j eugdig, krachtvol, tusschen al die ouden !
Half stootte mij sours of je scherp verstand,
Half moist je zonnig wezen me aan to trekken,
Zooals de zee aantrekt het groene strand
En klippen 't water weer terug doers wijken .
Nil zag 'k tot op den bodem van j e ziel,
Nu heb je mij ondeelbaar, ja geheel ;
Jij, lieve loofboom, bloeiend aan de branding .
Mijn hart heeft enkel vloed en nooit meer ebbe !
Va1k.
En dank zij God, dat Hij mijn liefde zelf
In 't bad van smart en lijden doopte. 'k Wist
Nauw zelf moat drang mij drong eer 'k, duurgekocht,
In jou den schat zag - dien ik moest verliezen!
Ja, dank zij Hem, die in mijn levensboek
Met droefheidsstempel adelde mijn liefde,
Die ons een vrijbrief gaf ten zegetocht,
En ons gebood als aadlijk paar door 't woud
p ons gevleugeld ros naar 't doel to jagen!
Z w a a n h i l d e (wijst naar het huffs) .
Daarbinnen is nu feest in alle zalen ;
Daar stralen lichten voor het jonge paar ;
Daar klinkt der blijde vrienden zang en toost .
Wie langs den weg gaat moet wel denken dat
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Daar het geluk is - in dat feestgewoel (medelijdend) .
Jij, 's werelds troetelkindj e - arme zuster !

Va1k .
Noem jij haar arm?
Zwaanhilde .
Heeft zij dan niet gedeeld
Haar zielegoud met hem en al die andren,
't Kaptaal in zooveel handers uitgezet
at geen de voile som haar is verschuldigd?
Van geen van hen kan zij meer alles eischen
Voor geen van hen heeft zij geb eel to levers .
0, 'k ben een tienmaal rijkere dan zij !
Ik heb een eenige op de gansche wereld .
Leeg was mijn hart, toen jij met zegevanen,
Met duizendvoud'gen zang er binnen trok .
Nu heersch jij daar over al mijn gedachten ;
Als lentegeuren vul jij heel mijn ziel .
Ja, 'k mag God danken, nu, in dezen stood,
Dat 'k eenzaam leefde totdat ik jou vond ;
Dat 'k dood was en de klokken hoorde lokken
Naar 'k licht mij, ver van 's levens beuz'larij .
Va1k.
Ja, wij verlatenen op deze wereld,
Wij zijn de rijken ; ons is het geluk,
ns, die daarbuiten staan, 't gewoel aanschouwend
Slechts door de ruiten in den stillen nacht .
Laat lichten schijnen en last toners klinken,
Laat hen daarbinnen dansen en genieten -Zie opwaarts, Zwaanhild, in den blauwen nacht
Daar schit'ren ook een duizend kleine lichtj es . . .
Zwaan hilde .
Stil, luister, lief ste - in den zoelen nacht
Gaat door het lindeloof een ruischen zacht . . .
V a l k.
Het is voor ons dat al die lichtjes stralen . . .
Zwaanhilde .
Het is voor ons, dat zingers in de dalen !
Va1k .
Ik voel mij nu als Gods verloren zoon :
'k Werd Hem ontrouw en viel in 's werelds strikken .
Toen wenkte hij mij thuis met zachte hand ;
Eon nu ik kom steekt hij het lamplicht aan,
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Bereidt een feest zijn weergevonden kind
En schenkt zijn mooiste werk mij nog tot loon .
Van nu af, zweer ik, wil ik trouw hem blijven,
Hem dienen, dapper strijden voor zijn licht .
Vereenigd wordt ons levee tot een lof zang,
Tot liefde's hooglied, die het al verwint !
Zwaanhilde .
En zie hoe licht het is voor twee, to winners,
waar hij een nian . . .
Va1k .
En zij een ware vrouw is ;
Die samen kunnen toch niet ondergaan !
Zwa nhildeZ
welaan, ten strijd tegen gebrek en zorgen !
(wijst Valk den ring dien zij aan haar vinger draagt) .

Nu ga ik alles hue vertellen gauw !

V a 1 k (snel) .
Neen, Zwaanhild, nu nog niet ; wacht nog tot morgen!
Vanavond plukken wij de roode rozen
Van ons geluk ; dagwerk waar' heiligschennis.

(De dear van de tuinkamer wordt geopend) .
Daar komt j e moeder ! Schuil weg ! Als mij n braid
Mag niemands oog van avond je aanschouwen !
(zij gaan tusschen de boomers door naar het tuinhuis.
Mevr. Haim en Goudstad komen naar buiten op de veranda) .

Mevr . H a 1 m .
Hij gaat heusch weg !
Goudstad .
Het ziet er wel naar uit .
Stuiver (komt er bij) .
Hij gaat toch weg, mevrouw !
Mevr. H a 1 m .
ch hemel, ja,
wij weten 't wel !
Stuff ver .
Dat is een gek geval ;
Hij houdt zijn woord ; 'k weet, hij stoort zich aan ni ets .
Hij zet ons allemaal in zijn courant,
Mijn meisje's naam, gedrukt wel honderdmalen,
En vlak daarnaast bedankjes, tweelingparen .
Ja, moesten we ons daarvoor niet ietwat schamen,
Dan zou ik haast een wapenstilstand voorslaan . . .
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Mevr. H a 1 m .
En zou u denken dat hij . . . ?
Stuiver .
Ja, dat denk ik.
Ik vond aanduidingen, een zeker spoor,
Aanwijzend dat, toen hij zoo'n hoogen toon
Aansloeg daar-net, hid niet heel nuchter was,
Er is zelfs een bewijs, zip t niet of doend,
Dat sterk getuigt tegen den man in kwestie
Het is bewezen dat hij na 't diner
Daar in de kamer waar hij woont met Lind
Zich erg heeft aangesteld, onrustig, woest,
Den boel stuk . . .
Goudstad
(ziet een glimp van Valk en Zwaanhilde, die scheiden, terwijl
Valk naar den achtergrond gaat ; Zwaanhilde blijft, verscholen,
staan, bij het tuinhuis) .

Stil, wij zijn op 't recite spoor!
Een oogenblik, mevrouw ! Valk gaat niet weg
f, doet hij 't wel, dan zal bet zijn als vriend .
St uiver .
Zoo? us u denkt ook . . .?
Mevr. H a 1 m.
ch, waar wil u been?
Goudstad .
Mevrouw, ik ben zoo-aanstonds weer terug ;
1k maak de zaak voor alien bier in orde,
Als 'k hem maar even spreek apart . . .
Mevr. H a 1 m .
Nu, goed !
(zij gaan samen den tuin in ; order bet volgende ziet men
hen op en neer loopen op den achtergrond, in druk gesprek) .
Stuiver
(komt van de veranda en ontdekt Valk, die over bet water
staat uit to kijken) .

Zoo'n dichter - wat een man van wrack en haat ;
Maar ik, bureau-mensch, ben een man van staat
En politiek, 'k werk voor mezelf. . . (ziet den dominee, die
uit de tuinkamer komt) .
Ha zoo !

Strooman .
Hij gaat toch werklijk ! ( komt bij Stuiver) .
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ch, mijn waarde, wees
Zoo goed en ga een oogenblik naar binnen,
En hou mijn vrouw, . .
Stuiver.
Mevrouw zal 'k houden, zegt u ?
Strooman.
Gezelschap, meen ik . Want mijn vrouw en ik
En 't kleine goed zijn altijd bij elkaar
En nooit eens . .. (mevr, en de kinderen vertoonen zich in de deur) .
Ja - daar heb je ze allemaal weer!
Mevr.Strooman .
Waar ben je, Strooman?
S t r o o m a n (zachtjes tegen Stuiver) .
Toe, bedenk flu gauw iets
Dat ze amuseert
iets grappigs, een vertelling
S t u i v e r (gaat de veranda op).
Zag u dat smeekschrift van 't Departement?
Dat is een meesterstuk van stijl, mevrouw ! - (haalt een boek
uit zijn zak) .
lk zal 't u in egtenso laten then... (noodigt haar beleefd uit de
kamer in to gaan en gaat zelf mee . Valk komt naar wren in den
taro; hij en Strooman ontmoeten elkaar en kijken elkaar een
poosje zwijgend aan) .
Strooman.
Wel?
Va1k.
Wel?
Strooman.
M'neer Valk
Va1k.
Dominee !
Strooman .
Is u wat meer
Meegaande nu dan toen wij scheidden?
Va1k.
Neen,
Ik ga mijn weg, waar 'k niet van of kan wijken . . .
Strooman .
ok al vertrapt u het geluk uws naasten ?
Va1k.
'k lant daarvoor 't kruid der waarheid in de plaats . (glimlachend) .
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U denkt misschien nog over de courant
Voor liefdezaken?
Strooman .
Nu, was dat dan scherts ?
Va1k.
Ja, troost u maar : dat werk gaat op in rook ;
Met daden, niet met letters, breek ik 't ijs .
Strooman .
En al spaart u mij flu, ik weet nog i emend
Van wien 'k niet zoo gemakkelijk meer vrij kom ;
Hij, Stuiver, zal zijn overmacht gebruiken
En dat is dan uw schuld, en dat is slecht .
U rakelde op die oude dweperijen,
En wees daar zeker van : hij zal niet zwijgen,
Als tegen de eischen van het brullend koor
Ik maar een enkel woord in 't midden breng .
Die ambtnaarswereld is een groote macht
In onze pers, joist thans, is mij gezegd.
Een stuiverstukje kan mij neerslaan, als
Het maar gedrukt wordt in het groote bled,
Dat met Simsons-geweld en wrack to keer gaat,
Met voeten trappend, om zich heenslaand woest,
En dat vooral can 't einde van 't kwartaal . . .
V a 1 k (tegemoetkomend) .
Ja, werd uw naam-en-faam tot een schandaal . . .
S t r o o m a n (angstig) .
Doet er niet toe, het bled heeft veel kolommen ;
.
Let op : daar val 'k op 't altaar van de wrack
V a 1 k (hatf spottend) .
Der straf, bedoelt u toch - en welverdiend .
Dear gaat een Nemesis om door het leven,
Die zeker treft, al treft zij dikwijls last .
Die to ontloopen is geen mensch gegeven.
Heeft iemand zich can de idee bezondigd,
Dan komt de pers, hear altijd waaksche wacht,
En in die napijn moet men zich maar schikken .
Strooman .
Maar, Heere God, wanner sloot ik contract
Met de „idee" waarover u 't zoo druk heeft !
Ik ben huisvader toch en echtgenoot -Denk can mijn twaalf onmond'ge kindertjes . . .
En dan, 'k ben can mijn daaglijksch werk gebonden,
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'k Heb een gemeente en een groote hoeve,
Met kudden, vee, en geestelijke lam'ren . . .
Kijk, dat moet alles goed beredderd worden,
Met scheren, dorschen en het land bemesten ;
Men roept om me in de schaapskooi, in den stal
Waar vied ik tijd om voor idees to levers?
Va1k .
Ja, ga dan maar naar huffs, hoe eer hoe beter,
Kruip voor den winter onder 't zodendak !
Het daagt in 't jong Noorwegen - ziet ge 't niet ? -Het koene heir telt duizend strijdbre manners
En de ochtendbries doet 't wap'rend dundoek zwellen .
Str00man .
En zoo 'k, jongmensch, flu al naar huffs zou gaan
Met al de mijnen, ja met alles wat
Tot gistren nog mijn koninkrijkje was
Is dan vandaag niet veel voor mij veranderd ?
Denkt u dat 'k nog zoo rijk ben als toen 'k hier kwam? . . .
(ads Valk wil antwoorden) .

Neen, hoor nog even wat ik heb to zeggen . (komt dichterbij hem) .

Er was een tijd dat 'k jong was, net als u,
En ook niet minder onbevreesd en dapper .
Toen kwam de strijd om't brood - de jaren vloden ;
Zoo iets staalt niet den geest, maar wel de handers .
'k Trok noordwaarts ; vond mijn thuis in het gebergte . . .
Voor mij lag heel de wereld in mijn kerspel .
Mien thuis - m'neer Valk ! Weet u wel wat een thuis is?
V a 1 k (kortaf) .
Dat heb ik nooit geweten .
Stro0man.
'k Gloof het graag !
Een thuis is daar waar rijklijk plaats voor vijf is,
fschoon een vijand 't acht to klein voor twee .
Een thuis is daar waar je gedachtenleven
Vrij spelen kan, als 't kind op vaders schoot ;
Waar niet je stem het hart gehoor komt vragen
f 't krijgt ook antwoord in verwant geluid .
Een thuis is daar waar rustig 't haar kan grijzen
En niemand opmerkt dat je ouder wordt ;
Waar teere erinring blauwend je omschemert,
Als heuveltoppen ver weg achter 't woud . . .
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V a 1 k (met gedwongen spot) .

U raakt in gloed !
Strooman.
Bij jets dat u doet lachen !
Zoo ongelijk schiep ons de Lieve Heer
Bij mij ontbreekt wat u rijk werd geschonken,
Maar ik won daar waar u verloren heeft .
Van ujt de wolken lijkt wel eens een waarheid
Verdichtsel maar, op platgetreden grond ;
U wilde omhoog, i k hooger niet dan 't dak
De een werd een aadlaar . . .
Va1k .
De ander werd een kip .
Strooman .
Ja, lath u maar ; last het de waarheid zijn .
Ik ben een kloekhen - goed ! nder mijn vleugels
Heb ik een kiekenschaar ; die heeft u niet!
En voor mijn broedsel heb ik hart en moed,
En ik verweer mij als men het to na komt .
0 ik begrijp het wel : u vjndt mij dom ;
Ja, mooglijk velt u zelfs een harder oordeel
En houdt u mij voor tuk op wereldsch goed
Daarover zij geen twist meer tusschen ons !
(grijpt Vatk's arm en gaat voort met gedempte stem, maar
met steeds meer kracht) .

Ja -- ik ben gierig, dom en stomp geworden :
Maar gierig werd 'k voor hen die God mij gaf,
En ik werd dom in harden strijd met zorgen,
En stomp werd 'k op de zee van de eenzaamheid ;
Doch telkens, als een idealen-boot
Ten onder grog in de eindelooze branding,
Verrees een andre zichtbaar aan de kjm,
Die naar de trust nieuw levensloon mij voerde .
Voor iedren droom die onder grog in zwoegen,
Voor iedre slagpen die in 't stijgen brak
Kreeg ik als Godsgeschenk een levend wonder,
Dat ik van Hem ontving met lof en dank .
Ik streed voor hen, voor hen was 't dat jk schraapte,
Voor hen verklaarde ik zelfs de Heil'ge Schrift ;
Het was mijn bloementuin, dat kindertroepje
Nu heeft u het bezoedeld met uw spot !
Aesthetisch-litterarisch is bewezen
6
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Door u dat mijn geluk eon domino waan is,
Dat wat mij heilige ernst was is belachhjk ;
Nu eisch ik, goof mijn rust mij weer terug,
Maar last die gaaf en zonder barsten zijn . . .
Va1k.
U eischt dat 1k voor hot geluk u borg blijv' ? . . .
Strooman .
Ja, u wierp op mijn pad eon zwaren steep,
Den twijfel, u alleen kan dien verwijdren .
Haal peer den muur die mij scheidt van de mijnen,
Uw work! - en poem den strik weg van mijn hall . . .
Va1k.
Denkt u dat ik eon leugenlijm bezit,
m uw geluks gebarsten vat to kitten?
Strooman .
Ik denk, 't geloof, door u omvergehaald
Met woorden, kan weer door uw woord verrij zee .
Ik denk, u kunt den lossen schakel klinken . . .
Denk nog eons na - spreek nit de waarheid dap,
Bewijs opnieuw - dat'k weer de vlag kan hijschen . . .
V a 1 k (trotsch) .
Ik stempel nooit wat koper is tot goud.
S t r o o m a n (ziet hem strak aan) .
Bedenk dap hoe hier straks weerklonk eon woord
Van iemand, speurend op der waarheid spoor ; (met opgeheven vinger) .

Daar gaat eon Nemesis om door hot levee ;
Die to ontloopen is geen mensch gegeven ! (hij gaaf naar
hot huffs) .

S t u i v e r (komt naar buiten met
zijn bril op en met hot open book in de hand) .

0 domino, kom gauw, gauw als de wind !
De kinders huilen . . .
D e K i n d e r e n (in de dour).
Vader !
St uiver .
En mevrouw wacht !
(Strooman gaat hot huffs binnen)

Die dame heeft geen oog voor argumenten .
(stopt book en bril in zijn zak en komt nader) .
Valk !
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Va1k .
Ja !
Stuiver .
Ik hoop dat jij je hebt bedacht .
Va1k.
En waarom?
Stuiver .
Wel, dat is toch nog al duidlijk ;
Je ziet vast in dat 't onv'rantwoordlijk is
Gebruik to waken van confidentieele
Meedeelingen -- die wag men niet vertellen .
Va1k .
Ik heb gehoord, dat kan gevaarlijk worden, . .
St uiver.
Ja, bij mijn ziel !
Va1k.
Maar slechts voor groote heeren .
S t u i v e r (volijverig) .
Voor alle soon bureau-lui is 't gevaarlijk .
Je kunt toch wel begrijpen hoe 't vermindert
Heel mijn vooruitzicht, a)s mijn chef gelooft
at er een pegasusje somtijds hinnikt
In de arbeidsuren van zulk een bureau .
Je weet toch dat men liefst in alle zaken
Van het bureau gees dichters heeft aan 't werk .
Maar 't ergst zou zijn, kwam het toevallig uit
at 'k overtreden had het hoogst gebod
En dingen van gewicht aan 't licht gebracht .
Va1k.
Zoo'n onvoorzichtigheid, die is dus strafbaar?
S t u i v e r (geheimzinnig) .
Die kan sours dwingen een publiek persoon
m zijn ontslag onmid'lijk aan to vragen .
Het is een voorschrift voor ons, ambtenaren,
Dat we overal zelfs thuis, 't geheim bewaren .
Va1k .
Maar dat 's toch tyranniek van een regeering
Den -- klerk die Borscht aldus den mood to snoeren !
S t u i v e r (haalt de schouders op) .
't Is wettig ; morren past daarover niet .
En buitendien, nu traktementsherziening
Eerstdaags wellicht ter sprake komen zal,
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Is 't niet verstandig om zich to verdiepen
In ambtnaarskwesties van zoo teeren aard .
En daarom, zie-je, wees zoo goad to zwijgen ;
Want als ik eens verloor . . .
Va1k.
De portefeuille?
St uiver .
't Wordt officieel bestempeld als „kopieboek" .
Het protocol is eigenlijk de doekspeld
Die 't boezemdoekje sluit van hat bureau ;
Daarachter snuffelen geeft nets dan last .
Va1k .
En toch was jij hat zeif die mij verzocht hebt
Een weak to geven dat je verzen schreef .
St uiver .
Ja, kon ik weten dat hij zoo zou zakken,
Die dominee, die nu toch voorspoed heeft,
En geld genoeg voor 'n levee zonder zorg?
Maar als dan hid al wegzonk in verwording,
Wat zal men van ons, klerken, dan wel zeggen?
Van mij -- ik die nog nooit bevorderd bee,
Een meisje heb en weldra zal gaan trouwen,
Natuurlijk gauw voor een gezin moat zorgen,
Etcetera ! (he f tiger) . 0, was 'k gef ortuneerd,
Ik snoerde mij hat pantser om de laden,
Sloeg op de tafel dat de wereld dreunde !
En was 'k alleen, een jonggezel als jij,
Dan zou 'k, geloof mij, door de proza-sneeuw
Wel baan ook breken voor de hooge idea !
Va1k .
Maar red je dan !
St uiver .
Wat?
Va1k .
Ja, nog is hat tijd!
Veracht der wereld domme uilen-oordeel :
De vrijheid maakt de rugs zeif s tot een vlinder !
S t u i v e r (een stag terug) .
Bedoel je dat ik mijn verloving . . . ?
Va1k .
Ja!
De paarl is wag ; wat moat de levee scheip?
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Stuiver.
Zoo'n voorstel moest je doers een jong student,
Niet aan een man in 't recht gepromoveerd .
Ik tel nu niet wat Christiaan de Vijfde
In zijn tijd over trouwbeloften voorschreef,
Want die bepalingen zijn niet genoemd in
Het strafwetboek van anno twee-en-veertig ;
In zoover waar' de zaak niet crimineel,
Het zou geen inbreuk-makers op de wet zijn . . .
Va1k .
Nu, kijk eens aan !
S t u i v e r (met vastheid) .
Jawel, maar niettemin
Er kan geen sprake zijn van zoo'n exceptie .
In zware tijden hidden wij trouw stand ;
Zij stelt geen hooge eischen aan het levers,
Ik evenmin, en 'k heb allang gemerkt
Dat 'k voor 't bureau en 'n thuis geschapen ben .
Laat andren trekken met de wilde zwanen,
ok 't stifle, kleine levers kan wel mooi zijn
Wat zegt ook ergens weer geheimraad Goethe
Van 's hemels melkweg, schitterend en wit?
flat toch geen mensch daar room van of kan scheppen
En nog veel minder boter er van halen . . . 1) .

Valk.
Zelfs als uw doel was 't karnen van 't geluk
Moet 't daagsch gedoe toch door den geest gewijd zijn ;
Een man moet wezen burger van zijn tijd,
Maar aadlen ook zijn burgerlijken werkkring .
Ja, zeker is er schoonheld in het kleine,
Maar 't is de kunst to zien en to verstaan .
Niet elk die liefst met vuil omgaat mag daarom
Zich ook des baggermans gelijke warren 2 ) .
Stuiver .
Laat ons in vrede ieder gaan zijn pad
Jouw weg versperren ligt niet in ons plan .
Wij gaan de straat, jij zweeft in hooger sferen,
1 ) Waarschijnlijk een door I . zelf gefabriceerd „citaat" . Een dergelijke pleats is althans bij Goethe niet to vinden .
2 ) Het oorspr. heeft hier een hatelijkheid aan het adres van A . 0,
Vinje, den bekenden Noorschen taalhervormer,
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1a, daarin hebben wij ook eens gezweefd ;
Maar arbeid eischt de dag en gees gezang
flat leert men wel in 't levee langzaam af .
Zie, 't jonglingsleven is een groot proces
En 't dwaaste wel van alle procedures ;
Maak een accoord, en kom niet in verzet,
Want je verliest je zaak voor alle rechters .
V a 1 k (moedig en hoopvol, terwijl
hij een blik slaat op het tuinhuis) .

Neen, werd 'k door alle rechters ook veroordeeld,
Toch, weet ik, zou gena voor recht mij gelden ! . . .
Ik weet, twee kunnen wel het levee levee
In vrij geloof, blij in het hoogste streven,
Maar jij verkondt de hedendaagsche dwaalleer
$et ideaal, dat is het secondaire !
Stuiver.
Neen, zeg : 't primaire ; want het deed zijn plicht,
Net als de bloem - zoodra de vrucht zich zet .
(Binnen, win de piano, speelt en zingt jufr . Ekster, „Ach,
du lieber Augustin" . Stuiver blijft staan en luistert in stifle
ontroering) .
Zij roept mij met hetzelfde oude lied
Dat tot mij sprak toes ik voor 't eerst haar zag .
(legt zijn hand op Valk's arm en kijkt hem in de oogen) .
Zoo dikwijls zij dit lied weer op doet levee
Klinkt uit haar spel, vol smachtend, teeder beven,
Met nieuwe kracht haar eerste j a mij toe .
En als ten slotte onze liefde uitdooft
En sterft, om op to staan als teedre vriendschap,
Zal 't oude lied verbinden 't d a n en t o e n .
En kromt mijn rug zich ook bij 't altijd schrijven
En wordt mijn dagtaak enkel strijd met zorgen,
Toch zal ik huiswaarts keeren welgemoed,
Waar wat voorbij is in muziek herleeft .
Vied 'k daar een rustig uurtj a met ons beiden
Dan bee 'k met al het andere tevreden !
(hij gaat het huffs binnen . Vatk gaat naar het tuinhuis.
Zwaanhilde komt to voorschijn ; zij is bleek en ontroerd . Ze
kijken elkaar een pons zwijgend aan en valten dan elkaar
hart stochtetijk in de armen) .

Va1k .
0 Zwaanhild, blijven wij elkaar getrouw!
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Jij frissche veldbloem op deez' kerkhofzoden
Dat noemen zij flu liefde's lenteleven !
Een lijklucht waart our bruidegom en bruid ;
Naar lijken riekt het waar twee samen gaan
In 't straatgewoel, een glimlach our de lippen,
Der leugen klamme kalkgraf in hun hart
En de onmacht van den dood in al hun streven .
Dat noemen zij dan I e v e n ! Groote goden !
Is zulk een lot sours waard al die ellende ?
Is 't troepen kindren op to kweeken waard ?
Te voeden hen met braaf heid en met plicht ?
Hen to doers hopen op een korten zomer
Dat dra de ziele-slachting kan beginners? . . .
Zwaanhi1de .
Valk, last ons weggaan
Va1k .
Weggaan? En waarheen?
Is niet de wereld overal dezelfde?
En vin' je sours ook niet aan ieders wand,
In waarheids glas-en-lijst, dezelfde leugen?
Neen, last ons blijven, 't mooie spel genietend,
Tragi-comedie, harlekijnsvertooning, En yolk dat g 1 o o f t- wat alle menschen 1 i e g e n!
Zie Strooman en zijn vrouw, en Lind en Stuiver,
Allen als liefde's kerstbok 1 ) toegetakeld,
Geloovig in den mood, in 't hart de leugen Toch in den grond zijn 't respectable menschen !
Zij liugen voor zichzelf en voor elkander,
Maar aan die leugen zelf mag niemand raken !
En ieder vindt, al slingert soma zijn boot,
Zich risk als Croesus, zalig als een God ;
Zelf stuurden zij het aradijs zich uit,
En, boem ! - tot de ooren in den hellepoel ;
Maar niemand van hen merkt waar hij nu zit
En ieder denkt in 't aradijs to toeven,
En ieder glimlacht roerend ach en och ;
En komt dan Belzebub met hoongebrul,
Gehoornd en met zijn bokspoot en nog ergers
1) In de Scandinavische landen een snort „boeman", die op het
kerstavondfeest de kinderen schrik aanjoeg en allerlei guitenstreken
uithaalde. In 1745 van overheidswege verboden,
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Dan scoot men zijeen buurman zachtjes aan
Je hoed of ! kijk, daar gaat nz'-Lieve-Heer!
Z w a a n h i l d e (na een oogenblik nadenkend zwijgen).

Hoe wondervol heeft mij een lieve hand
Den weg gewezen naar mijn lenteweelde !
Het levee dat ik droomend voor mij zag
Zal ik van heden of mijn dagtaak noemen .
0 goede God ! hoe tastte ik in den blinde . . .
Toen bracht Gij licht -- toen liet Gij hem mij vinden !
(ziet Valk met stifle, liefdevolle bewondering can) .

Wat is dan toch je kracht, jij sterke eik,
Die standhoudt in den stormwind, rank en welig,
Die eenzaam staat en toch mij schutten wil . . . ?
Va1k.
De kracht der waarheid, Zwaanhild
die maakt moedig .
Z w a a n h i l d e (kijkt met jets schuws in
haar blik naar het huffs) .

Zij kwamen als verzoekers, allebei ;
Elk sprak uit naam van eene helft der wereld .
Een vroeg of jonge liefde groeien kon
Wanner de ziel gebukt grog onder weelde .
De ander vroeg : en hoe kan liefde levee
Bij eeuwig kijven in armoede en schand' ?
Verschrikkelijk -- om zulk een leer to preeken
Als waarheidswoord, en toch maar voort to levee
Va1k.
En als dat nu eens ons gold?
Zwaanhilde .
ns? - Wat dan?
Kan dan jets uiterlijks daar wat toe doers?
Ik heb je 't al gezegd : zoo jij wilt strijden,
Dan zal ik staan of vallen aan je zijde,
0, nets zoo licht als 't bijbelsche gebod
m alles to verlaten en blijmoedig
Te volgen dien men liefheeft - heen tot God .
V a 1 k (omarmt haar) .

Laat dan de stormen razen met geweld
Wij staan in 't noodweer ; niemand die kan ons velt !
(mevr. Halm en Goudstad komen van rechts, op den aehtergrond . Valk en Zwaanhilde blijven bij het tuinhuis staan) .
88

DE S MEDIE

ER LIEFDE .

Goudstad

(op gedempten toon) .

Mevr. H a 1 m

(verrast) .

Zie daar eens !
Samen !
Goudstad.
Twijfelt u flu nog?
Mevr . H a 1 m .
Dat is toch . . . !
Goudstad .
0, ik heb bet wel gemerkt
Dat hij zoo stil daarover zat to broeien !
Mevr. H a 1 m (voor zich been) .
Dat zij zoo sluw was, wie had dat gedacht? (levendig

tegen

Goudstad) .

Maar neen, ik kan niet glooven . . .
Goudstad .
'k Zal 't bewijzen .
Mevr. H a 1 m .
Nu daadlijk, bier
.?
.
Goudstad .
0 ja, en heel nadrukhjk .
Mevr . H a 1 m (reikt hem de hand) .
God zij met u !

Goudstad (ernstig) .
Dank u ; dat 's wellicht noodig . (komt naar
Mevr . H a 1 m

wren).
(kijkt om terwijl zij
heengaat) .

Hoe 't dan ook loopen mag, 't kind wordt gelukkig . (gaat
bet huffs in) .

G o u d s t a d (nadert V alk) .
U heeft wel niet veel tijd?
Va1k .
Nog een kwartier,
Dan ga ik weg .
Goudstad .
0, dat is lang genoeg .
Z w a a n h i l d e (wil zich verwijderen) .
Vaarwel !
Goudstad .
Neen, blijf!
89

DE K MEDIE DER LIEFDE .

Zwaan hilde .
Ik?
Goudstad .
Tot u heeft geantwoord ;
Want tusschen ons moet alles helder zijn ;
Wij drieen moeten ronduit samen spreken .
V a 1 k (verrast) .
Wij drieen ?
Goudstad.
Ja
laat open kaart ons spelen .
V a 1 k. (onderdrukt een glimlach) .
'k Ben tot uw dienst .
Goudstad.
Dat 's goed . Het is zoowat
Een hallef jaar dat wij elkander kennen ;
Wij keven . . .
Va1k .
Ja .
Goudstad.
En waren 't nooit haast eens ;
Wij gaven vaak elkaar de voile laag ;
• stood als hoofd voor een grootsche onderneming,
Ik was zoo maar een alledaagsche clover ;
En toch was 't als een band die ons verbond
In duizend lang-vergeten oude dingen
Van uit mijn eigen jeugd-gedachtenleven,
Die door uw woorden werden opgewekt .
Ja ja, u kijkt mij aan ; maar grijzend haar
Was ook eens jeugdig golvend, zwaar en bruin ;
Mijn voorhoofd, dat door dagelijkschen arbeid
Niet glad meer is, droeg ook niet altijd rimpels .
Maar daarvan nu genoeg! 'k Ben zakenman . . .
V a 1 k (met lichten spot) .
• is 't gezonde practische verstand,
Goudstad .
• van de hoop de jonge blij de zanger !
(treedt tusschen hen beiden) .

Kijk, daarom, Valk en Zwaanhild, sta ik bier .
Wij moeten spreken, want nabij is 't uur
Dat in zijn schoot geluk draagt of berouw .
V a 1 k (gespannen) .
Spreek dan !
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G o u d s t a d (glimlachend) .
1k zei u gistren dat ik broedde op
Een soon verdichtsel . . .
Va1k.
p een praktisch .
G o u d s t a d (knikt langzaam) .
Ja !
Va1k.
En vraagt men waaraan u de stof ontleent . . . ?
Goudstad
(ziet Zwaanhilde even aan en keen zich weer tot V alk) .

Ja, op dezelfde stof vie! onze keus .
Zwaan hilde .
Nu moet ik gaan .
Goudstad .
Neen, blijf, en hoor flu alles ;
Geen andre vrouw verzocht ik ooit zoo jets .
Jou, Zwaanhild, heb jk grondig leeren kennen ;
Voor preutschheid is je ziel to hoog, to rijk .
1k zag je ale kind ontluiken ale een bloem,
En al wat 'k in een vrouw waardeer bezat je . . .
Maar lang beschouwde ik je enkel ale een dochter ;

Nu vraag ik - of je worden wilt mijn bruid ?
(Zwaanhilde wijkt schuw terug) .

V a 1 k (vat hem bij den arm) .
Zeg

flu

nets meer !

Goudstad .
Blijf kalm ; ik wacht haar antwoord .
Vraag jij 't haar ook - dan heeft zij vrije keus .
Va1k .
1k . . .?
G o u d s t a d (kijkt hem strak aan) .
Ja . Het geldt drie levees to bewaren
Voor het geluk - het mijne niet alleen .
Spec! geen komedie : dat geeft je toch nets,
Want, bee ik maar een alledaagsche werker,
Zoo kreeg jk toch een soon van helderziendheid .
Ja, Valk, je hebt haar lief . Verheugd zag jk
Die jonge lief de staan in vollen bloei ;
Maar joist die overmoedig sterke liefde,
Die is het die Zwaanhilde geluk kan knakken .
91

DE B MEDIE DER LIEFDE .

V a 1 k (stuift op) .
Dat durft u zeggen !
Goudstad (kalm) .
Daartoe heb ik 't recht.
Als jij haar nu eens kreeg . . .
V a 1 k (uitdagend) .
Wat dan?
G o u d s t a d (langzaam en met nadruk) .
Gesteld
Dat zij op dezen grond eens alles bouwde,
En alles waagde op deze eene kaart -En 's levees storm wegspoelde dezen grond,
De bloem verdorde in het winterduister?
V a 1 k (vergeet zich en roept uit) .
nmooglijk!
G o u d s t a d (kijkt hem beteekenisvol aan) .
Hm, zoo dacht ik ook eertijds,
Toen 'k jong was, zooals jij . In vroeger dagen
Had 'k iemand lief ; gescheiden werden wij .
Ik zag haar gistren weer -- nets is meer over.
Va1k .
her, gistren? . . .
G o u d s t a d (glimlacht ernstig) .
Hier . De vrouw van Strooman zag je . . .
Va1k .
Wat? Was het zij die u . . .
Goudstad .
. . . die mij deed gloeien .
m haar heb 'k vele jaren lang getreurd,
En al dien tijd stood zij in mijn herinring
Zooals zij was, die mooie jonge vrouw,
Toen we elkaar vonden in des levees lente .
Nu gloei je beiden ook in blinders gloed,
Nu zet je ook je levee op het spel . . .
Kijk, daarom roep ik je nu toe : Voorzichtig !
Wacht even en denkt na ; 't spel is gevaarlijk!
Va1k .
Neen, 'k zei daar-straks het heele theegezelschap
Mijn vast geloof ; dat kan geen twijfel neerslaan . . .
G o u d s t a d (aanvultend) .
Dat vrije, echte liefde kan trotseeren
Gewoonte, ouderdom en nood en zorgen .
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Nu, 't mag zoo zijn ; 't is mooglijk
maar bekijk
De zaak flu ook eens van een andren kant .
Wat liefde is, weet niemand to verklaren ;
Waarin dat blij geloof flu wel bestaat
Dat twee geschapen zijn tot zalige eenheid
Kijk, daarop antwoordt je geen mensch ter wereld .
Maar 't h u w e 1 ij k is uit zijn aard iets practisch,
En evenzoo 't e n g a g e m e n t, mijn vriend ;
En 't last zich feitlijk makkelijk bewijzen
Dat de een geschikt is joist voor d i e en d i e .
Maar liefde doet haar keus toch i n d e n b 1 i n d e
Die kiest zich niet een h u i s v r o u w, maar een vrouw ;
En als die vrouw nu eens niet is geschapen
Tot v r o u w voor jou . . .?
V a 1 k (gespannen) .
Nu?
G o u d s t ad (haalt de schouders op) .

Dan is de zaak verloren .
Een goed engagement hangt niet van liefde
Alleen of : daar komt heel wat meer nog bij
Familieleden, die men gaarne ziet
En die men dan ook graag tevreden zien wil.
En 't huwelijk? Ja, dat is als een zee
Van vordringen en eischen, die helaas
Met liefde weinig meer to waken hebben .
Hier eischt men huislijkheid en stille deugden,
her eischt men keukenkennis en zoo meer,
Een zich ontzeggen, een joist plichtgevoel,
En veel nog, dat in 't bijzijn van de dame
Tot nadere bespreking niet geschikt is .
Va1k .
En daarom . . . ?
Uoudstad .
Luister naar een goeden raad
Doe wat ervaring op ; kijk road in 't levee,
Waar elk jong paartj e beeft den mood zoo vol
Alsof bet millioenen had gekregen .
Dan wordt er haastig maar op los getrouwd ;
Een nest gebouwd ; flu kan 't geluk niet op ;
Zoo gaat 't een tijdlang voort als in een roes ;
Maar dan komt de vervaldag - hemel j a !
Dan blijkt bet heele huffs een groot f ailliet !
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Failliet de rozenwangen van de vrouw,
Failliet de bloesems van haar meisjesdroomen,
Failliet de blijde overmoed van hem,
Failliet is alle gloed van vroeger dagen ;
Failliet, failliet het heele mooie nestje
Toch gingen deze twee het levee in
Als eerste klasse liefdeshandelshuis !
V a 1 k (hartstochtelijk) .
Dat is een leugen !
G o u d s t a d (onverstoorbaar) .
Nog maar kort geleden
Was het toch waarheid . 't Was je eigen woord,
Toen je hier stood en 't heele theegezelschap
Versloeg . Toen klonk het ook : dat is gelogen !
Van alien daar ; nu, kwalijk neem ik 't niet ;
Wij vinden 't alien minder aangenaam
Van dood to hooren spreken als wig ziek zijn .
Zie Strooman, hij, die componeerde, dichtte,
In zijn verliefden tijd, met geest en smack Wien kan 't verbazen dat de man zoo zakte
Toen zij en hij kwame' onder 't zeifde dak?
Geschapen was zij voor hem als g e l i e f d e -Zijn v r o u w to zijn, daarvoor was ze ongeschikt .
En dan de klerk die goede verzen schreef ?
Nauw was hid, bid de grade, geengageerd
f uit was 't met de heele rijmerij ;
En sedert ligt 's mans Muze plat ter neer,
Door de juristerij in slaap gewiegd .
Zoo zie je duidlijk . . . (ziet Zwaanhilde can) .
Heb je 't koud?
Zwaanhilde (zachtjes) .
0 neen .
V a 1 k (dwingt zich tot een spottenden toon) .

En als het nimmer eindigt met een „plus",
Maar slechts met „minus" - waarom dan gestoken
Het kapitaal dat u beheert in zulk
Een twijfelachtig zeekre loterij ?
Het lijkt haast of u 't er voor houdt dat u
Speciaal voor een bankroet geschapen is !
Goudstad
(kijkt hem can, glimlachend, en schudt het hoofd) .
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Mijn overmoed'ge Valk
bedwing je spot!
p twee manieren kan men 't nestje bouwen :
't Kan op krediet van mooie illusies steunen,
Met wissels op een eindloos toekomstheil
En op een eeuwigheid van jeugd en levee
En op onmooglijkheid van jicht en snuff .
Het kan ook steunen op twee rozenwangen,
p heldere oogen en op mooi lang haar,
p 't vast geloof dat alles zoo zal blijven
En 't pruikenuurtje voor ons nooit zal slaan .
En 't kan ook steunen op gedweep en droomen,
p bloemenweelde in dorre woestenij,
p harten die heel 't levee blijven kloppen
Als toen het „ja" gezegd werd en gehoord .
Hoe noemt men taken doers als die? Je weet het :
at noemt men humbug - humbug, lieve vrienden
Va1k .
Nu tie 'k, u 's een gevaarlijke verzoeker,
U, man van geld -- misschien wel millionnair ;
Terwijl wat 1k bezit in deze wereld
Straks door twee sj ouwers weggedragen is .
Goudstad (scherp) .
Wat meent u daarmee ?
Va1k.
at ligt voor de hand ;
Want een s o l i e d e grondslag, kan 'k zoo denken,
Beteekent g e l d -- het toovermiddel g e l d,
Dat 't hoofd van meen'ge weduwe op leeftijd
Met Gertruds gouden glorieglans omstraalt 1 ) .
Goudstad .
0 peen, die grondslag is toch nog wat beters .
at is de stille, warme hartestroom
Van achting, vriendschap, die ook doet vereeren
Zoo ruim, zoo rijk als hartstochts jubeiroes.
't Is een gevoel van graag volbrachte plichten,
Van teedre zorg en van een vredig thuis,
Van zelfverloochning voor elkanders hell,
Van waken dat geen enkle steep zal kwetsen
1) Fargyldningen er gaat av Sankt (ertrud („'t verguldsel is van
St. G, af') is in 't Noorsch een zegswijs om vervallen grootheid aan to
duiden.
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er uitverkoorne voet, waar zij ook gaat .
Het is een zachte hand, die heelt de wonden,
't Is mannenkracht, die stil-gewillig draagt
Het evenwicht, niet door den tijd verstoorbaar .
't Is de arm, een trouwe steun, die opheft zacht
at is wat 1k je bieden kan, Zwaanhilde,
Voor je geluksgebouw ; antwoord mij flu .
(Zwaanhild doet hevig moeite om to spreken . Goudstad heft
de hand afwerend op) .

Bedenk je wel, opdat 't je niet berouwe!
Kies tusschen ons nu, vrij en welbewust.
Va1k .
En hoe weet u dan dat . . .
Goudstad.
at je haar liefhebt?
at heb 'k gelezen in je oogen diep .
Kom, zeg het haar nu ook, dat zij beslisse ! (drukt hem de hand) .
Nu ga 'k naar binnen . Laat het spel nu uit zijn .
En durf je mij beloven op je woord
Te zijn voor haar ook zulk een vriend voor 't levee,
Zoo'n staf en stut en zulk een troost in nood
Als ik het wezen kan - (tot Zwaanhilde gewend) .
Nu goed, dan haal je
Een dikke streep door dat wat ik je bond .
Dan overwin ik toch, in alle stilte ;
Als jij 't geluk maar vindt - dat is wat 'k wilde . (tegen Valk) .
En, 't is waar ook - je sprak daar straks van geld
Geloof me, dat 's toch meer dan klatergoud .
Ik sta alleen, heb niemand in de wereld ;
Al wat het mijne is zal het jouwe wezen ;
Ik neem als zoon je aan en haar als dochter .
Je weet, dicht bij de grens heb ik een landgoed ;
Daar ga ik heen. Jij richt je elders in,
En is 't jaar om, dan zien wij elkaar weer. Nu ken je mij ; pleeg met je-zelf flu raad, Valk,
Vergeet niet dat de refs die gaat stroomafwaarts
Geen spel is - geen genieten en geen zwelgen . . .
En nu, in 's Heeren naam - nu moet je kiezen !
(hij gaat het huffs in. auze. Valk en Zwaanhilde kijken
elkander sehuw aan) .
Va1k .
Je bent zoo bleek.
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Zwaanhilde .
En jij zoo stil .
Va1k .
Ach ja .
Zwaanhilde.
Hij maakte 't erg.
V a 1 k (voor zich been) .
Mijn kracht ontnam hij mij .
Zwaanhilde,
Wat sloeg hij hard !
Va1k.
Hij wilt goed rack to treffen .
Zwaanhilde .
Het was of alles om ons in het niet zonk . (dichter bij hem) .
Wat waren wij toch rijk, rijk in elkander,
Toen heel de wereld ons verlaten had,
Toen we in ons denken stegen, als de golven
Der branding op bet strand, in stillen nacht !
Toen was er moed en kracht in onze zielen
En zagen we ons voor eeuwig al vereend . . .
Hij kwam met wereldsch goed, nam ons 't geloof,
En zaaide twijfel - toen moest alles vallen!
V a 1 k (woest energiseh) .

Ruk 't alles uit je ziel! Wat hij gezegd heeft
Was waar voor andren, leugen is 't voor ons
Z w a a n h i l d e (schudt stil bet hoofd) .
De aar, door twijfels bagel neergeslagen,
Kan nooit meer trotsch zich wiegen op den wind .
V a 1 k (angstig hartstochtelijk) .
Ja, wij wel, Zwaanhild . . . !
Zwaanhilde .
Laat ook d i e hoop varen ;
Wanneer je leugen zaait, dan oogst je tranen .
Voor andren, zeg je? En denk je dan niet
Dat ieder beef t gedacht als jij en ik,
Dat h ij de held was die den bliksem tartte,
at hem geen storm ter neer zou kunnen slaan,
En hem de nevelbank ver aan de kimmen,
4p onweerswieken nooit bereiken kon?
Va1k .
De andren vroegen van bet leven veel ;
Ik wil je liefde slechts, en die alleen .
7
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Die andren schreeuwen ieder om het hardst
Ik zal je steunen, stil, op sterke armen .
Zwaan hilde .
Maar als dan toch die liefde eens bezweek,
Die liefde, die dat alles dragen moet
Bezit jij dan wat toch 't geluk verzekert?
Va1k .
Neen, met mijn liefde valt ook alles weg .
Zwaanhilde .
En durf je heilig mij voor God beloven
Dat die nooit als verwelkte bloem zal hangen,
Maar geuren als vandaag, en blijven bloeien
Je heele levee?
V a 1 k (na een oogenblik) .
Zij zou 't heel lang houden .
Zwaanhilde (smartelijk) .
0 „lang", „heel lang" - leelijk, armzalig woord !
Wat wil dat zeggen : „lang", waar 't geldt de liefde ?
Dat is haar vonnis, honigdauw op 't graan .
„ neindig is de liefde in haar duur" . . .
Dat lied moet dus verstommen en in plaats
Daarvan moet 't heeten : „'k Had je eertijds lief!"
(als door een machtige ingeving opgeheven) .

Neen ; zoo zal onze dag niet ondergaan,
Niet kwijnend achter avondwolken sterven
Neen, onze zon zal in haar vollen glans
Uitdooven op den middag, als een wonder
V a 1 k (verschrikt) .
Wat wil je, Zwaanhild?
Zwaanhilde .
Wij zijn lentekindren ;
En na die lente kome er nooit een herf st
Waarin de zanger in je ziel verstomt
En nooit verlangt, naar waar hij werd geboren .
Na die zal nooit de lijkwa van den winter
Zich over onze doode droomen spreiden,
En onze blijde, overmoed'ge liefde
Zal niet verkwijnen, niet allengs verzwakken
Zal sterven als zij leefde : jong en rijk!
V a 1 k (in diepe smart) .
En ver van jou - wat is mijn levee dan?
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Zwaanhilde .
Wat zou het bij mij zijn - zonder je liefde?
Va1k.
Een thuis !
Zwaanhilde,
Waar het geluk screed met den dood . (krac/itig) .
Jouw vrouw to zijn, dat was mid nlet gegeven,
Dat zie ik nu, dat voel en weet ik ook !
De liefde als spel zou 'k wel in vreugde wagen,
Maar durf door 's levees ernst j e ziel niet dragen .
(dichterbij en met stijgenden glued) .

Nu hebben wij gejuicht in lenteroes ;
Nu geen gedommel, niet slap nederliggen !
Laat nu je geest, opbruisend in gezang,
Door 't ruim met jonge gode' in wedloop vliegen !
En kenterde dan onze toekomstboot Een plank bleef boven water : 1k weet raad ;
Den koenen zwemmer wenkt het paradijs!
Dat dan 't geluk verzinke in 't golvengraf ;
Doch onze liefde zal, God zij geprezen,
Behouden toch aan land gaan na 't verlies !
Va1k.
0, ik begrijp je! Maar to scheiden zoo!
Juist nu ons open staat de mooie wereld,
Hier, in de lente, under blauwen hemel,
.
Denzelfden dag dat ons verbond gedoopt wend!
Zwaan hilde .
Juist daarom moet het zijn . Want na dit uur
Gaat onze feesttocht enkel maar berg-af!
En wee als eens de dag des oordeels komt
En wij voor onzen hoogsten rechter staan,
En als, rechtvaardig God, Hij van ons eischt
Den schat dien hij ons leende voor het levee . . .
Dan sloot, Valk, 't antwoord zijn genade uit :
„Dien hebben wij op weg naar 't graf verloren !"
V a 1 k (met een kraehtig besluit) .

Gooi weg je ring dan!
Zwaanhilde (vurig) .
Zal 'k?
Va1k .
Ja ! 'k Begrijp je!
Alleen op dezen weg kan ik je volgen!
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Is 't graf de weg naar 's levees morgenrood,
Zoo is ook liefde eerst gewijd ten levee,
Als zij, verlost van hartstochts wild begeeren,
Bevrijd, als zielsherinring ons omzweeft.
Gooi weg den ring, Zwaanhild !
Zwaanhilde (juichend).
Ik deed mijn plicht!
Ik heb je ziel gevuld met zang en licht!
Vlieg uit ! Nu heb je krachtig je opgeheven,
En Zwaanhild heeft haar zwanenzang gezongen !
(zij trekt den ring van haar vinger en drukt er een kus op) .

Duik neer, mijn droom, tussehen het net aan 't strand,
Tot 's werelds val - her breng 'k mijn offer dan !
(gaat naar den achtergrond, werpt den ring in de fjord en
komt bad V alk terug met een stralend gezicht) .

Nu heb ik je verloren voor dit levee
Maar voor de eeuwigheid heb 'k je gewonnen!
V a 1 k (met kracht) .
En nu aan 't daaglijksch werk, elk voor zichzelf!
p aarde kruisen nooit meer onze wegen .
Elk ga zijn weg, elk strijde zonder klagen .
ok ons beving de tijdkoorts ; zonder strijd
Begeerden wij der overwinning loon,
Den sabbathvrede zonder arbeidsdagen,
Hoewel de eisch luidt : s t r ij d e n en o n t b e r e n .
Zwaan hilde.
Maar, Valk, niet ziek
Va1k .
Neen - met gezondheids moed !
ns dreigt geen straffende gerechtigheid ;
De erinring, die ons erfdeel is voor 't levee,
Zal stralen schoon van uit de donkre wolken,
Staan als de regenboog in zeven kleuren,
Als teeken des Verbonds van ons met God .
En in haar schijn ga je tot stille plichten . . .
Zwaanhilde.
En jij gaat opwaarts naar je doel als dichter !
Va1k .
A .ls dichter, j a, want dat is ieder man,
In schoollokaal, in rechtzaal of in kerk,
Een elk, in hoogen of geringen stand,
Die bij zijn werk het ideaal in 't oog houdt .
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Ja opwaarts ga 'k ; 't gevleugeld ros staat klaar ;
Ik weet, voor 't leven is mijn task geadeld!
En nu, vaarwel !
Zwaanhilde .
Vaarwel !

V a 1 k (omarmt haar) .
Een kus!
Zwaanhilde .
Den laatsten ! ( rukt zich los) .
Blij kan 'k je flu verliezen voor dit leven!
Va1k .
Al dooven alle wereldlichten uit
De lichtgedachte leeft ; want die is God !
Z w a a n h i l d e (gaat naar den achter-

grond) .
Vaarwel! (gaat verder) .
V a 1 k (zwaait zijn hoed) .
Vaarwel! -- Toch roep ik 't vroolijk nit :
Gods mooie liefde leve op aard, hoera !

(De dear wordt geopend . Valk gaat naar rechts ; de jongere
gasten komen naar buiten onder lachen en vrool ijkheid) .
De jonge Meisjes .
Nu gaan wij dansen !
Een van h ar .
't Leven is een daps !
E e n Ander .
Een lentebloemedans met frissche kransen!
E e n i g e Andere .
Ja, dansen, dansen !
Allen .
Ja ja, aldoor dansen !

(Stuiver komt gearmd met Strooman . Mevr . Strooman en
de kinderen achter hen aan) .
St uiver .
Ja, jij en ik zijn vrienden voor altijd .
Strooman .
En ik en jij, wij strijden als een man .
St uiver .
Als des staats machten beiden zich vereenen . . .
Strooman .
Is 't rezultaat voor alien . . .
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Stuiver (snel),
Nut !

Strooman .
En vreugd !
(Mevr . Halm, Lind, Anna, Goudstad en ju fjr . Ekster en
de overige gasten komen naar buiten . Alley oogen zoeken Valk
en Zwaanhilde . Algemeene verbazing, als men hen ieder
apart ziet) .
Juffr. E k s t e r (tusschen de tantes,
shat de handen in elkaar) .

Wat ? Zeg mij of ik Broom of Bat ik waak ! . . .
L i n d (die nets gemerkt heft)
.

1k mag mien nieuwen zwager wel begroeten .
(Hij, met verscheidene andere gasten, gaat naar Valk toe,
maar treedt onwillekeurig een stag terug, als hij hem aan
ziet, en roept uit) .

Wat 's er met jou gebeurd ? Je hebt als Janus
Twee aangezichten !
V a 1 k (met een glimlach) .

Ik roep, als Montanus :
De aarde is vlak, messieurs - mijn oog bedroog me ;
Vlak als een pannekoek - weest nu kontent ! 1 ) (gaat snel
.
rechts of)

Juffr . Ekster .
Bedankt!
De Tantes .
Bedankt ?
Mevr . H a 1 m.
Sst, niet meer over spreken !

( gaat naar

Zwaanhilde toe) .

Mevr. S t r o o m a n (tegen haar man) .
Neen maar, bedankt !
Strooman .
Maar is Bat mooglijk?
Juffr. E k s t e r .
Ja!
D e D a m e s (van mond tot mond) .
Bedankt! Bedankt! Bedankt! (zij gaan in groepjes bij elkaar
staan dieper den tuin in) .
1) Holberg, Erasmus Montanus, V, 5, voorlaatste repliek .
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S t u i v e r (ats versteend) .
Wat ? Was 't een aanzoek ?
Strooman.
Ja, stel je voor! Hij lachte ons uit, ha, ha -- (zij kijken
elkaar sprakeloos aan) .
A n n a (tegen Lind) .
Noh, dat was nu net goed ! Foci, 't was to erg !
L i n d (omarmt haar) .
Hoera, nu ben je heelemaal van mij ! (zij gaan dieper den tuin in) .
G o u d s t a d (kijkt achterom naar
Zwaanhilde) .
Hier zal jets in deez' ziel gebroken zijn ;
Maar wat nog leeft -- dat zal ik zien to heelen .
S t r o o m a n (krijgt de spraak terug
en omhelst Stuiver) .
Na kan je blij-getroost je weer verheugen
Dat je verloofd bent met je heve Ekster !
Stuiver .
En jij kan jaar op jaar een jongen Strooman
Met vreugde je geslacht vermeerdren zien!
S t r o o m a n (wrij f t zich vergenoegd
de handen en kijkt uit naar Vatk) .
't oet me plezier, ik gun het dien kwajongen ;
Zoo zal 't vergaan dien ongeluksprof eten ! (zij gaan samen
pratende voort, terwijl mevr . Halm naar Zwaanhilde toekomt) .
Mevr . H a 1 m (op gedempten toon en
dringend) .
En bindt je waarlijk nets?
Zwaanhilde .
Neen, moeder, nets .
Mevr . H a 1 m .
Nu goed ; dan ken je ook je plicht als dochter, . .
Zwaanhilde .
Beschik vrij over me .
Mevr . H a 1 m .
Dank, kind . (Met een gebaar naar
Goudstad) .
Hij is
'n Rijke partij
en heb je geen bezwaar, . .
Zwaanhilde .
Ja toch, een ding verlang 'k bij dit verbond
'k Wil weg van bier . . .
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Mevr. H a 1 m.
at is juist zijn bedoeling .
Zwaanhilde.
En tijd . . .
Mevr . H a 1 m .
Hoe lang ? Denk dal 't geluk je roept .
Zwaanhilde (met stillen lath) .
0, niet heel lang ; totdat de blaren vallen .

(zij gaat naar de veranda; mevr . Halm zoekt Goudstad op) .
S t r o o m a n fonder de gasten) .
lets, lieve vrienden, leerden wij vandaag ;
f twijfel ons ook ernstig komt belagen,
't Goed recht der waarheid overwint de slang,
En liefde triomfeert .
De Gasten.
Die triomfeert, ja!

(alle paren omarmen en kussen elkander . Links hoort men
lachen en zingers) .
Juffr. Ekster .
Wat is dal nu?
Anna .
Studenten !
Lind.
Het kwartet
at naar de bergen gaat -- en ik heb glad
Vergeten of to zeggen . . .

(de studenten komen van links op en blijven aan den ingang staan) .
E e n Student (tegen Lind) .
Hier zijn wij !
Mevr . H a 1 m .
Wien zoekt u ? Lind misschien ?
Juffr. E k s t e r .
Ja, dal is gek ;
Hij is verloofd . . .
E e n Tante .
Dus u begrijpt flu wel,
at hij daarbuiten niemandal to doers heeft .
De Student .
Verloofd !
A11e Studenten .
Gelukgewenscht !
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Lind.
Ik dank je wel.
D e S t u d e n t (tegen de kameraden) .
Nu ligt ons heels plan tegen den grond.
Wat doers wij nu? nze tenor ontbreekt .
V a 1 k (die van rechts komt in
een zomerpakje met studentenpet, ransel en stoic) .

Die stem zing ik in 't jonge Noorsche koor !
De Studenten.
Jij, Valk ! Hoera !
Va1k.
Bergop in Gods natuur,
Zooals de bij vliegt uit haar winterkorf !
Ik draag een snarenspel bier in mijn borst,
Een either met een Bubble rij van toners ;
De eene, h o o g, trilt mee in levenslust,
De andre klinkt daaronder, diep en lang .
(tegen een paar van de studenten) .

Jij hebt een schetsboek? -- jij muziekpapier?
Best ; zwermt Bars, bijen, in bet groene loof .
Eens keeren, rijk aan stuifmeel, wij terug
Naar omen korf, naar onze koningin !
(Tot bet gezelschap gekeerd, terwijl de studenten heengaan
en list koor uit list eerste bedrij f gedempt buiten invalt) .

Vergeeft mij alles, groote en kleine zonden ;
ok ik wisch alles uit ; (zachtjes) maar blijf gedenken !
S t r o o m a n (in overmatige vreugde) .
Kirk, nu is mien gelukspot weder heel!
Mijn vrouw heeft weer eens hoop - blijde verwachting . . .
(trekt hem fluisterend ter zijde) .

Daar straks vertelde mij de lieve ziel . . .
(gedeeltelijk fluisterend ; hoorbaar alleen : )

Als alles goed gaat --- St . Michiel . . . bet dertiende !
S t u i v e r (met jufr . Ekster aan
zijn arm wendt zich tot Valk, glimlacht triomfeerend, en
zegt, terwijl hij op den dominee w2st)

Ik krijg de honderd daalders -- en ga trouwen . . .
Juffr. E k s t e r (met een spottende
buiging) .

Met Kerstmis stag ik in bet huwlijksbootje .
A n n a (evenzoo, terwijl zij haar
arm in diep van end legt) .
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Mij n Lind blij ft bier, en last bet gloof bet gloof . . .
L i n d (verbergt zijn veriegenheid) .
'k Zoek plaats als leeraar aan een meisjesschool .
Mevr . H a 1 m .
Ik leer mijn Anna wat in 't huffs to doers is .
Goudstad (ernstig) .
En ik begin aan een discreet gedicht Van iemand die volbrengt een heil'gen plicht .
V a 1 k (met een glimlach over alien

been) .
En ik stijg op
tot onbekende toekomst!
Vaartwel ! (gedempt tegen Zwaanhiide) .
God zegen' je, mijn lentelief ;
Waarheen 'k ook ga, mijn werk zal bij je wezen!

(wuift met zijn pet en volgt de studenten) .
Z w a a n h i l d e (kijkt hem een oogenbiik na en zegt dan stil, maar vast) .
Nu is mijn jonge buitenleven uit ;
Nu valt bet loof - flu boor ik aan de wereld .

( p dit oogenblik wordt er op de piano dansmuziek gespeeld en knallen de champagnekurken op den achtergrond .
De heeren met bun dames aan den arm loopen door eikaar ;
Goudstad nadert Zwaanhilde en buigt voor haar; zij schrikt
even, maar beheerscht zich en reikt hem de hand . Mevr. Halm
en de naaste famiiieleden, die in spanning dit tooneel gevolgd
hebben, komen naderbij en omringen bet paar met woorden
en teekenen van groote blijdschap, die evenwel overstemd
worden door de muziek en de vroolijkheid van de dansenden
verderop in den tuin) .
(Maar van verre, en door de dansmuziek keen van de hoogte
klinkend, luidt krachtig en funk:)
i
Het koor van Valk en de Studenten .
En heb ik mijn bootje ook ten gronde gezeild,
0, toch was bet heerlijk to varen !
Be Meestenophettooneel .
Hoera !

(dansen en gejuich; bet scherm valt) .
EINDE VAN HET DERDE
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Zijn halfvolwassen Zoon .

Zijn M EDER .

Een andere Boer .

EJNAR, een schilder.

Een Vrouw.

AGNES .

Een andere Vrouw .

De Fogd .

Een Klerk.

De Dokter.

Geestelijken en Ambtenaren .

De

Volk, Mannen, Vrouwen en

roost.

De Koster.

Kinderen .

De Schoolmeester.

De Verzoeker in de woestijn .

GERD .

Koor van

Een Boer .

Een Stem .

nzichtbaren .

Het stuk speelt in onzen tijd, gedeeltelijk in, gedeeltelijk bij een
fjorddorp aan de westkust van Noorwegen .

EERSTE BEDRIJF .
Boven op de sneeuwvelden van bet hooggebergte . Dikke, zware mist .
Regenweer en halfduister .

B r a n d (in 't zwart gekleed, met
stok en ransel, gaat al klauterend westwaarts voort . Een boer
en z'ijn halfvolwassen zoon, die hem vergezellen, komen achter
hem aan) .
D e B o e r (roept tegen Brand) .
Hei, vremden beer, lop niet zoo gauw !
Waar bin-de?
Brand .
Hier !
De Boer.
Man, ge verdwaalt !
De mist wordt zoo dik da ge nauw
Zoo ver ziet as een stok kan reiken . . .
De Zoon.
Een spleet her, vader !
DeBoer .
En hier scheuren ! . . .
Brand.
En ieder spoor van pad is weg!
D e B o e r (schreeuwt) .
Blif staan, man! God . . .! Hier is de gletscher,
Een korst zoo dun ! De sneeuw niet stampen !
B r a n d (luisterend) .
'k Hoor 't bruisers van een waterval .
De Boer .
Een beek bet zich d'r door gewrongen ;
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't Is hier 'een diepte -- niet to peilen !
Die slokt ons alle drie nog op!
Brand .
Voort moet ik - 'k heb het je al gezegd .
DeBoer .
Dat lapt geen minsch 'm, wie 't ook zij,
Voel es - de grond is hol en bros . . .
Blif staan ! 't Geldt levee her of dood !
Brand .
Ik moet een Grootre die 't gebood .
De Boer .
Een grootre ? Wie ?
Brand.
Zijn naam is God
.
De Boer .
En wet, wet bin-de gij ?
Brand .
'k Ben prest .
De Boer .
't Is mogelijk ; maar ik wit best,
Dat, ook al waart ge proost en bisschop,
Ge voor het krieken van den dag
Verpletterd in den afgrond lag,
Zoo ge op die ondermijnde korst
e verder voorwaarts wagen dorst .
(komt voorzichtig nader, overredend) .

Hour, prest, al bin-de wiis, geleerd,
Een minsch kan niet wet hem to zwaar is,
Keer om ; wes niet zoo star en stiff !
G' het toch dit eene levee maar ;
En is dat weg, wet hed-de den nog ?
Een miil is 't tot aan 't naast gehucht,
En zoo dik steet de mist da ge 'm
Zoudt kunnen snijjen met een kniif.
Brand .
Is dik de mist, geen blauwlichtglans 1 )
Zal dan ons op een dwaalspoor lokken .
De Boer.
Maar 't grimmelt van ijsmeren hier .
t) In 't oorspr. : bldlysbhnk; bldlys : licht dat ondersteld wordt to
branden wear onderaardsche geesten zich ophouden.
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Zoo'n ijsmeer is een lillijk ding!
Brand .
Die gaan wij over.
DeBoer.
Gaan? Te voet?
Dan kom-de bitter slecht terecht .
Brand .
Een deed bet -- is 't geloof maar echt,
Dan glipt men droogvoets er wel over .
De Boer .
Ja, vroeger -- maar wie 't nou probeert
Geet wis-en-zeker naar de kelder .
Brand .
Vaarwel ! (wil gaan) .
DeBoer .
Ge waagt oe levee, hour!
Brand .
Als God de Heer mijn dood verlangt
Dan welkom stortvloed, meet en kloof
D e B o e r (zacht) .
't Is 'ene gek, een dolleman!
D e Z o o n (half schreiend) .

Toe, vader, last ons gaan ! Daar is
Meer regen en boos weer op til .
B r a n d (blijft staan en komt weer
naderbij) .

Zeg, boor eens, boer ; je zei straks dat
Je dochter ginder aan de fjord
Je zeggen liet dat zij wel gauw
Zou sterven, maar als zij j e niet meet
Zag, op geen zaligheid dorst hopen ? . . .
De Boer.
God helpe me, 't is as ge zeit .
Brand .
En tot vandaag gaf ze respijt?
De Boer .
Ja .
Brand.
Langer niet?
DeBoer .
Nee .
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Brand .
Nu, dan, kom !
De Boer .
't Is glad onmooglijk. Keer toch om!
B r a n d (kijkt hem strak aan) .
Zeg, zou je honderd daalders geven,
Wanneer zij rustig sterven kon ?
De Boer .
0 ja!
Brand.
Tweehonderd ?
DeBoer .
Huus en hof,
'k Stood bet van harte gaarne of,
Als zij maar sterven mocht in vree .
Brand.
Maar stood je ook 't levee af, als 't moest?
De Boer .
Het levee? Beste, goeje . . .
Brand.
Nu?
D e B o e r (krabt zich achter bet oor) .
Nee, dat is wel wat veul gevergd . . . !
In Jezus' naam, wil niet vergeten
Ik heb toch vrouw en kinders thuus .
Brand.
Hij dien je noemde had een moeder .
De Boer .
Ja, dat is al zoo lang geleje . . .
Toen was 't een tijd van zooveul wondren,
Zoo geet het tegenswoordig niet meer .
Brand .
Je levee leidt ten dood . Ga been .
Jij kept God niet, God jou niet, neen.
De Boer.
Hu, ge bint hard
D e Z o o n (trekt hem mee) .
Toe vader, kom
DeBoer .
Ja ja ; maar hij mot mit ons mee !
Brand .
Moet ik?
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DeBoer.
En of ! Want blif-de heer,
In dit godsgruwelijke weer,
En 't yolk hoort -- want uutkommen mot het
Dat wij oe hierheen vergezelden,
Dan word ik voor 't gerecht gedaagd ;
En mocht gij in 't moeras verzinken,
Mij zouen ze in de boeien klinken . . .
Brand.
Dan lijd je voor de zaak des Heeren .
DeBoer .
Die raakt me ook niet me koue kleeren ;
'k Heb aan de mijne zat genog.
Kom mee !
Brand .
Vaarwel! (men hoort in de verte dof gerommel) .
D e Zoon (gillend) .
Dat 's een lawine !
B r a n d (tegen den boer die hem
bij den kraag gepakt heeft) .

Laat los !
DeBoer .
Nee !
Brand .
Laat me los !
De Zoon.
Kom toch !
D e B o e r (worstelt met Brand) .
Den duvel haal' me
nee !
B r a n d (rukt zich los en go©it
hem in de sneeuw) .

Jawel ;
Dat zal hij later ook wel doers ! ( gaat heen) .
D e B o e r (komt overeind, zijn arm
wmjvend) .

Au, au ; die vent is duvelsch sterk .
Dat noemt ie nou den Heer z'n werk ! (roept terwijl hij opstaat) .
Hei, prest !
De Zoon .
Hij grog de hoogte over .
De Boer .
Ja, maar 'k geloof da 'k hem nog zie . (roept weer) .
8
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Zeg, hour es
wit-te misschien nog
waar wij den weg verloren hebben?
B r a n d (in den mist) .
Geen kruis wijst jou den rechten weg -Jij bent al op het breede pad .
De Boer.
God gave dat het waarheid was
'k Zat warm en wel vanavend thuus .
(Hij gaat met zijn zoon weer oostwaarts terug) .
B r a n d (wordt een eind hooger-op
zichtbaar en luistert in de richting waar de bogy verd wenen is) .

Zij stromplen weg . . . Jij slappe slaaf,
Welde in je ziel een bron van wil,
Mocht het allege aan kracht je schorten,
'k Zou je den zwaren weg verkorten ;
Ik had, doodmoe, met wonde voeten,
Je licht en blij wel voortgedragen .
Maar hulp is doelloos voor een man

Die nimmer wil wat hij niet kan . (komt vender naar wren) .
Hm, 't levee, 't levee - 't is wel erg
Hoe daar dat volkjen aan gehecht is!
't Is iedren stumper zooveel waard
Alsof de redding van heel de aard,
f alley menschen zieleheil
Hem op de schrale schouders rustte .
Zij willen offren, God-beware !
Maar 't levee, 't levee moet men sparen! (glimlacht als bij
een herinnering) .

Als jongen, waren er twee dingen
Die mij stuiplachend deden krimpen
En een gelooide huid bezorgden
Van de oude schoolmamsel, echt boos .
'k Dacht aan een nil die 't donkey schuwde
En aan een visch met watervrees .
Ik lachte luid, wou 't beeld verj agen,
Maar 't klampte in mij n geest zich vast . . .
Hoe kwam die stuiplach in mij op?
Door 'n duister nog gevoelde kloof,
Die scheidt de dingen als zij zijn
Van wat de dingen moesten wezen ;
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Daartusschen : dat wij dragen moeten,
En onze last to zwaar ons lijkt .
Haast ieder hier, gezond of ziek,
Is als een uil of als een visch .
Een, tot een duister werk geschapen,
Is ook bestemd in nacht to levee
En dat vervult hem juist met vrees .
Hij spartelt angstig tegen de' never,
Hij schuwt zijn eigen sterrencel
En roept om lucht en 't licht des daags !
(blijf t een oogenblik staan, schrikt en luistert) .

Wat was dat daar? 't Klonk als gezang,
Ja, 't is gezang gemengd met lachen.
Hoor -- een hoera flu, en een tweede . . .
Een derde - vierde - vij fde maal !
De zon breekt door . De mist wordt lichter .
Ik zie alreeds de wijde vlakten .
Daarginder staat het vroolijk troepje
In 't morgenlicht, daar op dien bergkam,
Naar 't Westen valt de breede schaduw .
Ze wis'len woorden en een handdruk .
Nu scheiden zij . De andren keeren
Naar 't osten ; westwaarts gaan er twee :
Daar wuiven zij ten laatsten groet
Vaarwel met sluiers, hand en hoed .
(De zon breekt hoe langer zoo meer door den mist heen . Hij
staat een tijdlang naar de van beneden opkomenden to kijken) .

Een fielder licht straalt om die twee,
't Is of de mist voor hen uiteen week,
Het heikruid hoogte en helling kleedde
De hemel beiden tegenlachte !
Vast broer en zuster . Hand in hand
Gaat 't hup'lend over 't bloemtapijt .
Kijk, 's meisjes voet raakt nauw den grond,
En hij is lenig als een rij s .
Ze ontschiet hem! En zij wijkt terug,
Nu fluks hij meende haar to vangen . . .
Hun loopen wordt thane tot een spel . . .
En hoor, hue lachen wordt tot zangen!
115

BRAND .

(Ejnar en Agnes, in luchtige reiskleeren, beiden warm,
met blozende wangen, komen al spelend de vlakte over naar
voren . De mist is opgetrokken . Ben heldere zomermorgen licht
over de bergen) .
Ejnar.
Agnes, bekoorlijke vlinder mijn,
Jon wil ik spelende vangen !
Ik vlecht er een net met mazen klein,
En de mazen, dat zijn mijne zangen!
A g n e s (danst achterwaarts voor
hem uit en ontsnapt hem voortdurend) .
Ben ik een vlinder, zoo klein en licht,
Dan wil ; k aan de heibloempjes hangen,
En ben jib een knaap die houdt van spel,
Jaag mij op -- maar je mag mij niet vangen !
Ej nar.
Agnes, bekoorlijke vlinder mijn,
Nu heb ik de mazen gesponnen ;
Niets helpt je voorzeker je flad'rende vlucht
Weldra zit je in het net, overwonnen!
Agnes .
Ben ik een vlinder, zoo jong en zoo blank,
'k Wil 't spelen en zweven niet staken ;
Maar yang je mij onder 't gesponnen net,
Dan moet je aan mijn wiekj es niet raken !
Ej nar .
Neen,'k zet je behoedzaam hier neer, op mijn hand,
En zal in mijn hart je bewaren ;
Daar kun je spelen je levee lang
't Blijdste spel uit je kinderjaren!
(zonder het to zien zijn ze bij een steilen afgrond gekomen
en staan flu vlak aan den rand) .
Brand .
Blijf staan! Daar 's achter u een afgrond!
Ejnar .
Wie roept daar?
A g n e s (wijst naar boven) .
Kijk!
Brand .
Berg u bijtijds!
U staat daar op het holle sneeuwdak
Dat hangt buiten de steile helling i . . .
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Ejnar

(shat de armen our Agnes

keen en lacht) .

Het heeft geen nood voor haar en mij !
Agnes .
Voor ons ligt 't levee als een spel !
Ejnar .
ns is een zonnetocht gegund,
Die over honderd j aar eerst eindigt !
Brand .
Dan eerst gaat gij to grond? -- Zoo zoo!
A g n e s (wuift met haar sluier) .
Neen, dan gaat 't spel naar 't hemelblauw
Ejnar .
Eerst honderd jaar in roes van vreugde,
Met hoogtijdslampen iedren nacht -Een honderdjarig liefdespel . . .
Brand .
En dan . . . ?
Ejnar .
Dan huiswaarts weer
ten hemel !
Brand .
Zoo, daar komt u dus nu vandaan?
Ej nar.
Natuurlijk ; van waar anders sours?
Agnes .
Ja, dat 's to zeggen, 't allerlaatst
Zijn wij ginds uit het dal gekomen.
Brand .
1k meende al straks u to zien staan
Daar aan de watergrens beneden .
Ejnar .
Ja juist, daar scheidden wij ons straks
Van onze vrienden en vriendinnen,
Bezeeglend dierbare herinring
Met kus en handdruk en omhelzing .
Kom bij ons hier ! 'k Zal u vertellen
Hoe goed God voor ons is geweest
Dan zal u ons geluk begrijpen . . . !
Toe, sta daar nu niet als bevroren !
Komaan, ontdooi! - Zoo mag ik 't lijden .
1k bee dan schilder, moet u weten,
En dit was al een mooie gave,
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m mij die wondre macht to geven
't Levers in verven om to toovren,
Zooals God vlinders maakt uit larven .
Maar 't allermooiste was van God
Dat hij mij Agnes gaf tot bruid !
'k Kom van een lange refs in 't Zuid,
Met op mijn rug mijn schilderdoos . . .
A g n e s (vol vuur) .
Blip als een koning, f risch, vol moed
Hij kende wis wel duizend lied] es !
Ej nar .
Juist then ik hier het dal doortrok
Was zij daarboven op bezoek .
Zfj zou de frissche berglucht drinkers
In zoo en dauw en dennengeur.
Mfj dreef een Godsmacht op naar 't bergland.
't Zong in me : Zoek de schoonheidsbron
In hei en dennen, bosch en stroom,
In wolkvlucht onder 't blauw gewelf !

Then heb 'k mijn meesterstuk geschilderd :
Een rozenblozen op haar wang,
Een oogenpaar, geluk uitstralend,
Een glimlach die in 't harte drong . . .
Agnes .
Doch half maar zag j e wat je maakte .
Je zwelgde blindlings in genot
En stood weer op een zon'gen dag
Ten tocht gereed met staf en ransel . . .
Ejnar .
Then schoot het mij to binnen : 'k had
Geheel vergeten haar to vragen !
Hoera ! Ik vroeg haar, kreeg haar antwoord,
En daarmee was de zaak gezond
oze oude dokter was zoo blij
at hij haast niet wilt wat to doers .
Drie dagen lang hield hij festijn
Met zang en daps ter onzer eer ;
Fogd, leensman, secretaris, prest 1)
1) De Noorsche benamingen zijn in deze vent . behouden .'t Noorsche
joged en len8mand zou

non weergeven.
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En al wat jong was kwam to gast .
Vannacht verheten wij de plaats .
Maar daarmee was het feest niet uit :
Met vlaggen en den hoed omkranst,
Ging 't over berg en over hei,
En heel de troep bleef ons ter zij .
Agnes.
Die tocht naar boven was een daps,
Nu twee aan twee - dan in een krans .
Ejnar.
Wij dronken wijn uit zilvren kroes . . .
Agnes .
't Gezang doorklonk den zomernacht . . .
Ej nar .
En 't zware noordermistgordijn
Week voor onze' optocht zoet terug.
Brand.
En waarheen nu . . . ?
Ejnar.
Rechtstreeks vooruit,
Naar stad toe .
Agnes .
Daar heb ik mijn thuis.
Ejnar.
Maar eerst de laatste toppers over,
Dan naar de bocht der fjord in 't West .
p Egirs ros, al dampend, snuivend,
Gaan wij naar huffs voor 't huwlijksfeest ;
En dan naar 't Zuiderland tezamen,
Als zwanen op hun eerste vlucht . . .
Brand .
En daar . . . ?
Ejnar.
Een vroolijk huwlijksleven,
Grootsch als de droom, mooi als de sage ;
Want weet dat op dien zondagmorgen,
Schoon zonder prest, in 't open veld
ns jonge levers werd geheiligd
Tot jubelfeest, van zorgen vrij .
Brand .
Door wien?
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Ejnar.
Door al de goede vrienden .
Zij deden iedere onweerswolk
Die 't green hutje mocht bedreigen
Al drmkend, khnkend in den ban.
En ieder woord dat manend repte
Van storm of strij d werd weggekust .
Zoo werden wij met green en bloemen
Tot blijheids kindren gewijd .
Brand .
Vaartwel dan nu ! (wil gaan) .
E j n a r (blijft staan en bekijkt hem
nauwkeuriger) .

Neen, wacht eens even !
Mij dunkt, u beeft zoo iets bekends
In uw gezicht . . .
Brand (keel) .
Ik ben u vreemd .
Ej nar.
En tech is 't of van school of thuis
Ik stellig mij herinren kan . . .
Brand .
Van school, jawel : wij waren vrienden ;
Teen was 'k een knaap, nu ben 'k eeu man .
Ej nar.
't Kan tech niet zijn dat u is . . .? (schreeuwt het ineens
uit) .
Brand !
Ja ja, jij bent bet ! Nu herken 'k je!
Brand.
'k Had jou op 't eerst gezicht herkend.
Ejnar .
Van harte boor ! Van harte welkom !
Kijk mij eens aan ! Ja, steeds nog de oude,
Nog altijd aan je-zeif genoeg,
Als teen je, ook bij bun spel, vermeed
Der kameraden dartle bent .
Brand .
'k Was ook een vreemde in jullie troep .
Tech held ik, meen ik, wel van jou,
Schoon jullie alien, uit bet widen,
Waart van een ander erts dan ik,
Die 't licht zag op een steile landtong,
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Beschaduwd door een naakte rots .
Ej nar .
Je dorp - ja, dat ligt ergens bier, he?
Brand .
Mijn weg gaat joist flu er doorheen .
Ejnar.
Er joist doorheen? Dus? Verder weer?
Brand .
Ja, verder weg -- mijn thuis voorbij .
Ejnar .
Je bent toch prest?
B r a n d (glimlacht) .
Vicaris ben 'k.
Zooals de hags in 't dennenbosch
Ben ik dan her dan daar tehuis.
Ejnar .
En waar gaat nu de rein naar toe?
B r a n d (snel en hard) .
Vraag dat mij niet !
Ejnar.
Waarom ?
B r a n d (op anderen toon) .
u ja!
Het schip dat ginds je beiden wacht
Zal ook mij voeren hier vandaan .
Ejnar.
Mijn bruigomsros ? Hoera, hoera !
Zeg, Agnes, hij refs met ons mee !
Brand.
Ja, maar een lijkmaal is mijn doe! .
Agnes .
Een lijkmaal?
Ej nar .
Wie wordt dan begraven?
Brand .
De God, dien jij den jouwe noemde .
A g n e s (wijkt terug) .
Kom, Ejnar !
Ejnar.
Brand !
Brand .
Die dwingeland,
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Die slavengod der slavenkudde,
Wordt opgeborgen in bet graf,
En liefst wel op klaarlichten dag .
't Is tijd, ja meer dan tijd, niet waar?
Hij sukkelt al een duizend jaar.
Ejnar .
Brand, je bent ziek !
Brand.
Gezond en frisch
Gelijk de spar, de bergden is .
Maar 't is bet hedendaagsch geslacht
Dat, ziek, genezing noodig heeft .
Jij wilt maar schema en spel en lath,
Een weinig glooven, maar niet zien ;
Wilt leggen heel den last van 't wee
p wie, naar je is verteld, bier kwam
En 't straffend oordeel op zich nam .
Hij droeg voor jou een doornenkrans,
En daarom ga jij vrij ten daps . . .
Ja, dans vrij - maar waar daps je been?
Dat, vriendlief, is een andre zaak !
Ej nar .
0, ik begrijp! 't Is 't nieuwe lied
En veelgeliefd in dorp en stad .
Jij boom vast tot dat j ong gebroed
Dat 't levee stof en onzin noemt,
't Yolk met der belle schrikbeeld plaagt
En zoo in zak en assche jaagt .
Brand.
Neen, ik bee geen boetprediker .
Ik spreek niet in den naam der kerk ;
'k Weet nauwlijks of 'k een christen bee .
Maar zeker weet ik : 'k bee een man,
En zeker ook dat ik de kwaal zie
Die 't heele land zijn merg ontstal .
E j n a r (glimlacht).
Dat heb ik toch nog nooit gehoord,
ns goede land opeens befaamd
Voor overmaat van levenslust
Brand .
Neen, juublen doen zij niet to veel -En was dit zoo, dan ware 't goed .
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Laat iemand slaaf zijn van 't gent
Maar dat hij 't dan ook blijvend zij .
Wees niet vandaag en gistren dit
En weer jets antlers over 'n jaar .
Wees wat je bent voluit, geheel,
Niet half, niet stuksgewijs verdeeld .
Een zuiver beeld is een bacchant,
Een dronkelap zijn spottrawant ;
Silenus is een prachtfiguur,
Een drinker zijn karikatuur .
Ga maar eens rood bier in dit land
Met open oor en open oog,
En je zult zien hoe iedereen
Van alles maar zoo'n beet] en is .
p Zondag wel een beetjen ernstig,
Een beetje vroom -- naar oud gebruik,
Een beetje tuk op slemppartijen
Dat waren onze vaadren ook
,
Een beetje warm als er gef eest wordt
En liederen den lof verkonden
Van 't klein maar rotsvast klippenvolk,
Dat door geen stok zich ooit liet slaan ;
letwat vrijgevig met beloften,
Wat haarfij n pluizrig als hij nuchter
't Gegeven woord gestand moet does
Dat bij een drinkgelag hij gaf .
Maar alles in een minimum .
Zijn fouten, deugden gaan niet ver ;
Hij is een breuk in 't groot en 't klein,
Maar 't ergste is dit : van iedre breuk
Heft ieder deel de rest weer op .
Ejnar.
Het is gemakkelijk to hoonen ;
Maar mooier ware 't to verschoonen . . .
Brand .
Kan wezen
maar niet zoo gezond .
Ejnar.
Nu goed ; je klachten over 't yolk,
Daarop wil 'k ja en amen zeggen ;
Maar 'k zie niet wat dat heeft to waken
Met hem dien je begraven wilt,
Den God dien 'k altijd nog vereer .
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Brand .
Mijn vrool'ke vriend, je bent toch schilder?
Toon mij den God van wien je spreekt .
1k boor, j' hebt hem geconterfeit ;
De uitbeelding trof de goe-gemeent' .
Je stelt hem vast oud voor, is 't niet ?
Ejnar.

Nuja... 2.

Brand .
Natuurlijk . En ook grijs?
En dun van hear, near grijsaards wijs :
Een beard als zilverdraad of ijs ;
Welwillend, maar toch streng genoeg
m kmderen near bed to jagen?
f je hem ook pantoffels gaf,
Kijk, dat last ik 't liefst in het midden ;
Maar 't maakte wis een goed effect,
Kreeg hij een bril en een kalot .
E j n a r (boos) .
Wat moet dat nu?
Brand .
Dat is geen spot ;
Juist zoo ziet hij er werklijk uit,
De huisgod van ons land, ons yolk .
Zooals de Roomschen van burs Heiland
Een zuigling makers, maakt men bier
De Godheid tot een stumprig oudje,
Zijn twee kindsheid zeer nabij .
Zooals de aus op etrus' stoel
Haast enkel maar de sleutels heeft,
Sluit men her 't wereldkoninkrijk
Van omen Heer in kille kerken .
Men scheidt geloof en leer van 't levee
En niemand streeft near 't ware wezen ;
Men tracht zich geestlijk to verheffen,
Maar niet voluit en vrij to levers .
Voor zulk gedraai heeft men den noodig
Een God die door de vingers ziet ;
Een God die grijs wordt als de menschen,
Een beeltnis met kalot, een kaalkop
Maar die God is de mij ne niet !
De mijne is storm, de hunne wind,
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nbuigzaam waar de hunne is doof,
Allievend waar de hunne is stomp .
En jong is hij, als Herkules,
Geen oue paai van zestig jaar!
Zijn stem weerklonk als donderslag
Toen hij in 't braambosch stood als voor
Voor Mozes op des Horebs top,
Als voor der dwergen dwerg de reus .
Stil stood de zoo in Gibeons dal
p zijn bevel . Een wondrental
Deed hij, en zou hij nog wel doen,
Waar' maar 't geslacht niet slap als gij
E j n a r (met een onzeker lachje) .
En nu wordt dit geslacht herschapen?
Brand.
Dat zal het, hoor, zoo zeker als
Ik weet, dat ik ter wereld kwam
Als dokter voor zijn ziekte en nood!
E j n a r schudt het hoofd) .
Doof niet de vlam, al mag zlj walmen
Eer 't licht je wijst waar je moet gaan ;
Wisch uit de taal niet de oude termen
Eer j e de nieuwe woorden schiep !
Brand .
't Is niet jets nieuws waar ik naar streef ;
Het recht van 't eeuw'ge is wat mij dreef .
Geen dogma's zijn het en geen kerken
Die 'k hoog wil houden met mijn werken ;
Die hadden hunnen eersten dag
En daarom kon het lichtlijk zijn
Dat ze ook hun laatsten avond zien .
Al wat geschapen werd, dat wacht
Zijn finis, 't zij door mot of worm ;
't Moet volgens den normalen gang
laats waken voor een nieuwen vorm .
Maar daar is jets dat blijft bestaan ;
Dat is de nooit geschapen geest,
Verloren eens in 't aradijs,
Verlost door hem, die onvervaard,
In sterk gelooven, sloeg de brug
Van 't vleesch naar de' oorsprong van den geest.
Nu is ook die in 't klein versjacherd,
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Dank zij der menschen kijk op God .
Toch moet uit deze zielestompen,
Uit deze brokken van den geest,
Uit deze hoof den, deze handen,
Weer een geheel ontstaan, dat God
Zijn man herkent, zijn mooiste werk,
Het stamhoofd Adam, jong en sterk!
E j n a r (afbrekend) .
Vaarwel . Het best is dat wij nu
Maar ofscheid nemen.
Brand .
Ga jij westwaarts,
Dan ik near 't Noord . Twee wegen leiden
Near 't doel, en beiden even smal .
Vaarwel!
Ej nar .
Vaarwel.
B r a n d

(keen zich om terwijl
Ejnar dealt) .

Scheid licht van damp .
dat levee is een kunst .
E j n a r (afwerend) .
Zet jij den boel maar op zijn kop ;
1k hou mij aan mijn ouden God !
Brand .
Goed ; beeld jij hem met krukken of
1k ga, en leg hem in zijn graf ! (gaat de hoogte over) .
E j n a r (staat Brand zwijgend na
Bedenk

to kijken) .

A g n e s (staat een oogenblik als

wezenloos ; dan schrikt zij ineens op, kijkt onrustig road en
vraagt: )

Ging de zon onder ?
Ejnar.
Neen, een wolk
Verborg hear slechts ; nu schijnt zij weer.
Agnes .
De wind is koud .
Ej nar .
't Was maar een vlaag,
Die dear juist door de kloof heenjoeg .
her dalen we af.
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A g n e s (naar 't Zuiden wijzend) .
Zoo zwart en hoog
Stood toch die berg daar-straks hier niet .
Ej nar.
Je zag 't toen niet door spel en zang,
Voor zijn gebral je schrik aanjoeg .
Maar last hem gaan ten steilen top,
Wij nemen 't oude spel weer op .
Agnes .
Neen, nu niet meer -- nu ben ik moe.
Ejnar.
Ja, eigenlijk ben ik dat ook
En bergaf gaat het niet zoo vlot
Als girder op het vlakke veld .
Doch wacht maar, zijn wij in het dal,
Dan dansen wij nog eens zoo hard Ja, tienmaal wilder nog en speller
Dan anders door ors was gedaan .
Kijk, Agnes, kijk eens, daar, dat blauw
Waarop de zoo zoo schittrend schijnt :
Dan ligt 't gerimpeld, dap weer glad,
In zilverglans of ambergloed ;
Dat is de groote frissche zee
Die j e daar in de verte ziet !
En zie je girds den donkren rook,
Die kronkelend opstijgt in de lucht?
En kan j e zien die zwarte stip,
Die nu juist ombuigt om de kaap?
Dat is de boot - van j ou en mijn !
Nu varen zij de fjord juist in!
Vanavond zeilen ze uit de fjord
Naar zee, met jou en mij aan boord !
Nu is 't in revel weer gehuld . . .
Zeg, Agnes, heb je wel gezien
Hoe prachtig zee en lucht zich kleurden?
A g n e s (kijkt als starend recht

voor zich uit en zegt ; )
Jawel . Maar zeg me eens of jij zag . . . ?
Ejnar .
Wat ?
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A g n e s (zonder hem aan to zien en
gedempt als in een kerk) .

Hoe hij groeide onder 't spreken !
(Zij daalt het bergpad

of. Ejnar volgt haar) .

Een weg Tangs een bergwand met een woesten of grond verder rechts .
Boven en achter den berg ziet men hooge toppers en sneeuw .

B r a n d (komt het pad op, begint
to dalen, blijft halfweg staan op een vooruitspringend rotsblok en kijkt in de diepte) .

Ja, de plaats herken ik weer !
Ieder boothuis, iedre hut,
Heuvel, berken aan de monding
En het oude bruin kerkj e,
Elzenboschjes Tangs den never
Allen kan ik mij herinren .
Maar veel grauwer lijkt het mij flu,
Kleiner ook dan toen ik kind was ;
En het sneeuwdak op dien berg daar
Hangt nog lager dan het toen deed,
Heeft in 't dal aan 't stukje hemel
Nog een enkle strook ontnomen,
Neigt en dreigt, sluit af, maakt duister,
Steelt nog meer zon dan voorheen .
(gaat utters en kijkt ver voor zich uit) .

En de fjord . Was die toen ook
Al zoo leelijk en zoo nauw?
't Weer is buiig . Voor den wind .
Loopt een jacht met voile zeilen .
Zuidwaarts, in der rotsen schaduw
Zie 'k een goedrenloods, een steiger,
En daarachter 'n roodbruin huffs !
't Is de hoeve van de weduw' !
ude hoeve ! Eens mijn thuis .
Hoe zich flu de erinneringen
In ontelbre schaar verdringen
Daar aan 't strand tusschen de steenen
Leefde een kinderziel vereenzaamd . . .
p mij drukt het als een last
Van beklemming, dat ook ik
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Ben verwant nog aan den geest die
De aard zoekt, niet het innigst wezen .
Wat voor grootsch ik heb gewild
Zweeft als achter 'n sluier flu .
Moed en kracht zijn mij ontnomen,
Machtloos is mijn ziel, mijn greep ;
her, zoo dicht bij 't oude huffs weer,
Zie 'k mij-zelf aan als een vreemdling --Zoo ontwaakt getemd, geketend,
Simson in der hoere schoot .
(kijkt weer in de diepte) .

Wat is dat daar voor een drukte ?
veral uit but en hoeve
Stroomen vrouwen, manners, kindren,
Die zich achter rots en steilten
In een lange rij verliezen,
m dap weder op to duiken
In burs gang naar 't oude kerkje.
(staat op) .

0, ik ken je door-en-door,
Slappe zielen, trage geesten !
Heel je Vader- ns-gestamel
Houdt niet zooveel wilskracht in zich

En niet zooveel zieledrang
Dat daarvan ten hemel opstijgt,
Klankrijk als een stem moet klinken,
Jets meer dan de vierde bede ! 1)
Die toch is de lens van 't yolk,
Die de strijdkreet chaps geworden .
Uit 't verband gerukt, is die nu
Diep gegrift in alley barters,
Als een door den storm gehavend
Wrak van heel jullie geloof!
Weg uit deze domp'ge krocht !
Weee lijklucht heerscht in 't road bier . . .
Hier kan nooit een vlaggedoek
Wap'ren vrij in frisschen wind !
(wil weggaan ; een steep wordt van boven of gegooid en rolt
ket pad of tot vlak voor zijn voet) .

i) „Geef on$ heden ons dagelijksch brood" .
9

Match. VI : 11 .
129

BRAND.

B r a n d (roept naar boven) .
Hei-daar ! Wie gooit me daar ? . . .

(Gerd, een vijftienjarig meisje, loopt boven op den bergrug ;
haar schort vol steenen) .
Gerd .
Hij riep !
Ik raakte 'm! Ha ! (gooit weer) .
Brand .
Kind, stack dat spel !
Gerd .
Daar zit ie flu gansch ongedeerd
Te wippen op een dorren tak ! (goon weer en schreeuwt) .
Daar komt ie weer, zoo wild als straks !
Help ! Huuh ! Hij slaat zij n klauwen nit !
Brand .
In 's Heeren naam . . .
Gerd.
Stil ! Wie ben j ij ?
Sta stil ! Sta stil ! - Nu vliegt hij weg .
Brand .
Wie vliegt?
Gerd .
Zag je den havik niet?
Brand .
her? Neen.
Gerd .
Dien grooten woesten vogel?
Dien, met zijn kuif als uitgestreken,
En oogen rood en geel omrand !
Brand .
Waar ga je heen ?
Gerd .
Ter kerke .
Brand .
Zoo?
Dan kunnen wij wel samen gaan .
Gerd .
Wij samen? Neen, mijn weg gaat opwaarts . (wijst naar

boven) .
B r a n d (wijst naar beneden) .
Maar daar ligt toch de kerk?
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Gerd

(kijkt hem smadelijk lachend
aan en wijst naar benders) .

Die daar?
Brand .
Ja zeker . Kom .
Gerd .
Neen, daar 's 't benauwd !
Brand .
Benauwd? Waarom?
Gerd .
Ja, 't is er klein .
Brand .
Waar heb je een grootere gezien ?
Gerd .
Een grootre ? 0, die weet ik goed !
Vaarwel! (gaat de hoogte op) .
Brand .
Ga je daarheen ter kerk ?
Dat leidt naar hoogen wilden top .
Gerd .
Ga met mij mee ; dan zal je zien
Een kerk gebouwd van ijs en sneeuw!
Brand .
Van ijs en sneeuw ! Nu gaat me een licht op!
Daar tusschen steile toppers in
-'k Herinner't me uit mijn jongenstijd Moet een rotsholte zijn to vinden,
Die ijskerk, meen ik, werd genoemd .
Daarvan werd allerlei verteld .
De grond is een bevroren meer,
Het dak is van lawine-sneeuw,
Gespannen wijd, van wand tot wand,
Als een gewelf er over heen .
Gerd .
Ja, 't ziet er uit als ijs en rots,
Maar ondanks dat - het is een kerk .
Brand .
Ga daar niet heen ; een windstoot maar,
Dan breekt de korst, 't gewelf stort in ;
Een kreet, een schot is al genoeg . . .
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G e r d (zonder near hem to luisteren) .

Kom mee ; een rendiertroep, vermand
Door een bergstorting komt pas vrij
In 't voorjaar, met de groote dooi .
Brand .
Niet daarheen, want daar dreigt gevaar !
G e r d (wijst near beneden) .
Niet daarheen
't is er vuil en near !
Brand .
God zij met je!
Gerd .
Ga liever mee !
Lawine en waterval zingt daar,
De wind preekt over 't ijsveld luid,
Je wordt nu beet en den weer koud .
En nooit komt er de havik in ;
Hij strijkt neer op den Zwarten Top
Dear zit hij den, dat galgenaas,
Als 't haantje boven op mijn kerk.
Brand .
Wild is je pad, en wild je ziel
Een speeltuig met gebarsten sneer .
Wat s 1 e c h t is blijft s 1 e c h t, kort en goed
K w a a d ken in g o e d verkeeren sours .
Gerd .
Dear boor ik weer zijn wiekgezuis!
Nu gauw near huffs, nu gauw near huffs !
Vaarwel! 'k Ben veilig in de kerk Hu, hoe arglistig keen hij weer ! ( schreeuwt)
Kom niet dichtbij ! Ik gooi met steenen !
Sla jij met klauwen, ik met takken ! (vlucht den berg op) .
B r a n d (na een gauze) .
Zie, dat was ook een kerkbezoekster .
In 't dal of boven, wie doet 't best?
Wie stuift vooruit met woeste vaart,
Wie zwerft bet verst van huffs en heard
Lichtzinnigheid, met groenomkranst,
Die spelend langs den afgrond danst ;
S 1 a p z i n n i g h e i d, traag sukklend voort,
mdat bet eenmaal zoo behoort ;
Wild zinnigheid, zoo verregaand
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Dat zij het kwade goed haast waant?
Welaan, ten strijd, ten bit'ren strijd !
Die Driebond zij ten flood gewijd!
Ik zie mijn roeping, schit'rend, fier,
Als zonlicht, vallend door een kier.
1k ken mijn tack : die Driebond moet
Vernield, en 't wereld wee geboet .
Als die ten grave is gebracht,
Wijkt's werelds pest van flit geslacht!
p, ziel ! Grij p 't blanke zwaard ! Met kracht
Ten strijd voor 't hemelsch nageslacht !
(hij daalt of naar het dorp) .

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF .
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TWEEDS BEDRIJF.
Benders aan de door steile bergwanden ingesloten fjord. De oude
vervallen kerk ligt op ears kleine hoogte in de nabijheid. Een onweer
komt opzetten.
Manners, vrouwen en kinderen uit de volksklasse, gedeeltelijk op bet
strand, gedeeltelijk op de hoogten in groepen verzameld . De fogd zit
op een steep in hun midden . Een kierk staat hem bij in bet verdeelen
van koren en levensmiddelen . Ejnar en Agnes staan iets verder weg,
omringd door een troep menschen . Enkele booten liggen op bet door
de eb droog geloopen zand . Brand komt van den kerkheuvel of zonder
door de menigte to worden opgemerkt .

E e n M a n (werht zich door bet gedrang been) .
p zij !

Een Vrouw .
Ik kwam bet eerst .
D e M a n (duvet haar op zij) .
Ga weg !
(dringt vooruit naar den fogd) .

Kijk bier ; geef gauw wat in mien zak!
De Fogd .
Geduld .
De Man .
nmooglijk ; 'k moat naar huffs ;
Daar snakken er veal veer -- of vijf!
D e F o g d (schertsend) .

Weet je niet eens precies 't getal?
De Man .
Een lag to sterven toen ik grog . . .
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De Fogd.
Maar wacht. Sta jij wel op de lijst? (bladert in zijn papieren) .
Neen -- ja, toch wel . at 's je geluk! (tegen den kierk) .
Geef nummer dertig eens zijn deel . . .
Ja, goede menschen, hebt geduld !
Nils Snemyr?
E e n Man.
Ja!
De Fogd .
Je krijgt vandaag
Maar driekwart van wat je anders kreeg .
Er zijn er minder flu.
De Man .
Ja ja Mijn Ragnhild stierf juist gistren, ja .
D e F o g d. (noteert) .
Een minder . Dat is altijd wat. (tegen den man, die weg gaat) .
Maar ga nu niet zoo daadlijk weer
Een tweede huwlijk aan!
D e K 1 e r k (gichelt) .
Hi, hi!
D e F o g d (scherp) .
Waar lath je om?
De Klerk.
1k lath omdat
Mijnheer zoo grappig is vandaag .
De Fogd .
Zoo grappig is 't her anders niet ;
Maar scherts verdrijft wel eens een traan .
E j n a r (komt met Agnes uit de
menigte naar voren) .

'k Heb al mijn zakken uitgehaald
n bears en portef euille is leeg !
Aan boord kom 'k als een bedelaar,
En geef horloge en stok in panel .
De Fogd .
Ja, julie kwam to goeder uur .
Wat 'k in kon zaamlen is niet veel ;
at reikt niet toe - elk moet het inzien -Waar 'n leege hand, een mood halfvol
Nog moeten afstaan van hun beetje
Aan wie er nets to bikken heeft .
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(krijgt Brand in 't oog en wijst naar hem) .

Nog iemand ! Welkom ! Hoorde u van
Droogte, overstrooming, hongersnood,
Dan los de beurs, zit die nog dicht !
Wij nemen gaarne alles aan .
De voorraad is haast uitgeput
Vijf vischjes makers nog geen maal
In deze armoed-woestenij .
Brand .
Tienduizend korven, uitgedeeld
In naam eens afgods, baten niet .
De Fogd .
m woorden heb 'k u niet gevraagd .
Voor 'n leege maag zijn woorden steep .
Ej nar .
Het is onmooglijk dat je weet
Hoe hard en lang bet yolk bier leed .
Brand, bier is misoogst, ziekte en honger,
Er liggen dooden . . .
Brand .
'k Zie bet wel ;
Uit al die blauw-omrande oogen
Spreekt 't straffend oordeel van omhoog .
De Fogd .
En toch sta jij daar hard als steep!
B r a n d (treedt tusschen de menigte
en zegt met nadruk) .

Ging 't levers bier zijn kalmen gang,
En traag bij 't dagelijksch behoef,
Dan deerde ook mij die kreet om brood .
Als ge op uw knieen kruipen moet,
ntwaakt allicht in u bet dier.
Vergaan de dagen dof en stil,
Zooals een lijkstoet langzaam stapt,
Gaat men gauw denken : och, wij zijn
Uit 't boek des Heeren uitgeschrapt .
Maar u betoond' bij zich juist goed,
U joeg bij doodsangst in bet bloed ;
Hij geeselt u met vrees en nood
En neemt terug wat bij u bond . . .
Verscheidene Stemmen (vallen hem
dreigend in de rede) .
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Hij hoont ons nog in omen nood !
De Fogd .
Hij scheldt ons, die u gaven brood !
B r a n d (schudt het hoofd) .
0, kon 'k met al mijn hartebloed
U laven als een levensbron,
Ik liet het vloeien als een stroom,
Tot droog en leeg was iedere aar .
Maar her to helpers ware een zonde !
God wil u heffen uit het slijk ;
Een echt yolk - zij 't verspreid en zwak
Haalt uit zijn druk nog merg en kracht ;
't Gesluierd oog wordt scherp van blik,
En schouwt wijd-uit en schouwt kordaat .
De slappe wil krijgt ruggegraat
En ziet de zege aan 't eind des strijds .
Maar baart de nood geen eedlen zip,
Dan is ook 't yolk geen redding waard !
Een Vrouw .
Een onweer komt over de fjord,
Als door zijn woorden aangelokt!
EenAndere.
Hij tart den Heer ! Wat ik j e zeg !
Brand .
Teen, uw God doet geen wondren meer!
De VroUwen.
Kijk 't weer eens ! Kijk !
Stemmen in de menigte .
Jaagt hem vanhier
Met mes en steep, dien harden beul !
(Het yolk dringt dreigend op om Brand . De fogd treedt
tusschen beiden. Een vrouw, verwilderd, met gescheurde
.
kleeren, komt haastig van de hoogte of)
D e V r o u w (roept tegen de menigte) .

In Jezus' naam, wie staat mij bij !
De Fogd.
Wat is er? Zeg wat er aan scheelt . . .
De Vrouw.
Ik wil geen geld of brood nu meer !
Mij trof het allerergste lot
De Fogd .
Wat dap? Spreek op!
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De Vrouw .
Dat kan ik niet !
Waar vied 'k een priester? - Hulp en troost!
De Fogd .
Hier is er geen . . .
De Vrouw.
Verloren, God !
0, dat ik nooit geboren waar' !
Brand (komt nader) .
Misschien dat gij er een toch vindt .
D e V r o u w (grijpt zijn arm) .
Laat hem dan komen, talm toch niet !
Brand .
Zeg wat je scheelt : dan komt hij wel .
De Vrouw.
Ginds over 't water . . .
Brand .
Nu?
De Vrouw .
Mijn man . . .
Drie kindren hongrend - nets in huffs
Zeg neen, zeg neen ! - hij 's niet verdoemd !
Brand .
Spreek eerst .
De Vrouw.
Mijn borst was leeg - verdroogd ;
ns help geen mensch, ons help geen God .
Het jongste worstiend met den dood Hij droeg 't net langer - sloeg het dood . . . !
Brand .
Sloeg 't dood . . . !
H e t V o l k (ontzet) .
Zijn kind!
De Vrouw.
Maar toen, terstond
Zag hij heel de' afgrond van die daad !
't Berouw steeg als een vloedgolf op ;
En aan zichzelf sloeg hij de hand . . .
Kom, red zijn ziel, trots storm en stroom!
Hij kan niet leven, vreest den dood,
Met 't lijkje in de armen ligt hij daar
En schreeuwt en roep den Booze aan
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Brand (stil) .
Ja, bier is nood .
E j n a r (bleek) .
Hoe kan 't bestaan!
DeFogd .
De man hoort niet tot mijn district .
B r a n d (kort tegen bet yolk) .
Maakt los een boot en zet mij over !
EenMan.
Nu? In dit weer! Dat waagt geen mensch bier
DeFogd .
Ben pad loopt om de fjord . . .
De VroUW .
Neen neen,
Dat is nu niet begaanbaar meer ;
Ik kwam er langs, maar 't water sloeg
Vlak achter mij den vlonder weg !
Brand .
Maakt los de boot! . . .
Ben Man .
Het kan niet meer
De vloed slaat over rots en strand!
Een tweede Man (wijst naar den

anderen oeyer) .
Daar komt al een stuk berg omlaag!
Vol stof en rook de heele fjord . . .
Ben Derde .
't Is noodweer, donderslag en storm,
De roost zelf spreekt u vrij van plicht!
Brand.
Ben zondaarsziel, den dood nabij,
Wacht niet op weer, of wind, of tij ! (gaat naar beneden in de boot en haalt bet zeil op).
Waag je je boot?
De Bigenaar.
Jawel ; maar blijf!
Brand .
Goed . Wie waagt nu bet veege lijf?
EenMan .
Ik ga niet mee.
E en Andere .
Ik ook niet boor !
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Verscheidenen .
Je waagt je rechtstreeks in den dood!
Brand .
ch, jullie God helpt niemand over ;
1aar die van mij is mee aan boord !

D e V r o u w. (handenwringend) .
Hij sterf t in zonde !

B r a n d (roept uit de boot) .

Een enkel man,
Die 't water uitschept, 't zeil hanteert,
Is al genoeg. Kom, geef nog meer
Dan je al deed : geef je eigen zelf !
Verscheidenen (terugwijkend) .
Eisch zoo jets niet !
Een E n k e l e (dreigend) .
Kom uit de boot !
Dat is to erg den Heer verzoeken !
Verscheidene Stemmen .
't Wordt erger, 't weer !
Anderen .
De lijn knapt af!

B r a n d (klampt zich vast met den
bootshaak en roept tegen de vreemde vrouw) .
Goed ; kom jij dan -- maar kom dan gauw!

D e V r o u w (terugwijkend) .
1k! Als geen een .
.
bier
!
Brand .
Laat hen staan
De Vrouw .
Ik kan niet !
Brand .
jet ?
De Vrouw .
Mijn kindren thuis . . .

Brand (lacht) .
Zand is de grond waarop je bouwt !
A g n e s (keert zich met gloeiendc

wangen snel tot Ejnar, legt haar hand op zijn ann en zegt:)
0 Ejnar, boor je 't?
Ej nar.
Hij is sterk !
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Agnes .
God zegen' je! Je kept je plicht! (roept tegen Brand) .
Kijk ! - Hier is iemand ! Hij is 't waard
Met u to gaan voor 't heilig werk !
Brand.
Kom dan!
Ejnar (bleek) .
1k!
Agnes .
Ga ! Ik geef je weg !
'k Was blind eerst, helder zie ik nu !
Ejnar.
Eer 'k jou ontmoette had ik graag
Mij-zelf met hem ten dood gewijd . . .
A g n e s (bevend) .
Tear flu . . .?
Ej nar .
'k Ben jong - kostbaar is 't levee . . .
Ik ken flu niet !
A g n e s (terugwijkend) .
Wet zeg j e ? Niet ? . . .
Ej nar .
Ik durf niet !
A g n e s (met een kreet) .
Door dat eene woord
Is 't dat met storm- en stroomgeweld
Een wereldzee ons plotsling scheidt! (tegen Brand) .
I k ga de boot in .
Brand.
Goed dan, kom!
D e V r o u w e n (ontsteld, terwijl zij
in de boot springt) .

Help, Jezus !
E j n a r (grijpt in wanhoop near
hear.)

Agnes !
D e h e e l e M e n i g t e (komt toeloopen) .
Halt ! Terug !
Brand .
Wear ligt je huffs?

D e V r o u w (wijst) .
Dear, heel aan 't eind,
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Ginds, hoog, achter die zwarte klip !

(De boot stoot

van land) .

E j n a r (schreeuwt haar achterna),
Denk aan je moeder, alien thuis
0, red je!
Agnes.
Er zijn er drie aan boord!

(De boot wilt uit. Het yolk groepeert zich op
de hoogten en kijkt ze na in groote spanning) .
E e n Man.
Hij klaart den hock a!! . . .
EenTweede .
Neen! . . .
De Eerste.
Jawel !
Hij heeft 'm al achter zich aan lij !
De Tweede .
Een valwind ! Ha, die pakt hen niet ! . . .
De Fogd .
Kijk! Die gaat strijken met zijn hoed! . . .
EenVrouw.
Zoo zwart als ravenvlerken slaat
Zijn natte haar wild in den wind! . . .
DeEersteMan .
En alles kookt en dampt ! . . .
Ejnar .
Wat was
Die kreet, die door den storm heen speed? . . .
EenVrouw .
't Kwam van de bergen . . .
Een Tweede (wijst naar de hoogte),
Daar staat G e r d ;
Zij lacht en juicht om zijn geschipper
E e r s t e Vrouw .
Nu zet ze een bokshoorn aan den mood
En slingert steenen in het rood !
weedeVrouw.
Zwaait met then hoorn naar alle karat
En toetert door haar holle hand
Een Man.
Ja, toet en schreeuw maar in het wild
Dien man behoedt een wacht en schild !
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EenTweede .
Met hem aan 't roer, durf ik voortaan
In erger weer best mee to gaan.
D e E e r s t e (tegen Ejnar) .
Wat is hij ?
Ejnar .
Geestlijke .
De Tweede .
Wat hij
Dan wezen mag -- hij is een kerel !
In hem steekt cooed en macht en trots .
De Eerste .
Dat zou voor ons een leeraar zijn
Vele Stemmen .
Ja, 't was de recite prest voor ons !
(Zij verspreiden zich over de hoogten) .
D e F o g d (zoekt zijn boeken en
papieren bij elkaar) .

In elk geval is 't niet als 't boom
Dat men in andrer rechten treedt
En ingrijpt zonder dat bet moet
En daar zijn levee maar aan waagt .
Ik doe toch daaglijks ook mijn plicht
Maar -- altijd binnen mijn district .

Buiten de but op de landtong . Het is last op den dag . De fjord
ligt wit-glanzend en effen .
Agnes zit benders aan hot strand . Even later komt Brand de
deur uit.

Brand.
Dat was Dood -- die hem verloste
Van al de angsten die hem kwelden .
Nu, met kalme forsche trekken,
Ligt hij daar zoo rustig neer.
Hoe kan toch een ijle illusie
Nacht in zulk een dag herscheppen ?
Van zijn wilde belle-zonde
Zag hij enkel maar 't omhulsel
Dat wat met den mood to noemen,
Met de handers is to tasters
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Wat zijn seam een brandmerk opdrukt - :
Zijn vergrijp aan 't doode kindje .
Maar de twee die, vol van angst,
Starende met groote oogen,
Als ineengedoken vogels,
In den schoorsteenhoek gehurkt,
Enkel keken, enkel zagen,
Zonder to begrijpen wet -Zij wier ziel daar werd een vlek
Ingebrand, nooit of to wisschen,
Die niet uitshjt door den tied,
ok al worden ze eenmaal grijsaards -Zij wier levensstroom moet vloeien
Uit die vreeslijke herinring,
Die in de schaduw van zijn wandaad
Moeten groeien, menschen worden,
Nooit 't afgrijselijk vizioen
Uit hun hersens kunnen branden
Aan die twee kon hij niet denken,
Niet aan hen, wie hij zijn erfdeel,
't nheilvolle, achterliet . . .
En van hen gaat wellicht uit
Lid na lid tot zonde en schuld . . .
Waarom? Hol klinkt 's afgronds antwoord
't Wares zones van hun vader !
Wat wordt uitgewischt in stilte?
Wat met zachte hand vereffend?
Waar begint toerekenbaarheid
Voor der oudren geestlijk erfdeel?
Welk een rechtsdag, welk een rechter,
Als eens komt de dag des ordeels !
Wie zal richten, wie getuigen,
Waar een-elk is delinquent?
Wie durft daar vertoonen 't oude
Uitgesleten document?
Wordt dan 't antwoord aangenomen
Alle schuld ligt bij mijn vader? -Duizlingwekkend donkey raadsel !
Niemand weet u op to losses.
Maar de masse, zonder denken,
Danst op 't randje van den afgrond .
Alle zielen moesten beven,
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Maar niet een uit duizend ziet er
Welk een berg van schuld zich ophoopt
Uit het kleine woordje : 1 e v e n .
(Enkele manners uit het volk komen van achter het huffs to
voorschijn en naderen Brand) .

EenMan .
We ontmoeten hier elkaar dus weer .
Brand .
Hij heeft geen hulp van noode meer .
De Man.
Zelf is hij nu verlost, gered ;
Maar binnen zitten er nog drie .
Brand .
En dus? . . .
De Man.
Van 't beetje dat ons zelf
Bedeeld werd is her wat voor hen . . .
Brand .
Gal je alles ook, behalve 't levers,
Zoo weet : dan heb j e nets gegeven.
De Man .
Zoo hij die nu gestorven is
Vandaag gebrek geleden had,
m hulp geroepen uit zijn boot,
Mijn levers had 'k voor hem gewaagd!
Brand .
Maar zielenood beteekent nets?
De Man .
Bedenk : wij zijn 'n geslacht van zwoegers .
Brand .
Wend dan den blik voor goed maar of
Van 't licht boven der bergen rand ;
Kijk niet, als nu, met 't linkeroog
Ten hemel, wijl ge 't rechter keen
Naar 't slijk, waar met gebogen rug
Je-zelf je in 't juk gespannen hebt .
De Man .
1k dacht dat u ons raden zou
ns to bevrij den van het juk .
Brand .
Ja, als 't maar kon !
10
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De Man .
't Staat in uw macht .
Brand .
Ik zou . . . ?
De Man .
Zoovelen zeiden ons
En zeiden waar de weg was
vroeger ;
Zij wezen, maar u grog dien weg .
Brand .
Je meent dat . . . ?
De Man .
Duizend woorden niet
Zooveel uitwerken als een daad .
Wij komen her in naam van 't dorp
Wat ons ontbreekt is juist een man .
B r a n d (onrustig).
Wat wil je dan?
De Man .
Kom hier bij ons
Als onze leeraar .
Brand .
Ik?
De Man .
U weet
Toch vast wel dat wij zonder zijn?
Brand .
ja, 't is waar . . .
De Man.
In vroeger tijd
Was 't dorp hier groot, nu is het klein .
Ellende kwam met misgewas ;
Door ziekten stierf en yolk en vee,
En armoe sloeg er alien neer ;
De nood zong iedre ziel in slaap .
Toen werd hier 't eten schaarsch en duur
En duur was ook een nieuwe prest .
Brand.
Vraag wat j e wilt, alleen dit niet !
p mij toch rust een zwaarder plicht .
Voor mij des levees druk bewegen,
Voor mij der wereld open ooren .
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Wat moet ik her ? Hier, tusschen bergen
Gekerkerd, heef t de stem gees macht .
De Man.
Waar 't woord weerkaatst wordt door de rotsen
Klinkt zijn geluid nog langer na .
Brand .
Wie sluit zich op in donkre groeve
Waar 't wijde land hem lokt en wenkt ?
Wie gaat er zand en steep beploegen
Waar vruchtbaar land to vinden is?
Wie wil van pitten vruchten oogsten
Waar jonge boomers staan vol ooft?
Wie tobt zich of in daaglijksch zwoegen,
Waar 't licht eens Zieners in hem gloom?
D e M a n (schudt het hoofd) .
Uw daad begreep ik - niet uw woord .
Brand.
Vraag mij nets meer ! Aan boord, aan boord ! (wil gaan) .
D e M a n (treedt hem in den weg).
Is u het werk waarnaar u tracht,
De roeping die daarginds u wacht
Zoo dierbaar dap?
Brand .
Mijn levee zelf
Is mij dat werk !
De Man.
Blijf dap bij ons! (met nadruk) .
Gaaft ge alles weg, maar niet uw levers Zoo weet : dap hebt ge nets gegeven .
Brand .
lets is er dat men niet kan schenken
Dat is zijn innigst eigen zelf .
Men mag den stroom niet binders, leiden,
Niet stuiten 's geestes roepingsdrang
Die wil voort, naar de groote zee.
De Man .
Al loopt die dood in een moeras
Als dauw bereikt hij toch de zee .
Wie leerde

B r a n d (kijkt hem scherp aan) .
je aldus to spreken?

De Man.
Dat deed u zelf in 't stormgebulder .
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Toen wild de zee sloeg over 't land,
U, storm en zee trotseeremd, 't levee
Vertrouwdet aan een dune plank,
Voor 'n arme zondaarsziel in nood .
Toen heeft er meen'ge ziel getrild,
Nu koud, dan warm, als zon en wind ;
Toen was 't als wekkend klokgelui - (laat zijn
stem zakken)

Misschien is 't alley morgen weg ;
Dan halen wij de feestvlag in
Die u voor ons heesch dezen dag .
Brand.
Waar kracht ontbreekt daar is geen roeping . (hard) .
Bunt ge niet wezen wat ge moet -Wens dan in ernst maar wat ge kunt ;
Wees heel-en-al man van bet stof .
D e M a n (kijkt hem een oogenblik
aan en zegt ;)

Wee u die, weggaand, dooft bet licht !
Wee ons die even mochten zien !
(hij gaat weg; de anderen volgen hem zwijgend).
B r a n d (kijkt hen lang na) .

En voor een, den nek gebogen,
Gaat de stifle troep naar huffs,
Zwaar de hoofden, loom de voeten,
Sleepend moe en droef zich voort ;
En elk banner, diep neerslachtig,
Loopt als met een roe bedreigd,
Loopt als alley menschen vader,
Eens verjaagd uit 't aradijs -Loopt, als hij, met schuldig voorhoofd,
Steam, als hij, in 't donkey diep ;
Draagt, als hij, de winst der keens,
Van zijn blindheid bet gemis ;
Menschen wilde ' ik, overmoedig,
Scheppen nieuw en heel en rein
Dat is de uitslag : beeld der zonde,
Niet beeld Gods, als 'k had bedoeld .
Weg naar wijder horizonnen!
Voor geen ridder is bier ruimte
(wil gaan, maar bhjft staan als hij Agnes aan bet strand ziet) .

Zie hoe zij daar luistrend neerzit,
148

BRAND .
f zij harpetonen hoorde .
Luistrend zat zij in de boot ook
Die de onstuim'ge waatren kliefde
Luistrend hield zij vastgeklampt zich,
Luistrend schudde zij het spattend
Zeeschuim van haar refine voorhoofd .
't Is of zij niet met haar oogen,
Maar met de oogen zit to luistren . (nadert haar) .
Zijn bet, meisje, sours de bochten
Van de fjord, die je oogen volgen . . . ?
A g n e s (zonder zich our to keeren) .
Noch van 't strand bier, noch van 't water :
Aan mijn oog zijn beide onttrokken .
Maar een grooter wereld speur ik,
Klaarblank tegen 't blauw zich koeplend .
Zeeen zie ik, breede stroomen,
Zon-geblink door revel scheemrend ;
Zie our wolk-omfl'oersde toppers
urpervlammen spelend lichten ;
Zie een eindloos dorre vlakte
Hooge palmen buigen wuivend
Groene kruin in scherpe windvlaag,
Werpen donkre schaduw van zich .
Nergens levers -- woest verlaten,
Als een wereld, nieuw, in wording ;
En 'k boor woorden luid-op klinken,
Ik
boor stemmen
totjemij
spreken
't Geldt
je dood of
verlossing
Voer bet uit wat ik j e opdraag
Deze aarde to bevolken !
B r a n d (meegesleept) .
Zeg wat meer je ziet !
A g n e s (legt de hander op haar burst) .
Hierbinnen
Voel ik krachten gistend dringen,
Voel ik bronnen bruisend zwellen,
Zie 'k een nieuwen daagraad gloren .
Als een wijde wereld breidt zich
Uit mijn hart naar alle zijden,
En 'k boor stemmen 't dus vertolken
Deze aard zult gij bevolken .
Al mijn denken dat zal worden,
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ledre daad die 'k doers zal leeft er,
Fluistert, ademt, blij ontwakend,
f het barensuur voorbij was ;
En ik voel, meer dan ik 't waarneem,
Hem daarboven zich verheffen,
Liefdevol, met diepe smart ;
Licht en zacht als 't ochtendblozen,
Toch bedroefd tot in den dood ;
En 'k hoor stemmen laid-op klinken
Scheppen moet je en zelf herleven ;
't Geldt je dood of je verlossing
Voer haar uit, je zware task!
Brand .
In je, in je! Ja dat is het !
Daarheen wijst het . Dat 's de richting .
't Eigen hart - dat is de wereld
Die, herboren, rijp voor God is ;
Waar des willens Bier moet sterven,
Nieuwe Adam 't licht aanschouwen .
Laat de wereld dan haar gang gaan,
nder zwoegen of gezang Maar als wij in botsing komen,
Als mijn arbeid zij bedreigt
Dan, bij God, dan sla ik toe !
laats op heel de wijde aarde
m geheel zichzelf to zijn,
Dat wag ieder mensch toch eischen,
En ik vraag geen ander recht !

(denkt een oogenblilc na en zegt dan ; )
m geheel zichzelf to zijn ! Maar zijn erflijke belasting? (staat op en kijkt uit) .
Wie is zij, die ginder aankomt,
Stromplend over ruige hoogten,
groin en straw, het hoofd gebogen ?
Even blijft zij hijgend staan,
Steam zich om niet om to vallen,
Grijpt met hare schrale vingers
Haastig in haar diepe zakken,
f een schat zip met zich sleepte .
m haar wager, dor gebeente
Slingert slap, als veeren, 't kleed ;
Krom als klauwen zijn haar handers .
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't Lijkt een arend, vastgespijkerd,
Hangend ears een voorraadschuur .
(plotseling angstig) .

Welk een ijskou van herinring,
Welk een sf eer van 't droef verleden
Trilt verkillend om die vrouw daar -Trilt verkillender nog in mij . . . ?
Groote God! Het is mij n moeder !
Brands Moeder (komt

near boven,
blijft op den berg steers, half zichtbaar, houdt de handers beschaduwend boven de oogen en kijkt rond) .
her moet hij wezen . (komt nader) . He, dat zonlicht!

De duivel heal' 't - 't maakt mij half blind .
Zoon, ben jij daar?
Brand .
Ja .
D e M o e d e r (knipt met de oogen) .
Huu, die zon,
Die brandt en steekt je de oogen uit ;
Je kunt geen mensch meer onderscheiden .
Brand .
Toen 'k thuis was zag ik nooit de zon,
Van 't najaar tot de koekoek riep .
D e M o e d e r (lacht stil) .
Neen, daar is 't goed . Bevriezen doe je er,
Als de ijstap van den waterval ;
Dat maakt zoo sterk dat j e alles waagt,
Door wroeging noch berouw geplaagd .
Brand .
Gegroet . Vaarwel . Mijn tijd is kort.
De Moeder .
Ja, jij was altoos vlug ter been .
Als jongen liep je al elders heen . . .
Brand .
Dat 'k weg ging dunkte u ook het best .
De Moeder .
Ja, 't was wet anders toen of nu ;
't Was noodig dat je priester werd .
(bekijkt hem nauwkeuriger) .

Hm, hid is groot en sterk geworden,
Maar sla mijn woord niet in den wind :
as op je levers !
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Brand .
Is dat al?
De Moeder.
Het levee? Ja, wat is er meer?
Brand .
Ik meen : die raad dien u mij gaf,
Is dat nu alles ?
De Moeder.
Weet je er meer,
Zoo volg ze . Maar bewaar je levee
m mij ; ik heb het je gegeven . (boos) .
't Werd alom ruchtbaar wat je deed
En 't heeft dood-angstig mij gemaakt .
Die fj ordtocht ! Roekeloos to wagen
Wat jij, om mij, bewaren moest .
Jij, de eenige van ons geslacht,
Jij bent mijn zoon, mijn vleesch en bloed .
Jij bent de dakvorst van 't gebouw
Dat 'k stuk voor stuk heb opgetrokken .
Hou vast, wees sterk, nog langen tijd!
Zorg voor je levee! Nooit gezwicht
Te levee is des erven plicht
Mijn erfg'naam wor' jij toch -- eenmaal . . .
Brand .
Zoo? Moest u daarvoor hierheen komen
En mij met voile zakken lokken ?
De Moeder .
Zoon, bee je dol! (wijkt terug) .
Kom maar niet nader !
Blijf waar je bent! 'k Sla met mijn stok! (kalmer) .
Wat wou je daarmee zeggen ? - Hoor !
'k Word oud, en ouder ieder jaar.
Dat is per slot de weg naar 't graf ;
Dan krijg jij al wat ik bezit
Het ligt geteld en afgewogen
Ik heb nets bij mij ! Thuis, daar ligt
De heele boel . Zoo veel is 't niet ;
Maar wie het krijgt is toch geen beedlaar.
Blijf waar je staat! Kom niet hierheen!
'k Beloof je dat 'k nets zal verstoppen
In spleten, of begraven zal
p plekken die geen stervling kept -152

BRAND .

Noch jets verbergen onder steenen,
nder de planken van den vloer -Jij krijgt 't erfgoed in zijn geheel :
't Gaat al, mijn zoon, naar jou alleen .
Brand .
p zeekre voorwaarde ? . . .
De Moeder .
p deze eene
Dat je niet roekloos 't levee waagt
Handhaaf 't geslacht van zoon op zoon ;
1k eisch van jou geen antler loon .
En zorg dan ook dat nets verkwist
En nets verdeeld of losgemaakt wordt .
Vermeerder je bezit of niet ;
Maar o, bewaar het jaar op jaar!
B r a n d (na een korte gauze) .
Een ding koom' tusschen ons tot klaarheid .
'k Trotseerde u reeds van jongs of aan ;
1k was geen zoon en u geen moeder,
Totdat u grijs werd en ik man .
De Moeder .
1k vraag geen klap, ook geen gevlei,
Wees wat je wilt, 'k bee niet weekhartig ;
Wees streng, wees ruw, zoo koud als ijs
Het zal mijn borstkuras niet splijten .
Hou maar alleen je erfdeel vast
Als dat slechts blijft in ons geslacht!
B r a n d (komt een stag naderbij) .
En als 'k integendeel van plan was
't Naar alle winders uit to strooien ? . . .
D e M o e d e r (deinst achteruit) .
Dat wat mij menig zwoegend jaar
Den rug kromde en vergrijsde 't haar!
B r a n d (knikt langzaam) .
Uitstrooien, ja .
De Moeder .
Dan strooi je ook
Mijn ziel naar alle winders uit!
Brand.
En als ik het nu toch eens doe?
Als 'k bij uw bed eens 'n avond sta
En 't licht vlamt om uw legerstee,
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Als u, het psalmboek in de handers,
Zult slapen de' eersten nacht des doods
Als 'k dan ga grab'len, snuf'len, zoeken,
En voor den dag heal heel den schat
Als 'k dan den brand er eens in steek . . . ?
D e M o e d e r (komt in

spanning

naderbij).
Hoe kom je ears die gedachte, spreek!
Brand .
Hoe? Zal ik 't u vertellen ?
De Moeder.
Ja!
Brand .
Door wat mij eens als kind weervoer
En 'k nooit daarna vergeten ken
En dat voor goed mijn ziel toen schond,
Als 't merk van een geheelde wood.
Het was herfstavond . Vader dood .
U ziek . 1k sloop naar binnen stil,
Waar hij lag, bleek, bij kaarsenschijn .
1k stood to staren uit een hock :
Zijn hand Meld een getijdenboek ;
Maar 't vreemdste vond ik 't diepe slapen,
En dan die och zoo meagre pollen .
1k rook den gear der kille lijkwa . . .
Toen hoorde ik steppers in de gang
Een vrouw kwam binnen, zag mij niet . . .
Liep rechtstreeks op het doodsbed toe . . .
En grab'lend grog zij toen aan 't zoeken . . .
Eerst opgelicht 't hoof d van den doode . . .
Toen trok ze een bundel voor den dag,
Daarna verscheidene andre pakken . . .
Zij telde, fluistrend : meer toch, meer !
En toen groef ze uit de beddekussens
Een pak, met knoopen toegebonden .
Zij scheurde, trok, met woeste rukken,
Beet met hear tenders 't touw aan stukken .
Toen groef ze opnieuw. Ze vond nog meer . . .
Doch telde fluistrend : meer toch, meer!
Zij schreide, klaagde, vloekte, bad,
Steeds zoekend naar verborgen schat,
En vond ze iets
juublend, toch in angst,
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Schoot ze ale een valk los op haar vangst .
p 't laatst was iedre schuilhoek leeg .
Als een verdoemde sloop zij been ;
Zij bong haar buit in doeken flue
En steunde zacht : dat 's alles due !
De Moeder .
Groot was mijn vordring, schraal mijn vondst,
En die had 'k meer dan duur betaald !
Brand.
Toch kwam ze a duurder nog to stann
Mijn kinderhart ontstal zij u .
De Moeder .
Nu ja . Zoo is vanouds 't gebruik .
Men koopt zijn goed met ziel en bloed .
'k Betaalde een hoogen prijs terstond ;
Mijn jonge levee zette ik in .
'k Gaf jets dat flu is uitgedoofd Ik zie 't flu ale jets lichts, jets vluchtigs,
Als jets heel dome, maar toch zoo mooi ;
Ik gaf wat 'k nauwlijks flu meer weet -Het was jets wat men „liefde" beet . . .
Ik weet 't nog goed : mijn strijd was zwaar ;
En 'k weet ook goed flog vaders raad
Vergeet dien jongen, neem den andren ;
Let maar niet op zijn oud karkas ;
De kerel heeft een goed stel hersens
Verdub'len zal hij zijn bezit ! Ik nam hem, maar kreeg stand voor dank .
Van dat verdubbelen kwam nets .
Maar -- jk heb jaren lang gezwoegd,
Zoodat er nu niet veel meer schort.
Brand .
Bedenkt ge ook, zoo dicht bij uw graf,
Dat ge uw ziel meegaaft in den koop ?
De Moeder .
Dat 'k dat bedacht blijkt bier uit 't best
Dat ik jou priester worden liet .
Als de ure komt, zorg voor mijn hell,
In dank voor wat ik achterlaat .
Mijn is bet zuur verdiende goed
En jij hebt macht en 't troostend woord .
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Brand .
Hoe wijs ook, hebt ge u toch vergist,
Toen gij mij zaagt als eertijds thuis .
Daar zijn er meer in 't land rondom
Met zulk een kinderlievendheid !
Gij ziet in 't kind slechts een beheerder
Van al den nagelaten rommel .
Van de eeuwigheid strijkt er een schijn
Voorbij uw denken flu en dan .
Daar grij pt gij naar en meent dat gij
Hem vlak nabij gekomen zijt,
Als ge erf en stain weet to vervlechten -Dat gij levee en dood tot een maakt
En de eeuwigheid de som zijn zal
Van 't saamgevoegde jarental .
De Moeder .
Vorsch niet naar wat je moeder denkt,
Maar neem op tijd je erfgoed aan .
Brand .
En dan de schuld ?
De Moeder .
Schuld ? Welke schuld ?
Er is geen schuld .
Brand .
Nu goed ; maar als
Er schuld was - moest 'k die overnemen
En alles afdoen, en veref'nen?
Een zoon moet op zijn moeders graf
Aan elke vordering voldoen .
Waar' 't huffs ook leeg als ik 't betrok
Toch errefde ik uW schuldenboek .
De Moeder .
Dat eischt geen enkle wet .
Brand .
Niet een
Met pen en inkt geschreven, maar
In ieder eerlijk kinderhart
Staan andre wetten ingegrift
En aan die wetten moet voldaan .
0 gij verblinde, leer toch zien !
Gods woon op aard hebt gij verkleind,
Uw ziele-leen hebt gij verspild
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Het beeld waarin gij werdt geschapen
Met vuilheidsschimmel overdekt ;
Den geest, die eens gevleugeld was,
Hebt gij gekortwiekt in 't gewoel .
Dat is uw schuld . Waar wilt gij heen,
Wanneer de Heer hereischt zijn leen?
De Moeder (schuw) .
Waarheen ik wil? Waarheen?
Brand .
Vrees niet ;
Uw zoon neemt al uw schuld op zich .
Het Godsbeeld, dat gij hebt besmeurd,
Zal in mij, klaar, verreind, verrijzen!
Ga kalm maar rusten bij de dooden !
Mijn moeder slaapt niet schuld-gebonden
1k delg de schuld .
De Moeder .
Mijn schuld en zonden?
Brand .
Uw schuld, slechts die ; let op mijn woord .
Uw zieleschuld zal 'k op mij nemen,
Maar voor uw zonden staat gij zelf .
't Bedrag van 't menschlijke wezen dat
Ten onder ging in slaafsch gezwoeg,
Kan door andrer werkdadigheid
Volledig worden afbetaald ;
Maar dat 't verspild werd, dat 's de z o n d e ;
Daar is 't berouw voor -- of de dood !
D e M o e d e r (onrustig) .
Het beste ben ik toch maar thuis
In schaduw van mijn gletscherdak ;
Hier in deez' zwoelen zonneschijn
ntkiemen giftige gedachten ;
Je word haast duizlig van den stank . . .
Brand .
Zoek maar de schaduw ; 'k blijf nabij .
En lokt u eenmaal 't hemelsch licht
En smacht gij naar een woord van troost
Zend dan om mij, en ik zal komen .
De Moeder .
Ja, met je vonnis, met je straf !
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Brand.
Neen, warm als zoon en zacht als prest,
Weer 'k schrik en angsten van u af .
En 'k doof, neerknielend aan uw spond',
Het schrijnen van uw hartewond !
De Moeder.
Beloof j e 't mij met hand en mond ?
Brand.
Ik kom in de ure van berouw .
(dichter bij haar) .

Maar 'k heb een mits, zoo goed als gij
Van al wat nog aan de aarde u bindt
Moet gij vrijwillig afstand doen
En zonder jets ten grave gaan.
D e M o e d e r (shat wild naar hen) .
Gebied den gloed van 't vuur to scheiden,
Sneeuw van haar vorst, van water vocht !
Brand .
Ja, gooi midde' in de fjord een kind
En bid dat God die daad moog' zeegnen !
De Moeder .
Eisch wat je wilt ; eisch honger, dorst
Maar niet dat wat mij 't grootste dunkt !
Brand .
Wordt daar geen afstand van gedaan,
De rest verzacht Zijn oordeel niet .
De Moeder .
'k Geef zilver in het offerblok !
Brand .
Alles?
De Moeder .
Is veel dan niet genoeg?
Brand .
Voor u geen andre boete dan
Als Job to sterven : arm en naakt.
D e M o e d e r (handenwringend) .
Mijn tijd verspild, mijn ziel verdoemd,
Mijn geld en goed weldra verstrooid !
Naar huffs dan en aan 't hart gedrukt
Al wat nog is mijn eigendom!
Mien goed, mijn smartekmd, mijn goed
Voor jou reet ik mijn borst aan bloed !
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Naar huffs, en weenen als een moeder
Bij 't wiegj a van hear zieke kind
Waarom werd ik in 't vleesch geboren,
Als gaat, door 't vleesch, mijn ziel verloren ? . . .
Blijf in mijn buurt, prest! 'k Weet nog niet
Hoe 't zijn zal als mljn ure komt ;
Moet 'k bij mijn levers 't al verliezen
Dan wil 'k toch wachten tot het laatst (af) .
B r a n d (kijkt haar na) .
Ja, je zoon zal bij je blijven,
Tot je in 't boete-uur hem last komen ;
Zal verwarmen je oude koude
Hand, als zij wordt uitgestrekt .
(gaat naar Agnes toe) .

De avond lijkt niet op den morgen :
Toen was heel mijn ziel vol strijdlust ;
Ver-weg hoorde ik krijgsgezangen ;
't Zwaard der gramschap wilde ik zwaaien,
't Leugenspook ter neder vellen,
Wereld, tusschen schilde' u knellen !
A g n e s (heeft zich omgekeerd en
k2jkt hem aan met helderen blik) .

De ochtend was bleek tegen de'avond,
Toen ik leugen wilde en spelt
Wilde winners, wilde scheppen
Wat gewin was to verliezen !
Brand .
Hooge droomen, mooie droomen,
Zwermden aan als wilde zwanen,
Hieven mij op breede wieken .
Uitwaarts zag 'k mijn levensbanen,
Als der menschen schuldbedwinger
In het drukke wereldwoelen .
Zag processies' vrome pracht,
Hymnen, wierook, zijden vanen,
Gouden schalen, zegezangen,
't Juublend roepen van de scharen
Lichtend om mijn levenstaak .
Allen lag aanlokkend rijk
Doch 't was alles een vizioen,
Maar een glim'rend vergezicht,
Half in zon en bliksemschicht.
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En nu sta 'k waar de avond grauwt
Lang voor nog de dag ten eind is ;
Tusschen bergwand sta 'k en fjord,
Afgesloten van de wereld,
Met een streep slechts van den hemel
Maar op mijn geboortegrond
't Zondaglied is uitgezongen,
Mijn gevleugeld ros ontzadeld!
Doch ik zie een hooger doel,
Dan een kamp met 't ridderzwaard
Slovend dagwerk, arbeidsplicht
Word' tot Zondagswerk geadeld .
Agnes .
flu zou vallen?
Brand .
Vallen zal Hij even goed
Maar dan heimlijk, stil verborgen,
Niet in 't openbaar voor alien .
Duidlijk zie 'k flu dat ik dwaalde,
Toen 'k langs dien weg heil verwachtte .
Geen luidruchtig machtig handlers
Brengt het menschdom tot bekeering.
Eigenschappen, rijk, to ontwik'len
Baat niet voor zijn zielekwalen .
't Is de wil her die het doers moet !
Willen doodt of kan bevrijden,
Willen, gansch, in al 't verspreide,
In het zware als in het lichte . . . (keert zich om naar
En die God die

den kant van het dorp, waarover de avondschaduwen al
beginners to vallen) .

Komt dan, manners, moeizaam schrijdend
Door mijn eigen enge dalen !
Nauw vereend in samenwerking
Laat ons 't loutringswerk beproeven,
Halfheid neerslaan, leugen smoren,
Jongen, sterken wil opwekken !
Slaat de hand aan hak of zwaard,
Beide is eervol, manners waard ;
Een is 't doel - wij moeten worden
Taaflen, waarop God kan schrijven.
(Wit weggaan. E1nar komt hem tegen) .
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Ejnar .
Wacht, en geef weer wat je nam!
Brand.
been je haar ? Daarginder zit zij .
E j n a r (tegen Agnes) .
Kies flu tusschen lichte ruimten
En dit somber droefheidsoord !
Agnes .
1k heb her geen keus to doers.
Ej nar .
Agnes, Agnes, luister naar mij,
Wees der oude leer indachtig
Licht to heffen, zwaar to dragen .
Agnes .
Ga met God, schoone verleider !
Dragen zal 'k tot 'k er bij neerval .
Ej nar .
Denk aan alien die j e lief zijn !
Agnes .
Groet de mijnen, groet mijn moeder ;
'k Schrijf zoodra ik woorden vied .
Ejnar.
Boners op het glanzend water
Zeilen schepen, als verlangens
Van een droom-vervulden geest,
Jagen, vlieden hooge stevens,
Schuim-besprenkeld, om to haavnen,
Ver-weg, in vergeten land !
Agnes .
Zeil naar 't Westen of naar 't osten Denk aan mij als een begraavne .
Ejnar .
Agnes, volg mij als een zuster
A g n e s (schudt het hoofd) .
Tusschen ons ligt de oceaan .
Ejnar .
Naar je moeder dan, naar huffs
Agnes (stil) .
Weg van leeraar, broeder, vriend?
B r a n d (komt een slap nader) .
Jonge vrouw, bedenk je wel !
Tusschen bergen ingeklemd,
11
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nder schaduwdak van rotsen,
In der spleten halfnacht-duister,
Zal mijn leven voortaan wezen
Als een sombre ctoberavond .
Agnes .
't Duister beangstigd mij niet langer
Sterren breken door de wolken .
Brand .
Weet dat 'k streng ben in mijn eischen :
Allen vorderikof niets .
Zoo je afwijkt van den weg,
Is je leven als verworpen
Hoop dan niet me iets of to dwingen ;
Geen toegeeflijkheid voor zonde .
Kan het leven niet volstaan,
Moet je ook dat vrijwillig of'ren!
Ej nar .
0, ontvlucht dat wilde spel !
Vlied den man dier sombre leer,
Leef zooals je leven kunt!
Brand .
Kies
je staat flu op het kruispunt . (af).
Ejnar.
Kies flu tusschen storm of stilte !
G a a n en b 1 ij v e n geldt de keus .
Kies nu tusschen vrede en zorgen,
Kies nu tusschen nacht en morgen,
Dood of Leven zij je leus!
A g n e s (staat op en zegt langzaam) .
In den nacht flu! Door den dood .
Ginds ver schemert morgenrood .

(Zij volgt den weg dien Brand ging . Ejnar kijkt haar een
oogenblik als vertoren na, buigt dan het hoofd en gaat den weg
.
die naar de fjord voert weer of)

EINDE VAN HET TWEEDS BEDRIJF.
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DERDE BEDRIJF .
Drie jeer later . Een kleine tuin bij de pastorie, aan den voet van een
hoogen bergwand. Een steenen wal in 't rood. De fjord ligt, nauw
en ingesloten, op den achtergrond . De huisdeur opent in den taro .
Namiddag .
Brand staat op de trap vobr het huffs . Agnes zit op een lagers tree .

Agnes.
Mij n lieve man, alweder dwaalt
Je oog zoo angstig near de fjord . . .
Brand .
Ik wacht bericht .
Agnes .
Je bent onrustig !
Brand .
Ik wacht een boodschap van mijn moeder .
Drie jaar heb ik flu, vol vertrouwen
Bericht gewacht, dat nooit nog kwam .
Van morgen zei men mij voor zeker
Dat dra hear laatste uur zou glean .
A g n e s (zaeht en lief devol) .
Brand, zonder boodschap moest je geen .
B r a n d (schudt het hoofd) .
Berouwt zip hare zonden niet Ik west geen woord dat troost hear biedt .
Agnes .
Zij is je moeder .
Brand.
,.
'k Heb geen recht
Afgoon in mid n geslacht to dienen.
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Agnes .
Brand, je bent hard
Brand.
Voor jou?
Agnes .
0 neen !
Brand.
'k Voorzei je een weg vol moeilijkheid .
A g n e s (glimlacht).
Dat kwam niet uit ; je hield geen woord.
Brand .
Jawel, bet is bier scherp en koud ;
Je wang verbleekt ; bet wintert fel :
Te hard is 't voor je teer gestel .
Niets kan gedijen om ons huffs,
Zoo midden tusschen rots en gruis.
Agnes .
Zooveel to veil'ger ligt bet bier .

Zoo ver reikt al de gletscher flu
Dat, raakt hij los, in voorjaarstijd,
Hij over 't dak been dalwaarts glijdt
En hij ons huffs niet deren zal,
Als overwelfd door 'n waterval .
Brand .
En 't zonlicht dat tot bier nooit komt . . .
Agnes.
Dat danst dan toch zoo warm en blij
her op den berg zijn rug, vlakbij .
Brand .
Drie weken, ja -- als 't zomer is . . .
Maar zelfs zijn voet bereikt bet nooit .
A g n e s (kijkt hem strak win,

op en zegt;)
Er is jets dat je angstig maakt
Brand .
Neen, jou!
Agnes .
Neen, jou!
Brand .
Je huivert voor jets
Zoo heimelijk.
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Agnes .
En jij ook, Brand!
Brand.
Je duizelt, als aan 's afgronds rand !
Spreek toch! Wat is 't?
Agnes .
1k beef somtijds . . . (houdt op) .
Brand.
Je beef t ! Voor wie dan well
Agnes .
Voor Alf.
Brand .
Voor Alf?
Agnes .
Brand, jij ook!
Brand .
Somtijds, ja!
Maar neen, hij wordt ons niet ontnomen !
God is toch goed ! Mijn kleine vent
Groeit sterk en flunk er wel doorheen .
Waar is hij nu?
Agnes .
Hij slaapt .
B r a n d (kijkt naar binnen) .
ch, kijk,
Hij droomt niet van ellende of smart ;
Zijn handje is mollig, dik en road . . .
Agnes.
Maar bleek.
Brand .
Ja, bleek ; maar dat gaat over .
Agnes .
Hoe zoet die slaap is, hoe verkwikkend !
Brand .
God zegen' je! Slaap je gezond !
(sluit de dear) .

Met jou en hem wend licht en vree
Rondom mijn daaglijksch werk gespreid .
Elk droevig uur, de zwaarste phcht
Werd mid, met jullie beiden, hcht .
Bij jou ontviel mij nooit de cooed,
En kracht gaf mij zijn kinderspel .
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Als martlaar nam 'k mijn roeping op,
Maar zie hoe 't al zich beeft gekeerd,
Hoe mij 't geluk volgt op mijn pad . . .
Agnes .
Ja, Brand, jij bent 't geluk ook waard,
Je hebt gestreden en ontbeerd,
Geduld, geleden, je afgetobd ;
'k Weet dat je in stilt' vaak hebt geschreid . . .
Brand .
't Is waar -- maar alles leek mij licht ;
Met jou trok bier de liefde binnen,
Gelijk een zon'ge lentedag .
Die had ik vroeger nooit gekend ;
Noch vader gaf mid die noch moeder.
Liefst doofden zij bet vluchtig sprankje
Dat bier en daar opglom uit de asch .
Het was of al de schat van warmte
Die 'k stil verborgen in mij droeg
Was opgespaard tot glorieschijn,
m hem en jou, mijn lieve vrouw!
Agnes .
Niet om ons beide alleen - om alien
Die nu tot de omen bier behooren ;
Wie droevig is, in nood verkeert,
Wie lijdt of schreit, 't zij vrouw of kind,
Een ieder wordt gelaafd, gesterkt,
Door wat je rijke ziel bun biedt .
Brand.
Door jou en hem . Gij sloegt een brag
Van zachtheid, voor mij naar den hemel .
Geen ziel die allen kan omvatten,
Had zij niet eerst een enkle lief ;
'k Moest zoo lang smachten en ontberen,
Mijn hart verhardde tot een steep . . .
Agnes .
En toch - zacht is je liefde niet :
Je slaat ze die je streelen wilt .
Brand.
Jou, Agnes?
Agnes .
Mij ? 0 peen, mijn liefste ;
Licht was wat jij mij gaf to dragen .
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Maar meen'ge ziel viel je of door de' eisch
Van 't : n i e t s of a 11 a s, dien je stelt .
Brand .
Wat er zoo liefde wordt genoemd,
at wit ik niet en ken ik niet .
Gods liefde ken ik maar alleen,
En die is week zoomin als zacht ;
Die is als doodsverschrikking hard,
En als die liefkoost wordt 't een slag .
Welk antwoord gaf God in den hof,
Toen hem zijn zoon in doodsangst bad
Neem dien drinkbeker van mij weg?
ntnam hij hem dien smartkelk toen?
Neen, kind, hij moest ten boom geledigd .
Agnes .
Ach, als gij meet met zulk een mast,
Is iedere aardsche ziel geoordeeld .
Brand .
Geen mensch weet wien verdoemnis treft .
Toch staat in vlammend schrift geschreven
Wees trouw tot 't einde van de proef .
De levenskroon wordt niet gewonnen
Door of to dingen ! 't Is ook niet
Genoeg in 't tweet van de' angst to baden .
Dat gij 't niet kunt wordt u vergeven,
Maar nimmermeer dat gij niet wilt .
Agnes.
Ja, 't zal wet zijn zooals je zegt .
0, hef mij op, dat 'k mee moog' stijgen!
Geleid mij naar je hooge sferen!
Sterk is 't verlangen, slap mijn cooed .
Vaak grijpt mij angst aan, 'k voel mij duizlen,
En moe en aardzwaar sleept mijn voet .
Brand .
Zie, Agnes, deze eisch slechts geldt
Voor elk van ons : geen laf accoord !
Veroordeeld is in al zijn werk
Wie het slechts half doet of in schijn .
Deez' leer zij tot een wet verheven
Met woorden niet, maar door het levee .
A g n e s (valt hem om den hats) .
Waar jij gaat volg ik op den voet!
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Brand.
Voor twee is er geen rots to steil .
(De dokter is den weg afgekomen en blijft voor de tuinomheining staan) .
De Do kter.
Ei, duifjes, zoo aan 't trekkebe kken
p deze woeste, grauwe rotsen?
Agnes .
Mijn oude dokter, is u bier?
0, kom toch binnen !
(toopt naar beneden en opent bet hek) .
De Do kter.
Niet bij jullie!
Je weet, ik ben nog altijd boos .
Dat je ook zoo'n plek tot woonplaats koos
Waar 's winters wind schier te' alien tijd
IJskoud door ziel en lichaam snijdt !. ..
Brand.
Niet door de ziel.
De Do kter.
Zoo, niet? Nu goed!
Het schijnt dat bet zoo wezen moet .
't Lijkt waarlijk of je snel verbond
Rust op een vasten, veil'gen grond
Hoewel toch, als geschreven staat,
Wat snel gebouwd wordt snel vergaat.
Agnes.
Een zonnekus, een klokkenslag
Kan wekken sours een zomerdag .
De Do kter .
Vaartwel. 'k Moet naar een zieke toe .
Brand.
Mijn moeder?
De Do kter .
Ja, Gaat u sours mee ?
B r a n d.
Nu niet
De Dokter.
Was u er dan al?
Brand . Nee .
De Dokter .
Brand, ge zijt hard . Door wind en slijk
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ver dit hoogland zwoegde ik voort,
Schoon 'k heel goed weet dat zij behoort
Tot wie betalen als bedeelden .
Brand .
God zeegne uw kennis en uw vlijt .
Verhcht, als 't kan, haar zwaren strijd .
De Do kter.
Gods zegen op mijn wil ; ik kwam
Zoodra 'k in nood geroepen wend .
Brand .
Zij zond om u ; ik bee vergeten
Ik wacht, wacht met beklemd gemoed .
De Dokter.
Kom ongevraagd !
Brand .
Voor ze om mij zendt
Is van zoo'n plicht mij niets bekend .
D e D o k t e r (tegen Agnes) .
Jij arm teer schepseltj e, dat viel
In zulker harde handers macht !
Brand .
Ik ben niet hard .
Agnes .
Zijn bloed hij gaf,
Wiesch 't van haar ziel de smetten of !
Brand .
'k Nam als haar zoon en erf genaam
Vrijwillig al haar schuld op mij .
De Dokter.
Delg eerst uw eigen schuld !
Brand .
Voor God
Kan Een de schuld van velen delgen.
De Do kter.
Maar niet een, die, zelf bedelaar,
In schulden steekt tot over de ooren .
Brand .
f rijk, of beedlaar - 'k wil geheel
En meer dan dat behoeft er niet
D e D o k t e r (kijkt hem strak aan) .
Ja, van uw wil staat 't quantum satis
Geboekt wel als uws levees schat
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Maar, prest, uw conto caritatis
Is daar een onbeschreven blad . (af).
B r a n d (volgt hem een oogenblik
met de oogen) .

Geen woord werd zoo bevuild, besmeurd
In leugens, als men 't l i e f d e doet .
Dat leggen zij met satanslist
Als sluier over slappen wil .
Bedrieglijk dekken zij daarmee
Hun waft en ijdel levensspel.
Is smal het pad en glad en steil,
In liefde wordt het u verkort ;
Gaat men den breeders zonde-weg,
p liefde blijft zijn hoop gericht .
Men ziet zijn doe!, maar mijdt den strijd
Tot liefde hem ten zege wij dt .
En dwaalt gij, beter wetend toch
In liefde vindt ge een toevluchtsoord !
Agnes .
Ja, dat 's verkeerd ; en toch, ik moet
Mij vaak afvragen : Is het zoo?
Brand .
Een ding vergeet men : eerst de wil
Voldoet den dorst der wet naar recht .
Eerst w ii 1 e n moet men, niet alleen
Wat mooglijk is in 't groot en 't kleen,
Niet enkel waar er aan de daad
Veel moeite vast is en bezwaar Neen, willen moet men sterk en blij,
Door alien schrik en angsten heen .
Niet dat is martlaarschap, in pijn
Ten kruishoutsdood gedoemd to zijn ;
Maar 't w ill e n van dien kruisingsdood,
't W ill e n van al dien angst en nood,
't W ill e n van al die zielepijn,
Dat is 't waar ge verlost door wordt .
A g n e s (klemt zich aan hem vast) .
Jaagt to zware eisch mij huivring aan,
0 spreek dan, jij, mijn sterke man !
Brand.
Verwon de wil in zulk een strijd,
Dan daagt der liefde heerlijkheid,
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Dan daalt zij als de duive blank
Met 's levees boo, de olijverank .
Maar bier, bij 't yolk, tot nets in staat,
Is iemands beste liefde - haat ! (verschrikt) .
Haat ! Haat ! Een wereldstrijd to willen
'k Voel 't in dit eene woordje trillen!
(gaat haastig bet huffs binnen) .
A g n e s (kijkt door de open deur) .

Nu knelt bij bij zijn kleinen vent
En wiegelt 't hoofd, als schreide bij ;
Hij drukt zich tegen 't bedjen aan,
Ms iemand die geen uitkomst weet
0, wat een schat van liefde woont
Er in die sterke manneziel !
Aif heeft bij lief : nog werd zijn Mel
Niet door de wereidsiang gebeten . (ontzet opspringend) .
p springt bij -- wringt de handen . . . 0
Wat ziet bij ? Hij 's zoo wit als asch !
B r a n d (buiten op de trap) .
Kwam nog geen bode?
Agnes .
Neen, geen mensch .
B r a n d (kijkt achterom bet huffs in) .

Zijn huid is gloeiend beet en droog ;
Zijn poll jaagt en zijn slapen kloppen . . . !
Niet bang zijn, kind !
Agnes .
0, die gedachten!
Brand .
Neen, vrees maar nets . . . (roept over den weg) .
Daar zie ik iemand !
E e n M a n (door bet tuinhek) .
Nu moet ge komen, vriend !
Brand .
Direct !
wat zei ze?
De Man .
'k Snap d'r net veel van ;
Ze zat in bed op, bong voorover
En zei : Ga, baal den priester bier ;
Mijn half bezit voor 't sacrement .
171

BRAND .

B r a n d (terugwijkend) .
De helft maar ! Neen ! Zeg neen !
D e M a n (hoofdschuddend) .
Dan bracht
'k Mijn boodschap niet goed over, vriend!
Brand .
De hellt ! Helf t ! Alles was bedoeld
De Man.
Kan zijn ; maar luid en klaar sprak zij
Zoo jets vergeet je niet - dat woord .
B r a n d (grij pt zijn arm).
Durf jij op de' ordeelsdag voor God
Getuigen dat zij dat woord sprak ?
De Man.
Ja .
Brand (vast) .
Ga ; zeg dat 'k dit antwoord zend :
Geen priester en geen sacrament !
D e M a n (kijkt hem onzeker aan) .

U heeft mij vast niet goed begrepen
't Is van uw moeder dat ik kom .
Brand .
Ik weet van geen tweeledig recht,
Voor vreemden of voor eigen yolk .
De Man.
Dat woord is hard .
Brand .
Zij weet, het geldt
Hier alles to offeren of niets .
De Man.
Maar prest !
Brand .
Zeg dat het kleinste brok
Van 't gouden kalf toch even goed
Een stukj a is van een ofgodsbeeld.
De Man.
Zoo zacht als 'k eenigszins vermag
Breng 'k haar dit woord - een geeselslag .
Haar blijft tot troost dit eene dan :
Dat God zoo hard niet wezen kan. (af) .
Brand.
Ja, deze troost blies vaak genoeg
172

BRAND .

Zijn pestlucht door de wereld been .
Vreeze en gezang ter schrikbre stood
Smeert men licht om zijns Rechters mood .
Natuurlijk! Zoo behoort bet toch
Men kept zijn man van vroeger nog
Men weet uit al zijn doen hoe 't gaat :
Dat de Dude zich beknib'len last .
(De man beeft buiten op den weg een anderen ontmoet; zij
omen samen terug) .

Brand .
Een nieuwe boodschap !
E e r s t e Man .
Ja .
Brand .
wat nu ?
De Tweede .
Nu is bet : negen tiende deel.
Brand .
Niet al?
De Tweede .
Neen .
Brand .
't Antwoord is bekend
Geen priester en geen sacrament !
De Tweede .
Zij heeft geleden en geboet . . .
De Eerste .
Bedenk : zij droeg u onder 't hart . . .
B r a n d (knijpt de handers samen) .
1k mag niet tweeerlei gewicht
Voor vreemde en eigen yolk, gebruiken .
De Tweede .
De zieke lijdt in angst en nood
Kom, of zend een verzoenend woord .
B r a n d (tegen den eerste) .
Ga : zeg : rein moet de taf el zijn
Voor der Ganade brood en wijn.
(de manners gaan been) .

A g n e s (vlijt zich tegen hem aan) .
Brand, vaak sta 'k van jouw doen vervaard :
Je vlamt gelijk eens Reeren zwaard .
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B r a n d (met tranen in zijn stem) .
Staat tegenover mid dan niet
De wereld zelf, het zwaard ontbloot,
En wondt mijn ziel ten bloede toe,
Taai in haar slapheid weerstand biedend ?
Agnes .
Hard zijn de eischen die je stelt .
Brand .
Stel, als je durft, er zachtre voor .
Agnes.
Meet met dien maatstaf wien je wilt
En zie of iemand kan voldoen .
Brand .
Neen, daarin heb je, eilaas, gelijk.
Zoo dwars, zoo vlak, zoo leeg, zoo slecht,
Werd heel dit menschelijk geslacht .
Vermaakt iemand bij wilsbeschikking,
Doch ongenoemd, zijn geld en goed,
Men prijst hem daadlijk hemelhoog.
Neem weg den naam van menig held,
Laat hem alleen wat hij volbracht,
Doe keizers, vorsten 't zelfde aan
En zie wat er dan overblijft .
Verzoek den dichter, in 't geheim
Zijn schoonheidsvogels los to laten,
Dat niemand denk' dat hij hun schonk
Stem en goudglanz'gen vederpronk ;
Grij p groenen of verdorden tak
pof'ring vindt men bij niet een ;
Door alles heen 't aardslaafsche denken .
Boven den ofgrond, wild en steil,
Klampt elk zich aan zijn levensrank ;
Begeeft hem die, aan vez'l en bast
Klauwt hij zich met zijn nagels vast .
Agnes.
En zulk een diep gevallen yolk
Roep je nog toe het : n i e t s of a 11 e s!
Brand .
Wie zege wil, die moet niet wijken ;
Wie 't diepste viel, het hoogste stijgen.
(zwijgt even; met veranderde stem) .

En toch, als 'k aan eens enklings ziel
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Den eisch stet our zich op to heffen,
Dan is 't me alsof ik op de golven
In stormweer ronddreef op een wrak .
Stil schreiend beet ik heiml ijk vaak
Mijn tong stuk, die kastijden moest ;
En zoo tot slaan ik de' arm sours hief
Een handdruk waar' mij we! zoo lief !
Toe, kijk eens naar den lieven knaap ;
Zing, dat hid droome in zoeten slaap ;
Een kinderziel is klaar en rein,
Ms 't meer in zomerzonneschijn ;
Een moeder kan daarover strijken
Gelijk een vogel, schoon zich spieglend
In 't diep op zijn onhoorbre vlucht.
Agnes (bleek) .
Wat is dat, Brand, dat je gedachten
Waarheen ze ook gaan, tot hem doet keeren?
Brand .
0, nets. Hou trouw bij hem de wacht .
Agnes .
Geef mij een antwoord .
Brand .
Forsch ?
Agnes .
Neen, zacht .
B r a n d (omarmt haar).
Wie zonder schuld is, die zal levee .
A g n e s (kijkt hem fielder aan, en
zegt : )

Een ding durft God niet van ons eischen !
(gaat het huffs in) .

B r a n d (kijkt stil voor zich uit) .
Maar durft Hij 't? Eischte sours de Heer
Niet „Abrams offerand" weleer?
.
(schudt die gedachten van zich of)

Neen neen, mien offer heb 'k gebracht .
'k Deed afstand van mijn levensroeping,
m als de donderslag eens Heeren
Slapenden hier op aard to wekken.
Leugen ! Daar lag geen offer in
't Vie! weg toen henen was de Broom,
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'k Door Agnes wend gewekt - en wij 't
Werk bier aanvaardde' in eenzaamheid .
(kijkt uit over derv weg) .
Wat draalt de zieke ginder lang
Met offervaardigheid en boete,
Dat 't kwaad uitrukt met tak en wortel,
Met diepste vezel, wildste rankers !
Wacht ! - Neen, 't is enkel maar de fogd
Welwillend, luchtig, road, gezond,
De handers in zijn beide zakken,
Als bakers om een parenthees .
D e F o g d (door lief tuinhek) .
Goendag ! Wij zien elkaar niet druk,
En 'k kom misschien wel ongelegen . . .
B r a n d (wijst op bet huffs).
Treed binnen.
De Fogd .
Dank u ; 'k sta bier goed,
En als mijn woord maar ingang vindt,
Dan denk ik : stellig en gewis
Dat bet ons beiden dienstig is.
Brand .
Laat hooren dan .
De Fogd.
Uw moeder ligt,
p sterven, naar ik heb gehoord -Dat doet mij leed .
Brand.
'k Betwijfel 't niet .
De Fogd .
Het doet mij zeer veel leed .
Brand .
Welnu?
De Fogd .
Maar zij is oud ; och, hove fleer,
Wij gaan toch allemaal dien weg,
En daar ik her nu joist voorbij kwam,
Dacht ik zoo : beter door bet vuur
Gevlogen dan gekropen . Voorts
Werd mij verteld door deze' en geen'
Dat u met haar, sinds u hier kwam,
In onmin heeft geleefd . . .
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Brand .
In onmin?
De Fogd .
Er werd her toch gezegd dat zij
Erg vasthoudt aan haar eigendom .
Dat gaat, vindt u misschien, wat ver .
Eigen behoefte telt ook mee !
En z ij, in 't onverdeeld bezit
Van heel uw vaderlijke erfdeel. . .
Brand .
In 't onverdeeld bezit - 't is waar.
De Fogd .
Zoo krijgt men 't lichtlijk aan den stok .
En daar ik wel vermoeden kan
at u haar einde naadren ziet
Met groote kalmte van gemoed,
Mag 'k hopen dat u zonder wrok
Mij aan wil hooren, schoon de tijd
Niet erg geschikt is.
Brand.
Nu of later,
at komt voor mij op 't zelfde neer .
De Fogd .
Nu, dan ter zake, zonder meer .
Zoodra uw moeder dood zal zijn,
En rustig slaapt in 's aardrijks schoot
Dat duurt niet lang meer - wordt u rijk . . .
Brand .
Zoo, denkt u?
De Fogd .
Denken? 'k Weet het zeker!
In alle hoeken heeft zij grond,
Zoo ver 't gewapend oog kan zien .
Risk wordt ge, prest !
Brand.
Na boedelscheiding?
D e F o g d (ghmlacht) .
Wat zou die bier? Er valt to scheiden
Waar meerdere erfgenamen zijn ;
Maar hier wordt niemands deel bedreigd .
Brand .
En als nu toch eens iemand kwam
12
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En van haar goed zijn erfdeel vroeg,
En zei : mij komt bet rechtens toe?
De Fogd .
at moest de duivel zelf dan zijn!
Ja, kijk mij flu maar aan -- geen mensch
Heeft her een woordje in mee to spreken ;
Vertrouw op mij ; 'k ben op de hoogte .
Zoo is 't dus : u wordt welgesteld,
Een rijk man zelfs ; in dezen uithoek
Hoeft u dus waarlijk niet to blijven ;
Voor u staat open 't heele land .
Brand .
Hoor 's f ogd, is niet dier woorden zin,
Kort saamgevat : trek elders been!?
De Fogd .
Zoo ongeveer. Dat waar' misschien
Het best voor elk . Als u opmerkzaam
De menschen gaslaat voor wie u
De tolk is van Gods heilig woord,
Dan zult u zien hoe u bij ons
ast als een wolf bij gaps en gent .
Versta mij wel ! U heeft de gave om
Nuttig to zijn in grooter kring .
Maar voor wie zi ch erfgrondbezitters
Van kioven noemen, krochtbewoners,
Sticht u, naar 'k meen, meer kwaad dan goed .
Brand .
Den man is de erfgrond van zijn ras
Wat voor den boom zijn wortel was :
Vindt bij daar zijnen werkkring niet
Ten dood gedoemd zijn daad en lied .
De Fogd .
't Komt er in de eerste plaats op aan
Met 's lands behoefte mee to gaan .
Brand .
Maar die vertoont zich 't best van boven,
Niet van uit enge diepe kloven .
De Fogd .
Dat 's voor de groote maatschappij,
Geen taal voor 't yolk in 't arnalijk dal .
Brand .
4ch wat, u met dat grensverschil
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Van bergen en het lage land !
't Recht eischt u op als wereldburgers,
Maar elken burgerplicht onttrekt ge u .
Lafhartig denkend : 't maakt ons vrij,
Roept ge uit : wij zijn de armen, wij
De Fogd .
't Al heeft zijn tijd ; elk nieuw geslacht
Heeft eigen arbeid to verrichten .
ns dorp droeg ook zijn scherfje bij
In de algemeene wereldkas.
Dat is natuurlijk lang geleden ;
Maar zoo heel klein was 't aandeel niet .
En is nu 't dorp maar onbeduidend,
Zijn roem leeft in de sage voort ;
Zijn vroegre grootheidsdagen vallen
In koning Bele's levenstijd .
Nog hoort men menigmalen noemen
De dap're broeders Ulf en Thor,
Die met veel wak're manners togen
Ten rooftocht uit naar Bretlands kust
En plunderden naar hartelust ! 1 )
Het Zuiden kreet, verstijfd vai' schrik
God, help ons tegen burs geweld !

En die geweldnaars waren toch,
Trots allen twijfel, uit deez' streken .
En hoe die kerels zich to wreken
Wisten met brand en moord en doodslag
Ja, een is er van wien de sage
Vermeldt dat hij bet kruis opnam
Doch dat hij uittoog meldt zij niet . . .
Brand .
Er stamt voorzeker van dien held
Een heele bende zoons ?
De Fogd .
Jawel ;
Maar hoe weet u . . .?
Brand .
0, omdat men,
Naar 'k meen, 't geslacht terug vindt in de
1) Bele : Noorsche sagenkoning, die o . a. ook in de Fridtjofsage
voorkomt. Bretland : Brittenland, Groot-Brittanie .
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Belofte-helden van het heden,
Die ook wel eens zoo'n kruistocht deden . . .
De Fogd.
Ja, dat geslacht leeft thans nog voort .
Maar om bij Bele's tijd to blijven :
Eerst vochten dus we in 't vreemde land ;
Toen brachten wij aan bloedverwant
En buur bezoek met bijl en speer .
Wij trapten de' oogst op de akkers neer
En staken huffs en kerk in brand .
Zoo vlochten we ons een heldenkrans .
p al het toe4 vergoten bloed
Werd later wel wat veel gesnoefd ;
Maar na wat ik nu heb gezeid
Geloof ik, met bescheidenheid,
Dat onze macht er wel mocht wezen
In heldentijden, lang voordezen.
En 'k durf beweren dat ons dorp
Zijn deel bijdroeg met vuur en zwaard
Tot den vooruitgang deter wereld .
Brand .
En toch - 't lijkt mij, u pleegt verraad
Aan 't woord dat adeldom verplicht ;
Alsof met egge, hak en ploeg
U Bele's erfdeel grafwaarts droeg.
De Fogd.
Geen kwestie van! Kijk u maar eens
p ons gemeentlijk feestmaal road,
Waar ik, met rechter, schout en koster
Mee aanzit als een eeregast
Dan zal u zien, komt maar de punch,
Dat Bele in onze erinring voortleeft
Met toosten, klinken en gezang,
Geredevoer, nu kort, dan lang .
Gedenkt men hem, dan last me' 'm levee .
1k zelf heb vaak den drang gevoeld
m voor hem mijn gedachtenspinsel
Te weven tot een bloemrijk kleed,
En dat heeft menigeen gesticht .
1k houd wel van wat poezie
Dat doers wij trouwens allemaal
Hier op ons dorp
dock steeds met mate
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Het 1 e v e n mag die nooit beheerschen ;
Alleen zoo tusschen acht en tiers
Des avonds, als men, moe van 't werk
En vrij weer van zijn daagsche task,
Behoefte heeft aan wat verheffing .
Dat wat van ons u onderscheidt
Is dat u tegelijkertijd
er se wil ploegen en wil vechten .
U wil, als ik het goed bevat,
Dat een zal zijn idee en levee ;
U wil, met 't aardap'len-verbouwen
Den strijd voor God vereenigd zien,
Zoo nauw vereend als kool, salpeter
En zwavel wordt tot kruit, niet waar ?
Brand .
Zoo ongeveer .
De Fogd .
Maar dat 's ondoenlijk.
In wider kringen gaat dat beter ;
Ga daarheen met uw hooge eischen
En last ons land en zee beploegen .
Brand .
loeg onder allereerst in zee
Uw pralen op den roem der vaadren ;
Een dwerg blijft groot een duim of wat,
f hij al stamt van Goliath.
De Fogd .
Kracht ligt in grootsche erinneringen .
Brand .
Ja, als zij een met 't levers worden ;
Maar u gebruikt haar graf alleen
m eigen traagheid to verstoppen .
De Fogd .
Mien eerste bhjft mien laatste woord ;
Het was maar 't best als u van her grog .
lifer zal uw arbeid niet gedijen ;
Hier wordt uw denkbeeld niet begrepen .
Verheffing, die sours noodig zijn kan,
Het beetle troost dat hid behoeft
Die dag aan dag in arbeid zwoegt,
Zal lk voortaan hue trouw bezorgen .
Gedurende mijn heele loopbaan
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Elk weet bet
deed ik steeds mijn plicht ;
't Bevolkingstal is ruim verdubbeld,
Ja, bet staat haast als drie tot een,
Terwijl ik meer dan een bedrijf
Aan deze fjord-streek heb verbonden .
Tegen 't weerbarstige klimaat
Zijn we als met stoom vooruit gegaan
flier loopt een weg, daar ligt een brug . . .
Brand .
Maar tusschen g'loof en levee niet . . .
De Fogd .
Die fjord en gletschersneeuw verbindt .
Brand .
Maar niet de daad met de idee .
De Fogd .
Eerst zorgen voor een goed verkeer,
Dat men elkaar bereiken kan,
Daarover was maar eene meening
Eer u als leeraar tot ons kwam .
U hebt bet al dooreen gemengd
't Licht onzer kloof met noorderschijn ;
Wie kan flu in zoo'n valsch licht zien
Wat er verkeerd is en wat goed,
Wat straf is en wat boete of smart?
U heeft den boel verknoeid, verward,
En 't yolk, dat, een, moest overwinnen,
Gesplitst in twee vijand'ge kampen.
Brand .
Toch blijf ik bier, uw wensch ten trots .
Men k i e s t de plek niet voor zijn werk .
flij die zijn doel weet en 't ook wil
Vernam ook reeds in vlammend schrift
Het Godswoord : h i e r, bier hoort gij thuis!
De Fogd .
Blijf dan, maar binnen eigen grenzen ;
1k zie u graag de menschen zuivren
Van zonde en kwaad, bier zoo in twang .
God weet dat 't dikwijls noodig is!
Maar mask slechts an elke' arbeidsdag
Geen Zondag -- en vertoon geen vlag
Alsof God zelf mee was aan boord
p ieder jacht in onze fjord .
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Brand.
Kon 'k mij uw raad ten nutte makers,
1k moest mijn ziel geheel verzaken .'
Maar 't geldt hier just
izichzelf to wezen,
Zijn eigen roeping to volbrengen,
En dat zal 'k doers ten einde toe,
Dat om mijn woonstee 'n lichtschijn straal' !
Dit yolk, dat ingedommeld is
Door heel uw bende, wek ik op!
Al lang is hem, door nood en dwang,
Zijn laatste oerkracht afgekweld ;
Uit uwer kleinheid hongerkuur
Komt elkeen uit, ontstemd en stuursch
Gij hebt hem 't beste bloed onttapt,
Het merg geschraapt hem nit zijn cooed ;
Aan flarden iedre ziel gescheurd,
Die, als nit brons, had moeten staan ;
Maar nog kan daar een oproerskreet
• in uw ooren dondren : Strijd !
De Fogd .
Strijd?
Brand .
Strijd!
De Fogd .
Als u hen roept to wapen
Zal u bet eerst als offer vallen!
Brand .
Eens zal 't wel blijken zonneklaar
Dat nederlaag hier zege was !
De Fogd .
Bedenk u, Brand, ge staat op 't kruispunt :
Zet alles niet op eene kaart ;
Brand .
Toch zal ik 't doers!
De Fogd .
Wordt 't spel verloren,
Dan is uw levers ook verwoest .
• heeft al wat u kan begeeren,
Zijt de erfg'naam van zoo rijk een moeder,
• beeft een kind om voor to levers,
Een lieve vrouw - geluk en vreugd
Wordt u met milde hand gegeven !
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Brand .
En als 'k flu toch den rug toekeer
Aan wat u noemt geluk en vreugd ?
Als ik nu m o e t?
De Fogd .
't Is al verloren
Als u, in 's werelds uithoek bier,
Uw wereldstrijd beginners wil .
Trek zuidwaarts, naar de rijke stranden
Waar manners 't hoofd durve' op to richten
Daar kunt ge uw licht met recht doers schijnen
En de gemeente laten bloeden ;
0 n s offer is geen bloed, maar tweet,
In broodstrijd tusschen rots en spleet .
Brand .
flier blijf ik toch, flier is mijn thuis,
En van mijn thuis uit voer ik strijd .
De Fogd.
Denk wat op 't spel staat als bet misloopt
En allermeest wat ge laat varen !
Brand .
Mij-zelf verlies ik, als ik wijk .
De Fogd.
Brand, vruchtloos strijdt een eenzaam strijder.
Brand .
Mijn troep is sterk ; ik heb de b e s t e n .
D e Fogd (glimlacht) .
Wel mooglijk, ja - maar ik de m e e s t e n . (a,f).
B r a n d (kijkt hem na) .
Daar gaat een volbloed volksman, heel
Rechtschapen denkend, heel welwillend,
p zijn wijs werkzaam, warm en billijk
En toch een geesel voor zijn land .
Geen aardverschuiving, storm of vloed,
Geen hongersnood, geen vorst of pest,
Bewerken half bet onheil dat
Zoo een bier sticht, jaar-in, jaar-uit .
Die rampen deren maar bet 1 e v e n
Maar hij -! Hoeveel frisch-jeugdig willen,
Hoeveel gedachten dooft hij uit !
Hoe menig krachtig lied versmoort er
Door talk benauwd, kleinzielig doers!
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Hoe menig glimlach om de lippen,
Hoe meen'ge lichtstraal in een ziel,
Hoeveel verhefhngs-vreugd en smart
Heeft hij gedoofd, gedood, verstard !
(plotseling angstig) .

Maar nog geen bode! - komt er niemand?
De dokter ! ( spelt hem to gemoet) .
Spreek, spreek! Is mijn moeder? . . .
De Dokter.
Nu staat zij eindlijk voor haar rechter .
Brand.
Maar boetvaardig?
Dood!
De Dokter .
'k G'loof het niet ;
Zij hing aan 't hare her op aard
Totdat het uur van scheiden sloeg .
B r a n d (kijkt stil-bewogen voor
zich uit) .

Is her 'n verdoolde ziel verloren?
De Dokter .
Misschien is wel het oordeel zacht,
Niet naar de wet, naar eigen inzicht .
Brand (zacht) .
wat zei zij nog?
De Dokter.
Zij mompelde
God is zoo hard niet als mijn' zoon .
B r a n d (zinkt in droef heid peer
op de bank) .

In stervensnood, met schuld belast,
Klampt aan die leugen elk zich vast !
(verbergt zijn gezicht in de handers) .
D e D o k t e r (komt naderbij, kijkt
hem aan en schudt het hoofd) .

U wil een lang-vervlogen tijd
In alles weer herleven doers .
U glooft nog dat 't aloud verbond
Van God en menschen voortbestaat .
Maar elk geslacht heeft eigen wijs ;
Het onze vreest niet meer de hel,
Verdoemenis en bakerpraat ;
Het eerst gebod is : weer humaan !
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Brand (kijkt op) .
Humaan! Ja joist, dat slappe woord,
Een krijgsleus is 't voor heel deze aard !
Daarmee dekt elke stumper 't feit
at hij een daad noch durft noch wil .
Daarmee verbergt de zwak'ling dit
Niet a 11 e s waagt hij voor de zege
Daardoor beschermd, verbreekt men licht
Iedre gelofte, alras betreurd
Gij, dwergenzielen, maakt ten slot
Van elken mensch eon humanist !
Was jegens Christus God humaan?
Had toen uw God ook geregeerd,
Jezus waar' niet aan 't kruis genageld
En heel 't verzoeningswerk werd dan
Een hemel-diplomatenstukje!
(verbergt het hoofd en zit neer in stomme smart) .
De Dokter (zacht) .

Raas uit, rags uit, o ziel in opstand ;
Het beste waar', dat je kon schreien .
A g n e s (is op de trap verschenen ;
Meek en angstig, fluistert zij tegen den dokter) .

ch toe, kom mee !
De Dokter.
Je maakt me bang . . .
Wat is er, kind?
Agnes .
Een angstgevoel
Sloeg mij zoo huivrig koud om 't hart . . .!
De Do kter.
Wat is er?
A g n e s (trekt hem mee) .
Kom ! -- Almachtig God !
(zij gaan het huffs in; Brand bemerkt het niet) .
B r a n d (stil voor ziehzelf) .

Dood, onverzoend . Dood, als zij leefde .
Is dat geen vingerwij zing Gods?
Van mij zal worden opgevorderd
Wat zij verzuimd heeft to betalen . . .
Nu tienwerf wee mij als ik zwichtte ! (staat op) .
'k Zal nu - 't is plicht ! - op de' eigen grond
nwankelbaar van of deez' stood
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Als uitverkoren strijder kampen,
at geest het vleesch verwinnen moog'
God gaf mijn tong 't staal van Zijn woord,
ntstak Zijn toorngloed in mijn ziel
Nu sta ik in mijn voile macht,
Nu durf, flu kan ik rotsen brijzlen!
D e D o k t e r (gevolgd door Agnes,
komt snel buiten op de trap en roept) .

Beschik uw huis, ga hier vandaan !
Brand .
Al beefde de aard', flog zou 'k niet gaan !
De Dokter .
Dan is uw kind ten dood gedoemd .
B r a n d (ontzet) .
Alf ! 't Kind ! Mijn Alf ! Wat schrikbre scherts
Is dit hier? Alf ! Mijn kind ! (wil het huis in) .
D e D o k t e r (houdt hem terug) .
Neen, biijf !
Hier is geen licht, her is geen zon,
De lucht is scherp als Noordpoolwind ;
Hier hangt een nevel kiam en zwaar ;
Een winter op deez' plek flog maar En 't teere levee is verwelkt .
Vertrek, dan is uw kind gered ;
Maar doe het gauw, liefst morgen al .
Brand .
Vandaag, vanavond flog, terstond !
0, hij wordt sterk weer en gezond !
Geen gletschersneeuw, geen scherpe wind
Zal meer zijn borstje kwellen her .
Kom, Agnes, neem hem zachtjes op!
Dan vluchten wij langs soot bij sont !
0, Agnes, 't is de dood die spint
Zijn valen sluier om ons kind
Agnes .
Wel vreesde en beefde ik voor onze' Alf
En toch zag ik 't gevaar maar half .
B r a n d (tegen den dokter) .

Vlucht kan hem redden? Dat bezweert u?
De Dokter .
Een levee, door een vader nacht
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En dag bewaakt, loopt geen gevaar.
Zijt ge al voor hem, wees dan niet bang :
Dra kleurt gezondheids blos zijn wang .
Brand .
Dank ! Dank ! (tegen Agnes) .
ak hem vooral goed in ;
De avondwind strijkt Tangs de fjord .
(Agnes gaat list huffs in) .

D e D o k t e r (neemt Brand zwijgend
op, die onbewegelijk door de deur naar binnen kijkt, gaat
dan naar hem toe, legt de hand op zijn schouder, en zegt : )
Voor 't arms menschdom onverbid'lijk
En voor zichzelf zoo heel meegaand
Voor andren geldt niet v e e 1, niet w e i n i g
Alleen list a 11 e s dan of n i e t s ;
Maar eigen moed is ras geweken
Zoodra list lot als offerlam
Zijn liefste schat heeft aangewezen .
Brand .
Wat wil u zeggen?
De Dokter.
Harde woorden
Hebt ge uw moeder toegebulderd
Verdoemd, legt ge niet alles af,
Als ge niet naakt daalt in uw graf !
En 't zelfde woord klonk menigmaal
Waar veel en zwaarst geleden werd .
Nil zit gij zelf in angst en nood
Bij stormweer op den romp der boot ;
Nu werpt van de omgeslagen kidl
Ge snel den schuldbrief over boord,
Weg, over boord, list zware boek,
Waarmee gij zelf de broeders sloegt .
Nu is list zaak in fellen wind
Te bergen 't eigen, eigen kind .
Snel weg van hier, Tangs fjord en kreek,
Snel weg van eigen moeders lijk,
Snel weg van al wat g' hebt verkond,
Waarin ge uw priesterroeping vond !
B r a n d (grijpt in vertwijfeling naar
zijn hoofd om zijn gedachten to verzamelen) .

Ben ik nil blind? Was ik list eerst?
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De D0kter .
Gij handelt als 't een vader past.
Denk niet dat 'k afkeur wat ge doet :
Voor mij zijt gij, verlamd, verzacht,
Veel grooter dan de man van kracht .
Vaarwel! 'k held u den spiegel voor ;
Gebruik hem, en zucht dan : mijn God,
Moet dat een hemelstormer zijn? (af) .
B r a n d (staart een oogenblik voo-r
sick keen; barst dan plotseling uit) .

Waar tastte ik mis? Nu, of to voren? !
(Agues komt de deur uit met een mantel om de schouders
en het kind op haar arm ; Brand ziet haar niet . Zij wil spreken,
maar blijft als verlamd van schrik staan, als zij de uitdrukking
van zijn gezicht ziet . p hetzelfde oogenblik komt er een man
haastig het tuinhek binnen . De son gaat onder) .

De Man.
floor, prest, ge hebt een vijand hier!
B r a n d (drukt de handers op zijn
borst) .

Ja, hier !
De Man.
'k Waarschuw u voor den f ogd !
't Zaad dat gij strooit schoot welig op
Tot hij 't met laster, brandpest sloeg .
Al dikwijls heeft hid rondverteld :
De pastorie staat heel gauw leeg,
En dat den rug ge ons toe zoudt keeren
Zoodra uw rijke moeder stierf .
Brand .
En als 't zoo was?
De Man.
Ik ken u, prest,
En weet den sin van 't giftig woord ;
U staat toch tegenover hem,
Hebt voor zijn wil nog nooit gebogen
Zie, dat s de reden van t gerucht .
B r a n d (weifelend) .
t Is denkbaar -- dat hid waarheid sprak.
De Man.
Dan hebt ge ons schandelijk belogen!
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Brand .
1k?
De Man.
Ja . f hebt ge ons niet gezegd
Dat God u had ten strijd gewekt
Dat go zoudt woven onder oils ;
Dat bier uw strijd gevoerd zou worden,
Dat goon zijn roeping mag verzaken,
Dat men moot toeslaan, nooit mag wijken .
De roeping hebt ge ! Warm en licht
ntstaakt ge uw vuur in menig hart .
Brand .
Man, bier is 't oor der menigt doof ;
Haast ieders ziel is dof en loof !
De Man.
Ge weet wel beter - 't hemelsch licht
Breekt her in meen'ge ziel al door .
Brand .
Maar in de meesten is 't nog nacht .
De Man .
Gij zijt als 't licht bij nacht gebracht .
Doch last dat wezen zoo als bet wil,
Het komt hier niet op tellen aan ;
Want hier sta ik, eon enkel man,
En zeg : ga been dan als je kan
Mijn ziel is vol, al weet ik nets
Van alles wat in boeken staat ;
Gij hebt uit 't diep mij opgeheven
Zie of ge nu mij los moogt laten !
Dat kunt ge niet : ik houd u vast ;
ntglipt ge mij - ik bon verloren !
Vaarwel ! lk leg mij rustig veer
Mijn prest last mij los noch zijn Heer! (af ) .
A g n e s (schuchter) .
Je wang is wit, je mond is bleek,
Het is alsof je harte schreide . . .
Brand .
Elk woord ten bergwand uitgesproken,
Slaat mij met tienvouds echo's macht .
A g n e s (komt eon stag nader) .
lk bon bereid.
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Brand .
Bereid ? Waartoe ?
A g n e s (met kracht) .
Tot wat een moeder mag en wil !
(Gerd loopt voorbij op den weg en blijft bij het tuinhek staan) .
G e r d (klapt in de handers en
roept wild en blij :)

Hoorde je 't? Weg vloog de priester ! . . .
p den heuvel, op de bergen
Wemelt het van trollen, dwergen,
Zwarte, woeste, groot en klein Hun, hoe hard burs slagen zijn ! . . .
Rukten de oogen mij haast uit,
Half mijn ziel viel hun ten buit . -ch, 'k kan 't met de helft wel stellen
'k Heb van 't wrak nog ruim genoeg !
Brand .
Meid, je denken werd tot waan!
Zie je me niet voor je staan ?
Gerd .
Jij? Ja jij - maar niet de priester!
Van den Zwarttop vloog mijn havik
Recht vooruit de helling langs ;
Boos en wild, met tuig en zadel,
Sneed hij blazend de' ochtendwind ;
En een man reed op zijn rug
't Was de priester, 't was de priester !
Nu staat leeg de kerk van 't dorp,
't Slot dicht en de boom er voor .
Uit is 't met dat vuile kerkje,
Maar tot eer komt nu mijn kerk,
Waar mijn priester, groot en sterk,
reekt en zingt in 't witte miskleed,
Door des winters vocht geweven .
Wil je er bij zijn? Kom dan, kom :
Leeg staat immers toch de dorpskerk,
En mijn priester die spreekt woorden,
Dreunend galmend over de aard !
Brand .
Ziel, wie zei je mij to vangen
Met des waanzins afgodszangen?
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G e r d (komt het tuznhek
Afgod? Wat moet dat beduiden?
Afgod ? 0, ik weet het goed
Somtijds groot en somtijds klein ;
Altijd gouden, altijd kleurig.
Afgod! floor eens, zie je haar daar?
Kan je onder 't kleed herkennen
Kinderhandjes, kinderbeentjes?
Zie je niet hoe fijn en kleurig
Al die windsels jets omhullen?
't Lijkt een kind - dat rustig slaapt?
Angstig wijkt zij -- dekt het toe !
Afgod ? Man, dat is een of god !
A g n e s (tegen Brand) .
Heb jij tranen en gebeden?
Angst heeft 't al bij mij verteerd
Brand .
Agnes - wee ! Ik meen to voelen
at een hoogre macht haar zond !
GerdU
floor ; nu linden alle klokken
Samen op den woesten top !
Kijk eens wat een troep daar heentrekt,
Naar mijn kerk in 't ijsgewelf !
Zie je wel die duizend trollen, 1 )
Die de priester joeg in zee?
Zie je wel die duizend dwergen,
Die tot nu begraven lagers
In een graf, door hem verzegeld ?
Zee noch graf kan hen meer houden,
Hoe zij vochtig-kil krioelen . . .
Kindren, schijndood, zie ik schreien,
't Stortblok wentlend van zich af.
floor, zij krijten : Vader ! Moeder !
Manners, vrouwen schieten toe .
Kijk, de dorpling bij de zijnen
Als een vader met zijn zonen ;
En zijn vrouw, die 't doode kindje
Nog haar borst tot laafnis biedt
Nooit nog was zoo fier haar houding

i) :
trod
1 92

booze berggeest in menschengedaante .
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Toen zij 't kind ten doop hief . Leven
Bwam her toen de priester heenging .
Brand .
Wijk van mij ! 1k zie welhaast
Erger spoken . . .
Gerd .
Hoor ! Hij lacht,
Hij die aan den weg daar neerzit,
Hij die opstijgt naar den top,
En hij schrijft er in zijn boek
Iedre ziel die opwaarts tong
Ha, hij heeft ze bijna alien ;
't Kerkj a girds staat immers leeg,
Dicht gegrendeld, boom er voor
p den havik vlood de priester !
(springt over de omheining en verdwijnt tusschen de rotsen .
Stilte) .
A g n e s (komt nader en zegt op
gedempten toon : )

Laat ors gaan ; nu is het tijd .
B r a n d (staart haar aan) .
Waarheen gaan wij ? (wijst eerst op het tuinhek,
dan op de huisdeur) .

Daar? -- of daar?
A g n e s (wijkt verschrikt achteruit) .
Brand, je kind -- j e kind !
B r a n d (volgt haar) .
Geef antwoord !
Was 'k niet prest eer 'k vader werd?
A g n e s (wijkt vender terug) .
Vroeg men 't ook met 's donders kracht
Nooit zou 'k antwoord kunnen geven !
B r a n d (volgt haar weer) .
En toch zul je : jij als moeder
Jij hebt hierin 't laatste woord !
Agnes .
'k Ben je vrouw ; mocht je bevelen,
Zal 'k gehoorzaam zijn en buigen.
B r a n d (wit haar arm grijpen) .
Neem dien kelk den keus mij of
A g n e s (wijkt achter een boom) .
'k Zou geen moeder moeten zijn!
13
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Brand .
In dat antwoord ligt een oordeel !
A g n e s (met kracht) .
Vraag je zelf of : heb ik keus ?
Brand .
Weer dat oordeel, flu versterkt !
Agnes.
Gloof je vast in Gods gebod?
Brand .
Ja! (grijpt haar hand vast) .
En nu het woord gesproken,
't woord van levee of van dood !
Agnes.
Ga den weg dien God gebood !

( auze) .
Brand .
Laat ons gaan ; nu is het tijd .
A g n e s (toonloos) .
Welken weg dan?
Brand (zwijgt) .
A g n e s (wijst naar het tuinhek

en vraagt) .
Dien ?
B r a n d (wijst naar de huisdeur) .
Neen - dien !
A g n e s (heft het kind in haar

armen hoog omhoog) .
't ffer, God, dat gij durft eischen,
Durf ik tot jouw hemel heffen !
Door deez' nacht mijn schreen gericht!

(gaat het
huffs in) .

B r a n d (staart een pons voor zich

uit, barst in trance uit, shat de handers boven zijn hoofd in
elkaar, last zich op de trap neervallen en roept uit :)
Jezus ! Jezus ! Geef mij licht !

EINDE VAN HET DERDE BEDRIJF.
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Kerstavond in de pastorie. Het is donkey in de kamer . Hoofddeur
in den achterwand Aan den eenen karat een venster, aan den anderen
een deur.
Agnes, in rouwgewaad, staat bij het venster en staart naar buiten
in de duisternis .

Agnes .
Nog niet ! Nog maar altij d niet !
0, hoe zwaar valt mij dit wachten,
't m hem roepend zielsverlangen,
't Zonder antwoord to versmachten !
Dicht en donzig valt de sneeuw,
Heeft, als met een doek, omhuld
't Dak van 't oud vervallen kerkje . . . (luistert) .
Wacht ! Daar hoor ik 't tuinhek knarsen !
Stappen ; vaste mannestappen . . .
(snelt naar de deur en maakt die open) .

Brand, ben jij het? Kom gauw binnen!
(Brand komt binnen, besneeuwd, in reisgewaad, dat hij
onder het volgende a flegt) .
A g n e s (shat de armen om hem
keen) .

0, wat lang ben je uitgebleven!
Ga niet van mij ! Ga niet van mij !
Ben 'k alleen, dan kan 'k den sombren
Nachtvizioenen niet ontkomen !
Wat een nacht en wat een dagen,
Die twee en dan deze nacht !
Brand .
Kind, nu heb je me toch weer! (steekt een enkel lieht
aan, dat een zwak schijnsel in de kamer werpt) .

Je bent bleek .
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Agnes.
En moe en mat .
'k Heb verlangd en uitgekeken
En wat groen bijeen gebonden,
Weinig ; wat ik zelf gekweekt heb
En bewaard nog van den zomer,
m den kerstboom op to sieren .
't Struikje was voor hem bestemd ;
Ja, hij kreeg het ook - als krans ! (barst in tranen uit) .

Kijk, nu is 't half toegedekt met
Sneeuw
o God . . .
Brand .
Daar, op het kerkhof.
Agnes .
0, dat woord
Brand .
Droog of je tranen .
Agnes .
Ja, dat zal 'k ; maar wees geduldig ;
Heel mien ziel is nog als bloedend
Van een pas geslagen wood,
Al mijn kracht van wil verzwond . . .
0 maar dat wordt heel gauw beter !
Ben 'k eens over deze dagen
Heen, je hoort me nooit meer klagen.
Brand.
Moet je zoo Gods feestdag eeren?
Agnes .
Neen, ik weet - maar wees geduldig
Denk, verleden jaar gezond nog
Vroolijk, tierig, en van 't jaar
Weggedragen - ( huivert om het woord uit to
Brand (vast) .
Naar het kerkhof .
A g n e s (met een kreet) .
Noem het niet !
Brand .
Uit voile borst juist
Moet ik 't noemen, als je 't vreest !
Noemen moot ik 't, dat het klinke
Als een golfslag tegen 't hout !
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Agues .
Zelf meer dan je wel wilt weten
Lijdt je onder 't wreede woord ;
p je voorhoofd zie 'k de sporen
Van het zweet dat het je kost .
Brand.
Deze druppels op mijn voorhoofd
Zijn maar schuim van 't zilte water .
Agnes .
Is de druppel in je oog sours
Niets dan een gesmolten sneeuwvlok?
Neen, o peen, die is to warm ;
De oorsprong is je eigen boezem!
Brand.
Agnes, vrouw, kom, last ons beiden
Sterk zijn, strijden tegen 't leed,
Met vereende krachten trachten
Voort to treden, voet voor voet .
0, ik was een man girds buiten
't Water spoelde over de klippen,
Angstig dook de zeemeeuw onder,
Hagel sloeg mijn broze hulk ;
Vlak in 't midden van de fjord
Lager wij in 't zi edend water,
Mast en touwwerk kraakten zwiepten,
't Fokzeil scheurde aan flarden, woei
Ver in 't schuim weg van de vaargeul,
Iedre spijker kraste en knarste ;
Telkens donderden lawmen
Van de hoogte, aan beide kanten ;
Roerloos zat het achttal manner,
Riemen stil, als lijken voor mij .
0, toen voelde ik mij weer groeien,
I k was 't die aan 't roer bevel gaf,
'k Voelde dat God zelf mij wijdde
Tot mijn werk, het duurgekochte .
Agnes .
Licht is 't pal to staan in storm,
Licht to strijden in gevaar ;
0, maar denk aan mij, die her zit,
Stil, met droefheids kreunend neuren,
Die niet weet den tijd to dooden,
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ok al wil ik 't nog zoo graag.
Denk aan mij, wie, strijd-verstoken,
Zelfs geen glimp van 't vuur ten deel viel ;
Denk aan mij, wie maar een simple,
Kleine task is opgelegd ;
Denk aan mij : 'k zit thuis ; me erinren
Mag 'k niet - en vergeten kan 'k niet.
Brand .
Heb jIj een geringe task, jij?
Nooit was die zoo groot als nu .
Hoor, ik zal je eens vertellen
Wat in smart mij overkwam.
Dikwijls wordt mijn oog beneveld ;
'k Voel me ootmoedig en verteederd ;
Dan is 't of er vreugde school
In to kunnen schreien, schreien . . .
Agnes - denk eens, dan zie 'k God
Zoo nabij als nooit to voren,
Zoo nabij dat het mij toeschijnt
f ik rechtstreeks hem kon naadren .
En ik smacht om mij to werpen
Aan zijn boezem, als zijn kind ;
m mij vast omkneld to voelen
Door zijn sterken vaderarm.
Agnes.
Brand - o, zie hem altijd zoo,
Ms den God then je kunt naadren,
Meer een Vader, minder Heer !
Brand .
'k Mag niet, Agnes ; 'k mag den weg niet
Voor zijn eigen werk versperren ;
Ik moet groot hem zien en sterk .
Reuzengroot - dat eischt het heden,
Juist omdat het zelf zoo klein is .
0, maar jij kunt hem nabij zien,
Als een liefdevollen vader,
In zijn arm je hoofd neervlijen,
Rusten, rusten, ben je moe,
En verlicht weer van hem heen gaan,
Met zijn weerglans in je oogen,
En zijn glorieschijn doen dalen
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Tot mij, waar ik leed en screed .
Zie je, Agnes, zoo to deelen
Is de kern van 't ware huwlijk ;
De een moet strijden, zich verweren,
De andere alle wonders heelers ;
Dan eerst kan met voile recht
't Heeten dat de twee zijn een.
Sedert jij het wereldsch levee
pgaf, om mijn vrouw to worden,
Stout den teerling van je lot wierp,
Rust die roeping ook op jou .
Mij de strijd -- ten zege of val,
't Slaan in 't heetst van 't zonnebranden,
't Staan op wacht in koude en nacht -Jij moet reiken mij den vollen
Liefdebeker, laafnis biedend,
Hullen mij in teerheid zacht
nder 't pantser, als een yacht
0, je task is geen geringe !
Agnes .
Heel mijn doen en al mijn trachten
Is to zwaar voor mijne krachten ;
Al mijn denken, al mijn zinnen
Trekt zich samen om dat eene.
Allen is nog als een dicht .
Laat mij klagen, last mij schreien .
Help mij zoo om weer to vinden
In mij zelf en ook mijn plicht.
Brand, vannacht terwijl jij weg was,
Kwam hij stil mijn kamer binnen ;
Frisch en blozend was zijn wang ;
Luchtig in zijn dunne kleedje
Trippelt op zijn kindervoetjes
Hij naar 't bed waarop ik rustte ;
Strekt naar mij zijn armpjes uit,
Roept zijn moeder met eon lachje
Maar alsof hij smeekte om warmte !
Ja, ik zag het ! 0, ik rilde !
Brand.
Agnes !
Agnes .
Ja -- het kind iced kou !
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ch, dat moet ook wel daarbuiten,
p dat kussen van wat spaanders !
Brand .
't Lijk ligt onder sneeuw begraven ;
't Rind werd hemelwaarts gedragen .
Agnes (wijkt terug).
0, wat rift jij ze op, de wonde,
Gruwzaam, onder de ergste pijnen!
Dat, wat ruw jij 't lijk noemt, is nog
Altijd voor mijn hart het kind .
Ziel en lichaam vallen samen ;
Nog kan ik niet, zooals jij,
Tusschen dezen kieze' of deelen ;
Beiden zijn voor mij 't geheele :
All, daar onder 't sneeuwdek slapend,
Is mijn All ook van daarboven!
Brand .
Meen'ge wood moet opgereten,
Bloedig, eer je kunt genezen.

Agnes .
Ja, maar wees dan wat geduldig ;
Leid mij zacht, maar wil niet drijven .
Sta mij bij en steun mij, Brand !
Zeg 't zoo zacht als je maar kunt .
Jij, die als de stormwind buldert
In de hooge, plechtige urea,
Als een ziel zelf aan moet dragen
Steenen voor zijn levenskroon
Heb jij dan geen zachte toner
m die wilde pijn to dooven?
Heb je niet een woord dat opwekt,
Een dat wijst naar lichter dagen?
God, dien jij mij leerde kennen,
Is een koning in zijn burcht ; -Hoe zou ik hem durven naadren
Met mijn kleine moedersmart?
Brand .
Denk je beter je to wenden
Tot den God dien je eertijds kende?
Agnes .
Nooit meer, nooit meer ga 'k terug !
En toch is het vaak alsof ik
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Een verlangen voel daarheen
Waar het licht is, waar 't gaat dagen .
„Licht to heflen, zwaar to dragen",
Luidde aldus niet de oude leer?
Veel to groot zijn mij je rijken ;
A 11 e s is mij her to groot :
Jij, je werk, je doel, je roeping,
Al je willen, heel je weg,
't verhangend rotsgevaarte
En het al afsluitend water,
Winterduister, strijd en droefheid
Slechts het kerkj en is to klein .
B r a n d (getrof/en) .
't Kerkj e ? Alweer die gedachte !
Ligt die hier dan in de lucht ?
Hoe to klein?
A g n e s (schudt droevig het hoofd) .
Hoe kan ik zoeken
Naar een reden, met verstand ?
Komt niet stemming over iemand
Als een geurige ademtocht?
Waarvan kwam ze, waarheen gaat ze ?
't Is genoeg mij dat 'k haar vat .
En ik weet en voel het duidlijk
Veel to klein is hier ons kerkje .
Brand.
Volksgedroom is openbaring !
Honderd zielen die 'k ontmoette
Waren vol van die gedachte ;
Zelfs bij haar die half waanzinnig
Rondloopt stood die ook geschreven .
„'t Is benauwd daar, want '~t is klein"
Klonk het ; ook zij kon geen reden
Vinden voor wat zij er voelde .
Honderd vrouwen zeiden later
Veel to klein is ooze dorpskerk !
Deze klacht uit vrouwenmonden
Geeft den drang weer naar een prachtslot
Agnes -- o, ik zie het goed
Jij bent van God uitverkoren
Tot een engel op mijn pad ;
Zeker, vast, schoon in den blinde
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Weet jij joist den weg to vinden
Waar 'k alleen het spoor verlies.
Nooit kon dwaallichtschijn je lokken ;
De' eersten dag heb je al gewezen
Waar mijn ware rijk moest liggen,
Hield terug mij, die won stijgen
Hoog naar 't blauwe luchtgewelf ;
Deed mij kijken in mij-zelf,
Diep, in 't diepste van mijn wezen .
Agnes, weer heb je gezegd
t Woord dat insloeg als een flits,
Mij geleid, waar 'k dwalend grog,
Dagglans op mijn werk doen vallen .
Klein maar is des Heeren kerk her Goed ; dan waken wij die groot !
Nooit zag ik zoo duidelijk nog
Wat mijn Schepper me in jou gaf .
Daarom smeek ik, net als jij :
Ga niet van mij, ga niet van mij !
Agnes .
't Leed dat zal ik van mij schudden
En ik droog mijn tranen af ;
'k Zal mijn heugnisburcht toegrendlen,
Zooals 't aan een grafstee past,
En vergetens , zee zal voortaan
Van 't herinrmgsslot mid scheiden ;
'k Zal 't geluk dat eens mijn deel was
hit mijn beeldenwereld barmen,
Vrouw voor jou zij n, anders niet
Brand .
pwaarts gaat de weg naar 't grootsehe!
Agnes .
0, maar drijf mij niet met strengheid!
Brand .
Door mijn mood gebiedt een Hoogre .
Agnes .
Een van wien je zelf gezegd hebt
Dat hij niet den wil versmaadt
Waar geen kracht is tot de daad . (wit gaan) .
Brand.
Waarheen, Agnes?
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A g n e s (glimlacht) .
't Huislijk werk mag
'k Niet verzuimen, 't minst deze' avond .
't Vorig kerstfeest - weet Jo 't nog? -Zei je dat 'k verkwistend was .
't Licht was op in alle luchters ;
Groen was bier en mooie dingen,
Kinderspeelgoed aan den kerstboom ;
flier klonk blij gezang en lachen .
Brand, ook nu zal 'k weer ontsteken
Alle lichten voor den feestdag ;
Worden zal 't zoo mooi als 't kan
Voor bet groote stille f eest .
Gluurt dan God de kamer in,
Dan ziet hij 'n gestrafte dochter,
Een getuchtigd zoon - zijn kindren,
Die, deemoedig en gedwee,
Volgzaam weten en begrijpen
Dat zij, moog' bun Vader toornen,
Niet de vreugd verzuimen mogen
Zie je nu nog lets van tranen ?
B r a n d (drukt haar aan zijn hart
en last haar dan weer los) .

Kind, steek licht aan ; dat 's jouw werk!
A g n e s (glimlacht droevig),
Bouw jij dan je groote kerk!
0 maar zorg dat zij gereed zij
Voor de lente! (Af) .
B r a n d (kijkt haar na) .
Willig, willig .
Midden in haar groote droefheid,
Willig midde' in 't martlend vuur ;
Zinkt haar kracht, versaagt de geest ook,
Toch wil zij bet offer brengen .
Sterk haar, Heer, en neem den beker,
Neem dien bit'ren kelk van mij weg
Dat ik op haar of moest sturen
Wetsbetrachtingsvalk en havik
m haar hartebloed to drinkers !
1k ben krachtig, ik heb cooed ;
Leg op mij den last voor beiden,
Wees voor haar-alleen barmhartig!
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(Er wordt geklopt win de gangdeur . De fogd komt binnen) .
De Fogd .
her ziet u een geslagen man .
Brand .
Geslagen man?
De Fogd .
Als zoo-een kom ik.
U weet wel, toen ik van den zomer
U uit bet land verdrijven wilde,
Voorspelde ik u niet juist bet beste
Van de' uitslag van ons twistgeding. . .
Brand .
Welnu?
De Fogd .
Maar ondanks al mijn recht
Wil ik niet langer met u vechten .
Brand.
Waarom?
De Fogd .
mdat u beeft de m e e s t e n .
Brand .
Heb ik . . . ?
De Fogd .
Dat weet u zelf toch wel ;
U zoekt bet yolk van heinde en ver ;
Hier is, althans de laatste maanden,
Een geest gekomen over 't dorp,
Die, God zal 't weten, niet de mijne is .
En daaruit trek in de concluzie
Dat die van u is uitgegaan .
Hier is mijn hand ; wij sluiten vrede !
Brand .
Een strijd als de onze vindt geen eind
Voor een van ons verslagen is .
De Fogd .
Wat wil u meer voor 't eind des strijds
Dan vrede en minnelijke schikking?
'k Sla niet de verz'nen tegen prikkels ;
Ik ben maar een gewone man ;
Als op zijn borst de punt gericht is
Van 's vijands speer, geeft men bet op .
Heeft men alleen een stok tot of weer,
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Dan ruimt men beter tijdig 't veldt
En staat men als een eenzaam strijder,
Dan is 't verstandigst maar to wijken .
Brand.
her treffen, dunkt me, een tweetal dingen :
Eerst dat u mid den sterkste noemt ;
Ik heb de meesten . . .
De Fogd.
0, beslist
Brand .
Ja, mooglijk flu nog ; maar ten slotte, op de' ernst'gen grooten offerdag
Wie dan de sterkste wezen mag ?
De Fogd .
p de' offerdag? Maar lieve God,
Dat 's juist 'r een die her nooit zal komen!
In 't ergst geval komt 't offer neer
p 't leegen van der menschen zakken
De tijd 's humaan en wil geen offer van meer waardevolle stof.
En 't hinderlijkste van de zaak is
Dat 'k zelf behoor tot hen die het
Humane op den voorgrond drongen

En daardoor de' offerdag beletten,
Zoodat me' in zeekren zin kan zeggen,
Dat ik mij zelf ten offer bracht
In elk geval dat ik de roe vlocht
Voor 't slaan op eigen levenstaak .
Brand.
Dat u gelijk heeft, kan gebeuren .
Maar aan den andren karat begrijp
Ik nauw dat ge u gewonnen geeft .
Roe of geen roe, och, dat beduidt nets .
Een man is voor zijn task geschapen ;
Zijn doel is hem het aradijs!
f tusschen dat en hem zich stortte
Een zee - lag Satans land nabij,
Mag hid dan roepen : voort bezwaren !
De weg ter helle is immers korter? !
De Fogd .
Hierop moet 'k zeggen j a en neen ;
Want ergens moet een mensch toch landen
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En ziet Mj dat zijn moeite omniet is,
Wie doet graag een vergeefschen gang?
't Is eenmaal zoo : men wil vergoeding
Voor klein werk of voor grooten arbeid ;
En wint men 't niet in kamp en strijd,
robeer 't dan met toegevendheid .
Brand .
Maar nimmermeer wordt z w a r t toch w i t!
De Fogd.
Maar lieve vriend, wet helpt het u,
Al noemt ge jets wit gelijk de gletscher,
Als alien roepen : zwart als sneeuw ! ?
Brand .
U roept misschien wel mee ?
De Fogd .
ch, ziet-u,
Ik zeg niet z w a r t, maar liever g r ij s .
Humaan is 't wachtwoord ; 't yolk wil niet meer
Hardhandig worden aangegrepen.
Bedenk, wij levers in een vrij land ;
flier mag een-ieders meening gelden .
Hoe zou dan een man tegen alien
Zijn uitspraak doers in 't „zwart of wit"?
In 't kort, dear u de meesten heeft,
Is u de man die bovenaan staat .
Ik sluit, gelijk alle anderen,
Bij u mij ears, zoo goed als 't gaat,
En hoop dat niemand 't euvel duide
Dat ik niet tot het uiterst screed .
't Yolk oordeelt nu - ik zie het best
Mijn werk als geen geheel, als klein .
Zij achten en ding nu meer noodig
Dan jeer op jeer de' oogst to vermeerdren!
Niet meer gewillig draagt zijn deel
Een-jeder bij wear 't wezen moet
En is de wil niet mee in 't spel,
Dan moet een zaak de zege ontberen .
Het valt wel hard, dat ken u denken,
Het plan voor wegen en voor bruggen,
Het dempen van moerassen, plassen,
En nog veel meer, maar op to geven .
Maar lieve God, wet zal men zeggen ?
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Hij die niet winners kan moet wijken,
Geduldig wachten, wij slij k zwij gen
En alles van den tied maar hopen .
Nu - ik verloor de guest van 't yolk
Zoo als ik die gewonnen had ;
Dus moet ik flu langs andre wegen
Het mijne zien terug to krijgen.
Brand .
Maar was 't dan om 's yolks guest dat gij
Vernuft en kunst hebt aangewend ?
De Fogd .
0 neen, bij God, dat was het niet !
1k wou ten algemeenen nutte
Voor 't dorp het beste, en dat alleen .
Maar niet ontken ik dat in 't spel was
De hoop op eenig tastbaar loon
Voor welvolbracht werk, mettertijd .
Zoo is het toch : een werkzaam mensch,
Met gaven en gezond verstand,
Wil vruchten van zijn werken then,
Niet steunend door het levers gears
Lout'r en ailedn van een idee .
1k kan ook met den besten wil niet
Nalatig zijn voor eigen goed
En andren of'ren al mijn kracht .
'k Zit bij mij thuis op zware lasten :
1k heb een vrouw, verscheiden dochters ;
Die geldt mijn zorg het ailereerst. -Beginslen lesschen niemands dorst,
Beginslen stillen niemands honger,
Waar men, als ik, het huffs zoo vol heeft ;
En mocht niij iemand zijn verwondring
Daarover uiten, dan zeg 'k dit
Dat hij een slecht huisvader is .
Brand.
En nu is dus uw plan . . .?
De Fogd .
Te bouwen .
Brand.
To bouwen, zegt u ?
De Fogd.
Juist, jawel,
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Tot hell van 't dorp en van mij zelf .
Eerst wil 'k de reputatie weer
pbouwen die 'k her vroeger had ;
Verkiezingstijd staat voor de deur ;
Dus neem 'k mijn toevlucht tot lets groots,
Ga 't plan daarvoor vast kenbaar makers ;
Dan word ik de eerste haan van 't erf,
Waardoor 'k eens andren keus verhinder .
Nu heb ik zoo gedacht -- men kan
nmooglijk tegen stroom oproeien .
't Yolk wil, zooals't nu beet, „verheffing" ;
Die task is niet voor mij bestemd ;
lk help bet yolk slechts op de been,
Maar zoo lets moet vriendschaplijk gaan,
En bier zijn alien tegen mij .
Kijk, daarom ben 'k na rijp beraad
Tot 't plan gekomen, om, als 't gaat,
Den vloek der armoe to bestrijden.
Brand.
Uitroeien wil u die?
De Fogd.
0 neen !
Die 's immers een noodzaaklijk kwaad
Der maatschappij ; die moet men dulden.
Maar met wat overleg kan men
Haar wel in zeekre vormen buigen
En streng begrenzen, voor zoover
Men maar bij tijds daar acht op slaat .
Wij weten 't, armoe is de melt
Die 't best doet tieren alle kwaad ;
Welnu, die melt -- die dam ik in.
Brand .
En hoe, denkt u?
De Fogd .
Ja, kan u 't raden?
Voldoende aan een diep gevoelde
Behoefte en in 't belang ook van
't District, bouw 'k de armoe bier een pesthuis ;
Ja, pesthuis, zeg ik, kort en goed,
Daar 't de besmetting weren moet .
En dat gebouw, heb 'k zoo gedacht,
Verbindt men licht aan een arresthuis
208

BRAND .

Zoodat de oorzaak en 't gevolg
Bier opgesloten worden beiden,
Slechts door een tusschenmuur gescheiden .
En nu 'k toch eenmaal aan den gang ben,
Zoo is 't mijn plan er bij to bouwen
Een vleugel -- onder 't zelfde dak
Voor kiezingsmeetings en gelagen,
Voor ernstig werk zoowel als feesten,
Met spreekgestoelte en zitplaatsruimte --In 't kort : een politiek orkesthuis .
Brand .
Dat is hard noodig, 't laatst vooral !
Toch weet 'k jets, daar 's nog meer gebrek aan .
De Fogd.
U denkt hier aan een gekkenhujs ?
Ja zeker, dat is dringend noodig .
't Was ook aanva nklijk mijn gedachte,
Maar na wat overleg met andren
Kwam 'k van dat denkbeeld weer terug ;
Want hoe aan middelen to komen
Voor zoo'n geweldig groot gebouw?
Geloof mij, zoo'n gesticht zou kosten
Een buitensporig hooge som,
Als iedereen die 't noodig heeft
Een onderkomen daar moet vinden .
Men moet vertrouwen op den tijd,
Niet enkel bouwen voor zichzelf. . .
't Gaat al vooruit met reuzenschreden
't Vorig jaar pas - dit jaar to klein.
U ziet hoe alle volksbelangen
ntzaglijk uitgegroeid al zijn ;
Met zevenmijlslaarze', als behekst,
ntwik'len krachten zich en gaven
In wat voor yak u maar wilt noemen .
't Wierd dus een al to dure grap
ns nageslacht plaats to bezorgen
Voor zich, met kindren en met vrouwen .
En daarom zeg ik : Lieve God,
Dien tand, dien trekken we ook wel uit !
Brand .
En toont zich iemand al to gek,
Dan heeft u toch de groote zaal .
14
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D e F o g d (vergenoegd) .
Ja, die staat meestentijds toch ledig!
Die inval, Brand, die was heel snedig !
Als 't bouwplan flu maar niet mislukt,
Dan krijgen wij 't gesticht flog gratis,
Verzaamlen we onder 't zelfde dak,
Beveiligd door dezelfde vlag,
De wezenlijke elementen
Die voor ons dorp kenmerkend zijn :
Daar hebben wij ons schooierdom,
Met heel den schurkentroep er bij,
Kraukzinnigen, die los en vrij
Rondliepen zonder hulp of tucht
Dan hebben we onzer vrijheid vrucht
Met kiesstrijd, 's sprekers hooge vlucht,
Ben raadzaal waar wij overleggen,
Wat dient in 's dorps belang gedaan
De f eestzaal, waar we elkaar beloven
Het erf der vaadren to bewaren .
Als 't zaakje niet in duigen valt,
Dan krijgt de zoon der klippen al
Wat hij met billij kheid kan eischen
m recht naar eigen zin to leven .
Helaas, de streek hier is niet rijk ;
Maar staat eerst dat gemeenschapshuis,
Dan, denk ik, kan men 't noemen hier
Met recht een welbestuurd district .
Brand.
Maar 't geld . . .?
De Fogd .
Ja juist, daar zit de knoop,
In deze als in elke andre zaak ;
De lust is zwak om bij to dragen,
En zoo u mij uw hulp onthoudt,
Dan weet ik dat 'k de vlag moet strijken .
Maar steam u met de macht van 't woord
Mijn plan, dan zal het vast gelukken -En komt het to een'ger tijd tot stand,
Dan zal 'k u waarlijk niet vergeten!
Brand .
Dus - 't is uw plan mij om to koopen?
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De Fogd .
lk zou bet liever anders noemen,
Mijn plan ; tot weerzijds nut en voordeel
De tweedrachtskloof die tusschen ons
Tot nu toe gaapt, en waar wij mete
Bij kunnen winners, to gaan dempen .
Brand .
Dan heeft u slecht uw tijd gekozen . . .
De Fogd .
Ach ja, ik weet, het groote leed,
Dat pas uw ouderhart gewond beef t . . .
Maar 'k dacht : uw kracht, uw manlijkheid,
En de behoefte van 't district . . .
Brand .
Zoowel in vreugde als in leed
Sta 'k met mijn hulp gereed, als 't moet ;
Maar om een andre reden doet
U dezen keer vergeef uw best .
De Fogd .
Die reden is . . .?
Brand .
lk zelf wil bouwen.
De Fogd .
Wat! Bouwen? Mij mijn plan ontnemen? . . .
Brand .
Niet heelemaal. (wijst naar buiten) .
Kijk, ziet u ginds . . . ?
De Fogd .
Daar?
Brand .
Ja .
De Fogd .
Dat groote houten huffs?
De veestal van de pastorie ?
Brand .
Neen, dat niet -'t kleine houten huisje.
De Fogd .
Wat ! 't Kerkj e !
B r a n d (knikt) .
Dat wil 'k grooter bouwen .
De Fogd .
Neen, boor eens, daar komt nets van in !
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Aan 't kerkje zal geen stervling raken ;
Het waar' mijn denkbeeld mij ontnemen!
Mijn plan is klaar, en daar is haast bij ;
Maar 't uwe werpt mij uit het zadel ;
En beide to gelijk, dat is
Te veel
geef u dus toe . . .!
Brand .
Ik heb
Nooit-ofte-nimmer toegegeven .
De Fogd .
Nu moet u 't, man! Bouw mijn arresthuis
Met pesthuis, politiek orkesthuis,
't Gesticht, in 't kort, dat alles saam
Wie vraagt er dan naar de oude kerk?
En waarom die omvergehaald ?
Ze was toch vroeger groot genoeg.
Brand.
Wel mooglijk ; maar ze is nil to klein.
De Fogd .
I k heb ze toch nooit vol gezien!
Brand.
Een enkle ziel zelf s kan daarbinnen
Geen ruimte voor verheffing vinden .
D e F o g d (schudt verwonderd het
ho ofd) .

Dan geeft die enkle ziel 't bewijs
Hoe noodig hier mijn gekkenhuis is .
(op anderen toon) .

Laat de kerk staan, dat wil ik raden,
Men kan ze toch in zeekren zin
Een oud, eerwaardig erfstuk noemen .
Het is een erfstuk, onvervreemdbaar
En 't wordt niet em een nuk vernietigd !
Al komt er van mijn bouwplan nets,
Toch zal 'k als f eniks uit de asch
Herrij zee in de guest van 't yolk !
Ik kom op als een ridder koen
Voor 't monument hier op ons strand !
her was eertijds een offerplaats
't Was vast in koning Bele's tijd,
En daar verrees de kerk toen later
Uit vromer helden roof en buit .
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Eerwaardig in haar simple pracht,
Hoogheilig in haar oude dracht,
Stood trotsch zij tot in ooze dagen . . .
Brand .
Maar wet getuigde eertij ds van macht
Rust toch al lang bij 't voorgeslacht
Nu is daarvan geen spoor meer over .
De Fogd .
Dat is bet juist! Zij is zoo oud,
Dat ze eig'lijk al niet meer bestaat ;
Maar in mijn grootvaars tijd, toen zat
Er in bet muurwerk nog een get . . . 1)
Brand .
Een get?
De Fogd .
Zoo wijd wel als een vat!
Brand .
Maar de muur zelf ?
De Fogd .
Ja, die was weg .
Kijk, daarom moet ik ronduit zeggen :
De kerk to sloopen is onmooglijk ;

Dat ware een schandelijk, een gruwlijk
Barbaarsche dead, zonder gelijken!
En 't geld - waar haalt u dat vandaan?
Denkt u dat men bier zoo vrijgevig
Voor zulk een onvoldragen plan
Maar daadlijk in de beurs zal tasters,
Als met een beetje reparatie
Men de oude nog wel zoo ken stutters,
Dat zij bet onzen tijd nog uithoudt?
Maar gaat u zelf maar onderzoeken --Ik ben bet toch die overwin .
1 ) „ Aan een avond in de Scandinavische Vereeniging to Rome
herinnert de pleats in Brand waar er van gesproken wordt dat er
slechts een get in den muur van de oude kerk is overgebleven . it
shat namelijk op een vertoonen van antiquiteiten door advokaat
Klubien, waarbij deze o . a, bet sleutelgat van den tempel van Jupiter
Capitolinus zien liet, als bet eenige en laatste overblijfsel daarvan ."
L . Dietrichson, Vervlogen T ij den I, bl. 341 .
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Brand .
'k Ben niet van plan de lui to presses,
Zelfs om geen cent voor 't nieuwe Godshuis .
Uit eigen mid'len wil ik bouwen ;
Mijn erfdeel, al wat ik bezit
Stel ik beschikbaar voor dat doel .
Nu, f ogd, denkt u nu nog zoo driest
Van meening mij to does verandren?
D e F o g d (met gevouwen harden) .
lk sta als uit de lucht gevallen !
Van zoo jets boom men in geen steden
En bier in 't dorp, waar iedereen
Zoo vast de hand houdt op den zak
Voor wat zelfs dringend noodig waar'
Hier komt u met een stortvloed aan
Die blinkt en fonkelt, sprankelt, schuimt
Neen, Brand, 'k moet zeggen, 'k sta verstomd !
Brand .
Al lang deed 'k in gedachten afstand
Van 't geld . . .
De Fogd .
Ja, 'k hoorde wel een fluistren
Van dirges, die op zoo jets wezen .
Maar 'k dacht, dat wares louter praatjes .
Wie wil ecu zoo groot offer brengen
waar 't hem geen zichtbaar voordeel geeft?
Maar dat 's geheel uw eigen zaak
Gaat u nu vooraan, dan zal 'k volgen
U is in 't vuur nu, u kan werken,
lk kom er ook -- zij 't schree voor schree,
Brand, bouwen wij die kerk, wij twee !
Brand.
Wat ? Wjl u uw plan later glippen ?
De Fogd .
De lieve God weet dat ik 't wil !
lk was wel gek, als ik 't niet deed .
Wie heeft, denkt u, 't yolk op zijn hand,
Als de een bet voeren, mesten wil
En de ander melken, scheren, plukken?
Wis-en-waarachtig doe ik mee !
lk ben voor 't denkbeeld vuur en vlam,
Gepakt, bewogen, haast ontroerd !
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't Was een gelukkig toeval dat
Vanavond naar uw huffs mij dreef ;
Want zonder 't mijn was misschien
Bij u uw plan niet eens ontstaan
Althans niet aan het licht gekomen .
Zoo is 't dan toch mijn eigen werk,
Het bouwen van die nieuwe kerk !
Brand .
Maar denk er aan, de statig-oude
Ruin kan niet blijven staan!
D e F o g d (kijkt naar buiten) .
Bekeken zoo in 't dubbel licht
Van nieuwe maan en versche sneeuw,
Ziet zij er uit als een kavalj e .
Brand.
Wat zegt u?
De Fogd .
Brand, ze is to oud !
Het is mij ganschlijk onverklaarbaar
Dat ik 't nooit voor vanavond zag.
De hanebalken staan al scheef ;
't Gebruik wordt weldra hoogst gevaarlijk .
En waar is stijl, architectuur?
Noch in het dak nosh in den muur .
Hoe moet men zulke bogen noemen?
Een vakman zou : afschuwlijk! zeggen . . .
En bij mijn ziel, 't bemoste dak
Is niet uit koning Bele's dagen .
Neen, pieteit kan ook to ver gaan !
En iedereen moet toch begrijpen
Dat zulk een oude rotte kast
Een onding is, dat her niet past !
Brand .
Maar als nu 't yolk zich eens verzette
En tegen slooping zich verklaarde ? . . .
De Fogd .
Wil niemand antlers dan wil 1k .
Ik zal terstond, hoe eer hoe liever,
Nog alles reeglen en beschikken,
at 't zaakje glad van stapel loopt .
'k Zal werken, schrijven en mijn best doers .
Nu ja - u kept den fogd genoeg !
215

BRAND .

En kan 'k geen helpers samendrijven
Voor 't sloopingswerk, uit 't domme yolk,
Dan pak ik aan met eigen handers
En breek het stuk voor stuk zelf of .
Ja, moest 'k mijn vrouw en al mijn dochters
Doers helpers bij 't vernielingswerk
Tegen de vlakte moet die kerk !
Brand .
Nu spreekt u op gansch andren toon
Dan dien waarop u straks nog sprak !
De Fogd .
't Gevolg is 't van humaniteit
Dat me' alle eenzijdigheid ver mijdt .
En heeft de dichter het niet mis,
Dan is het joist een heel mooi jets
Dat onze geest gevleugeld is
Met andre woorden : dat hij vliegt .
Vaarwel! (neemt zijn hoed)
Nu moet ik naar de bende .
Brand .
Naar wat ?
De Fogd .
Ja, denk eens, ik met nog een
Heb aan de dorpsgrens opgepakt
Een troep Zigeuners - leelijk volkje!
Een stevig touw had 'k tot mijn hulp ;
Nu zitten zij in een huffs gevangen
Daar, wat naar 't noord ; maar ik mag hangers,
Heeft de een of de andre 'm niet gesmeerd . . .
Brand .
En pas is 't Kerstfeest ingeluid . . .
De Fogd .
Wat doet dat satansvolk ook hier?
Maar ja, dat spreekt, in zeekren zin
Behooren zij tot dit district - (lachend)
En zelfs tot u ! Hoor, een mooi raadsel,
Los dat eens op, als u het kan
Er levers menschen die bestaan
Door haar van wie uw levers uitging,
En toch bestaan zij heel gewoon
mdat zij zijn van andren stam !
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ch God, er is zoo menig raadsel !
Men staart er op -- maar kan 't niet raden .
De Fogd .
Maar dit is toch zoo moeilijk niet !
U heeft meermalen wel gehoord
In 't dorp - zoo her en daar een woord
Van dien armoed'gen jongen her
Die zoo geleerd was als vies priestess -En om uw moeder aanzoek deed . . .
Brand .
Wat verder?
De Fogd .
m een schatrijk meisj e !
Maar zij, natuurlijk, stuurde 'm naar
Den Bloksberg, wat hij moest verwachten .
Maar weet u wat de vent toen deed?
Hij werd van droef heid haast krankzinnig
En trouwde eindlijk met een andre, een
Zigeunerin -- en voor zijn dood
Liet hij een spruit na aan de bende
Die rondzwerft flu in zonde en nood.
Ja, een van die gemeene heksen
Mocht ons district zoo waar behouden -Ter heugnis aan zijn fljn gedrag . . .
Brand .
En dat is . . . ?
De Fogd.
We!, de wilde Gerd !
B r a n d (op gedempten toon) .
Aha !
D e F o g d (vroolijk) .
Wat? 't Raadsel is niet slecht!
Zij toch bestaat alleen door haar,
Die u tot oorsprong hebt gehad ;
Want liefde voor uw moeder was
De drang die haar het levee schonk .
Brand .
Zeg, f ogd, is er dan nets wat strekt
Tot hulp voor die verdoolde zielen?
De Fogd .
huu ! achter tuchthuisdeuren met ze !
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Daar is geen goed meer aan to doers ;
Wie hen wou redden zou den dowel
Bestelen, die failliet moet gaan
Als hij van de aard zijn deel niet krijgt .
Brand .
U dacht toch een groot huffs to bouwen
Ten schutse tegen pijn en nood?
De Fogd.
Dat voorstel, nauwlijks was 't gedaan
f hij die 't deed nam 't weer terug .
Brand.
Maar ass 't nu toch - het was toch mooi . . .
D e F o g d (glimlachend) .
Nu spreekt ook u op andren toon
Dan die waarop u straks nog sprak !
(kiopt hem op den rug) .

Laat 't doode dood zijn en vergeten ;
Een man moet handlers vast, beslist .
Vaarwel ! lk mag niet langer toeven
'k Moet er op uit om to beproeven
Die paar ontsnapten op to sporen .
Tot spoedig dus . Een vroolijk Kerstfeest!
Vaarwel, vaarwel! En groet uw vrouw! (af ) .
B r a n d (na een poos van zwijgend
nadenken) .

0, eindloos is 't verzoeningswerk hier !
Zoo wild, zoo boot dooreen geward
Zijn al die duizend noodlotsdraden . . .
Zoo liggen zonde en vrucht der zonde
Dooreengemengd, elkaar besmettend,
Voor hem die 't ziet een duidlijk blijk :
Recht - bloedig onrecht . . . 't is gelijk .
(gaat naar het venster en staart sang naar buiten) .

Mijn kind, jij vies, arm schuldloos lam,
Als offer voor mijn moeders daden ;
Een kranke ziel kwam ass gezant
Van wie troont boven wolkenkam,
En zij gebood mij dat 'k den teerling
Van de beslissing werpen zou,
En deze kranke ziel ontstond
Door 't dwalen van mijn moeders ziel!
Zoo heeft God zonde's pleit beslecht,
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Herstelt Hij evenwicht en recht
En slingert uit zijn hooge sfeer
Bezoeking op dit menschdom neer,
Tot in het derde en vierde lid .
(wijkt verschrikt van het venster terug) .

Ja, Gods wet rust op ons geslacht !
Zijn eerste doel is evenwicht .
Slechts de offervaardigheid heeft macht
Tot 't laten rijzen van de schaal ;
Maar 't woord woodt listig weggelogen,
Want 't menschdon beeft al bij het hooren!
(loopt een tijdlang de kamer op en neer) .

En bidden? Bidden? Hm -- een woord
Dat o zoo gauw del3 mond ontglipt
Dat men in iedren stand verspilt .
't Beteekent om genade smeeken
In wind en weer der raadslen Raadsel,
m Christus' tusschenkomst to beedlen,
m hoog to heffen beide handers,
In twij f els poet staand tot de knieen !
0 ja, was daar de zaak mee klaar,
Dan durfde ik, als een ander, 't wagers
Te haamren ears des Heeren poort,
Die „vreeslijk om to lovers" is!
(bl

ijft stil in gedachten stann)

Toch -- in der angsten ergste dagen,
In 't leed van dien verschrikkingsstond,
Toen, slapend op zijn doodespond,
't Kind door geen kus van moeders mond
Meer tot een glimlach was to wekken
Wat was dat . . . ? Bad ik dan toen niet?
Wear kwam die zoete roes vandaan,
Die stroom van zang, die melodie,
Die klonk van ver en j oeg voorbij
En hoog mij ophief, licht en vrij ?
Bad ik? Was 'k in gebed verzonken?
Heb ik hier met mijn God gesproken?
Verstond hij mij ? En zag hij neer
p 't huffs van droefheid, wear ik schreide? -Wet weet ik ! Nu is 't donkey weer
Rondom mij, alles weer gesloten,
En nergens, nergens licht to vinden . . .
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Ja, Agnes

zien doet ze in den blinde . . .
(roept angst-ig)

Licht, Agnes,

zoo ge 't geven kunt!

(Agnes opent de deur en komt binnen met de aangestoken
kaarsen voor het feest ; een helder licht valt over de kamer) .

Brand .
Licht !
Agnes .
Zie je niet het kerstlicht, Brand?
B r a n d (zacht) .
Ha, 't kerstlicht!
A g n e s (set de kandelaber op tafel) .
Ben 'k lang weggebleven?
Brand .
Neen neen !
Agnes .
Maar och, wat heb je 't koud ;
Je moet verkleumen . . .
B r a n d (krachtig) .

Neen !
A g n e s (glimlachend) .
Hoe trotsch!
Je wil geen warmte of licht behoeven .
(stookt de kachel op) .

B r a n d (loopt op en neer) .
Hm, wil niet !
A g n e s (stil voor zich self, terwijl
zij de kamer versiert) .

Hier zal 't kerstlicht staan .
Het vorig jaar, hoe greep hij toen
Naar t bhnkend kaarslicht met zijn handjes!
Hij was zoo blij, gezond en flunk,
En bong voorover uit zijn stoeltle
En vroeg of dit flu was een zon ! ( verzet het licht een
beetie) .

Nu valt het schijnsel van het licht
Naar buiten -- over die plek daar.
Nu kan hij door de vensterruit
Den glans zien, van zijn rustplaats uit .
Nu kan hij gluren onbemerkt
In 't feestlijk stralende vertrek. . .
Maar als van tranen dof is 't glas
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Wacht, wacht, 't zal dra een glimlach toonen . . .
.
(droogt het glas of)
B r a n d (heft haar met de oogen
gevolgd en zegt zachtjes) .

Wanneer zal toch de storm bedaren
Dier zee van smart, zoo woest beroerd !
Die moet bedaren .
A g n e s (voor zich zelf ) .
Kijk, hoe licht!
Nu is 't als viel de scheidsmuur weg,
Alsof de kamer zich verwijdt,
Alsof de harde, kille grond
Werd tot een zacht en lekker bedje,
Waar 't kindje zoet en goed kan slapen .
Brand .
Wat doe je, Agnes?
Agnes .
Sst! Wees still
B r a n d (dichterbij) .
Waarom trok je 't gordijn ter zij ?
Agnes .
't Was maar een droom ; nu is 't voorbij .
Brand.
't Zijn droomen die ons strikken spannen .
Maak 't dicht weer
A g n e s (smeekend) .
Brand !
Brand .
Maak dicht ! Maak dicht !
Agnes .
0, wees niet hard ; dat is niet goed !
Brand .
Dicht ! Dicht !
A g n e s (maakt de luiken dicht) .
Nu is dan alles dicht.
God zal wel niet beleedigd zij n,
Als 'k in een oogenblik van droom
Dronk uit de bron van troost . . .
Brand .
0 neen
Hij is een zacht, inschiklijk rechter ;
Je komt met hem niet in conflict,
221

BRAND.

Als in den dienst dien je Hem wijdde
Sours wat afgoderij mocht sluipen .
A g n e s (barst in tranen uit) .
0, zeg mij dan : hoe ver gaat de eisch ?
'k Ben moe, doodmoe -- als vleugellam.
Brand .
'k Heb je gezegd : in zee geworpen
Is 't oiler dat niet a 11 e s is .
Agnes .
Maar ik gaf a 11 a s ; 'k heb nu niets meer !
B r a n d (schudt het hoofd) .
Meer offers staan je nog to wachten.
A g n e s (glimlacht) .
Eisch dan ! Nu heb 'k den moed der armoe !
Brand.
Geef !
Agnes .
Neem ! ch Brand, j e kunt niets vinden !
Brand.
Je smart en je herinneringen,
Je zondig-smachtende verlangen . . .
A g n e s (in wanhoop).
'k Heb ook nog mien gemarteld hart!
Ruk nit ! Ruk nit !
Brand .
In gapende' of grond
En doelloos wierp je t offer weg,
Als je gaat huilen our 't verlies.
A g n e s (rut) .
Je weg tot God is eng en steil.
Brand .
De vaste w i 1 kept deze' alleen
Agnes.
Dus geen gena . . . ?
B r a n d (afwijzend) .
Alleen door offers .
A g n e s (staart voor zich uit
zegt fel bewogen) .

Nu opent, als een afgrond wijd,
Zich 't woord der Schrift, dat 'k nooit to voren
Geheel verstond.
222

era

BRAND .
Brand .
Welk is dat woord ?
Agnes .
Hij, die Jehova ziet moot sterven .1)
B r a n d (shat zijn amen om hear
been en drukt hear vast
tegen zich aan) .
0, schuil weg, schuil weg ! Zie Hem niet !
Doe je oogen toe . . .
Agnes.
Is Jo dat ernst ?
B r a n d (laat hear Los) .
Neon
Agnes .
Brand, Jo lijdt.
Brand .
Ik hob Je lief .
Agnes.
Hard is je liefde .
Brand .
Al to hard?
Agnes .
Vraag nets ; ik volg je wear jo gaat .
Brand .
Geloof je dat ik onberaden
Je jeugd onttrok ears spel en daps?
Dat 'k voor eon halfheid je moest treffen
Met offerwilligheids gebod?
Wee ons, den wear' to duur, to zwaar
Het offer door ons bier gebracht .
Je bent mijn vrouw, je heele levee
Tot 's Heeren dienst mag ik dus eischen .
Agnes .
Ja good - maar ga niet van mij weg .
Brand.
Ik hob behoefte aan stilte en rust
De kerkbouw zal flu gauw beginners . . .
Agnes .
Mfjn kerkje viol in puin en gruis . . .
1) Exod. 33 : 20, Richt. 13 : 22 .
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Brand.
Was dat des barters of godshuis,
Dan moest de storm het nederstorten .
(omhelst haar als in angst) .

Vrede zij met je - en door jou
ok mij en wat bet mij ne is !
(gaat naar de zijdeur) .

Agnes .
Brand, mag ik van bet raam een beetje
De blinders losdoen - slechts een reetje?
Heel even maar? Toe, mag ik?
B r a n d (in de dear) .
Neen. (gaat zijn
kamer binnen) .

Agnes .
Afgesloten !
Afgesloten
Zelfs 't vergeten sluit hij of !
Klacht vergrendeld, zucht verzegeld,
't Slot op hemel en op graf !
Ik wil weg ; ik kan niet aadmen
In die kwellende eenzaamheid! . . .
weg? waarheen? Zien niet van boven
Strenge oogen hoe ik lijd?
gars ik op mijn vlucht meevoeren
wat mijn hartsbezitting is?
Kan 'k ontkomen, als ik 't wilde,
Aan dien angst, die leege stilte?
(luistert aan de dear van Brands kamer)

Hardop ieest hij ; tot zijn oor
Dringt mijn stem van bier niet door .
Nergens hulp ! Geen raad, geen troost !
Ach, de God van 't Heilig Kerstfeest
Kan slechts luistren naar der rijken,
Kinderrijken, gelukzaalgen,
Dank en zang en spel en daps .
Kerstmis is een tijd van juublen .
Mij, verlaten moeder, ziet Hij
Niet nosh schenkt mijn klagen aandacht.
(gaat voorzichtig naar bet venster) .

Zal 'k de luiken openschuiven,
Dat bet voile heldre licht
't Spook van angst en schrik verj age
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Uit zijn donkey slaapvertrek?
Neen, hij is niet meer daarginder !
gerstmi s is toch 't feest der kinderen -Hierheen komen mag hij thans ;
Mooglijk staat hij nu daarbuiten,
Reikt met de armpj es om to tikken
Tegen moeders dichte ruiten . . .
Hoorde ik daar een kind niet schreien?
Alf, ik weet noch hulp noch raad !
Dicht is 't hier ; je vader deed het -Alf, 'k mag flu niet open doers!
Een gehoorzaam kind ben jij ;
Nooit deed jij of ik verdriet hem .
0, vlieg gauw weer naar den hemel :
Daar is licht en daar is vreugde
Daar is spel van kinderscharen .
Maar last niemand je zien schreien
Zeg niet dat je vader 't huffs sloot
Toen je aan de deur kwam kloppen.
't gindje kan nog niet begrijpen
Wat is groote-menschen-plicht .
Zeg dat leed en zorg hem drukte
Zeg dat hij het was die plukte
Schoone bladen tot een krans .
gars je 'm zien? Dat is zijn werk!
(luistert, bedenkt zich en schudt het

hoofd).

ch, ik droomde ! Meer dan luiken
Is het wat ons beiden scheidt .
In den gloed van 't loutringsvuur eerst
Stort de scheidingsmuur ineen,
Barst 't gewelf en breken grendels
gnarsen kerkerdeuren-hengels,
Springt er open 't groote slot !
Veel, heel veel moet hier gebeuren,
Voor we elkander kunnen weerzien
'k Zal in alle stilte werken,
m zijn eischen to voldoen ;
'k Zal mij harden, ik zal w ill a n. . .
Maar vanavond is het Kerstf eest.
Hoe verschillend van het voor'ge
Stil - het feest wil ik toch vieren ;
'k Haal to voorschijn al mijn schatten . . .
5
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Hoe oneindig veel die waard zijn,
Na 't verhes van mien geluk,
Slechts een moederhart kan 't vatten .
(zij knielt veer bij de commode, trekt een la open en haalt
er verscheidene dingen uit to voorschijn . p hetzelfde oogenblik
doet Brand de dear open en wil tot haar spreken, maar als haj
merkt wat zap van plan is, wacht h2j en bl jf t staan . Agnes
ziet hem niet) .
Brand (zacht) .
Eeuwig 't zelfde om 't graf been zweven,
't Zelfde spelen op dat kerkhof . . .
Agnes .
Hier 's de sluier . Hier de mantel
Dien hij droeg toen hij gedoopt werd .
Hierm knoopte ik zijn jurkje . . .
(houdt bet in de hoogte, kijkt er naar en lacht) .
ch, wat stood hem dat toch lief !
rachtig was mijn kleine vent
Waar hij zat in 't kerkgestoelte . . .
her de sjerp en bier bet buisje
Dat hid droeg den eersten keer
Toen hij buiten komen mocht .
0, bet was toen veel to lang,
Maar bet werd hem gauw to klein al -Dat zal 'k maar her nederleggen . . .
Wantjes, kousjes -- wat een beenen! . . .
En zijn nieuwe zijden mutsje,
Dat hij kreeg toen 't koud grog worden,
Mooi en frisch en ongebruikt flog .
0, en daar ligt flog bet reisgoed
Waar hij warm in werd gewikkeld
m to reizen hcht en zacht .
Toen ik die weer weg gelegd had,
Toen ontzonk mij al mijn kracht .
B r a n d (wringt de handen in smart) .
Spaar mij, God ! lk kan haar laatsten
Afgodstempel niet verbrijzlen ;
Zend een ander, zoo bet moet !
Agnes .
Hier zijn vlekken - heb 'k geschreid ? . . .
Wat een schat ! Bestikt met paarlen,
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Smart-betast, gedrenkt door tranen,
Glass-omstraald van 't wee der keus,
Heilig !
dat 's de kroningsmantel
Dies hid droeg in de' o1 erdoop !
0, wat ben ik toch nog rijk !
(Er wordt hevig aan de gangdeur geklopt; Agnes keert zich
om met een kreet en ontwaart tegelijkertijd Brand . De dear
wordt opengerukt, en een havelooze vrouw, met een kind op
den arm, komt haastig binnen) .
D e V r o u w (ziet het kindergoed en
roept tegen Agnes: )

Gif mij wat, gij ruke moeder !
Agnes .
Jij bent honderdmaal zoo rijk!
De Vr0UW.
Ha, gij bint al net as de andren .
Mooie woorden gin gebrek !
B r a n d (komt nader) .
Zeg mij wat je hier komt zoeken .
De Vrouw.
Jou niet, want gij bint een priester !
Liever in den storm daar buuten
As van zonde boons preeken ;
Liever vluchten tot ik neerval
f verzuupen, en verrotten
Ergens op een van die scheren,
Dan jou, zwartrok, aan to hooren,
Die mij naar de hel wil jagen!
gas ik 't helpers, voor den donder !
Dat ik werd tot wat ik bin?
Brand (zacht) .

Deze stem, die ruwe trekken
Doers me in angstvermoeden rillen ! . . .
Agnes .
Rust, en warm je, als je 't koud hebt .
Heeft 't kind honger, 't zal wat hebben . . .
De Vrouw.
't Wurm van een zigeunerwiif
Mag niet zitten waar het goed is .
Voor ons ziin de buutenwegen,
Holes, bosschen, hei en bergen ;
Trekken, zwerven is ons lot ;
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fluus en heard, die ziin voor jullie.
'k Mot er uut weer as de bliksem,
Zij ziin achter me as honden
Fogd en leensman, al dat wetvolk .
Binders zouen z' me, as ze konden !
Brand .
flier is 't veilig voor je .
DeVrouwD
flier?
nder 'n dak en tusschen muren?
Nee hoor ! den gift winternacht
Beetre lucht nog voor ons beije .
Maar iets om het wurm to dekken !
De oudste broer liep weg, den vuulik,
As een dief met al de vodden
Wear 'k hum in gewikkeld had .
Kiik, hij is zoo goed as nakend,

Blauw en net en half bevroren
In de sneeuwbui van dear-straks .
Brand .
Vrouw, behoed je kind voor 't lot
Van je-zelf : 't leidt ten verderve .
Dat hij refiner, beter worde !
't Brandmerk ken nog weggewischt . . .
De Vrouw.
Ja, gij wit er alles van !
Zoo'n godswonder - gin die 't ken .
En dat mot ook niemand kunnen !
Strijd met julie die 'm verstieten!
Wit-te wear 'k dat jong gebaard heb?
An de slootkant van den weg, ja!
nder drank, spel en gebleer .
't Wier gedoopt in vuul en derrie,
Koolasch wier gebruukt voor 't kruus
En gelaafd wier 't uut de drankflesch . .,
't Eigenst uur dat 't uut de kool kwam
Stongen ze om ons hin to vluuken
Wit-te wie ? Nou j a, God beter 't!
't Jong z'n veer -- en den z'n vaders !
Brand .
Agnes ?
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Agnes.
Ja .
Brand .
Je kent je plicht .
A g n e s (met schrik) .
Brand ! Aan haar ! 0 neen, dat nooit !
De VroUW.
Gif me, gif me ! Gif me alles !
ue lappen, van die zijje ;
Niks is mij to slecht, to goed,
As 't dat kind nog maar verwerremt .
't Het zoovort gin asem meer .
Sterft ie, laat 't dan niet in kou zun ! . . .
B r a n d (tegen Agnes) .
Wederom geef t God een teeken !
e Vr0UW .
Er is zat voor je eigen jong
Hed-de niks niet voor de mijne?
't Zij wat liifgoed, of 'n doodshemd?
Brand .
Hoor je niet hoe in haar woorden
't Manend woord van Boven klinkt?
DeVrouw .
Gif me !
Agnes .
at is heiligschennis !
Misdaad aan mijn kleinen doode!
Brand .
Doelloos was zijn dood, als op den
Drempel reeds zijn weg moest enden.
A g n e s (gebroken) .
't Zij dan zoo - je wil geschiede .
'k Treed mijn bloedend hart met voeten.
Vrouw, kom bier, neem wat je wilt
'k eel met je mijn overvloed . . .
DeVrouw.
Gif me !
Brand .
Deelen? - Agnes, deelen?
A g n e s (met wide kracht) .
Dood mij liever dan dat alles
weg to stelen ! 'k Ben geweken
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Voet voor voet -- ik kan niet verder !
Geef de helft ; z' heeft niet meer noodig!
Brand .
Was het heele dan to veel,
Toen 't voor je eigen kind gekocht werd?
Agnes (geeft) .
Vrouw, kom her ; neem dezen mantel,
Waar 'k mijn kindje in ten doop hield .
Hier het jurkje - sj erp en buisj e
at is goed tegen de nachtlucht ;
Hier het zachte zijden mutsje
you lijdt hij daaronder niet .
Neem het, neem tot 't laatste vodje . . .
De Vrouw .
Gif me!

Brand .
Agnes, gaf je ales?
A g n e s (weer gevend) .

Vrouw, bier is de kroningsmantel
Dien hij droeg bij de' offerdoop !
De Vrouw .
Zoo ! nou zie-n ik dat het leeg is ;
En nou ga-n ik er vandoor .
p de trap zal 'k hem wel kleej en
Gauw flu weg met al m'n lappen! (af).
A g n e s (blijft in hevigen innerlijken strijd staan; eindelijk vraagt zij : )
Zeg eens, Brand, zou 't billijk wezen
Als daar nog meer werd geeischt?
Brand .
Zeg mij eerst, was het vrijwillig
Dat je 't zware offer bracht ?
Agnes .
Neen .
Brand .
Dan is 't in zee gesmeten,
En er blijft nog meer to eischen (wit heengaan) .
A g n e s (zwijgt tot hij bij de dear
is ; dan roept zij : )
Brand !
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Brand .
Wat is er?
Agues .
'k Heb gelogen
Kijk, 'k betreur het, 'k ben gebogen .
Neen, je kon niet anders denken
f ik gaf tot zelfs het laatste .
Brand .
En? . . .
A g n e s (haalt een

opgevouwen
mutsje uit haar boezem) .

it heb ik nog bewaard.
Brand .
Dat?
Agnes .
Ja, nat van al mijn tranen,
Vochtig van zijn koude doodszweet,
Heeft het op mijn hart gelegen .
Brand.
Blijf dan in je afgods macht! (wit heengaan) .
Agnes .
Wacht !
Brand .
Wat wil je?
Agnes .
0, je weet het ! ( reikt hem het

mutsje toe) .
B r a n d (komt dichterbij en vraagt

zonder het aan to nemen) .
Willig?
Agnes.
Willig .
Brand .
Geef het mij dan.
't Vrouwmensch zit daar op de trap nog . (af) .
Agnes.
Alles weg ; beroofd - beroofd van
't Laatste wat mij bond aan 't stof !

(staat een pons onbewegetijk stilt allengs gaat de uitdrukking van haar gezicht over in een van stralende vreugd. Brand
komt terug; zij ijlt hem jubelend tegemoet, valt hem om den
hale en roept: )
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Ik bee vrij ! Brand, ik ben vrij !
Brand .
Agnes !
Agnes .
't Duister is voorbij
Alle angsten die er lagers
Loodzwaar drukkend op mijn borst
Zij n in de' ofgrond weggeslingerd !
verwonnen heeft mijn wil
Alle neevlen zijn verstoven,
Alle wolken weggevaagd ;
Door den nacht aan de overzijde
Zie 'k een glimp van 't morgenrood
Doodenakker ! Doodenakker !
't Woord wekt flu Keen tranen meer,
Rijt de wood nu niet meer open
t Kindje voer ten hemel op!
Brand .
Ja, flu heb j e overwonnen !
Agnes .
verwonnen heb ik, j a
ver doodsangst, over 't graf !
0, zie opwaarts, zie naar boven !
Zie je Alf staan voor Gods troop,
Lachend blij, als in zijn levee,
Strekkend de armpj es naar ons uit ?
ok al had ik duizend monden
En al mocht ik en al kon ik,
Geen zou ik er opendoen
m hem weer terug to vragen .
0 hoe groot, hoe rijk is God
In 't bereiken van zijn doel!
't Kind, als offerlam gevallen,
Heeft mijn ziel den dood ontrukt ;
'k Kreeg het om 't weer of to geven,
m de zege to bevechten ! -Dank dat jij mijn hand geleid hebt ;
Trouw heb je voor mij gestreden ;
0, ik zag je hartepijn'ging .
Nu sta jij in 't dal der keuze ;
Weldra drukt op jou 't gewicht
't N i e t s of a 11 e s blij f t de leuze !
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Brand .
Agnes, maar je spreekt in raadslen . . .
Alle strijd is toch gestreden? . . .
Agnes .
Heb je 't woord der Schrif t vergeten
Wie Jehova ziet moot sterven !
B r a n d (wijkt terug) .
Wee mij! Welk eon licht ontsteek je!
Neon ! En duizendmalen neen !
1k hob reuzesterke handers,
Van mij heengaan zal je niet!
Laat dan alles mij ontglippen,
Allen kan ik her ontberen,
Maar niet jou, o neen, jou nooit !
Agnes .
Kies ; je staat flu aan den kruisweg!
Doof hot licht dat in mij gloeit,
Sluit de bron of flier gevoelens,
Geef mij weer mijn afgodslappen
Buiten zit die vrouw nog altijd
;
Laat opnieuw mij wederkeeren
Tot de flagon toen ik blind was.
Laat mij weer in 't slijk verzinken,
Waar 'k tot nu toe leefde in zonde.
Allen kan je, 't staat je vrij ;
Tegen jou vermag 'k slechts weinig
Knak mijn vleugels, klink mijn ziel vast,
Leg op mij 't lood van de aldaagschheid,
Bind mij, trek mij weer omlaag
Waar je ,zelf mij van omhoog hief
Laat mid levers als tevoren,
Toen ik mij in 't duister wrong
Als je flit wilt doers en durft,
Ben ik als voorheen je vrouw
Kies ; je staat nu aan den kruisweg !
Brand .
Wee mij, wee mij, als ik 't wilde !
0, maar ver van doze plek,
Ver van al die droeve erinring
Vin' je licht en levee weer !
Agnes .
Zou 't je ontgaan flat bier Jo bindt Jo
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Roeping
en het offer ook?
En vergeet je al de zielen
Die je her genezen moet?
Hen die God je toevertrouwde
m to leiden tot verlossing?
Kies ; je staat nu aan den kruisweg!
Brand .
Mij is hier geen keus gelaten .
A g n e s (valt hem om den teals) .
Dank voor alles -- en ook daarvoor !
Trouw gesteund heb je de zwakke!
'k Voel me moe nu en gebroken Maar jij zult mij trouw bewaken.
Brand .
Rust ! Je dagtaak is volbracht.
Agnes.
Ja, volbracht, en 't nachtlicht brandt .
De overwinning nam mij n kracht
Nu ben 'k zwak en uitgeput .
0, maar God wil 'k eeuwig loven !
Goeden nacht, Brand !
Brand.
Goeden nacht !
Agnes .
Dank voor alles . Nu wil 'k slapen . (af).
B r a n d (drukt de handers tegen
zijn borst) .

Ziel, wees trouw dan tot het laatste !
Hoogste zege is 't al verliezen.
Door verlies wordt eerst gewonnen
't Eeuwig erfdeel is 't verloorne !

BINDS VAN HET VIERDE BEDRIJF .
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VIJFDE BEDRIJF.
Anderhalf j aar later. De nieuwe kerk staat geheel gereed en versierd
ter inwijding. De rivier loopt er vlak langs. Het is nevelig, vroeg in
den morgen.
De koster is bezig kransen op to hangen buiten voor de kerk ; even
later komt de Schoolmeester .
De Schoolmeester.
Wel, kijk eens aan, al op?
De Koster .
't Is noodig.
Help eens eon handje met dat groen bier :
't Moot worden tot een haag voor de' optocht .
De Schoolmeester .
Daar aan de pastorie zag ik
lets met zoo'n open road bekroond . . .
De Koster.
Jawel jawel!
De Schoolmeester .
Wat moet dat worden?
De Koster.
Zoo'n schjld ter eere van den prest,
Met op een gouden grond zijn naam.
De Schoolmeester .
Ja, 't is een feestdag voor 't district !
Van heel ver komen ze aangestroomd ;
De fjord is bijna wit van zeilen .
De Koster .
Ja, nu is de gemeente ontwaakt !
In zijn voorgangers tijd, toen moist
Hier niemand jets van strijd of twist ;
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Toen sliep je zelf, toen sliep je buurman
1k weet al niet wat of het beste is.
De Schoolmeester .
Levee, vriend, levee !
De Koster.
Ja, maar wij
Gaan 't levee onberoerd voorbij ;
Hoe zoo dat komen?
De Schoolmeester .
't Is omdat
Wij werkten, tot de andren sliepen ;
En toen ze ontwaakten, sliepen wij .
Want toen had niemand ons meer noodig .
De Koster .
En toch, zei u, was levee 't best ...
De Schoolmeester.
Hetzelfde zeggen proost en prest -En dan zeg ik niet graag wat anders,
Wel to verstaan wanneer het geldt

De groote massy van het yolk
Voor ons twee geldt een andre wet
Dan die alom her wordt gelezen ;
Wij, de ambtenaren van 't district,
Bepalen ons tot onze task
Te steunen wetenschappe' en kerktucht
Met hartstochte' ons niet in to laten,
In 't kort : tot geen partij to hooren.
De Koster.
De prest zelf staat er midden in.
De Schoolmeester.
Dat is flu joist wat hij niet does moest .
1k weet, zijn superieuren zijn
Met zijn gedrag niet erg tevreden,
En durfden zij 't voor 't yolk, dan hadden
Zij hem allang den rug gekeerd .
Maar 't is een slimmerd : hij ruikt loot ;
Hij weet wel hoe hij ze aan moet pakken
Hij bouwt de kerk. Elk staat verblind
Zoodra er hier maar iets gedaan wordt .
Wat er gedaan wordt, dat raakt niemand ;
Dat iets geschiedt - dat is de zaak!
ns allemaal hier, yolk en leiders,
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Kan men met recht daadsmannen noemen .
De Koster.
U 's immers stoortingsman 1 ) geweest?
Dan moet u yolk en land wel kennen .
Maar iemand die door 't kerspel reisde,
Kort nadat de gemeente ontwaakt was,
Zei : vroeger waren wij bier slapers,
We ontwaakten en - werden belovers .
De Schoolmeester.
Ja, wel belovend is dit yolk
Een yolk dat zelfs heel veel belooft ;
In weinig tijds zoo hoog gestegen,
Dat elkeen dra beloften doet !
De Koster.
p een ding zat ik vaak to piekren ;
Zeg mij eens - u hebt gestudeerd
Wat noemt men toch een volksbelofte?
De Schoolmeester.
Een volksbelofte, waarde koster?
De uitleg zou to ver ons voeren ;
Maar 't is jets waaromheen zich alien
Vereen'gen, krachtens een idee ;
lets groots is 't dat gebeuren moet,
Wel to verstaan, in verre t o e k o m s t .
De Koster.
Zoo, dank u ; dat kan ik begrijpen.
Maar er is nog jets dat ik graag
Toch even van u hooren wou .
De Schoolmeester .
Spreek maar vrij-uit .
De Koster.
Na hoeveel jaren
Komt dan wat men de toekomst noemt?
De Schoolmeester .
Wel, die komt nooit !
De Koster.
Komt nooit?
De Schoolmeester .
Welneen !
0, dat gaat heel natuurlijk toe .
i) Storhngimand : lid van bet Stoning, bet Noorsahe parlement .
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Want komt zij, dan is zij geworden
Het h e d e n, - is geen toekomst meer .
De Koster.
Ja, dat is duidlijk, naar ik zie ;
Daarover geen geredetwist ! - Maar ...
Wanner very i1t men een belofte?
De Schoolmeeste r .
Ik heb je toch daar-net gezegd :
Die heeft betrekking op de toekomst,
Wordt in de toekomst eerst vervuld .
De goster.
Ja, goed ; maar wanner komt die da,n ?
De Schoolmeester (zacht) .
Dat is me een koster! (tuid) Lieve vriend,
Moet ik herhalen wat ik zei
Dat er geen toekomst ooit kan komen,
Want als die komt, is ze al voorbij .
De goster.
0 dank u
De Schoolmeester .
Achter elk begrip
Ligt iets, dat veel lijkt op een true,
En toch is het jets heel gewoons Dat is to zeggen voor elkeen
Die tellen kan tot meer dan vijf .
Beloven is ten slotte liegen,
Zij wie belooft ook nog zoo eerlijk .
Het houden heette vroeger moeilijk,
Men kan wel zeggen glad onmooglijk,
Ale men van logica wat afweet
Nu, last then vogel dus maar vliegen .
Maar zeg eens . . .
De Koster.
Sst!
De Schoolmeester.
Wat is er?
De Koster.
Stil!
De Schoolmeester.
Zoowaar, ik hoor daar iemand spelen
p 't nieuwe orgel . . .
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De Koster.
Dat is hij .
De Schoolmeester .
Wat ? Brand?
De Koster.
recies.
De Schoolmeester.
Wel sapperloot !
Dan is hij vroeg al bij de hand !
De Koster.
Ik gloof haast niet dat hij vannacht
Zijn bed ook maar heeft aangeraakt .
De Schoolmeester .
Wat?
De Koster.
Dat gaat nimmer richtig toe .
Hid wordt verteerd door heimhjk leed
Van dat hij weduwnaar werd af .
Hij wil 't verbergen, dat 's certein ;
Maar nu-en-dan dan barst het nit .
't Is of zijn hart een vat is dat
Wat ondicht is en overloopt .
Dan speelt hij, floor hoe iedre toon
Als schreien klinkt om vrouw en zoon .
De Schoolmeester.
Het klinkt alsof hij met ze sprak . . .
De Koster.
Als een die troost en een die lijdt . . .
De Schoolmeester.
Jim -- als ik mocht werd 'k aangedaan !
De Koster.
Ja, als men maar Keen ambtnaar was . . .
De Schoolmeester .
En vastgeklemd en ingesnoerd
In alles wat zijn stand betaamt !
De Koster.
Te durven zeggen : naar den drommel
Met pen en boeken allebei !
De Schoolmeester .
En dan 't verstand de boas to geven,
En dan to durven v o e 1 e n, koster !
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De goster.
Vriend, niemand ziet ons -- last ons voelen !
De Schoolmeester .
Het gaf geen pas zich to bezoedlen
Daar in die lage menschensfeer .
Een man mag -- zoo leert ons de prest
Niet tegelijk twee dingen zijn ;
Zelfs wie 't zou willen kan niet wezen
Een mensch en tevens ambtenaar .
Men moet alleen - in 't een en 't al
Navolger zijn van onzen fogd .
De Koster.
Waarom van hem juist?
De Schoolmeester.
Nu, je weet
Toch wel then daar die zware brand was,
Hoe hij 't archief naar buiten droeg
En 't redde?
De Koster.
Ja, dat was een avond . . . !
De Schoolmeester .
Een onheilsavond ! Hoe hij zwoegde,
De fogd! 't Was of hij tienmaal leefde . . .
Maar in de kamer stood de duivel,
En lachte -- en nauw zag hem zijn vrouw,
f zij aan 't jam'ren : „Red je ziel,
Mijn allerbeste lief ste man !
De Booze staat je naar bet levee!"
Then riep de fogd midde' in den gloed :
„Mijn ziel? Ter belle met mijn ziel!
Help mij maar bet archief to redden!"
Zie, fogd dat is hij, op-end'-op,
Met hind en haar, met hart en nieren.
En daarom komt hij wis terecht eens
Daar waar hem 't loon zijns levees wacht .
De Koster .
En waar is dat ?
De Schoolmeester.
Natuurlijk in
Der goede fogden aradijs .
De goster.
Mijn knappe vriend
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De Schoolmeester .
Hoezoo ?
De Koster.
Mij dunkt
at 'k achter alles wat u zegt
De teekens spear van groote gisting .
Want gisting is bier, dat staat vast ;
Dat ziet men ov'ral in 't gebrek
Aan eerbied voor aloud gebruik .
De Schoolmeester .
't Vermolmde moet ter neer geworpen ;
Wat rot, is voedsel voor bet nieuwe .
Het heden is een teringlijder,
En kan die niet 't verkeerde ophoesten,
Dan in de kist maar met zijn korpus !
Ja, gisting is er, nou, dat gloof ik !
Dat observeer je ook zonder kijker.
Dien dag toen 't oude kerkj e viel
Was 't of bet alles met zich nam
Waarin ons leven tot dien stood
Geworteld was, zijn voedsel vond .
De Koster .
Er kwam een stilte over de menigt' .
Eerst riepen ze : Haal neer ! haal neer !
Maar 't duurde niet heel lang, dat schreeuwen,
En menigeen kreeg 't toch benauwd,
Keek schuw op zij en stood bedremmeld,
Toen 't oude Godshuis van bet dorp
In ernst tot pain vervallen zou
Want menigeen leek 't onaantastbaar .
De Schoolmeester .
De menigt' dacht dat duizend banden
Haar aan den geest van 't oude bonden
Zoolang nog niet de nieuwe kerk
In alien vorm was ingewijd .
En daarom werd in angst en spanning opgelet hoe 't of zou loopen,
Uitkijkend naar den grooten dag
Waarop in plaats van de oude vlag
De nieuwe kleuren zullen wap'ren .
Doch al naar dat de toren reel
Werd 't yolk al banger, stil en bleek,
16
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En nu

ja nu is de tijd om .
D e K o s t e r (wijst op zij uit) .
Kijk, wat een menschen! Klein en groot
Is saamgestroomd .
Be Schoolmeester .
Bij duizendtallen .
wet is bet stil !
De Koster .
Toch boor 'k gedreun,
Zooals de zee dreunt voor een storm.
Be Schoolmeester .
Bat is bet hart des yolks dat steam .
't Is of 't beseffen door hen been grog,
't Begrijpen van 't gewicht der tijden ;
't Is of zij uitgetogen zijn
Ten ting om van God to verwis'len .
Maar wear is Brand? 'k Ben zoo beklemd
Ik wou dat 'k mij verstoppen kon !
De Koster.
Ik ook, ik ook!
De Schoolmeester.
In zulk een uur
Kan men zijn eigen hart niet peilen :
't Gaat diep en dieper al maar door ;
Men wil, men wijkt, probeert opnieuw . . .
De goster.
Vriend !
De Schoolmeester.
Broeder !
De Koster.
Hm!
De Schoolmeester .
Spreek ! -- waarom draal je?
De Koster.
'k Geloof waarachtig dat wij v o e 1 e n!
De Schoolmeester.
Wat? Ik niet!
Be Koster.
Nu, 1k eig'lijk ook niet !
En een getuignis geldt voor geen!
De Schoolmeester.
Mannen zijn wij, geen domme kuikens.
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Goemorgen dan ! De school] eugd wacht . (af ) .
De Koster.
Vizioenen zag ik, als ears dwaas ;
Nu bars ik wear bekoeld, verstandig,
Gesloten als een klampenboek.
Aan 't werk nu -- bier is 't of geloopen,
En ledigheid is 's dowels kussen .
(af naar den anderen kant).
(de orgeltonen die onder bet voorgaande gedempt gekionken
hebben, bruisers plotseling machtig en vol, eindigend in een
snijdenden wanklank . Even later komt Brand uit de hark) .

Brand .
Neen, ik kan den toon niet dwingen
m in volheid uit to klinken
De orgelzang wordt tot gekrijsch .
Bogen, wanders en gewelven,
Schijnen drukkend zich to leggen
p mijn zang, eng-hard ze omsluitend,
Als zijn planken woon den doode !
'k Heb 't beproefd, zoo vale malen ;
't rgel heeft zijn stem verloren .
'k Hief mijn stem tot een gebed ;
Maar die kwam terug, gebroken,
Als gebarsten roest'ge kloktoon,
In een dof en hol gesteun .
't Was mij of God zelf daar stood,
p bet koor als hoogste tronend,
f hij toornig met de hand sloeg,
Van zich wijzend biecht en bade!
Groot verrijzen zal Gods huffs,
Zoo beloofde ik overmoedig ;
Breken, vellen, rooien, ef'nen,
Nederhalen waagde ik vlotweg
Nu staat daar bet werk voltooid.
Allen kruisen zich in koor,
Roepen : ch hoe groot ! hoe groot !
Zijn zij 't nu die beter waters
f ben 1k bet die 't niet zien kan?
I s bet groot? Is nu dit huffs
Echt dat wat ik zelf gewild heb ?
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Is hierdoor wat bet ontstaan deed,
't Smachten van mijn ziel, bevredigd?
Lijkt bet op dat beeld eens tempels
Dat mij voor den geest gezweef d beeft,
verwelvend 's werelds smarten? . . .
0, als Agnes nog geleefd had,
Zou bet anders zijn geworden .
't Groote in 't kleine kon zij zien,
Twijfelsmart door licht verdrijven ;
Aarde en hemel kon ze omvangen,
Als een looverdak de stammen .
(bemerkt de toebereidselen voor bet feest) .

Groene kransen, vlag aan stang,
Uit de scholen klinkt gezang ;
Weldra loopt mijn pastorie vol :
Iedereen wil mij begroeten ;
rijkt mijn naam daar niet in good?
God, geef licht -- of anders stort mij
Duizend vaadmen diep in de' ofgrond !
Nog een uur, en 't feest begint .
Alle denken geldt den prest nu ;
Zijn naam is op alley lippen!
Hun gedachten, o ik ken ze,
En bun woorden voel ik branden ;
Lof en prijs gaan in betoovring
Als een ijsstroom over 't hoofd been.
Wie daar konde, wie daar konde
In vergetelheid zich hullen,
Bergend zich in 't hol eens roof Biers !
D e F o g d (komt in vol uniform en
groet, stralend van blijdschap) .

Nu is bet Bus de groote Bag,
De Sabbath die de week besluit !
Nu zetten we alle zeilen bij
En hijschen hoog de zondagsvlag,
Gaan met den stroom mee, langzaam-aan,
En zien hoe 't al uitstekend is !
Heil u, gij eedle, groote man,
Wiens roem weldra weerklinkt door 't land !
Hell u ! ik ben geheel ontroerd,
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En toch ook weer geweidig blij !
En u . . . ?
Brand .
Mijn keel is toegesnoerd .
De Fogd .
Kern, dat gevoel zal aanstonds wijken.
Nu moet u preeken, dondrend f el
Geef aan het yolk de voile mast !
Er is her zulk een acoustiek
Dat alien die ik sprak zich hooglijk
Verwondren . . .
Brand .
Zoo?
De Fogd
Ja, zelf s de proost
Was gansch verwonderd en vol lof .
En dan, hoe edel is 't van stiji,
't Gebouw ! Hoe machtig, hoe verheven,
Van vormen . . .
Brand.
Heeft u dat gem .erkt ?
De Fogd .
Gemerkt, wat ?
Brand .
Lijkt de kerk u groot?
De Fogd .
Net enkel lijkt ze 't -- neen, zij is 't,
Zoowel van verre als van nabij .
Brand .
Ze is groot dus? Werkelijk? Dat vindt u? . . .
De Fogd .
Wis-en-waarachtig is ze groot !
Te groot voor yolk zoo ver in 't Noorden.
0, 'k weet, in andere landen legt
Men eene grootren maatstaf aan ;
Maar hier bij ons, bekrompen wonend
p braakland en op schrale rotsen,
p 't strookj a tusschen berg en fjord -hier is 't een grootheid die verbaast !
Brand .
Zoo is 't -- en voor een oude leugen
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Kwam slechts een nieuwe in de pleats.
De Fogd .
Hoezoo ?
Brand.
'S Volks guest werd afgewend
Van het vermolmde monument
Near een modernen hoogen toren .
Eerst teemde 't koor : „ ch, zoo eerwaardig!"
: „Kirk toch, hoe groot !
Nu brullen zip
Zoo vindt men er geen tweede op aard !"
De Fogd .
Mijn waarde vriend, 'k moet eerlijk zeggen
Dat wie hear nu nog grooter wenscht
Van hoogmoed niet is vrij to pleiten .
Brand .
Maar iedereen moet toch begrijpen
Dat wet dear staat een kleine kerk is ;
Dat to verhelen - liegen was 't.
De Fogd .
Neen, zeg, last zulke grillen varen !
Wear dient het voor to gaan kleineeren
Wat men met moeite zelf gebouwd heeft?
De menschen zijn zoo recht tevreden ;
Zij vinden alles prachtig, rijk,
mdat nog geen ooit zoo jets zag -0, last hen in dien wean toch blijven !
Waarom de stakkers op to porren,
Te pijn'gen met ontstoken fakkels,
Wear niemand van hear licht gediend is?
't Komt alles aan op hue geloof .
En 't doet er nets aan toe noch of
f ze is een hondenhok, de kerk,
Als 't yolk maar rustig ken gelooven
Dat zij zoo groot is als net een,
Brand .
Trots alles steeds dezelfde leer
De Fogd .
Vandaag is bovendien hier feest ;
Elkeen is flu bij ons to gast ;
't Zou dus hoogst onwelvoeglijk wezen,
Werd alles net zoo goed als 't kon .
Het meest nog ware 't voor u-zelf
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Een ongerijmdheid aan to rakes
't Waarheidsgezwel : dat zij zoo klein is .
Brand .
Waar doelt u op?
De Fogd.
Dat zal u hooren .
Vooreerst besloot de vroedschap u
Een zilveren bokaal to schenken,
Welks inschrift heel gees zin meer heef t,
Gaat ge aan de kerk haar grootheid tornen .
En 't vers dat daarbij is geschreven
En de aanspraak die ik houden wil,
Die zouden beiden even dwaas zijn,
Als 't bouwwerk flu niet groot meer was .
• ziet dus, zaak is 't zich to schikken
En de ooren maar stiff toe to houden .
Brand .
Ik zie wat 'k al zoo vaak gezien heb
Een leugenfeest als prijs voor leugens .
De Fogd .
Maar lieve hemel, beste vriend
Wat groote woorden ! Ja, wat wil u ? . . .
Doch om die smaakzaak to beslechten
Heb 'k nog een ander argument.
Was 't eerste zilver, dit is gouda
Want weet : u is nu in de gratie,
Een troetelkind van de fortuin,
In 't kort -- u krijgt een decoratie!
Vandaag zal - wees rechtmatig trotsch !
• 't ridderkruis de borst versieren !
Brand .
Ik heb een zwaarder kruis to dragen ;
Neem' dat mij of hij die het kan !
De Fogd .
Wat nu? U schijnt niet erg getroffen
Door 't gunstbewijs van hooger hand . . .
• is mij absoluut een raadsel!
Maar, 'k bid u, desk toch even na . . .
B r a n d (stampvoetend) .
AI dat gepraat geeft niemendal :
'k Ga even wijs weg als ik kwam ;
• heeft nets van den zin gevat,
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Die achter al mijn woorden zat .
1k meende niet de grootheid die
Gemeten wordt bij voet en duimen,
Maar die terugstraalt, schoon verborgen,
ns koud doorhuivert, heet doet gloeien,
Die lokt tot droomen en verwijlen,
Die opheft als een sterrennacht,
Die, die - last mij alleen! 'k Ben moe . . .
Bewijs, verklaar, praat tegen de andren . . .
(gaat de hoogte op naar de kerk) .

De Fogd.
Wie, daar nu toch uit wijs kan worden,
En hem begrij pen ! Grootheid die
Zit in jets dat terug moet stralen,
Dat niet to meters is bij duimen?
En sterrennacht? Zoo zei hij immers? . . .
Had hij to goed gedejeuneerd sours? . . . (af) .
B r a n d (komt weer op) .
Zoo eenzaam op die woeste vlakten
was ik nog nooit als 'k her nu sta ;
p welke vraag ook, nooit een weerklank,
Maar dour gekwaak en leuterpraat .
(kijkt in de richting waar de fogd heenging) .

Hem zou ik wel vertrappen willen !
Zoo dikwijls ik poog op to he1 en
Zijn geest nit laag geknoei en logen,
Spuwt hij mij nog zijn vuile ziel
Brutaalweg vlak in mijn gezicht ! . . .

• Agnes, waarom toch to zwak?
Mij maakt dit onnut spel zoo moe
Waar niemand wint en niemand wijkt .
Geen hoop bezielt een eenzaam strijder!
D e ro o s t (komt op) .
• mijne kindren! 0 mijn lam'ren . . . !
• neen, pardon -- ik wilde zeggen
Mijn ambtgenoot! Dat komt door 't feest -- ~a . . .
Mijn preek spookt mij wat door het hoofd ;
'k Studeerde die pas gistren in . . .
• ligt zij mij zoo versch nog bij . . .
Doch al genoeg! -- Aan u mijn dank,
U, die hot ijs zoo dapper brak,
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Die tusschen twist en praatjes door ging,
Neerhaalde wat op vallen stood
En groot en waardig 't nieuwe bouwde !
Brand.
Daar is 't nog ver van .
De roost .
Zoo, mij n waarde ?
ntbreekt er meer nag dan de wijding?
Brand .
In 't nieuwgebouwde huffs behoort
Een weergeboren refine geest .
De roost .
Zoo jets dat komt geheel van zelf..
Zoo'n groot en mooi versierd gewelf,
Zoo'n lichte ruimte brengt ook mee
Dat 't yolk gereinigd zich vertoont .
En dan, die mooie acoustiek,
Die elk woord van den prest verdubbelt,
Moet het geloof van de gemeente
Vermeerdren honderdvoud per man .
Dit zijn in waarheid rezultaten
Zooals zelfs niet in groote staten
Er beter aan to wijzen zijn!
Dat alles danken wij aan u ;
Aanvaard dies van een ambtgenoot
Den diepgevoelden dank, die wel
Aan het diner gevolgd zal worden,
p dezen dag - uw eeredag
Door menig warm-geestdriftig woord
Van ooze jongre geestlijkheid -Maar, waarde Brand, ge ziet zoo bleek . . .
Brand.
Al lang ontzonk mij kracht en moed .
De roost .
Geen wonder ook -- bij zooveel zorgen,
En alles zonder hulp en steun !
Maar flu is ook het ergst geleden
En 't al belooft een schooners dag.
Wees maar goedsmoeds, het zal wel gaan!
Zoo vele duizenden zijn her
Uit verre streken saamgekomen ;
Vraag zelf u af ; wie neemt het op
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In reednaarsgaven tegen u?
Kijk, heel uw ambtgenootenschaar
ntvangt u nu met open armen,
En der gemeenteleden harten
Zijn vol van warmen dank aan u!
En 't bouwwerk dat zoo goed gelukt is !
En dat het hier zoo mooi versierd is !
En dan de dagtekst, hoe verheven !
En 't ongeevenaard diner !
Jk was juist in de pastorie
Toen daar voor 't feest het kalf geslacht werd.
In waarheid, Brand, een prachtig dier
Geloof me, dat heeft heel wat in
m zulk een lekker stuk to vinden
In dezen moeielijken tijd,
Nu 't vleesch een negen mark het pond kost . -Maar last ons dat tot straks bewaren ;
Jets antlers toch dreef mij hierheen .
Brand .
Spreek op maar ; snijd, steek, scheur en kerf!
De roost .
Mijn climax, vriend, is minder pijnlijk,
Doch kort -- we hebben niet veel tijd .
Er is een enkel punt waarin u
Van heden of verandren moet,
En dat zal u niet moeilijk vallen,
Ja, ik vermoed dat u zoo half
Reeds hebt geraden waar 'k op doel .
't Geldt uw ambtsplichten, moet u weten .
Tot nu toe heeft u niet genoeg
Gewoonte en gebruik ontzien ;
En toch, die beide zijn 't voornaamste,
Zooal niet eigenlijk het hoogste .
Ja, Heere-gut, 'k wil niet berispen ;
Men is nog jong, een nieuweling,
Men komt zoo uit de groote stad,
Kent niet den toestand hier op 't land
Maar nu, mijn waarde, is het noodig
De zaak wat juister op to vatten .
Tot flu toe grog u 't meest ter harte
Wat iedre ziel voor zich behoeft ;
Een grove f out
dit under ons -- :
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Men moet de massa samen wegen ;
Scheer alien over eenen kam.
Gerust, daar vaart u 't beste bij !
Brand .
Verklaar u nader !
De roost .
Kijk eens bier .
U bouwde tot des kerspels heil
Een kerk. Die is als de kleedij
Des vredes en van recht en wet ;
Want in den godsdienst ziet de Staat
De macht, die 't meest doet ter vereedling,
Hot boiwerk van zijn vast vertrouwen,
In 't kort, bet richtsnoer der moraal .
Ziet-u, de Staat is niet heel rijk,
En die wil waarde voor zijn geld .
Goed Christen, zegt men daar, goed burger .
Denkt u dat die bet geld verdoet
Voor 't menschdom en God ten believe
En om 't zich moeielijk to makers?
Neen man, de Staat die is niet gek,
En 't zou voor elk er slecht gaan uitzien,
Als niet de Staat, gestreng, precies,

Dit levee slechts voor oogen had.
Doch dat doel, vriend, bereikt de Staat
Alleen door middel van zijn ambtnaars,
In dit geval dus door den prest . . .
Brand .
Elk woord is wij dheid ! Spreek !
De roost.
Er blijft
Niet veel to zeggen meer . U schonk
Den Staat die kerk ten zijnen bate,
En daaruit volgt dat thans uw arbeid
Tot steun van Kerk en Staat moet dienen .
In dezen geest zie ik bet feest
Dat wij zoo aanstonds zullen vieren ;
Zoo zullen ook de klokken luiden,
Zoo leest men ook den schenkingsbrief .
En met de gift volgt een gelofte,
Wier kern u heel precies moet nagaan . . .
251

BRAND .

Brand .
was het nooit bedoeld !
De roost .
Ja, vriendlief, flu is bet to last . . .
Brand .
Te laat ? Te laat ! Dat zull'n we zien !
De roost .
Wees toch verstandig. 'k Moet beast lachen !
Waarover maakt u flu zoo'n drukte?
Wat 'k vraag dear steekt toch mete geen kwaad
Geen enkle ziel die schade lijdt,
Als tevens u den Staat wil dienen ;
Twee vliegen sleet u in een klap,
Als u bet maar verstandig aanlegt .
't Is niet uw werk om eer en oul
Te redden van bet vuur der hel,
Maar de gemeenteleden alien
Aan de genadebron to laven.
Als heel bet kerspel wordt verlost,
Dan beeft ook ieder deel daaraan .
De Staat -- u zal bet nauw vermoeden -Is voor de helft republikein .
Hij heat de vrijheid als de pest,
Maar vindt gelijkheid jets heel goeds ;
Doch nooit krijgt men gelijkheid voor
't neffene is genivelleerd En dat is 't juist wat u niet doet!
Integendeel, u heeft bevorderd
Wat ongelijk en ongewoon is .
Eertijds kwam dat nooit zoo aan 't licht
Een-ieder was lid van de Kerk .
Nil is hij een persoonlijkheid ;
Daar is de Staat niet mee gediend .
En daarom gaat bet ook zoo langzaam
Met de opbrengst der gelijkheidsschatting
En met elk ander staatsbezit .
De Kerk toch is niet meer de hoed
Die alien hoofden passen moet .
Brand .
Wat uitzicht opent zich voor mij !
De roost .
Kom, niet zoo moedloos : 't beat u nets.
Bij God,
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Schoon niet to ontkennen valt dat her
Een wirwar heerscht ; gewoon een gruwel
Maar waar nog levers is is hoop .
En door de schenking komt to meer
Uw plicht uit om to werken voor
Wat met zijn kerk de Staat beoogt .
Daar moet in alles regel zijn,
Zal niet verspreider krachten spel
Dol, als een ongetemd wild veulen,
Vernielen schut en haag en grenspaal
Van overleev'ring en gewoonte .
In iedere orde heerscht een wet,
Schoon die verschillend wordt genoemd .
Men noemt haar „school" voor schoone kunsten ;
Bij de soldaten, als ik mij
Nog goed herinner, is 't „de pas" .
Ja, dat is 't woord, mijn waarde vriend !
Daar moet het heen, zoo meent de Staat .
Hij acht den „looppas" veel to snel ;
„Markeert den pas" niet snel genoeg ;
Maar ieder in denzelfden pas
En ieder even groote passers
Kijk, dat is 't doel waarnaar wij streven!
Brand .
De goot voor de' adelaar -- hoog boven
De wolken zweven voor de ganzen!
De ro ost .
Nu, dieren zijn wij, Goddank, niet
Maar wil u poezie en fabels,
Is 't best ons tot de Schrift to wenden .
Die weet voor alles raad ; die wemelt
Van Genesis tot de penbaring
Van vele leerrijke parabels .
'k Herinner u alleen maar aan
Den torenbouw in 't oude Babel !
Zeg zelf, hoe ver kwam 't menschdom daar?
En dat waardoor ? Wel, nog al logisch
Zij bleven niet in de geleedren,
Zij spraken elk burs eigen taal !
Niet samen trokken ze onder 't juk :
Zij werden tot -- persoonlijkheden .
Dit is de eene helf t der kern,
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Verborgen in der fabel schaal :
Als eenling kan zich geen verweren ;
Wie zich afzonderd komt ten val .
Wien God in 's levees strijd wil treffen
Maakt hij eerst tot individu ;
En eertijds zeiden de Romeinen :
De goden roofden hem 't verstand.
Maar gek en eenling is hetzelfde,
En daarom moet wie eenzaam staat
Ten slotte 't zelfde lot verwachten
Als hem -- dies David zond ten strijde
In 't heetst gevecht --, Uria, trof 1 ) .
Brand .
Wel mooglijk, ja ; maar wat dan nog?
'k Zie in den dood geen ondergang .
En is u er zoo zeker van
Dat, wares zij die bouwden een
Van taal geweest en een van zin,
Ret hue gelukt zoo zijn den totes
Tot in den hemel op to trekken ?
De roost .
Den hemel? Neen, dat is het joist :
Tot in den hemel reikt geen mensch .
Dat is de andre heift der kern,
Verborgen in der fabel schaal :
Dat ieder bouwwerk komt ten val
Dat streven wil naar 's hemels sterns .
Brand .
Ten hemel reel de Jacobsladder 2),
Ten hemel reikt elks ziele-smachten !
De roost.
p die manier ! Ja, God-beware !
Daar kan 'k elk verder woord voor spares .
Natuurlijk is de hemel 't loon
Voor 'n levee welbesteed en vroom .
Maar gloof en levee to vermengen
Schaadt beiden : 't een is niet het antler ;
Zes dagen zijn er om to werken,
De zevende is voor zielsontroering .
Stood de kerk open heel de week,
1 ) II Sam. 11,
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Wie zou er dan nog 's Zondags komen?
't Verzwakt de loutringskracht van 't woord,
Zijt ge er niet wij slij k zuinig mee ;
Want godsdienst, evenmin als kunst,
Mag in een Men damp vervliegen .
Aanschouw gerust het ideaal
Van 's kansels heilig toevluchtsoord
Maar leg het weg met 't ambtsgewaad
Zoodra u weer in 't levee staat .
Zoo 'k zei, er is een wet in alles,
Die strenge zelfbeperking eischt,
En 't is om dit in 't licht to stellen
Wat noodig was -- dat 'k tot u sprak .
Brand .
Een ding begrijp ik : voor mij passen
Die zielehokken van den Staat niet .
De roost.
U zal er prachtig in pareeren -Maar op een heel wat hooger plan ; u
Moet hooger op. . .
Brand .
Is 't daarvoor noodig
Dat 'k eerst mij in het slijk bezoedel?
De roost .
Wie zich vernedert wordt verhoogd 1 ) .
Zal 't haakje pakken, moet men 't buigen .
Brand.
Den man gedood ! Dan is hij bruikbaar !
De roost .
God sta ons bij ! Hoe kan u denken
Dat ik zoo iets . . . ?
Brand .
Jawel ! Zoo is 't!
Eerst iemand langzaam doen verbloeden !
Als een geraamte past men slechts
In jullie bloedloos bleek bestaan!
De roost.
Ik zou geen kat nog aderlaten,
Veel minder u, o Heere neen !
Ik dacht alleen dat het geen kwaad kon
1) Matth . 23 : 12 .
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Als ik u even maar den weg wees
Waarlangs Ik ben vooruit gekomen .
Brand .
Beseft u wel wat u verlangd heeft ?
Dat ik bij 't eerste haangekraai
Des Staats verloochnen zal al wat
Mijn ideaal was waar 'k voor leefde ! 1 )
De roost .
Verloochnen, vriend? Wie eischt zoo jets?
Ik wees alleen maar op uw plicht .
Ik wil slechts dat u voor u houdt
Wat uw gemeente niet tot nut is.
Bewaar het alles, als u wil Maar hou 't hermetisch achter slot .
Dweep in uw binnenste, als 't dan moet,
Niet voor het yolk, in 't openbaar .
Geloof mij : 't wreekt zich op den duur,
Als men stijfhoofdig blijft en tuchtloos .
Brand.
Ja, angst voor straf, hoop op belooning,
Als Kainsmerk staat 't op jouw voorhoofd $)
En schreeuwt het uit, hoe wereldwijs jij
Den Abel in je ziel gedood hebt !
D e r o o s t (zacht) .
Hij zegt waarachtig „jij " en „jou" ;
Dat gaat to ver! (laid) Ik wil nu niet
Den strijd verlengen, maar ik moet
U nogmaals vragen in to zien
Gesteld dat u vooruit wil komen
In wat voor land, in welk een tijd
U leeft ; want niemand wint den strijd
Als hij niet meegaat met zijn tijd .
Kijk naar de artiesten, naar de dichters
Verachten die der tijden plichten?
Zie de soldaten, dragen zij nog
Een scherpe label in de scheede ?
Welneen ! mdat een wet gebiedt
Voeg u naar wat uw land behoef t .
Zijn eigen ik moet ieder temmen,
Niet zich verheffen, niet voorop gaan,
1) VgL Luc. 22 : 54---62 . - 2 ) Gen. 4 : 15.
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Zich in de massa stil verbergen .
Humaan is 't wachtwoord, zegt de f ogd ;
En zocht u 't flu maar in 't humane,
Dan werd u zeker nog jets groots .
Maar eerst de kantjes afgeslepen,
En afgeschaafd wat hob'lig is ;
Glad moet u wezen zoo als de andren,
En niet op eigen wegen wandlen,
Zal wat u doet ook duurzaam zijn .
Brand .
Weg, weg van bier !
De roost .
Zeer zeker, ja!
Een man als u moet op den duur
Een beetren werkkring hebben ; maar Zal u zich ooit tevreden voelen
In ruimen of in kleinen kring,
De tijdslivrei dan aangetrokken!
De korporaal moet met den stok
De mast er in slaan bij bet yolk .
Thans is bet leiders-ideaal
her in dit land een korporaal :
Zooals de korporaal zijn manners
Ter kerke leidt, in bet gelid,
Zoo moet de prest de zijnen leiders
Als herder naar bet aradijs.
't Gaat zoo gemaklijk ; voor 't geloof
Heeft u, als leeraar, bet gezag ;
En daar dat weer op studie steunt,
Zoo neemt men blindelings 't ook aan.
En hoe de leer u moet verkonden,
Dat toont u wet en ritueel .
Dus, broeder - niet ontmoetigd zijn !
m na to denken is 't nog tijd ;
Begrij p den toestand, wees niet bang!
'k Wil in de kerk nog eens beproeven
f 'k hooger stemmen kan den toon .
'k Ben niet gewend aan resonantie ;
Die komt bier maar zoo zelden voor .
Tot weerziens dus ; 'k zal preeken over
De tweespalt in des menschen ziel
En hoe Gods beeltnis uitgewischt is . . .
17
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Maar flu wordt 't, dunkt mij, welhaast tijd
'n Kleine hartsterking to gaan nemen (af).
B r a n d (staat een oogenblik als versteend in zijn gedachten) .

'k Bracht 't al ten offer voor mijn werk,
Voor Gods werk, meende ik in verblindheid ;
Daar klonk aldaags-trompetgeschal
En wees mij welken geest ik diende.
Neen neen ! Zij hebben mij nog niet !
Die kerk daarginds heeft bloed gedronken ;
Mijn licht, mijn levee gaf 'k er voor ;
Maar toch, mijn ziel zal- ik behouden!
ntzettend is 't alleen to staan,
Waarheen ik zie den dood to ontwaren ;
ntzettend, zoo naar brood to hongren
Als men u nets dap steenen reikt.
Wat sprak hij angstverwekkend waar -En toch, hol was bet, als een ofgrond !
Gods klaarheidsduive zit verborgen ;
Wee ! nimmer daalde ze op mij neen . .
0, stood in 't gloof maar een mij na,
Die mij weer kalmte gaf en rust
(Ejnar, Meek, uitgeteerd, in 't zwart gekleed, komt op den
weg voorbij en blijft staan als hij Brand ziet) .
B r a n d (uitroepend:)

Jij, Ej ear !
Ejnar.
Ja, zoo is mijn naam .
Brand .
Juist flu 'k naar iemand vurig smacht
Wiens hart net is van bout of steep !
0 Ejnar, kom bier in mijn armen !
Ejnar.
Dat hoeft niet ; 'k bee in veil'ge haven .
Brand.
Je koestert wrok om wat gebeurd is
't Laatst dat we elkaar ontmoetten . . .
Ejnar .
Neen ;
Jij hebt geen schuld . 1k zie in jou
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Het blinde werktuig dat Gods liefde
Mij toezond toes ik was verdwaald .
B r a n d (wijkt terug) .
Wat taal is dat ?
Ejnar .
De taal der rust
Die iemand leert als hij der zonde
Gewaad aflegt en wordt herboren .
Brand .
Verwonderlijk! Ik had gehoord
Dat jij toenmaals heel andre wegen
Had i.ngeslagen . . .
Ejnar .
'k Was verleid
Door hoogmoed, gloof in eigen krachten .
De goden die de wereld dient,
't Talent, dat men zoo vaak geroemd heelt,
Mijn zangkunst - 't wares slechts gevaren
Die mij in Satans netten trokken .
Maar God zij dank, Hij had mij lief,
Hij liet zijn zwakke lam niet los ;
Hij help mij toes het noodig was.
Brand .
p welke wij ze ?
Ejnar .
Ik verviel . . .
Brand .
Verviel ? Waartoe ? . . .
Ej nar.
Tot drank en spelt
Hij deed naar 't dobbelspel mij grijpen . . .
Brand .
En noem je dat een daad des Heeren?
Ejnar.
't Was tot verlossing de eerste stag .
Daarna werd ik een tijdlang ziek.
'k Verloor volkomen mijn talent,
En al mijn vroolijkheid verdween .
Toes zond men mij naar 't ziekenhuis ;
Lang lag ik ziek, ja, als in vlammen
- Ik meende dat 'k in alle kamers
;
Zag duizenden heel groote vliegen
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Kwam er weer uit en maakte kennis
Met enkle zusters - 't was een drietal
Die staan in 's Hemels dienst en loon,
En dezen, met een theoloog,
Verlosten mij van 's werelds juk,
Bevrijdden me uit bet net der zonde
En maakten mij tot kind des Heeren .
Brand.
Zoo .
Ej nar.
Ja . Een pad leidt door bet dal ;
Het andere langs een steile helling .
Brand .
Maar later?
Ejnar.
Later? Ja, dat 's waar :
lk werd onthoudingspredikant ;
Maar daarbij loopt men groot gevaar
weer in verzoeking to geraken ;
lk greep daarom iets anders aan
lk trek flu weg als zendeling . . .
Brand.
Waarheen?
Ejnar.
Naar bet staartnegerland .
Maar 't best is dat wij nu maar scheiden
Mijn tijd is kostbaar . . .
Brand .
Blijf je niet?
Kijk, 't is bier feest vandaag .
Ejnar.
Neen, dank ;
Mijn plaats is bij de zwarte zielen .
Vaarwel ! (wit gaan).
Brand .
Dringt geen herinnering
Je to verwijlen en to vragen . . . ?
Ej nar .
Waarnaar?
Brand .
Naar een, die zou betreuren
Den afgrond tusschen flu en toen . . .
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Ej nar.
'k Vermoed jets - o je denkt wellicht
Nog aan dat jonge vrouwspersoon,
Dat me in haar netten held gevangen
Eer 'k door 't geloof gereinigd werd .
Ja, hoe is het met haar gesteld?
Brand .
Zij werd een jaar daarna mijn vrouw .
Ejnar.
Dat heeft geen zin meer ; aan zoo jets
Schenk ik thans allerminst mijn aandacht .
Zeg mij alleen dat waar 't op aankomt .
Brand .
ns huwelijk was rijk gezegend
Met vreugde en leed ; ons kind] e stierf. . .
Ejnar .
Dat is van geen belang .
Brand .
0 ja,
't Was meer een leen dan een geschenk,
En eenmaal zullen wij het weerzien !
Maar ook zij-zelf ging van mij heen ;
Daar groeit op beide graven 't gras .
Ejnar .
Dat is van geen belang.
Brand.
ok dat niet?
Ejnar .
Naar zulke dingen vraag ik niet ;
'k Wil weten hoe zij is gestorven .
Brand.
Vol hope op een morgenrood,
Met heel den rijkdom van haar hart,
Met vasten wil tot op het laatst ;
Met dank voor al wat 't levee gaf
En 't levee nam - zoo ging ze in 't graf .
Ejnar .
Dat alles is maar woordenpraal ;
Zeg hoe het stood met haar geloof .
Brand.
nwrikbaar.
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Ej nar.
In wien ?
Brand .
In haar God !
Ejnar .
Alleen in Hem? Zij is verdoemd!
Brand.
Wat zeg je daar?
Ejnar .
Verdoemd, helaas .
Brand (kalm) .
Ga, vlegel, ga!
Ejnar .
De Heer der Helle
Krijgt in zijn greep ook jou to pakken -Zoo goed als zij zal je eeuwig branden .
Brand.
Ellendeling, durf jij verdoemen,
Die zelf lag in den zondenpoel? . , .
Ejnar .
p mij kleeft nu geen enkle smet
Sinds mij 't geloof gereinigd het,
En afgewischt is elke spec
waar 'k wend door heiligheid genet .
Gezuiverd heb 'k mijn Adamsrok
Door der bekeering ranselstok .
'k Ben als een koorhemd, blank en net
Gebleekt door 't loogbad van 't gebed .
Brand.
Bah !
Ejnar .
Insgelijks. 'k Ruik zwavelstank,
En 'k zie een glimp van 's duivels hoorn .
Ik ben een korrel hemelsch koren,
Jij in de zeef van 't oordeel -- kaf . (af ) .
B r a n d (kijkt hem een oogenblik na ;
plotsehng verheldert zijn
oog en hij barst uit : )

Aan dien man had ik behoef to !
Nu is alle band verbroken ;
Eigen vlag zal om mij wap'ren,
Zelfs al wil niet een mij volgen !
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D e F o g d (komt haastig op) .
Waarde pastor, haast u, haast u !
Heel de schaar der kerkprocessie
Staat gereed om uit to trekken . . .
Brand .
Laat hen komen .
DeFogd .
Zonder u !
Denk toch na, spoed u naar huffs !
't Yolk dat wil niet langer wachten ;
Al die goede menschen dringen,
Als een bergrivier in 't voorjaar
Naar de pastorie opstuwend,
Roepen dat ze u willen zien .
Hoor maar, daar klinkt weer hun roepen !
Haast u, want 'k zou bijna vreezen
Dat zij inhumaan to werk gaan .
Brand .
Nooit wil 'k mijn gelaat verbergen
In hun kudde, en hen volgen ;
Ik blijf hier.
De Fogd .
Is u krankzinnig?
Brand .
Uw weg is voor mij to smal.
DeFogd .
Die wordt smaller nog hoe verder
Zich het yolk vooruit gaat dringen . . .
Kijk, daar heb je 't al, waarachtig!
roost en priestess, ambtenaren
Weggedrongen naar den slootkant . . .
Kom toch, kom toch, waarde vriend !
Sla met de karwats uws invloeds ! . . .
Ha, to last! de rijen breken ;
Heel de optocht loopt in 't honderd !
(de menigte stroomt naar binnen en breekt in wilde wanorde door den feeststoet heen naar de kerk toe) .

E n k e 1 e Stemmen .
Brand !
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Andere

(wijzen naar de trapper
van de kerk, waar Brand
staat, en roepen ; )

Kijk daar!
WeerAndere .
Geef flu het teeken!
D e r o o s t (in het gedrang) .
Fogd, hou 't yolk binnen de perken !
De Fogd .
Tk heb heden nets to zeggen !
De S c h o o 1 m e e s t e r .
Spreek, en were een lichtstraal in de
nrustzwangere gemoedren !
Is het slecht of is het goed,
Dat wat her gebeuren moet?
Brand .
0, er gaat dus toch een strooming
Door burs drukkend-loome kalmte !
Menschen, gij staat aan den kruisweg,
't Nieuwe moet geheel gij willen,
Al 't vermolmde en rotte opruimen
Eer de hooge tempelhal
prijst, zooals 't moet en zal!
Ambtenaren.
Hoor, hij raaskalt !
G e e s t e lij k e n .
Hij is dol !
Brand .
Ja, dat was ik toen ik meende
Dat gij, hoe dan ook, toch diendet
Hem die geest en waarheid wil !
En ik was bet toen ik dacht,
Dat ik Hem u nader bracht,
Lonkend, dingend, met den Heer .
Klein maar was bet oude kerkje,
En ik redeneerde laf
Eens zoo groot -- dat slaat wel in ;
Vijfmaal grooter - dat moet goed doers!
En ik zag niet hoe weer gold
De oude kernspreuk : a 1 of n i e t s .
Transigeerend dwaalde ik af.
Maar flu heeft de Heer gesproken .
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De bazuin des ordeels heeft er
ver 't huffs zoo juist geklonken -En ik, luistrend, angstig, bevend,
Klein, als David stood voor Nathanl),
Was verslagen, stow van schrik . . .
Nu geen twij f el meer ! -- 0 mannen,
Schip'ren blijft een werk Satan!
D e M e n i g t e (in stijgende opwinding) .
Weg met hen die ons verblindden
Dood wie stalen ooze krachten !
Brand .
Achter u, daar woont de vijand
Die u heiml ijk houdt gekneveld .
Met uw kracht hebt gij gesj acherd
En u-zelve in twee gespleten .
Daarvandaan ook die verdeeldheid
Met geheel haar holheidsgruwel .
Wat, wat wilt gij in die kerk nu?
raal ! De praal is 't die u aanlokt,
rgelzang, de klank der klokken,
Het genot van heerlijk huivren
Bij een preek vol vuur en gloed,
Die daar lispelt, die daar fluistert,
vervloeiend, overdondrend
Naar de regels van de kunst !
D e
r o o s t (zacht) .
't Kweb'len van den f ogd bedoelt hij
D e F o g d (evenzoo) .
Dat slaat op des proosts verzinsels !
Brand .
't Licht is 't van de ontstoken kaarsen,
't Uiterlijke dat gij wilt .
En dan weer naar huffs in stompheid,
Weer terug in sleur en dufheid,
Lijf en ziel in werkdagskleeren ;
En het Boek des Levees op den
Bodem van de kilt geborgen,
pgeborgen en vergeten
Tot er weer een Zondag komt ! -0, dat was 't niet wat ik droomde
Toen ik de' offerkelk mocht leed'gen!
1)

II Sam . 12,
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Groot wilde ik de kerk, opdat zij
Met haar welving zou beschaduwen
Niet alleen geloof en leer,
Maar al wat God in bet levee
Recht van levee heeft gegeven :
Zweet en stof van 't zware dagwerk,
Avondrust, der nachten kommer,
Levenslust van 't jonge bloed,
Allen wat van vreugd en leed
'n Menschenziel maar kan bevatten .
't Bruises van de beek die neerstort,
't Watervalgebrom in de' afgrond,
Tones uit den storm zijn longen,
Klanken uit de zee opdreunend
Moesten met de orgelzangen
En met 't lied van menschentongen,
Als bezworen, samensmelten !
Weg met 't werk dat bier gedaan is !
't Is alleen in leugen groot ;
In den geest reeds staande op vallen,
Is bet uw klein-wines waardig.
Gij wilt alien wasdom dooden
Door uw werk van God to scheiden .
Zes der dagen van de week
Haalt gij Gods barrier naar binnen,
En den zevenden alleen
Ziet men haar ten hemel wap'ren !
Stemmen uit de menigte.
Leid ons ! Storm zit in de luchten !
Met u zullen we overwinnen !
De ro ost .
Luistert niet ! Hij beef t 't geloof niet
Dat een Christen moet bezitten !
Brand .
Ha ! Daar noemt gij juist de kloof
Die ons beiden houdt gescheiden,
Die van de verbroken eenheid !
Z i e 1 e n kunnen slechts gelooven .
Wijs mij bier een enkle z i e 1 !
wijs mij iemand die niet wegwierp
't Beste wat er in hem is,
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Tastend, grijpend, voorwaarts haastend!
nder 't jagen naar genoegens,
't Fluitgespeel van kermisklanten,
Wordt gij stomp voor levensvreugd .
Uitgebrand eerst en gebroken
Komen zij voor de arke dansen !
Hebben kreupelen en dwazen
Tot den laatsten drop den beker,
Leeggedronken -- dan is 't tijd
Tijd voor hopen, bidden, boeten!
Eerst als gij uw merk verspeeld hebt,
Wordt als 't redelooze dier,
Kruipt gij naar de hemelpoort,
Zoekend God - als invaliden !
Daarom moet Zijn rijk vervallen .
Wat moet Hij met de versleten
Zielen aan zijn voeten doers?
Heeft Hij zelf niet laid verkondigd
Enkel zij die rein van zin zijn,
Als een kind, en onbedorven,
Zullen 't Hemelrijk beerven?
Kin.derzin alleen bereikt dat !
Transigeert niet met u-zelven !

Komt dan alien, manners, vrouwen,
Komt met frissche kinderwangen
In de groote kerk des Levens!
De Fogd .
Maak dan open!
D e M e n i g t e (gilt angstig) .
Neen ! Niet deze !
Brand.
nze kerk heeft paal noch perken .
't Groene aardrijk is haar vloer,
Weide of akker, zee of fjord ;
Slechts het hemelwelf omspant haar,
Dat zij waarlijk groot moog' blijken .
Daar zal al uw werk gebeuren,
at een-ieglijk 't hooren moge ;
Vreest niet, wat go ook moogt volbrengen,
at ge 'r daarmee zuit ontwijden :
Zip zal alles dekken, evenals de bast den heelers stam .
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Levee en geloof wordt een.
Daar zal 't daaglijksch werken worden
Een geheel met wet en gloofsleer.
Daar zal 't dagwerk voor u een zijn
Met verlangen naar bet hoogre,
't Spel der kindren om den kerstboom
En den feestdans voor de arke !
(er gaat als een storm door de menigte ; enkelen wijken
terug; de meesten scharen zich om Brand) .
D u i z e n d Stemmen .

Nu is 't licht, waar 't eerst was duister . . .
Een is 't ; levee - en God dienen!
De roost.
Wee, hij lokt hen alien van ons !
Fogd, penvoerder, leensman, koster !
D e F o g d (op gedempten toon) .
Schreeuw toch niet zoo, voor-den-drommel!
Wie wil vechten met een stier?
Wacht maar tot hij uitgeraasd is .
B r a n d (tegen de menigte) .
Weg van bier! Hier is God niet Kim her niet zijn bij dezulken ;
Vrij en heerlijk is Zijn rijk .
(sluit de kerkdeur of en neemt de sleutels in de hand) .

Hier bee ik niet langer prest.
1k herroep wat 'k heb geschonken ;
Uit mijn hand zal niemand krijgen
Deze sleutels voor uw feest !
(gooit de sleutels in de rivier) .

Wilt ge er in, gij slaaf van 't stof,
Kruip dan door bet keldergat ;
Krom uw rug en kruip en buk ;
Laat in 't donkey uw verpeste
Zuchten sluipen langs den grond,
Krachtloos als uw rotte longen
D e F o g d (zacht en verticht) .
Ha, daar gaat de ridderorde !
D e r o o s t (evenzoo) .
Zoo ; neen, bisschop wordt hij nooit!
Brand .
Komt, gij jongren - kom wie frisch is,
Laat een ademtocht van jullie
268

BRAND .

Wisschen 't stof uit donkren hoek !
Volg mij op mijn zegetocht!
Eenmaal moet gij toch ontwaken,
Eenmaal moet gij toch, geadeld,
Breken met wat schipren beet . Uit de ellende van uw laf heid,
Uit al wat er zwak en laag is !
Sla in 't aangezicht uw vijand !
Strijd met hem op dood en levee!
De Fogd .
Halt ! Ik lees de oproersakte !
Brand.
Lees! 't Verbond is toch verbroken
De Menigte .
Wijs den weg ! Wij zullen volgen !
Brand .
ver 't ijs der steile gletschers!
Heel bet land door gaan wij trekken,
ledren zieleband ontknoopend
Die bet yolk gevangen houdt
Dan, gelouterd, hoog en vrij,
Wat van traagheid rest verniet'gen,
Manners worden, priestess worden .
Nieuw opdrukkend de' ouden stempel,
Welvend 't Godsrijk als een tempel!
(De menigte, waaronder de koster en de schootmeester,
schaart zich om hem been . Brand wordt opgeheven en op
bun schouders gedragen) .

V e 1 e Stemmen .
Groot zijn deze dagen ! ~roote
Dingen zal men zien gebeuren !
(De menschenmassa stroomt door bet dal de hoogte op ;
weinigen blawen achter) .
D e r o o s t (tegen de weggaanden) .

0, verblinden, zegt, wat wilt gij ?
Ziet gig niet dat Satans geest uit
Al wat hij verkondigt spreekt?
De Fogd .
Hei ! Keert om ! Hier boor je thuis, waar
't Levers kabbelt rustig voort .
269

BRAND.

Menschen, hoort!
Je gaat to gronde . . .
Hm, ze antwoorden niet, die honden !
De r00st.
Denkt toch aan je huffs en heard
S t e m m e n u i t de menigte .
Grooter huffs rijst voor ons op!
De Fogd .
Denkt aan julie veld en akker,
Aan je schapen en je koeien!
Stemmen .
's Hemels dauw gaf manna-koeken
Voor der uitverkoornen honger !
De roost .
Hoort je vrouwen om je jam'ren!
Stemmen (ver weg) .
Wie niet meegaat moet ons vreemd zijn!
De roost .
't Kind klaagt : vader liet ons achter !
De heele Schare .
f met ons of tegen ons !
D e
r o o s t (kijkt hen een oogenblik
na met gevouwen handers
en zegt den angstvallig : )

Zonder kudde, in angstig vragen,
Staat flu de oude zieleherder,
Uitgekleed tot op het hemd !
D e F o g d (maakt een dreigend gebaar) .

Hem de schimp en hem de schande !
ns welds de zege, proost
D e

r o o s t (op het punt in huilen
uit to barsten) .

En zij die ons verlieten . . . !
De Fogd.
Ja, maar wij zijn niet verslagen,
Als ik goed mijn'schaapjes ken! (loopt hen na) .
De ro ost .
Maar - wear gaat die fogd near toe? . . .
Ze achterna, zoo wear ik leef !
Ha, 'k begin weer moed to vatten,
Ik wil ook met hen den berg op
Zege?
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Mooglijk yang ik er wel enklen!
Leg bet zadel op mijn klepper! . . .
.
Haal me een wel-bereden merrie ! fallen of)

(Bij de hoogste tot bet dorp behoorende berghut .
p den
achtergrond wordt bet landschap hooger en gaat over in groote
kale bergvlakten. Regenweer.
Brand, door de menigte, mannen, vrouwen en kinderen
gevolgd, komt de heuvels op) .
Brand.
Kijkt vooruit ; waar de zege ons leidt!
't Dorp ligt, verdoken, diep beneen,
En 't weer spande van berg tot berg
Zijn neveltent er over been.
Vergeet bet duf bestaan daarginds,
Sting vrij, sting hoog, gig yolk van God!
Een Man .
Mijn oude vader kan niet meer .
E e n Andere.
Ik heb sinds gistren nets gegeten . . .
V e r s c h e i d e n e n.
Wij hebben honger ! hebben dorst !
Brand .
Eerst over dezen berg ; vooruit !
De Schoolmeester.
Langs welken weg?
Brand.
at is gelijk,
Als wij maar 't doe! er mee bereiken .
Komt, volgt me . . .
E e n man .
Neen, to steil is 't bier ;
Dat halen wij niet voor den nacht !
De Koster.
De ijskerk ligt daarginder ook . . .
Brand .
De steilste weg is ook de kortste .
E e n Vrouw .
Mijn kind is ziek!
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E e n Andere .
Mijn voet gewond.
Een Derde .
Waar vied 'k jets om mijn dorst to lesschen?
De Schoolmeester.
Verzadig hen - hue moed gaat wanklen .
Vele Stemmen .
rest, doe een wonder! Doe een wonder!
Brand .
Een leelijk merk liet 't slaaf-zijn achter :
Uw loon verlangt gij voor het werk.
p, schudt de loomheid van u of !
Zoo niet - keert dan terug in 't graf !
De Schoolmeester .
Hij heeft gelij k : eerst voort ten strij de !
Wij weten 't toch : ons loon komt later!
Brand .
Dat kxijgt gij ook, zoo waar een God

Nu uit den Hemel op u neerziet !
Vele Stemmen.
Hij 's een profeet ! Hij 's een profeet !
Velen tegelijk.
rest, zeg ons - wordt 't een felle strijd?
Anderen.
En duurt hij lang? - En wordt hij bloedig?
E e n Man .
rest, wordt daarvoor veel moed vereischt?
De Schoolmeester (op gedempten

toon).
'k Ben toch wel zeker van mijn levee?
Een andere Man .
Wat krijg ik als mijn deel van 't loon?
Een Vrouw .
'k Verljes toch stellig niet mijn zoon? . . .
De Koster .
Komt de overwinning vast voor Dinsdag?
B r a n d (kijkt verwilderd toed in

de niassa) .
Wat vraagt gij mij ? Wat wilt gij weten?
De Koster
Eerstens : hoe lang wij zullen strijden ;
En dan : wat voor verlies wij lijden ;
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En eindlijk

't loon van de overwinning!
Brand .
Dat vraagt gij mij ?
De Schoolmeester .
Ja j uist ; wij kregen
Daarop benders niet recht antwoord .
B r a n d (verontwaardigd) .
Dan zult gij 't hebben nu !
D e M e n i g t e (sluit zich dichter aaneen) .
Spreek ! Spreek !
Brand .
Hoe lang hij duren zal, de strijd?
Die duurt tot aan uw levenseind,
Tot gij alle offers hebt gebracht
En los zijt van uw transigeeren ;
Tot gij uw wil gansch in uw macht hebt,
Elke flauwhart'ge twijfel wijkt
Voor 't hoog gebod : a 11 e s of n i e t s!
En de verliezen? Al uw goden,
De geest der half heid, gouden ketens
Die u aan de aarde slaafs nog binders,
Al uwer slapheid sluimerkussens !
En 't loon der zege ? - Een zuivre wil,
Een sterk geloof, der ziele eenheid,
Een offervaardigheid die gaf
Met jubelkreet, tot dood en graf,
m ieders hoofd een doornenkroon
Ziet ! dat wordt dan u alley loon !
D e M e n i g t e fonder razend getier) .
Verraden ! Ja, misleid ! Bedrogen !
Brand.
'k Ben van mijn woord niet afgeweken .
Enke1en .
Je hebt ons eer en overwinning
Beloofd - flu zullen 't offers worden !
Brand .
'k Beloofde zege - en ik zweer :
Die wordt ook eens door u behaald .
Maar elk die staat in 't eerst gelid
Moet vallen voor 't verheven doel .
Durf t hij dat niet, last hem dan strekken
Zijn wapen voor de strijd begint .
18
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De vlag valt in des vijands hand,
Zoo haar een zwakke wil omspant .
Wordt gij door offer-angst verlamd,
Gij zijt eer 't schot u treft, gedoodmerkt!
De Menigte .
Vermetel eischt hij onzen val
Ten bate van 't nog ongeboorne !
Brand .
Door 's offers woestenijen leiden
De wegen naar ons Kanaan.
Ter overwinning door den dood
Roep ik u op, als 's Heeren ridder !
De Koster.
her zitten wij flu mooi geschoren
In 't dorp zijn we in den ban gedaan . . .
De Schoolmeester .
Daarheen terug - dat is onmooglijk!
De Koster.
En vooruit, vooruit wil er geen meet !
Eenigen .
Slaat dood ! Slaat dood !
De Schoolmeester.
Dan wend 't nog erger!
We hebben toch een leidsman noodig !
D e V r o u w e n (wijzen verschrikt naar
den weg beneden) .
De roost !
De Schoolmeester .
Laat je maar niet verschrikken
D e
enkelen der achtergeblevenen) .
0 mijne kindren! 0 mijn lam'ren!
Hoort naar de stem uws ouden herders
De Schoolmeester(tegenhetvolk°) .
In 't dorp daar is voor ons geen thuis meet ;
't Best is over den berg to gaan !
De roost .
0, dat gij zoo mij kunt bedroeven,
Mijn hart zoo diepe wooden slaan!
Brand .
Gij wondet zielen jaar op jaar!
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De
ro ost .
Hoort niet naar hem! Hij wil u lokken
Met holle woorden . . .
V e r s C h e i d e U e n.
Dat is waar !
De roost.
Maar wij zijn liefdrijk : wij vergeven
Waar wij oprecht berouw ontwaren .
0, keert toch tot u-zelven in
En ziet met welk een hellelist
Hij alle menschen tot zich lokte !
Ve1en .
Ja, dat is vast - hij lokte ons !
De
roost .
ch, denkt daar toch om : wat kunt gij,
Een troepje in dezen hoek geboren?
Zijt tot iets groots gij uitverkoren?
Komt een gevang'ne door u vrij ?
Gij hebt uw kleine daagsche task,
En wat daarbuiten gaat is zonde .
Kunt ge op het slagveld ooit van nut zijn?
Beschermt gij maar uw needrig hutje!
Wat kunt gij doers bij valk en arend ?
Wat kunt gij tusschen wolf en beer?
Gij valt slechts de overmacht ten proof
0 mijne lam'ren -- o mijn kindren!
De Menigte .
Ja, wee ons - dat zijn ware woorden!
De Koster.
Toch sloten wij, het dorp verlatend,
Voorgoed de huisdeur achter ons Daar is geen thuis meer voor ons nu .
De Schoolmeester.
Neen, hij ontstak licht voor onze oogen,
Hij wees op valschheid, schijn en logen ;
Niet langer slaapt flu de gemeente ;
Het levers, vroeger ons genoeg,
Geen levee is 't voor wie ontwaakte .
De roost .
Ach, glooft me, dat gaat gauw weer over,
En alles komt in 't oude spoor ;
Houdt u maar eerst een poosje still
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1k sta u borg dat de gemeente
Weldra in vrede leeft, als vroeger .
Brand .
Kiest, manners, vrouwen !
Eenigen.
p naar huffs !
Anderen .
To laat ! De gletschers over, komt !
D e F o g d (komt haastig aangeloopen) .
Wat een geluk dat 'k jullie aantref !
De Vrouwen.
0 beste goejerd, woes niet boos!
De Fogd.
Nu niet, flu niet, neon ; komt maar mee !
Een beetre tijd breekt voor hot dorp aan ;
Laat nu verstandig je gezeggen,
Dan bon je allen rijk voor de' avond!
V e r s C h e i d e n e n.
Hoe zoo?
De Fogd.
Een vischschool in de fjord . . .
Miljoenen en miljoenen zijn or!
De Menigte .
Wat zegt hij daar?
De Fogd .
Maakt alles klaar !
Schuw 't hoogvlakte-onweer, slijk en ijs!
Die scholen kwamen vroeger nooit hier
Nu, vrienden, komt er voor ons hoekje
1n 't Noorden ook een beetre tij d !
Brand .
Kiest tusschen Gods stem en de zijne!
De Fogd .
Laat je gezond verstand je radon !
De
roost .
0, hier vond een mirakel plaats ;
Een vingerwijzing van den Heer!
Ach, 'k hob or dikwijls van gedroomd,
Doch hield hot voor verbeeldingsspel
Nu zien wij duidlijk de bedoeling . . .
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Brand .
Als gij verzaakt, verliest ge u-zelven!
Ve1en .
Een vischschool !
De Fogd .
Van milj oenen visschen !
De roost.
Brood voor uw vrouwen en uw kindren !
De Fogd .
Nu zie je wel, het is geen tijd
m to verspillen al je kracht
In strijd tegen een overmacht
Die zelfs den proost benauwen zou .
Ni heb je een antler doel voor oogen
Dan dour to smachten naar het hooge .
De Lieve Heer kan 't best alleen of
En ook de hemel staat nog stevig .
Meng niet je in andrer twistgeding,
Maar haast je our den schat der zee
Te ontkapen ; 't is een praktisch werk,
Dat zonder bloed of staal geschiedt ;
Het brengt je voordeel aan en welstand,
ersoonlijke offers eischt het niet !
Brand .
Juist 't offer staat in vlammend schrift,
Als Godseisch achter wolkenspleet !
De roost .
Ach, voelt gij zulk een offerdrang,
Komt dan gerust een mooien dag
Bij mij, bijvoorbeeld aanstaand Zondag
Waarachtig, 'k zal u . . .
D e F o g d (afbrekend) .
Ja, ja, ja!
D e K o s t e r (zacht tegen den proost) .
Kan ik mijn ambt van koster houden? . . .
De Schoolmeester (evenzoo) .
Wordt mij de school sours afgenomen? . . .
D e r o o s t (op gedempten toon) .
Als gij de menigte our kunt praten,
Zal men met u zoo streng niet zijn . . .
De Fogd.
Naar huffs ; naar huffs ; geen tijd verspild!
277

BRAND .

De Koster.
De boot in wie verstandig is !
Eenigen.
Maar Brand dan? . . .
De Koster.
Laat dien gek maar loopen !
De Schoolmeester .
Gij ziet her toch des Heeren woord
Ms in een open boek gedrukt !
De Fogd .
Val hem toch af, days plicht en recht !
't Is guicheltaal, al wat hij zegt !
V e r s c h e i d e n C n.
Hij bog ons voor !
De
r00St .
Zijn leer is font!
En, stel je voor, niet eens een laud! 1 )
Enke1en.
Wat heeft hij ?
De Fogd .
Een gemeen karakter !
De Koster.
Ja, dat is waar ; dat zien wij duidlijk!
De
roost.
Vergeefs wachtte zij n oude moeder !
Hij weigerde haar 't sacrament !
De Fogd .
Zijn kind heef t hij haast zelf vermoord !
De Koster.
En ook zijn vrouw!
De Vrouwen .
't Is ongehoord !
De
roost .
Een slechte vader, zoon en man !
Wie slechter Christen vinden kan . . . !
Vele Stemmen.
Hij haalde onze oude kerk omver !
Andere .
De nieuwe sloot hij voor ons of !
1 ) laud(abili8) :
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w e e r aII dere.
Hij sweet oils op een wrak in zee !
De Fogd.
Hij stal mijn plan van 't gekkenhuis!
Brand .
'k Zie 't merk elks voorhoof d ingebrand.
Ik weet waar dit geslacht belandt .
De heele Troep (brullend) .
Hei, boom niet naar hem ! Drijft hem uit !
En steenigt hem, dien hellebrand !
(Brand wordt met steenworpen de verlaten vlakte opgedreven.
Daarna keeren de vervolgers terug) .

De ro ost.
0 wij ne kindren ! 0, mijn lam'ren !
Nu keen gij weer naar huffs en haard ;
Bat uw berouw uw oog verheldre,
En gij zult zien : 't gaat zooals 't moet .
Wij weten 't : God de [leer is goed ;
Hij vordert geen onschuldig bloed .
En 't landsbestuur is tegelijk
Zoo zacht als in geen antler rijk .
En de overheid, ambtman ') en fogd,
Zal het u ook niet lastig makers .

Ik zelf bee liefdrijk en humaan
Als 't hedendaagsche Christendom .
Uw superieuren willen allen
In vrede en eendracht met u levee .
De Fogd .
Maar zoo er scheuring mocht ontstaan,
Wij heelers ze, daar kunt ge op aan .
Zoodra wij wat tot rust weer komen,
Benoemen we een commissie, die
Dan onderzoeken zal in hoever
De godsdienst aan den eisch voldoet .
Die moet bestaan uit enkle presten,
Die wij, de proost en ik, benoemen .
Daarbij ook, als men het verlangt,
De koster en de dorpsschoolmeester,
Met andre manners uit het yolk ;
Dies kunt gij heel tevreden zijn .
1)

amtmand : in Noorwegen het hoofd van een district of provincie .
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De roost .
Wij zullen al uw last verlichten,
Als gij den ouden zieleherder
Vandaag hebt van zijn angst bevrijd .
Dat denkbeeld geev' een ieder kracht,
at bier een wonder is volbracht
Vaartwel ! Veel zegen op uw vangst !
De Koster.
Ach, dat zijn nog eens Christenmenschen !
De Schoolmeester .
Die doen de dingen kalm en waardig !
De Vrouwen.
Zij zijn zoo netjes en zoo vriendlijk!
Andere.
Zoo edit eenvoudig en toeschietlijk!
De Koster.
Die vorderen geev levensoffers !
De Schoolmeester .
Zij weten meer dan 't nze Vader!
.
(de menigte daalt den berg of)
D e roost (tegen den fogd) .
Ach, dat zal wis den toon verbeetren.
Nu zijn we een ommekeer nabij ;
Want God zip dank bestaat er nog jets
Dat men den naam „reactie" geeft .
De Fogd .
Het was mijn werk dat bet spektakel
In zijn geboorte werd gesmoord .
De roost .
Maar 't meeste deed toch wel 't mirakel . . .
De Fogd.
Wat voor mirakel?
De roost .
Van de vischschool.
D e Fogd (fluit).
Dat was natuurlijk maar een leugen!
De roost .
ch kom? Een leugen?
De Fogd .
'k Zei maar wat
Het eerst mij inviel op 't moment .
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Is tat to laken, waar het gold
Zoo'n groot belang?
De roost .
Welneen, beware !
Zoo 't noodig blijkt, is 't best verantwoord .
DeFogd.
En bovendien, als morgen weer
't Yolk zijn gezond verstand herkrijgt,
Wat deem het dan of we overwonnen
Door waarheid of door leugentaal?
De roost .
Mijn vriend, ik ben geen rigorist . (kijkt naar de
vlakte boven) .

Maar is tat Brand niet die daarginds
Zich voortsleept?
De Fogd .
Zeker, tat is hij !
Een eenzaam strijder op zijn tocht!
De ro ost .
Neen, wacht, ik zie er toch nog een
Yer achter hem !
DeFogd .
Wat? Maar tat 's Gerd!
Den kerel is 't gezelschap waard !
D e r o o s t (vroolijk) .
Is eens gestild zijn offerdrang,
Dat hij tit graf schrift dan erlang
„flier rust Brand, - ver van glorievol :
Hij won en ziel - en die was dol !"
D e F o g d (met den wijsvinger
tegen den neus) .

Maar als ik 't zaakje wel beschouw,
Dan lijkt mij 't oordeel van then trom
Nogal een beet] a inhumaan . . .
D e
r o o s t (haalt de schouders op) .
V ox populi vox dei . Kom ! (af) .

(Boven op de kale bergvlakte. Het weer wordt hoe langer
zoo slechter; zwarte wolken jagen laag en dicht over de sneeuw281
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welders been. Zwarte toppers en kammen komen nu-en-dap
to voorschijn en worden weer door den revel omhuld) .
(Brand komt bloedig gewond en verslagen den berg op) .
B r a n d (staat stil en kijkt achterom) .
Duizend volgden mij bet dorp uit
En niet een kwam tot de toppers .
Wel doorklinkt er alley barters
Drang naar grootscher, beter tijd ;
Wel daalt neer in alle zielen
De oproep tot den heil'gen strijd .
0, maar 't offer - dat beangst hen ;
Zwak en bang verbergt de wil zich
Een stierf immers voor hen alien
Lafheid geldt niet meer als misdaad !
(zinkt neer op een steep en kijkt schuw road) .
Dikwijls heb ik moeten huivren .
Angst doorsidderde mijn wezen
Als ik grog, zooals een kind doet,
Bij gehuil en hondenjanken,
In bet donkey spookvertrek .
Maar 'k bedwong mijn hartekloppen,
Troostte mij met de gedachte
Boners vloeit de bron van licht,
't Duister komt van nacht noch avond
't Zijn de luiken voor de ramen.
En ik dacht : straks zal de dagglans,
Zal bet heldre zomerzonlicht,
Door deez' deur- en vensterbogen
Vol en heerlijk binnenstroomen
In bet donkey spookvertrek.
0, hoe bitter ben 'k bedrogen,
ikzwart sloeg de nacht mij tegen
En daarbuiten zaten manners
Somber, stil, langs fjord en baai,
Houdend vast aan doode droomen,
Ze bewakend, als de koning,
Jarenlang bet Snefrids lijk deed,
Lichtend op een slip van 't lijkkleed,
Luistrend - of nog 't hart mocht kloppen
Voedend zich met ijdle hoop,
Meenend telkens dat de rozen
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Weer herbloeiden op haar wangen 1 ) .
En als hij was er geen enkle
Die het graf gaf wat het eischte .
nder hen niet en die weet :
Lijken droomt men niet ten leven,
Lijken moeten in den grond ;
Hunner is de task to geven
Voedsel aan het nieuwe zaad . -Nacht, slechts nacht en nog eens nacht
ver vrouwen, kindren, mannen !
Kon ik hen met bliksemflitsen
Van des stroodoods nood verlossen

(springt op) .
Nachtvizioenen zie ik jagen
Als een hellevaart in 't donkey .
'k Zie den tijd in wapenrusting,
Manend, levensoffers vragen,
Eischend klinkend staal, geen stokken,
Eischend zwaarden uit de scheede
Neven zie 'k ten strijd zich gorden,
Broeders zie 'k gedoken, kruipend
nder 'n hoed die maakt onzichtbaar 2) .
En nog meer zie ik voorbij gaan
Alle gruwlen en ellende
Vrouwen jamren, mannen schreeuwen,
't or gesloten voor wie smeekt ;
'k Zie hen op hun voorhoof d kerven
't Merk van arme strandbewoners ;
't Minste yolk door God geschapen,
Luistren, bleek, zij naar het kraken,
Zoekend schuts in de eigen onmacht .
Regenboog op meie-weide,
Vlag, waar zijt gij nu to zien?
Waar is nu dat kleuren-drietal,
1) In de sage van Harald Ha,rfagre („Schoonhaar") leest men hoe
H. H. zulk een lief de voor Snef rid, koning Svase's dochter, opvatte
dat hij zelf s na haar dood gedurende drie j aren over haar heen gebogen
op haar herleving zat to wachten -- een overigens veel verbreid
sprookjesmotief . Zie Snorre's Heimskringla. H . H. saga cap . 25.
2 ) In 't oorspr. ; gemaelshatten. I, dacht bier waarschijnlijk aan
den onzichtbaar makenden hoed die in vele sprookjes voorkomt .
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Dat zoo vroolijk klap'rend uitwoei
nder stormend volksgej ubel,
Tot een koninklijke dweper
Tong en split knipte in de vlag? 1 )
Met de tong werd toen gepraald ;
Mag de draak geen tanden toonen,
Dan is ook zoo'n split niet noodig .
Hadde 't yolk maar niet gejubeld,
Niet geknipt des konings schaar !
Zoo'n vlag met vier vredeshoeken
Is net goed voor noodsignaal,
Als een schuit is lek gestooten !
Erger tijden - hun vizioenen
Lichten door den toekomstnacht !
Englands walmend-dofle kolendamp spreidt zwart zich over 't land uit .
Al het frissche groen besmeurend,
Iedre spruit in root verstikkend,
Strijkt hij laag, vermengd met gifstof,
Zon en dag het veld ontstelend,
Zijgend neer, ale de assche-regen
p de stad, verdoemd in de udheid . . .
Leelijk worden nu de menschen ;
Door der mijnen kromme gangen
glinkt de klank van drop'lend water .
't Dwergenvolk, vol ijver bezig,
Werkt, den geest van 't erts bevrijdend,
Gaat gekromd van rug en ziel,
Gluurt met zijn begeerige oogen
Naar de blanke gouden logen
Zonder smartkreet, zonder glimlach ;
Valt een broeder, 't geeft geen hartpijn,
Eigen val wekt ook den leeuw niet ;
Allen haamren, vijlen, munten ;
1) scar I. Bij kon. resolutie van 20 Juni 1844 werd bepaald dat
de oorlogsvlag van Noorwegen zou zijn de Noorsche driekleur met
het unie-merle. Tegelijk werd verordend - ale een soon tegemoetkoming aan de unie-gedachte tegenover de concessie aan Noorwegen's
zelfstandigheid - dat het unie-merle znowel in de Noorsche ale in de
Zweedsche handelsvlag zou aangebracht worden .
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Niemand denkt meet aan het licht ;
it geslacht, het weet niet meet
at, al mogen krachten zwichten,
Zulks nog niet ontslaat van plichten !
Erger tijden ; burs vizioenen
Lichten door den toekomstnacht !
De verstandswolf, hijgend, blaffend,
Dreigt de zoo der leer op aarde .
'n Noodkreet stijgt er op uit 't Noorden,
Helpt ons ! klinkt bet Tangs de fj orders ;
En de dwerg sist, dwars en mokkend,
Dat dit toch voor hem geen werk is .
Laat de s t e r k e n daarvoor blaken,
A n d r e n daarvoor op zich makers,
Zoo iets is voor ons to machtig ;
Wij zijn klein, en niet berekend
p een waarheidsstrijd-tournooi ;
Kunnen voor der wereld redding
Niet ons volksgeluk opof'ren .
Niet voor ons dronk hij dien beker
Niet voor ons stak met zijn stekels
In zijn slaap de doornenkrans .

Niet voor ons ook drong de laps
Des Romeins hem in de zijde .
Niet voor ons de nagels brandden,
Hem geboord door voeten, handers . . .
Wij zijn klein, de laatst gekoomnen,
Die bet krijgsgebod trotseeren!
Niet voor ons werd 't kruis gedragen !
Spanriemslag, de spanriemslag,
Ahasverus' slag, die 't purper
Vloeien deed van 's Lijders schouders,
In ons deel van 't passiewerk !
(werpt zich, zijn gezicht bedekkend, neer in de sneeuw ; na
kijkt hij op) .

een pons

Heb 'k gedroomd? Ben 'k nu ontwaakt?
Allen grauw, in mist verborgen !
Waren 't kranke droomgezichten,
Wat ik zag tot dezen stood?
Is vergeten en verloren
't Beeld waarnaar de ziel geschapen
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Werd? Is de oergeest overwonnen? . . . (luisterend) .
Ha, t klinkt als gezang door t stormweer !
Het onzichtbare Koor (suist in den
stormwind) .

Nimmer zult gig Hem gehjken,
Want nit stof zijt gij ontstaan ;
Doe zijn daden of ontwijk Hem
't Eeuwig heil moet u ontgaan
B r a n d (herhaalt de woorden en
zegt zacht : )

Wee mij ! 'k Moet het haast gelooven !
Stood hij niet op 't koor der kerk,
Toornig mijn gebed afwij zend ?
Nam hij niet al mijn bezitting?
Sloot hij niet den weg des lichts of ?
Liet mij strijden tot het eind toe
En het onderspit mij delven?
. H e t K o o r (klinkt sterker boven hem) .
Worm, gig zult Hem nooit gelijken,
Die den doodskelk hebt geleegd ;
Volgen moogt g' Hem of ontwijken,
't Is verdoemd al wat gij deedt !
B r a n d (in zichzelf) .
Agnes, All, de lichte dagen,
'n Levers in geluk en vrede,
Ruilde ik voor strijd en klagen,
Trof mijn borst met offerpijlen
Heb toch niet den draak verslagen !
H e t K o o r (zacht en lokkend) .
Droomer, nooit zult g' Hem gelijken,
Gij verloort uw have en goed ;
Al uw of'ren maakt niet rijk Hem
De aarde is 't waar gij levers moet
B r a n d (barst in zacht schreien uit) .
Alf en Agnes, komt toch weder !
Eenzaam zit 'k hier op den top,
Huivrend in den noordenwind, gekweld door spoken, klam en tam . . .!
(hij kijkt op; een licht-schemerende plek opent en verwijdt
zich in den nevel ; eene vrouwelijke gedaante staat voor hem
in een licht gewaad en met een mantel om de schouders. Het
is Agnes) .
2 86

BRAND.

D e G e d a a n t e (glimlacht en breidt de
armen naar hem uit) .

Brand, her heb je mij terug !
B r a n d (springt verwilderd op) .
Agnes ! Agnes ! Wat is dat nu ?
DeGedaante .
Alles was een koortsdroom, beste !
Krankheidsnevelen - zij verij len
Brand .
Agnes ! Agnes ! (wil naar haar toe) .
De Geda ante (gilt) .
Niet hierover !
Zie die kloof toch tusschen ons!
Hier gutst neer de wilde bergstroom . (zacht) .
Neen, je droomt niet, neen je slaapt niet,
Ziet nu geen vizioenen meer .
Ziek ben je geweest, mijn liefste,
Dronk des waanzins bittren drank,
Droomde dat je vrouw je alleen liet . . .
Brand .
0, je leef t dus ! God zij lof en . . .!
De Gedaante (snel) .
Stil, spreek daarvan liever later !
Volg mij, kom, de tijd is kort maar .
Brand .
0, maar Alf ?
De Gedaante .
Is ook niet dood .
Brand .
Leeft hij ? !
De Gedaante.
Ja, gezond en frisch !
Al dat leed heb je gedroomd ;
Al je strijd - bedrog en waan .
Alf zit bij je oude moeder,
Zij is flunk en hij wordt groot .
ok de kerk staat nog in 't dorp ;
Bouw een grootere, als je wilt . . .
En het yolk slooft daar beneden,
Als in de oude goede dagen .
Brand .
Goede ?
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De Gedaante .
Ja -- toen vrede heerschte.
Brand .
Vrede !
DeGedaante .
Haast je, Brand, kom mee!
Brand.
Ach, ik Broom !
De Gedaante .
Neen, flu niet langer.
Maar je hebt verzorging noodig . . .
Brand .
1k hers sterk .
De Gedaante .
Ach, nu nog niet ;
't Droomgevaar ligt op zijn luimen.
Weer zal je als een schim verglijden,
Weg van 't kind en van mijn zijde,
En weer zal j e geest verstompen,
Wil je 't middel niet gebruiken .
Brand.
0, geef her dan !
De Gedaante .
Jij bezit het,
Jij alleen, en niemand anders.
Brand.
Noem het dan !
De Gedaante .
De oude dokter
Die daar las zoo menig boek -Die zoo knap is door en door,
Heeft de ziektekiem gevonden.
Alle droeve droomgezichten
Komen uit d r i e w o o r d e n voort.
Die Brie moet je dapper schrappen,
Moet ze uit je geheugen wisschen,
Ze niet meer als wet doers gelden .
Die zijn schuld van de vizioenen,
Die als waanzin j e overvielen .
0, vergeet ze, o vergeet ze !
Dan eerst is je ziel gereinigd
En bevrijd van pijn en ziekte!
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Brand .
Zeg ze !
De Gedaante .
„Niets of alles" .
B r a n d (wijkt terug) .
Dat?
Is het dat ?
De Gedaante .
Zoo waar ik leef ja,
En zoo waar jij eenmaal sterft .
Brand .
Wee ons beiden ! 't Dreigend zwaard hangt
Nog als vroeger boven ons !
De Gedaante .
Brand, wees zacht - 'k omvat je in min'gloed,
Klem mij in je krachtige armen -Last ons zon en zomer zoeken . . .
Brand.
Neen, mijn ziekte komt niet weer.
De Gedaante .
Ach, die komt, Brand, vast en zeker .
B r a n d (het hoofd schuddend) .

Die is achter mij geslingerd .
Nu geen ijzig wilde droomen,
't Leven, 't Leven zie ik komen !
De Gedaante.
't Leven ?
Brand .
Volg mij, Agnes !
De Gedaante .
Wacht !
Brand, wat wil je?
Brand.
Wat ik moet
Leven wat 'k tot nog toe droomde
Doen in waarheid wat slechts waan was .
De Gedaante .
0, onmooglijk! Denk waarheen
Dat je voerde !
Brand .
Toch nog eenmaal !
19
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De Gedaante .
Dien angst-nit in droome-nevel
Wil je rijden vrij en wakend?
Brand.
Vrij en wakend .
De Gedaante .
't Kind verliezen?
Brand .
't Kind verliezen .
De Gedaante .
Brand !
Brand.
lk moet !
De Gedaante .
Wreedlijk aan mijn sfeer me ontrukken?
Mij met offergeesels slaan
Tot 'k bezwijken zou?
Brand .
Dat moet ik.
De Gedaante .
Alle licht in nacht uitdooven,
Zonnegloren buitensluiten,
Nooit van 's levens vruchten plukken,
Nooit je ziel door zang verblijden?
0, 'k herinner mij zoo veel !
Brand.
'k Moet ! Verspil je smeeken niet .
De Gedaante .
En vergeet je 't offerloon?
Alle hoop beeft je bedrogen .
Elk ontviel je, ieder sloeg je.
Brand .
Niet voor eigen loon, neen, lijd ik ;
Niet voor eigen zege strijd ik .
De Gedaante .
Voor een yolk in mijnegangen.
Brand .
Een kan licht aan velen langen . . .
De Gedaante .
Wier nazaten toch verdoemd zijn !
Brand .
Veel vermag de wil des enklings .
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De Gedaante .
Denk hoe een met vlammenroede
Dreef den mensch het aradijs uit!
En de poort heeft hij gesloten
Daar zult gij niet over springen!
Brand .
pen bleef 't pad van v e r 1 a n g e n!
D e G e d a a n t e (verdwijnt in een donderslag; de mist vult de plaats waar zij stond en een scherpe,
snijdende kreet weerklinkt, als van iemand die wegvlucht . )

Sterf ! De aard kan je niet gebruiken
B r a n d (staat een oogenblik als
bedwetmd) .

Weg -- verdwenen in den mist . . .
Vlood op groote zwarte wieken
Als een havik over 't bergland .
't Was het vragen van een pink
m de heele hand to krijgen -!
Ja, dat was de sjachergeest!
G e r d (komt op met een buks) .
Zag je de' havik ? Zag je de' havik ?
Brand .
Ja, zeg, dit keen zag ik hem .
Gerd .
Gauw ! Zeg welken weg hij heenvloog ;
'k Wil hem na, ik wil hem raken
Brand .
p hem heeft geen wapen vat ;
Somtijds lijkt het of hij wegvlucht,
Door het moordend lood getroffen Maar zoo gauw je 'm of wil makers
Zit hij spottend en brutaal
Achter je, en tart je opnieuw.
Gerd .
'k Stal 't geweer des rendierjagers
Laadde 't toen met lood en zilver ;
Gloof gerust, ik ben zoo gek niet
Als ze zeggen
Brand .
Tref je doel dan ! (wit gaan) .
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Gerd .
rest, je hompelt met een voet ;
Zeg, hoe komt dat?
Brand .
't Yolk verjoeg mij .
G e r d (dichterbij) .
Rood gelijk je hartebloed
Is je voorhoofd ! . . .
Brand .
't Yolk dat sloeg mij .
Gerd .
Yroeger klonk je stem als zingers
Knarsend nu, als krakend herfstloof .
Brand .
Allen - alles .
Gerd .
Wat ?
Brand .
Bedroog mij .
G e r d (kijkt hem met groote oogen
aan) .
Ha, flu weet ik wie j e bent !
'k Dacht dat je de prest zou wezen
Weg met heel dien priesterrommel !
Maar jij bent van alien 't grootst!
Brand .
Bijna viel 'k dien waan ten offer.
Gerd .
Laat mij uwe handers zien !
Brand .
Mijne handers?
Gerd .
't Nagelteeken !
'k Zie je bloed Tangs 't voorhoofd drup'len
Door der scherpe doornen tenders,
Diep en wild in 't vleesch gedrukt .
Ja, ears 't kruis heb jij gehangen!
Vader zei, toen ik nog klein was
't Was gebeurd heel Tang geleden,
Ver van her en met een ander ;
Maar flu zie ik, hij bedroog me Ja, want jij bent de Verlosser
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Brand .
Wijk van mij !
Gerd .
Moet 'k neer mij buigen,
Biddend knielen aan je voeten ?
Brand .
Weg!
Gerd .
Jij stortte toch je bloed
Ter verlossing van ons alien !
Brand .
0, ik weet geen reddingsplank
Voor mijn eigen arme ziel !
Gerd.
her 's 't geweer ! Schiet neer 't gebroedsel ! . . .
B r a n d . (schudt het hoofd) .
'k Moet ten val mij voorbereiden .
Gerd .
Zeg dat niet ; jij bent toch de eerste!
In je hand is 't nagelmerk
Uitverkoorne jij, en grootste !
Brand .
'k Ben het nietigst wormpje in 't stof .
G e r d (kijkt naar boven; de wolken schevren) .

Feet je waar je staat ?
B r a n d (staart voor zich uit) .
Ik sta
Aan de laagste sport der ladder
bog is ze - en mijn voet is wond .
G e r d (wilder) .
Antwoord! Weet je waar je staat?
Brand .
Ja, nu valt de nevelsluier .
Gerd .
Ja, die valt : de Zwarte Top
Boort zijn spits diep in den hemel!
Brand .
Zwarte Top? De ijskerk
Gerd .
Ja!
Dus toch eindlijk kerkbezoeker!
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Brand.
Duizend mijlen weg van her!
0, hoe zielsverlangend smacht ik
Naar het licht, naar zon en zachtheid,
Naar een vromen, sullen vrede,
Naar des levees zomerwarmte ! (barst in tranen uit) .
Jezus, ' riep zoo vaak uw naam,
Nooit naamt gij mij in uw armen ;
Zijt dicht langs mij heen gegleden,
Als een half-vergeten woord .
Laat mij nu van 't heilsgewaad,
Nat van wijn der ware boete,
Slechts een enkel tipje grijpen!
G e r d (bleek) .
Wat? Jij, ziener, schreit, dat warm
Tranen langs je wangen stroomen . . .
Warm, dat droppels van burs lijkwa
Zachtjes glijden van de toppers . . .
Warm, dat van mij n ziel de ij skorst
Smelt, en zich in tranen oplost, . . .
Warm, dat 't sneeuw-miskleed in flarden
Van den ijskerk-priester afglijdt . . . (bevend) .
Waarom schreide je niet eer?
B r a n d (met fielder oog, stralend
en als verjongd) .

IJskou gaat er van de wet uit,
Zonder zomerzon van boven !
Tot den dag van heden bleef 'k de
Tafel waarop God kan schrijven . . .
Nu, van dit uur, zal mijn levee
Warm en rijk bet zonlicht zoeken .
De ijskorst smelt. Nu kan ik schreien.
Kan ik knielen - kan ik bidden .
(valt op de knieen) .

G e r d (kijkt sehuin naar boven
en zegt zacht en schuw) .

Zie, daar zit die booze rakker,
Die zijn schaduw neer doet strijken
Waar hij langs den hoogen bergtop
Met zijn breede wieken schuurt .
Nu is 't reddingsuur nabij
Als bet ziiver maar wil bijten!
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(legt de buks tegen haar wang en schiet . Ben dof gedreun,
als van rollenden donder, weerklinkt van boven of fangs de
helling. )
B r a n d (komt overeind) .
Ha ! Wat doe je?
Gerd .
Goed geraakt !
Kijk, hij wankelt - hij gaat vallen ;
Hoor zijn schreeuw de lucht doorschallen!
Meer dan duizend, duizend veeren
Stuiven neder fangs den bergwand,
Kijk, wat wordt hij groot en wit . . .!
Hei, flu rolt hij nog hierheen
B r a n d (zakt in elkaar) .
Ja, tot boete voor 't geslacht
Zijn veroordeeld alle telgen!
Gerd .
Tienmaal wijder hemeltent
Spant zich uit, flu hij geveld is
.
Kijk hem tuimlen ! Kijk hem rollers!
0, nu hoef 'k niet meer to huivren
Hij is wit gelijk de duive . . . !
(gilt in angst) .
Huu ! wat een vermoed gebulder !
(werpt zich neer in de sneeuw) .
B r a n d (kromt zich onder de neerstortende lawine, naar boven roepend: )
Antwoord, God, in 't our des doods
Heeft geen greintj a waarde dan
Van den wil het quantum satis . . . ?
(De lawine begraaft hem en volt het heele dal) .
E e n S t e m (klinkt door den rommelenden donder keen :)
Hij is Dens caritatis !

EINDE VAN RET VIJFDE EN LAATSTE BEDRIJF .
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EER GYNT
EEN DRAMATISCH GEDICHT I ' VIJF BEDRIJVEN
(1867)

ERS
AASE, 1 )

weduwe van eon boor.
hear zoon.
Twee oude Vrouwen met korenzakken. AsL u , eon amid. Bruiloftsgasten . Een Keuken- of
Ceremoniemeester. Een Speelman, enz.
Eon nieuw aangekomen Boerenechtpaar.
SoLVEJG en do kleine HELGA,
hun dochters.
De Boer van Haegstad.
INGRID, zijn dochter.
De Bruidegom en zijn uders .
Drie Berghut-meiden .
Eon in 't-groen-gekleede Vrouw .
De Dovre-koning.
Eon Hoftrol. Verschillende soortgelijke Trollen. Jeugdige Trollen van beiderloi kunne. Eon
pear Heksen. Aardmannetjes,
Kobolden, Gnomon, onz. 2)
Eon leelijke Jongen . Eon Stem
in hot duister.Vogelgeschreeuw .
KARI, eon boerenvrouw.
Mister C TT N, Monsieur BAI,LoN, die Herren VoN EBEREER GYNT,

NEN.
S

F

n TRUM ETERSTRAALE,

reizigers . Eon Dief en eon Heler.
ANITRA, de dochter van eon Bedoeinen-stamhoofd.
Arabieren, Slavinnen, dansende
Meisjes, enz.
De Memnonzuil (zingende) en
de Sfinx van Gizeh (zwijgende
figuur) .
BEGBIFFENFELDT professor, dr.
phil ., directeur van hot krankzinnigengesticht to Kairo .
HGEH E, eon taalhervormer van
de kust van Malabar.
HoESSEIN, eon ostersch minister.
Eon Fellah met eon koningsmummie .
Verscheidene Krankzinnigen met
hun ppassers .
Eon Noorsch Scheepskapitein en
de Bemanning van zijn schip.
Eon vreemde
assagier. Eon
Geestolijke. Een Begrafenisstoet. Eon Leensman . Eon
Knoopengieter. Eon etagere
ersoon .

De handeling, die pleats hoof t in 't begin der 19de eeuw en eindigt
omstreeks hot jeer 1860, wordt gedeeltolijk afgespeeld in hot Gudbrandsdal on zijn bergen, gedeeltelijk aan de kust van Marokko, in
de Saharawoestijn, in hot krankzinnigengesticht to Kairo, op zee, enz .
1) as = holl . ao, y = uu.

2 ) Zie noot bl . 192.

EERSTE BEDRIJF .
Een helling met loofboomen bij Aase's hoeve . Een beek stort schuimend naar beneden. Aan den anderen kant een oude watermolen .
Warme zomerdag .
eer Gynt, een forsch-gebouwde jonge-man van twintig jaar, komt
het voetpad af. Aase, zijn moeder, klein en tenger, achter hem aan .
Zij is boos en kijft.

Aase .
eer, j e liegt !
e e r G y n t (zonder stil to staan) .
Neen, liegen doe 'k niet !
Aase .
Zoo ; nou, zweer dan : lief is waar !
eer Gynt .
Waarom zweren ?
Aase .
Bah, je durft niet!
Snoeverij is 't altegaar !
eer G y n t (bl ij f t staan) .
't Is de waarheid -- woord voor woord
A a s e (vlak voor hem).
En je schaamt je voor je moeder
Niet ? -- Eerst vlieg je door de bergen
Weken lang, in 't drukst van de' oogsttijd,
m to jagen op lief rendier ;
Komt thuis met gescheurden pets,
Zonder buks en zonder wild . . .
En tot slot : met open oogen
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Denk je me wat wijs to waken
De allerergste jagerleugens!
Nou, waar was 't dat je den bok trof?
eer Gynt.
p den Gendin .
A a s e (lacht spottend).
0, jawel!
eer Gynt .
Scherp blies daar de wind vandaan .
Achter kreupelhout verborgen,
Groef hij in 't bevroren sneeuwveld
Naar wat mos . . .
A a s e (als wren) .
Ja juist, jawel!
eer Gynt .
'k held den adem in, stil luistrend,
Hoorde 't knarsen van zijn hoef,
Zag van een gewei de takken . . .
Toen, voorzichtig, tusschen steenen,
Sloop ik op mijn buik naar wren . . .
Daar verscholen gluurde ik opwaarts . . .
Zulk een bok, zoo glanzend vet,
Zag je van je leven niet !
Aase .
God-beware, neen
eer Gynt .
Een kraal . . .
Bons ! daar lag de bok ten bergrand .
Maar op 't eigenst oogenblik
Zat ik schrijlings op zijn rug,
Greep hem bij zijn linkeroor vast,
En 'k wou juist mijn mes hem drijven
Achter aan zijn kop door 't nekvel
Hei ! daar gaat me 't monster bleren,
Staat pardoes weer op zijn pooten,
Slaat me, met een ruk naar achtren,
Uit mijn knuist mijn mes en schee ;
Schroeft me dan de lenden vast,
Douwt zijn horens aan mijn dijen
Da'k als in een tang geklemd zit
En zoo rent ie met een vaart
Rechtstreeks over Gendinskam heen
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A a s e (onwillekeurig) .
Heere Jezus . . . !
eer Gynt .
Heb je wel 's een
Keer den Gendinskam gezien?
Die is lang een halve mijl,
Scherp en smal gelijk 'nen zeis!
ver gletschers, losse steenen,
Langs den bergwand, grauw en steil,
Kun je zien, aan beide kanten
Ingeklemd, in 't slapend water,
't Zwarte, sombre, meer dan dertienHonderd ellen in de diepte .
Daarlangs stoven hij en ik
ijlsnel voort door weer en wind .
Nooit bereed ik nog zoo'n beestj e !
Midden door die wilde vaart
Een geglinster als van zonnen .
Bruin arendsruggen zwommen
In die duizel-diepe krocht
Halfweg tusschen ons en 't water
Dreven dan weer been, als vlokken .
Drijfijs brak er aan de kanten,

Maar je hoorde geen gedreun ;
Enkel draaikolk-feeen dassten
Zingend zwierend in bet road,
Voor mijn oogen en mijn ooren!
A a s e (duizelig) .
0 God, sta mij bij !
eer Gynt.
peens,
p een schriklijk steile plek,
Vliegt me een sneeuwhoen recht de lucht in,
Fladdert kakelend, verschrikt,
Uit de spleet waar 't zat verscholen,
p, vlak voor den bok zijn pooten .
Die maakt snel half-rechtsomkeert,
Stort dan met een reuzesprong
Naar benders met ons beiden !
(Aase wankelt en grijpt naar een boomstam .
gaat voort)

eer Gynt

Achter ons de zwarte wanders,
301

EER GYNT .

nder ons een grondloos diep,
Kliefden we eerst een laag van nevels,
Toen een heelers zwerm van meeuwen,
Die, naar alle kanten vluchtend,
Krijschend uit elkander stoven .
Voort maar weer ! Voort naar beneden !
Maar van nit de diepte schemert
Wit jets, als een rendierbuik . . .
Moeder, 't was onze eigen beeltnis,
Die, verrijzend uit het bergmeer,
Storremde naar de oppervlakte
In een even wilde vaart
Als die ons joeg naar beneden .
A a s e (snakt naar adem) .
eer ! God help' mij . . . ! Zeg het gauw . . . !
eer Gynt.
Bok van boven, bok van ondren
Stooten gelijktijdig samen,
Dat het schuim rondom ons spatte .
Ja, daar lagers wij to spartlen .
Gaandeweg bereikten we eindlijk
Zoo ten-naasten-bij den noordkant .
't Reedier zwom, ik aan hem hangend ;
Ik naar huffs toen ., .
Aase.
En de bok dan?
eer Gynt .
0, die loopt daar zeker nog . . .
(knipt met de vingers, draait op zijn hielen en voegt er bij : )

Ads je'm vinden kunt, dan pak 'm!
Aase.
En je nek is niet gebroken?
Zelfs je beide beenen niet?
En je ruggegraat nog heel?
0, mijn God - ik loof en dank U,
Die mijn een'gen jong to hulp kwam !
Laat zijn boks ook wat gescheurd zijn,
't Is niet waard er van to spreken
Als je denkt hoe heel veel ergers
Kon gebeuren bij zoo'n sprong . . . !
(houdt plotseling stil, kijkt hem aan met open mond en groote
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oogen, kan een heelers tijd geen woorden vinden, en barst
eindelijk uit : )
0 jij schelm, jij fabelsmid !
God-och-God, wat kun je liegen !
Als 'k me nou niet rappeleer
'k Was een meiken in de twintig
;
Gudbrand Glesne is 't overkomen r),
Jou niet ! . . .
eer Gynt .
Mij zoo goed als hem!
't Kan wel meer dan eens gebeuren .
A a s e (nijdig) .
Ja, een leugen kun je draaien
m-en-om en op gaan sieren,
In een gloednieuw pakske steken,
En 't scharminkel wordt onkenbaar.
at is 't wat je hebt gedaan ;
't Al verwilderd en vergroot,
pgeflikt met arendsruggen .
En met al die andre fratsen
Hier wat bij en daar wat of
Maak je een mensch zoo gansch van streek
at ie niet meer kan herkennen
Wat ie jaren lang al moist !
eer Gynt.
Als een ander zoo jets zei 'k Sloeg hem dat geen stuk aan 'm heel bleef !
A a s e (huilend) .
ch God, was ik toch maar dood !
Lag 'k maar in de zwarte aarde !
Tranen noch gebeden helpers . . .
eer, je bent en blijft verloren!
eer Gynt .
Lieve beste moederke,
J' heb gelijk in ieder woord . . .
Tees nou maar weer goed . . .
Aase .
ch, zwijg toch !
Kan ik zoo maar daadlijk goed zijn,
Met zoo'n beest als jij tot zoon?
In Asbjornsen's Rensdyrjagt ved Ronderne .
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Is 't voor mij, een arme weduw
Zonder steun, geen bitter leed sours,
Altijd schande maar tot loon?
(sehreit weer) .

Wat bleef er voor ons nog over
Van grootvaders rijke dagen?
Waar zijn al de zakken specie
Van den ouden Rasmus Gynt ?
Vader bracht het geld aan 't rollers,
Strooide 't road net of 't maar zand was,
Kocht maar grond het heele land door . . .
Reed er met vergulde koetsen . . .
Waar is alles wat verdaan werd
Bij het groote winterfeest,
Toen de gasten flesschen, glazen
Zoo maar stuk kwakte' op de wanders?
eer Gynt .
Sneeuw van 't vorig jaar, waar is die?
Aase .
Hou toch je brutalen mond !
Kijk naar 't huffs ! m de andre ruit
Dichtgestopt met oue vodden !
Hek en schutting zijn bezweken,
't Vee staat maar in weer en wind,
Veld en akker liggen braak,
Iedre maand moet ik beleenen . . .
eer Gynt.
Hou toch op met dat gezanik !
Mocht al vaak 't geluk verkwijnen,
Trotscher zie je 't weer verschijnen!
Aase .
Waar dat groeide is zout gestrooid 1)
Maar jij bent een kerel, jij :
Steeds brutaal en steeds een dun-al,
En gewikst ! - als toen de prest,
Die toen kwam van Kopenhagen
En je naar je doopnaam vroeg,
1 ) D. w. z. : gelijk booze geesten volgens de overlevering door het
strooien van zout werden verjaagd, zoo heeft ook het geluk ons verlaten, alsof ook dit door een dergelijke handeling verdreven ware
(Logeman, Commentary on . ( . bl. 16).
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Zwoer dat menig grins daargunter
Nooit zoo'n pienterheid liet blijken .
En tot dank gaf toen je vader
't eerd hem en de slede er bij
Voor zijn vriendelijke praatjes .
Ja, toen was bier pret genoeg !
roost, kaptein en al bun aanhang
Hingen dag aan dag bier om,
Schransend tot ze er haast van barstten !
Maar in nood kept men zijn vrienden :
't Werd bier alles leeg en stil
Van den dag dat „Jon de Geldzak"
Met zijn mars de wereld introk .
(droogt haar oogen of met haar schort) .
ch, jij bent toch groot en sterk :
Jij moest staf en steun en hulp zijn
Voor je arme oue moeder . . .
Jij moest hoeve en huffs besturen,
't Beetj a erf goed trouw bewaren .
(built weer) .
God-och-God, wat ik aan jou had
Al die jaren tang, schavuit!
Thuis hg j e maar bij den haard,
Wroet wat om in asch en kolen ;
In bet dorp jaag j e de meikes
Uit de danszaal als je komt ;
Maakt mij overal to schande,
Vecht met de ergste vechtersbazen . . .
eer G y n t (loopt weg) .
Schei toch uit .
A a s e (loopt hem na) .
Kun je 't ontkennen
Dat je nummer een geweest bent
Toen er zoo gevochten wier' laatst,
Ginds in Lunde -- waar je elkander
Ging to lijf als dolle honden?
f was jij 't niet die smid Aslak
De' arm ontwricht hebt op dien dag -f tenminste een vinger stuk brak? , . .
eer Gynt.
Van wie heb je dat geklets ?
20
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Aase (befog) .
Buurvrouw hoorde bet gej ammer !
e e r G y n t (wrijft zijn elleboog) .
Ja maar ik, lk was 't die schreeuwde .
Aase .
JiJ' ?
eer Gynt .
Ja, moed'r - ik kreeg de klappen .
Aase.
Wat?
eer Gynt.
Die kan je raken, boor!
Aase .
Wie kan . . . ?
eer Gynt.
Wel, dien Aslak, meen ik,
Aase .
en phuu ! Nou moet ik spuwen !
huu
Zoo'n opsnijer, zoo'n slampamper,
'n Zuiplap, een aartsleugenaar,
Liet jij je door zoo'n vent slaan ? . . .
(built weer) .

Schande he'k al veel gelejen ;
Maar dat dit gebeuren moest,
Dat is wel bet allerergste !
En al is ie nog zoo'n vechtbaas,
Moet jij dan de minste zijn?
eer Gynt .
f ik klop krijg of d'r op timmer,
't Blijft gejammer nu en immer .

(lacht) .
Troost je, moeder . . .
Aase .
Was 't een leugen
Nu alweer?
eer Gynt .
Ja, dezen keer.
Droog dus nu maar zoet je tranen .
(bait zijn linkerhand) .

Kijk - met deze nijptang her
Hiel 'k den heelen amid gebogen ;
(bait de rechterhand) .
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En dit vuiske was mijn hamer . . .
Aase .
0 Jij, rekel, brengt je moeder
Nog in't graf met je gedrag!
eer Gynt .
Neen hoor, jij bent beter waard ;
Twintigduzend maal wat beters !
Lieve booze moederke,
Kom, vertrouw maar op mijn woord :
Heel het dorp zal je nog eeren !
Wacht maar tot ik eens jets groots,
Echt jets groots volbrengen zal .
A a s e (spottend) .
Ji'J!
eer Gynt .
Wie weet wat kan gebeuren !
Aase .
Wier' je nog maar zoo verstandig
Dat jij In ] e eigen boks
Zelf die scheur weer kon herstellen !
eer G y n t (nijdig) .
Koning zal 1k worden, keizer
Aase .
God-och-God, daar gaat zijn laatste
Restje van gezond verstand!
eer Gynt .
Ja, 't gebeurt ! Geef mij den tij d maar !
Aase .
„Ja, geef tijd, dan wor' je grins"
Zeggen ze ommers, naar 'k me erinner .
eer Gynt .
Wacht maar, moeder !
Aase .
Hou je mond !
Stapelgek, dat ben je, ja!
Trouwens, 1k moet eerlijk zeggen :
Jets was je toch wel geworden,
Ms je je niet dag-aan-dag
Met gepoch en leugens afgaf .
Die van Haegstad mocht je wel ;
0, j' hadt licht gewonnen spel,
Als je 't maar in ernst gewild had . . .
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eer Gynt .
Denk je?
Aase .
De oue bet geen kracht meet
m zijn dochter to weerstaan ;
't Is een stijfkop, zoo to zeggen,
Maar ten slot moet Ingrid 't weten
En waar zij gaat, voet voor voet,
Strompelt de oue 'r brommend na .
(begirt weer to schreien) .

ch, mijn eer, een meid met duiten
'n Boerendochter ! Denk eens aan !
Als je 't wijzer aangelegd had
Was je nu 'n piekfij ne bruigom,
Jij die bier maar loopt in lompen !
eer Gynt (snel) .
Kom, dan ga 'k bet jawoord baler !
Aase .
Waar?
eer Gynt .
p Haegstad !
Aase .
Arme jij!
Dat is uit, die vrijerij .
eer Gynt .
En waarom?
Aase .
Ach, 'k moet 'r om huilen !
Non 's de kans voorgoed verkeken . . .
eer Gynt .
Zoo?
A a s e (snikkend) .
Toen jij girds in de bergen
Door de lucht been op dien bok reed,
Het Mads Moen haar gekregen. . .
eer Gynt .
Wat? Mads-Moen? Die vrouwe7nschrik? . . .
Aase .
Ja, dien neemt zij nu tot man .
eer Gynt .
Wacht mij bier tot ik een peerd span
Voor de kar . . . (wil weggaan) .
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Aase .
Maak maar geen drukte
Morgen vieren ze de bruiloft . . .
eer Gynt .
oeh ! -- maar ik kom nog vanavond !
Aase .
Schaam je ; wil je dat ze ook nog
Je belachen en bespotten?
eer Gynt .
Stil maar . 't Zaakje komt in orde

(jodelt en lacht tegelijkertijd) .
Heisa, zeg! De kar blijft her ;
't eerd to halen duurt to lang . . .

(tilt haar op) .
Aase .
Laat me los !
eer Gynt .
Neen, op mijn armen
Draag ik je naar 't bruiloftshuis!

(waadt door de beek) .
Aase .
Help ! Den Heer zij mij genadig !
Wig verzuipenl . . .

eer Gynt.
'k Ben geboren
Voor veel fijner dood . . .
Aase .
Jawel ;
Zachts dat je aan de galg terecht komt!

(trekt hem aan zijn haar) .
0 jij monster !
eer Gynt.
Zit nou stil !
Slijmig glad is 't op den bojem .
Aase .
Ezel !
eer Gynt .
Ja, scheld maar gerust
Daar zal niemand last van hebben l . . .
Zoo ; flu gaat het weer naar boven . . .
Aase .
Hou me vast toch !
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eer Gynt .
Heisa hop !
eer-en-bok zullen we spelen . . .
(galoppeert) .

Ik de bok, en jij bent eer!
Aase.
0, ik voel me-zelf niet meer !
eer Gynt .
Zie-je, bier is 't al ondieper . . .
(kornt aan land) .

Zoo, geef nou je bok een zoen :
Dat 's bet loon voor 't overbrengen . . .
A a s e (geeft hem een oorvzjg) .
Loon voor 't overbrengen - daar!
eer Gynt.
Au ! Neen, dat is gees betaling !
Aase .
Laat me los
eer Gynt .
Eerst naar de hoeve !
Wees mijn voorspraak ! Je bent handig ;
Spreek met hem, den ouen gek ;
Zeg hem dat Mads Moen nets waard is . . .
Aase.
Laat me los !
eer Gynt .
En zeg hem dan
Wat eer Gynt is voor een kerel !
Aase.
Ja, daar kun je vast op aan!
'k Zal een boeksken opendoen . . .
'k Zal van achtren en van voren
Je met al je duvelsstreken
Laten zien - net zooals 't is . . .
eer Gynt.
Zoo?
A a s e (schopt in lcwaadheid) .
1k zal den mood niet sluiten
Voor de boer den hood op je afjaagt,
Net alsof j e een schooier was !
eer Gynt .
Hm ; dan zal ik maar alleen gaan .
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Aase.
Goed -- maar 1k kom je achterna!
eer Gynt .
Moederke je hebt de kracht niet . . .
Aase.
Denk je? 'k Ben zoo furieus
Da'k wel steenen stuk kon splijten!
Grind zou 'k kunnen eten, bah!
Laat me los !
eer Gynt .
Als je belooft . . .
Aase.
Niks d'r van ! 'k Wil mee naar Haegstad,
Weten zull'n ze wie je bent !
eer .Gynt .
Neen, je wacht her wel op mij .
Aase.
Dat nooit ! lk wil mee naar boven !
eer Gynt.
't Zal niet gaan.
Aase.
Wat wil je dan ?
eer Gynt.
'k Zet je op 't dak her van den molen .
(zet er haar op . Aase gilt) .

Aase.
Haal me er of !
eer Gynt.
Ja, wil je luistren?
Aase .
Klets niet !
eer Gynt .
Toe nou, moederke .
A a s e (gooit naar hem met een
graszode) .

Haal me er af, eer, als de weerga
eer Gynt .
Durfde ik maar, dan dee' 'k het stellig .
(dichterbij) .

Blijf nou stil en rustig zitten .
Ga niet spartlen met je beenen,
Ruk en pluk niet aan de steenen ;
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Anders zou 't je slecht bekomen,
Zou je vallen . . .
Aase .
0, jij beest !
eer Gynt .
Niet zoo spartlen !
Aase .
Werd je maar
Als een wisselkind verschopt, jij!
eer Gynt .
Schaam je, moeder !
Aase .
Bah!
eer Gynt .
Geef liever
Mij je zegen op mijn tocht mee!
Wil je? Zeg?
Aase .
1k zal je ranslen,
ok al ben je nog zoo'n ken!
eer Gynt .
Nou, tot ziens dan, moederke !
Heb geduld, ik blijf niet lang weg .
(gaat been, maar keert zich om, steekt zijn vinger vermanend op en zegt : )
Denk er aan dat j e niet spartelt ! (af ) .
Aase.
eer ! - God-helpe-mij, daar gaat ie !
Bokkenrijder ! Leugenbrok !
Zul je komen? -- Neen, nou vliegt ie
Er vandoor. . . !
(schreeuwend : )
Help ! lk wor' duizlig !
(twee oude Vrouwen met zakken op den rug komen bet
pad of naar den molen) .
Eerste oude Vrouw .
Jus ; wie schreeuwt daar?
Aase .
at ben lk !
Tweede oude Vrouw.
Aase ! Kijk -- zoo hoog gezeten ?
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Aase.
at beteekent nog niet veul :
Als 't nog lang duurt, vaar 'k ten hemel !
Eerste oude Vrouw.
Goeje rein dan!
Aase .
Haal een ladder
'k Wil er of ! at duvelsjong. . .
Tweede oude Vrouw .
Wie, je zoon ?
Aase .
Nou kun je zeggen,
G' het gezien wat hij zoo uithaalt .
Eerste oude Vrouw .
Wij getuigen !
Aase .
Help me alleen maar,
Want ik wil subiet naar Haegstad . . .
Eerste oude Vrouw.
Is hij daar ?
Tweede oude Vrouw.
Dan kan je lachen,
Want de smid zou ook daar komen.
A a s e (wringt de handers) .
Lieve God, mij n arme j ong !
Wie weet of ze-n'm niet doodslaan !
Eerste oude Vrouw .
Ja, zoo jets kan licht gebeuren . . .
Troost je dan maar dat 't zijn lot was!
Tweede oude Vrouw .
Zij is dol van woede en angst .
(roept naar boven) .

Ejvind ! Anders ! Komt eens hier !
Een Mannestem.
Wat gebeurt hier?
Tweede oude Vrouw .
Kijk, eer Gynt heeft
Moeder Aase op 't dak genet.
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Een kleine hoogte met struiken en hei . Daarachter, door een hekje
afgescheiden, loopt de weg .
eer Gynt komt een Yoetpad op, loopt snel naar het hekje toe, blijft
staan en kijkt uit waar het uitzicht zich opent .

eer Gynt .
Daar ligt Haegstad . 'k Ben er nu gauw .
(klimt half over het hekje heen; dan bedenkt hij zich) .

Wie weet of Ingrid niet heel alleen thuis zit !
(beschut zijn oogen en kijkt uit) .

Neen. 't Wemelt - als muggen - van lui met geschenken .
't Is misschien 't best dat ik maar rechtsomkeert mask .
(trekt zijn been weer terug) .

Altijd bespotten ze je achter je rug,
En fluistren - dat het als vuur door je heengaat !
.
(doet eenige stappen terug en plukt gedaehteloos blaren of)

Als je flu maar jets sterks had to drinken,
f als je onbemerkt 'm kon smeren . . .
f als niemand je kende . . . Vooral jets sterks
Zou goed zijn : dan schrijnt het lachen zoo fel niet .
(kijkt opeens als verschrikt road ; dan verbergt hij zich
tusschen de struiken. Eenige mensehen met eetwaren-gesehenken gaan voorbij en dalen dan of naar het bruilof tshuis) .

Een Man .
Zijn vaer was een zuiplap, zijn moer is een zieltje .
Een Vrouw.
Geen wonder dat 't jonk een nietsnut is geworden!
(de mensehen gaan verder. Even daarna komt eer Gynt
to voorschijn en kijkt hen rood van schaamte na) .
e e r G y n t (zachtjes) .
Hadden die 't over mij ? ( met een gedwongen gebaar) .

Laat ze maar praten !
Mij n levee daar kunnen ze toch niet aan raken .
(laat zich neervallen in de hei, ligt langen tijd op zijn
rug met de handen onder zijn hoofd in de lucht to staren) .

Wat een gekke wolk ! 't Lij kt wel een peerd ! . . .
En een man zit er op - en zadel en teugels . . .
Daarachter rijdt 'n heks op een bezemsteel . . .
(lacht stil in zichzelf ) .

Dat 's moeder . Zij zit to schreeuwen en scheldt : beest
Van een eer! . . .
(Langzamerhand sluit hij de oogen) .
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Ja, nu is zij bang . . .
eer Gynt rijdt voorop, en een heele troep volgt hem . . .
't Tuig is verzilverd, van goud zijn de hoeven .
Zelf draagt hij handschoenen, label en scheede,
'n Mantel heel tang en met voering van zij .
Dapper zijn zij die hem volgen op 't voetspoor,
Geen een toch zit er all hij in het zadel,
Geen een toch straalt er all hij in het zonlicht !
Menschen staan gunter aan 't hek bij elkander,
Nemen hun hoed of en staren naar boven ;
Nijgende vrouwen ook. Allen herkennen
Keizer eer Gynt en zijn duzenden manners.
Twaalfschellingstukken en blinkende markers
Strooit hij all steentj es den weg tangs bij 't draven .
Allen in 't dorp worden rijk nu all graven .
eer Gynt rijdt er dwars door de lucht over zee heen!
Engellands pries staat aan 't strand hem to wachten ;
Evenzoo doers al Engellands meisj es .
Engellands grooten en Engellands keizerl),
Waar eer voorbij rijdt, staan op van hun zetels.
Nemend de kroon van zijn hoofd, zegt de keizer . . .
S m i d A s 1 a k (tegen eenige anderen
terwijl zij aan gene zijde van het hekje voorbij gaan).

Neen maar kijk eens :

eer Gynt, dat dronken zwijn . . . !
e e r G y n t (komt half overeind) .

Wat, Keizer ! . . .
D e S m i d

(leunt over het
sarrend.)

hek,

Sta toch op, j ongenlief !
eer Gynt .
Wat duvet ! De smid ! Zeg er es, wat mot jIj nou?
D e S m i d (tegen de anderen)
Zijn roes van Lunde zit 'm nog in den kop
e e r G y n t (springt op) .
Ga nou maar door, he?
De Smid .
1k ga al, ja!
Maar kerel, waar kom jij nu 't laatst vandaan?
Zes weken weg ---- behekst in de bergen ? Wat ?
1) „ Engelland" : het sprookjesland dat in vele volksliederen en kin
derwijsjes voorkomt.
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eer Gynt .
Ja, smid, 'k heb wondere dingen gedaan !
D e S m i d (knipoogt tegen de anderen) .

Laat eens hooren,

eer !
eer Gynt .
Dat gaat geen sterveling aan !
D e S m i d (na een oogenblikje) .
Je gaat zeker naar Haegstad ?
eer Gynt .
0 neen .
De Smid .
Ze zeien
Dat vroeger die meid daar je heel graag mocht lijen . . .
eer Gynt .
Jij zwarte raaf . . . !
D e S m i d (wijkt een beetje terug) .
Word niet kwaad, mijn eer!
Versmaadde je Ingrid, er zijn er wel meer . . .
Zoon van Jon Gynt, stel je voor! Ga maar mee
Er komen daar jonkies en weeuwtj es op j aren . . .
eer Gynt.
Ter hel jij!
De Smid .
Kom! Licht wil een je nog hebben .
Goenavond ! Ik zal vast de braid van je groeten . . .
(af, lachend en fluisterend).

e e r G y n t (kijkt ze een pons na,
maakt een minachtend gebaar en keert zich half om) .
Voor mijn part kan die Haegstad-meid trouwen
Met wien ze wil ; het raakt mij geen zier!
(kijkt langs zijn beenen) .

Mijn boks aan flarden . Smerig en kaal . . .
Had ik iets nieuws maar om aan to trekken !
(stampt op den grond) .

Kon ik maar met een Taken greep
Die minachting hun uit hun korpus rukken !
(kijkt plotseling in het road) .

Wat is dat? Wie staat daar to grinniken ginder?
Hm, 't leek mij toch net -- neen, er was zeker niemand . . .
'k Wil naar huffs, naar mijn moeder . . .
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(gaat den weg op, maar blijft weer staan en luistert naar
den kant van het feesthuis) .
De daps begint !
(staart en luistert; gaat stag voor stag weer terug ; zijn
oogen schitteren ; hvj wrijft fangs zijn beenen) .
Wat gewemel van meiden ! Zes, acht de man !
Wel, haal mij de duvel -- char moet ik bij zijn! . . .
Maar moeder, die nog op het molendak zit . . .
(weer dwalen zijn oogen naar beneden ; hij springt en lacht) .
Heisa, de hailing 1 ) dolt over de deel been !
Ja, die Guttorm speelt flunk er op los!
at stampt en dat bruist als een vallende stroom !
En dan heel de troep van die lekkere meiden ! . . .
Ja, haal mij de duvel, char doe ik aan mee !
(is met Mn sprong over bet hek en bolt naar beneden) .
Het erf op Haegstad . 't Woonhuis bet meest naar achteren . Vele
gasten. p bet grasveld wordt druk gedanst. De speelman zit op een
tafel. De keukenmeester staat in de deur . Kookvrouwen loopen of
en aan tussehen de verschillende gebouwen ; oudere menschen zitten
bier en char samen to praten .
E e n V r o u w (neemt plaats bij een

troepje dat op eenige
balken zit) .
0, de bruid? Ja, die built wel wat,
Maar char moet je j e nooit aan storen .
D e K e u k e n m e e s t e r (in een antler groepje) .
Hier is wat to dru nken, lieve menschen !
Een Man.
Dank je voor 't geven -- maar 't gaat wel wat vlug . . .
Een J o n g k e r e l ( tegen den fiedelaar,
terwijl hij voorbij stuift met een meisje aan de hand)
Heisa, Guttorm, strijk wat je kunt maar !
H e t M e i s j e.
Strijk dat bet klinkt tot ver over de weiden!
M e i s j e s (in een kring om een
jongen die danst) .
Mooi was die sprong !
Een Meisj e.
Hij is los in de knieen !
1) Een boerendans .
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D e J o n g e n (dansend) .
flier is 't ver van den muur en hoog de zoldring !
D e B r u i d e g o m (komt grienend naar

zijn vader toe, die met een paar anderen staat to praten,
en trekt hem win zijn buffs) .
Zij wil niet, vader ; zij is zoo stug!
De Vader .
Wat wil ze niet ?
De Bruidegom .
Z' bet zich opgesloten ! . . .
De Vader .
Nou, zie jij dan den sleutel to vinden!
De Bruidegom.
1k weet bier den weg niet .
De Vader .
Je bent een uil !

(keen zich weer tot de anderen. De bruidegom slentert weg
over bet erf) .
E e n J o n g e n (van de achterzijde van
bet huffs) .
Meisjes ! Nu zal bet pas goed gaan worden !
eer Gynt is gekomen !
D e S m i d (die er zoo even bij ge-

komen is) .
Wie bracht hem bier?
De Keukenmeester .
Niemand.

(gaat naar bet huffs toe) .
D e S m i d (tegen de meisjes).
Spreekt ie sours tegen je, boor dan maar niet naar hem
E e n M e i s j e (tegen de anderen:)
Neen ; wij doen net of wij nooit hem nog zagen !
e e r G y n t (komt verhit en opge-

wonden aan, blij ft midden voor den zwerm staan en klapt
in de harden) .
Wie is de wakkerste in 't zwieren en zwaaien ?
E e n E n k e 1 e (op wie bij toetreedt) .
1k niet .
E e n A n d e r e (evenzoo) .
En ik niet .
Een Derde .
Nou, ik zeker ook niet !
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e e r G y n t (tegen een vierde:)
Kom jij dan maar, eer een beetre zich aanmeldt .
H e t M e i s j e (keert zich om) .
'k Heb geen tijd.
e e r G y n t (tegen een vijfde)
Jij dan!
H e t M e i s j e (terwijl zij wegloopt)
1k moet naar huffs .
eer Gynt .
Vanavond? Ben je nou heelemaal . . .?
D e S m i d (even later, halfluid : )
eer, daar gaat zij ten daps met een oue !
e e r G y n t (wendt zich snel tot
een ouderen man).

Waar zijn zij die nog vrij zijn?
De Man.
Zoek zelf maar ! ( gaat keen) .
( eer Gynt is opeens stil geworden . Hij gluurt schuw onderuit naar de groep . Allen kijken naar hem, maar niemand
zegt iets . Hij gaat naar andere groepjes toe. Waar hij komt
wordt het stilt als hij zich verwijdert, glimlachen zij en kijken
hem na) .
e e r G y n t (zachtjes) .

Blikken, gedachten en lachjes als pijlen,
't Hnarst -- zoo als zaaghout onder het vijlen !
(Hij sluipt Tangs het hek. Solvejg, met de kleine Helga
aan de hand, komt het erf op, vergezeld van haar ouders) .
E e n M a n (tegen een anderen, dicht
bij eer Gynt) .

Daar heb je-n het trekkersvolk .
De Andere .
Die nit het Westen ?
De Eerste.
Ja, die uit Hedal.
De Andere .
recies ! Ja, zoo is 't .
e e r G y n t (treedt de kamenden in
den weg, wijst op Solvejg en vraagt aan den man :)

Mag 'k dansen met je dochter?
D e Man (zacht:)
0 zeker ; maar eerst
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Moeten wij binnen de menschen begroeten .
(zij gaan binnen) .
De Keukenmeester (tegen eer Gynt,
terwijl bij hem to
drinkers aanbiedt:)
Ben je bier toch, dan de kruik aangesproken!
e e r G y n t (kijkt onafgewend naar
de binnengaanden) .
Dank-je ; 'k wil dansen . 1k heb flu geen dorst .
(De keukenmeester gaat weg ; eer Gynt kijkt naar bet
huffs en lacht) .
Hoe blank! Neen, zoo jets zag je nooit van je levers!
Keek neer op haar schoen en 't witte schortje ... !
Greep dan de punt van haar moeders boezlaar .. .
En droeg een kerkboek, in 'n doek gewikkeld . .. !
Die meid moet ik zien ! (wil de kamer in) .
E e n J o n g e n (komt met verscheidenen er uit) .

Wel,

eer, ga je al weg

Van 't dansen?
eer Gynt.
Neen .
De Jongen .
Maar dan loop je verkeerd .
(pakt hem bij den schouder our hem our to draaien) .
eer Gynt .
Laat mij voorbij !
De Jongen .
Ben je bang voor den smid sours? . . .
eer Gynt .
1k bang?
De Jongen .
Ja, je weet wel hoe 't laatst ging in Lunde . . .
(bet troepje gaat lachend weg haar de dansenden) .
S o 1 v e j g (in de deur) .
Jij bent vast de jongen die wilde dansen? . . .
eer Gynt.
Ja, die ben ik ; was je dat al vergeten? (neemt haar bij de hand)
Kom dan!
S o 1 v e j g.
Maar niet to lang, zegt moeder
320

EER GYNT .

eer Gynt .
„Zegt moeder" ! „Zegt moeder" ? Ben jij dan van gistren ?
Solvej g.
Je lacht me nit . . .
eer Gynt .
Je bent toch al volwassen .
Hoe oud ben je?
Solvejg .
'k Ben aangenomen in 't voorjaar .
eer Gynt .
Zeg hoe je beet, kind, dan praten we maklijker .
So lvejg .
Mijn naam is Solvejg . En jij, hoe beet jij?
eer Gynt.
eer Gynt .
S o l v e j g (trekt haar hand terug) .
0 hemel !
eer Gynt .
Zeg, wat is dat nu?
SolvejgS
hlijn kousband is los ; 'k moet 'm vaster gaan binders . . .
(loopt weg) .
D e B r u i d e g o m (trekt zijn moeder
aan haar rok) .
1 Toeder, zij wil niet !

De Moeder .
Wil zij niet ? Wat ?
De Bruidegom.
Z' wil niet!
De Moeder .
Wat dan niet?
De Bruidegom.
Den sleutel omdraaien .
D e V a d e r (zachtpes en nijdig) .
Zij moesten you aan de ruff vastbinden!
De Moeder.
ch, brow maar niet . Sukkel ! 't Komt wel terecht.
(zij gaan weg) .

E e n J o n g k e r e l (die met een heelers
troep van de dansplaats komt) .

n Slok brandewijn,
21

eer?
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eer Gynt.
Neen .
De Jongkerel .
Een slokje maar?
e e r G y n t (kijkt hem donkey win) .
Heb je dan was?
De Jongkerel .
Ja, dat kon wel gebeuren .
(haalt een zakflesch to voorschijn en drinks) .

Vat dat 'n mensch opknapt ! -- Nou ?
eer Gynt .
Laat me-n es proeven (drinks) .
Een Tweede .
u moet je ook eens drinken van 't mijne .
eer Gynt .
Neen !
Dezelfde .
ch, wees nou zoo flauw niet, zeg!
Toe, eer, drink !
eer Gynt.
Geef mij dan een droppie (drinkt weer) .
E e n M e i s j e (halfluid: )
Kom, last ons gaan.
eer Gynt .
Ben je bang voor mij, deem?
Een derde Jongkerel.
wie is niet bang voor jou?
Een Vierde .
Je toonde
Laatst nog in Lunde ons was van je kunsten .
eer Gynt .
'k Kan meer nog dan dat, als irk eerst maar eens los kom !
Eerste Jongkerel (fluisterend)
Nu raakt ie op dreef
V e r s c h e i d e n e n (vormen een kringE
om hem been) .

Vertel, vertel

was kan je?
eer Gynt.
Ja, morgen . . . !
Anderen .
Vanavond nog,
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Een Meisje .
eer?
eer Gynt .
'k Kan den duvet bezweren !
Een Man .
at kon grootmoeder ook al, voor ik bestond
eer Gynt .
Leugens ! Wat 1k kan dat kan niemand anders .
'k Heb hem een keer toch gej aagd in een noot .
Die was wormstekig . . .
Verscheidenen (lachend) .
Dat last zich begrijpen !
eer Gynt .
Hij vloekte en ie jankte en wilde mij geven
Allen-en-nog-wat . . .
Een uit den hoop .
Maar hij moest er in?
eer Gynt .
at spreekt ! 1k stopte 't gat dicht met een pen .
0, dat was me een gebrom en gerommel
Een Meisje .
Verbeeld-je
eer Gynt .
't Was net het gegons van een hommel .
Het Meisj e .
Zit hij flu nog in die noot, zeg?
eer Gynt .
Neen .
Nu is hij tang al weer er vandoor .
Het is zijn schuld dat Aslak zoo 't land aan mij heeft .
Een Jongkerel.
Hoezoo ?
eer Gynt .
'k Ging naar de smidse en vroeg
f hij de noot voor mij wilde kraken?
„Welzeker!" Hij legde ze neer op het aambeeld ;
Maar Aslak pakt erg hardhandig aan . . .
En dadelijk moet ie den hamer gebruiken .
Een Stem uit de menigte .
Sloeg hij hem morsdood ?
eer Gynt.
Hij sloeg als een man .
Kan je toovren,
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Maar slim was de duvel, en stoof als een brand
Dwars door het dak heen en scheurde den wand .
V e r s c h e i d e n e n.
En Aslak . . . ?
eer Gynt .
Stood daar met gebrande handen .
Sedert dien dag mag ie mij niet lijden .
(algemeen gelaeh) .
Enke1en .
Die mop is goed!
Anderen.
Dat is wel zijn beste !
eer Gynt .
Denk jul!ie dat ik wat verzin?
Een Man.
0 neen,
Dat is niet noodig ; ik ken al het meeste
Van vroeger.. .
eer Gynt.
Leugens ! 't Is mij gebeurd !
De Man .
Net zooals alles .
e e r G y n t (met een handzwaai) .
Wat! Ik kan rijden
Dwars door de lucht heen op wilde peerden !
ch, ik kan heel wat, ik, moet je weten . ..
(weer schaterend gelaeh) .
Een uit de bende .
Rijd eens door de lucht, eer!
Ve1en.
Toe ja, eer Gynt ! . . .
eer Gynt.
Je hoeft er niet zoo om to bedelen, zeg .
'k Rijd als een stormwind over je alien!
Heel 't kerspel zal nog to voet mij vallen !. ..
Een oudere Man .
Nu is ie meer dan stapel !
Een Tweede .
Stuk vee !
Een Derde .
psnij er !
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Een Vierde.
Leugenbrok!
e e r G y n t (dreigt hen) .
Wacht maar, jawel!
E e n M a n (half dronken) .
Ja, wacht ; jou krijgen wij wel eens to pakken!
Verscheidenen .
Dan slaan wij je murw ! En 'n paar blauwe oogen !
(de troep verspreidt zich, de ouderen kwaad, de jongeren
spottend en lachend) .
De Bruidegom(vlakbijhem) .
eer, is hot waar : door de lucht kun je rijden? . . .
eer Gynt (kort) .
Zeker, Mads ! Ja, gloof gerust da'k wat mans ben !
De Bruidegom .
Dan heb je ook de' onzichtbaar makenden mantel?
eer Gynt .
Hoed, bedoel je? Ja zeker, dien heb ik ! 1 )
(keert zich van hem af. Solve?g gaat over de dansplaats, met
Helga aan de hand) .
( eer Gynt naar ze toe, met stralende oogen) .
Solvejg! 0, bet is goed dat je komt boor! (grijpt haar om
den pols) .
Nu zal ik je draaien lustig in 't road !
Solvejg .
Laat mij los !
eer Gynt.
Waarom ?
Solvejg .
Je bent zoo wild . . .
eer Gynt .
Wild is ook 't reedier, als 't zomer gaat worden!
Kom toch, meid, en wees niet zoo dwars !
S o l v e j g (trekt haar arm terug) .
'k Durf niet . . .
eer Gynt .
Waarom niet ?
Solvejg.
Je hebt gedronken.
(gaat met Helga weg) .
1 ) Zie bl . 283, noot 2 .
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eer Gynt.
Kij k, je mes moest je hun kunnen steken
Dwars door hun ribbenkast -- allemaal !
D e B r u i d e g o m (scoot hem aan met
zijn etleboog) .

Kan jij mij niet bij mijn bruid binnenlaten?
e e r G y n t (verstrooid) .
Je bruid ? Waar is die?
De Bruidegom .
In 't blokhuis .
eer Gynt.
Zoo zoo .
De Bruidegom .
ch toe, eer Gynt, doe jij eens je best
eer Gynt.
Neen, jij moet zonder mijn hulp je maar redden .
(een gedachte gaat hem door het hoofd ; hij zegt zacht en scherp : )

Ingrid in 't blokhuis ! (nadert Solvejg) .
Heb jij j e bedacht ?
(Solve?g wit doorgaan; hij treedt haar in den weg) .

Je schaamt je omda' 'k als een schooier er uitzie ? . . .
Solvejg (haastig) .

Dat doe je niet, neen, en dat is ook niet waar!
eer Gynt .
Jawel, en een beetje heb ik 'm our ;
Maar dat was uit nijd, omdat jij mij gekrenkt had .
Kom nou!
Solvejg.
'k Mag niet, al zou ik wel willen . . .
eer Gynt.
Voor wie ben je bang?
Solvej g.
Voor vader 't meest .
eer Gynt .
Vader? 0, dat is zeker zoo'n stille,
Die 't hoofd last hangen? f niet sours, zeg? . . .
Solvejg.
Vat moet ik zeggen?
eer Gynt .
Hoort hij tot de f ijnen ?
Je moeder en jij, hooren die daar ook toe?
Nou, kan je niet spreken ? . . .
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Solvejg.
Kom, last mij met rust . . .

eer Gynt .
Neen !
(op gedempten toon, maar heftig en bangmakend)

lk kan mij vervormen tot trol !
Ik kom voor je bed staan, om twaalf uur vannacht .
Hoor je dan om je been blazers en sissen,
Denk dan maar niet : dat is maar de kat ;
Dat ben 1k, boor ! 1k tap dan je bloed in een kop ;
En je klein zusj a eet ik heelegaar op!
Ja, want je moet weten : 'k ben 's nachts een weerwolf .
lk zal je bijten in lenders en rug. . .
(sl aat plotseling over en smeekt als in angst:)

Dans met mij, Solvejg!
S o l v e j g (kijkt hem donkey win) .
He, dat was leelijk!
(gaat de kamer binnen) .

D e B r u i d e g o m (komt weer aangeslenterd) .

Een os krij g je als je me helpt !
eer Gynt.
Dat 's goed !

(zij gaan achter bet huffs. p hetzelfde oogenblik komt
er een heele troep van de dansplaats; de meesten zijn dronken.
Drukte en opwinding. Solvejg, Helga en haar ouders komen
met eenige oudere gasten aan de deur) .
De Keukenmeester (tegen den smid,
die vooraan staat
in den troep:)

Bedaard !
D e S m i d (trekt zijn buffs uit) .
Neen zeg, nu moet bet maar uitgemaakt
Worden : eer Gynt of ik bijt in bet stof .
Eenigen.
Ja, laat ze eens vechten
Anderen.
Neen, enkel razen !
De Smid.
Woorden doers nets ; de vuist moet beslissen !
Solve] gs Vader .
Kalm dan toch, man
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He! ga.
Moeder, gaan ze-n 'm slaan? . . .
Een Jongkerel.
Laat ons liever pret makers over zijn leugens!
Een Tweede .
'm Trappers van den dansvloer!
Een Derde.
'm Spuwen in zijn bakkes !
E e n V i e r d e (tegen den smid : )
Blijf jij er bij, zeg?
D e S m i d (goon zijn buffs uit) .
't Beest wordt geslacht, boor !
Solvejgs Moeder (tegenSolvejg:)
Nou zie je eens hoe ze then windbuil bier achten!
A a s e (komt met een stole in de
hand) .

Is eer, mijn zoon, bier? Want nou krijgt ie slaag :
'k Geef hem een rammeling die hem zal heugen!
D e S m i d (stroopt zijn hemdsmouwen op) .

Voor zoo's schavuit is 'n stole veel to zacht !
Sommigen .
Aslak zal 'm raken !
Anderen .
'm Beuken !
D e S m i d (spuwt in zijn handers
en knikt Aase toe) .

'k Hang 'm op !
Aase .
Wat ! phangen, eer ! robeer 't als je durft ! . . .
Tanden en nagels heeft Aase nog wel !
Waar is ie? (roept over den dansvloer) eer!
D e B r u i d e g o m (komt hard aangeloopen) .

We!, god-allemachtig !
Hom, vader, moeder . . . !
De Vader .
Wat is er to doers?
De Bruidegom.
eer Gynt heeft . . . !
Aase (gilt) .
Hebben ze 'm doodgeslagen?
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De Bruidegom.
eer Gynt . . . ! Kijkt daar eens op den berg . . .!
De Menigte .
Met de bruid !
A a s e (last den stok vallen) .
Zoo'n schoelje!
D e S m i d (als uit de lucht gevallen) .
Tegen de steilste kanten
Klautert de kerel op als een geit !
D e Bruidegom (huilend) .
Hij draagt haar, moeder, zooals je een zwijn draagt!
A a s e (maakt een dreigend gebaar
Neen,

tegen hem) .
0, viel je er maar af, dat je . . . (gilt in angst:)
Wees toch voorzichtig !
De Boer van Haegstad (komtbloots-

hoofds en bleek van woede)
'k Draai hem den nek om voor zoo'n een bruidsroof !
Aase .
God neen ! 'k Mag sterven als 'k dat last begaan !

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF .
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TWEEDS BEDRIJF .
Een smal voetpad hoog boven in 't gebergte . Het is vroeg in den
morgen. eer Gynt loopt haastig en ontstemd het pad af. Ingrid,
half in bruidstoilet, tracht hem terug to houden .
eer Gynt.
Weg jij!
I n g r i d (schrezend) .
Na al wat gebeurd is !
Waarheen dan?
eer Gynt
Waarheen je wilt .
I n g r i d (wringt de handen) .
Zoo'n bedrieger !
eer Gynt .
Schelden helpt niet .
Ieder gaat zijn eigen weg .
Ingrid.
Schuld - ons beider schuld, die bindt one !
eer Gynt .
Naar den duvet met dat alles !
Naar den duvet alle vrouwen
Uitgezonderd een . . . !
Ingrid .
Wie is dat ?
eer Gynt .
Jij niet .
In grid .
En wie is het dan ?
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eer Gynt .
Weg ! Daarheen waar je vandaan kwam !
Naar je vader!
Ingrid.
ch, mijn lieve . . . !
eer Gynt.
Zwij g !
Ingrid .
Je kunt onmooglijk meenen
Wat je zegt .
eer Gynt.
Nou, of ik 't meen !
Ingrid .
Lokken eerst - en dan verstooten !
eer Gynt .
En waarmee wou jij mij binders?
Ingrid .
Haegstad-hoeve en nog veel meer .
eer Gynt .
Heb jij een gezangboek bij je?
Heb jij lange gouden Karen?
Kirk jij blozend langs je schortje?
Hou jij vast j e moeders rokken ?
Zeg! . . .
Ingrid .
Neen ; maar . . .
eer Gynt .
Ben jij van 't voorj aar
Aangenomen?
Ingrid.
Neen, maar eer . . .?
eer Gynt.
Kan jij zedig voor je kij ken ?
Kan jij afslaan als 'k wat vraag?
Ingrid.
God! Ik gloof hij is krankzinnig
eer Gynt .
Wordt hij vroom die naar je kijkt ?
Zeg!
In grid .
Neen, maar . . .
331

EER GYNT.

eer Gynt .
Wat blijft dan over? (wit weggaan) .
I n g r i d (treedt hem in den weg) .
Weet je dat 't je dood kan zijn,
Als je weggaat ?
eer Gynt .
't Is best mooglijk!
Ingrid .
Geld en goed en eer, die krijg je
Als je mij neemt . . .
eer Gynt .
Dank-j a wet !
I n g r i d (barst in tranen nit) .
0, jij lokte, . . !
eer Gynt.
En jij won wet.
Ingrid.
'k Was wanhopend
eer Gynt .
Ik was dot.
I n g r i d (dreigend) .
Ja maar duur zul jij bet boeten !
eer Gynt .
Duurste boete is toch nog billijk .
Ingrid.
Blijf je er bij dus?
eer Gynt.
Muurvast, ja .
Ingrid .
.
Best ; wij zullen zien wie 't wint dan! (gaat bet pad of)
(is
een
pons
stil,
dan
e e r G y n t

roept hij luid) .
Naar den duvet met dat alles !
Naar den duvet al dat vrouwvolk !
I n g r i d (draait haar hoofd om

en roept smalend naar
boven : )
Uitgezonderd een !
eer Gynt .
Ja, een .

(zij gaan ieder buns weegs) .
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Bij een bergmeer ; de grond rondom is week en moerassig . Een onweer komt opzetten .
Aase, wanhopig, roept en kijkt naar alle kanten in 't road Solvejg
heeft moeite haar bij to houden. Haar ouders en Helga komen een
Bind achter haar aan.
A a s e (slaat om zich heen en trekt
zich aan de Karen) .

't Werkt al mij tegen met boosheids geweld!
Hemel en water, die grimmige bergen !
Hem brengt de hemel door mist op een dwaalspoor!
't Valsche meer wil hem het levee benemen!
Rolsteen en sneeuwval, die willen hem neerslaan !
En dan de menschen! - Vermoorden, dat willen ze 'm!
Maar 't zal niet lukken ! Ik kan hem niet missen !
Schelm! Dat de duv'l 'm daartoe moest verleien!
(keert zich tot Solvejg) .

Ja, is 't gewoon niet ondenkbaar, zoo iets?
Hij, die alleen maar kon zwetsen en liegen,
En enkel dapper was met zijn mood ;
Hij, die nog nimmer iets deeglijks gedaan heeft -Hij --! Je zou kunnen huilen en lachen ! . . .
U, wat hebben wij al niet samen doorstaan !

Ja! Je moet weten, mijn man - nou, die lustte-n 'm,
Liep maar het dorp road met allerlei kletspraat .
't Geld werd verkwist en verwoest onze welstand .
nderwijl zat ik met kleinen eer thuis .
't Was maar het best om de ellend to vergeten ;
't Valt me zoo zwaar om er tegen to vechten .
't Lot onder de oogen zien -- nee, dat 's to vuil !
En 'n mensch wil toch wt graag zijn zorgen verzetten,
Zijn gedachten afleiden zoo goed als dat gaat .
De een doet 't met brandewijn, de antler met leugens ;
Nou, en zoo namen wij sprookjes daarvoor
Van prinsen en trollen en allerlei dieren,
Van bruidsroof ook . . . Maar wie had ooit gedacht
Bat dat duvelsgoed door zijn hersens bleef spoken?
(weer angstig) .

Huu, wat een schreeuw ! Dat 's een kobold of 'n stroomgeest !
eer ! eer ! - Daarboven, daar hoog op den berg . . .!
(loopt hard een kleine hoogte op en kijkt over het water ;
de anderen komen bij haar) .
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Aase.
Geen steek to zien !
D e Man (stil).
't Is bet ergst voor hem.
Aase.
Ach mijn eer! Mijn verloren lam!
D e M a n (knikt even) .
Ja juist . Verloren.
Aase.
Neen, klets nou niet !
't Is zo-n 'n kerel . Geen een is als hij !
De Man.
Wat ben je toch dwaas, vrouw!
Aase .
0 ja, o ja ;
1k ben dwaas
maar mijn jongen is goed!
D e M a n (altijd op gedempten toon
en met zachte oogen) .

Zijn hart is verhard en zijn ziel is verloren .
A a s e (angstig) .
Neen toch ! Zoo wreed zal de Heer niet zijn !
De Man .
Denk je dat hij voor zijn zonden kan boeten?
Aase (ijverig) .
Neen, maar hij rijdt op een bok door de lucht been!
De Vrouw.
Mensch, ben je dol?
De Man.
Wat praat je toch, moederke?
Aase .
Niets ter wereld dat hij niet kan !
Je zult zien, als hij maar in bet levers mag blijven . . .
De Man .
't Beste was dat je aan de galg 'm zag hangers .
Aase (gilt) .
Heere Jezus !
De Man.
Heeft de beul hem in handers,
tide weet of hij dan niet tot inkeer zal komen !
A a s e (duizelig) .

0, ik wor' nog gek van dien kletspraat !
Komt mee ! 't Geldt . . .
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De Man .
Zij n zieleheil .
Aase.
Zijn lijf ook!

Zit in 't moeras hij, dan trekken we 'm op ;
Is hij behekst, -- laten we over hem luiden .
De Man .
Hm !
Hier is een veeweg. . .
Aase .
God mag bet je loonen
Dat j' helpt hem to zoeken
De Man .
at 's christenplicht .
Aase .
Bah! dan zijn heidenen alle die andren !
'r Was er niet een bij die mee wilde zoeken . . .
De Man,
Zij kennen to goed hem . . .
Aase.
Hij was hun to knap of ! (wringt de
handen) .

Bedenkt toch

zijn levee dat staat op bet spell
De Man .
't Spoor van een mannevoet! . . .
Aase .
Nu bier gaan zoeken ! . . .
De Man .
Bij onze berghut daar zull'n we ons verdeelen .
(bij en zijn vrouw gaan vooruit) .
S o l v e j g (tegen Aase) .

Vertel mij wat meer .
.
A a s e (droogt haar oogen of)
Van mijn zoon?
Solvejg .
Ja ja!

Allen!
A a s e (glimlacht en heft trotsch
haar hoofd op) .
Allen? -- Moe wend je d'r van !

Solvejg.
Eer zou jij moe worden van bet vertellen,
Dan ik van 't luistren .
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Lage, boomlooze heuvels onder het hooggebergte ; toppen verder
weg. De schaduwen zijn al lang ; 't is last op den dag.

e e r G y n t (komt met een grooten
sprong en blijft staan
aan de helling) .
't Heele kerspel zit mij op de hielen !
Allen gewapend met stok of geweer !
De' ouden Haegstad ku-j voorop hooren brullen . . .
Mom is 't bekend dat eer Gynt er vandloor is !
Dat's wat anders dan met een amid to gaan vechten !
Dat's levee ! Je voelt je als een beer in elk lid !
(slant in 't road en maakt een luchtsprong) .
Neerslaan ! Verbrijzlen ! Den waterval stuiten !
Dennen uitrukken met wortel-en-al !
Dat 's levee! Dat kan je versterken, verhoogen!
Ter helle met al dat laf leugengedoe !
Drie Berghutmeiden (loopen over de
heuvels, schreeuwend en
zingend) .
Trond in den Walberg ! Boord en Koore !
Trollenpak! Wil je onze lokstem niet hooren?
eer Gynt .
m wie roep je zoo?
De Meiden .
m een trol ! m een trol !
Eerste Meid .
Trond ! Toon flu zachtheid !
De Tweede.
Boord ! Sla als dol !
De Derde .
Leeg staan nu alle bedstee's in de berghut !
De Eerste .
Geweld is zachtheid !
De Tweede.
En zachtheid geweld !
De Derde .
Zijn er geen jongens -- met trollen gespeeld!
eer Gynt .
Waar zijn dan de jongens?
A 11 e D r i e (schaterlachend) .
Die kunnen niet komen !
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De Eerste .
Mij noemde de mijne zijn liefje, zijn boutje .
Nu zit hid daar met een half sleetsch weduwvrouwtj e .
De Tweede .
De mijne die kwam een zigeunerwijf tegen .
Nu zwerven zij samen langs velden en wegen .
De Derde.
De mijn' heeft ons kleintje van 't leven beroofd.
Nu grijnst van een schandpaal zijn schuldige hoofd .
Alle Brie .
Trond in den Walberg ! Boord en Koore !
Trollenpak ! Wil je onze lokstem niet hooren ?
e e r G y n t (staat met een sprung
ineens tusschen ze in) .

'k Ben een driehoofdstrol en een driemeidslief !
De Meiden .
Ben jij er zoo een, zeg?
eer Gynt .
Nou, asj eblieft !
De Eerste.
Ter berghut ! Ter berghut !
De Tweede .
'r Is meed' !
eer Gynt .
Schenk ze in stroom_ en !
De Derde .
Geen bedstee deez' nacht of bezoek zal er komen !
D e Tweede (kust hem) .
Hij knettert en sputtert als beet-gloeiend ij zer !
B e B e r d e (evenzoo) .
Als 'n kinderoog uit den donkersten vijver!
e e r G y n t (danst in bun midden).
Droef bet hart en dol de kop ;
Lachend oog ; gesnoerd de krop !
B e M e i d e n (trekken large neuzen
tegen de bergtoppen, schreeuwen en zinger) .

Trond in den Walberg ! Boord en Koore !
Trollenpak ! - was je niet uitverkoren ?
(zij dansen de heuvels over met

22

eer Gynt in bun midden) .
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In bet Rondgebergte . Zonsondergang . Lichtende sneeuwtoppen
random.

e e r G y n t (komt verward en verwilderd op) .

Slot boven slot verrijst er!
0 wat schit'ring van poort en bong!
Sta toch! Blijf staan! . . . Het wijkt er
Verder en verder uit 't oog !
Hoog op den toren slaat er
't Haantje zijn vleugelen uit . . .
Wegblauwend in diepe kloven
Valt alles den berg weer ten bait .
Wat zijn dat voor stammers en wortels,
pschietend uit spleet en ravijn?
't Zijn reuzen met reigerpooten -Die flu ook weer verzonken zijn .
Het wemelt als regenboogstrepen,
Vlijmend in brein en gezicht .
Wat is dat voor klokkengelui nu?
Wat drukt op mijn ooge' een gewicht!
0, hoe bet woelt in mijn hersnen!
Een ring, zoo gloeiend beet . . .
'k Kan mij niet bezinnen wie, duivel !
Mij die heeft om mijn voorhoofd gesmeed .
(zinkt neer) .

Boksrit over den Gendin,
Leugens, verdichtselenschat !
p langs de steilste wanders
Met de braid, en zoo dronken als wat .
Gejaagd door valken en gieren,
Dreigende trollen rondom,
Sjouwen met meiden en zwieren ;
Leugens, verdichtselendrom !
(staart tang in de hoogte) .

Daar zie ik twee arenden drijven . . .
Naar 't Zuid gaat der ganzen trek . . .
En ik moet bier ploeteren blijven
Kniehoog in vuil en drek ! (springt op)
Ik wil mee ! Ik wil wasschen mlj rein i n
Der scherpste winders bad !
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Ik wil op ! Ik wil mij vermooien
Waar de lucht me als een doopvont omvat !
Ik wil weg, ver over de bergen,
'k Wil rijden als 'k simmer nog dorst !
Ik wil voort over zilte zeeen,
En hoog boven Engellands vorst !
Ja, kijkt maar naar boven, gij deernen,
't Gaat niemand aan wat ik waag .
Wat sta je beneden to wachten . . . ?
Ja, misschien val ik toch wel omlaag .
Waar zijn flu die arenden been weer. . . ?
De duivel heeft ze in zijn klauw!
Daar rijst flu een hooge gevel . . .
Al grooter wordt bet gebouw .
Uit steengruis groeit heel bet huffs op . . .
Kijk, wild open staat de poort . . .
Ha, flu herken ik dat huffs wel :
't Heeft, nieuw, eens grootvader behoord !
Weg is bet oude kavalj e,
ok bet hek is er lang reeds geweest .
Maar blinkers doers alle runes ;
In de groote zaal is bet f eest.
Daar tikt met den rug van zijn mes juist
De proost tegen 't glas, dat bet klinkt .
Daar smijt de kaptein zijn flesch weg,
at de spiegel in scherven springt ;
Laat gaan maar ! Laat alles to-niet gaan !
Stil, moeder, best dat je er om lacht!
De rijke Jon Gynt viert f eest nu ;
Hoera voor bet Gyntsche geslacht !
Wat 's dat voor een joelen en schreeuwen ?
Wat voor een rumoer en behei?
De kapitein roept om zoonlief ;
Ah, de proost wil drinkers op mij
Naar binnen, eer Gynt, boor de uitspraak,
Die luidt met gebral en geschal :
eer, je bent uit iets groots voortgekomen
En iets groots je eenmaal worden zal!
(Hij springt naar wren, maar loopt met zijn news tegen een
rotsblok, zalt en blijft liggen) .
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Een berghelling met groote ruischende loof boomers . Stamen blinkers
door hot loof been ; vogels zingers in de toppers .
Een in 't groan gekleede vrouw loopt over de helling. eer Gynt
loopt haar achterna met allerlei verlief de gebaren .
D e I n-'t-gr o a n-gekleede (blij ft staan en

keen zich om) .
Is hat waar?
e e r G y n t (strijkt als

snijdend
fangs zijn keel) .

Zoo waar als ik heat eer,
Zoo waar als jij bent ears pracht van een vrouw!
Wil jet mij? - 0, 'k zal zoo netjes mij voordoen!
J' hoeft niet to wavers en ook niet to spinners .
Eten dat krijg je zooveel je maar op kunt.
Nooit zal ik je bij je Karen trekken . . .
De In-'t-groan-gekleede .
En mij niet slaan ook?
eer Gynt .
Neen ; dacht je dat?
'n, Koningszoon zal toch gears vrouwvolk slaan !
De In-'t-groan-gekleede .
Ben je een koningszoon?
eer Gynt .
Ja.
De In-'t-groan-gekleede .
Ik ban Dovre-konings dochter .
eer Gynt .
Ben je? Wel kijk eens hoe prachtig dat treft!
De In-'t-groan-gekleede,
Binnen in Rondeberg ligt vaders slot .
eer Gynt .
at van mijn moeder is grooter, zou 'k meenen .
De In-'t-groan-gekleede .
Ken je mijn vader? Hij beet koning Brose .
eer Gynt .
Ken je mijn moeder? Zij is Koningin Aase .
De In-'t-groan-gekleede.
Ms vader boos is, dan barsten de bergen .
eer Gynt .
Zij drijven, als moeder maar even gaat kijven .
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De In-'t-groen-gekleede .
Vader kan 't hoogste gewellef omspannen .
eer Gynt.
Moeder de snelste rivieren doorrijden .
De In-'t-groen-gekleede .
Heb je antlers nog kleeren dan deze, die lompen?
eer Gynt .
0, j' moest mijn zondagsche pak maar eens zien!
De In-'t-groen-gekleede .
Ik loop door de week ook in goud en in zijde.
eer Gynt .
Maar dit lijkt toch meer op stroo en op vezels . ..
De In-'t-groen-gekleede .
Ja, er is een ding -- onthoud dat vooral !
Dat is bij het Rondevolk zoo gebruik
Al ons eigendom heeft twee kanten .
Als je mij volgt naar mijn vaders slot,
Zou 't kunnen, dat je geneigd was to glooven
Dat je in de droevigste steenwoestijn stond .
eer Gynt .
Ja, is dat niet precies als bij ons ?
Al 't goud zou je lijken. vol roest en vol stof,
En misschien zou je iedere glinsterende ruit voor
pgestopt houden met lappen en lompen .
De In-'t-groen-gekleede .
Zwart lijkt wit bij ons, leelijk mooi .
eer Gynt.
Groot lijkt klein bij ons, smerig rein .
D e I n-'t-groen-gekleede (valt hem om
den hats) .
Ja, eer, ik zie dat wij bij elkaar passers !
eer Gynt .
Als 't been bij de broek, als de kam bij de Karen .
D e I n-'t-g r o e n-g e k 1 e e d e (roept achterom naar den berg) .
Bruidspaard ! Bruidspaard ! Kom, bruidspaard mijn !
(een reusachtig groot varken komt aangeloopen met een
touw als tuig en een ouden zak als zadel . eer Gynt springt
er met een zwaai op en neemt de vrouw voor zich).
eer Gynt .
Heisa ! Wij rijden door de Rondepoort binnen,
Spoed je, spoed je, mijn vurig ros!
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De In-'t-groen-gekleede (teeder).
Ach, gistren nog liep ik zoo moo en mat Je weet toch maar nooit wat je kan passeeren!
e e r G y n t (zweept hot varken dat

wegdraaft) .
Aan 't paardentuig ken je de groote heeren !
De koningshal van den Dovre-koning . Groote bijeenkomst van hoftrollen, aardmannetjes en gnomon . De Dovre-koning op zijn hoogen
zetel, met kroon en scepter. Zijn kinderen en naaste bloedverwanten
aan zijn beide zijden. eer Gynt staat voor hem . Groote beweging
in de zaal.

De Hof trollen .
Slacht hem! De christenzoon heeft verdwaasd
Des Dovre-konings lieflijkste maagd !
Eon jonge Trol .
Mag 'k hem in zijn vinger snijden?
Een Tweede .
Mag 'k hem trekken aan zijn haar?
Eon Trolmeisj e .
Hu hei! Laat mij 'm bijten in zijn dijen!
E e n T r o l h o k s (met een schuimspaan) .
Wordt or pekelvleesch van hem gemaakt?
E e n T w e e d o (met een slachtmes) .
Moot hij aan 't spit of gebruind in de pan?
De Dovre-koning .
IJswater in 't blood
(wenkt zijn getrouwen naderbij) .

Laat ons niet brallen .
Achteruit grog 't met ons de laatste jaron ;
Wij weten niet meer of wij staan of vallen .
En hulp van 't yolk moot je niet versmaden .
Daarbij is hot heerschap vast zonder gebreken,
En stork gebouwd ook, zoover ik kan zien .
Waar is 't dat hij maar een enkel hoofd heeft ;
Maar och, ook mijn dochter die heeft er niet meer ;
Driehoofdstrollen, ze gaan uit de mode,
Zolfs tweehoofd'ge krijgt men haast niet meer to zien ;
En dan zijn die hoofden toch nog maar zoo-zoo .
(tegen

eer Gynt) .

Het is dus mijn dochter die jo begeert?
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eer Gynt .
Uw dochter en 't rijk als bruidschat, ja .
De Dovre-koning .
Het halve krijg je nu bij mijn leven,
En de andre helft als 't met mij eens gedaan raakt .
eer Gynt.
Daar ben 'k mee tevree .
De Koning.
Ja, stop, mijn zoon! -Jij moet ook nog een paar beloften geven .
Breek jij er een van, dan 's 't al verbroken
En jij komt niet levend meet her vandaan.
Allereerst de beloft' dat je nooit meet zult omzien
Naar wat ligt buiten de grenzen van Ronde ;
Dag zul je schuwen en daad - al wat licht is .
eer Gynt .
Noemt men mij koning, dan valt mij dat licht .
De Koning .
En dan
nu zal 'k aan den tand je voelen . . .
(staat op van zijn zetel) .

D e o u d s t e H o f t r o l ( tegen eer Gynt) .
Laat zien of je een wijsheidskies bezit
Die 's konings raadselnoot kan kraken !
De Koning.
wat is 't verschil tusschen trol en man?
eer Gynt .
Daar is heel Keen verschil, voor zoover ik zie .
Grooten die knijpen en kleinen die krabben
Net als 't bij ons is, wanner ze maar durfden .
De Koning .
Zeer waar ; daarin en in meet staan we g'lijk .
Maar ochtend is ochtend en avond is avond,
Dus -- verschil blijft er alevel toch .
Nu zal ik je zeggen waarin of dat zit
Buite' onder 't lichtende hemelgewelf,
Heet 't tusschen menschen : „Man, wees je-zeif!"
Maar wfj gooien 't hier ov'r 'n anderen boeg
Bij ons heet het : „Trot, wees je-zelf
genoeg !"
De Hoftrol .
eil je die diepte?
eer Gynt.
't Lijkt me wat wazig.
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De Koning.
„Genoeg" mijn zoon, dat splijtende, sterke woord moot staan in je wapenmerk .
e e r G y n t (krabt zich achter hot

oor).
Ja maar . . .
De Koning .
Dat moot, als je her zult regeeren!
eer Gynt .
Nu good, vooruit maar ; dat is niet hot ergste . . .
De Koning.
Daarnaast moot je leeren to stellen op prijs
nze eenvoudige, huishjke levenswijs .
(hi wenkt; twee trollen met varkenskoppen, wine nachtmutsen enz, brengen spijs en drank) .

De os geeft mode en koeken de koe ;
Vraag niet of ze smaken zuur of zoet ;
Hoofdzaak is, en dat moot je onthouen,
Dat die mode thuis is gebrouwen .
e e r G y n t (duvet de dingen weg) .
De duvel heal' julie huismanskost!
'k Wen zeker nooit aan dat landsgebruik .
De Koning.
De nap boom er bij, en die is van goud .
Wie then bout heeft mien dochters gunst.
eer G y n t (nadenkend) .
Er staat geschreven : Bedwing je natuur 1 ) ;
p den duur lijkt die drank licht minder zuur .
Komaan ! (gooft toe) .
De Koning.
Kijk, dat 's eon verstandig woord !
Je spuwt ?
eer Gynt.
'k Moet maar hopen dat 't wennen zal .
De Koning .
Dan ook moot je afleggen je christen-kleeren ;
Want dit moot je weten, ons Dovre ter core
her 's ales berg-arbeid, nets komt uit 't dal,
Behalve de zijden strik, 't eind van den staart .
1)
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eer G y n t (nijdig) .
Ik heb geen staart !
De Koning .
Dan kun je er een krijgen .
Hoftrol, bind hem mijn zondagschen aan .
eer Gynt.
Ja, probeer 't eens ! Mij voor gek laten loopen !
De Koning.
Zonder dat kun je op mijn dochter niet hopen .
eer Gynt .
'n Mensch makers tot dier !
De Koning .
Mijn zoon, je , vergist je :
lk maak je alleen tot een hoofschen vrijer .
Je krij gt een hel-gelen strik to dragen,
En dat geldt hier voor de hoogste eer ! 1 )
eer G y n t (bedachtzaam) .
Men zegt tech, een mensch is maar stof en nets meer .
lets meet je je schikken naar zede en gebruik .
Bind maar aan !
De Koning.
Jij bent een meegaande vent.
De Hoftrol .
robeer flu ook eens hoe mooi je kunt kwisplen!
eer G y n t (nijdig) .
Zeg, wil j e mij nu tot meer dingen nog dwingen ?
Eisch j e soma ook nog mijn christengeloof ? . . .
De Koning .
Neen, dat mag je houden, wees maar gerust!
Dat blijft ongerept : 't geloof is bier tolvrij ;
Aan bast en aan suede herkennen den trol wij .
Als wij 't maar eens zijn in wezen en kleeren,
Noem dan „geloof" maar wat bij ons „vrees" heet .
eer Gynt.
Je bent tech, je vele fratsen ten spijt,
Een verstandiger kerel dan men zou vreezen .
De Koning .
Mijn zoon, wij zijn beter dan onze roep ;
Dat is ook een verschil tusschen jullie en ons .
1 ) Zooals vele van L's landgenooten het destijds als de „hoogste
eer' beschouwden een gee! (Zweedsch) ordelint to mogen dragen .
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Maar last het met de' ernst van bet feest flu gedaan zijn ;
Nu gaan wij ooren en oogen vergasten .
Speelmeisje, voor !Laat de Dovre-harp khnken !
Dansmeisj e, voor ! Treed den vloer van de hal !
(spel en clans) .

Hoft rol.
Wat dunkt je er van?
eer Gynt .
Dunken, hm ! . . .
De Koning.
Spreek zonder vrees .
Wat zie je, zeg?
eer Gynt .
Een afschuwelijk jets .
Met 'r hoeven slaat 'n bellenkoe op darmsnaren los ;
In 'n kniebroekje trippelt een bigge daarbij .
H o f tr011en.
Verslindt hem
De Koning .
Bedenkt, hij beeft menschenzinnen !
Trolmeisj es.
oren af, oogen nit moet je hem rukken !
De In-'t-groen-gek1eede (huilend) .
Huhu ! Zoo jets moeten wij hooren en dulden,
Ads ik en mij n water bier spelen en dansen !
eer Gynt .
ch kom, was jij bet? Een enkel grapj e,
Dat weet je, is njmmer zoo kwaad gemeend .
De Dochter .
Kan 'k daarop vertrouwen?
eer Gynt .
Zoo dansen als spelen
Was wis-en-waarachtig zoo mooi als 't maar kon
De Koning .
't Is wonderlijk met then menschenaard :
Die bljjft zoo merkwaardig lang in hen hangers ;
Krij gt die bij ons in den omgang een knauw
'n Litteeken wordt bet, maar 't heelt heel gauw .
Mijn schoonzoon is nu zoo schaplijk als wie ook :
Goedschiks trok hij zijn christenpak nit,
Goedschiks heeft van de mee hij gedronken,
Goedschiks laten aanbinden zelfs den staart . . .
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Zoo willig, in 't kort, voor al wat we 'm vroegen

Dat 'k stellig al dacht : de oude Adam
Was eens-en-voor-altijd de poort uit gejaagd . . .
Maar kijk, dear opeens krijgt hij de overhand weer .
Ja ja, mien zoon, dan is noodig een kuur
Voor die hardnekkige menschennatuur .
eer Gynt .
Wat wil je doers?
De Koning.
In 't linker oog
Geef 'k even een sneetje : dan kijk je scheef ;
Maar al wet je ziet lijkt gaaf en mooi .
Dan snijd ik je rechter kijkglas uit . . .
eer Gynt .
Ben je dronken?
D e K o n i n g (legt eenige seherpe
instrumenten op tafel) .

[Tier zie je mijn instrumenten ;
ogkleppen krijg je als een dolle stier .
Dan zal je hear prachtig vinden, je braid
En nooit makers je oogen je dan meer wet wij s
Van trip'lende biggen en bellenkoeien .
eer Gynt .
Dat is gekkenpraat !
De oudste Hoftrol .
Neen, dat is koningstaal ;
Hij is de wij ze en jij bent de gek !
De Koning .
Bedenk voor hoevele verdrietelijkheden
Je daardoor bewaard blijft voor dagen en jaren .
Zie het toch in dat je oogen de bron zijn
Van 't bijtende, kwellende tranenloog .
eer Gynt.
Heel wear . En er staat in het Evangelic
Ergert uw oog u, zoo ruk het dan nit') .
Maar zeg eens ! Wanneer geneest dat dan weer
Tot een menschenoog?
De Koning .
Dat wordt het nooit meer .
1)

Matth. 5 : 29 .
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eer Gynt .
Zoo ! Ja, dan zal ik maar dank-je zeggen .
De goning .
Wat wil je gaan doers?
eer Gynt .
Ik ga er vandoor.
De goning .
Neen, halt! 't Is gemaklijk bier binnen to komen,
Maar 't hek bier, dat heeft er geen uitgang east bailers .
eer Gynt .
Je zult mij toch niet met geweld willen dwingen?
De goning .
Hoot eens en weer nu verstandig, pries eer !
J' hebt aanleg voor 't trolschap . Niet waar, hij doet
Zich flu al tamelijk trol-achtig voor .
En trol wil je zijn?
eer G,ynt .
Nou, of ik dal wil !
m een braid en een goed-beheerd rijk op den koop toe
gars ik mij wel 't een en seder getroosten .
Maar : alles met mate ! Zoo is 't in de wereld .
Den staart nam ik aan, dal 's volkomen waar,
Maar ik mask wel weer los wat de hoftrol bond .
Mijn broek gooide ik uit : ze was oud en gelapt ;
Maar die krijg ik stellig wel dichtgeknoopt weer .
En zachts kan ik ook mlj nog wel bevrijden
Van deze Dovre-ache levensmanier.
1k wil grsag ook zweren : een koe is een maagd
Een eed kan ~'e alti'd
~ wel stiekem -- inslikken ,
Maar dat, dat je nooit van je levers weer vrij komt,
Dat je als fatsoenlijk mensch niet kunt doodgaan,
En bergtrol moet blijven je levers lang ;
En dan dit : dat je nooit meet terug kunt treden,
Zooals in bet boek staat : zorg daar vooral voor
Neen, boor eens, mijnvriend, daar voel'k niks, niemendal voor !
De goning .
Te-drommel, nu word ik loch werkelijk boos !
En dan valt er voorzeker met mij niet to spotters .
Jou, bleeke melkmuil! Weet jij wel wie ik bee?
Eerst kom je me her mijn dochter to na . . .
eer Gynt.
Dat 's gelogen, zeg ik
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De Koning .
Je moet haar toch trouwen .
eer Gynt .
Durf je beweren dat . . . ?
Be Koning .
Wat? Kan je ontkennen
Bat jij haar begeerde en achterna liep?
eer Gynt (fluit) .
Antlers niet? Wie duivel last daardoor zich binders!
De Koning.
't Menschdom blijft zich toch altijd gelijk :
Allen erken je volmondig het oogmerk ;
Toch geldt slechts wat je kunt tasters en grijpen ;
Jij denkt dus : begeeren beteekent rein nets?
Wacht maar ! Jou zal gauw een licht opgaan . . .
eer Gynt .
Mij yang je toch niet met leugenaas!

De In-'t-groen-gekleede .
eer, je word vader voor 't eind van het jaar .
eer Gynt .
Doe open ; 'k wil 'r uit !
Mijn

De Koning.

In 'n bokkevel
Krijg je 't jong thuisgestuurd . ..
e e r G y n t (wischt zich het zweet a]) .
Ach, was ik maar wakker !
De Koning.
Moet het naar het paleis heen?
eer Gynt.
Stuur 't aan 't kerspel !
De Koning .
Goed, pries eer, dat is dan jouw zaak .
Maar zooveel is zeker : gedaan is gedaan,
En ook dat je telg maar wat goed zal tieren :
Zoo'n mengselgedrocht groeit verbazend snel ...
eer Gynt.
ue, wees nu zoo'n koppige os niet ;
En jij, kind, wees wijs en luister naar rede .
Weet dan da' 'k geen pries bee, en ook niet rijk . . .
En of je mij flu al wilt meters of wegen,
Niets zul je er bij winners, al hou je me vast .
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(De in-'t-groen-gekteede valt flauw en wordt door trotmeisjes weggedragen) .
D e K o n i n g (kijkt een oogenblik in
hooghartige verachting
op hem neer ; zegt dan. )
Kwakt hem tot moes aan den bergwand, kindren !
Kleine Trollen .
Toe, vader, last eerst ons wat met hem spelen !
Wolf -en-schaap ! f : kat-en-muffs !
De Koning.
Ja maar gauw dan ! 'k Ben narrig en slaaprig . Goenacht ! (af) .
kdeine trollen) .
Last los, duvelstuig !
(wit door den schoorsteen naar boven) .
gleine Kabouters .
Kabouters en gnomen !
Bijt hem van achtren !
eer Gynt.
Au !
(wit door het keldergat naar beneden) .
gleine Trollen .
Sluit alle spleten !
Hoftrol.
Wat een pret bij die kleintjes!
nen trot, die zich in zijn oor heeft vastgebeten) .
Last je los, smeerlap !
H o f t r o l (staat hem op zijn vingers) .
as op wat, jou vlegel, 't is 'n koningskind !
eer Gynt.
Een rattenhol ! (loopt er heen) .
Kleine Trollen .
Dwergbroertje! Dat moet je stoppers!
eer Gynt .
De oude was gemeen, maar de jongen zijn erger!
Kleine Trollen .
Verscheurt hem !
eer Gynt .
Ach, was 'k maar zoo klein als een muffs !
(toopt rond) .
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Kleine Trollen

(draaien om hem
heen) .

Dicht het lick ! Dicht het lick !
e e r G y n t (huilend) .
Was 'k maar een luis!
(valt neer) .

Kleine Trollen .
Nou op zijn oog'n aan !
e e r G y n t (begraven

order den
hoop trollen) .

Help moed'r ! Ik sterf !
(klokgelui in de verte) .

Kleine Kabouters .
Bellen in 't gebergte ! De zwartrok z'n koeien !
(De trollen vluchten order gehuil en gebrul. De hal stort
ineen; apes verdwijnt) .

Stikdonker . eer Gynt hoort men houwen en om zich heen slaan
met een grooten tak.

eer Gynt.
Antwoord ! Wie ben j e ?

Een Stem-in-de-duisternis .
Mij-zelf.
eer Gynt .
Uit den weg !
De Stem .
Ga buitenom, eer ! Er 's ruimte genoeg .
e e r G y n t (wil er door

op een
andere plek, maar wordt
gestuit) .

eer Gynt.
Wie ben jij?
De Stem .
Mij-zelf. Kan jij 't zelfde zeggen ?
eer Gynt .
1k kan zeggen wat 'k wil, en mijn zwaard kan raken!
as op! Hola, hei ! Daar valt lief al suizend !
Saul versloeg honderd ; eer Gynt sloeg er duizend .
(slaat en houwt) .

Wie ben je?
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De Stem .
Mij-zelf .
eer Gynt .
Die domme praat,
Hou die maar voor je ; dat heldert nets op !
'Vat ben je?
De Stem .
De groote Bojg 1) .
eer Gynt .
Nou nou !
Eerst was 't raadsel zwart, flu lijkt het al grauw.
Uit den weg, Bojg !
De Stem.
Ga buitenom, jij eer !
eer Gynt .
Er door heen ! (slam en hakt) Hij vie! !
(wil vooruit, maar scoot weer op tegenstand) .

De
De
De
't

Hoho! Zijn er meer?
De Stem .
Bojg, eer Gynt! Een enkele maar.
Bojg, die een slag kreeg, en toch niet gewond is .
Bojg die dood is, en de Bojg die leeft .
e e r G y n t (gooit den tak weg) .
Wapen is behekst ; maar 'k heb nog knuisten !
(slant zich door) .

De Stem .
Ja, steun op je knuisten maar, op je lichaam !
Hihi, eer Gynt, dan bereik je den top we!!
eer G y n t (komt terug) .
Heen of terug, het is even lang -Er uit of er in, 't is een zelf de gang !
Daar is hij ! En daar ! veral rondom !
Zoo als 'k er uit ben, stn 'k weer in den kring . . .
Noem je! Laat mij je zien! War ben je dan toch?
De Stem.
De Bojg .
1) In 't oorspr . : den more Bojgen (van boje : „buigen"), een zelfgevormd woord. Bedoeld wordt alle halfheid, alles wat niet flunk
durft, maar langs omwegen gnat en buigt en uitvluchten zoekt . flier
een onzichtbaar, ontastbaar, ongrijpbaar symbolisch spooksel dat
eer Gynt aan alle kanten insluit en belemmert .
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e e r G y n t (fast in 't rond) .
Niet dood! Niet levend . Slijmig ; een damp.
Geen gestalte ; ontastbaar! Het is als grijpen
In een hoop brommende half wak're beren ! (schreeuwt) .
Sla van je of
De Stem .
De Bojg is niet gek .
eer Gynt.
Sla !
De Stem.
De Bojg slaat niet.
eer Gynt .
Vecht ! Je moet !
De Stem .
De groote Bojg wint het wel zonder to vechten .
eer Gynt .
Was hier maar een kobold die mij eens kon prikken!
Was hier een trol maar, slechts een jaar oud!
Maar lets om mee to vechten . Maar dat is her niet . . .
Nou snurkt ie . . . ! Bojg !
De Stem .
Wat?
eer Gynt.
Gebruik geweld !
De Stem .
De groote Bojg wint alles zoo zoetjes-aan .
e e r G y n t (bijt zieh in armen en
handers) .

Klauwen in 't vleesch, verscheurende tanden !
'k Moet zien een druppel van eigen bloed . . .
(men hoort als den vleugelslag van groote vogels) .

V o g e 1 g e s c h r e e u w.
Komt hi,, de Bob g ?
De Stem .
Ja, voet voor voet .
De Vogels .
Zusters alle' in de verte ! Vliegt bier naar toe
eer Gynt .
Wil je mid redden, deem, doe het dan gauw!
Kirk niet zoo schuw, zoo bedroefd neergebogen . . .
Je kerkboek ! Smijt het hem vlak in zijn oogen !
23
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De Vogels.
Hij wankelt!
De Stem .
Wij hebben 'm.
V o g e 1 g e s c h r e e u w.
Zusters ! Gezwind !
eer Gynt.
Te daar gekocht is het levee zoo,
Met zulk een uur van moordend spel .
(zakt in elkaar) .

De Vogels .
Bojg, daar viel hij! Grijp hem! Grijp hem
(klokgelui en psalmgezang klinkt in de verte) .
D e B o j g (lost zich op in nets en
roept in een doodssnik, )

Hij was to sterk . Vrouwen stonden achter hem .

Zonsopgang. In het gebergte voor Aase's berghut . De dear is gesloten ; alles leeg en stil .
eer Gynt ligt to slapen tegen den buitenmuur van de hut .

e e r G y n t (ontwaakt, kijkt road
met tragen, slaperigen
blik. Hij spuwt) .

He, had ik

flu

een gezouten haring

(spuwt weer, ziet meteen Helga, die met een mand vol etenswaren komt) .

Ha, kleintj e, bee jij daar ? Wat wou je hier, zeg ?
He 1ga.
't Is Solvej g . . .
e e r G y n t (springt op).
Waar is ze ?
He1ga.
Hier achter de hut.
S o 1 v e j g (verscholen) .
Als je hierheen komt, zet ik 't op een loopen .
eer G y n t (blij ft staan) .
Ben je dan bang misschien da'k je zal pakken?
Solvej g.
Schaam je!
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eer Gynt.
Weet je waar 'k was vannacht? -Dovre-konings dochter hung aan me als eon klit.
Solvejg .
Dan was 't maar goed dat ze luidden de klokke n.
eer Gynt .
eer Gynt is de kerel niet dien ze lokken . . .
Wat zeg je, he?
H e 1 g a (huilend) .
0, daar loopt ze al hard weg ! (loopt haar na) .
Wacht even !
e e r G y n t (houdt haar bij een
arm vast) .

Kijk eens wat ik in mijn zak heb !
Een zilvren knoop, zeg! Die is voor jou . . .
Doe een goed woord voor me !
He 1ga .
Laat me gaan ! Gauw !
eer Gynt .
Daar heb je 'm .
He 1ga .
Laat los ! Daar staat de etensmand !
eer Gynt .
God helpe je, als je niet . . . !
He 1ga.
Laat los ! 1k ben bang!
e e r G y n t (zaeht ; last haar los) .
Neen, 'k wou zeggen : vraag haar mij niet to vergeten !
(Helga loopt hard weg) .

EINDE VAN HET TWEEDS BEDRIJ .
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DERDE BEDRIJF.
Diep in het pijnbosch . Grauw herfstweer. SneeuwvaL
staat in zijn hemdsmouwen hout to kloven .

eer Gynt

e e r G y n t (hakt op een grooten
den met kromme takken) .

0 ja, je bent taai, jij oue rakker ;
Maar dat helpt je geen zier, je moet er aan glooven !
(hakt weer) .

1k zie wel, je draagt een staaldraden hemd ;
Maar doorhouwen doe ik 't, was 't nog zoo sterk . . .
Ja ja, je schudt je knoestigen arm ;
at 's glad genoeg, je bent kwaad, hebt de smoor in ;
Maar ondanks alles, je moet op de knieen . . . !
(breekt plotseling .
of)

Zinsbedrog ! 't Is maar een oude boom .
Zinsbedrog! 't Is geen brombeer in staal ;
't Is maar een pijnboom, gespleten van bast . . .
't Is me-n 'n baantje, dat hakken van boomen!
Maar gekkenwerk is 't en to hakke' en to droomen.
at moet nit zijn nu, in den mist to staan
En zich zoo maar klaar wakker to laten gaan .
Verbannen ben je, een 't bosch in gejaagde . . .
(hakt een tijdlang hard door) .

Verbannen. Je hebt geen moeder meer
m je eten to brengen, je tafel to dekken ;
Wil je wat, jongen, help dan je-zeif maar,
Haal je wat rauws uit bosch of beek,
Zoek je wat rijshout en steek het in brand,
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ruts wat en kook wat en mask maar wat klaar .
Wil je warm je kleeden, yang dan een reedier ;
Wil je metslen een huffs, houw dan blokken steep ;
Wil je er aan tim'ren, moet je balken zagen
En zelf ze op je rug naar de plaats toe dragen .
(zijn bijl zinkt peer ; hij staart voor zich uit) .

Fijn zal het worden! Een toren met vaan
Zal er op 't dale hoog-verheven staan .
En dan wil ik snijden, voor op den gevel,
Een zeemeermin, met een vischstaart van ondren .
Koper zal er zijn aan het slot en het vaantje.
Glas moet ik ook nog zien machtig to worden
Vreemden zullen verbaasd bhwen staan
Voor wat daar schittert ver weg in de bergen . . .
(lacht grimmig) .

Helsch leugenspel! Daar was het weer .
Je bent banneling, jongen!
(hakt weer met woede) .

Een dak van schors
Beschut ook voldoend tegen wind en vorst .
(kijkt op naar den boom) .

Nu staat hij to wag'len . Kom, nog maar een houw !
Daar stort ie ter peer, dwars, in heel zijn lengte ;
Het trilt in 't gewemel van schaarhout en struiken .
(wit beginners den stain van zijn takken to ontdoen; opeens
luistert hij en hij blij ft stilstaan met opgeheven bijl) .

Daar 's achter mij iemand ! Ben jij van die kracht,
Jij Haegstad-boer? -'k Had je zoo valsch niet geacht .
(schuilt weg achter den boom en gluurt) .

't Is een jongen! - een maar . Net of ie bang is !
Schuw kijkt ie in 't road . . . En wat houdt ie verborgen
Daar onder zijn buffs? Een sikkel! Hij gluurt . . .
Legt zijn vuist op zijn stole peer -- en nu? Wat is dat?
Waarom toch staat hij flu stil, waarom steunt ie . . . ?
ef ! Hieuw hij daar-net niet zijn vinger.
of?
Zij n heelers vinger ! Hij bloedt als een os ! . . .
Daar gaat ie 'r vandoor met zijn vuist in een doek .
(staat op) .

Den duvel in 't lijf ! Een onmisbare vinger !
Heel d'r of ! En zonder dat iemand hem dwingt .
Ha ha, flu snap ik 't . . .! Dat is het eenige
Middel om aan den dienst zich to onttre kken .
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Dat is 't. Zij wilden in de' oorlog hem sturen,
En de jongen, days glad genoeg, wou niet graag weg . . .
Maar afhakken . . .? Hem verliezen voor goed?
Ja, 't to bedenken, to wenschen, to willen zelfs
Maar bet to doen ! - Neen, daar snap ik geen steek van !
(schudt even bet hoofd ; dan gaat hij weer aan bet werk) .

Een kamer in Aase's huffs . Allen is in wanorde ; kisten staan open ;
daagsche kleeren liggen uitgespreid in bet rond ; een kat in bet bed.
Aase en de buurvrouw druk bezig met bij elkaar to pakken en
op to ruimen .

A a s e (loopt naar den eenen karat)
Kari, boor eens !
Kari.
Wat is 't?
A a s e (aan den anderen karat) .

Hoor eens bier !
Waar ligt . . . ? Waar kan 'k vinden . . . ? Zeg eens, waar is . . .?
Wat loop ik to zoeken? Ik ben als beduzeld!
Waar 's de sleutel van de kilt?
Kari.
Die steekt er op.
Aase .
Wat rammelt zoo buiten?
Kari.
De laatste vracht
Wordt naar Haegstad gebracht .
A a s e (schreiend) .
0, ik zou blij zijn
Als 'k zelf in de zwarte kist uit werd gedragen
ch hoeveel moet een mensch toch lijden en uitstaan!
God zij mij genadig ! 't Heele huffs is leeg !
Wat Haegstad-boer staan liet nam deurwaarder mee .
Zelfs de kleeren aan 't lijf bleven niet gespaard .
Foei ! 't Is schand een mensch zoo to rinneweeren !
(gaat op den rand van bet bed zitten) .

Nu is erf en goed, nu is alles verloren ;
Hard was de-n one, maar harder 't gerecht .
Er was geen huip meer en ook geen genade ;
eer was er niet, en geen mensch kon mid bijstaan .
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Kari.
her mag je toch zitten tot aan je dood .
Aase .
op genadebrood !
Ja, de kat en ik
Kari .
Ja, moeder, 't was eer die je duur kwam to staan !
Aase .
eer? Zeg, ben je flu gansch-en-gaar zot!
Ingrid kwam immers heelhuids weer thuis .
Hadden ze zich maar aan den duvel gehouden
Die is 't geweest en geen sterveling anders,
De-n Booze, die dreef mijn arm jong d'r toe!
Kari .
Zou je niet eens om den pastor sturen?
't Gaat hem slechter dan je wel denkt .
Aase.
m den pastor? ch ja, dat was nog zoo kwaad niet .
(richt zich op) .

Maar neen! dat kan 'k niet . Ik ben zijn moeder toch ;
Ik zal helpers : dat is niet meer dan mijn plicht ;
Doers wat ik kan, als geen ander jets uitvoert .
Dat buffs bier, dat lieten ze 'm . Dat zal ik lappen .
'k Wou dat ik bun ook dat vel durfde afsnappen!
Waar zljn de kousen?
Kari .
Daar, bij de' anderen rommel .
A a s e (rommelt er in) .

Wat vied ik bier? ch neen maar, een ouen
Gietlepel, Kari ! Daarmee heeft ie gespeeld
Knoopengieter, gesmolten, gevormd en gestempeld .
Eens, toen bier feest was, kwam de jong thuis
En vroeg zijn vader om een klomp tin ;
Geen tin, zei Jon, koning Christiaans munt,
Zilver ; men moet zien, je bent zoon van Jon Gynt!
God vergeve bet Jon ; maar dronken, dat was ie,
En dan lette bij op geen goud en geen tin .
her zijn de kousen . 0, wat een gaten!
Dat geeft stopwerk, Kari !
Kari .
Dat 's noodig, dunkt me .
Aase.
Als dat gedaan is, dan ga-n ik maar naar bed ;
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Ik voel mij zoo zwak en zoo ziek en benauwd . . .
(verheugd) .

Twee wollen hemden ; die heb ze vergeten !
Kari .
Ja, dat hebb'n ze net.
Aase.
at treft juist goed.
Het eene kan je op zij wel leggen . . .
f wacht, wij moesten ze beide maar houen ;
at ie aan heeft is zoo versleten, zoo dun . . .
Kari .
Maar God, moeder Aase, dat mag toch niet !
Aase .
Nou ja, maar je weet, de pastor verkondigt
Vergeving voor dit en voor de andere zonden .
Buiten een blokhut in bet bosch. Eon rendiergewei boven de deur .
De sneeuw ligt hoog. Het schemert.
eer Gynt staat voor de deur en spijkert een grout houten slot vast.

eer G y n t (lacht nu en dan) .
Een slot moet er zijn ; een slot dat houdt buiten
Al dat trolgebroed, mannen en vrouwen .
Een slot moet er zijn, om de but of to sluiten
Voor al die kwaadaardige, looze kobolden .
Zij komen met 't donkey ; zij kloppen en tikken
Maak open, eer Gynt, wij zijn vlug als gedachten!
Wij schudden bet bed, wij blazen bet vuur aan,
Stijgen op door den schoorsteen als vurige draken .
Hihi! eer, denk je met spijkers en planken
Te weren kwaadaardige koboldgedachten?
(Solvejg komt op sneeuwschoenen over de beide ; zij heeft
een doek over bet hoofd en een bundel in de hand) .

Solvej g .
God zegen' je arbeid . Je mag mij nietafslaan .
Ik kom toch geroepen, dus moet je mid nemen .
eer Gynt.
Solvej g ! at is toch niet . . . ! Jawel, zij is 't!
En je bent niet bang zoo nabij mij to komen!
So1vejg .
Je stuurde me een boodschap door kleine Helga ;
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Vele bracht later nog heimlijk de wind mij,
't Lag ook in al wat je moeder vertelde,
'n Boodschap mijn droom als 'k to slapen mij legde .
't Kwam nit mijn droomen vertienvoud to voortchijn .
Nachten zoo zwaar en die dagen zoo ledig
Brachten die boodschap mij : nil moet je komen !
't Was of het levee was uitgedoofd ginder ;
'k Kon niet van harte meer lachen of scheeien .
'k Wist wel niet zeker wat of in jou omging ;
'k Wist alleen zeker wat 'k moest en wat 'k wilde .
eer Gynt.
Maar je vader ?
Solvej g .
p Gods wijde wereld
Niemand dien 'k vader of moeder kan noemen .
'k Ben los nu van alien .
eer Gynt .
Solvej g, jij lieve,
m to komen tot mij ? . . .
Solvej g .
Ja, alleen tot jou!
Jij moet mij alles zijn : vriend, en ook trooster .
(schreiend) .

't Erregste was 't van mijn zusj a to scheiden ;
Neen, toch nog erger : to scheiden van vader . . .
't Allerergst van wie mij droeg aan haar hart .
Neen, God vergeef' mij, bet ergst moet ik noemen
't Smartvolle scheiden van alien - van alien !
eer Gynt.
En ken je mijn vonnis, in 't voorjaar geveld?
Dat scheidt voor goed mij van huffs en van hof.
Solvej g .
Denk je soma dat ik om wereldsche have
Scheidde voor immer van al wie mij lief zijn?
eer Gynt .
En ken je den banvloek? -- Eens buiten bet bosch,
Mag ieder mij pakken, wie mij daar ook vinde . . .
So1vejg.
p sneeuwschoenen liep ik, en vroeg naar den weg ;
Zip vorschten waar k been moest . Naar huffs ! was mijn antwoord .
eer Gynt .
Dan weg met die spijkers en weg met die planken!
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Geen grendels flu meer tegen koboldgedachten !
Durf jij voortaan bij den jager to blijven,
Dan zal mijn but ook gewijd zijn, dat weet ik .
Solve] g ! 'k Moet je aanzien ! Niet al to dichtbij !
Aanzien alleen! . . . Stralend-blank ben jij!
Je optillen even ! Hoe licht en hoe teen !
Moet ik je dragen, nooit zal 't mij vermoeien!
'k Zal jou niet vuil makers. Met gestrekte armen
Hou ik je voor mij nit, lieve, barmhartige !
Wie had gedacht ooit dat ik je kon dragen! . . .
Naar je verlangd heb ik nachten en dagen.
Hier, moet je zien, heb 'k getimmerd, gebouwd ;
Neergehaald wordt het ; 't is waardloos en vies .
Solvej g.
Arm of rijk -- het is her naar mijn zin .
Je ademt zoo licht, als de wind langs je heen strijkt .
Daar was 't bedompt ; hoe beklemd je je voelde!
Dat was het ook wat uit 't dorp mij gejaagd heeft .
Maar bier, waar je hoort slechts der dennen gezuis,
Wat een stilte en gezang ! -- hier voel ik mij thuis.
eer Gynt.
En weet je dat zeker? Voor al je dagen?
Solvejg .
De weg dien ik grog voert nooit meer terug .
eer Gynt .
lk heb je dus ! Kom ! Laat 'k je zien in mijn kluis !
Ga binnen ! lk haal gauw wat brandhout in huffs .
Lekker zal 't warmers, zijn gloed je verblijden ;
Zacht zal je zitten ; geen kou zal je lijden!
(hij doet de dear open ; Solvejg gaat binnen . Hij staat een
oogenblik stilt dan lacht hij luid van blijdschap en maakt
een luohtsprong) .

eer Gynt .
Mijn koningskind ! Nu is 't gevonden, gewonnen !
Nu wordt de slotbouw van nieuw of begonnen !
(hij grijpt de bijl en wil teruggaan; op hetzelfde oogenblik
komt een oudachtige vrouw in een gescheurden groenen role
nit het kreupeihout. Een leelijke jongen met een bierkruik in
de hand hinkt haar achterna, zich aan haar role vasthoudend) .

Goej enavond,
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ue vrienden,
Wij zijn buren .

eer Gynt .
He? Wie 's dat?
De Vrouw.
eer Gynt ! Mijn huffs is dichtbij .

eer Gynt.
Zoo? Dat is meet dan ik weet .
De Vrouw .
Al naar je but tees, onstond ook de mijne .
eer Gynt (wit weg) .
lk heb haast . . .
De Vrouw.
Ja, jongen, dat heb je altij d,
Maar ik loop je achterna ; je raakt zoo mij niet kwijt!
eer Gynt.
Je vergist je!
De Vrouw.
Dat heb ik vroeger gedaan ;
Dat deed ik dien keer toen je zoo veel beloof de .
eer Gynt .
Beloofde, ik ?
Wat duivel is dat voor praat ?
De Vrouw.
En dat drinkers bij vader dien avond last
Vergat je 't . ..?
eer Gynt .
'k Vergat wat ik nooit heb geweten .
Wat klets je? Waar zagen we elkaar dan het laatst?
De Vrouw .
Waar we elkaar zagen den eersten keer .
(tegen den ?ongen) .

Laat vader eens drinkers ; 'k geloof, hij heeft dorst .
eer Gynt .
Vader? Zeg, ben je dronken! Noem j' hem . ..?
De Vrouw .
Je moest toch het diet aan zijn huid wel herkennen!
Heb je geen oogen? Je kunt toch wel zien ;
Zijn poot is zoo lam als jouw heele aard is
eer G ynt .
Wou je mij wijsmaken . . . ?
De Vrouw.
Wou je uitvluchten zoeken?
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eer Gynt .
Die langbeenige jongen . . . !
De Vrouw.
Hij is sterk gegroeid .
er Gynt .
Durf jij mij opdringen, leelijke heks . . . ?
De Vrouw.
Hoor eens, eer Gynt, je bent grof als een os . . . !

(huilend).
Kan ik bet helpen dat 'k niet meer zoo mooi ben
Als toen je mij lokte over glooiende heuvels?
De duivel, toen 'k baarde in den herfst, trok krom
Mij n rug, en daar wor' je niet beter van .
Maar als je mij mooi weer als vroeger wilt zien,
Wijs dan maar die meid die daar-ginds zit de deur .
Jaag hear uit je oogen en zinnen maar weg.
Doe dat, mijn schat, dan verander 'k van tronie!
eer Gynt.
Wij k van mij, heks !
De Vrouw .
Zie maar dat je 't gedaan krij gt !
eer Gynt .
Ik sla je de hersens in!
De Vrouw .
Zie eens of je 't durft!
Hoho, eer Gynt, geen slag ken niij deren !
lk zal iederen dag weerkeeren ;
Kijk door de deur wear ik jullie begluur ;
Zit met de meid je op de bank dan bij 't vuur,
Wor' je teeder, eer Gynt, wil je een deuntje vrijen 'k Ga bij je zitten en eisch ook mijn deel .
Zip en ik, wig hebben je dan beurt om beurt .
Vaarwel, jongenlief ; boil nu morgen maar bruiloft, hoor!
eer Gynt .
Jou helsche nachtmerrie !
De Vrouw .
Maar dat 's wear ook !
pvoeden moet jij den jongen, jou lichtvoet !
Duivelskind, wil jij near vader toe?
D e J o n g e n (spuwt near hem).
Tu !
Met 'n bijl zal'k je hakken ; ja, wacht maar, ja, wacht maar!
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D e V r o u w (kust den jongen) .
ch, wat een hoof d op dat lichaam toch zit !
Vaders evenbeeld wor' je, als je groot zult zijn !
e e r G y n t (stampvoetend) .
0, was je zoo ver . . .
De Vrouw .
Als wij flu zijn nabij?
e e r G y n t (bait de vuisten) .
En dat alles . . . !
De Vrouw .
Voor zinnenbegeerte en nets meer !
't Is zonde van je, eer !
eer Gynt.
't Meest voor een andre !
Solve] g ! mij 't reinste, bet zuiverste goud !
De Vrouw .
Ja ja, zei de duivel, de onschuld moet lijden .
Toen zijn vader zat was, zijn moeder hem sloeg !
(zij gaat het kreupelhout weer in met den jongen, die hem
de bierkruik achterna goon) .
e e r G y n t (na lang zwjgen) .

Er omheen, zei de Bojg . Ja, nu moet ik bet doen

Daar viel mijn koninklijk slot in duigen !
't Trok een muur op om haar -- en 'k was zoo nabij !
peens was hier 't mooi weg ; verlept was mijn blijdschap . . .
Er om been, vent ! Er is geen weg
Dwars door dat alles van jou naar haar toe .
Dwars er door been? Die moet toch zijn to vinden .
Er staat jets van berouw, als ik goed mij herinner .
Maar wat? \Vat staat er? Ik heb bet boek niet,
Heb 't meeste vergeten, en hier is ook njemand
In 't wilde bosch die mij wegwijs kan makers . -Berouw? Daar konden wel jaren mee heengaan
Eer ik er door was . Zoo'n levee zou triest zijn .
Kapot slaan wat glanzend en vriendlijk en mooi is,
En dan van de scherven wat nieuws weer gaan makers?
Dat kan je een viool doen, maar 't helpt bij een klok niet .
Je moet niet vertrappen wat eenmaal zal groeien .
Maar dat was toch een leugen van die heksentronie !
Nu is al dat afschuwlijke weer nit mijn oogen . -Ja, wel uit mijn oogen, maar niet ujt mijn hoofd .
Nasluipen zullen mij steeds die gedachten
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Ingrid ! En die drie daar hoog op den bergtop
Moeten ook meedoen? Met gieren en gekheid
Eischen als zij to worden omarmd,
Teer en voorzichtig to worden gedragen ?
Buiten om, eer ; al was je arm zoo lang
Als de slankste den of als pijnboomstam
'k Gloof da' k haar toch nog to dicht bij mij held
m haar smetloos en ongedeerd neer to zetten .
Ik moet daar omheen komen, hoe 't dan ook ga,
Dat 't mij geen gewin wordt en ook geen verlies .
Je moet zoo jets afschudden tot je 't vergeet . . .
(doet eenige stappen naar de but toe, maar blij ft veer staan) .

Binnengaan na dit alles? Zoo vuil en gemeen?
Binnengaan met heel dat spokenheir achter me?
(werpt de bijl weg) .

't Is de avond voor 't feest . Haar nu aan to vatten
Zoo als ik flu ben -- zou heiligschennis zijn.
Solvejg (in de dear) .
Kom je haast?
eer Gynt (halfuid) .
Buiten om !
Solvejg .
Wat?
eer Gynt .
Wacht nog even .
't Is hier donkey, en 'k heb nog jets zwaars to hales .
Solvejg.
Wacht, 'k zal je helpers ; dan dragen wij samen.
eer Gynt .
Neen, blijf waar je staat ! 'k Zal 't alleen wel dragen .
Solvejg.
Maar blijf njet to lang, hoor!
eer Gynt.
Geduld maar, mijn kind !
Lang of kort
je moet wachten .
S o l v e j g (knikt hem toe) .
Ja, wachten !
( eer Gynt gaat langs den boschweg . Solvejg blij ft in de
halfopen dear staan),
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Aase's kamer. Avond. Een rijshoutvuur brandt in den heard en verlicht hot vertrek. De kat op eon stool aan hot voeteneind van hot
bed.
Aase ligt to bed en tact onrustig met de handen over de sprei .

Aase .
ch lieve Heer, zou hij niet komen ?
Hoe pijnlijk dat wachten mij word !
1k ken hem goon boodschap meer stone
En 'k hob nog zooveel op mijn hart .
Hier is niet veel tijd to verliezen!
Zoo plotsling ! Wie kon hot voorzien !
0, als ik toch meer mocht weten
f 'k voor hem niet to strong was misschien !
e e r G y n t (komt binnen) .
Goej enavond !
Aase.
God zal je zeegnen !
Dear is hij ! Mijn jongen! Mijn eer!
Maar hoe durf je hier je to wagon?
Niets geldt je levee hier meer!
eer Gynt .
ch, wet ken hot levee mij bowmen !
Ik moest flu eons near je toe.
Aase.
Wat zal die Kari staan kijken!
Nu ga ik in vrede heen !
eer Gynt .
Hoe?
Ga heen ? - Wat zijn dat voor praatj es ?
Wear denk je den heen to gaan?
Aase .
ch eer, hot loopt near hot einde ;
Met mij is hot weldra gedaan . . .
e e r G y n t (wringt de handen en
loopt op-en-neer) .

En ik die hot leed dacht to ontloopen,
En meende : hier bon ik vrij . . . !
Hob je 't koud aan handen en voeten?
Aase .
Ja, eer, 't is nu gauw voorbij . . .
Als Jo ziet dat mijn oogen broken,
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0, druk ze dan dicht, heel zacht .
En dan moet voor een kilt je zorgen . . .
Een mooie, he 'k zoo gedacht .
ch neen, 't is waar . . .
eer Gynt .
Wees maar stil, hoor !
Dat heeft er nog al den tijd .
Aase.
Ja ja . (kijkt onrustig road in de kamer) .
Hier zie je 't -- zoo zijn ze -- :
Haast heel je bezit ben je kwijt .
eer G y n t (bait de handen) .
Nu alweer ! (hard) .
Ik weet dat 't mijn schuld is .
Wat helpt het of ik 't al hoot?
Aase.
Jouw schuld? Neen, 't vervloekte drinken,
Daar komt al dat onheil door!
Mijn j ongen, j ij was immers dronken
Dan weet iemand niet wat hij doet ;
En dan had je op dat rendier gereden ;
Dat je dol was, had ieder bevroed .
eer Gynt.
ch neen, last dat mu maar rusten .
Spreek over dien onzin niet meet .
Wat droef is zullen wij sparen
Tot later -- een anderen keer .
(gaat op den rand van het bed zztten) .

Nu, moedertje, gaan wij bab'len,
ver koetj es en kalfj es maar,
En 't wrange en bit're vergeten
En alles wat hard is en naar .
ch kijk eens, daar zit de oude kat nog!
Dus die Meld het ook zoo lang uit?
Aase .
Die doet 's nachts ook al zoo aaklig ;
Je weet wel wat dat beduidt ! . . .
eer Gynt.
Wat is er voor nieuws in 't dorp nu?
A a s e (glimlachend) .

Ze zeggen dat ergens in 't dal
Een meisje is gevlucht naar de bergen . . .
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eer Gynt (snel) .
En Mads Moen legt zich neer bij 't geval?
Aase .
Men zegt dat 't verdriet van haar ouders
Haar onbewogen last .
Jij moest er toch eens naar hooren
Jij, eer, weet allicht wel raad . . .
eer Gynt .
En hoe staat het met smid Aslak ?
Aase .
ch zwijg van dien vuilen smid .
Liever wil ik den naam je zeggen
Van 't meisj e - je weet hoe dat zit . . .
eer Gynt .
Neen, flu gaan wij samen praten,
ver koetjes en kalfjes alleen,
En al 't nare en bit're vergeten
En alles wat pijn doet meteen .
Heb je dorst ? Zal 'k drinken gaan halen ?
Lig je goed zoo? Het bed is wat klein .
Laat eens zien - och neen maar, dat dit eens
Mijn jongensbedje moest zijn!
Weet je nog hoe dikwijls je 's avonds
Daar aan het voeteneind zat?
Mij warm toedekte en zoet hield,
Met lied] es en sprookj esschat ?
Aase .
Jawel! En dan speelden wij „sleetje"
-- Je vader was op den hort - ;
't Dek was de yacht van de slede,
De grond een bevroren fjord .
eer Gynt .
Ja, maar het allermooiste,
f moeder ook dat nog weet?
Dat waren die wilde paarden . . .
Aase .
Ja, denk je da' 'k zoo iets vergeet?
Wij leenden de kat van Kari ;
Die zett'en we dan op een ton . . .
eer Gynt.
Naar 't slot dat bewesten de maan ligt,
24
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Naar 't slot beoosten de zon,
Naar 't Soria-Moria slot dan
Ging 't voort, flu eens traag, dan weer snel .
Een stok, in de kast gevonden,
Was de zweep bij dit lustige spel .
Aase .
Voorop op den bok zat ik dan . . .
eer Gynt .
Los lief je de teugels gezwind !
Je keek om, zoodra als wij reden,
En vroeg : heb je 't koud, mij n kind?
God zegen' je, oud rotje,
Een goede ziel was je toen . . . !
Hoe kreun je zoo?
Aase .
ch, dat die plank ook
Mien rug zoo'n zeer moet doers!
eer Gynt .
Strek je uit ; ik zal je steunen . . .
Zie zoo ; en hg je nu niet zacht?
A a s e (onrustig) .
Neen, eer, ik wil weggaan !
eer Gynt .
Weggaan ? . . .
Aase .
Ja, dat is het waar ik naar smacht .
eer Gynt .
ch, praatjes! Blijf onder de dekens .
Aan 't voeteneind, zit ik het best .
Kom an, flu korten wij de' avond
Met wat ons aan sprookj es nog rest .
Aase.
Haal liever den Bijbel uit 't kastje :
'k Ben nog nooit zoo onrustig geweest . . .
eer Gynt .
In 't Soria-Moria-slot geeft
De pries met den koning een f eest .
Rust maar uit in de warme slede
Ik rijd je er heen door de hei . . .
Aase .
Maar eer-lief, bee ik genoodigd?
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eer Gynt .
Ja, dat zijn wij allebei!
(gooit een touw our den stolel waarop de hat ligt, neemt een
stole in de hand en gaat op het voeteneind van bet bed zitten) .
Hop! Rijd wat aan, jij Zwartje!
Is, moeder, die wind niet to straf ?
Ja ja ; want je voelt hem snijden,
Als Grane bet zet in een draf.
Aase.
Lieve eer, wat boor ik toch luiden. . . ?
eer Gynt .
De bellen van 't tuig ! Vort ! Vort !
Aase.
Hu! Wat klinkt bet flu hol, mijn jongeri!
eer Gynt .
Wij rijden ook over een fjord!
Aase .
Ik ben bang ! Wat is toch dat bruisers
En steunen, zoo wonderlijk wild?
eer Gynt .
't Zijn de kruinen, moeder, die ruischen
Van 't pijnbosch . Zit flu maar still
Aase.
Wat schittert en blinkt er daar-ginder ?
Waar komt toch dat schijnsel vandaan? . . .
eer Gynt.
Van 't slot. Alle ruiten glinstren .
Hoor j e wel hoe zij dansen gaan ?
Aase.
Ja .
eer Gynt .
Buiten de deur staat Sint eter ;
Hij noodigt ons op bet festijn .
Aase.
Groet hij ons?
eer Gynt .
Hij staat to buigen
En schenkt ons den zoetsten wijn.
Aase.
0, wijn ! Heeft hij sours ook koekj es ?
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eer Gynt .
Ja, of ie ! Een trommel vol !
De vrouw van den proost komt daar ook aan
Met koffie en krentenbol !
Aase.
0 gut, komen wij weer samen ?
eer Gynt .
Zoo vaak en zoo lang als 't je schikt !
Aase .
0 eer, wat al heerlijkheden,
Waar je mij, arme ziel, mee verkwikt !
e e r G y n t (kiapt met de zweep).
Hop ! Rep, je dan toch, mijn Zwartje !
Aase .
Zeg, eer-lief, je rijdt toch wel goed?
e e r G y n t (klapt weer) .
Hier kan je niet dwalen .
Aase .
Dat slingren
Dat maakt mij zoo raar en moe.
eer Gynt .
Daar zie ik het slot al verrijzen ;
Een stag nog, en stil staat de slee .
Aase .
Ik zal dan mijn oogen maar toedoen,
Vertrouwend, 't is best wat je dee' . . .
eer Gynt .
Vooruit dan, Grane, mijn Braver!
In 't slot een gedrang zonder eind ;
Zij stuwen en dringen de poort in . . .
eer Gynt en zijn moeder verschijnt!
Hoe heb ik het nu, heer etrus?
Wordt haar de toegang ontzegd?
Zoo'n ziel zult ge niet gauw vinden,
Zoo eerlijk en zoo oprecht .
Van mij wil ik heel niet spreken ;
Ik kan omkeeren, als het moet.
Wil u inschenken, neem ik 't in dank aan ;
Zoo niet, dan is 't ook al goed .
'k Heb verzonnen evenveel leugens
Als de duivel, op preeken uit ;
En moeder voor kip uitgescholden
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m haar kakelen, lang en luid .
Maar Mar moet u achten en eeren
En makers 't haar recht naar den zin
In deez' tijd komt er stellig geen beetre,
Van waar ook, den hemel in !
Aha ! daar is God de Vader !
Sint etrus, wees nu maar gedwee !
(met diep stemgeluid) .

„Kom, doe nu maar niet zoo gewichtig ;
Moeder Aase heeft vrij entree!"
(lacht luid en keert zich naar zijn moeder om) .

Alsof ik dat niet had geweten !
't Waait nu uit een andren hoek ! . . .
(angstig) .

Waarom kijk je of je oogen gaan breken?
En je ziet zoo bleek als een doek . . . !
(gaat naar het hoofdeind) .

Je moet niet zoo liggen to staren . . . !
Spreek, moeder, 1k bee bet, ik, eer !& . .
(betast voorzichtig haar voorhoofd en handers ; dan gooit
hij het touw van den stoel of en zegt op gedempten toon : )

Zoo, ja . - Je kunt uitrusten, Grane ;
De rein gaat niet verder meer . . .
(d rukt haar de oogen dicht en buigt zich over haar been) .

Heb dank voor je heele levee,
Voor alles, voor goed en voor kwaad .
Maar nu moet jij mij ook bedanken . . .
(drukt zijn wang tegen haar mond) .

Zoo ; dat was jouw dank voor mijn daad .
(De buurvouw komt binnen) .

Kari .
Wat? eer! Nou, dan zijn we ook over
De drukkendste zorg en nood !
Ach Heere, wat slaapt zij vast nu ! f is zip al . . .?
eer Gynt .
Stil ; ze is flood .
(Kari schreit stil bij bet lijk . eer Gynt loopt lang rond door
de kamer; eindelijk blij ft bij bij bet bed staan) .

Laat haar met alle eer begraven .
Ik ga been, 'k heb bier langer geen rust .
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Kari .
Ga je ver weg?
eer Gynt .
Naar de zee toe .
Kari .
Zoo ver !
eer Gynt .
En naar verdere trust .

(af).

EINDE VAN HET DERDE BEDRIJF.
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VIERDE BEDRIJF .
Aan de zuidwestkust van Marokko . almbosch. Gedekte middagtafel, zonnetent en biezen matten . Verder het bosch in hangmatten. p zee ligt een stoomjacht met Noorsche en Amerikaansche
vlaggen . Aan het strand een jol.
Het is tegen zonsondergang .
eer Gynt, een knap heer van middelbaren leeftijd, in elegant
reiskostuum, een gouden lorgnet op de borst hangend, presideert
als gastheer aan het hoofd van de tafel . Mister Cotton, monsieur
Ballon en de heeren von Eberkopf en Trumpeterstraale zijn op het
punt den maaltijd to beeindigen .

eer Gynt .
Drinkt, heeren ! Is de mensch gemaakt
m to genieten, dat hij 't doe dan!
En dood is dood . - Wat mag 'k offreeren?
Trumpeterstraale .
Je bent een prachtgastheer, broer Gynt !
eer Gynt .
Ik deel die eer dan met mijn geld,
Met kok en steward . . .
Mr . Cotton .
Very well!

Ik drink op 't lieul van alle vier !
M. Ballon .
Monsieur, u heeft een gout, een ton,
Ale zelden nu meer wordt gevonden
Bij iemand, levend en garcon,
Een zeker - 'k weet niet wat . . .
v . Eberkopf .
Een wags,
Een glans van vrije geestontwik'ling,
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Een wereldburgerschapsbezitting,
Een scherpe blik door wolkenspleet,
Door eng vooroordeel niet gebonden,
't Kenmerk van hoogere verlichting,
Een oer-natuur, vol van ervaring,
p 't hoogst der trilogie vereend .
Niet waar, monsieur, dat was uw meening?
M . Ballon.
Jawel, best mooglijk ; schoon niet gansch
Zoo mooi dat alles klinkt in 't Fransch,
v . Eberkopf.
Ach was! Die taal is ook zoo stiff
Maar zullen wij naar de oorzaak zoeken
Van 't fenomeen . . .
eter Gynt .
Die is gevonden
Dat komt doordat 'k niet ben getrouwd .
Ja, mijne heeren, dat 's zoo klaar
Als jets . Wat moet een man toch wezen?
Zichzelf ; dat is in 't kort mijn antwoord .
Voor zich en 't zij ne moet hij zorgen.
Maar kan hij dat, als pakkameel
Voor 't wel en wee van andren, sours?
v. Eberkopf .
Maar dat voor zich en in zich leven,
Vermoed ik, heeft u strijd gekost . . .
eer Gynt .
ch ja, dat wel - in vroeger tijd ;
Maar altijd kwam 'k met eer er af .
Een keer toch was 'k er na aan toe
nwillens in de val to l oopen .
lk was een flinke, knappe vent,
En zij, de dame van mijn keus -Die was van vorstelijken bloede . . .
M. Ballon .
ch, vorstelijk?
e e r G y n t (minachtend) .
Van die families,
U weet wel . . .
Trumpeters traale(slaatopdetafel) .
Adellijk gespuis!
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e e r G y n t (haalt de schouders op) .
Vervallen grootheen, die hun trots
Slechts stellen in 't hun wapenschjld
Reinhouden van plebejervlekken .
Mr. Cotton.
En liep daardoor de zaak toen mis?
M . Ballon.
De ouders wilden de partij niet ?
eer Gynt .
Integendeel !
M . Ballon .
Ah!
e e r G y n t (vergoelijkend) .
U begrijpt!
Er was jets dat vereischte 't huwlijk
Zoo snel als mooglijk to doen doorgaan . . .
Maar -- 'k zeg 't ronduit - die heele zaak
Stood van begin of aan mij tegen .
In enkle dingen ben 'k kieskeurig,
En liefst blijf ik mijn eigen bags .
En toen nu mijn schoonvader kwam
Met de' eisch, of schoon verbloemd gesteld,
Dat 'k zou van stand en naam verandren,
In de' adelstand mij doen verheffen,
Met nog veel meer dat onaanneemlijk,
m niet to zeggen hoogst onkiesch was
Toen trok 'k fatsoenlijk mij terug .
Ik weigerde zij n ultimatum,
Deed afstand van mijn jonge bruid .
(trommelt op de tafel, schijnbaar diep-ernstig) .

Ja ja ; er heerscht toch wel een Fatum
Waarop een mensch vertrouwen kan ;
En dat to weten is een troost .
M .Balion.
En daarmee was de zaak dus uit?
eer Gynt .
Neen, 'k kreeg to doen met nog wat anders ;
Want onbevoegden mengden zich
Met luid gekrijsch ook in 't geval ;
't Ergst der familie jongre leden .
Met zeven kreeg ik een duel .
Dat was een tijd diep 'k nooit vergeet,
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f schoon 'k er heel gelukkig ofkwam .
Het kostte bloed ; mast al dat bloed
Heeft mij in waarde veel doers winners,
En wijst bekrachtigend op 't feit,
Zoo 'k zei, van een besturend Fatum .
v. Ebekopf.
U heeft een blik op 's levees gang
Die u verheft tot denkersrang
Terwijl een seder meent to aanschouwen
Afzonderlijk verspreide beelden,
En aldoor tastend gaat zijn weg,
Weet u 't geheel bijeen to voegen .
Met eene mast meet u de dingen,
Spitst elke losse meening toe,
Zoodat zij alle als stralen uitgaan
Van 't licht van een levensbeschouwing
En u is noon student geweest?
eer Gynt .

Ik bee, zooals ik u al zei,
Gewoonweg een autodidact .
Methodisch heb ik niets geleerd,
Maar veel gedacht en overwogen
En over alles veel gelezen .
'k Begon er mee op later leeftijd ;
Dan, weet ge, valt het wel wat zwaar
m door to worstlen blad na blad
En rijp en groen in je op to nemen .
Geschiedenis nam ik bij stukjes,
Want voor meet had ik noon den tljd .
En daar men toch in booze dagen
lets hebben moet tot vasten steun,
Zoo nam 'k den godsdienst in met rukj es .
Zoo gaat 't gemaklijker east binnen .
Men moet niet al to gulzig lezen,
Maar zien wat of men kan gebruiken . . .
Mr . Cotton .
Kijk, dat is practisch!
e e r G y n t (steekt een sigaar op) .
Lieve vrienden,
Bedenkt eens wat mijn levensloop was .
Hoe kwam ik 't eerst daar aan in 't Westen
Zoo arm als Job, met leege handers !
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Ik moest hard zwoegen voor mijn broodje ;
Gelooft mij, 't viel mij dikwijls zwaar.
Maar 't levee, vrienden, is veel waard ;
En, bitter, zegt men, is de dood .
Zoo was 't Geluk dan met mij, ziet-u,
't ud Fatum gansch niet onvermurwbaar .
Het ging. En daar ik zelf ook flunk was,
Zoo ging 't gestadig beter, beter .
Tien jaren later werd 'k genoemd
De Croesus ouder Charlestown's reeders .
Nu vloog mijn naam van oord tot oord ;
't Geluk dat had ik binnen boord . . .
Mr . Cotton.
Waar deed u in?
eer Gynt.
Vooral in negers,
Naar onzen Bondsstaat Carolina ;
En ofgodsbeelden ook, naar China .
M . Ballon.
Fi done !

T r u m p e t e r s t r a a 1 e.
For tusan 1 ), waarde Gynt !
eer Gynt .
U vindt misschien 't bedrijf niet strookende
Met wat geoorloofd is - of niet?
Ik voelde dat sours zelf ook levendig
En vond het zelfs wel wat odieus .
Maar, eens begonnen - gloof het vrij
Is 't moeilijk het weer los to laten .
En 't gaat althans zoo maklijk niet
In zulk een groote onderneming,
Waar duizend andren in gemoeid zijn,
Botweg to breken met zoo'n zaak .
Aan „botweg breken" heb ik 't land ;
Maar geef toe aan den andren kant
Dat 'k altijd acht geslagen heb
p wat men noemt de konsekwenties ;
En dat ik voor grensoverschrijding
Altijd wat huivrig bee geweest .
ok werd ik bovendien wat ouder ;
1)

Zweedseh : „Verduiveld" .
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'k Begon de vijftig reeds to naadren,
Kreeg zachtjes aan al grijzend haar ;
En schoon ik zoo gezond als jets was,
Werd de gedachte mij toch pijnlijk :
Wie weet hoe gauw de ure slaat
at de uitspraak valt der groote Jury,
De bokken scheidend van de schapen .
Wat nu to doers? De vaart to staken
p China, grog onmooglijk aan .
'k Vond toch een uitweg. 1k begon met
Wat antlers op hetzelfde land .
Elk voorjaar exporteerde ik goden,
Elk najaar klaarde ik priesters uit ;
Voorzag hen goed van al het nood'ge,
Als kousen, bijbels, rhum en rijst . . .
Mr . Cotton .
En met profijt?
eer Gynt .
Natuurlijk, ja .
Het grog . Zij werkten onvermoeid, en
Voor iedren god dien ik verkocht
Werd een Chinees bekeerd, gedoopt .
Zoo werkte 't dus neutraliseerend.
Het veld der missie lag nooit braak,
Want iedren god dien 'k colporteerde,
Dien hield een priester in bedwang.
Mr. Cotton .
Ja, maar de Afrikaansche waxen?
eer Gynt .
Daar zegevierde ook mijn moraal .
'k Zag in, 't was geen geschikt bedrijf
Voor luj van zeekren leeftij d : je
Weet nooit wanneer je komt to vallen .
En dan de strikken, ons gespannen
Door 't heele filanthropenheir,
m van de kapers niet to spreken,
En risico van wind en weer
Dat alles samen gaf den doorslag .
1k dacht : Kom, eter, reef de zeilen
En zie wat je nog goed kunt makers .
Zoo kocht ik dan wat land in 't Zuiden,
Behield den laatsten vleesch-import,
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Die prima kwaliteit ook was .
Zij tierden, werden road en vet,
Dat het voor hen en mij een lust was .
Ja, ik durf zeggen, zonder grootspraak,
Dat ik voor hen was als een vdder
Wat dan ook goede renters opbracht .
Ik bouwde scholen, dat behoorlijk
De deugd bestendig blijven zou
p zeker algemeen niveau,
En zag streng toe dat onder 't peil nooit
Haar thermometer even zakte .
Nu heb ik daarvan bovendien
Mij gansch-en-al teruggetrokken ;
'k Heb de plantage met het heele
Gedoe verkocht met huid en haar .
Ten afscheid gaf ik alien flog,
Zoo groot als klein, ook gratis grog .
Toen kreeg al 't yolk een flinken roes,
De weduwen daarbij flog snuff .
Kijk, daarom hoop ik - in zoover
Dat woord geen holle fraze is
Hij die geen kwaad doet, die doet goed
Zoo is mijn vroegre schuld gedelgd ;

En meer dan velen kan ik helpers
Mijn zonden met veel goede werken .
v . E b e k o p f (klinkt met hem) .
Wat is 't opbouwend om to hooren
Een grondprincipe aldus verklaard,
Dat, van den nacht der theorie
Verlost, zich ook door niets last storen !
e e r G y n t (die onder het voorgaande de flesschen ijverig heeft aangesproken) .

Wij, yolk van 't Noorden, wij verstaan 't er
ns door to slaan ! 't Geheim daarvan,
In 't levee zeif, is doodgewoon
Hou je ooren altijd stevig dicht,
Dat er geen adder binnensluipe !
Mr . Cotton .
Wat voor een adder, waarde vriend?
eer Gynt .
Een kleintj e, maar een sterk verleidende
381

EER GYNT.

Tot 't eens-en-voor-altijd beslissende . (drinkt weer) .
De heele kunst om wet to wagers,
Den cooed to hebben van zljn dead,
Is die : to staan vrij in zijn keus
p 's levees duizend slingerpaden ;
Te weten vast dat alle dagen
Niet uit zijn met een dag van strijd ;
Te weten dat er open staat
Een brug, die u terug ken voeren .
Die theorie held mij steeds op ;
Die heeft gekleurd mijn heelers wandel .
En dat beginsel is een erf stuk
Van mijn voorvaderlijk geslacht .
M. Ballon.
U is een Noor?
eer Gynt .
Ja, van geboorte,
Maar wereldburger van gemoed .
Want wet ik van 't geluk genoot,
Dat dank ik ears Amerika ;
Mijn welvoorziene boekenplanken
Aan Duitschlands jongere geleerden .
Uit Frankrijk kreeg 'k, behalve vesten,
Manieren en mijn beetje geest ;
Van England leerde ik zaken-doers
Met scherpen blik op eigen voordeel .
De Joden leerden mij to wachten .
Wat zin voor dolce far niente
Kreeg 'k van Italie meegegeven .
En een keer, in het nauw gedreven,
Verweerde ik mij, redde ik mijn levee,
Door middel van het Zweedsche steal.
Trumpeters traale(heft zijnglasop) .
steal
.
!
Ja, 't Zweedsche .
v . Eberkopf .
Hem die 't gebruikte
Laat allereerst ons hulde brengen !
(zij klinken en drinkers met hem . Zijn hoofd begint warm
to worden) .

Mr. Cotton .
Dit alles is heel mooi en goed
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Maar Sir, flu zou 1k gaarne weten
Wat u met al uw geld wil doen?
eer Gynt.
Hm ; hoezoo, doen?
A 11 e V i e r (schuiven naderbij) .
Ja, laat ons hooren !
eer Gynt .
Nu, dan in de eerste plaats gaan reizen .
Kijk, daarom nam 'k u mee aan boord,
Tot reisgezelschap, in Gibraltar .
'k Verlangde naar een vriendenkring
m rood mijn gouden kalf to dansen .
v. Eberkopf .
Heel geestig dat !
Mr . Cotton .
Maar niemand hijscht er
Zijn zeil uitsluitend om to zeilen .
13 heeft een doel, dat kan niet missen,
En 't doel is . . .?
eer Gynt .
Ik wil keizer worden .
Alle Vier.
Wat? !
eer G y n t (knikt) .
Keizer !
De Heeren.
Waar ?
eer Gynt .
In heel de wereld !
M . Ballon .
Hoe dat, mijn vriend . . . ?
eer Gynt .
Wel, door mijn goud!
Het plan is heelemaal niet nieuw ;
Het was de ziel van al mijn tochten .
Als jongen reed ik in mijn droomen
Ver over 't zeevlak op een wolk,
Steeg op met zwaard en langen mantel En kwam pardoes omlaag getuimeld !
Maar 't doe! stood, vrienden, bij mij vast .
Er is geschreven of gezegd
Ergens -- 'k herinner me niet waar
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Dat, vie! u heel deze aard ten deel
En gij v e r 10 o r t u-z e! f, dan wordt
Ge een krans slechts om gekloofden schedel .
Zoo staat er - of jets dergelijks,
En in dat woord ligt heel veel waars.
v. Eberkopf.
Maar wat is dan dat Gyntsche z e if?
eer Gynt .
De wereld bier, achter mijn voorhoofd,
Die maakt dat 'k ben mij-zelf, geen ander,
Zoo min als God de duivel is .
T r u m p e t e r s t r a a 1 e.
Ja, flu begrijp ik de bedoeling!
M . Ballon .
Subliem als denker !
v. Eberskopf.
bog als dichter !
e e r G y n t (in stijgende opwin-

ding) .

bet Gyntsche zelf - dat is bet heir
Van wenschen, lusten en begeerten ;
bet Gyntsche zelf - dat is de zee van
Invallen, eischen en verlangens ;
Kortom, van al wat just
imijn borst
Doet zwellen en me als Gynt doet leven .
Maar zooals God de aard behoeft,
Zal bij bestaan ais 's werelds God,
Zoo heb ook ik behoefte aan goud,
Zal ik een echte keizer zijn .
M. Ballon .
Maar goud, dat beef t u !
eer Gynt.
Niet genoeg.
Ja, mooglijk voor een dag of vier, vijf,
Als keizer a la Lippe-Detmold .
Maar ik wil zijn m ij-z e 1 f en bloc,
Wil Gynt zijn waar ik ga of sta,
Sir Gynt zijn, zeg 'k, van top tot teen!
M. B a 110 n (meegesleept) .
Bezitten 's werelds grootste schoonheid !
v. Eberskopf.
bet oudste merk Johannisberger
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Trumpeterstraale .
Van koning Karel al de zwaarden! 1 )
Mr. Cotton .
Maar eerst een gunstige belegging,
Die goed rendeert. . .
eer Gynt.
Die 's al gevonden ;
En daarom liet 'k bier 't anker vallen .
Vanavond gaan wij noordwaarts op.
Couranten die ik kreeg aan boord
Berichten me een gewichtig nieuwtje . . .
(staat op met geheven glas) .

't Is of 't geluk niet uit kan scheiden
m hem to helpers, die zelf pluck heeft . . .
De Heeren .
Nu? Zeg ons . . .
eer Gynt .
Hellas is in oproer .
A 11 e V i e r (opspringend) .
De Grieken . . . ? Wat !
eer Gynt.
zijn opgestaan .
De Vier .
Hoera !
eer Gynt.
De Turk zit in de klem! (drinkt zijn glas uit) .
M . Ballon .
Naar Hellas ! p! Tot roem en eer
Ik help mee met mijn Fransche zwaard!
v. Eberkopf .
Ik met oproepen -- uit de verte
Mr . Cotton .
Ik eveneens -- met leverantie !
Trumpeterstra ale .
p, op! In Bender 2 ) zal ik weer
De zoo roemruchte sporen vinden
1) Karel XII van Zweden, 1682-1718 .
2) Waar Karel XII, toen hij na den slag bij ultawa (1709) voor
de Turken wilde vluchten, over zijn sporen struikelde en daardoor
gevangen genomen werd.
25
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M. B a 110 n (valt eer Gynt om den
hats) .
Vergeef mij dat 'k een oogenblik
U heb miskend !
v. E b e r k o p f (drukt hem de handers) .
1k, domme hood !
1k hield u haast voor een schavuit . . .
Mr . Cotton .
at is to sterk ; wel voor een dwaas . . .
Trumpeterstraale(wit hemkussen),
1k, waarde vriend, voor 'n exemplaar
Van 't ergste Yankee-volk-gespuis . . . !
Vergeef mij . . . !
v . Eberkopf.
Allen dwaalden wij . . .
eer Gynt .
Wat moet dat toch ?
v. Eberkopf .
Vereenigd zien wij
Vol glans het heele Gyntsche heir
Van wenschen, lusten en begeerten . . . !
M . B a 11 o n (bewonderend) .
Zoo doet dus monsieur Gynt zich kennen !
v. Eberkopf (evenzoo) .
at noem ik eerst Gynt zijn met eere!
eer Gynt .
Maar zegt mij toch . . . ?
M . Ballon .
Begrijpt u 't niet?
eer Gynt.
Ik laat mij hangers als ik 't doe
M . Ballon.
Comment done? Zet u dan niet koers
Naar Griekenland met schip en geld?
e e r G y n t (fluit spottend ) .
Welneen, merci ! 1k steun den sterkste
En leers den Turk mijn zilverlingen .
M . Ballon .
nmooglijk !
v. Eberkopf.
Geestig is 't
maar scherts !

386

EER GYNT.

e e r G y n t (zwijgt even, leunt op
een stoel en neemt een
voornaam air aan) .

Hoort, mijne heeren : 't is het best
Te scheiden voor de laatste rest
Van vriendschap gansch opgaat in rook .
Wie nets bezit kan licht wat wagers .
Wie van de wereld nets beheerscht
Dan 't streepj e grond dat hij beschaduwt,
Is voor kanonvleesch als gemaakt .
Maar staat men veilig op het droge,
Als ik, dan is de inzet grooter .
Gaat u naar Hellas ! Gratis zet
Ik u gewapend daar aan land.
Hoe meer u daar het strijdvuur opstookt,
Hoe beter ik den bong kan spanners.
Vecht flink voor vrijheid en voor recht!
Loopt storm ! Maakt het den Turken heet
En sluit met eere uw levensloop
Ginds op der Janitscharen lansen Maar excuseert mij . (klopt op zijn zak) .
Ik heb count
En ben mij-zelf : Sir eter Gynt.
(hij steekt zijn zonnescherm op en gaat naar het bosch
waar men de hangmatten ziet hangers) .

Trumpeterstraale .
Zoo'n zwijnjak!
M . Ballon.
Niets geen eergevoel !
Mr . Cotton .
ch, eer, dat last ik op zijn plaats ;
Maar denkt eens wat een kans voor ons
Als de opstand lukt en 't land wordt vrij . . .
M. Ballon .
Ik zag mij al als overwinnaar,
mringd van mooie Grieksche vrouwtjes!
Trumpeterstraale .
Ik zag al in mijn Zweedsche handers
De eens verloren heldensporen !
v. Eberkopf .
Mijn reuze-vaderland zag 'k al
Kultur verspreiden overal !
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Mr. Cotton .
Het ergste is 't materieel verlies .
Goddam ! 'k Zou tranen kunnen storten !
'k Zag mij al als lymp-bezitter.
Als aan zijn roep die berg beantwoordt,
Moet men daar kopermijnen vinden
Die men opnieuw kon exploiteeren ;
En daarbij die rivier, Kastale,
Waarvan al zooveel is verteld,
Met vallen, die men, laag gesteld,
p meer dan duizend paardenkracht schat . . .
T r u m p e t e r s t r a a 1 e.
Toch wil ik gaan . Mijn Zweedsche zwaard
Is meer dan Yankee-dollars waard
Mr. Cotton .
Misschien ; maar eenmaal in de rij,
Verdrinken wij gauw in de massa ;
En waar blijft dan de kans op voordeel?
M . Ballon.
arbleu! Zoo dicht bij zijn geluk zijn
En het dan plotsling zien verzinken
Mr . C o t t o n (met gebalde zuri step
team het ?acht) .

Daarginder in die zwarte kast ligt
't In goud verkeerde negerzweet . . . !
v . Eberkopf .
Een koninklij ke inval ! Komt !
Zijn keizerrijk is naar de maan!
Hoera !
M. Ballon .
Wat wil u?
v . Eberkopf .
'k Wil de macht!
Het scheepsvolk is wel om to koopen . . .
Aan boord ! -- Ik annexeer het jacht!
Mr . Cotton.
U
wit? . . .
v . Eberkopf .
Ik pak wat 'k krijgen kan
(toopt naar de jot toe) .
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Mr. Cotton .
Mijn eigen welzijn eischt volstrekt
Dat 'k ook wat pak. (volgt hem) .
Trumpeterstraale .
Wat een schavuit !
M . Ballon.
Een boevenstuk is 't! . . . Maar
enfin !
(volgt de anderen) .

Trumpeterstraale .
Dan moet ik ook wel mee in 't schuitje . . .
onder hevig protesteeren . . . !
Doch
(volgt hem) .

Een andere plek aan de kust. Maneschijn en drijvende wolken . Het
jacht .ver weg in zee onder vollen stoom .
eer Gynt loopt langs het strand . Nu eens knijpt hij zich in zijn
arm, dan weer staat hij in zee to staren.

eer Gynt.
Nachtmerrie !
Droom ! -- Nu-aanstonds ontwaak ik !
't Jacht steekt in zee! En in razende vaart !
Enkel verbeelding ! 'k Slaap ! Dronken, gek ben ik !
(wringt de handers) .

't Gaat toch niet aan fiat ik sterven zou!
(trekt zich aan de harm) .

Een Broom ! Ik wil het - het moet een Broom zijn !
ntzettend ! flu, het is waarheid, helaas
Zulke schurken van vrienden . . . ! Verhoor mij, o Heer !
Gij zijt immers wijs en rechtvaardig . . . ! 0, straf . . . !
(met opgeheven armen) .

Ik ben het, eer Gynt ! Lieve Heer, o zie toe!
Vader, ontferm u, 'k moet antlers vergaan!
Laat hen achteruit stoomen ! Laat hen de boot neerlaten !
Houd de dieven ! Maak iets onklaar aan het tuig !
floor mij ! Laat anderer zaken liggen
De wereld refit zich wel zelf in dien tijd . . .
ch hemel, Hij hoort niet ! Hij 's doof, als gewoonlijk !
't Is wat ! Een God die geen uitkomst weet !
(wenkt naar boven) .

sst ! 'k Heb gedaan met die negerplantage !
Ik heb zendlingen overgezonden naar Azie !
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De eene dienst is toch den anderen waard !
ch, help mij aan boord . . . !
(een vuurstraal schiet op uit het jacht en een dikke rookwolk stijgt omhoog ; men hoort een do f/en knal; eer Gynt geef t
een gil en zinkt neer in het zand; langzamerhand trekt de
rook op ; het schip is verdwenen) .
e e r G y n t (bleek en zacht?es) .

at was 't straffend zwaard !
Verzonken in 'n plomp met man en muffs !
0, eeuwig geprezen 't gelukkige Coeval ! - ( aangedaan) .
't Toeval? 0 neen, het was meer dan dat .
Mij moest Hij redden, zij moesten vergaan !
0 lof en dank dat Gij mij behoed hebt,
Een oog op mij hieldt, trots al mijn gebreken! . . .
(haalt diep adem) .

Wat een heerlijke troost en gerustheid
Is 't, zoo apart zich beveiligd to weten !
Maar in de woestijn ! Waar 's drinkers en eten?
ch, ik vind nog wel jets her . Dat is nu Zijn zaak.
't Is niet zoo gevaarlijk . . . fluid en vleiend) .
Hij zal toch niet willen
Dat ik, kleine, armzalige musch, zal vergaan !
Maar needrig van zin zijn! En tijd Hem gunners,
Den Heer laten zorgen . Niet 't hoofd laten hangers . . .
(schrikt plotseling op) .

Was dat een leeuw die daar knorde in het riet?
(klappertandend) .

Neen, 't was toch geen leeuw . (vermant zich) .
Een leeuw - waarom niet !
Die beesten, die blijven wel op een afstand .
't Is geen zaak, to beginners met wie je de bags is .
Ze hebben instinkt - ze voelen, dat 's zeker,
't Is gevaarlijk to spelen met olifanten . . .
Maar alevel -- ik moet mij een boom zien to vinden .
Daarginder wuiven acacia's en palmen .
Als 'k daarin kan klimmen, zit 'k veilig, gerust ;
Vooral als ik ook een paar psalmen kon zingers . . .
(klautert naar boven) .

De ochtend is niet aan den avond gelijk ;
't Schriftwoord is dikwijls gewikt en gewogen .
(gaat op zijn gemak zitten) .

Hoe heerlijk zijn geest zoo verheven to voelen !
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Edel denken is meer dan zich rifle to weten .
Maar vertrouwen op Hem ! Hij weet wel hoeveel
Uit 's lijdens kelk ik voor mij lean verdragen.
Want vaderlijk is Hij mij zeker gezind . . .
(werpt een blik op de zee en fluistert met een zucht ; )

Maar econoom - neen, dat is Hij niet !

Nacht. Een Marokkaansch kamp op de grens der woestijn . Wachtvuren en rustende soldaten .

E e n S 1 a a f (komt op, zich aan het
haar trekkend) .

's Keizers witte paard is verdwenen !
Een tweede Slaaf (komt op, zijn
kleeren scheurend) .

's Keizers heilig gewaad is gestolen !
pzichter (komt op) .
Honderd slagen op zijn zolen
Krijgt wie niet den dief kan vangen!
(De soldaten stijgen to paard en galoppeeren in alle richtingen weg) .
Dageraad . Een boschje van palmen en acacia's .

e e r G y n t (op een boom, met een
afgebroken tale in de hand, houdt zich een troep apen van het lij f ) .
Fataal ! Een allerellendigste nacht !
(slaat om zich heen) .

Ben j e daar weer? Neen maar dat is toch godgeklaagd !
Nu gooien ze met vruchten . Neen, dat 's wat anders . . .
't Is toch een walgelijk flier, zoo'n aap !
Er staat wel geschreven : gij zult waken en vechten ;
Maar ik lean 't absoluut niet : 'k ben stiff en moe .
(wordt weer geplaagd ; ongeduldig) .

'k Moet zien flat ik daar toch een stokje voor steek!
'k Moet zien een van die knapen to vangen,
Te hangen, to villen, en met zijn vel
Bedek ik mij-zelf dan zoo goed als flat gaat ;
Dan houden de andren mij voor een echten . . .
Wat zijn wij menschen? Niet meer dan een stofje,
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En men moet zich wat voegen naar 's lands gebruik .
Alweer een troep ! Dat springt en krioelt . . .
Ga je? Kischt ! Zij doers of ze gek zijn .
Had ik nu maar een valschen staart !
Jets flat zoowat me op een flier deed gelijken -Wat 's flat? Nu hokken ze boven mijn hoofd . . .
(kijkt naar boven) .

Die oude - zijn knuisten vol smurrie en drek . . . !
(krimpt angstig in elkaar en houdt zich een poosje stil . De
cap maakt een beweging ; eer Gynt begint to lokken en liefjes
to praten, als tegen een bond) .

Zoo - ben je daar, jij oude Sim !
Ja, hij is braaf ! Hij wil aangehaald worden . . .
Hij zal niet gooien - flat 's niets voor hem . . .
Jk ben bet ! iep-piep ! Wij zijn goede vri enden !
Ai-ai! Hoor je flat ik je taal kan spreken?
Sim en ik, wij zijn familie, niet waar?
Morgen krijgt Sim wat lekkers, boor
.! Zoo'n beest !
.
Heel de lading over mij been ! Bah ! Wat een smerigheid ! . . . !
f was 't eten misschien? 't Had een smack, niet to zeggen . . .
Maar wat smack betreft doet gewoonte bet meest !
Wat was flat voor een denker, die eens heeft beweerd
Men spuwt en moet hopen flat 't wennen zal ?
Daar heb je ook de jongen! (vecht en slaat) .
't Is toch al to gek
Dat de mensch, die beet beer der schepping,
Zich genoodzaakt ziet tot . . .! Moord ! Moord ! Geweld !
Gemeen was de oude, maar de jongen zijn erger!

Vroege morgenstond . Een rotsachtige streek met uitzicht op de
woestijn . Aan den eenen karat een bergkloof en een hol.
Een dief en een heler in de kloof met bet paard en bet gewaad
van den keizer. Het paard, rijk opgetuigd, staat can een steep vastgebonden. Ruiters in de verte .

De Die f .
Blinkende, flik'rende
unters van lansen, . . .
Kijk! Kijk!
De Heler .
Jk voel mijn kop al
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In 't zand wegrollen .
Wee ! Wee !
D e D i e f (kruist zijn armen over
de borst) .

Mijn vader was dief ;
Zijn zoon moot stolen .
De He1er .
Mijn vader was heler ;
Zijn zoon moot helen.
De Dief.
Je lot moot je dragon ;
Je-zelf moot je wezen .
D e H e 1 e r (luisterend) .
Voetstappen in 't bout !
Gauw weg! Maar waar?
De Die f .
Diep is bet hol,
En groot de rofeet
(zij vluchten en laten hun buit in den steek . De ruiters
verliezen zich in de verte) .
e e r G y n t (komt op, een fluitje
van net snijdend) .

Wat een verruklijke morgenstond! De mestkever rolt er zijn ballen in 't drek,
De slak kruipt uit haar slakkenhuis .
De ochtendstond ja, die heeft goud in den mood .
't Is in den grond toch 'n merkwaardige macht
Die in 't daglicht de natuur beef t gelegd .
Men voelt zich zoo veilig, zijn mood voelt men groeien,
Zou wel durven 't desnoods met een os op to nemen . . .
Wat een stilte in 't road ! Ja, de landlijke vreugden -nbegrijplijk toch dat ik ze vroeger versmaadde ;
Dat men zich opsluit in groote steden,
m allerlei yolk de dour plat to doers loopen !
ch, kijk, wat beeft 't hagedisj e bet druk,
Hapt maar, denkt verder aan niemendal
Wat onschuld zelfs in bet levers der dieren !
Elk volgt zijns Scheppers gebod in gehoorzaamheid,
Bewaart onuitwischbaar zijn eigen stempel,
Is zichzelf, zichzelf in spel en strijd,
Zichzelf, zooals 't wend op Zijn eerst : Het worde!
(zet zijn lorgnet op) .
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Een padde . Midde' in een zandsteenblok .
Versteening rondom . Slechts de kop er uit .
Daar zit ze to kijken, als door een ruit,
Naar de wereld en is zichzelf - genoeg . . .
(denkt na) .

Genoeg? Zichzelf . . . ? Waar staat dat ook weer?
Ik las het als jongen in 'n stichtelijk boek .
Was 't de huispostille? f in Salomo's Spreuken?
't Is toch fataal : 'k merk dat jaar op jaar
Mijn geheugen afneemt voor tijd en plaats .
(gaat in de schaduw zitten) .

Hier is 't lekker koel rusten - nu even uitblazen .
Kijk, her groeien varens . Eetbare wortels . (proeft er van) .
t Is wel meer eten voor 't redelooze vee Maar er staat geschreven : doming je natuur !
En verder staat er : den hoogmoed gebogen !
En wie zich vernedert, hem zal men verhoogen . (onrustig) .
Verhoogen? Ja zeker, dat zal mid gebeuren ;
Jets anders last zich onmogelijk denken.
't Fatum dat helpt mij dat ik her vandaan kom,
En legt het zoo aan dat 'k hooger stijg .
it 's een beproeving ; daarna komt verlossing -Alt de Heere mid maar gezond last bhwen.
(schudt die gedachten van zich af, steekt een sigaar op,
strekt zich uit en staart over de woestijn) .

Wat een onmeetlijke, grenslooze vlakte !
Heel in de verte wandelt een struis Wat of toch God z'n bedoeling kon zijn
Met 't scheppen van al dat leege en doode,
at wat ontbeert alle levensbronnen ;
at verzengde, dat niemand ten goede komt ;
at stuk van de wereld dat daar maar braak ligt ;
at lijk dat nooit sinds de ure der schepping
Zijn Schepper zooveel als dank heeft gebracht!
Waar dient het voor? - De natuur is verkwistend . . .
Is dat de zee, daar in 't osten, dat vlakke,
Daar schit'rend? - Neen, 't is maar zinsbedrog ;
De zee is in 't Westen ; daarachter, en hooger,
Afgedamd door 'n glooiende heuvelrij .
(een gedachte gaat door zijn hoofd) .

Afgedamd? us dan kon ik . . . ! De heuvels zijn smal ;
Afgedamd? Een doorbraak maar, een kanaal . . .
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Als een levensstroom zou bet water zich storten
De geul door en vullen de gansehe woestijn!
Weldra zou heel dat gloeiende graf
Worden een frissche, golvende zee .
Tot eilanden werden dan de oasen,
Groen reel de Atlas als noordlijke grens ;
Zeilschepen zouden, als vogels, doorklieven
't ad, karavanen tot heden bestemd.
Frissehe lucht zou er verdrijven de kwalme
Dampen ; uit wolken druppelen dauw ;
Stad aan stad zou bet yolk er bouwen,
En gras zou er groeien om wuivende palmen .
't Land in bet Zuid, achter Sahara's muur,
Werd tot een kustland met nieuwe kultuur .
Stoom zou er drijven Tomboektoe's fabrieken ;
Bornoe werd ijlings gekoloniseerd ;
Veilig door Habes reed dan de explorator 1 )
In zijn waggon naar den Boven-Nijl .
Midden in zee, op een vette oase,
Wi 1 'k overplanten bet Noorsehe ras .
't Bloed van mijn dalvolk is bijna vorstlijk ;
Arabische kruising doet dan de rest .
Rondom een bocht, op een rijzende kust,
Zal ik de hoofdstad, eeropolis, stichten .
De wereld is afgeleefd ! Nu komt de beurt
Aan Gyntiana, mijn jonge land!

(springt op).
Alleen maar kaptalen - dan is bet geschied . . .
Een sleutel van goud voor de poort der zee !
'n Kruistocht tegen 't doode ! Kom ! pen de zakken,
0 schraper, door u angstvallig bewaakt !
Men gloeit voor vrijheid in alle landen!
Als de ezel uit de ark wil ik over de wereld
Uitzenden een kreet, den bevrijdingsdoop brengen
Aan de schoone, gebondene, wordende stranden 2 ) .
1 ) Bornoe : een gedeelte van Soedan, Habes : de Arabische naam
voor Abessinie .
2 ) I, zal bier gedacht hebben aan bet bekende raadsel, bij Holberg
(in Erasmus Mont anus en DeKerstkamer) voorkomend : Wie schreeuwde
zoo luid dat men 't over de heele wereld kon hooren ?
De ezel in
Noach's ark .
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Ik moet voort ! Kapitaal uit het osten of 't Westen !
Mijn rijk - mijn halve rijk voor een paard!
(het paard hinnikt in de rotskloof ) .

Een paard ! En kleeren ! . . . Juweelen - en wapens !
(komt naderbij) .

nmooglijk! Ja, waarlijk . . . ! Ik heb eens gelezen
Ergens dat willen kan bergen verzetten ;
Maar dat het 66k kan verzetten een paard . . . !
Klets! 't Is mijn Fatum dat hier een paard staat
„Ab esse ad posse" en wat verder mag volgen . . .
(trekt de kleeren aan over de zijn en bekijkt zich) .

Sir eter - een Turk van top tot teen !
Een mensch weet toch nooit wat er kan gebeuren . . .
Spoed je, Grane, mijn klepper fler!
(bestijgt het paard) .

Gouden pantoffels tot steun voor mijn voeten!
Aan 't paardentuig kept men de groote heeren !
(hij galoppeert de woestijn in) .

Tent van een Arabieren-opperhoof d, alleen-staand in een oase .
eer Gynt, in zijn ostersch gewaad, rustend op kussens . Hij drinkt
koffie en rookt uit een lange pijp . Anitra en een troepje meisjes
dansen en zingen voor hem.

Koor van M e i s j es .
De rofeet is gekomen !
De rofeet, de Heer, de alles kennende !
Tot ons, tot ons is hij gekomen,
ver de zandwoestijn rennende!
De rofeet, de Heer, de nooit feilende!
Tot ons, tot ons is hij gekomen,
Door de zandzeeen zeilende !
Roert fluiten en trommen,
De rofeet, de rofeet is gekommen !
Anitra.
Zijn klepper is blank als de melk is
Der rivieren van 't aradijs .
Zinkt op de knieen ! De hoof den gebogen !
Sterren, blinkend en zacht, zijn zijn oogen .
Maar geen aardekind kan verdragen
Der glanzen glans van dier sterren stralen !
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Door de zandzee kwam Hij .
Goud op zijn borst en paarlengeflonker.
Waar hij reed werd het licht,
Achter Hem werd het donkey.
Achter Hem Samoem en dorheid.
Hij, de heerlijke, kwam!
Door de zandzee hij kwam,
Getooid als een aardezoon, machtig en sterk .
Kaba, Kaba, staat leeg . . .
Het is alles, alles zijn werk !
Koor van Meisj es .
Roert fluiten en trommen,
De rofeet, de rofeet is gekommen !
(De meisjes dansen op gedempte muziek) .

eer Gynt .
Jk las eens gedrukt -- en het ligt voor de hand - ;
„Geen wordt profeet in zijn eigen land." . . .
Dit levee her bevalt mij veel beter
Dan dat daar-ginds, onder Charlestown's reeders .
Er was jets hols in die heele zaak,
Jets vreemds, in den grond jets onzuivers van smack .
Jk voelde mij nooit recht op mijn gemak
En nooit zoo echt een man van 't yak .
Wat had ik daar eigenlijk ook mee to makers?
Zich of to geven met handelszaken !
Als 'k er over nadenk, dan vat ik het niet .
Het kwam zoo ; dat is het, jets anders niet .
Zichzelf to zijn op een grondslag van goud,
Dat 's alsof je je huffs hebt op zand gebouwd .
Voor ringers, horloges, al wat hue oog trof,
Kwisplen de luitjes en kruipen in 't stof ;
Den hoed nemen ze of voor een dasspeld met kroon,
Maar een ring of speld is toch niet de persoon .
rofeet - kijk, dat is een zuivrer positie !
Dan weet men toch op wat voet men staat .
Gaat het op, dan is men 't toch zelf die ontvangt
De hulde, en niet zijn pond sterling of shilling .
Men is wat men is, eenvoudigweg ;
Geen toeval of kans is men dank verschuldigd ;
Men steam ook niet op patent of vergunning .
rofeet - ja, dat is nu net jets voor mij .
En ik word hot zoo uiterst onverwacht . . .
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Eukel wijl 'k door de woestijn kwam gereden
En deze natuurkindren trof op mljn weg .
De rofeet was gekomen : die zaak was klaar .
Het lag waarlijk niet in mijn plan to bedriegen ;
rof etisch antwoorden is ook geen liegen,
Eu terugtrekken kan ik mij altijd met gracie.
Ik ben niet gebonden ; zoo erg is 't niet . . .
't Geheel is meer een persoonhjk geval ;
Ik kan gaan als ik kwam : mijn paard staat gereed .
In 't kort -- ik ben meester der situatie !
A n i t r a (nadert den ingang van
de tent).

rofeet en heerscher !
eer Gynt .
Wat wil mijn slavin?
Anitra .
Voor uw tent wachten der vlakte zonen,
Vragend uw aanschijn to mogen . . .
eer Gynt .
Stop !
Zeg burs dat zij in de verte oprukken ;
Zeg hun dat 'k van ver hun gebeden wel boor .
Voeg er bij dat 'k bier geen manvolk kan dulden !
Manners, kind, zijn een gebreklijk geslacht,
Echt wat je noemt van die leehjke viezerds .
Anitra, je kunt niet begrijpen, mijn kind,
Hoe gemeen - ik bedoel, hoe zondlg zij zijn! . . .
Nu j a, al genoeg . Danst voor mid, kmdren !
De rofeet wil dat ergerlijk ras hefst vergeten .
D e M e i s j e s (dansend) .
De rofeet is goed ; de rofeet is bedroefd
ver 't kwaad, door de zonen van 't stof bedreven !
De rofeet is zacht ; zij zijn zachtheid geloofd!
Hij wil zelfs zondaars zijn aradijs geven!
e e r G y n t (terwijl bij Anitra onder
bet dansen met de oogen volgt) .

Als trommelstokken zoo vlug gaan haar beenen .
Ei ! 't Is een lekker klein ding waarachtig!
Zij heeft wel wat extravagance vormen,
Niet gansch ov'reenkomstig de eischen der schoonheid ;
Maar wat is schoonheid ? Traditie alleen,
Een munt, enkel gangbaar naar plaats of tijd .
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En joist dat extravagance is aantreklijk,
Als je 't normale ten you' hebt genoten .
Wat zich aan 't gebruik houdt wekt niet gauw een roes .
f uiterst gevuld of uiterst mager,
f beangstigend jong of afschrikkend oud ;
't Gemiddeld doet walgen .
Haar voeten -- flu ja, die zijn niet zoo heel schoon ;
ok haar armen niet, in 't bizonder die eene .
Maar daar is ze in den grond toch niet minder om ;
Ik zoo eerder zeggen : dat boom er zoo bij . . .
Anitra, luist'r es !
A n i t r a (komt naderbij) .
Uw slavin heeft gehoord .
eer Gynt.
Je bent bekoorlijk, kind! De rofeet is ontroerd.
Wil je mij niet gelooven, nu, hoor dan 't bewijs :
Ik maak je tot houri in bet aradijs!
Anitra .
Dat kan niet, Heer
eer Gynt .
Wat? Denk je dat 't scherts is?
Het is heilige ernst, zoo waar als ik led, hoor
Anitra .
Maar ik heb toch geen ziel .
eer Gynt .
Dan kun je er een krijgen!
Anitra .
Hoe dan, Heer?
eer Gynt .
Nu, laat dat aan mij maar over !
Ik zal je opvoeding ter harte nemen .
Geen ziel? Ja zeker, je bent wel erg dom,
Als men 't noemt. Dat heb ik met smart ondervonden .
Maar och, voor een ziel is er altijd plaats .
Kom bier! Laat mij eens je hersenpan meters . . .
Er is plaats ; er is plaats ; ja, dat dacht ik ook wel .
't Is waar -- heel diep zal je nooit leeren denken ;
En een groote ziel zal je ook niet krijgen . . .
Nu ja, maar dab doet er ook eigenlijk niets toe
Je zult zooveel krijgen dat je niet beschaamd staat . . .
Anitra .
De rofeet is goed . . .
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eer Gynt.
Je aarzelt? Spreek!
An itra .
Maar ik had nog liever . . .
eer Gynt .
Zeg op zonder dralen !
Anitra.
1k geef niet zooveel om een ziel -- geef mij liever,
Als ik 't zeggen mag . . .
eer Gynt .
Wat?
A n i t r a (wijst op zijn tulband) .
Die mooie opaal
e e r G y n t (verrukt, terwijl hij haar
het kleinood toereikt) .

Anitra ! Eva's waarachtige dochter
Magnetisch trek je me ; 'k ben ook een man,
En, zooals daar staat bij een zeer geacht sehrijver ;
„Das ewig weibliche zieht uns an!"
Maanlichte nacht . almenboschje voor Anitra's tent.
eer Gynt, met een Arabische luit in de hand, zit onder een
boom . Zijn haar en baard zijn geknipt ; hij ziet er aanmerkelijk jonger uit .

e e r G y n t (speelt en zingt) .
Gesloten heb 'k mijn aradijs
En nam den sleutel mee ;
Mijn schip voer voor een noorderbries,
Wijl schoone vrouwen haar verlies
Beweende' aan 't strand der zee .
Zoo vloog ik over 't zilte nat
Naar 't verre Zuiderland .
Waar palmen trotsch to wuiven staan
Zoo mooi in krans om de' oceaan,
Stak ik mijn soup in brand .
Toen steeg ik op een zandzee-schip,
Vier beenen droegen 't voort .
't Schuimde onder spoor en zweepgeknal
Wie of mij, vogel, vangen zal ?
Ik zing nog ongestoord .
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Anitra, palmwijn ben je, ja!
En ik getuig het vrij !
Angorageiten-kaas zelfs moet
Niet half zoo fijn zijn en zoo zoet,
Anitra, ach, als jij!
(hangt de luit over zijn schouder en komt nader) .

Stilte! Zou mijn schoone luistren?
Hoorde zij mijn klein gedicht?
Gluurt zij achter de gordijnen,
Niet in sluiers gedrapeerd? . . .
Sst ! Het klonk of met geweld daar
Van een flesch de kurk afsprong . . .
Nu alweer ! En nog een keer !
Liefdezuchten? Neen, gezang . . .
Neen, het is een hoorbaar snurken . . .
Zoet geluid ! Anitra sluimert !
Nachtegaal, houd op met slaan !
f het zal je er naar vergaan,
Als je 't nog waagt met je fluiten . . .
Doch, er staat geschreven : 't zij zoo!
Is de nachtegaal geen zanger?
Ach, ik zelf ben 't eveneens .

Hij, als ik, vangt met zijn toners
Teedre harten, week en jong .
Nacht, zwoel, is voor zang geschapen,
Zingers is ons beider sf eer,
En zoo zijn wij, als wij zingers,
Wij, eer Gynt en nachtegaal .
En juist dat zij slaapt, mijn liefje,
Voert mijn liefderoes ten top -Met de lippen aan den beker
Zonder dat ik er van proef . . . !
Maar daar is zij net, zoowaar !
Beter toch maar dat zij kwam.
A n i t r a (uit de tent) .
Riep mijn Heer mij in den nacht?
eer Gynt .
De rofeet, ja, heeft geroepen.
Ik werd wakker straks door katten
Die een woeste drijfjacht hielden . . .
26
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Anitra .
Ach, tat was geen drijfjacht, Heer ;
Neen, bet was jets veel, veel ergers .
eer Gynt .
Wat tan?
Anitra .
0, verschoon mij !
eer Gynt .
Spreek !
Anitra .
0, 'k moet blozen . . .
e e r G y n t (dichterbij) .
Was 't misschien ook
Wat mij zoo geheel vervulde
Toen ik mijn opaal jou gaf?
A n i t r a (verschrikt) .
Noemen u; o werelds schat,
In een adem met een kat !
eer Gynt.
Kind, op 't punt van liefde staan
Sours en kater en rofeet
Vrijwel op eenzelfde lijn .
Anitra .
Heer, uw schertsen vloeit als honing
Van uw ljppen.
eer Gynt.
Lieve kind,
Jij, als andre meisjes, beoordeelt
Groote mannen slechts naar 't aanschijn.
'k Hou van schertsen, moet je weten,
En vooral zoo met z'n beidjes.
'k Ben gebonden --- mijn positie !
Tot een schijn van ernst als masker .
'k Voel den twang der daagsche plichten r
Al then last en al die zorgen,
Die jk heb met iedereen,
Maken vaak 't profeet-zijn moeilijk ;
Doch tat ligt maar boven-op .
Weg daarmee ! In 't tete-a-tete
Ben jk eer - ja, die ben 1k .
Hop, wij jagen den profeet weg,
En mij-zelf, mfj heb je bier!
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(gaat onder een boom zitten en trekt hear near zich toe) .

Kom, Anitra, last ons rusten
nder groene palmenwaaiers !
Ik zal fluistren, jij glimlachen ;
Later wis'len wij de rollen ;
En terwijl ik lachend luister,
Fluister jij den liefdewoordjes!
A n i t r a (gaat voor zijn voeten
liggen) .

Zoet als zang uw woorden klinken,
Al begrijp ik lang niet alles .
Zeg mij, Heer, ken uwe dochter
n Ziel verkrijgen door to luistren?
eer Gynt.
'n Ziel en weten, 't licht des geestes,
Zal je later wel geworden.
Staat in 't ost op rozenstrepen
Goud geprent : de nieuwe dag
Dan geef 'k jou, mijn liefje, lessen ;
0, j e zult van alles leeren !
Maar in stille nachtlijke uren
Ware 't domheid zoo ik wilde
Met geleerdheid, duf, versleten,
Als magister mij gedragen .
Eigenlijk is ook de ziel niet,
Welbeschouwd, zoozeer de hoofdzaak :
't Is het hart, wear 't meest op aankomt .
Anitra.
Spreek, o Heer ! Als 'k u hoor spreken,
Zie 'k een glens als van opalen !
eer Gynt .
Al to scherpe geest is domheid ;
Lafheids knop, ontbloeid, is boosheid ;
verdreven waarheid is
Averechtsche wijsheidstaal .
Ja, mijn kind -- 't is ongelogen :
Er zijn menschen op de wereld
Met een overvoerde ziel,
Die tot klaarheid moeilijk komen .
Ik heb er zoo een gekend,
'n arel uit den heelen hoop ;
En zelfs hij heeft 't doel gemist toch
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In den drang van 't drukke levee .
Zie je 't zand rondom de oase?
Week ik even met mijn tulband
'k Dwing de wereldzee to vullen
Met haar waatren heel de vlakte .
Maar ik zou een domkop wezen
Als ik flu schiep zee en landen.
Weet je wat het is to levee?
Anitra .
Leer mij dat !
eer Gynt .
Het is to zweven
Droogvoets met den tijdstroom mede,
Gansch en eenig als zichzelf .
Slechts als man van kracht kan 'k wezen
Hij die 'k bee, mijn lieve kleintj e !
'n ude valk verliest zijn veeren,
'n ud man loopt ter aard gebogen,
Een oud wijf verliest haar tanden,
'n ude knar krijgt dorre handers,
Iedereen een dorre ziel .
Jong zijn! Jong zijn! Ik wil heerschen
Als een sultan, vurig, echt !
Niet aan Gyntiana's kusten,
nder loof-omrankte palmen,
Maar gegrondvest op de frischheid
Van jonkvrouwlijke gedachten . . .
Zie je nu, mijn lieve kind] e,
Waarom ik jou uitverkoren
En je hart] a zoo ontroerd heb ?
Waarom ik, om zoo to zeggen,
Stichtte daar mijn kalifaat?
Jouw verlangen moet tot mij gaan,
Almacht in mijn Liefde-staat!
Jij moet heel alleen van mij zijn .
Ik wil 't zijn die je gevangen
Houd, als goud en edelsteenen .
Scheiden wij, dan 's 't levee nets meer
Let wel! dat wil zeggen : 't jouwe.
Heel j e wezen, alle leegten,
Zonder willen, ja en neen,
Wil ik wezen vol van mij .
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't Nachtlijk donkey van je lokken
En al je bekoorlijkheden
Moeten - Babylonsche tuinen
Wenken mij tot sultansfeesten .
Daarom is 't ook nog zoo kwaad niet
Dat je hoof dj a leeg maar blij ft .
Met een ziel wordt zelfbeschouwing
Tot een allereersten plicht.
~'acht eens -- 'k krijg daar juist een inval :
'k Zal je geven, als je 't wilt,
'n Mooien ring voor om je enkel
Dat is 't best voor allebei ;
Jij krij gt mij als ziel, en verder
Blijft bet alles - status quo .
(Anitra snurkt) .

Wat? Zij slaapt! Zoo gleed dus alles
Langs haar been wat 'k heb gezegd ? . . .
Neen, dat kenmerkt juist mijn macht ;
Want gewiegd door liefdewoorden
Zweef t zij weg in zoete droomen .
(staat op en legt sieraden in haar schoot) .

Hier zijn ringen ! Hier nog meer !
Slaap, Anitra! Droom van eer!
Slaap ! En op je keizers voorhoofd
Drukte slapend j ij de kroon !
eer won, enkel door zijn wezen,
'n Keizerrijk in dezen nacht !

Karavaanweg. De oase ver op den achtergrond .
eer Gynt, op zijn witte paard, jaagt door de woestijn . Hij heeft
Anitra voor zich op bet zadel.

Anitra .
Hou op! Ik ga bijten . . . !

eer Gynt.
Jou kleine schalk !
Anitra .
Wat wil u ?
eer Gynt.
Wat ? Spelen duffj e en valk !
'k Voer je weg ! Ik bega dolle streken !
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Anitra .
rofeet . . . !
eer Gynt.
Malligheid!
De rofeet is nog niet out, j ou gans
Vin' je tat tit tars op ouderdom wijst, zeg?
Anitra .
Laat los ! 'k Wil near huffs !
eer Gynt .
Nu ben je koket!
Near huffs ! Naar schoonpapa ! Die is goed !
Wig dolle vogels, de kooi ontvlogen,
Wij komen hem nooit meer onder de oogen .
En daarbij, mijn kind, op dezelfde plek,
Dear moet men nooit al to lang vertoeven ;
Men verliest dan in achting, hoe meer men bekend wordt,
Vooral als men komt als rofeet of zoo iets .
Vluchtig verschijn' me' en men ga als een sprookje .
'tWerd waarlijk tied tat 't bezoek op zijn emd hep .
Die woestljnzonen zijn onstandvastige zielen. . .
p 't laatst al ontbraken gebeden en wierook .
Anitra .
Ja maar is u rofeet?
eer Gynt.
1k ben j e keizer !
Schaam

U!

Een oude

(wil hear kussen) .

Neen maar kij k es hoe die kleine f eeks van zich ofbijt !
Anitra.
(eef mij den ring then u draagt ears uw vinger .
eer Gynt.
Neem, lieve Anitra, den heelers rommel !
Anitra .
Zang zijn uw woorden! Hoe lieflijk ze klinken!
eer Gynt .
Zalig wie zoozeer bemind wordt als ik !
'k Stijg of ! 1k zal leiden het paard als je slaaf .
.
(reikthaar de karwats en stijgt of)

Ziezoo, mijn roosje, mijn heerhjke bloem ;
flier wil 'k de zandzee doorploegen en zwoegen
Tot mij een zonnesteek tref t en ik neerval .
'k Ben jong, Anitra, hou tat wel in 't oog !
Neemt 't met mijn fratsen maar niet al to nauw .
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Guitig zij n, dat kan de jeugd als geen antler !

Als dus J e hoofdj a wat helderder was,
Zou je begrijpen, mijn lieve oleander :
Je lief ste maakt grappen - ergo is hij jong!
Anitra .
Ja, u is jong.
Heeft u nog meer ringers?
eer Gynt .
Niet waar? Daar, neem ! Als een bok kan ik springen !
Vond ik her wijnloof, dan zou 'k mij bekransen .
Nu, of ik jong ben ! Hopsa ! Ik wil dansen !
(danst en zingt) .
Ik ben een gelukkig haantj e
ik mij, mijn lieve kip!
Hei ! Hop ! Laat mij trippers !
Ik ben een gelukkig haantj e !
Anitra .
U zweet, o rofeet ; ik ben bang, u zal smelters . . .
Geef mij dat zware, dat aan uw gordel bengelt .
eer Gynt .
Teedre bezorgdheid ! Hou de beurs maar voorgoed,
Wijl geldgebrek minnenden barters nets doet .
(danst en zingt weer) .

Jonge eer Gynt is een dolleman ;
Hij weet niet op welken voet hij zal staan .
uh, zei eer -- last maar begaan !
Jonge eer Gynt is een dolleman !
Anitra.
Heerlijk is 't den rofeet to zien dansen !
eer Gynt.
rofeet ? Malligheid ! . . . Laat van kleeren ons wis'len
Komaan ! Trek uit
Anitra .
Uw kaftan is to lang,
Uw gordel to wild en uw kousen to nauw . . .
eer Gynt .
Eh biers ! (knelt neer) .
Maar doe mij een groot verdriet,
Zoet is 't voor minnende barters, to lijden!
Hoor, als wij aa nkomen in mijn slot . . .
Anitra.
In uw aradijs ;
is dat heel ver weg nog?
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eer Gynt .
0, zoowat duizend mijlen . . . !
Anitra .
Te ver !
eer Gynt .
Je krijgt daar de ziel, die ik je eerst heb beloofd .
Anitra .
Wel bedankt . 'k Red mij wel zonder ziel .
Doch u vroeg om verdriet. . .
e e r G y n t (staat op) .
Ja waarachtig, dat vroeg ik !
Hevig, maar kort -- voor een dag of twee drie !
Anitra .
Anitra volgt uw gebod ! . . . Vaarwel !
(zij geeft hem . een duchtigen slag met de karwats over zijn
vingers en bolt 2n vliegenden galop terug door de woestijn) .
e e r G y n t (staat een tijdlang als
door den bliksem getrof/en) .
Neen maar
heb j e flu ooit . . . !

Zelfde plaats. Een uur later.
eer Gynt, in ernstig nadenken, trekt zijn Turksche kleeren uit,
stuk voor stuk. Ten slotte haalt hij zijn reispetje uit zijn jaszak, zet
het op, en staat weer in zijn Europeesche kleeding .

e e r G y n t (terwijl hij den tul band
ver van zich of gooit) .

Daar ligt de Turk dan, en bier sta ik ! . . .
Die heidensche boel daar is 't niks mee gedaan
Gelukkig dat 't mij alleen zat in de kleeren,
En 't niet, als men zegt, in bet vleesch was gedrongen .
Wat wou ik toch ook in dat vaarwater doers?
Een mensch doet maar 't best met als christen to levers
En 't kleurige pauwenkostuum to versmaden,
Zijn gedrag to doers steunen op wet en moraal,
Zich zelf to zijn, en ten slotte to krijgen
Een toespraak aan 't graf en een krans op de kilt .
(doet eenige stappen) .

Dat deerntje -- bet scheelde zoowaar maar een haar
f door haar was mijn hoofd heelemaal in de war .
1k mag een trol zijn als 'k nog recht begrijp
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Wat het was dat zoo mij bedwelmde en deed dwalen .
Nu, goed dat het uit is ! Ware een stag vender
De grap gegaan, 'k was belachlijk geworden .
'k Heb gefaald . ch ja - maar het is toch een troost
at ik faalde als gevolg van mijn valsche positie .
't Was niet de persoon-zelf in mij die viel .
Het is eigenlijk dat als-profeet-moeten-levee,
Zoo ganschlijk ontbloot van den werkzaamheid zout,
at flu zich met weee smaakloosheid wreekte .
Een wel heel dwaas baantj e, dat van profeet !
In dat beroep moet je gaan als in neevlen .
rof etisch beschouwd kun je zeggen : 't is uit
Zoo gauw je maar optreedt nuchter en wakker.
In zoover heb ik de rol volgehouden,
Juist door dat gansje mijn hulde to brengen .
Maar niettemin . . .
(barst in lachen uit) .

0, als ik 't bedenk !
Met trip'len en dansen mijn dagen verbeuzlen,
Zwemmen tegen den stroom op, al draaiend en kwisplend,
Spelen op snarentuig, koozen en zuchten,
Ten slotte, als een haan, zich to laten plukken !
Die handelwijs was wel profeetachtig dol .
Ja, plukken ! - Heere, wat ben ik geplukt ;
Nou, lets hield ik gelukkig nog achter de hand
'k Heb wat in Amerika, wat in mijn zak ;
Tot den bedelstaf ben ik dus nog niet vervallen .
En in den grond is 't gemiddelde 't best .
'k Ben nu niet gebonde' aan koetsier of paarden ;
Ik heb geen gezanik met koffers en karren ;
Kortom, zooals 't heet, ik beheersch de positie .
Wat weg moet ik kiezen ? Veel staan er mij open,
En de keus doet een dwaas van een wijze onderscheiden .
Mijn zakenmans-levee is 'n of gedaan hoof dstuk,
Mijn minnarij is een afgelegd jasje .
Tot den kreeftengang voel ik volstrekt geen lust :
„Heen en weerom, het is even lang ;
Er uit of er in, 't is een zelfde gang"
Zoo staat er, meen 'k, in een geestvol geschrift .
Dus weer iets nieuws ; een verheffend werk,
Een doel dat het geld en de moeite loont . . .
Als 'k eens mijn levee schreef, net zooals 't was?
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't Kwam licht nog anderen heel goed to pas .
f wacht! -'k heb den tijd geheel tot mijn besc ' 'ng
Als 'k eens de vraatzucht van vroegere tijden
Als een reizend geleerde grog bestudeeren . . .?
Ja waarlijk, dat is flu net iets voor mij !
Kronieken die las ik reeds toen ik nog klein was,
En wetenschap heb ik ook later beoefend . . .
'k Wil volgen der menschheid oer-oude baan !
'k Wil als 'n veer op den stroom der historie drijven,
Die weer doorleven, als in een droom . . .
Der helden strijd zien voor 't groote en het goede,
Doch als toeschouwer maar, op een veilige plek . . .
Zien denkers vallen en martelaars sneven,
Zien rijken stichten en rijken vergaan,
Zien wereldperioden uit 't kleine ontstaan -Kortom, 'k wil de heele historie afroomen.
'k Moet zien, aan een deel van Becker to komenl),
En chronologisch to reizen zoo ver ik 't kan brengen .
't Is waar - de beginslen, daar bee ik niet sterk in,
En hoe 't in elkaar zit begrijp ik niet recht . . .
Maar och ! waar 't uitgangspunt sours het gekst is,
Wordt dikwijls de oorspronkelijkste uitkomst verkregen .
Wat is 't toch verheffend een doel zich to kiezen,
En alles to willen our dat to bereiken !

(still-aangedaan) .
Te breken aan alle kanten en einden
Banden die binders aan magen en vrinden ;
Je rijkdom, je schat in de lucht to doers vliegen,
Je liefdegeluk goeden nacht to zeggen
Al our to einden der waarheid mysterie . . .

(droogt een traan .
of)

Dat is het kenmerk van de' echten vorscher!
'k Gevoel mij zoo bovenmatig gelukkig!
Nu weet ik dan 't raadsel van mijn bestemming!
Nu maar mij er doorslaan, door dik en door dun!
't Is wel to vergeven dat ik het hoofd hoog draag
En voel mijn waarde als de man eer Gynt,
ok wel genaamd de keizer van 't levee!
De sour van 't verleden wil ik bezitten,
Nooit meer bewandlen der levenden wegen . . .
1) Becker's WeltgescMchte (1805) .
410

EER GYNT.
't Heden is nog geen schoenzool waard
;
Trouwloos, zonder merg is der manners aard
Hun geest beef t geen vlucht, burs daden geen kracht . . .
(haalt de schouders op) .
En vrouwen -- dat is een erbarmlijk geslacht !
Zomerdag. bog boven in 't Noorden. Een but in 't bosch in de bergen. pen deur met een groot houten slot . Een rendiergewei boven de
deur. Een troep geiten bij den muur van de hut .
Een vrouw van middelbaren leeftijd, blond en mooi, zit to spinners
buiten in den zonneschijn .
D e V r o u w (werpt een blik op den
weg benders en zingt) .
Misschien gaan en winter en lente voorbij,
De volgende zomer en 't herfstgetij,
Maar eens zal je komen -- mijn liefde gelooft!
En wachten zal ik . . . dat heb ik beloof d.
(lokt de geiten, spint en zingt weer) .
God helpe je, waar je op aarde ook gaat,
Verheuge je, als je aan zijn voetschabel staat!
her zal ik wachten van jaar tot jaar
En wacht j ij hierboven, dap vind ik j e daar !
In Egypte . Morgenschemering. De Memnonszuil in bet zand.
eer Gynt komt aanloopen en kijkt een oogenblik road.
eer Gynt .
her
kon
ik
gevoeglijk
mijn voor
zwerftocht
beginners . . .
'k Ben dus nu Egyptenaar
de verandring
;
Maar Egyptenaar, steunend op 't Gyntsche ik .
Later denk ik naar Assyrie to gaan .
Heelemaal met de schepping beginners
Zou enkel tijdverlies na zich sleepers . . .
De bijbelhistorie, die last ik er buiten ;
Het spoor daarvan vied ik toch altijd terug ;
En die op de keper to gaan beschouwen,
Als 't beet, dat ligt buiten mijn plan en mijn kunnen .
(gaat op een steep zitten) .
Nu ga ik wat rusten en wachten, geduldig,
Tot Memnon zijn morgenzang heeft gezongen .
Na 't ontbijt beklim ik de yramide ;
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Heb ik tij d, dan ga 'k later er ook nog eens binnen .
Dan over land naar de Roode Zee ;
Misschien vied ik daar Koning otifars graf .
Dan ben ik Aziaat weer. In Babylon zoek ik
De roemruchte hangende tuinen en hoeren,
Te weten : 't voornaamste spoor van kultuur .
En dan met een sprong naar Troje's muur .
Van Troje is er directe verbinding,
ver zee, naar 't heerlijke, oude Athene. . .
Daar wil 'k, op de plaats zelf, goed bezien
En berijden den pas dies Leonidas dekte .
Ik maak mij vertrouwd met de beste filozofen,
Zoek 't gevang op waar Socrates stierf als een offer . . .
Maar neen, 't is waar ook -- daar wordt flu gevochten, . .
Nu, dan 't Hellenisme tot later bewaard .
(kijkt op zijn horloge) .

't Is toch to gek dat 'k zoo lang moet wachten
Voor de zon opgaat . Mijn tijd is kort .
us 't oude Troje ; daar ben ik gebleven . . .
(staat op en luistert) .

Wat is dat voor een wonderlijk suizen dat opstijgt . . . ?
(Zonsopgang) .

De Memnonzuil (zingt) .
Uit halfgods assche stijgen verjongende
Vooglen -- hoe zongen ze !
Zeus, die de Alwijsheid heet,
Schiep ze ten strijd gereed .
Wijsheidsuilen,
Waar of ze schuilen?
Kunt gij den raadselzang niet verstaan Dood grijnst u aan!
eer Gynt .
Waarachtig -- klonk het niet of daar ging .
Van de zull geluid uit? 't Was voortijdsgezmg .
De stem steeg en zonk - het leek openbaring .
'k Noteer hot! -'k Wacht flu der geleerden verklaring .
(noteert in zijn zakboekje)

„De zuil die zong . 'k Kon het duidelijk hooren,
Maar van den tekst ging wel heel veel verloren .
Natuurlijk was 't zinsbedrog, antlers niet .
Verder vandaag nets bizonders geschied ."
(gaat verder) .
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Bij het dorp Gizeh . De groote, in de rotsen uitgehouwen sfinx . Heel
in de verte de torens en minarets van Kairo .
eer Gynt komt op ; hij bekijkt de sfinx aandaehtig, flu eens door
zijn lorgnet, dan weer door de holle hand .

eer Gynt.
He, waar ter wergild heb 'k vroeger gezien
Jets dat mij aan dit monster herinnert ?
Want ik heb bet gezien, 't zij in Noord of Zuid .
Was t een persoon ? En zoo ja, wie was t dan ?
Hij, Memnon, dat vigil mij achterna in,
Leek op den zoog'naamden Dovre-koning .
Zoo als hij zat daar, stiff en strak,
't Achter-end rustend op zuilenstompen.
Maar bier, dit wonderlijk bastaarddier,
Deze kruising, een leeuw en een vrouw tegelijk,
Heb ik dit ook uit een sprookje wellicht?
f herinner ik 't mij uit de werkelijkheid?
Uit een sprookje? Wacht, nu weet ik bet weer!
't Is de Bojg, zoowaar, dien ik sloeg op zijn kop
Dat 's to zeggen, ik droomde 't, want 'k lag to ijlen . . .
(komt nader) .
Dezelfde oogen ; dezelfde lippen -Niet zoo dof, de oogen, wat meer geslepen ;

Maar verder in hoofdzaak vrijwel dezelfde . . .
Zoo zoo, jij Bojg ; je lijkt op een leeuw,
Van achtren bezien en ontmoet overdag !
Kan je nog raden? - Dat zal 'k eens probeeren.
Nu zullen we eens zien of je antwoordt als laatst!
(roept tegen de sfinx) .

Zeg, Bojg, wie ben je?
E e n S t e m (achter de sfinx) .
Ach, Sfinx, wer bist du !
eer Gynt .
Wat ! De echo antwoordt in 't Duitsch ! Merkwaardig !
De Stem .
wer bist du?
eer Gynt.
En spreekt bet daarbij heel vaardig
Die observatie is nieuw en is mijn .
(noteert in zijn zakboekje : )

„Echo in 't Duitsch . Dialect van Berlijn ."
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B e g r i f f e n f e l d t (komt van achter de
s finx to voorschijn) .

Een mensch !
eer Gynt.
Ah zoo ! Was hij daar aan 't praten?
(noteert weer: )

„Kwam later tot andere rezultaten" .
B e g r i f f e n f e l d t fonder allerlei onrustige gebaren) .

Mijnheer, excuzeer . . . ! Een Lebensfrage !
Wat voert u juist vandaag hierheen?
eer Gynt .
Een bezoek . Ik begroet een vriend uit mijn jeugd .
Begrif f enfe1dt .
Wat? De sfinx . . . ?
eer GyntU
is een kennis uit vroeger dagen .
Beg rif fen f e1dt .
En dat na dezen nacht !
Famos !
Mijn voorhoofd hamert, staat op 't punt van to barsten!
U kept haar? Spreek ! Antwoord ! Kan u zeggen
Wat zij is?
eer Gynt .
Wat zij is? Ja, dat kan ik vlot
Zij is zichzelf .
B e g r i f f e n f e l d t (opspringend) .
Ha, de oplossing flitste
Als 'n bliksemschicht daar ! - Inderdaad ? Weet u 't vast?
Zichzelf ?
eer Gynt .
Ja, dat zegt zij tenminste .
Beg rif fen f e1dt .
Zichzelf ! Het uur der omwenteling naakt !

(neemt zijn hoed .
of)

Uw naam, mijnheer?
eer Gynt.
eer Gynt, met verlof.
Begriffenfeldt (met stifle bewondering) .

eer Gynt ! Allegorisch ! Dat was to verwachten .
eer Gynt ! Dat wil zeggen : het onbekende,
't Komende, welks komst mid verkondigd was . . .
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eer Gynt .
ch, waarlijk? En nu is u bier om to halen . . . ?
Begrif f e n f e1dt .
eer Gynt. Diepzinnig ! Raadselvol ! Scherp !
Ieder woord is een bron van diepe wijsheid!
wat is u?
e e r G y n t (bescheiden) .
'k Heb altijd getracht to wezen
Mij-zelf. En ov'rigens, her is mijn pas .
Begrif fenf e1dt.
Alweer dat raadselvol woord op den bodem !
(grijpt hem bij den pots) .

Naar Kairo ! Der tolken keizer 's gevonden !
eer Gynt .
Keizer?
Beg rif f en f e1dt .
Kom!
eer Gynt.
Ben ik werklijk bekend . . . ?
Begriffenfeldt (terwijl hij hem
meetrekt) .

Der tolken keizer -- op Zelfs fundament !

In Kairo. Een groote binnenplaats met hooge muren, omgeven door
gebouwen. Tralievensters ; ijzeren kooien.
Drie oppassers op de binnenplaats . Een vierde komt op .

De Komende.
Schafmann, zeg eens, waar is de directeur ?
Een
ppasser.
Vanmorgen heel vroeg al uitgereden .
De Eerste .
Daar moet hem iets ergs zij n overkomen,
want vannacht . . .
De Tweede .
Sst, wees stilt hij is daar aan de deur !

(Begri fjenfeldt leidt eer Gynt binnen, sluit de deur en
steekt den sleutel in zijn zak) .
e e r G y n t (in zichzelf).
In waarheid, een uiterst begaaf de man !
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Hij zegt haast nets wat ik vatten kan.
(kijkt rond) .

us dit her is de geleerden-club ?
Begrif f enfe1dte
her zal u ze vinden - bet heele zootj e,
Den kring van bet zeventigtal vertolkers 1),
Nog onlangs met honderd-en-zestig vermeerderd . . .
(roept tegen de oppassers) .

Michel, Schlingelberg, Schafmann, Fuchs,
Gauw in je kooien, een twee drie!
De ppassers .
~.
W1'2

Begrif f e n f e1dt .
Wie anders? Vooruit ! Vooruit !
Draait de wereld, dan draaien wij mee .
(dwingt ze in een kooi) .

Hij kwam dezen , morgen, de groote eer
De rest die begrljp je - ik zeg nets meer .
(sluit de kooi of en goon den sleutel in een put) .

eer Gynt .
Maar, beste beer dokter en directeur. . . ?
Beg riffenfeldt.
Niets van dat alles ! Dat ben ik niet meer .
Heer eer, kan u zwijgen? 'k Moet lucht mij geven . . .
e e r G y n t (in toenemende onrust) .
Wat is er?
Beg rif fen f e1dt .
Beloof dat u net zal beven.
eer Gynt .
'k Zal mijn best doers . . .
Begriffenfeldt (trekt hem in een
hoek en fluistert) .

't Absolute verstand
Is gistren gestorven precies om elf uur .
eer Gynt .
God sta me . . .
x) nder bet „zeventigtal vertolkers" worden de auteurs der
Grieksche vertaling van bet 0 . T., de zg. Septuaginta, verstaan .
Voor de in den volgenden regel vermelde vermeerdering heeft men
nog geen bevredigende verklaring kunnen vinden .
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Begriffenf e1dt .
Ja, dat is uiterst klagelijk
En ziet-u, in mijn geval dubbel onbehagelijk,
Want dit huffs werd tot dit uur nog beschouwd
Als een gekkenhuis .
eer Gynt .
Wat ? Als een gekkenhuis !
Beg riffenfeldt .
Nu niet meer, begrijpt-u?
e e r G y n t (bleek en zaeht?es) .
'k Snap nu waar ik ben ! . .
Die man is gek -- en niemand die 't weet !
(tracht weg to komen) .

Begriffenfeldt (volgt hem) .
v'rigens hebt u, naar 'k hoop, mij begrepen?
Als ik zeg : bet is dood, dan is dat schijn .
Het grog van zichzelven, bet grog uit zijn huid,
recies als mijn landsmans Mi nchhausens vos .
eer Gyii t .
Een oogenblik maar . . .
Begriffenfeldt (houdt hem vast) .
Neen, bet was als een aal,

Niet als een vos . Door bet oog stak een naald ;
Het spartelde hevig . . .
eer Gynt.
Waar vied ik een uitweg !
Beg rif fen f eldt.
m zijn hall been een snee en, rite, uit zijn pets!
eer Gynt.
Hij 's gek! Gansch van zijn verstand beroofd!
Beg rif fen f eldt.
Een ding is klaar en last niet zich verbloemen . . .
Dit van-zich-gaan zal ten gevolge hebben
Een heelers omkeer to land en to water .
Degenen die vroeger krankzinnig heeten,
Zijn gistren om elf uur normaal geworden,
Conform bet verstand in zijn nieuwe faze .
En krijgt men een beteren kijk op de zaak,
Dan volgt due dat juist op datzelfde uur
De zoogenaamd wijzen begonnen to razen .
eer Gynt.
U noemde 't woord uur : mijn tijd is kort . . .
27
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Uw tijd?

B e g r i f f enfeldt .
at gaf mijn gedachten een stout!
(opent een dear en roept) .

Er uit ! De wordende tijd meldt zich aan !
Leve eer Gynt ! De rede is dood.
eer Gynt.
Maar, mijn goede man . . .!
(de krankzinnigen komen allengs naar buiten de binnenplaats op) .

Beg riffenfeldt.
Goemorgen ! Komt hier !
Begroet der bevrijding morgenrood!
Uw keizer staat voor u !
eer Gynt .
Keizer ?
Beg riffenfeldt.
Gewis .
eer Gynt.
Maar de eer is zoo grout, zoo gansch buitensporig . .,
Begriffenfeldt .
Ach, last nu die valsche bescheidenheid varen
In 'n uur als dit !
eer Gynt.
Ja, maar gun mij toch tijd . . . !
Neen, 'k deug er niet voor ; 'k ben gewoon versuft !
Begrif f enfeldt .
Een man die gehoord heeft der sfinx opine? . . .
Die zichzelf is?
eer Gynt .
Ja, daar zit de knoop,
Ik ben mij-zelf in 't een en 't al ;
Maar hier, zoover ik 't begrijp, hier moet
Men buiten zichzelf zijn, om zoo to zeggen .
Begrif fenfe1dt .
Wat ? Buiten zichzelf ? Neen, daar tact u mis !
Hier is men zichzelf zonder eenige kwestie,
Volstrekt zichzelf, zonder ook maar lets anders .
Men zeilt als zichzelf, vlak voor den wind .
Elk bergt zich op in zijn zelfheids-ton ;
In zelf-zijns gisting duikt hij naar den grond,
En sluit zich hermetisch met zelfheids-spun
En dicht de reten in zelfheids-bron .
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Niemand heeft tranen voor andermans weeen ;
Geen die jets voelt voor eens anders ideeen .
ns-zelf, dat zijn we in gedachten en toners
ns-zelf, tot der springplank uitersten rand
En dus, wil men iemand tot keizer kronen,
U moet het dan wezen, het ligt voor de hand .
eer Gynt.
1k wou dat de duivel . . . !
Begriffenfe1dt .
Maar goeden moed !
Haast alles op aarde is nieuw in 't begin.
„Zichzelf" - kom, her zult u een voorbeeld aanschouwen ;
1k tries maar het eerste het beste dat 'k zie . . .
(tegen een sombere gedaante) .

Goejendag, Hoehoe! Wel, loop je, mijn jongen,
Nog steeds met op 't voorhoofd den stempel van 't hartzeer?
Hoe hoe .
Kan ik anders, als mijn yolk
Sterven moet, steeds onvertolkt? (tegen eer Gynt) .
U is vreemdling ; wil u hooren?
eer Gynt (buigt) .
't Zal me een eer zijn!
Hoehoe .
Spits dan de ooren ! 1)
Ver in 't ost -- een krans van linden -Stain de Malabaarsche stranden .
Hollanders en ortugeezen
Brachten daar kultuur voordezen .
Daar ook worsen heele scharen
Van de echte Malabaren,
Die een mengseltaaltje leerden,
Wijl ze als meesters er regeerden .
Maar in lang-vervlogen dagen
Heerschte als een der ergste plagen
De prang-oetang in die wouden,
Waar ze als meester hem beschouwden,
Zoo als door natuur gesehapen,
Met zijn grijnzen en zijn gapen .
1) Wat nu volgt is een satire op den Noorschen taalstrijd (Maal8traev). Met Hoehoe is waarschijnlijk de dichter A. 0. Vinje bedoeld,
de voorstander van het land8maal. Vgl, bl . 85, noot 2.
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nbelemmerd mag hij brullen
Wie 't den „Heer" beletten zullen?
Maar ach teen kwam 't vreemdenjuk :
Dat sloeg heel die oertaal stuk .
Nacht van viermaal honderd jaren
Is op de apen neergevaren,
En men weet : zoo lange nachten
Kunnen heel een yolk ontkrachten .
't er-geluid van 't woud verstomde
En geen enkle die meer bromde .
Wie gedachten of wil malen
Meet ze in woordenreeks vertalen .
Welk een dwang meet dat niet wezen !
Hollanders en ortugeezen,
Kleurlingen en Malabaren,
't Is hun alien slecht gevaren .
'k Heb beproefd or veer to vechten,
Voor onze oerwoud-taal, de echte,

m het lijk to doers herleven,
't Brulrecht weer ears 't yolk to geven .
'k Brulde mee en deed beseffen
Hoe 't den volkszang ken verheffen .
Laag blijkt men mijn werk to schatten . . .
Nu zult u mijn smart wel vatten .
Dank dat u mij aan wou hooren!
Weet u raad - 't gaat niet verloren !
eer G y n t (zacht) .
't Staat geschreven : men meet huilen
Met de wolven die in 't beach zijn .
(luid) .

Waarde vriend, ik meen to weten
Dat or in Marokko's bosschen
Nog zijn rang-oetangtroepen,
Levend zonder folk of zangen .
Hun geluid klonk Malabarisch !
't Ware mooi en exemplarisch
Als ge, ook gij een man van stand,
Daarheen trokt, tot heil van 't land !
Hoehoe .
Dank dat u mij aan wou hooren ;
Neen, uw raad is niet verloren .

(met een pleehtig gebaar) .
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ost moog' 't levee mij verpesten
rang-oetangs beef t het Westen ! (af ).
Begriffenfe1dt .
Nu, was hij zichzelf ? Dat zou ik meenen !
Vervult van zichzelf, en alleen van dat eene .
Hij 's zichzelf in al wat hij van zich geeft,
Z i c h z e i f juist krachtens zijn van-zich-zelf-zijn . -Kom her! Nu zal 'k u een ander wijzen,
Sedert gistren niet minder conform bet verstand .
't

(tegen een fellah, die een mummie op zajn rug draagt) 1) .

Koning Apis, hoe gaat bet, verheven beer?
D e F e l i a h (woest tegen eer Gynt) .
Ben 'k koning Apis ?
e e r G y n t (schuift achter den
dokter).

Helaas, 'k moet bekennen :
Ik bee niet recht thuis in de situatie ;
Toch geloof ik, als 'k oordeelen mag naar uw toon, dat . . .
De Feilah .
Nu lieg jij ook!
Begrif fenfe1dt .
Laat uwe Hoogheid vertellen
Hoe dan de zaken staan .
De Fellah .
Dat zal ik u zeggen .
(wendt zich tot

eer Gynt) .

Zie je hem dien ik hier op mijn rug draag?
't Was eens Apis, de koning groot .
Na draagt hij den naam van mummie
En is dan ook heelemaal dood .
Hij bouwde alle pyramiden,
Beeldhouwde de groote sfinx,
En screed, zoo zegt ons de dokter,
Met de Turken, rechts en links.
En daarom heeft heel Egypte
Als een god hem geprezen hier,
En vereerd hem in al zijn tempels
In de afbeelding van een stier . . .
Maar ik bee die koning Apis,
1 ) Met den fellah zou I, de Zweden, met de mummie bun „heldenkoning" Karel XII hebben bedoeld .
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at 's zoo zeker als 'k hier sta ;
En als je dat niet kunt begrijpen,
Dan zal je 't zien weldra .
Koning Apis, die was op de jacht eens,
Hij steeg van zijn paard voor een stood,
En grog een oogenblik utters
Terzijde, op mijn voorvaders grond . . .
Maar 't veld dat de koning bemestte,
Dat voedde mij met zijn graan ;
En eischt iemand meer bewijzen :
'k Heb onzichtbare horens aan .
En is het nu niet ongehoord, he,
Dat niemand wil lovers mijn macht?
'k Ben Apis naar recht van geboorte,
Maar word als fellah veracht .
Kan een goeden raad je mij geven,
0 zeg mij dan, eerlijk en klaar :
Wat moet ik doers dat ik weder
Koning Apis, den Groote, evenaar?
eer Gynt.
Uw Hoogheid bouw' pyramiden,
En houwe een grooter sfinx,
En strijde, als zegt de dokter,
Met de Turken, rechts en links .
De Fellah .
Ja, dat is een prachtig praatj e !
Een fellah ! Zoo'n kale luis
'k Heb mijn handers vol om mijn but vrij
Te houden van rat en van muffs .
Ga, man - ga, zoek naar wat beters,
Wat groot maakt, geeft rust mij terug !
En ook doet geheel mij gelijk zijn
Aan Apis, den held, op mijn rug!
eer Gynt .
Als dan Uw Hoogheid zich ophing
En daarna in der aarde schoot
Zich binnen de grenzen der doodkist
ok held als volslagen dood ?
De Fellah.
Dat zal ik ! Voor 'n strop nu mijn levee !
Aan de galg dan met haar en huid ! -422
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Aanvankelijk maakt 't eenig verschil wel ;
Maar dat slijt de tijd wel uit .
(gaat heen en maakt toebereidselen om zich op to hangen) .

B e g r i f fenfeldt.
Dat was een persoonlijkheid, heer eer,
Een man met methode . . .
eer Gynt.
Jawel, dat zie 'k . . .
Maar hij doet het waarachtig ! God zij ons genadig !
Ik word ziek - ik ben mijn gedachten nauw meester!
Begrif fenfeldt .
Een overgangstoestand ; dat duurt maar kort.
eer Gynt .
Een overgang? Wat? Excuzeer, ik moet vort . . .
Begriffenfeldt (houdt hem vast) .
Is u krankzinnig ?
eer Gynt .
Nog niet . . . God bewaar' me
(alarm. De minister Hoessein dringt door de menigte naar
wren) .

Hoessein.
Men zegt mij, zoo-juist kwam een keizer hier aan . . .
(tegen
Is

eer Gynt)

u dat?

e e r G y n t (wanhopend) .
Ja, dat is zoo zeker als iets !
Hoessein .
Goed . -- Hier zijn stukken die antwoord vereischen .
e e r G y n t (grijpt zich in 't haar).
Heisa! Goed zoo ; hoe doller hoe beter!
Hossein .
Wil u mij de eer doen mij in to doopen? (buigt diep) .
Ik ben een pen.
e e r G y n t (buigt nog dieper) .
En ik, als u ziet,
Een verkreukeld keizerlijk perkament .
Hoessein.
Mijn geschiedenis, heer, is kortweg dit :
Voor zandkoker geld ik en 'k ben een pen .
eer Gynt .
En de mine, heer pen, is kort weergegeven :
'k Ben een vel wit papier en word nog beschreven .
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Hoesinl
Taar ik voor then, kan geen mensch ooit begrijpen ;
Elk wil mij gebruiken om zand uit to strooien !
eer Gynt.
Ik behoorde aan een vrouw toe, als boek dat zilver o ms pant :
't Is een en dezelfde drukfout, of je gek bent of bij je verstand!
Hoessein .
Denk eens : welk een verterend lijden,
en -- en nooit het genot dat een mes je komt snijden!
e e r G y n t (maakt een sprung) .
Denk eens : een rendier zijn ; springen van boven -Aldoor vallen, nooit grond under je hoeven!
Hoessein.
Een mes! Ik ben stomp -- mask dat'k snijden kan en ritsen!
De wereld vergaat, als men 't mes wil spitsen
eer Gynt .
't Waar' zonde van de wereld, die, als meest eigen werk,
Door nzen-Lieven-Heer maar wat goed werd gevonden .
Begrif fenfe1dt .
Ziehier een mes !
H o e s s e i n (grijpt het) .
0, wat een inkt ik naar binnen giet !
Wat wellust zich to snijden!
(snijdt over zijn keel) .

Begriff enfeldt (wijkt op zij) .
Maar spat toch zoo niet !
e e r G y n t (in stijgenden angst) .
Houdt hem vast
Hoessein .
Houd mij vast ! Dat is het woord !
Houd ! Hou de pen vast ! apier op de tafel . . . ! (valt neer) .
'k Ben verbruikt . Het naschrift -- dat ieder dit ken :
Hij leefde en hij stierf als een vastgehouden pen! 1 )
e e r G y n t (wankelend) .
Wat moet ik . . . ! Wat ben ik? Gij groote, houd mij vast!
'k Ben al wat gij wilt . . . een Turk, een zondaar,
'n Bergtrol . . . maar help ! --- er was jets dat brak . . . !
1) I. hekelt in de figuur van Hoessein de houding van den Zweedschen minister van Buitenlandsche Zaken nit 1864, graaf Manderstrom, die tijdens het conflict tusschen ruisen en Denemarken door
zijn nota's invloed op de mogendheden meende to kunnen oefenen .
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(schreeuwt) .
Ik weet in de gauwigheid niet hoe gij beet . . .
Help mij dan toch, gij voogd alley dwazen !
(valt flauw) .
Begriffenfeldt(met eenkransvan
strop in de hand, gaat met een sprong schrijlings boven op
hem zitten).
Zie hem in 't stof omhoog gerezen !
Wat? Valt hij ? -- Stort aanbiddend neer !
(drukt hem den krans op bet hoofd en roept uit:)
Hem als Zelfs keizer eer bewezen !
Schafmann(indekooi) .
Ls lebe hock der grosse eer !

EINDE VAN HET VIERDE BEDRIJF .
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Aan boord van een schip in de Noordzee, bij de kust van Noorwegen .
Zonsondergang. Stormachtig weer.
eer Gynt, een krachtig oud man, haar en baard zilvergrijs,
staat achter op het dek . Hij is half als zeeman gekleed, in een jekker en hooge laarzen. Zijn kleeren zijn wat versieten en afgedragen ;
hij zelf verweerd en met een hardere uitdrukking in zijn gezicht . De
kapitein van het schip aan het roer bij den stuurman . Het scheepsvolk verder vooruit .

e e r G y n t (leant met de armen
op de reeling en tuurt
naar de trust) .
Ei zie, de Halling in winterkleed
Hij tooit zich, de oude, met 't avondrood .
Schuins achter hem staat de Jokel, zijn broer ;
Die heeft nog zijn groenen ijsmantel om .
De Folgefond is al bizonder fij n Ligt als een jonkvrouw in lichtenden schijn .
Weest toch, geen dwazen, oue rakkers !
Blijft waar je staat maar, granieten koppen!
D e K a p i t e i n (roept naar wren) .
Twee man aan 't roer - en lantarens uit !
eer Gynt .
Een stijve brier .
De Kapitein .
Er komt storm vannacht.
eer Gynt.
Kan je van zee uit den Ronden zien?
De Kapitein .
Neen, dat kan niet
hij ligt achter den gletscher.
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eer Gynt .
f Blaaho?
De Kapitein.
ok niet ; maar bov'n in de ra's
Kun je bij mooi weer den Galdhopig zien .
eer Gynt .
Waar ligt flu de Haartejg?
De Kapitein (wijst) .
Daar zoowat.
eer Gynt .
Juist, ja .
De Kapitein .
U is hier naar 't schijnt bekend.
eer Gynt .
Toen ik wegtrok nit 't land, voer ik hier voorbij
En de droesem, zegt men, hangt 't langst in den pot .
(spuwt en tuurt naar d e kust) .

Daarginder, Waar 't waast, blauw, in scheer en kloof,
De bergspleet donkert, nauw als een groef,
En onderlangs, aan de open fjord,
Daar is het dus dat ook nog menschen wonen.
(kijkt den kapitein aan) .

Zij bouwen ver nit elkaar hier.
De Kapitein .
Ja .
Ver uit elkaar en op langen afstand .
eer Gynt .
Zij n wij binnen voor daglicht ?
De Kapitein .
Zoo ongeveer,
Als de nacht niet al to bar wordt tenminste .
eer Gynt .
In 't Westen broeit wat.
De Kapitein .
Dat doet het, ja .
eer Gynt .
Stop
Herinner 'r mij aan, als wij afreeknen straks
'k Ben van plan 't met het scheepsvolk, zooals men zegt,
„Goed to waken" ...
De Kapitein.
Ik dank u
427

EER GYNT.

eer Gynt.
0 't is maar weinig !
Goud heb 'k gegraven, en verloren wat 'k vond . . .
Met 't Fatum sta 'k op gespannen voet .
U weet wat 'k u bier to bewaren gaf.
at is 't overschot -- de rest die is naar den bliksem .
De Kapitein .
Het is meer dan genoeg om vertoon to waken
Bij de menschen daar-ginds .
eer Gynt.
1k heb kind noch kraal .
Geen mensch verwacht er den rijken schavuit.
Non, dan ook geen drukte zoodra ik aan land stag
De Kapitein.
Daar is de bui al .
eer Gynt.
Ja, denk er dus aan
Heeft een van de mannen 't bizonder noodig,
Dan zie ik zoo nauw niet op een paar duiten .
De Kapitein .
Dat 's royaal . De meesten hebben bet arm ;
Allen hebben een vrouw en kindren thuis .
Alleen met bun loon, is 't armoe troef ;
Maar komen ze thuis met wat extra geld,
Dan is 't weerzien eon feest als niet gauw wordt vergeten .
eer Gynt .
Wat zegt u? Hebben zij vrouw en kindren?
Zijn ze getrouwd?
De Kapitein .
Wis-en-drie ! Allemaal .
Wie wel 't slechtst er aan toe is, dat is de kok ;
Bij hem thuis heerscht bit're honger en armoe .
eer Gynt .
Getrouwd? Hebben thuis iemand die op hen wacht?
Die blij is als zij komen? Wat?
De Kapitein .
Jawel
p armelui's manier.
eer Gynt .
En als zij er zijn,
Wat dan?
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De Kapitein .
Ik denk dat de vrouw dan eens opschept
Wat lekkers, zoo'n enklen keen
.
eer Gynt .
En licht op tafel ?
De Kapitein .
Misschien wel twee - en een slokje bij 't eten .
eer Gynt .
En dan zitten zij daar warm bij de kachel,
Met kindre' om zich been? En in huffs een levee
at niemand den ander ten chide toe aanhoort .
Is dat bun feestvieren, zeg . . . ?
De Kapitein.
at kon wel gebeuren ;
Daarom zou 't royaal zijn wat u daar-straks
Beloof de to doers .
e e r G y n t (slaat op de reeling) .
Waarachtig niet !
Houdt u mij voor den gek? Denkt u dat ik afschuif
m andermans kinderen to plezieren?
'k Heb zuur genoeg zwoegend mijn geld verdiend !
Niemand verwacht meer den ouden eer Gynt.
De Kapitein .
Ja ja, zooals u wil ; uw geld behoort u.
eer Gynt .
Juist ! 't Is van mij, en van niemand seders .
Uw iota, zoodra u bet anker last vallen !
assage van anama als kaj uitspassagier,
Dan n borrel voor t scheepsvolk . Verder nets meer ;
Als ik meer geef, mag u me op den mood slaan, kaptein !
De Kapitein .
'k Heb u quitantie to geven, geen slaag
Maar pardon ; nu wordt de bries een storm .
(bij loopt easy bet voordek. Het is donkey geworden; in
de kajuit wordt licht aangestoken. De zee wordt woelig . Mist
en zware wolken) .

eer Gynt .
Thuis een troep wilde bengels hebben,
In andrer hart als een vreugde levee,
Door bun gedachten gevolgd op je weg
Er is geen sterfling die ooit denkt aan mij . . .
Licht op tafel? at licht zal ik dooven .
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Ik zal jets bedenken
ik maak hen stomdronken ;
Geen een van de kerels komt nuchter aan land .
Zat komen ze thuis bij burs vrouw en burs kindren !
Vloeken zullen ze en dreunend de tafel slaan ;
Bang makers die wachten, dat ze beven van angst
De vrouw zal schreeuwen en 't huffs uit vluchten ;
De kinderen mee ! Alle vreugd naar de weerlicht !
(bet schip haalt sterk over, bij waggelt en heeft moeite zich
staande to houden) .

Nou, dat 's een behoorlijke overhaling!
De zee die werkt als was 't tegen betaling !
Het is nog net zoo langs de trust bier in 't Noorden
Dwarsdrijvend de zee, altijd woest en in toorn . . . (luistert) .
Wat is dat voor een kreet?
D e W a c h t (vooruit) .
Een wrak aan lij !
D e K a p i t e i n (midscheeps, hommandeert) .

't Roer hard stuurboords ! Vlak voor den wind !
De Stuurman .
Is er yolk op 't wrak?
De Wacht .
'k nderschei' er drie !
eer Gynt.
Zet de jol uit! . . .
DeKapitein .
Die grog subiet naar den kelder .
(gaat naar wren) .

eer Gynt.
Tje denkt aan zoo jets?
(tegen sommigen van bet yolk).

Als je kerels bent, redt !
Wat dondert bet of je een nat pak er mee oploopt!
De Bootsman.
't Is niet to doers bij zoo'n hooge zee .
eer Gynt .
Zij roepen weer ! De wind gaat ruimen . . .
Kok, durf je 't wagers? Gauw! Ik betaal je . . .
De Kok.
Neen, al gaf u mij twintig pond sterling . . .
eer Gynt .
Jullje honden ! Lafbekken ! Kan je vergeten
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at het menschen met vrouw en kindren thuis zijn,
Die utters to wachten . . . ?
De Bootsman .
Geduld is gezond .
De Kapitein .
Zandbank afhouden!
De Stuurman .
't Wrak is gezonken .
eer Gynt.
Het wend plotseling stil . . . ?
De Bootsman .
Was 't getrouwd yolk, heer,
Dan zijn er drie nieuwbakken weeuwe7n meer.
(het stormweer wordt heviger.
achterdek) .

eer Gynt gaat naar het

eer Gynt.
Er is geen geloof meer onder de menschen,
Gees Christendom, zoo als 't geschreven, geleerd is .
Goed doers ze weinig, en bidden nog minder ;
Ze geven niets our de geweldige machten .
In een weer als vannacht, dan is God sours gevaarlijk .
De beesten moeste' oppassen, denken, wat waar is
't Is 'n waagstuk to spelen met olif asters .
En dan makes ze openlijk met Hem nog ruzie !
I k heb geen schuld ; de offerschaal heeft,
Ik kan 't bewijzen -- mijn geld ontvangen.
Maar wat geeft mij dat nu? . . . Men zegt zoo wel eens :
p 'n goed geweten is 't heerlijk rusten ;
ch ja, dat houdt steek op den drogen grond,
Maar beteekent waarachtig geen for aan boord,
Waar een man van fatsoen met kanalje moet omgaan .
p zee kan je nooit goed wezen je-zeif ;
Je moet mee met de andren van 't dek naar 't gewelf,
Slaat de ure der wrake voor bootsman en kok,
Dan ga ik toch minstens mee met dat zootje ;
Je eigen belang, dat telt ganschlijk niet mee,
Je bent niet meer waard dan een worst in den slachttijd .
it is de font : da' 'k to vroom ben geweest .
En ondank is nu mijn loon voor al 't zwoegen .
Was 'k jonger, dan keerde ik misschien nog our
En trachtte eens een poosje den bass to spelen .
Wel, ik heb nog den tijd! In 't dorp zal men zeggen
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eer kwam terug als een groote meneer !
De hoeve wil 'k weer hebben, 't ga hoe bet ga ;
Het huffs dat verbouw 'k, als 'n slot zal het schit'ren .
Maar niemand krijgt oorlof om binnen to komen !
Ze staan voor de poort dan om bakzeil to balers . . .
Beedlen en smeeken -- dat mogen ze vrij ;
Maar niemand krijgt ook maar een schelling van mij !
Moest 't lot mij onder zijn zweepslag doers huilen,
Dan vied ik er we!, die 'k op mijn beurt kan slaan . . .
De Vreemde assagier (staatin'tdonlcer
mast

eer Gynt en groet vriendelijk) 1) .

Goejenavond!
eer Gynt .
Goejenavond! Wat --? Wie is u?
De Vreemde
assagier .
Ik ben uw mede-passagier, om to dienen .
eer Gynt .
0 j a ? Ik dacht dat ik de eenige was . . .
De Vreemde
assagier .
Dat was een dwaling ; die is nu voorbij .
eer Gynt .
Maar zonderling toch dat 'k vanavond eerst
U bier zie . . .
De Vreemde
assagier.
Ik kom overdag niet buiten .
eer Gynt.
U is misschien ziek? U ziet wit als een laken . . .
De Vreemde assagier.
Neen, dank-u - ik voel mij volkomen we! .
eer Gynt.
Het stormt hard .
De Vreemde assagier.
Ja, gezegend, man !
eer Gynt .
Gezegend?
De Vreemde assagier .
De golven gaan huizenhoog .
Het is om er van to watertanden !
1) In den Vreemden
personifieerd.
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Denk eens wat wrakken die nachtstorm zal makers
En hoeveel lijken dan drijven aan land !
eer Gynt .
Lieve God
De Vreemde
assagier.
Zag u nooit iemand hangers,
Gestikt - of verdronken?
eer Gynt .
Nu wordt het to erg! . . .
De Vreemde
assagier.
Lijken lachen . Maar hun lack is gedwongen ;
En de meesten die bijten liever hun tongen .
eer Gynt .
Blijf mij van 't lijf!
De Vreemde
assagier.
Nog een enkele vraag !
Als wij bijvoorbeeld stootten op grond
En zonken in 't donkey . . .
eer Gynt .
Vermoedt u gevaar dan?
assagier.
De Vreemde
'k Weet heusch niet wat antwoord ik daarop moet geven .
Doch, stel dat ik drijf en u gaat naar den grond . . .
eer Gynt .
ch, onzin ! . . .
De Vreemde
assagier .
Ik stel het als mooglijkheid maar .
Maar staat men met eenen voet in het graf,
Dan wordt men verteederd, geeft graag milde gaven . . .
e e r G y n t (fast in den zak) .
0, geld dus
De Vreemde
assagier.
Neen ; maar och, wil u zoo goed zijn
Mij uw geeerde kadaver to schenken?
eer Gynt .
Dat gaat toch to ver
De Vreemde
assagier .
Alleen 't lijk maar, begrijpt u?
't Is voor de wetenschap . . .
eer Gynt.
Nu is 't genoeg !
28
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De Vreemde
assagier.
1k bid u, bedenk toch : de zaak is voordeelig !
lk open uw lichaam en toon het der wereld .
Voornaamlijk wil 'k zoeken den zetel der droomen
En ov'rigens critisch 't geheel onderzoeken . . .
eer Gynt .
ak u weg!
De Vreemde
assagier .
Maar m'n waarde - een lijk . ., en verdronken!
eer Gynt.
Gij, heiligschenner, roept 't onweer op
Als dat niet to erg is . . .! Dien storm en dien regen,
Een woeste zee en allerlei teekens
Van iets dat ons een kop kleiner kan waken . . .
En dan doet u nog zoo -- ja, daar lokt u 't wee uit r
De Vreemde assagier .
U 's vast niet gestemd voor verdre onderhandling ;
Maar de tijd die brengt ons zoo meen'ge verandring . . .
.
(groetzooal
vriendetijk)
'k Zie u weer bij 't zinken,
niet eer !
Misschien is u dan in een beter humeur .
(gaat de kajuit binnen) .
eer Gynt.
Griezlige kerels, die wetenschapsmannen
Zoo'n vrijdenkersaard . . .
(tegen den bootsman, die voorbij komt) .
Hei, een woordj e, m'n vriend !
Die passagier? Wat is dat voor een rare?
De Bootsman .
1k weet uiet dat er andren dan u op het schip zijn .
eer Gynt.
Geen andre ? Nu wordt het hoe langer hoe gekker !
(tegen het jongmaatje dat uit de kajuit komt) .
Wie ging de kajuit in?
Het Jongmaatj e .
De scheepshond, meneer
(gaat verder) .
D e W a c h t (roept) .
Land vlak vooruit !
eer Gynt .
Mijn koffer! Mijn geld!
Mijn bagage aan dek !
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De Bootsnan.
'r Is wat antlers to doers !
eer Gynt .
Het
kaptein
'k Zei 't maar voor de grap . . .
't Iswas
zoo gekheid,
vast als een
huffs :! 'k
wil den kok heel graag helpers .
De Kapitein .
Kluiffok gebroken !
De Stuurman .
En de f okkemast ook !
D e B o o t s m a n (roept vooruit) .
Grond aan den boeg!
De Kapitein .
Het schip splijt in tweeen !
(Het schip scoot lek . Rumoer en verwarring) .
Aan de kust, tusschen klippen en branding . Het schip vergaat. In
den mist ziet men onduidelijk de jol met twee man . Een stortzee
doet die omkantelen ; men hoort een kreet ; daarna een pool alles stil .
Dan komt de omgekeerde boot in 't zicht.
eer Gynt duikt op, dicht bij de boot .
eer Gynt.
Help ! Boot van land ! Help ! Ik verga !
Red mij, o God -- als geschreven staat !
(klampt zich vast aan de kiel) .
D e K o k (duikt op aan den anderen karat) .
ch lieve Heer - och, sta mij bij !
Mij n arme kindren ! Breng me aan land
(houdt zich can de kiel vast) .
eer Gynt .
Los !
De Kok .
Los !
eer Gynt .
Ik sla !
De Kok.
Ik sla terug !
eer Gynt .
'k Verpletter je! Ik trap je flood!
Laat los ! De kiel draagt gees twee man !
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De Kok .
Dat weet ik! Weg!
eer Gynt .
Weg jij!
De Kok.
Jawel !
(zij vechten ; de kok bezeert zijn eene hand; hij klampt zich
vast met de andere) .
eer Gynt .
Doe weg die knuist !
De Kok.
m Godswil, spaar me !
Denk aan mijn vrouw en kindren thuis!
eer Gynt .
'k Heb meer behoefte aan 't lev'n als jij :
Ik heb geen kindren, ben nog vrij .
De Kok.
Los ! U is al met 't leven klaar !
eer Gynt .
Vort ! Gauw wat ! Zink - je wordt to zwaar . . .
De Kok.
Genade ! In Godsnaam ! M'n arme vrouw !
m u draagt niemand zorg of rouw .
(schreeuwt en last los) .
'k Verzuip . .. !
e e r G y n t (grij pt hem vast) .
Ik hou je bij j e kraag ;
Bid gauw je nze-Vader nog!
De Kok.
Ik weet niet meer - 't wordt apes zwart ...
eer Gynt .
Raffel dan maar 't voornaamste of l . . .
De Kok.
Geef ons vandaag ... !
eer Gynt .
Sla dat maar over
Je krijgt wel wat je noodig hebt .
De Kok.
Geef ons vandaag . . .
eer Gynt.
Dezelfde deun!
't Is merkbaar -- altijd was je kok . ., (last hem glippen) .
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e K o k (zinkend) .
Geef ons vandaag ons . . . (zinkt weg) .
eer Gynt .
Amen, man !
Je was en bleef tot 't eind je-zeif . . .
(werkt zich boven op de kiel) .

Waar levee is, daar is nog hoop . . .
De Vreemde
assagier (shat de

hand
aan de boot) .

Goemorgen!
eer Gynt.
Hoej !
De Vreemde assagier.
1k hoorde uw roep !
't oet mij plezier dat 'k u toch vond.
Nu? Ziet u dat 'k voorspellen kan?
eer Gynt.
Los! Los ! flier is nauw plaats voor een !
De Vreemde assagier.
1k zwem wel met mijn linkerbeen .
1k drijf, al houd ik maar den top van
Mien vinger hier in deze gleuf vast.
Maar a propos van 't lijk . . .
eer Gynt.
Zwijg still
De Vreemde assagier .
Want met de rest is 't toch gedaan .
eer Gynt .
Mond houden!
De Vreemde assagier .
Net zooals u wil ! (stilte) .
eer Gynt .
Nou
en . . .?
De Vreemde
assagier.
1k zwijg .
eer Gynt .
Wat satanswerk ! . . .
Wat wil je?
De Vreemde assagier .
Wachten .
e e r G y n t (grijpt zich in 't haar) .
1k word gek ! . . .
437

EER GYNT .

Wat bee je?
De Vreemde assagier (knikt) .
Vriendlij k !
eer Gynt.
Wat nog meer?
De Vreemde assagier.
Wat denkt u? Weet u iemand antlers
Die op mij lijkt?
eer Gynt .
Den duivel weet ik . . . !
De Vreemde
assagier (zacht) .
Brengt hij gewoonlijk dan nog licht aan
p 's levees weg door angst en donkey?
eer Gynt .
Kijk kijk! Als 't er op aankomt, is
U mooglijk wel een lichtgezant?
De Vreemde assagier.
Vriend - hebt ge elk half j aar maar eenmaal
Den diepen ernst van angst gevoeld ?
eer Gynt .
Bang wordt men als gevaren dreigen ;
Maar uw woord vied ik opgeschroefd . . .
De Vreemde assagier.
Ja, hebt ge ook maar een keer in 't levee
Behaald de zege, in de' angst gegeven?
e e r G y n t (kijkt hem aan) .
Komt u mij met een uitweg aan ?
Dat had u eerder moeten doen .
Het lijkt naar niets je tijd to kiezen
Ms je op het punt staat to verdrinken!
De Vreemde assagier .
U steunt meer op een overwinning,
Gezellig bij uw haardvuur zittend ?
eer Gynt .
Mij wel - maar hou die gekheid voor u .
Denkt u dat die opwekkend zijn kan?
De Vreemde assagier .
Waar ik vandaan kom geldt een glimlach
Net zooveel als verheven taal .
eer Gynt .
't Heeft al zijn tijd ; wat past voor mindren
Is voor een bisschop vaak doemwaardig.
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De Vreemde assagier .
En zij wier rich rust in de urnen
Gaan ook niet daaglijks op kothurnen .
eert Gynt .
Ga weg, jij spooksel ! Weg die hand !
Ik wil niet sterven ! 'k Moet aan land !
De Vreemde assagier .
Wees maar niet bang ! Zoo midden in
De vijfde acte sterft men niet .
(glijdt weg) .

eer Gynt.
Zoo is 't hem toch op 't eind ontglipt ! -'t Was een zwaarwichtig moralist .

Kerkhof in een hoog gelegen berggehucht .
Een begrafenisstoet . De prest en het yolk . Het laatste psalmvers
wordt gezongen .
eer Gynt gaat er Tangs over den weg .

eer G y n t (bij de poort) .
Daar gaat een landsman onder den grond .
God lof en dank dat ik 't niet ben !
(gaat de poort binnen) .
D e
r e s t (spreekt aan het graf ) .

En nu zijn ziel het eeuwig oordeel wacht
En 't ledig hulsel wend ter rust geleid,
Nu, lieve vrienden, spreken wij een woord
ver des dooden zwerftocht hier op aard .
Hij was niet rijk ; hij was ook niet verstandig .
Zijn stem was zwak, zijn houding was onmanlijk .
Zijn meening sprak hij slap en weiflend uit,
En nauwlijks was hij bass in eigen woon .
In 't kerkje kwam hij binnen of hij vroeg
Verlof dat hij, als andren, daar mocht zitten.
Gij weet, hij was uit 't Gudbrandsdal afkomstig,
Toen hij her kwam, was hij nog haast een knaap ;
En wis herinnert ge u dat tot op 't lest
Hij steeds de rechterhand stiff in zijn zak Meld .
De rechterhand verstopt -- dat was het kenmerk
Dat 't beeld van dezen man onthouden deed,
En daarbij dat gedrukte, die verlegen
Teruggetrokkenheid bij 't binnengaan .
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Hoewel hij liefst maar stil zijn eigen weg ging
En slechts een vreemdling bleef her onder ons,
Toch weet gij wel, hoe hij het ook verborg,
at aan die hand vier vingers nog maar waren .
Mij heugt nog goed die morgen, lang geleen,
Toen er to Lunde keuring werd gehouden .
't Was oorlogstijd . Hoe leefde in alley mood
De nood van 't land en wat to wachten stood !
1k was er ook. Breed voor de tafel zat
De kapitein met leensman 1 ) en sergeanten ;
En knaap na knaap mat men aan alle kanten
En werd dan ingeschreven als soldaat .
Vol was 't vertrek, en buiten voor de ramen
Klonk van het jonge yolk luidruchtig lachen .
Een naam werd of geroepen . 'n Nieuwe kwam,
Die bleek zag, doodlijk wit, als gletschersneeuw .
Men wenkte hem ; hij naderde de tafel,
De rechterhand gewikkeld in een doek ;
Hij hijgde, slikte, hapte naar zijn woorden . . .
Maar kon niet spreken, schoon men 't hem gebood.
Toch, eindlijk ging 't -- en toen, de wangen gloeiend,
Half staamlend, stotterend, en dan weer snel,
Vertelt hij van een sikkel, die, uitschietend,
Den voorsten vinger hem glad afgekapt had . . .
Toen werd het in de kamer doodlijk stil .
Men keek elkander aan, vertrok den mood ;
Men steenigde den knaap met stomme blikken .
Hij voelde 't wel, maar dorst niet op to kijken .
De kapitein stood op, oud, grijs en strain ;
Hij spuwde, weer de deur hem, zeggend : Ga !
En hij ging heen. Men week naar beide zijden ;
Het was of hij spitsroeden loopen moest .
Eens buiten, ging hij ijlings aan den haal,
Naar boven nu - op, tusschen rots en struiken,
p, tusschen lose steenen, rollend, stortend Hoog boven in 't gebergte lag zijn wooing . . .
Een half jaar later was het toen hij bier kwam
Met moeder, zuigling en aanstaande vrouw .
Hij pachtte een stukje land, dat braak lag, ginds :
Daar waar de grens is van de groote hei .
1)
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Hij trouwde toen zoo gauw als 't doenlijk was ;
Hid bouwde een hut ; hid brak den harden grond ;
Hlj kwam vooruit, wat menig stukja land
Getuigde, golvend als een gele zee.
Ter kerke kwam hij met de hand verborgen . . .
Maar ongezien en thuis, daar werkten wel
Die negen vingers ruim zoo hard als tien . . .
Een voor] aarsvloed heeft alles meegesleurd .
Hun levee redden zij . Toen, arm en naakt,
Toog hij opnieuw aan het ontginningswerk .
En voor het naj aar steeg alweer de rook,
op meet beschutte plek, uit nieuwe hut .
Beschut? Voor 't water, ja - niet voor lawmen . . .
Twee jaar daarna lag ze onder sneeuw bedolven .
Doch moedig bleef de man en onverschrokken ;
Hid ruimde en hakte ; hid groef steenen nit . . .
En voor in 't volgend jaar de sneeuw kwam stuiven,
Stood daar ten derden maal zijn huffs gebouwd .
Drie zoons had hij, drie flinke, sterke jongens ;
Die moesten schoolgaan, en de school was vet .
m van zijn huffs to komen op den landweg
Moest men een rotskloof door, heel nauw en steil .
'Vat deed hij toen? De oudste moest zich redden
Zoo goed als 't grog : waar 't pad wat al to steil werd
Sloeg hij een touw om 't kind om het to steunen .
De andre twee droeg hij op arm en rug .
Zoo streed hid daar op jaar ; zij werden mannen .
Kreeg hij nu dank, die hem toch zeker toekwam?
Drie rijke heeren in de nieuwe wereld
Vergaten 't Noorsche bergland en hue vader.
Hij had geen ruimen blik . Van wat er buiten
Zijn naaste omgeving was kon hij niets zien .
En nooit begreep hij wat, als klokgelui
Sonoor van klank, ons diep in 't harte dringt .
Volk, vaderland, 't verhevene, het hooge,
Stood als in mist gehuld voor 't oog zijns geestes .
Maar hij was needrig, needrig, deze man ;
En van diep keuringsdag of droeg hij 't oordeel,
Zoo zeker als het schaamrood op zijn wang,
En zijn vier vingers, in zijn zak verborgen .
Een schender van de wet des lands? 0 ja!
Maar er is jets dat uitschijnt boven wetten,
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Zoo vast als girds dier toppers blanke tent
Heeft wolken en daar boven uit weer toppers .
Slecht burger was hij . En voor kerk en staat
Een dome loot . Maar daar, op 't hooge veld,
In de' engen kring waar hij zijn arbeid zag,
Daar was hij groot, omdat hij was zichzelf !
Zijn ingeschapen klank bleef zich gelijk ;
Gedempt van toon, dat was zijn heele levee .
En daarom : vrede zij u, stille strijder,
Die kampte en vie! in 's landmans kleinen strijd!
Wij willen hart en nieren niet doorgronden
at is geen werk voor ors, maar voor den Schepper
Doch vast en vrij waag ik het uit to spreken
Die man zal voor zijn God niet als verminkt staan!
(de stoet gaat uiteen.

eer Gynt blijft alleen achter) .

eer Gynt .
Kijk, dat, dat noem ik flu Christendom!
Volstrekt nets dat iemand griezelig aandoet . . .
Ja, 't thema : zichzelf to wezen onwrikbaar,
--- Waar heel de preek zich omheen bewoog
Is op zichzelf alleen a! opbouwend .
(kijkt in het open graf ) .

Was hij het misschien die zich daar verminkte
Toen ik in 't bosch was aan 't boomers vellen?
Wie weet? Stond ik hier niet met mijn stok
Aan den rand van 't graf van dien geestverwant,
Ik kon denken dat ik het was die sliep
En hooree, als waar-gedroomd, mijn lof . . .
Inderdaad, 't is een mooi christlijk gebruik
Welwillend den blik nog to later gaan
In herin'ring over des dooden levee .
Ja, zelf zou 'k we! mijn lot willen hooren
Den volke verkond door dien waardigen man .
Nu, het kan licht nog een poosje duren
Eer de doodgraver komt en mij noodigt to gast ;
En, als de Schrift zegt : best is toch best,
En eveneens : komt tijd, komt zorg :
En vender : stel voor je begraafnis geen bong
.
De kerk blijft toch maar de ware trooster.
'k Heb vroeger daar niet zooveel aan gehecht ;
Nu voel ik dan toch hoeveel goed het doet
Door kundige stemmen to hooren verzeekren
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Wat iemand zaait, dat zal hij ook oogsten . . .
Zichzelf moet hij wezen ; om zich en het zijne
Alleen zich bekom'ren in 't groote en in 't kleme .
Loopt 't hem niet mee, dan blijft hem de eer toch :
Hij moist naar zijn leer ook zijn leven to richten .
Nu huiswaarts ! Moge eng dan en steil de weg zijn,
Laat lang nog het Noodlot mij kwellen en plagen
ude eer Gynt gaat zijn eigen gang
En blijft wie hij altijd is : arm maar deugdzaam . (af) .
Fen berghelling met het uitgedroogde bed van een beek . Een
ingestorte molen aan de beck ; opengebarsten grond, verwoesting
rondom . Hoogerop een groote hoeve.
Boven, op de hoeve, wordt publieke verkooping gehouden. Veel
menschen zijn er bijeen . Drinken en lawaai. eer Gynt zit beneden
op een puinhoop dicht bij den molen .

eer Gynt .
Heen en terug, het is even lang ;
Er in of er uit, 't is een zelfde gang . . .
De tijd verwoest, de beek is verdroogd .
Ga buitenom, zei de B of g ; - en dat doe 'k dus ook .

Een Man-in-den-rouw .
Nu is er nets dan rommel meer . . .
(krijgt

eer Gynt in het oog) .

Zijn hier vreemden ook? God zegen' je, vriend!
eer Gynt.
Van 't zelfde! 't Gaat vroolijk toe bier vandaag .
Is bier een doop-, of een bruiloftsfestijn?
De Man-in-den-rouw .
Ik zou 't liever noemen een inwijdingsfeest .
De braid, die ligt in een wormenkast .
eer Gynt .
En de wormen vechten om lappen en vodden.
De Man-in-den-rouw .
Dat is 't einde van 't lied ; daarmee is het uit .
eer Gynt .
Alle liedjes hebben 't zelfde slot ;
Ze zijn allemaal oud ; ik kende ze als knaap al .
Een T w i n t i g j a r i g e (met een gietlepel) .
$ijk nu eens her moat ik heb gekocht!
Hierin goot zijn zilveren knoopen eer Gynt!
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Een Tweede .
En ik dan ! Een geldschepper voor een oortj e !
Een Derde .
Is dat al? Vijfd'half voor een marskramers-ransel!
eer Gynt.
eer Gynt? Wie was dat?
De Man-in-den-rouw.
Ik weet alleen dit
Hij was zwager van den Dood 1) en van Aslak den smid.
E e n-M a n-i n't-g r ij s .
Vergeet je flu mij? Ben je dronken, zeg?
D e Man-i n-den-rouw.
Vergeet jij dat 'r op Haegstad 'n blokhuisdeur 2) was?
D i e-i n't-g r ij s.
Ja ja ; maar jij was nooit erg kieskeurig.
De Man-in-den-rouw.
Als zij den Dood flu maar niet bij den news neemt . . .
D i e-i n- t-g r ij s .
Een borrel, zwager ! p onze verwantschap !
De Man-in-den-rouw.
De duivel je zwager! Dat 's dronkemanstaal . . .
D i e-i n-'t-g r ii s .
ch gekheid ! ns bloed is nooit zoo verdund
Je voelt je toch altijd verwant aan eer Gynt.
(gaat met hem weg) .

'k

eer Gynt (zacht) .
ntmoet nog kennissen !
E e n J o n g e n (roept den Man-inden-rouw na) .

Als je weer drinkt, Aslak,
Dan komt moeder Jo nog uit haar graf vervolgen!
eer Gynt (staat op) .
Hier geldt niet hot woord van de agronomen
1) mdat, volgens een oude voorstelling, de Dood de man is van
de overledene (bier de „braid" wier boeltje verkocht wordt) en daardoor zwager wordt van de manners met wie zij vroeger omgang heeft
gehad. - Q) In 't oorspr. : stabburdor, dear van de voorraadschuur,
waar dikwijls, vooral's Zaterdagsnachts, de meisjes sliepen en waardoor, in bet geval wear de Man-in-den-rouw op zinspeelt, eer Gynt
zich toegang verschaf to tot Ingrid . Vandaar in de volgende repliek
bet verwijt van geniis aan kieskeurigheid : omdat de Man-in-den-rouw
haar desondanks toch getrouwd had .
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Hoe meer men omwoelt, hoe beter bet riekt .
E e n J o n g e n (met een berenvel) .
De kat van Dovre ! Alleen maar bet vel, kijk !
Dat was 't wat de trollen met Kerstmis verj oeg !
E e n T w e e d e (met een rendierschedel) .
her is dat beroemde reedier dat eens
eer Gynt droeg over den Gendinkam !
E e n D e r d e (met een hamer, roept

tegen den Man-in-den-rouw) .
Heidaar, Aslak! Ken je dien hamer?
Ging je niet daarmee den duivel to lijf?
E e n V i e r d e (met leege handen) .
Mads Moen, dit 's de onzichtbaarheidsmantel !
Daarmee vloog eer Gynt met Ingrid de lucht in !
eer Gynt .
Brandewijn, jongens! Jets dat mij wat opwekt . . . !
Nu ga lk eens wat ouden rommel veilen !
E e n Jongen.
Wat heb je to koop dan?
eer Gynt .
Jk heb een slot,
Dat ligt in den Ronden ; 't is stevig ommuurd .
De Jongen.
Een knoop geboden !
eer Gynt .
Er mag 'n borrel op staan .
Minder to bieden zou schande zijn .
E e n Tweede.
Hij is moppig, de oude !

(de menschen komen om hem been staan) .
eer Gynt .
Grave, mijn klepper.
Wie biedt er?
Een-uit-den-troep .
Waar loopt hij ?
eer Gynt .
Heel in 't Westen,
Ver van bier, jongens! Die Braver kan vliegen
Zoo gauw, zoo gauw - als eer Gynt maar kon liegen !
Stemm0n.
Wat heb je nog meer?
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eer Gynt .
Zoowel lorren ale goud !
't Is gekocht met verliee ! 'k Verkoop het met scha !
Een Jongen .
Roep op
eer Gynt .
Een Broom van een boek-met-klampen !
Die 's voor een krommen vischhaak to koop
De Jongen .
Naar den dowel met droomen
eer Gynt .
Mijn keizerschap!
Dat goof ik to grabbel ; je moogt en om vechten!
De Jongen .
Is de kroon er bij ?
eer Gynt .
Van het prachtigste stroo !
Die past de' eerste die ze zich op zijn hoofd zet!
Hier is nog meer ! Een wmdei, kick !
Een grijs haar van een gek ! Een profetenbaard !
Allen krijgt hij die mij toont op den berg
Den wijzer met opschrift : her loopt de weg
D e Leensman (die er bijgekomen is) .
Mijn goede man, als Bat lang nog zoo duurt,
Kan het zijn Bat je zoo in 't arrest wordt gestuurd .
eer G y n t (met zijn hoed in de hand) .
Best mooglijk . Maar zeg mij, wie was eer Gynt?
De Leensman .
Geen gekheid l . . .
eer Gynt .
ardon ! Ik meen het in ernst !
De Leensman .
ch, ze zeggen, hij was een afschuwelijk dichter. . .
eer Gynt .
Een dichter. . . ?
De Leensman.
Ja, al wat sterk was en groot,
Dat stelde hij voor alsof hij 't had gedaan .
Maar permitteer, vriend -- ik heb andere plichten . . . (af).
eer Gynt.
En waar is hij nu, die merkwaardige man?
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Een oudere Man.
Hij troic over zee naar een ver, vreemd land ;
Daar grog het hem slecht, als men wel had verwacht
En jaren geleden hing men hem op.
eer Gynt .
Gehangen? Kijk kijk, dat dacht ik wel !
Wijlen eer Gynt bleef tot 't laatst zich gehjk. (groet) .
Vaarwel - en vriendelijk dank voor vandaag!
(gaat enkele schreden verder, maar blij ft weer staan) .

Zeg, vroolijke jongens en aardige meisjes,
Zal ik, op mijn beurt, je nu een verhaal doers?
Verscheidenen.
Ja, weet je er een ?
eer Gynt .
Dan is het in orde .
(komt nader; er glijdt als een vreemde uitdrukking over
zijn gezicht) .

In San Francisco groef ik naar goud.
Heel de stad was van kermisvolk vol .
Een kon vioolspelen met zijn teenen ;
Een danste een Spaanschen daps op zijn knieen.
Een derde, hoorde ik, maakte verzen
Terwijl men zijn hersenkas doorboorde .
Daar kwam ook de duivel met zijn kunsten ;
Wou zien, als zoovelen, wat to verdienen .
Zijn kunst was dit : op bedrieglijke wijs
Te kunnen knorren als 'n werklijke big .
Zijn persoonlijkheid trok, hoewel onbekend .
't Huis was tj okvol, de verwachting groot .
Hij kwam op in een mantel met zwierende slippers
„Man muss sick drapieren", zoo zeggen Duitschers --Maar onder dien mantel, moat niemand moist,
Was 't hem gelukt een big to verstoppen .
En nu kon de voorstelling dan beginners.
De duivel kneep en de big gaf geluid dan .
't Geheel werd gegeven als een fantazie
ver 't bigge-bestaan, 't zij gevangen of vrij ;
Tot slot een schreeuw, of de slager stak,
Waarna dan de artiest buigend groette en grog .
't Geval werd door vaklui heel druk besproken,
De toonaard gelaakt zoowel als geroemd ;
't Stemgeluid klonk toch to dun, vonden som'gen,
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Andren den doodsschreeuw to veel bestudeerd .
Maar dit werd door alien beaamd : als geknor
Was de prestatie bepaald overdreven .
Kijk, zoo ging 't den duivel, omdat hij dom was
En met zijn publiek geen rekening hield .
(hij groet en gaat been . Een weifelend zwijgen valt over
de menigte) .

inksteravond . In het groote bosch . Verder •weg, op een stuk ontgonnen land, een but met een rendiergewei boven den gevel .
eer Gynt kruipt door bet bout en zoekt wilds uien .

eer Gynt .
Dit bier is een standpunt . Wear is 't volgende ?
nderzoek alles en kiss den bet bests .
Zoo deed ik ook - van boven van Caesar
Tot heel beneden near Nebukadnezar .
Zoo moest ik flu toch heel den Bijbel doorwerken .
De oude nam weer tot zijn moeder zijn toevlucht .
Er staat immers ook : uit stof zijt gij geboren . . .
't Geldt in dit levee je buik to vullen .
Met then to vullen? Dat lijkt mij niet bijster
Ik zal liever slues zijn en strikken zetten .
Hier is weer water ; dorst zal ik niet lijden ;
nder wilds dieren ga 'k voor nummer een door .
Als ik eenmaal sterf -- wet allicht zal gebeuren
Dan kruip ik onder 'n omgewaaiden boom,
En dek, - als een beer - mij met dome blaren
En tits in den bast met heel groote letters
„Hier rust eer Gynt, geschikte vent,
Keizer van heel de dierenbent ."
Keizer?
(lacht in zichzelf ) .

Jij oude waarzeggerskoekoek !
Je bent geen keizer ; je bent een ui .
Nu zal 'k je schillen, mij n waarde eer !
Het helpt niet of je al built of smeekt .
(neemt een ui en sehilt laag voor laag .
of)

Dear ligt de gehavende buitenste huid
De schipbreukeling op de kiel van de jol .
Hier de passagiershuid, schraal en dun -448
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Heeft in haar smack toch jets weg van eer Gynt,
Daaronder weer zit de goudgravers-ikheid ;
Het sap is aer uit -- als 't er oojt in geweest is !
Die dikke huid her, met die harde slip,
Is de pelsjager can de Hudsons-baai .
Dat daaronder lijkt op een kroon - dank-je wel!
at gooien wij zonder praatj es maar weg.
Hier de oudheidsnavorscher, kort, maar krachtig .
En her de profeet, kersversch en sappig .
Hij stinkt, als geschreven staat, naar logen,
Dat een eerlijk man tranen krijgt in de ocgen .
Bit huid] e, dat week en slap zich last rollers,
Is 't heertje dat lui en lekker geleefd heeft .
Bat nu komt lijkt ziek . Het heeft zwarte strepen Zwart kan beteeknen priestess en negers .
(plukt er verscheidene tegelijk .
of)

Wat een verbazende massa lagers !
Komt nu de kern niet voor den dag haast ?
(plukt den heelers ui kapot) .

Neen, nog altljd niet ! Tot 't allerbinnenste
Zijn 't allemaal hujdjes - al kleiner en kleiner . . .
Natuur is wel geestig !
(goon de overblijfselen weg) .

ch, al dat gepieker!
Ga je can het denken, ku' j' heel licht struiklen.
Nu, lk heb althans van gevaar nets to vreezen
Ik hg hier stevig op handers en voeten .
(krabt zich in den nek) .

'n Wonderlijk stel, de heele boel toch!
't Lev'n, als men zegt, heeft een vos achter de ooren ;
1Iaar grijpt men er naar, gaat heer vos can den haal,
En men vangt dan wat anders - of ook niemendal.
(hij is de but genaderd, krijgt ze in het oog en schrikt) .

Die but daar? In 't pijnbosch . . . ! 0 !
(wrij ft zich de oogen) .

't Is mij net
f ik eens can dat bouwwerk kennis had . . .
'n Rendierschedel die prijkt can den gevel . . . !
Een zeemeermin, half vjsch, half vrouwmensch . ., !
Leugens ! Geen zeemeermin ! . . . Spijkers -- planken . . .
'n Slot dat afsluit die spookgedachten . . .
29
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S 01 v e j g (zingt in de hut) .
Nu is bier voor 't inksterfeest alles bereid .
Mijn lieve jongen, zoo ver, ver weg . . .
Je komt toch, zeg?
Heb je een zware vracht,
Gun je dan tij d .
Je weet dat ik wacht . . .
Dat heb ik gezeid.
e e r G y n t (staat op, stil en doodsbleek) .

Een die getrouw bleef - en een die vergat .
Een die verloor -- en een die nog had.
0, ernst ! -- 't Is onherroepelij k !
0, angst! - Hier lag mijn keizerrijk!
(loopt bet bosch in) .

Nacht . Heide met pijnboomen. Een boschbrand heeft gewoed . Verkoolde boomstammen mijlen ver. Witte nevels bier en daar over denw
boschgrond hangend .
eer Gynt loopt haastig door bet bosch .

eer Gynt .
Asch en nevel, stof dat opwaait,
Reeds genoeg bouwstoffen bier !
Stank en rottigheid van binnen,
Al tezaam 'n gepleisterd graf.
Dicht, droom, doodgeboren weten
Vormt den voet der pyramide ;
Daarop rijst 't gevaart ten hoogen
Met een trap-opgang van logen .
Vlucht voor ernst, afkeer van boete,
Als een wapenschild er boven,
rijken met deze oordeelswoorden :
et rue Gy'ntus Caesar fecit!
(luistert) .

Wat een schreien ! - Kinderstemmen ?
Schreien, maar of 't zingers waar' . . .
Voor mijn voeten rollers kluwens . . .
(schopt er naar) .

Weg ! Je maakt bet gaan mij zwaar .
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D e K 1 u w e n s (op den grond) .
Wij zijn gedachten ;
ns moest je denken . .,
Trippelvoetjes
Moest je ons schenken!
e e r G y n t (loopt er om been) .
't Levers schonk ik maar aan eenen . .
't Werd een wicht met scheeve beenen !
De Kluwens .
Als trillende stemmen
We omhoog zouden varen .
Nu moeten wij rollers
Als kluwens garen .
e e r G y n t (struikelt) .
Kluwen ! Jij vervloekt gedrocht !
Is 't je vader dies jij zocht ?

(vlucht) .
Verwelkte Blares (vliegeninhetrond) .
Wij zijn een leuze,
Jij moest ons verkonden !
Zie hoe bet droomen ons
Jammerlijk wondde .
Doorknaagd van wormen
Aan alle zijden . . .
Nooit mochten we om vruchten
Als krans ons spreiden .
eer Gynt .
Niet voor niet was je ontstaan toch
Ligt maar stil en client voor melt nog .
Een Suizen-in-de-lucht .
Wij zijn gezangen ;
ns moest je zingers!
Duizenden males
Kwam je ons bedwingen .
Diep in des barters schrijn
Lagers we en wachtten.
Hoe wij ook smachtten, A
Nooit kwam jij ons bevrian .
Gif in j e keel nu !
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eer Gynt .
Gif in jou, jou dwaas gebleer !
Had 1k soma tied voor gepoetiseer?
(shat zich door het kreupelhout heen) .
D a u w d r o p p e l s (druppelen van de
takken).

Wij zijn tranen,
Die je niet stortte toen.
IJskorst, die schrijnt en pijnt,
Konden wij smelten doer,
Nu zit de angel
In 't hart gestoken ;
Dicht is de wood flu,
De macht gebroken .
eer Gynt.
'k Heb gehuild in 't slot van Ronden
Toch werd 'n staart mij aangebonden !
Geknakte Halmen .
Wij zijn daden,
Waarom niet volbracht ons?
Twijfel, de moordende,
Kloof de en ontkrachtte ons .
Aan 't erode der dagen
Komt onze schaar
m j e aan to klagen
Je loon ligt klaar !
eer Gynt.
Schurkenstreek ! Mij toe to schrijven
Wat ik nimmer kon bedrijven!
(ijlt weg) .

Aase's Stem (ver weg) .
Foei, wat een voerman !
Wierp mij daar om op 't pad !
Sneeuw viel hier voor een pool ;
Maakt mij zoo vuil en nat .
Mis grog de heele nt .
eer, zeg, waar is nu 't slot?
Satan verleidde je met
Bezem nit 't varkenskot !
eer Gynt .
't Best is 't maar mij weg to pakken.
Moet je nog bij al je zonden
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ok die van den duivel dragen,
Dan zal je wel gauw bezwijken .
.
(haastig of)

Een ander gedeelte van bet bosch.

eer Gynt .
Een graver! Een graver! Waar zit Julie, honden?
Gezang uit balkende kostermonden ;
Een rouwfloers, gebonden om mijn hoed .
Ik heb vele dooden; die begraaf ik flu!
De Knoopengieter (met eenkistmet
gereedsehappen en een grooten gietlepel, komt uit een zijweg) .

De Knoopengieter .
Goejenavond, oude!
eer Gynt.
Van 't zelfde, man !
De Knoopengieter .
't Schijnt dat je haast hebt . Waar gaat bet been?
eer Gynt.
Naar 't grafmaal .
De Knoopengieter .
Zoo? Ik zie niet heel goed ...,
Met verlof - je beet bij geval toch geen eer?
eer Gynt.
eer Gynt, als men zegt .
De Knoopengieter.
Wel, dat noem ik een bof !
eer Gynt moet 'k juist halen, vanavond flog .
eer Gynt.
Moet je? Wat wil je dan?
De Knoopengieter (wijst op zijn
gietlepel) .

Kijk maar eens bier :
'k Ben knoopengieter. Jij moet in mijn lepel .
eer Gynt.
Wat moet ik daarin?
De Knoopengieter .
mgesmolten worden .
eer Gynt.
Gesmolten ? . . .
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De Knoopengieter.
Hier, bij is leeg en geschuurd .
Je graf is gegraven, je kilt besteld .
Je lichaam daar zullen de wormen aan smullen . . .
Maar ik hob order, om, zonder dralen,
op last van mijn Meester je ziel to balm .
eer Gynt .
nmooglijk! Zoo zonder vooraf jets to zeggen . . . !
De Knoopengieter.
't Is 'n oud gebruik bij doop en bij grafmaal
In stilte den dag voor bet feest to kiezen
En aan de' eeregast Keen woord to verliezen .
eer Gynt .
Zeer zeker. Mijn hoofd loopt me wel wat om .
Je bent dus . . . ?
De Knoopengieter.
Je hoorde 't toch : knoopengieter .
eer Gynt.
Begrepen! Veel namen heeft 't hove kindje .
Zoo zoo, eer, kom je dus daar to belanden!
Maar dit goede, vriend, is Keen eerlijk spel
Ik weet dat ik beter behandling verdien ;
Ik bon niet zoo slecht als je wellicht gelooft,
lob bier op aard heel veel goods gedaan, . .
In 't ergst geval kan men eon domkop mij noemen,
Maar volstrekt niet zulk eon bizonder groot zondaar .
De Knoopengieter .
Neon, daar zit ook juist de knoop, mijn vriend :
Je bent ook goon zondaar in hoogeren zin ;
En daarom ontglip je aan de vagevuurspijnen,
En kom je in mijn lepel, gelijk zooveel andren .
eer Gynt .
Noem 't zooals je wilt, lepol of vuurpoel :
Brown stout of ale, 't is allobei bier .
Weg, Satan !
De Knoopengieter .
Je bent toch niet zoo onbeleof d
m to denken dat 'k loop op eon paardevoet?
eer Gynt .
p paardevoet of vosseklauw -ap jo weg! En let op wat jo doet!
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D e Knoopengieter .
Mijn vriend, je verkeert in een groote dwaling.

w'

hebben allebei haast, en om tijd to sparen
Zal ik je nu eens de zaak verklaren.
Je bent -- ik heb 't uit je eigen mood
Niet wat men noemt een geweldig zondaar ;
p z'n best middelmatig . . .
eer Gynt .
Kijk, flu begin je
Verstandig to praten . . .
De Knoopengieter .
Ja -- wacht nog even ;
Maar je deugdzaam to noemen, dat zoo wat to ver gaan . . .
eer Gynt .
Daar mask ik ook ganschlijk geen aanspraak op .
De Knoopengieter .
us zoo tusschen-in, zoo om-en-bij .
Een zondaar van 't echte, voorname slag
Vindt men in dezen tijd niet langs den weg .
Daar hoort wat meer toe dan ploetren in vuil :
Echte zonde eischt ernst, echte zonde eischt kracht .
eer Gynt .
Ja, dat 's waarachtig een juiste bewering :
Je moet er op los gaan als de Berserken .
De Knoopengieter .
Jib, evenwel, nam de zonde licht op .
eer Gynt .
Uitwendig maar, man, als een voile plek .
De Knoopengieter .
Nu worden wij 't eens . De zwavelpoel
Is niet voor jullie die ploetert in 't vuil . . .
eer Gynt .
En dus, mijn vriend, kan ik vrij weer heengaan?
De Knoopengieter .
Neen, dus, mijn vriend, wor' je omgesmolten .
eer Gynt .
wat is dat voor een streek dien je hebt bedacht
Hier bij ons, terwijl ik in 't buitenland toefde?
De Knoopengieter .
t Gebruik is zoo oud als t ontstaan van de slang
En berekend om waardeverlies to voorkomen .
Je kent toch het handwerk
weet wel dat vaak
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Een gietsel mislukken kan en nets meer waard is .
Sours worden het knoopen zonder oog ;
Wat zou jij doen ?
.
'keer
GooideGynt
't gietsel
weg .
De Knoopengieter .
Jawel ; Jon Gynt verstond ook dat kunstje,
Zoolang er nog splint was in geldkist en zak .
Maar Meester, zie-je, die is heel spaarzaam,
En daardoor wordt hij een welgesteld man .
Hij gooit niet weg, als geheel ondeugdlijk,
Wat er als grondstof nog valt to gebruiken .
Jij was bedoeld als een blinkende knoop
p 't vest van de wereld ; maar 't oog Meld niet.
Daarom moet 'k je nu met het uitschot smelten,
m, zooals 't heet, op to gaan in de massa .
eer Gynt .
Je bedoelt toch niet mij met Jan, iet en Klaas
Samen to smelten weer tot jets nieuws ? . . .
De Knoopengieter.
Ja, dat is inderdaad juist mijn plan .
Dat hebben we met niet zoo wein'gen gedaan .
In Kongsberg 1) doen zij ook zoo met de munten
Wier stempel afsleet door 't to lange rollen .
eer Gynt .
Maar dat 's een gemeene schraperij !
Beste vriend, hoor eens, last mid nu vrlj!
Een hoop zonder oog, een versieten stuk geld
Wat 's dat voor een man in je Meesters positie ?
De Knoopengieter.
0, hoe dan ook, als de geest er maar in is,
Heeft als metaal iemand altijd nog waarde .
eer Gynt.
Neen, zeg ik ! Neen ! Met hand en tand
Zal 'k mij verzetten . Allen liever dan dat !
De Knoopengieter.
Maar wat dan anders? Wees toch verstandig :
Jij bent niet luchtig genoeg voor den hemel, . .
1) Een stadje in Numedal, bekend our zijn zilvermijnen en our de
Kon . Munt, die daar gevestigd is .
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eer Gynt .
'k Ben bescheiden ; mijn streven gaat niet zoo hoog ;
Maar van mij-zelf geef ik nets af .
Laat mij straffen op de oude manier, naar de wetten!
Zet mij een tijdlang bij hem-met-den-hoef
Een honderd jaar, als 't niet minder mocht kunnen .
Kijk, dat is jets wat iemand kan dragen ;
Want de pijn is toch enkel moreele pijn,
En dus ook wel niet zoo pyramidaal .
't Is een overgang, zooals geschreven staat,
En zooals de vos zei 1 ) - men wacht dan ; eens slaat
Het uur der verlossing ; men trekt zich terug,
En hoopt maar intusschen op betere dagen . . .
Maar dat andere - op to moeten gaan
Als een stofje in een vreemd, onverschillig lichaam, ale . . .
Die gjetlepel-manier, dat oplossen van Gynt -Dat brengt mij in 't diepst van mijn ziel in opstand!
De Knoopengieter.
Maar waarde eer, hoe kom je er bij
Zoo'n drukte to waken om kleinigheden !
Je-zelf ben je vroeger toch nooit geweest
Wat hindert 't dan of je voorgoed moet sterven?
eer Gynt.
Ben ik nooit geweest. . . ? Neen, nu moet ik toch lachen !
eer Gynt is wat andere geweest dus ? ch kom !
Neen, Knoopengieter, je praat in den blinde .
Kon je doorzoeken mljn hart en mijn nieren,
Dan vond je daar eer en nog eens eer.
En stellig nets andere en ook niet meer .
De Knoopengieter.
Dat kan toch net wear zijn . her heb ik mijn order.
Kijk, bier staat dujdlijk : eer Gynt moet je vordren.
Hij heeft zijn levensbestemmjng gemist .
In den gjetlepel met hem, ale gansch mislukte .
eer Gynt .
Malligheid ! Er is zeker een ander bedoeld .
Staat er werkelijk eer? Is 't niet Rasmus of Jon?
De Knoopengieter .
Die heb ik allang gesmolten .
1 ) „' t Is een overgang, zei de vos toen ze hem de huid at.
stroopten" . Noorsche zegswijs .
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Kom dus goedschiks en verspil geen tijd meer!
eer Gynt .
Waarachtig niet! Ja, dat zou wat moois zijn,
Als bet morgen dan bleek dat een antler bedoeld was
Jij bent verantwoordlijk, mijn goede man!
as dus maar op voor wat volgen kan . . .
De Knoopengieter.
1k heb bet op schrift bier . ..
eer Gynt.
Maar gun mij toch tijd!
De Knoopengieter .
Wat wil je dan doers?
eer Gynt .
Bewij zen wil ik
Bat ik mij-zelf was mijn heele levers ;
En dat 's toch de kwestie waarover wij keven .
De gnoopengieter .
Bewij zen ? Hoe?
eer Gynt .
Met getuigen, attesten .
De gnoopengieter .
1k vrees dat mijn Meester die niet zal erkennen .
eer Gynt .
nmooglij k ! En trouwens : komt tij d, komt zorg.
Lieve man, last mij stellen mij-zelf als borg ;
1k ben zoo weer terug. Men komt eens maar ter wereld,
En men houdt aan zichzelf, als schepsel, vast .
Zeg, zijn wij 't flu eens, wij ?
De Knoopengieter.
Nu ja, enfin .
Maar onthou ; 'k vied je weer op den volgenden kruisweg!
( eer Gynt loopt hard weg) .
Verder-weg in bet bosch .

e e r G y n t (in voile vaart) .
Tijd is geld, als geschreven staat .
Wist ik flu maar waar die kruisweg komt ...
Misschien is 't nog ver, misschien al vlak bij,
De grond brandt mij bier als gloeiend metaal .
'n Getuige ! 'n Getuige ! Waar vind ik er een ?
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Het is haast ondenkbaar bier in bet bosch .
De wereld is knoeiwerk, de inrichting slecht,
Moet je bewijzen je zonneklaar recht.
(Een krom-gebogen oude man, met een stole in de hand en
een zak op den rug, sukkelt voor hem uit) .
D e 0 u d e (blijft staan) .

Ach goede beer, 'n aalmoes voor 'n dakloos man
eer Gynt .
't Spijt me ; ik heb geen klein geld bij de hand . . .
De
ude .
ries eer ! Neen maar ! Dat is een ontmoeting . . .
eer Gynt .
Wie bee je?
De ude.
Kent bij de' oude van Ronden niet meer?
eer Gynt .
Maar je bent toch niet . . . ?
De ude .
De Dovre-koning, vader
eer Gynt .
De Dovre-koning? Meen je 't? De Dovre-koning, zeg?
De
ude .
ch, ik bee er maar heel slecht aan toe . . .
eer Gynt .
Geruineerd?
De
ude .
Uitgekleed tot op bet hemd !
Nu loop ik to beedlen met 'n honger als 'n wolf .
eer Gynt .
Hoera ! Zoo'n getuige groeit niet aan de boomen !
De ude.
Mijnheer de pries wend ook grijs, Binds 'k hem zag .
eer Gynt .
Waarde schoonpapa, de jaren knagen en slijten .
Noh ; wij halen 'n streep door private affaires,
En, bovenal geen familie-twist .
Ik was toen een dolleman . . .
De ude .
ch ja, och ja -long was de pries . En wat doe je dan al niet !
Maar wijs was de pries om zijn bruid to verlaten :
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Daar heeft hij zich schande en verdriet mee bespaard .
Want surds heeft zip zoo er op los geleefd . . .
eer Gynt .
ch kom !
De ude.
Zij was er wat naar aan toe !
denk sees aan ! -- woont zij samen met Trond .
En nu
eer Gynt.
Welke Trond ?
De ude .
Van den Walberg.
eer Gynt .
Hem? Aha !
Hij was 't wise ik sees die drie meiden ontstal .
De ude.
Mijn kleinzoon is groot en vet geworden,
Heeft een bloeiend kroost over 't heels land . . .
eer Gynt .
Ja, goede man, spaar mij je verhalen ;
Er ligt jets heel anders mij nu op het hart . . .
lk bee in een moejlijk parket geraakt naamlijk
En verlang een getuigenis of een attest .
Daarmee kan vader het best mij helpers
lk heb daar natuurlijk ook wel wat voor over . . .
De ude.
Zoo zoo? gars ik werklijk den pries van dienst zijn?
Misschien krijg 'k dan ook een getuigschrift in ruil?
eer Gynt .
Met alle plezier! 'k Zit slecht in mijn kontanten ;
Men most zuinig zijn, sparse aan alle kanten .
Maar hoor nu wat de zaak is . Je west nog wel
Then i.k kwam our je dochter, op Ronden, then tag . . .
De ude .
Dat zal waar zijn, pries!
eer Gynt .
Neen, nu geen „pries" meer !
Genoeg . Jullie wilden met alle geweld then
't Gezicht mid benemen door 'n arses in de lens
En van eer Gynt een trol gaan makers .
Wat deed ik then? lk bleef mij verzetten,
Zwoer tat 'k op eigen beenen wou staan ;
lk deed afstand van ljefde en eer en macht,
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En dat alles alleen om mij-zelf to zijn .
Dit feit, zie-je, moet je flu plechtig bezweren ...
De ude .
Dat kan i k niet !
eer Gynt .
Wat is dat flu voor praat?
De ude .
Je wilt mij toch niet tot een leugen dwingen?
Je weet toch wel dat je onze trolbroek aantrok,
En dronk van de mee . .. ?
eer Gynt .
Ja, je lokte verleidend . . .
Maar tegen 't beslissende bleef 'k mij verzetten,
En 't is juist daaraan dat men zijn man kept .
Het eind van het lied - dat is 't waar 't op aankomt .
De ude.
Maar aan dat einde hid' je juist vast .
eer Gynt .
Wat is dat voor onzin ?
De ude .
Toen je Ronden verliet,
Schreef jij je achter 't oor mijn levensleuze .
eer Gynt .
Welke?
De ude .
Het woord .. . het afsnijdende, sterke . . .
eer Gynt .
Het woord . . . ?
De ude .
Dat scheidt tusschen menschen en trollen,
En zegt : trol, wees u-zelf genoeg !
e e r G y n t (wijkt achteruit) .
Genoeg!
De ude .
En al je denken en streven
Was sedert om naar dat woord to levee . . .
eer Gynt .
't Mij ne ? eer Gynt's ?
D e 0 u d e (huilt) .
Dat is ondankbaar
Je leef de als een trot, maar je held het verborgen .
't Woord dat 'k je leerde stelde je in staat
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Je op to werken tot welgesteld man . . .
En nu kom je her en wilt nets moor weten
Van mij en van 't woord waar je 't aan hebt to darken!
eer Gynt .
G e n o e g! 'n Bergtrol ! Een egoist
ch, dat is nonsens - zoo zeker als jets !
D e 0 u d e (haalt eon pak ouda cow,
renter to voorsehijn) .

Denk je, we hoods' er goon kranten op na?
Wacbt ; zal je eons zien bier, rood op zwart,
Hoe de „Bloksberg- ost" je prijst en verheerlijkt ;
En 't zelfde deed ook bet „Hekleberg's Nieuwsblad" 1 ),
Al sinds den winter toen Jo vertrok .
Wil je ze lezen, eer? Doe 't dan gerust ;
Hier staat jets onderteekend met „ aardehoef",
En her : „Van bet trolachtig-nationals" .
De schrijver brengt bier doze waarheid near voren :
Dat 't weinig aankomt op steam en boron,
Als je er maar ov'rigens jets op gelijkt .
„ rs g e n o e g", besluit hij, „drukt des trols stempel
p den man" - en dan noemt hij jou als exempel .
eer Gynt .
Een bergtrol? 1k!
De
ude.
Ja, 't is klaar als de dag !
eer Gynt .
Kon dus net zoo good zijn gebleven waar 'k was?
Kon in Ronden zitte' in behaaglijke rust?
Sparer zorg en moeite en menig pear schoenen?
eer Gyut - een trol ? . . . Dat is onzin ! Dat 's klets !
Vaarwel ! Daar hob je eon fooi voor tabak.
De
ude .
Maar lieve pries eer! . . .
eer Gynt.
ch kom, je bent gek,
f misschien kindsch. Zoek eon hospitaal op !
De
ude .
Kijk, dat is bet nu joist wet ik zoek .
Maar mijn kindskindren, zooals ik al zei,
Hebben verbazend veel macht her in 't land ;
1)
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En zij zeggen, 'k bests alleen maar in boeken .
't fleet we!, het ergst is je eigen f amilie . . .
Ik, arms, voel wat een waar woord dat is .
't Is hard voor verdichtsel en onzin to gelden . . .
eer Gynt.
Goede man, dat ongeluk overkomt velen .
De
ude .
En wij zelf, wij hebben geheel geen hulpkas,
Geen spaarvarken en ook geen armenbus ;
In Ronden zou zoo iets toch ook niet passers .
eer Gynt .
Neen, daar gold des duivels : wees je-zeif genoeg !
De
ude .
0 de prins mag zich over dat woord niet beklagen .
En als hij, op eene of andere wijs . . .
eer Gynt .
Maar man, je bent heelemaal op een dwaalspoor :
Ik ben zedf, als men zegt, zoo kaal als een kerkrot !
ude .
De
Dat is toch niet mooglijk! De prins zou arm zijn?
eer Gynt .
Straatarm . Mijn prinselijk ik is verpand,
En dat is jullie schuld, gij vervloekte trollen!
Je ziet, dat 's 't gevolg van het slechte gezelschap .
De ude.
Dan is dus de kans voor mij ook weer verkeken !
Vaarwel ! 't Is we! 't best dat 'k in stad zie to komen .
eer Gynt.
Wat wil je daar?
De
ude .
Naar de komedie gaan .
Zij vragen in 't blad nationals sujetten . . .
eer Gynt.
Nu, goede rein dan ; en groet ze van me !
Ads 'k los komen kan, ga ik ook then weg .
Dan schrijf ik een farce, zoo dwaas als diepzinnig,
Die heeten zal : Sic transit gloria mundi."
(loopt hard weg . De ou-de roept hem na) .
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eer Gynt .
Nu komt 't er op aan, eer, en meer nog dan ooit !
Dat Dovresch „genoeg" heeft bet oordeel gesproken.
't Schuitje is wrak, je moet drijven op planken .
Alles liever dan tusschen 't verongelukt stukgoed !
De Knoopengieter (ophetkruispunt) .
Nu dan, eer Gynt, waar is nu je attest?
eer Gynt .
Is bier de kruisweg? Dat gaat mij to vlug!
De Knoopengieter .
'k Lees op je gezicht, of 't een uithangbord was,
Wat 't brief] a vermeldt nog voor ik 't gezien heb .
eer Gynt .
Dat rennen verveelt me - je kunt licht verdwalen . ..
De Knoopengieter .
Ja, en dan nog : waar leidt hot je been?
eer Gynt .
Maar al to waar ; bij nacht in eon bosch...
De Knoopengieter.
Ginds sjokt eon oud man. Zal 'k dien eens roepen?
eer Gynt .
Neen, last hem maar . $ij is dronken, mijn beste !
De Knoopengieter.
Maar misschien zou bij .. .
eer Gynt.
Stil; neen - last hem loopen !
.DoKnoopengieter .
Nu
zijn wig dan klaar?
eer Gynt.
Een vraag nog maar !
Wat is dat : „zichzelf to zijn" welbeschouwd toch?
De Knoopengieter.
Een zonderling vragen, vooral in den mood van
Eon man die nog pas . . .
eer Gynt .
Goof kort en goed antwoord !
De Knoopengieter.
Zichzelf to zijn, is zichzelf to dooden .
Maar aan jou is die uitleg bepaald verspild!
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Laat ons zeggen daarom : overal to verschijnen
Met mijn Meesters bedoeling als uithangbord .
eer Gynt .
Maar als iemand flu nooit to weten kwam
Wat Meester met 'm voor had?
De Knoopengieter.
at moet hij voelen .
eer Gynt.
Maar hoe dikwijls misleiden gevoelens ons niet
En dan gaat men ad undas in 't midden des levees.
De Knoopengieter .
Zeer waar, eer Gynt ; 't gebrek aan juist voelen
Doet hem-met-den-hoef de beste vangst doers .
eer Gynt .
Dit bier is een uiterst verwarde historie .
Hoor eens, 'k doe van bet mijzelf-zijn afstand ;
Het kon mooglijk lastig zijn bet to bewijzen .
at deel van de zaak, dat beschouw 'k als verloren.
Maar onlangs, toen eenzaam 'k bier dwaalde op de hei,
Voelde ik mien geweten heel ernstig knagen .
Ik zei tot mid-zelf : je bent toch een zondaar . . .
De Knoopengieter .
Nu schijn je van nieuws of aan weer to beginners . . .
eer Gynt.
Wel neen, volstrekt niet ; een groot zondaar, meen ik :
Niet in daden alleen, ook in woorden en willen .
In 't buitenland heb ik schandalig geleefd . . .
De Knoopengieter .
Kan zijn ; maar zou 'k 't geregistreerd mogen zien?
eer Gynt.
Ja, gun mij den tijd maar : dan zoek ik een priester,
Biecht hale-over-kop, en ik breng je 't attest .
De Knoopengieter .
Ja, als je dat brengt, flu, dan is bet in orde
En blijf je gespaard voor die gietlepel-kwestie .
Maar mien order, eer...
eer Gynt .
Dat papier is oud ;
at is gewis van een vroegeren datum ;
Toen leefde ik een tijdlang zoo mislijk en slap
En speelde profeet en geloofde aan hat Fatum .
us, mag ik 't beproeven ?
30
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De Knoopengieter .
Ja maar . . . !
eer Gynt.
ch kom,
Je hebt toch zeker niet veel to doers .
Hier in 't district is de lucht zoo gezond ;
De menschen levee daardoor zooveel langer.
Bedenk wat de priester van Justedal schreef
„'t Is zeldzaam dat iemand bier sterft in dit dal" 1 ) .
De Knoopengieter.
Tot den volgenden kruisweg - maar dan niet langer .
eer Gynt.
Een priester, al moet ik hem grijpen met tangen!
(draaf t weg) .

Heideheuvel. De weg gaat slingerend opwaarts.

eer Gynt.
Die kan mij nog dienen tot velerlei,
Zei Esben Z), en raapte een eksterwiek op.
Wie had ook gedacht dat je zondenschuld
Je den laatsten avond nog vrij zou makers?
Nu, eig'lijk blijft 't zaakje al even leelijk,
Want bet brengt me nit de asch in bet vuur toch ten slotte.
Maar er is ook een troostwoord, oud en beproefd,
Dat zegt : zoolang levee er is, is er hoop .
(een etagere persoon, in een hoop-opgenomen priesterkleed
en met een vogelvangersnet over den schouder, loopt snel den
heuvel op) .

eer Gynt .
Wie daar? Een prest met een vogelnet?
eer, je bent toch bet troetelkind van de Fortuin . -Goej enavond, eerwaarde ! Het pad is ofschuwlijk . . .
De Magere .
Dat is 't ; maar wat doet men al niet voor een ziel?
1) Matthias Foss, 1714-1792, in zijn beschrijving van Justedal
(1750) . - Z) Esben Askeladd, uit een oud volkssprookje, „De princes wie niemand den mood kon snoeren". (Zie Logeman, Commentary,
bl. 338).
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eer Gynt .
Aha ; is er een die gaat hemelen?
De Magere.
Neen ;
1k hoop dat hij op een anderen weg is .
eer Gynt.
Eerwaarde, mag ik met u meegaan een eindje?
De Magere .
Heel graag; gezelschap, dat is naar mijn zin .
eer Gynt .
'k Heb jets op mijn hart, en . . .
De Magere.
Heraus ! Vooruit !
eer Gynt .
U ziet bier voor u een sc hikkelijk man .
1k heb noon tegen de wet gezondigd ;
Heb noon achter slot en grendel gezeten . . .
Doch, somtijds verliest men vasten voet
En struikelt . . .
De Magere.
Ach ja, dat gebeurt zelf s den beste .
eer Gynt.
Die kleine zonde' ...
De Magere .
Alleen kleine ?
eer Gynt.
Ja;
Van zonden „en gros" Meld ik altijd mij vrij .
De Magere .
Ja, goede vriend, last mij dan maar met rust
1k ben niet degene voor wien u mij houdt ...
U kijkt naar mijn vinger? Wat vindt u daaraan?
eer Gynt .
'n Merkwaardig ontwikkeld nagelsysteem .
De Magere .
En nu weer? U kijkt zoo tersluiks naar mijn voet?
eer G y n t (wijst) .
Is die hoef een echte ?
De Magere .
Daar vlei ik mij mee .
.
e e r G y n t (neemt zijn hoed of)
'k Had een eed willen doers dat u priester was ;
30*
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En zoo heb ik de eer
nu, best is best . . .
Staat open de zaaldeur, vermijd dan de keuken ;
Kan je treffen den koning, ontwijk den lakei dan .
De Magere .
Uw hand ! U schijnt me iemand zonder vooroordeel .
Nu, vriendlief, waar kan ik u mee van dienst zijn?
Maar u moet om macht of om geld mij niet vragen
Dat kan 'k u niet schaffen, al wou u mij hangen .
U hebt geen idee van zoo'n slapte in de taken .
En die geweld'ge acht'ruitgang in de' omzet ;
Geen aanvoer van zielen ; to hoof en to gras slechts
Een enkle . . .
eer Gynt .
Is 't menschdom zoo merkbaar verbeterd ?
De Magere.
Integendeel, schandlijk grog 't juist achteruit :
In een gietlepel komen de meesten terecht,
eer Gynt .
Nu ja - van dien lepel heb 'k ook wat gehoord ;
Dat was eigenlijk de aanleiding dat ik bier kwam .
De Magere.
Spreek vrij uit !
eer Gynt.
Was bet niet onbescheiden,
Dan zou ik wel wenschen . . .
De Magere.
Een toevluchtsoord? Wat?
eer Gynt .
U raadt mijn verzoek al nog voor ik bet uitspreek .
't Bedrijf gaat, zoo zegt u, met buster goed ;
Misschien dat u 't daarom ook niet al to nauw neemt . . .
De Magere .
Maar vriendlief. . .
eer Gynt.
Mijn eischen zijn niet buitensporig.
Eenig loon is eig'lijk volstrekt niet noodzakelijk ;
Enkel vriendelijke omgang, naar plaats en omstandigheid.
De Magere.
warme kamer?
eer Gynt .
Niet al to warm -- en dan liefst
Verlof om weer been to gaan, vrank en vrij . . .
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't Recht, zoo men 't noemt, om terug to treden,
Als zich een beter gelegenheid voordoet .
De Magere .
Mijn goede vriend, het doet werklijk mij leed,
Maar u zou niet gelooven wat massa verzoeken
Van derglijken inhoud de menschen mij sturen,
Moeten zij weg van hue aardsche bedrijf.
eer Gynt .
Maar denk ik aan eigenen levenswandel,
Dan komt mij het toegangsrecht, meen ik, wel toe . . .
De Magere .
't Was maar klein werk toch . . .
eer Gynt .
In zeker opzicht
Doch 't viel mij flu in : ik dreef negerhandel . . .
De Magere.
Er dreven wel handel in zinnen en willen,
Maar zij deden het dom, en geen kwam er dus binnen .
eer Gynt .
'k Verzond ook wat Brahma-figuren naar China .
De Magere .
Doe zoo sentimenteel niet ! Daar lachen we slechts om .
Er zijn er die erger figuren zenden
In preeken, in kunsten en literaturen
Toch moeten zij buiten staan . . .
eer Gynt .
Maar nog meen . .
U moet weten : ik heb voor profeet gespeeld .
De Magere .
In 't buitenland? Humbug! De meesten die kijken
„Ins Blaue", die komen terecht in den lepel .
Kunt u zich niet op iets anders beroepen,
Dan kan 'k, tot mijn spijt, u geen onderdak geven .
eer Gynt.
Ja, luister : 'k leed schipbreuk -- ik zat op een wrak . . .
En er staat toch : een drenkeling grijpt naar een stroohalm . . .
En verder : elk mensch is zichzelven het naast . . .
En zoo verloor, half door mij, 'n kok het levee .
De Magere .
'k Had liever gehoord dat een keukenmeid tevens
Jets anders verloren had - ook half door u . . .
Wat is dat nu toch voor een „half"-gezwam?
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Met alle respect : wie, denkt u, heeft lust om
Het kostbare vuur to gaan stokers, in tijden
Als deze, voor zulk een karakterloos schorem?
Ja, word nu niet boos, want dit geld slechts uw zonden ;
Ik vraag wel excuus dat ik rond er voor uitkom .
Neen, bests vriend, zie daarvan maar af,
En mask u vertrouwd met de lepelgedachte .
Wat wint u er bij of 'k u kost geef en mooning?
Denk na toch, u is een verstandig man .
Ja, herin'ring behoudt u, dat is wel waar
Maar 't uitzicht over Herinneringsland
Werd, voor uw hart en voor uw verstand,
at moat de Zweed noemt : „niet al to plezierig" 1 )
Niets heeft u om over to hailers, to lachen,
m over to juichen of wanhoop to voelen ;
Niets moat u koud kan makers of heet
Enkel zoo iets moat u ergernis geef t.
eer Gynt .
Geschreven staat dat men niet kan verstaan
Waar de schoen wringt, heeft men hem zeif niet aan .
De Magere .
Dat 's waar ; ik heb - die-en-die zij geloofd
Enkel behoefte aan een onpare laars .
Maar dat trof goed dat ik sprak van laarzen ;
't Herinnert mij dat ik verder most . . .
en ik hoop dat het vet is Ik most uit op gebraad
't Is tijdverhes dat ik hier sta to leutren .
eer Gynt.
En mag ik ook vragen welk zondenvoeder
Dien kerel gemest heeft ?
De Magere.
Zoover ik west,
Was hij altijd zchzelf, bij nacht en bij dag ;
En dat is toch ten slotte de hoofdzaak maar.
eer Gynt.
Zichzelf? Hoort dan dat snort bij u tehuis?
De Magere.
Naar 't uitkomt ; de dear staat althans op een kier .
Zichzelf kan men wezen op tweeerlei wijze,
Als 'n kleed met twee kanten : verkeerde en rechte .
1)
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U weet, men heeft pas in arijs uitgevonden
ortretten to maken met hulp van de zon .
Men kan geven of wel directe beelden,
f ook de zoogenaamd negatieve :
Die hebben omgekeerd licht en schaduw
En lijken voor leeken-oogen dus leelijk ;
Toch is de gelijknis ook daar to vinden,
En 't is maar de zaak die to voorschijn to halen .
Heeft nu een ziel in haar levensvoering
Zich negatief gefotografeerd,
Dan wordt daarom de plaat nog niet gebroken
Men stuurt die doodeenvoudig aan mij .
1k neem die dan verder in naadre behandling,
En passende mid'len bewerken verandring .
1k damp en ik dompel, ik brand en ik reinig
Met zwavel en dergelijke ingredienten
Tot 't beeld verschijnt dat de plaat moest geven . . .
Dat naamlijk wat 't positieve genoemd wordt .
Maar heeft men, als u, zich half uitgewischt
Dan helpers geen zwavel of kaliloog meer .
eer Gynt .
Dus moet men komen tot u als een raaf,
m to gaan als een sneeuwhoen? Mag 'k vragen wat naam
Er staat onder 't negatieve portret
Dat u nu tot een positief maken moet?
De Magere .
Er staat eter Gynt .
eer Gynt.
eter Gynt? Zoo zoo!
En is Gynt zichzelf ?
De Magere .
Dat bezweert hij, j
eer Gynt.
Nu, geloofwaardig is die meneer eter .
De Magere .
U kept hem wellicht ?
eer Gynt .
ch ja, wel zoowat . . .
Men kept zooveel menschen . . .
De Magere .
1k heb weinig tijd ;
Waar zag u hem 't laatst?
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eer Gynt .
Dat was aan de Kaap .
De Magere .
Di buona speranza !
eer Gynt .
Ja, maar hij vertrok weer
Met 't eerstvolgend schip, als ik goed mij herinner .
De Magere .
Dan moet ik er heen, op staanden voet.
Als 'k hem nu nog maar bijtijds kan vangen!
Dat Kaapland, dat Kaapland werkte altoos mij tegen ;
Daar is van dat zendlingsgebroed uit Stavanger .

.
(zuidwaarts of)

eer Gynt.
Zoo'n stommen hoed ! Daar gaat ie er vandoor,
De tong nit de keel -- maar zijn news die wordt lang!
't Was mij een wellust dien hals to bedotten .
Zoo'n kerel die voelt zich en speelt nog den bass !
Hij heeft werklijk jets om zich op to verheffen!
Zijn ambacht, daar zal hij niet vet van worden ;
Valt straks van de gnat nog met al zijn drukte -Hm, ik zit ook niet zoo heel vast in het zadel :
Geroyeerd, kan men zeggen, nit zelfbezitsadel .
(een vallende ster licht; hij knikt ze toe)

Groet van eer Gynt, broer meteoor !
Lichten, dooven, vergaan in een zucht . . .
(huivert ale in angst en loopt dieper de revels in ; na een
pons zwijgen schreeuwt hij het uit : )

Is er niemand, niemand in 't heele gewemel
Niemand in de' afgrond, niemand in den hemel . . . !
(komt een eind lager weer to voorschijn, gooit zijn hoed op
den grond en grij pt zich met de harden in 't haar . Langzamerhand wordt hij kalmer) .

Zoo onzegbaar arm kan een menschenziel
Terugvallen in grauwe neevlen van 't Niet .
Gij, heerelijke aarde, wees niet verstoord
Dat ik trad op uw gras zonder nut to doers!
Gjj, heerlijke zon, die uw lichtende droppers
Vergeefs in een ledige but deed vallen . . .
Daar zat er niet een om to warmers, to koestren
De eigenaar, zei men, was altijd vanhuis .
Heerlijke zon en heerelijke aarde,
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Waarom deedt gij mijn moeder ontstaan in uw licht?
Geest is maar schaarsch, de natuur is verkwistend,
't Is hard zijn geboorte met 't levee to boeten ...
Naar boven wil 'k, naar de steilste toppers ;
Nog eenmaal wil ik de zon zien opgaan,
Moe staren mij op het beloofde land,
Zien in een sneeuwval mijn rustbed to vinden ;
Daar kan men dan schrijven : „hier ligt n i e m and begraven" .
En dan, daarna,, . ! t Moet maar gaan zooals t kan .
K e r k g angers (zingers op den boschweg) .
4 morgen vol zegen,
Toen vurige tongen
De aard troffen als 't vlammende staal !
Aan de aarde ontstegen
De liedren, gezongen
Door 't nakroost in hemelsche taal.
e e r G y n t (krimpt verschrikt ineen) .
Niet daarheen zien! Daar is dorheids woestijn . ..
'k Ben bang dat ik stierf lang voor 'k dood zou zijn.
(wil door het kreupethout wegsluipen, maar stuit op een
kruisweg) .
De Knoopengieter.
Goejemorgen, eer Gynt, waar is 't zondenregister?
eer Gynt .
Zou je niet denken dat 'k aanriep en foot
Wat in mijn bereik viel?
De Knoopengieter.
En geen dien je vond?
eer Gynt .
Niemand dan een reizenden f otograaf .
De Knoopengieter.
J 't verlof is nu uit .. .
eer Gynt.
't Is alles uit.
De uil ruikt lout . Kim je 'm hooren huilen ?
De Knoopengieter.
't Is de klok van den vroegdienst . . .
eer G y n t (wijzend) .
Wat is daar dat schijnsel?
De Knoopengieter.
Dat 's maar licht in een hut .
473

EER GYNT .

eer Gynt.
Wat is dat voor gezuis . . . ?
De Knoopengieter.
at 's maar vrouwe-gezang .
eer Gynt .
Ja daar
daar vied ik
Mijn zondenregister...
De Knoopengieter (pakt hem beet) .
Beschik je huffs !
(zij zijn uit het hoot gekomen en staan bij de hut . De dag
breekt aan) .
eer Gynt .
Mijn huffs beschikken? Daar is het! Weg!
Ga heen ! Was de lepel zoo groot als een lost -Voor mij en mijn zondenlijst ware er geen ruimte !
De Knoopengieter.
Tot den derden kruisweg, eer ; maar din . . .!
(hij buigt op zij of en verdwijnt) .
e e r G y n t (dichter bij het huffs) .
Heen en terug, het is even lang .
Er uit of er in, 't is een zelfde gang .
(bl ij ft stilstaan) .
Neen ! - Ms een wilde, oneindige klacht
Is 't near binnen to gaan, en terug weer near huffs .
(doet een pear sehreden, maar blijft weer staan) .
Buitenom, zei de Boj g !
(hoort zingen in de hut) .
Neen, dezen keen
Dwars er door, hoe nauw de weg ook zij !
(hij loopt near het huffs toe; op hetzelfde oogenblik komt
Solvejg de dear uit, gekleed voor de kerk en met het gezangboek
in een doekje gewikkeld; een stole in de hand . Zij staat
reehtop, met iets zachts in hear voorkomen) .
e e r G y n t (leaf zich op den drempel neervallen) .
Jouw oordeel kome over mijn zondig hoold !
So1vejg .
Daar is hij ! Daar is hij ! God zij geloofd !
(zoekt tastend near hem) .
eer Gynt .
Klaag 't nit hoe zondig ik mij vergat !
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Solvej g.
Niets heb je gezondigd, mijn eenige schat!
(tact weer en vindt hem) .

D e K n o o p e n g i e t e r (aehter bet huffs),
't Register, eer Gynt?
eer Gynt.
Schreeuw uit mijn misdaad !
S o l v e j g (gaat bij hem neerzitten) .
Door jou werd mijn levee een mooi gezang .
Gezegend jij, tat je toch eenmaal kwam!
Gezegend, gezegend ons inkster-weerzien
eer Gynt .
Dan bee 'k verloren !
Solvej g.
Er is Een die gebiedt.
eer G y n t (lacht) .
Verloren ! Tenzij je kunt raadsels oplossen !
Solvejg .
Noem ze.
eer Gynt.
Noem ze ? Wel ja! Komaan !
Kim je zeggen waar eer Gynt is geweest al then tijd?
Solvejg.
Geweest ?
eer Gynt .
p zijn voorhoofd 't bestemmingsmerk dragend ;
Geweest - zoo als God hem gewild en gedacht had
Weet je 't? Zoo niet, tan moet ik terug weer
ndergaan in de nevellanden .
S o l v e j g (glimlacht) .
0, tat 's licht to raden .
eer Gynt .
Zeg tan wat je weet!
Waar was 'k, als mij-zelf, als de heele, de ware?
Waar was ik, Gods stempel op 't voorhoofd bier?
So! vej g .
In mijn geloof, in mijn hoop, in mijn liefde .
e e r G y n t (schrikt terug) .
Wat zeg je . . .! Stil! Die woorden zijn waan!
Van den jongen in mij was moeder jij zelf
Solvejg.
Dat bee ik, ja, maar wie is zijn vader?
Dat is hij die vergeeft om moeders gebeden .
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e e r G y n t (een lichtglans glijdt
over hem heen; hij
roept uit) :
Mijn moeder ; mijn vrouw ; rein, onschuldig wezen! . . .
0 berg mid, berg mid daarbmnen !
(hij klampt zich aan haar vast en verbergt zijn gezicht in
haar schoot. Lang zwijgen. lie zon gaat op) .
S o l v e j g (zachtjes zingend) .
Slaap nu, liefste jongen mijn !
Ik zal je wiegen, ik zal waken . . .
Mijn jongen zat op zijn moeders schoot .
Zijn levee lang was hij haar speelgenoot .
Mijn jongen heeft aan haar borst gerust
Zijn levee lang. Gods zegen, mijn lust !
Mijn jongen lag dicht aan mijn hart geprest
Zijn levee lang . Nu zoo moe ten lest .
Slaap nu, liefste jongen mijn
Ik zal je wiegen, ik zal waken!
De Stem van den Knoopengieter(achter
het huffs) .
Tot op den laatsten kruisweg, eer !
Dan zullen wij zien of. . . ik zeg nets meer.
S o l v e j g (zingt luider in het licht
van den dag) .
Ik zal je wiegen, ik zal waken
Slaap en droom nu, liefste mijn!

EINDE VAN HET VIJFDE EN LAATSTE BEDRIJF .
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