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PERSO NEN:
.JOHN GABRIEL BORKMAN,
GUNHILD,
ERHART,

zijn vrouw.

student, hun zoon.

ELLA RENTHEIM,

Mevrouw

vroeger directeur van een bank.

tweelingzuster van mevrouw Borkman.

FANNY WILTON.

tijdelijk klerk bij een bureau van
algemeen bestuur.

VILHELM FOLDAL,

FRIDA,

zijn dochter.

Dienstmeisje van mevrouw Borkman.
Het stuk speelt op een winteravond, op het landgoed van
de familie Rentheim, even buiten de hoofdstad.

EERSTE BEDRl) F.
Mevrouw Borkmans huiskamer, gemeubeld met ouderwetsche,
verbleekte pracht. Een open schuifdeur leidt naar een tuinkamer
met ramen en een glazen deur op den achtergrond. Daar
doorheen ziet men den tuin, waar in den schemer de sneeuw
valt. Rechts de deur van de entreekamer. Meer naar voren een
groote, oude, ijzeren kachel, waarin vuur brandt. Links, een
beetje achteraan, een kleinere deur. Vooraan een raam, met
dikke gordijnen er voor. Tusschen raam en deur een paardeharen canapé en een tafel met tafelkleed er over. Op de tafel
een aangestoken lamp met kap. Bij de kachel een leuningstoel
met hoogen rug.
Mevrouw Gunhild Berkman zit op de canapé met haar haakwerk. Zijis een bejaarde vrouw met een koel, voornaam uiterlijk,
een stijve houding en onbewegelijke trekken. Haar weelderig
haar is sterk vergrijsd. ]<'ijne, doorzichtige handen. Gekleed in
een zware, donkere zijden japon, die vroeger elegant was,
maar nu wat versleten en afgedragen is. Een wollen doek om
de schouders.
Zij zit een oogenblik rechtop en onbewegelijk, met haar haakwerk in de hand. Dan hoort men de bellen van een voorbijgaande slede.

Mevr. B 0 r kma n (luistert... vreugde schittert in haar
oogen, en onwillekeurig fluistert xii). Erhart I Eindelijk!
(Zij staat op en kfikt tusschen de gordijnen door naar buiten.
Schijnt teleurgesteld en gaat weer xitten op de canapé met
haar werk).
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(Het dienstmeisje komt na een oogenblik uit de entreekamer met een visitekaartje op een blaadje).
Mevr. Borkman (snel). Is de jonge mijnheer toch

gekomen ?
Dienstmeisj e. Neen, mevrouw. Maar er is een dame.
Mevr. Borkman (legt haar haakwerk neer). 0, mevrouw
Wilton ...
Dienstmeisj e (dichterbij). Neen, ... 't is een vreemde
dame.
Mevr. Borkman (neemt het kaartje op). Laat eens zien
..

.. .

(leest, staat snel op en kijkt het meisje strak aan). Weet je

zeker dat zij voor mij komt?
Dienstmeisje. Ja, mevrouw. Ik heb begrepen dat de
dame voor u kwam.
Mevr. B o r k ma n. Vroeg zij om mevrouw Borkman te
spreken ?
Dienstmeisje. Ja, zeker, mevrouw.
Mevr. B o r k man (kort, beslist). Goed. Zeg dan dat ik
thuis ben.
(Het dienstmeisje doet de deur open voor de vreemde dame
en gaat er zelf uit).
(Ella Rentheim komt de kamer binnen. Zij lijkt uiterlijk op
haar zuster, maar de uitdrukking van haar gezicht is eer
lijdend dan hard. Het draagt nog sporen van vroegere groote,
karaktervolle schoonheid. Het zware, van nature golvende haar,
is van het voorhoofd opgestreken en geheel zilverwit. Zij is
in het zwart fluweel, met hoed en met-bont-gevoerden mantel
van dezelfde stof).
(De beide zusters staan een oogenblik zwijgend en onderzoekend elkander aan te zien. Allebei wachten zij klaarblijkelijk
dat de andere het eerst zal spreken).
E 11 a (die dicht bij de deur is blijven staan). Je bent zeker

wel verwonderd om mij hier te zien, Gunhild.
Mevr. Borkman (staat onbewegelj k rechtop tusschen

de canapé en de tafel en laat de vingertoppen op het tafelkleed rusten). Vergis je je niet? De rentmeester woont in den

zijvleugel, zooals je weet.
E 11 a. Ik kom niet om den rentmeester te spreken van
daag.
Mevr. B or k ma n. Heb je mij dan iets te zeggen ?
E 11 a. Ja. Ik wou jou even spreken.
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Mevr. B o r k man (een paar stappen vooruit). Nou, .. .
ga dan zitten.
E 11 a. Dank je ; ik kan zoo lang wel blijven staan.
Mevr. B o r k ma n. Net zooals je wilt. Maar doe dan
tenminste je mantel even af.
E 11 a (knoopt haar mantel los). Ja, het is hier erg
warm.—

Mevr. B o rk ma n. Ik heb het altijd koud.
E 11 a (staat haar een oogenblik aan te zien, met de armen
leunend op den rug van den fauteuil). Het wordt haast acht
jaar dat wij elkaar het laatst gezien hebben, Gunhild.
Mevr. B or k man (koel). Sedert wij elkaar gesproken
hebben, tenminste.
E 11 a. Ja, juister gezegd, sedert wij elkaar gesproken
hebben.... Want je zult mij nu en dan wel eens gezien
hebben, ... als ik mijn jaarlijksche reis hierheen maken moest
om den rentmeester te spreken.
Mevr. B o r k ma n. Ja, een paar keer, geloof ik.
E 11 a. Ik heb ook een paar keer een glimp van jou
gezien. Aan het raam, dáár.
Mevr. B o r k ma n. Dat moet dan achter de gordijnen
geweest zijn. Je hebt goede oogen. (hard en snydend). Maar
gesproken hebben wij elkaar den laatsten keer hier ... in
mijn kamer .. .
E 11 a (afwerend). Ja, ja, dat weet ik wel, Gunhild !
Mevr. B o r k man... de week vóór hij, ... voor hij er
uit kwam.
E 11 a (loopt door de kamer). 0, spreek daar toch niet over !
Mevr. Borkman (met vaste maar gedempte stem). Het
was de week vóór hij ... de directeur van de Bank, weer op
vrij e voeten kwam.
E 11 a (komt naar voren). 0, ja, ja! Dat oogenblik zal ik
wel nooit vergeten ! Maar de gedachte daaraan is M te ontzettend. Zelfs om er maar een enkel oogenblik aan te
denken ... o !
Mevr. B o r k m a n (dof). En toch draaien de gedachten
daar altijd omheen ! ( Opgewonden ... slaat de handen in elkaar).
Neen, ik begrijp het niet! Nooit van mijn leven 1 Ik kan er
niet bij, dat zoo iets ... zoo iets verschrikkelijks één enkele
familie treffen kan ! En dan, ... onze familie ! Een zoo
deftige familie als de onze ! Wie had kunnen denken dat
het juist haar zou treffen !
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E 11 a. Och, Gunhild, ... er waren nog vele, vele andere
families die door dien slag getro ffen werden.
Mevr. B o r k ma n. Nou ja; maar voor al die anderen
vind ik het zoo erg niet. Want voor hen gold het alleen
maar wat geld ... of eenige effecten, ... die zij er bij verloren. Maar voor óns ... ! Voor mij ! En dan voor Erhart! ... die toen nog zoo'n kind was! (in stijgende opwinding). De smaad, die ons onschuldigen werd aangedaan. De
schande ! De afschuwelijke, ontzettende schande ! En dan
daarbij nog totaal geruïneerd !
E 11 a (voorzichtig). Zeg mij eens, Gunhild, ... hoe draagt
hij het?
Mevr. B o r k ma n. Erhart, bedoel je ?
El I a. Neen, ... hij zelf. Hoe draagt hij het?
Mevr. B o r k man (scherp en smalend). Denk je dat ik
daarnaar vraag?
E 11 a. Vraag? Je hoeft dat toch zeker niet te vragen...
Mevr. B o r k man (kijkt haar verwonderd aan). Je denkt
toch bij geval niet dat ik met hem omga? Hem ontmoet?
Hem ooit zie?
E 11 a. Zelfs dat niet !
Mevr. B o rk man (als voren). Hij, die vijf jaren lang
achter slot en grendel heeft moeten zitten ! (bedekt haar gezicht
met de handen). 0, die verpletterende schande ! (komt overeind).
En dan te denken wat de naam John Gabriél Borkman
vroeger te beteekenen had ! ... Neen, neen, neen ... ik wil
hem nooit meer zien ! ... Nooit !
E 11 a (kijkt haar een oogenblik aan). Je bent erg hard,
Gunhild.
Mevr. B o r k ma n. Tegen hèm, ja.
E 11 a. Hij is toch je man.
Mevr. B o r k m a n. Heeft hij voor het gerecht niet gezegd dat ik het was, die begon met hem te ruïneeren? Dat
ik zoo verschrikkelijk veel geld noodig had ... ?
E 11 a (voorzichtig). Maar was daar dan niet iets van
aan?
Mevr. B o rk m a n. Maar was hij het dan zelf niet die
het zoo wilde! Alles moest immers zoo onzinnig weelderig
zijn
E 11 a. Dat weet ik wel. Maar juist daarom had jij hem
moeten tegenhouden. En dat heb je niet gedaan.
...
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Mevr. B o r k ma n. Wist ik dan dat het zijn eigen geld
niet was, ... wat hij mij gaf om te verkwisten? En dat hij
zelf ook verkwistte. Tienmaal erger dan ik !
E 11 a (kalm). Nou ja, dat zal zijn positie wel zoo
meegebracht hebben, vermoed ik. Voor een groot deel
althans.
Mevr. B o r k m a n (hoonend). 0 ja, het heette altijd dat
wij moesten „representeeren". En gerepresenteerd heeft hij dan
ook ! Reed met de vier, ... alsof hij een koning was. Liet de
menschen voor hem buigen en bukken als voor een koning.
(lacht) En ze noemden hem bij zijn voornaam ... door 't heele
land ... precies alsof hij de koning was. „John Gabriël",
,John Gabriël". Iedereen wist wat „John Gabriël" voor een
grootheid was !
E 11 a (vast en warm). Hij was toen ook een grootheid,
Gunhild.
Mevr. B o r k m a n. Ja, zoo leek het althans. Maar nooit
heeft hij mij, ook maar met een enkel woord ingelicht over
den stand van zaken. Nooit er van gerept waar hij de middelen van daan had.
E 11 a. Och neen, ... daar hadden anderen ook geen vermoeden van.
Mevr. B o r k m a n. Nou ja, tegenover anderen deed dat er
niet toe. Maar mij had hij de waarheid moeten zeggen; dat
was zijn plicht. En dat heeft hij nooit gedaan I Hij loog
maar, ... beloog mij maar door alles heen .. .
E 11 a (afbrekend). Dat deed hij zeker niet, Gunhild! Hij
verzweeg de dingen, misschien. Maar liegen deed hij zeker
niet.
Mevr. B o r k ma n. Noem het zooals je wilt. Het komt
toch precies op hetzelfde neer ... Maar toen ging dan ook
de boel over den kop. De heele heerlijkheid. Alles en alles,
ten slotte.
E 11 a (in zich zelf). Ja, alles ging over den kop ... voor
hém ... en voor anderen.
Mevr. B o rk man (richt zich dreigend op). Maar één ding
zeg ik je, Ella, ... nog geef ik het niet op! Ik zal mij nog
satisfactie weten te verschaffen. Daar kan je op aan !
E 11 a (gespannen). Satisfactie? Wat meen je daarmee?
Mevr. B o r k m a u. Satisfactie voor het verlies van onzen
naam, onze eer en ons fortuin ! Satisfactie voor mijn heele
verwoeste leven ! Dat meen ik er mee ! Ik heb namelijk iemand
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achter de hand ... Iemand die alles weer reinigen moet, wat
de directeur van de Bank bezoedeld heeft.
E 11 a. Gunhild! Gunhild!
Mevr. B o r k m a n (met verheffing van stem). Er leeft een
wreker! Iemand die weer goed maken zal alles wat zijn vader
tegen mij misdreven heeft !
E 11 a. Erhart dus.
Mevr. B o r k m a n. Ja, Erhart, ... mijn heerlijke jongen !
Hij zal de familie, het huis, den naam weer in eer herstellen. Alles wat er te herstellen valt. En misschien nog
wel meer.
E 11 a. En hoe, denk je, zal dat moeten gebeuren ?
Mevr. B o r k m a n. 't Mag gebeuren zooals 't wil. Hoe
weet ik niet. Maar ik weet dat het eens zàl en moet gebeuren.
(kijkt haar vragend aan). Zeg, ... Ella, ... heb jij niet ook
eigenlijk hetzelfde gedacht, al toen hij nog klein was?
E 1 1 a. Neen, dat eigenlijk niet.
Mevr. B o r k m a n. Niet? Waarom zorgde je dan voor
hem? Toen de storm was losgebroken over... over dit
huis.
E 11 a. Jij kon het toen immers niet doen, Gunhild.
Mevr. B o r k m a n. 0 neen, ... ik kon het niet. En zijn
vader, ... die had een wettig excuus, ... toen hij daar zat .. .
zoo goed opgeborgen...
E 11 a (verontwaardigd). 0, hoe kan je toch zulke dingen
zeggen ... ! Jij, nog al !
Mevr. B o r k m a n (giftig). 0, dat jij je er toe leenen wou
om te zorgen voor een ... een kind van dien John Gabriël !
Heelemaal alsof het je eigen kind was ... Het van mij weg
te nemen en er mee naar huis te reizen. En den jongen
jaar-in jaar-uit bij je te houden. Tot hij bijna volwassen was.
(kijkt haar wantrouwend aan). Waarom deed je dat eigenlijk,
Ella? Waarom hield je hem bij je?
E 11 a. Ik was zoo innig veel van hem gaan houden . .
Mevr. B o r k m a n. Meer dan ik, ... zijn moeder!
E 11 a (ontwijkend). Dat weet ik niet. En dan was Erhart
ook niet zoo heel sterk in de jaren van zijn groei .. .
Mevr. B o r k m a n. Erhart ... niet zoo heel sterk ... !
E 11 a. Ja, dat vond ik ... toen ten minste. En de lucht
daarginder aan de westkust is zooveel zachter dan hier, dat
weet je toch ook wel.
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Mevr. B o rk m a n (glimlacht bitter). Och kom. Is 't waar?
(af brekend). Ja, je hebt waarlijk heel veel voor Erhart gedaan.
(verandert van toon). Nu, jij hebt er dan ook de middelen
voor. (glimlacht). Jij was ook zoo gelukkig, jij, Ella. 't Was
jou gelukt al je eigendommen te redden.
E 11 a (gekrenkt). Daarvoor heb ik geen enkelen stap gedaan ... dat kan ik je verzekeren. Ik had ... nog lang, lang
daarna ... niet het minste vermoeden dat de effecten die voor
mijn rekening in de Bank lagen ... dat die gespaard gebleven
waren .. .
Mevr. B o r k m a n. Enfin ; van die dingen heb ik geen
verstand! Ik zeg alleen maar dat je gelukkig bent geweest.
(kijkt haar vragend aan). Maar toen je dan uit je eigen
er toe overging om mijn plaatsvervangster te zijn in de
opvoeding van Erhart? Wat was toen daarmee eigenlijk je
bedoeling?
E 11 a (kijkt haar aan). Mijn bedoeling ... ?
Mevr. B or k m a n. Ja, een bedoeling moest je er toch
wel mee hebben. Waarvoor wou je hem opvoeden? Wat wou
je van hem maken, meen ik ?
Ella (langzaam). Ik wou voor Erhart den levensweg effenen, opdat hij een gelukkig mensch zou kunnen
worden.
Mevr. B o r k m a n (minachtend). Poeh ! ... Mensehen in
onze positie hebben wel wat anders te doen dan aan geluk
te denken.
E 11 a. Wat dan, ... vind je?
Mevr. Borkman (kijkt haar ernstig en doordringend
aan). Erhart moet in de allereerste plaats er naar streven,
zóó hoog te stijgen en een zoo schitterende carrière te
maken, dat niemand in het land de schaduw meer gewaar
wordt, die zijn vader geworpen heeft op mij ... en op mijn
zoon.
E 11 a (uitvorsehend). Zeg eens, Gunhild, ... stelt Erhart
zelf dien eisch aan zijn leven ... ?
Mevr. B o r k m a n (onthutst). Dat wij willen tenminste
hopen!
E 1 la ... of is het niet eerder een eisch dien jij hem stelt ?
Mevr. B o r k m a n (kort). De eischen die Erhart en ik
onszelf stellen zijn altijd eender.
Ella (droef en langzaam). Zoo zeker ben je dus van je
jongen, Gunhild ... ?
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Mevr. B o r k man (in stillen triomf). Ja, Goddank ! .. .
dat ben ik. Daarop kan je staat maken!
E 11 a. Mij dunkt, dan moet je je eigenlijk toch gelukkig
voelen. Ondanks alles.
Mevr. B o r k ma n. Dat doe ik ook. In dat opzicht,
zeker. Maar dan ... zie je ... komt ieder oogenblik weer
dat andere als een onweer over mij heen trekken.
E 11 a (op een anderen toon). Zeg mij eens ... ronduit.
Want daarvoor ben ik eigenlijk bij je gekomen .. .
Mevr. Borkman. Wat?
E 11 a. Iets waarover ik je graag eens wou spreken. Zeg
mij eens, ... Erhart woont immers niet hier buiten bij .. .
bij jullie?
Mevr. B o r k m a n (hard). Erhart kan hier buiten bij
mij niet wonen. Hij moet in de stad wonen .. .
E 11 a. Dat heeft hij mij geschreven.
Mevr. B o r k ma n. Dat is noodig voor zijn studies.
Maar iederen avond komt hij een poosje bij mij.
E 11 a. Dan zou ik hem misschien kunnen zien? En hem
dadelijk spreken
Mevr. B o r k ma n. Hij is er nog niet. Maar ik wacht
hem ieder oogenblik.
E 1 1 a. Jawel, Gunhild, ... hij moet er al zijn. Ik hoor
hem boven loopen.
Mevr. B o r k m a n (met een vluchtigen blik). Boven op
de zaal?
E 11 a. Ja. Ik heb hem boven hoores, loopen van het
oogenblik af dat ik binnen kwam.
Mevr. Borkman (wendt haar oogen af). Dat is hij
niet, Ella.
E 11 a (verschrikt). Is dat Erhart niet? (met vermoeden).
Wie is dat dan ?
Mevr. B o r k m a n. De voormalige directeur.
E 11 a (zachtjes, met onderdrukte smart). Borkman. John
Gabriël Borkman.
Mevr. B o r k ma n. Zoo loopt hij op en neer. Heen en
weer. Van den ochtend tot den avond. Dag-in dag-uit.
E 11 a. Ik heb daar wel zoo iets van gehoord .. .
Mevr. B o r k ma n. Dat zal wel waar zijn. Er zal zeker
heel wat over ons hier gebabbeld worden.
E 11 a. Erhart heeft er iets van gezegd. In zijn brieven.
Dat zijn vader zich meestal boven isoleerde ... En jij beneden.
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Mevr. Borkma n. Ja, ... zoo is het geweest, Ella.
Aldoor ... sedert zij hem vrijgelaten hebben. En hem mij
thuis zonden ... Al die acht jaren lang.
E 1 I a. Maar ik heb nooit gedacht dat het heusch waar
kbn zijn. Dat het mogelijk kon zijn ...
Mevr. Borkman (knikt). Waar is het. En 't kan ook
nooit meer anders worden.
E 11 a (kijkt haar aan). Dat moet een vreeselijk leven zijn,
GunhiId.
Mevr. Borkma n. Meer dan vreeselijk. Soms haast
niet om een dag langer uit te houden.
E 11 a. Dat geloof ik graag.
Mevr. B o r k ma n. Altijd maar zijn stap daarboven te
hooren. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ... En zoo
gehoorig als bet hier beneden is !
E 11 a. Ja, 't is hier erg gehoorig.
Mevr. Borkman. Dikwijls is het mij alsof ik hier
boven op de zaal een zieken wolf in een kooi heb. Vlak
boven mijn hoofd. (luistert en fluistert). Hoor maar, zeg
Hoor! Heen en weer, ... heen en weer loopt de wolf.
Ella (voorzichtig). Zou het niet anders kunnen worden,
Gunhild ?
Mevr. Borkman (afwijzend). Hij heeft nooit eenige
poging daartoe gedaan.
E 11 a. Maar zou jij dan daartoe niet den eersten stap
kunnen doen.
Mevr. Borkman (opstuivend). Ik ! Na alles wat hij
tegen mij misdreven heeft ! ... Dank je wel! Laat de wolf
dan maar liever blijven ronddraaien daar boven.
E 11 a. Het wordt mij hier te warm. Ik mag zeker toch
wel even mijn hoed en mantel afdoen.
Mevr. Borkma n. Ik heb 't je straks toch al gezegd . .

(Ella doet hoed en mantel af en legt ze neer op een stoel
bij de deur).
E 11 a. Ontmoet je hem nooit eens buitenshuis ?
Mevr. Borkman (lacht bitter). Op partijen, bedoel je ?
E 11 a. Ik bedoel als hij buiten loopt. In het bosch
of .
Mevr. Borkman. Hij gaat nooit uit.
E 11 a. Zelfs niet in de schemeruren?
Mevr. Borkman. Nooit.
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ElI a (aangedaan). Kan hij daar niet toe besluiten?
Mevr. B 0 r kma n. Het schijnt van neen. Zijn groote
manteljas en zijn vilten hoed hangen in de muurkast. In de
entreekamer, je weet wel ..•
E 11 a (in zick zelf). .•• in de kast waarin wij speelden,
toen wij klein waren •..
Mevr. B 0 r kma n (knikt). En nu en dan, .•• 's avonds
laat. .. hoor ik hem naar beneden komen... om zich aan
te kleeden en uit te gaan. Maar meestal blijft hij halverweg
de trap staan... en keert om. En dan gaat hij weer naar
de zaal terug.
E 11 a (stil). Komt er nooit eens een van zijn oude
vrienden om hem op te zoeken?
Mevr. B 0 r kma n. Hij heeft geen oude vrienden.
E 11a. Hij had er toch zooveel. .• indertijd.
Mevr. B 0 r kma n, Hm I Hij heeft het netjes genoeg aangelegd om die kwijt te raken. Hij werd een dure vriend voor
zijn vrienden, ... John Gabriël.
E 11 a. Och ja, Gunhild, dat zal wel waar zijn.
Mevr. B 0 r kma n (heftig). Trouwens, ik moet zeggen dat
het ellendig, Jaag, gemeen, kleinzielig is, om zooveel waarde
te hechten aan het geringe verlies, dat zij door hem geleden
hebben. Dat was toch alleen maar een verlies van geld.
Anders niets.
ElI a (xonder te antwoorden). En dus leeft hij daarboven
zoo maar heel alleen. Geheel aan zich zelf overgelaten.
Mevr. B 0 r kma n. Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb wel
hooren zeggen, dat er een oude klerk of zoo iemand, nu en
dan bij hem komt.
E 11a. 0 zoo; dat is zeker iemand die Feldal heet.
Ik herinner mij dat zij van jongs af samen bevriend
waren.
Mevr. B 0 r kma n, Ja, dat kan wel zijn. Ik weettrouwens
verder niets van hem af. Want hij verkeerde heelsmaal niet
in onzen kring. Toen wij namelijk nog een kring bädden ...
ElI a. Maar hij komt dus nu bij Borkman?
Mevr. B 0 r kma n. Ja, hij is niet erg kieschkeurig
meer. Maar hij komt dan ook alleen maar in de schemering.
Dat spreekt.
E 11 a. Die Foldal,... was ook een van hen die verlies
leden, toen de Bank failliet ging.
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Mevr. B o r k man (minachtend). Ja, ik meen mij te herinneren, dat hij er ook wat geld bij verloor. Maar dat was
zeker zoo onbeduidend weinig .. .
E 11 a (met eengen nadruk). Het was alles wat hij
bezat.
Mevr. B o r k man (glimlacht). Nou maar, ... lieve hemel,
wat hij bezat dat was toch vast wel een bitter klein beetje.
Niet de moeite waard om over te spreken.
E 11 a. Er werd ook heelemaal niet over gesproken, .. .
door Foldal,... gedurende het proces.
Mevr. B o r k m a n. En overigens kan ik je zeggen, dat
Erhart hem ruimschoots heeft schadeloos gesteld voor die
kleinigheid.
E 11 a (verwonderd). Erhart 1 Hoe heeft Erhart dat kunnen
doen ?
Mevr. B o r k m a n. Hij heeft zich het lot van zijn jongste
dochter aangetrokken. Haar onderwezen ... zoodat er misschien mettertijd nog wel iets van haar worden kan en zij
voor zich zelf zal kunnen zorgen. Zie je, ... dat is stellig
meer dan haar vadervoor haar had kunnen doen.
E 11 a. Ja, ... haar vader zal het wel heel arm hebben,
verbeeld ik mij.
Mevr. B o r k m a n. En Erhart heeft ook doorgezet dat
zij voor muziek studeeren zou. Zij is nu al zoo ver dat zij
boven komt ... bij hem ... op de zaal, om voor hem te
spelen.
E 11 a. Dus houdt hij nog altijd veel van muziek?
Mevr. B o r k ma n. 0 ja, zeker wel. Hij heeft de
piano, die jij hierheen stuurde ... toen hij terug verwacht
werd .
E 11 a. En speelt zij dan daarop voor hem ?
Mevr. B o r k ma n. Ja, zoo nu en dan eens. 's Avonds.
Dat heeft Erhart ook bewerkt.
E 11 a. Maar, moet dat arme kind dan dat heele eind
hier naar buiten toe loopen? En dan weer terug naar de
stad ?
Mevr. B o r k ma n. Neen, dat hoeft ze niet. Erhart heeft
het zoo geschikt, dat zij kan overblijven bij een dame die
hier in de buurt woont. Een zekere mevrouw Wilton ..
E 11 a (levendig). Mevrouw Wilton ... !
Mevr. B o r k m a n. Een heel rijke dame. Iemand die
jij niet kent.

.. .
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E 11 a. Ik heb den naam wel eens gehoord. Mevrouw
Fanny Wilton, geloof ik .. .
Mevr. B o r k m a n. Jawel, juist.
E 11 a. Erhart heeft meermalen over haar geschreven .. .
Woont zij tegenwoordig hier buiten?
Mevr. B o r km a n. Ja, zij heeft hier een villa gehuurd.
En nu is zij kort geleden hierheen verhuisd.
E 11 a (een beetje dralend). Men zegt dat zij van haar man
gescheiden is.
Mevr. B o rk man. Haar man is al wel verscheidene
jaren dood.
E 11 a. Jawel, maar zij waren gescheiden, ... Hij vroeg
scheiding .. .
Mevr. B or k m a n. Hij is van haar weggegaan ... dat
heeft hij gedaan. De schuld lag zeker niet aan haar.
E 11 a. Ken je haar een beetje van nabij, Gunhild?
Mevr. B o r k m an. 0 ja, zeker. Zij woont hier immers
vlak bij. En zoo komt zij mij nu en dan eens opzoeken.
E 11 a. En bevalt zij je nog al?
Mevr. B or k m a n. Zij is zoo buitengewoon verstandig,
En haar oordeel is zoo merkwaardig helder.
E 11 a. Haar oordeel over menschen, bedoel je?
Mevr. B o r k ma n. Ja, vooral over menschen. Erhart
heeft zij bijvoorbeeld letterlijk bestudeerd. Zoo heelemaal...
tot in 't diepst van zijn ziel. En daarom vergoodt zij hem
ook ... zooals natuurlijk is.
E 11 a (een beetje loerend). Dan kent zij Erhart misschien
nog meer van nabij dan jou?
Mevr. B o r k ma n. Ja, Erhart ontmoette haar heel
dikwijls in de stad. Vóór zij ging verhuizen.
E 11 a (onbedacht). En ging zij toen toch buiten de stad
wonen?
Mevr. B o r k m an (ontstelt en kijkt haar onvriendelijk
aan). Toch ! Wat wil je daarmee zeggen?
E 11 a (ontwijkend). Hè ? ... Wat ik daarmee zeggen
wil ?
Mevr. B o r k m a n. Je zei dat zoo wonderlijk. Je hebt
er bepaald iets mee bedoeld, Ella!
E 11 a (kijkt haar recht in de oogen). Ja, dat heb ik ook,
Gunhild. Ik hèb er een bedoeling mee.
Mevr. B o r k ma n. Nou, zeg het dan ronduit !
E 11 a. Eerst wil ik je iets anders zeggen, name lijk dat
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ik meen óók, tot op zekere hoogte, re cht te hebben op
Erhart. Of vind jij dat soms niet?
Mevr. Borkman (de kamer inkijkend). Natuurlijk! Na
al het geld dat je voor hem uitgegeven hebt....
E 11 a. 0, daarom volstrekt niet, Gunhild. Maar omdat ik
van hem hof
Mevr. Borkman (glimlacht schamper). Van mijn zoon ?
Kan je dat? Jij? Ondanks alles?
E 11 a. Ja, dat kan ik. Ondanks alles. En doe het ook.
Ik hof' van Erhart. Zóóveel als ik van een ander mensch
houden kan ... tegenwoordig. Op mijn leeftijd.
Mevr. B o r k m a n. Nu enfin, goed dan ; maar .. .
E 11 a. En daarom, zie je, maak ik mij ongerust zoodra
ik bemerk dat hij door iets bedreigd wordt.
Mevr. B o r k m a n. Erhart bedreigd ! Zoo, wat bedreigt
hem dan? Of wie ?
E 11 a. In de eerste plaats wel jijzelf, ... op jouw
manier •
Mevr. Borkman (uitvallend). Ik!
E 11 a ... en dan ook die mevrouw Wilton, .. .
vrees ik.
Mevr. Borkman (kijkt haar een oogenblik sprakeloos
aan). En zoo iets kan jij van Erhart denken ! Van mijn
eigen jongen! Van hem, wien zulk een grootsche roeping
wacht 1
E 1 1 a (minachtend). Och wat, roeping ... !
Mevr. B o r k m an (verontwaardigd). Durf jij dat zoo
smalend zeggen !
E 11 a. Geloof je, dat een jongmensch, van Erhart's leeftijd, ... gezond en levenslustig, ... geloof je dat die zich zou
opofferen voor ... voor zoo iets als een ,roeping'
Mevr. B o r k m an (krachtig en vast). Ja, dat doet Erhart
Dat weet ik heel zeker.
E 11 a (schudt het hoofd). Je weet het niet en je gelooft
het ook niet, Gunhild.
Mevr. Borkman. Geloof ik dat niet !
E 1 1 a. Dat is maar iets waar je je verbeelding mee bezig
houdt. Want als je dat niet hadt om je aan vast te klampen.
dan zou je leven hier je wanhopend maken.
Mevr. B o r k m a n. Ja, dan zou ik zeker wanhopend
worden. (heftig). En dat zou jij, Ella, misschien wel graag
zien !
.. .
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El 1 a (met opgeheven hoofd). Ja, ik zou het graag
zien ... als je je althans niet op een andere manier vrij
maken kunt dan door middel van Erhart.
Mevr. Borkman (dreigend). Wil jij je tusschen ons beiden
dringen ? Tusschen moeder en zoon ! Jij !
E 1 I a. Ik wil hem onttrekken aan je invloed, je macht,
je overheersching.
Mevr. B o r k man (triomfeerend). Dat kan je niet meer !
Je hebt hem in je strikken gehad ... tot zijn vijftiende jaar
toe. Maar nfi heb ik hem terug gewonnen, zie je !
E I 1 a. Dan zal ik hem weer van jou terug winnen !
(heesch, bijna fluisterend). Wij tweeën, Gunhild, wij hebben vroeger al ééns op leven en dood gestreden om een
mensch !
Mevr. B o r k man (hoonend en zegevierend). Ja, en trien
heb ik overwonnen!
E 11 a (met een smalend lachje). Vind je soms nog dat die
overwinning gewin voor je geweest is?
Mevr. B o r k man (somber). Neen; ... dat is maar al te
vreeselijk waar.
E 11 a. Het zal ook dezen keer geen gewin voor je worden.
Mevr. B o r k m a n. Geen gewin, als ik mijn moederlijke
macht over Erhart zal behouden?
E 11 a. Neen ; want het is alleen maar de macht over hem,
die je behouden wilt.
Mevr. Borkman. En jij dan?
E 11 a (warm). Ik wil zijn liefde, ... zijn ziel, ... zijn heele
hart ...1
Mevr. B o r k m a n (uitbarstend). Dat zal je nooit van je
leven meer terug krijgen!
E l l a (kijkt haar aan). Heb jij daar misschien al voor
gezorgd ?
Mevr. B o rk man (glimlacht). Ja, dat heb ik mij inderdaad
gepermitteerd. Heb je dat niet uit zijn brieven gewaar kunnen
worden ?
E 11 a (knikt langzaam). 0 ja. Jouw heele wezen sprak
ten slotte uit zijn brieven.
Mevr. B o r k man (sarrend). Ik heb deze acht jaren goed
besteed ... sedert ik hem weer onder mijn beheer had,
zie je !
E 11 a (beheerscht zich). Wat heb je Erhart over mij gezegd?
Kan je mij dat vertellen?
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Mevr. B or k ma n. 0 zeker !
E l l a. Doe het dan !
Mevr. Borkma n. Ik heb hem alleen maar gezegd wat
de waarheid is.
Ella. Wat dan?
Mevr. B o r k ma n. Ik heb hem altijd en bij voortduring
ingeprent, dat hij, alsjeblieft nooit moest vergeten dat jij het
bent, aan wie wij het te danken hebben dat wij tegenwoordig
redelijk fatsoenlijk leven kunnen. Ja, dat wij eigenlijk nog
leven kunnen.
E 11 a. Anders niet?
Mevr. B or k ma n. 0, zoo iets steekt, zie je. Dat voel ik
aan mezelf.
E 11 a. Maar dat heeft Erhart toch zoo ongeveer al
vroeger ook geweten.
Mevr. B o r km a n. Toen hij bij mij terug kwam, verbeeldde hij zich dat je dat allemaal uit goedheid deelt.
(kijkt haar valsch blij aan). Nu gelooft hij dat niet meer,
Ella.
E 11 a. Wat gelooft hij dan nu ?
Mevr. Borkma n. Hij gelooft nu wat de waarheid is.
Ik vroeg hem hoe hij het zich verklaarde, dat tante Ella

nooit eens hier kwam om ons op te zoeken .. .

Ella (a f brekend). Dat wist hij al lang !
Mevr. Bo r k man. Maar nu weet hij het nog beter. Jij
hadt hem voorgepraat dat het was om mij te ontzien ... en
hèm, die daarboven heen en weer loopt .. .
E 1 1 a. Dat was ook zoo.
Mevr. Borkma n. Daar gelooft Erhart nu niemendal
meer van.
E 11 a. Wat heb je hem dan nu van mij doen gekoven ?
Mevr. Borkma n. Hij gelooft wat de waarheid is, dat
jij je voor ons schaamt, ... ons veracht. Of doe je dat soms
niet? Had je indertijd niet het plan om hem heelemaal van
mij weg te nemen? Bedenk je eens goed, Ella. Je moet dat
toch nog wel weten.
Ella (afwijzend). Dat was in den tijd toen het schandaal
op zijn ergst was. Toen de zaak voor het gerecht was gekomen ... Zulke gedachten heb ik nu niet meer.
Mevr. Borkma n. Het zou je ook geen zier meer helpen.
Want wat zou er dan van zijn roeping terecht komen! 0
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neen, dank je wel, hoor! Mij heeft Erhart noodig,... jou
niet. En daarom is hij voor jou zoo goed als dood. En dat
ben jij ook voor hem !
E 11 a (koud, beslist). Dat zullen wij zien. Want nu blijf
ik hier buiten.
Mevr. B or k man (staart haar aan). Hier op 't goed ?
E 11 a. Ja, hier.
Mevr. B o r k man. Hier ... bij ons ? Den nacht
over ?
El I a. Hier blijf ik mijn heele verdere leven, als 't wezen
moet.
Mevr. B o r k m an (herstelt zich). Nu ja, Ella, ... het
goed is immers van jou.
E l l a. Och wat ... !
Mevr. B o r k m a n. Alles is immers van jou. De stoel
waarop ik zit, is van jou. Het bed, waarop ik mij om-en-om
wentel in mijn slapelooze nachten, behoort jou. Het eten dat
op tafel komt, krijgen wij door jou.
E 11 a. Dat kan nu eenmaal niet anders. Borkman kan
zelf niets meer in eigendom hebben. Want dan zou
er onmiddellijk iemand komen om het hem weer af te
nemen.
Mevr. B or k ma n. Dat weet ik wel. Wij moeten er ons
in schikken om van jouw genade en barmhartigheid te
leven.
E 11 a (koud). Ik kan je niet beletten de zaak in dat
licht te zien, Gunhild.
Mevr. B o r km a n. Neen, dat kan je ook niet ... Wanneer verlang je dat we zullen verhuizen ?
E 11 a (kijkt haar aan). Verhuizen?
Mevr. Bo rk man (opgewonden). Ja, je verbeeldt je toch
zeker niet dat ik hier onder één dak met je wil blijven
wonen ! ... Neen, dan nog liever naar het armhuis of buiten
op den weg!
E 1 1 a. Goed. Geef mij Erhart dan mee .. .
Mevr. B o r k ma n. Erhart! Mijn eigen zoon ! Mijn kind !
E 11 a. Ja, ... dan ga ik terstond naar huis terug.
Mevr. Borkman (na kort bedenken beslist). Erhart moet
zelf tusschen ons kiezen.
E 11 a (kijkt haar weifelend en onzeker aan). Hij zelf
kiezen? Zoo,... durf je dat, Gunhild?
Mevr. B o r k m a n (met een harden lach). Of ik durf!
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Mijn jongen te laten kiezen tusschen zijn moeder en jou
Ja, dat durf ik heusch weIl
E 11 a (luisterend). Komt daar iemand I Ik geloof dat ik
iets hoor ...
Mevr. B 0 r kma n, Dat zal dan Erhart wel zijn ...
(Er wordt haastig geklopt aan de entreekamerdeur, die
daarop terstond geopend wordt. Mevrouw Wilton, in avondtoilet met mantel, komt binnen. Vlak achterhaar aan het dienstmeisje dat geen tijd heeft gehad om haar aan te dienen en er erg
verschrikt uitziet. De deur blijft half-open staan. Mevr. Wilton
is een opvallend mooie, weelderig gevormde vrouw van in de
dertig. Volle roode lachende lippen. Levendige oogen. Zwaar
donker haar).
Mevr. Wil ton. Goeden avond, liefste mevrouw Borkman!
Mevr. B 0 r kma n (een beetje droog). Goeden avond, mevrouw. (tegen het meisje, wy'st naar de tuinkamer). Neem de
lamp daarginder mee en steek ze aan.
(Het meisje haalt de lamp en gaat er mee weg).
Mevr. Wil ton (ziet Elia). 0, pardon,... u heeft
visite ...
Mevr. B 0 r kma n, 't Is mijn zuster maar, die van daag
is over gekomen ...
(Erhart duwt de halfopen-staande deur heelemaal open
en stormt naar binnen. II.if is nog een jong mensch met
lichte, overmoedige oogen. Elegant gekleed. Aankomend snorretje.)
Er har t (stralend van blijdschap, op den drempel). Wat!
Is tante ElIa hier? (naar haar toe j grypt haar handen) Tante,
tante I Neen, hoe is 't mogelijkI U hier!
ElI a (slaat haar armen om zijn hals). Erhart! Mijn lieve,
beste jongen I Wat ben jij groot geworden! Och wat is het
heerlijk om je weer eens te zien!
Mevr. B 0 r kma n (scherp). Wat moetdat beduiden, Erhart,
heb je je in de entreekamer verstopt?
Mevr. Wil ton (snel). Erhart... Borkman is met mij
meegekomen.
Mevr. B 0 r kma n (meet hem met de oogen). Wel zoo,
Erhart. Kom je niet 't eerst bij je moeder?
E r har t, Ik moest maar even bij mevrouw Wilton wezen,
om de kleine Frida te halen.
Mevr. B 0 r kma n. Is die juffrouw Foldal er ook bij?
2

17

JOHN GABRIEL BORRMAN.

Mevr. W i l t o n. Ja, zij staat daarginder in het voorhuis.
Erhart (spreekt naar buiten door de deur). Ga maar naar
boven, Frida.

(Pauze. Ella observeert Erhart. Hij schijnt verlegen en een
beetje ongeduldig. Zijn gezicht krijgt een gespannen en koelere
uitdrukking).
(Het dienstmeisje brengt de aangestoken lamp in de tuinkamer, gaat heen en doet de deur achter zich dicht).
Mevr. Borkman (gedwongen beleefd). Nu, mevrouw Wilton, ... als u den avond hier wil blijven doorbrengen,
dan
Mevr. Wilt o n. 0, dank u wel, lieve mevrouw. Maar dat
is heelemaal niet mijn plan. Wij hebben een andere invitatie.
Wij moeten naar advocaat Hinkel.
Mevr. Borkman (kijkt haar aan). Wij? Wie wij ?
Mevr. Wilton (lachend). Nou, eigenlijk bedoel ik alleen
mijzelf. Maar de dames daar aan huis verzochten mij den
jongen mijnheer Borkman mee te brengen ... als ik hem
toevallig mocht te zien krijgen.
Mevr. B o r k m a n. En dat gebeurde dan ook, zooals ik
zie.
Mevr. W i 1 t o n. Ja, gelukkig. Omdat hij wel zoo vriendeli k was even bij mij aan te komen ... voor de kleine
Frida.
Mevr. Borkman (droog). Zeg, Erhart, ... ik wist volstrekt
niet dat je die familie kende, ... die Hinkels.
Erhart (geprikkeld). Nou, eigenlijk ken ik ze dan ook
niet. (voegt er wat ongeduldig bij) U weet stellig zelf wel het
best welke menschen ik ken of niet ken, moeder.
Mevr. Wilt o n. Och kom ! In dat huis maakt men gauw
genoeg kennis! Vroolijke, prettige, gastvrije menschen en een
massa jonge dames
Mevr. Borkman (met nadruk). Als ik mijn zoon goed
ken, mevrouw Wilton, dan is dat eigenlijk geen conversatie
voor hem.
Mevr. W i 1 t o n. Maar goede hemel, mevrouw-lief, hij is
toch óók jong!
Mevr. B o r k m a n. Ja, gelukkig is hij nog jong. Anders
zou het treurig zijn.
Erhart (zijn ongeduld verbergend). Nou ja, nou ja,
moeder, ... het spreekt van zelf dat ik van avond niet naar
...

!
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de Hinkels toe ga. Ik blijf natuurlijk hier, bij u en tante
Ella.
Mevr. Borkma n. Dat wist ik ook wel, mijn beste
Erhart.
E 11 a. Neen, Erhart, ... voor mij moet je je niet laten
terughouden .. .
Er har t. Jawel, zeker, tante-lief; dat staat vast (kijkt
mevr. Wilton onzeker aan). Maar hoe zullen wij het nu aanleggen? Kan het eigenlijk wel? U heeft immers al aangenomen
voor ... mij ?
Mevr. Wilton (vroolijk). Och onzin ! Waarom zou het
niet kunnen? Als ik eenmaal daar ben, in de lichte feestelijke salons, ... eenzaam en verlaten ... verbeeld je ! ... dan
zeg ik het weer af... voor u.
Erhart (gerekt). Ja, als u denkt dat het kan, dan, ja
dan ..
Mevr. Wilton (luchtig en gemakkelijk). Ik heb zoo dikwijls aangenomen en weer afgezegd ... voor mijzelf. En zou
u nu weg gaan van uw tante, die pas gekomen is? Wel
foei, monsieur Erhart, ... zou dat zijn wat men van een zoon
verwacht ?
Mevr. Borkman (onaangenaam getroffen). Van een
zoon ?
Mevr. Wilt o n. Nou, van een pleegzoon dan, mevrouw
Borkman.
Mevr. Borkma n. Ja, dat mag u er wel bijvoegen.
Mevr. W i 1 t o n. 0, ik vind dat iemand meer dank verschuldigd is aan een goede pleegmoeder, dan aan zijn eigen
moeder.
Mevr. Borkma n. Heeft u daar zelf ondervinding
van?
Mevr. W i 1 t o n. Och, lieve hemel, mijn moeder heb ik zoo
weinig gekend. Maar als ik ook zoo'n goede pleegmoeder
had gehad, ... dan was ik misschien niet zoo ... zoo „raar"
geworden ... als de menschen zeggen dat ik ben. (keert zich
tot Erhart). Dus, we blijven zoet thuis bij mama en tante .. .
en drinken thee, meneer de student! (tegen de dames). Tot
weerziens, mevrouw-lief ! Juffrouw Rentheim ! Was mij heel
aangenaam !

(De dames groeten zwijgend. Zij gaat naar de deur).
Erhart (gaat met haar mee). Zal ik u niet een eindje
wegbrengen ?
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Mevr. Wilton (in de deur afwerend). Geen stap verder
mag u met mij meegaan. Ik ben al lang gewend mijn weg
alleen te gaan. (blijft staan in de deur, kijkt hem aan en
knikt). Maar pas nu maar op mijnheer Borkman, ... dat
zeg ik u !
Erhart. Waarvoor moet ik oppassen?
Mevr. Wilton (dartel). Wel ... als ik nu weg ga, .. .
eenzaam en verlaten, zooals gezegd,... dan zal ik probeeren
u met runen te betooveren.
Erhart (lacht). 0, zoo ! Wil u diit nog eens proboeren.
Mevr. Wilton (half in ernst). Ja, pas maar op. Al
loopend zal ik in mijn binnenste zeggen, ... zoo heel uit de
diepte van mijn wil zeg ik dan : Erhart Borkman, ... neem
dadelijk uw hoed!
Mevr. B o r k m a n. En neemt hij hem dan, denkt u ?
Mevr. Wilton (lachend). Ja, zeker; ... terstond grijpt
hij zijn hoed. En dan zal ik zeggen : trek netjes uw overjas
aan, Erhart Borkman ! En uw overschoenen ! Vergeet vooral
uw overschoenen niet! En kom mij achterna! Gehoorzaam!
gehoorzaam 1 gehoorzaam !
Erhart (gedwongen vroolijk). Ja, daar kan u staat op
maken !
Mevr. Wilton (met opgeheven wijsvinger). Gehoorzaam!
Gehoorzaam ! ... Goeden nacht

(Zij lacht en knikt tegen de dames en sluit de deur achter
zich).
Mevr. B o r k m a n. Houdt zij zich heusch met zulke kunsten op?
Er har t. Och, welneen ! Hoe kan u dat nu denken ! Dat
is zoo maar voor de grap. (afbrekend). Maar laat ons nu niet
over mevrouw Wilton spreken.
(Hy noodigt Ella uit om in den fauteuil bij de kachel te
gaan zitten).
E r h a rt (staat haar een poosje aan te zien). Dat u die
lange reis gemaakt heeft, tante Ella! En dan nog wel in
den winter
E 11 a. Het werd eindelijk noodig, Erhart.
Erhart. Zoo ? Waarom?
E 11 a. Ik moest hier eens eenige dokters raadplegen.
Erhart. Kijk, dat is goed1
E 11 a (glimlacht). Vind je dat zoo goed?
!
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Er h ar t. Dat u er eindelijk toe overgegaan is, meen ik.
Mevr. B o r k m a n (op de canapé, koud). Ben je ziek
Ella?
Ella (kijkt haar hard aan). Je weet toch wel dat ik
ziek ben.
Mevr. B o r k ma n. Nou ja, zoowat ziekelijk, zooals je al
jaren bent...
Erhart. Toen ik nog bij u was, heb ik u al zoo dikwijls
gezegd dat u eens met den dokter spreken moest.
E 11 a. Och, daarginder waar ik woon, zijn er geen in wie
ik waarlijk vertrouwen heb. En bovendien voelde ik het toen
ook niet zoo erg.
Erhar t. Is het dan nu erger met u, tante?
E 11 a. 0 ja, mijn jongen; het is bepaald erger.
Erhar t. Maar toch niet gevaarlijk, hè?
E 11 a. Och, zooals je 't nemen wilt.
Erhart (met vuur). Ja maar, tante Ella, ... dan moet u
niet zoo gauw weer naar huis terug gaan.
E 11 a. Neen, dat ben ik ook niet van plan.
Erhar t. II moet hier in de stad blijven. Want hier kan
u kiezen onder de beste dokters die er zijn.
E 11 a. Ja, dat had ik mij ook zoo voorgenomen, toen ik
van huis ging.
Erhar t. En dan moet u zien ergens goed en prettig onder
dak te komen, ... in een gezellig, rustig pension .. .
E 11 a. Ik heb van morgen al mijn oude pension betrokken,
waar ik vroeger gewoond heb.
E r ha r t. Nou, kijk eens aan, daar zal u het zeker goed
hebben.
E 11 a. Ja, maar ik zal daar op den duur toch niet
blijven.
Erhar t. Zoo ? Waarom niet ?
E 11 a. Omdat ik iets anders bedacht heb, sedert ik hier
ben gekomen.
Erhar t. Zoo ... ? Heeft u iets anders bedacht
Mevr. B o r k m a n (hakend, zonder op te zien). Je tante
wil hier op baar landgoed komen wonen, Erhart.
Erhart (kijkt beiden afwisselend aan). Hier! Bij ons !
Bij ons hier! ... Is dat waar, tante?
E 11 a. Ja, dat is nu mijn plan.
Mevr. B o r k man (als voren). Je weet toch wel dat alles
hier het eigendom van je tante is.
?
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E 11 a. Ja, ik wil hier buiten blijven, Erhart. Voorloopig
ten minste. Tot nader orde. Ik ga op mijzelf wonen. In den
anderen vleugel, waar de rentmeester woont.
E r h a r t. Ja, dat is best. Daar heeft u toch altijd een
paar kamers voor u ingericht. (plotseling levendig). Maar 't is
waar ook, tante, ... is u niet erg moe van de reis ?
E 11 a. Een beetje moe ben ik wel.
E r h a r t. Nou maar, dan moest u heusch eens vroeg naar
bed gaan, vind ik.
E 11 a (kijkt hem glimlachend aan). Dat zal ik ook.
Erhart (met vuur). Want ziet u, als u nu toch blijft,
kunnen wij morgen immers verder praten ... of een anderen
dag. Over alles en nog wat. U en moeder en ik. Zou dat
niet veel beter zijn, tante Ella?
Mevr. B o r k m a n (opgewonden, terwijl zij opstaat). Erhart, ... ik kan het je bepaald aanzien dat je van mij weg
wilt !
E r h a r t (schrikt). Wat meent u daarmee ?
Mevr. B o r k ma n. Je wilt naar ... naar de Hinkels !
Erhart (onwillekeurig). Och zoo ! (herstelt zich). Vindt u
dan beter dat ik hier blijf zitten en tante Ella uit haar bed
hot tot laat in den nacht? Tante is immers ziek, moeder.
Denk daar toch om!
Mevr. B o r k ma n. Je wilt naar de Hinkels, Erhart!
Erhart (ongeduldig). Ja, maar lieve God, moeder, ... ik
vind toch dat ik het niet goed laten kan. Wat zegt u er
van, tante?
E 11 a. Ik vind dat je vrij moet zijn, en doen wat je zelf
wilt, Erhart.
Mevr. B o r k man (dreigend naar haar toe). Je wilt hem
van mij afscheuren !
E 11 a (staat op). Ja, als ik het maar kon, Gunhild !

(Men hoort muziek boven).
E r h a r t (wringt zich als in pijn). 0, dát hoíi ik niet uit!
(kijkt rond). Waar heb ik mijn hoed? (tegen Ella) Kent u dat
stuk, dat daar boven gespeeld wordt?
E 11 a. Neen. Wat is dat dan?
Erhart. Het is de „danse macabre. De doodendans.
Kent u den doodendans niet, tante ?
E 11 a (glimlacht droevig). Nog niet, Erhart.
Erhart (tegen mevr. Borkman). Moeder, ... ik smeek u,
laat mij gaan!

.. .
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Mevr. B o r k ma n (kijkt hem hard aan). Dus je wilt niet
bijje moeder blijven? Meen je dat?
E r h ar t. Ik kom immers weer terug ... morgen misschien wel !
Mevr. B or k ma n (hartstochtelijk opgewonden). Je wilt van
mij weg ! Je wilt liever bij die vreemde menschen zijn ! Bij .
bij, ... neen, ik kan er niet aan denken !
Er h ar t. Daarginder is licht, veel licht. En daar zijn
jonge, vroolijke gezichten. En er is muziek, moeder!
Mevr. B o r k man (wijst naar boven). Daar boven is ook
muziek, Erhart.
Er har t. Ja, juist. Die muziek ddr, die jaagt mij het
huis uit !
E 11 a. Gun je je vader niet dat beetje zelfvergeten?
Er har t. Jawel. Natuurlijk. Ik gun het hem dubbel en
dwars. Als ik het zelf maar niet hoef aan te hooren.
Mevr. B or k man (met een vermanenden blik). Wees sterk,
Erhart ! Sterk, mijn jongen ! Vergeet nooit dat je een gewichtige zending te vervullen hebt!
Er h ar t. Och moeder, ... kom toch niet altijd met die
groote woorden aan ! Ik ben nu eenmaal niet geschikt voor
zendeling ... Goeden nacht, tante lief ! Goeden nacht, moeder.
.

(Hij gaat haastig weg door de entreekamer).
Mevr. B o r k man (na even zwijgen). Je hebt hem wel
gauw weer terug gekregen, Ella.
E 11 a. Ik wou dat ik 't maar gelooven mocht.
Mevr. Bo r k m a n. Maar je zult zien ... lang houden zal
je hem niet.
E 1 l a. Door jou, meen je?
Mevr. B o r k ma n. Door mij, of ... door die andere.
E 11 a. Dan liever door haar, dan door jou.
Mevr. B o r k man (knikt langzaam). Dat begrijp ik. Dat
zeg ik ook. Liever door haar dan door jou.
E 11 a. Waarheen het hem ten slotte dan ook leiden mag .. .
Mevr. B or km a n. Dat zou er eigenlijk niet veel toe doen,
vind ik.
E 11 a (neemt haar hoed en mantel). Voor den eersten keer
in ons leven zijn wij tweelingzusters het eens ... Goeden
nacht, Gunhild.

(Zij gaat weg door de entreekamer).
(De muziek van boven klinkt luider).
Mevr. Borkman (staat een oogenblik stil, krimpt in elkaar
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en fluistert onwillekeurig). De wolf huilt weer. De zieke wolf.
Een oogenblik blijft zij staan, dan laat zij zich op den grond
vallen, wentelt zich steunend en fluistert, jammerend) Erhart!
Erhart, ... blijf mij trouw ! 0, kom terug en help je moeder t
Want dit leven kan ik niet meer uithouden!

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.
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TWEEDE BEDRIJF.
De oude groote feestzaal boven in het Rentheimsche huis. De
wanden zijn bekleed met oude geweven stoffen, jachttafereelen
voorstellend, herders en herde rinnen. Alles in verbleekte, verschoten kleuren. In den muur links een dubbele deur en dichter
op den voorgrond een piano. In den hoek achter links een
behangseldeur. Rechts in het midden van den wand een groote
gebeeldhouwde eikenhouten schr ijftafel met veel boeken en
papieren. Meer vooraan aan denzelfden kant een canape met
tafel en stoelen. De meubels zijn in strengen empire-stijl. Op
de schrijftafel en de andere tafel staan aangestoken lampen.
John Gabriël Borkman staat met zijn handen op den rug bij
de piano en luistert naar Frida Foldal, die de laatste maten
speelt van de ,danse macabre.'
Borkman is van middelbare lengte, een flink en krachtig gebouwd man van in de zestig. Deftig uiterlijk, fijn besneden
profiel, doordringende oogen. Haar en baard grijs-wit en gekroesd. Gekleed in een, niet meer heel modern, zwart pak, met
witte das. Frida Foldal is een mooi, bleek, vijftienjarig meisje;
ziet er een beetje moe en overspannen uit. Gekleed in een
licht, armoedig opgemaakt japonnetje. Het muziekstuk is uit.
Stilte.

B o r k m a n. Kan je raden waar ik den eersten keer
zulke muziek gehoord heb?
Frida (kijkt naar hem op). Neen, mijnheer Borkman.
B o r k man. Onder in de mijnen.
Frida (begrijpt hem niet). Och ja? Onder in de mijnen?
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B o r k ma n. Ik ben de zoon van een mijnwerker, zooals
jeweet. Of wist je dat misschien niet?
F r i d a. Neen, mijnheer Borkman.
B o r k m a n. De zoon van een mijnwerker, ja. En mijn
vader nam mij wel eens mee naar de mijnen ... Daar beneden zingt het erts.
F r i d a. Och ja, ... zingt dat?
Borkman (knikt). Als het wordt losgemaakt. De hamerslagen, die het losslaan, ... dat is de middernachtklok, die
slaat en het bevrijdt. Daarom zingt het erts van vreugde...
op zijn manier.
F r i d a. Waarom doet het dat, mijnheer Borkman?
B o r k m a n. Het wil naar buiten in het licht om de
menschen te dienen.

(Hij loopt heen en weer over de zaal, alt ijd met de handen
op den rug).
F r i d a (zit even te wachten; kijkt dan op haar horloge en
staat op). Neemt u me niet kwalijk, mijnheer Borkman, maar
ik moet, tot mijn spijt, nu weg.
Borkman (blijft voor haar staan). Ga je nu al weg?
Frida (bergt haar muziek op). Ja, ik moet wel. (blijkbaar
verlegen). Ik ben van avond ergens besteld.
B o r k ma n. Ergens waar een partij is?
Frida. Ja.
Borkman. En moet je daar de menschen wat voorspelen ?
Frida (bijt op haar lippen). Neen ... ik moet dansmuziek
spelen.
B o r k m a n. Alleen maar dansmuziek?
F r i d a. Ja; zij willen dansen na het souper.
B o r k m a n (staat haar aan te kijken). Doe je dat graag?
Zoo bij de menschen aan huis ?
Frida (doet haar mantel aan). Ja, als ik een aanvraag
krijg, dan ... Er is altijd een beetje geld mee te verdienen.
B or k m a n (uitvorschend). Is dit 't waaraan je het meest
denkt, als je daar zoo zit te spelen, om de menschen te
laten dansen?
F r i d a. Neen ; 't meest denk ik er over hoe treurig het
is, dat ik zelf niet meedansen kan.
B o r k m a n (knikt). Juist; dit was het wat ik wilde weten
(loopt onrustig heen en weer). Ja, ja, ja, ... zelf niet mee te
26

JOHN GABRIEL BORKMAN.

kunnen doen, dat is het treurigste van alles (blijft staan).
Maar iets is er toch, dat daar tegen opweegt voor je,
Frida.
Frida (kijkt hem vragend aan). Wat is dat dan, mijnheer Borkman ?
B o r k man. Dit : dat je tienmaal meer muziek in je hebt,
dan al die dansende menschen te zamen.
Frida (glimlacht ontwijkend). Och, dat is nog lang
niet gezegd!
Borkman (heft waarschuwend den wijsvinger op). Wees
nooit zoo gek om aan je zelf te twijfelen !
F r i d a. Maar, lieve hemel ! als geen mensch er nu iets
van weet?
Borkman. Als je het zelf maar weet, dan is 't genoeg...
Bij wie moet je gaan spelen van avond ?
F r i d a. Hierover, bij advocaat Hinkel.
B o r k man (kijkt haar plotseling barsch aan). Bij Hinkel,
zeg je ? !
Frida. Ja.
Borkman (met een bitter lachje). Komen er menschen
bij dien man aan huis? Kan hij gasten krijgen die zijn
partijen willen bijwonen ?
F r i d a. Ja, er moeten zelfs heel veel menschen aan huis
komen, zegt mevrouw Wilton.
Borkman (heftig). Maar wat voor menschen ! Weet jij
dat bij geval?
Frida (een beetje angstig). Neen, dat weet ik heusch niet.
0 ja, ... dat 's waar, ... ik weet dat de jonge mijnheer
Borkman er van avond heen moet.
Borkman (schrikt). Erhart ! Mijn zoon ?
F r i d a. Ja, die zou er heengaan.
Borkman. Hoe weet je dat?
F r i d a. Hij heeft het zelf gezegd. Een uur geleden.
B o r k m a n. Is hij dan hier buiten van daag?
F r i d a. Ja, hij is den heelen middag bij mevrouw Wilton
geweest.
Borkman (onderzoekend). Weet je ook of hij hier ook
geweest is? Ik bedoel of hij hier beneden was en met iemand
gesproken heeft ?
F r i d a. Ja, hij is even bij mevrouw binnen geweest.
Borkman (bitter). Aha, ... dat dacht ik wel.
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F r i d a. Maar er was nog een andere vreemde dame bij
haar, geloof ik.
B 0 r kma n. Zoo? Waarlijk ? Nou ja, bij mevrouw komt
nog wel eens de een of ander, nu en dan.
F ri d a. Zal ik aan den jongen mijnheer zeggen, als
ik hem straks ontmoet, dat hij ook boven bij u komen
moet?
B 0 r kma n (barsch). Je zult niets zeggen! Ik verbied het
je uitdrukkelijk. De menschen die mij wenschen te bezoeken
kunnen uit zichzelf komen. Ik vraag er niemand om.
F r i d a, Neen, neen,... dan zal ik niets zeggen.. • Goeden nacht, mijnheer Borkman.
B 0 r kma n (loopt rond en bromt). Goeden nacht.
F r ida. Mag ik misschien de binnentrap maar afgaan?
Dat is korter.
B 0 r kma n, Ga je gang, ..• Voor mijn part kan je loopen
waar je wilt. En nu goeden nacht I
Fr i d a. Goeden nacht, mijnheer Borkman.
(Zij gaat weg door de kleine behangseldeur op den achtergrond links.)
iBorkman loopt in gedachten naar de piano en wil die dicht
doen, maar doet het toch niet. Hij kijkt rond in de holleruimte
en begint weer heen en weer te loopen van den hoek bij de
piano naar den hoek rechts achter, . . . aldoor, xonder rust of
du,ur, heen en weer. Eindelijk gaat hij naar de schrijftafel,
luistert in de richting van de dubbele deur, neemt dan gauw
een handspiegel, bekijkt xich en trekt xijn das recht.)
(Er wordt geklopt aan de dubbele deur. Barkman hoort het,
ky7ct snel dien kant uit, maar xwijgt.)
(Na een poosje wordt er weer qeklopt; nu harder.)
B 0 r k m a n (staande bij de schrijftafel met de linkerhand
er op steunend, en xijn rechter in de borst van x'ijn jas gestoken). Binnen I
(Vilhelm Foldal komt voorzichtig binnen. Hij xiet er oud
en afgesloofd uit, met xachte, blauwe oogenen dun, lang, grijs
haar, dat over de kraag van xijn jas hangt. Een portefeuille
onder xijn arm. In xijn hand een slappen vilten hoed,.
draagt een groote hoornen bril, die hij op xijn voorhoofd
schuift.)
B 0 r k m a n (verandert van houding en kijkt den binnenkomende aan, met een half teleurgestelde half tevreden uitdrukking). 0, ben jij het maar.
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F o 1 d a 1. Goeden avond, John Gabriël. Ja, ik ben het
zoowaar zelf.
B o r k man (met een strengen blik). Ik vind dat je al heel
laat komt aanzetten.
F o Ida 1. Nou, het is niet zoo heel dicht bij, weet je.
Vooral voor iemand die te voet moet gaan.
B o r k ma n. Maar waarom loop je dan ook altijd, Vilhelm?
Je woont toch vlak bij de tram.
F o 1 d a 1. Loopen is gezonder. En dan spaar ik ook nog
die tien centen uit ... Zeg, is Frida daar straks hier geweest
om voor je te spelen?
B o r k ma n. Zij is net weg. Ben je haar niet tegengekomen?
F o Ida 1. Neen, ik heb in lang niets van haar gemerkt.
Sedert zij bij die mevrouw Wilton in huis gekomen is.
Borkman (gaat op de canapé zitten en wijst naar een
stoel). Ga jij ook maar zitten, Vilhelm.
F o 1 d a 1 (gaat zitten op het kantje van den stoel). Dank
je. (kijkt hem weemoedig aan). Och, je kunt je niet voorstellen,
hoe eenzaam ik me voel, sedert Frida het huis uit is.
B o r k ma n. Och kom, ... je hebt er toch nog genoeg
over.
F o 1 d a 1. Ja, dat weet de hemel. Nog wel vijf stuks. Maar
Frida was de eenige die mij een beetje begreep. (schudt
droevig het hoofd). Al de anderen begrijpen mij heelemaal
niet.
Borkman (somber, kijkt voor zich en trommelt op de
tafel). Ja, dat is het juist. Dat is de vloek die op ons éénlingen, op ons uitverkorenen rust. De massa, de menigte,
al die alledaagsche menschen, ... die begrijpen ons niet,
Vilhelm.
F o 1 d a 1 (onderworpen). Begrepen te worden, ... och, dat
moet je ook niet zoo dadelijk verwachten. Met een beetje
geduld komt dat later soms wel, als je het maar afwacht.
(met door tranen verstikte stem). Maar er iets dat nog bitterder is.
B o rk man (heftig). Er is niets bitterder dan dat.
F o 1 d a 1. Jawel, John Gabriël, dat is er wel. Ik heb juist,
net even voor ik weg ging, een scéne gehad thuis.
Borkman. Zoo? Waarover?
F o 1 d a 1 (uitbarstend). Thuis ... thuis verachten ze mij.
B o r k man (opstuivend). Verachten ...1
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F o 1 d a 1 (veegt zijn oogen af). Ik heb het al lang gemerkt. Maar van daag kwam het pas goed uit.
Borkman (zwijgt even). Je hebt zeker een slechte keus
gedaan, toen je trouwde.
F o 1 d a 1. Ik had eigenlijk zoo goed als geen keus. En
bovendien, je wilt dan toch ook graag getrouwd zijn, als je
een beetje op leeftijd komt. En zoo bekrompen als ik het
toen had, zoo totaal berooid als ik was .. .
B o r k m a n (springt toornig op). Is dat bij geval op mij
gemunt? Een verwijt ... !
F o 1 d a 1 (angstig). Maar lieve God, John Gabriël ... !
B o r k m a n. Jawel, je denkt nu aan het ongeluk dat de
Bank getroffen heeft ... !
F o 1 d a 1 (kalmeerend). Maar daar geef ik jou de schuld
toch niet van ! God beware me ...
Borkman (brommend, gaat weer zitten). Nou, dan is 't
goed.
F o l d a 1. Trouwens, je moet niet denken, dat ik mij beklaag over mijn vrouw. Zij is niet erg ontwikkeld, de ziel,
dat is waar. Maar goed is zij toch wel ... Neen, weet je, het
zijn de kinderen .. .
Borkman. Dat dacht ik wel.
F o 1 d a 1. Want de kinderen ... die hebben zooveel
meer geleerd. En stellen dan ook hoogere eischen aan het
leven.
Borkman (kijkt hem deelnemend aan). En daarom verachten de bengels jou dus, Vilhelm?
F o 1 d a 1 (haalt zijn schouders op). Ik heb geen carrière
gemaakt, zie je. Dat moet ik toegeven ...
Borkman (schuift dichterbij hem en legt de hand op zijn
arm). Weten zij dan niet dat je een treurspel hebt geschreven
i'n je jonge jaren?
F o 1 d a 1. Jawel, dat weten zij natuurlijk wel. Maar
dat schijnt niet zoo bizonder veel indruk op hen te
maken.
B o r k ma n. Dan hebben zij er eenvoudig geen verstand
van. Want je treurspel is goed. Dat geloof ik vast en
zeker.
F o 1 d a 1 (opklarend). Ja, vind je toch ook niet dat er veel
goeds in is, John Gabriël? Och beer ... als ik het toch nog
eens zoo ver bracht, dat 't aangenomen werd ... (begint ijverig
de portefeuille open te maken en er in te bladeren) Kijk
30

JOHN GABRIEL BORKMAN.

eens! Nu zal ik je eens wat laten zien, dat ik veranderd
heb .. .
Borkman. Heb je het bij je?
F o I d a 1. Ja, ik heb het meegebracht. Het is al zoo lang
geleden dat ik 't je voorgelezen heb. Daarom dacht ik dat
het je misschien wat afleiding zou kunnen geven als je er
weer eens een paar bedrijven van hoorde .. .
Borkman (afwerend, staat op). Neen, neen, nu niet.
Liever eens een anderen keer.
F o l d a I. Goed. Zooals je wilt.

(Borkman gaat weer heen en weer kopen. Foldal pakt het
manuscript weer in).
Borkman (blijft vóór hem staan). 't Is waar wat je daar
straks zei, ... dat je geen carrière hebt gemaakt. Maar dat
beloof ik je, Vilhelm, wanneer eenmaal het uur komt dat ik
mij zal rehabiliteeren .. .
Foldal (wil opstaan). 0, dank je, dank je !
Borkman (met een handgebaar). Blijf maar zitten. (In
stijgende opwinding) Als het uur komt waarin ik mij rehabiliteer .. , Als zij inzien dat zij niet zonder mij kunnen ... Als
zij bier boven bij mij komen ... en op hun knieën kruipen
naar het kruis, en bidden en smeeken dat ik de leiding van
de Bank weer op mij nemen zal ... ! Van de nieuwe Bank
die zij gevestigd hebben maar niet beheeren kunnen ... (gaat
aan de schrijftafel staan als te voren en klopt zich op de borst).
Bier wil ik staan en hen ontvangen ! En rondom in het land
zal het bekend worden welke voorwaarden John Gabriël
Borkman stelt om te ... (blijft plotseling staan en kijkt Foldal
aan). Je kijkt mij zoo ongeloovig aan! Geloof je soms niet
dat zij komen zullen? Dat zij eens moeten, moeten, moeten
bij mij komen? Geloof je dat niet?
F o 1 d a 1. Ja, God weet, dat ik het heusch wèl geloof,
John Gabriel.
Borkman (gaat weer op de canapé zitten). Ik ben er zoo
vast van overtuigd. Weet het zoo onomstootelijk zeker ... dat
zij komen ... Als ik die zekerheid niet had, ... dan had ik
mij al lang geleden een kogel door den kop gejaagd.
Foldal (angstig). Och neen toch, in 's hemelsnaam ... !
Borkman (zegevierend). Maar ze komen ! Zij komen wel !
Let maar op ! Iederen dag, ieder uur kan ik hen hier verwachten. En je ziet, ik sta altijd klaar om hen te ontvangen.
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F o 1 d a 1 (met een zucht). Och, als ze dan maar gauw
kwamen!
B o r k man (onrustig). Ja zeker, de tijd gaat voort, de
jaren gaan voorbij, het leven,.., neen, neen,... daaraan
durf ik niet denken! (kijkt hem aan). Weet je hoe ik mij
somtijds voel?
F o l d a 1. Hoe dan?
B o r k in a n. Ik voel me als een Napoleon, die in zijn
eersten veldslag lam geschoten is.
F o 1 d a 1 (legt de hand op zijn portefeuille). Dat gevoel
heb ik ook.
B or k m a n. Nou ja, zoo in 't klein dan, bedoel je.
F o 1 d a 1 (kalm). Mijn kleine dichterwereld heeft groote
beteekenis voor mij, John Gabriël.
B o r k m a n (heftig). Ja, maar ik, die millioenen had kunnen
te voorschijn roepen ! Al die bergwerken die ik ondernomen
zou hebben ! Nieuwe mijnen tot in het oneindige 1 Watervallen! Steengroeven! Handelswegen en scheepvaartverbindingen, over de heele wijde wereld. Alles, alles, zou ik alleen
tot stand gebracht hebben!
F o 1 d a 1. Ja, ik weet liet wel. Er was niets waarvoor jij
zou teruggedeinsd zijn.
B or k ma n (balt de handen). En dan moet ik hier zitten
als een aangeschoten vogel en het aanzien dat anderen
mij vóór zijn, ... en het van mij weg nemen, stuk voor
stuk !
F o l d a 1. Zoo gaat het met mij ook, zie je.
B o r k m a n (zonder op hem te letten). Die gedachte! Ik
was zoo dicht bij het doel. Had ik maar acht dagen tijd
gehad om raad te schaffen, dan waren alle depositos weer
ingelost... Al de effecten, waarnaar ik brutaal gegrepen had
om er gebruik van te maken, zouden weer op hun plaats
gelegen hebben, als te voren. Het scheelde maar een haar
of die reusachtige maatschappijen zouden tot stand gekomen zijn. Geen enkel mensch zou er een cent bij verloren
hebben...
F o 1 d a 1. Ja, lieve God, ... zoo dicht bij het doel als
jij was .. .
B or k m a n (in gesmoorde woede). En toen viel het verraad mij aan in den rug 1 Juist in die dagen van de beslissing !
(kijkt hem aan). Weet je wat ik hoii voor de gemeenste
misdaad die iemand kan begaan?
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F o 1 d a 1. Neen, zeg het eens.
B or k man. Niet een moord. Ook niet stelen of inbreken
bij nacht. Zelfs niet een valsche eed. Want al die dingen
worden gewoonlijk begaan tegen menschen, die je haat of
die je onverschillig zijn en je niet aangaan.
F o 1 d a 1. Maar wat is dan het gemeenste, John Gabriël ?
Borkman (met nadruk). Het allergemeenste is misbruik
maken van het vertrouwen van een vriend.
F o 1 d a 1 (een beetje bedenkelijk). Ja maar, hoor eens
B o r k m an (opstuivend). Ik kan je aanzien wat je
wilt zeggen l Maar dat heeft hier niets mee te maken. De
menschen die hun effecten in de Bank hadden, zouden al
het hunne terug gekregen hebben. Ook het kleinste beetje !
Neen, weet je, het allergemeenste wat een mensch doen kan,
dat is brieven te misbruiken ... voor de heele wereld blootleggen, wat alléén aan één mensch was toevertrouwd, onder
vier oogen, als gefluisterd in een leege, donkere, gesloten
kamer. De man die naar zulke middelen grijpen kan, die is
door-en-door vergiftigd en verpest, door een meer dan schurkachtige moraal. En zoo'n vriend heb ik gehad ... En hij
.. .

...

was het die mij verpletterde.
F o 1 d a 1. Ik begrijp wel wien je bedoelt.

B o r k ma n. In mijn heele leven was niets dat ik hèm
niet durfde blootleggen. En toen het oogenblik gekomen
was, keerde hij het wapen, dat ik hem zelf in handen gegeven had, tegen mij.
F o 1 d a I. Ik heb nooit begrepen waarom hij ... 't Is
waar, er liepen toen wel allerlei praatjes.
Borkman. Wat voor praatjes ? Zeg het dan. Ik weet
immers van niets. Want ik werd toen onmiddellijk ... geïsoleerd. Wat voor praatjes liepen er, Vilhelm?
F o 1 d a I. Je zoudt minister geworden zijn, werd er verteld.
B o r k ma n. Dat werd mij aangeboden. Maar ik sloeg
het af.
F o l d a 1. Je stond hem dus niet in den weg.
B o r k ma n. 0 neen; daarom heeft hij mij niet verraden.
F o l d a 1. Ja, dan begrijp ik waarachtig niet .. .
B or k ma n. Ik kan het jou wel zeggen, Vilhelm.
F o l d a 1. Waarom dan?
3
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B o rk ma n. Het was ... zoo iets van een vrouwen-historie,
weet je.
F o Ida 1. Een vrouwen-historie? Neen maar, John Gabriel ?
B o r k man (afbrekend). Ja, ja, ja, ... laten we over die
oude, malle histories maar niet meer praten ... Maar minister
werden wij geen van beiden.
F o 1 d a 1. Maar hij ging toch de hoogte in.
B or k ma n. En ik viel in den put.
F o 1 d a 1. Och, och, wat een vreeselijke tragedie toch ... !
B or k man (knikt hem toe). Haast net zoo vreeselijk als
de jouwe, vind ik, als ik er over nadenk.
Foldal (argeloos). Ja, op zijn minst even vreeselijk.
B or k m a n (lacht stil). Maar van een anderen kant bekeken heeft het ook wel wat van een comedie.
Foldal. Een comedie? Dit?
B o r k ma n. Ja, zooals het nu verder schijnt te zullen
verloopen. Hoor maar eens .. .
Foldal. Wat dan?
B or k ma n. Je ontmoette Frida niet meer toen je hier
kwam, hè?
Foldal. Neen.
B or k ma n. Terwijl wij hier zitten, zit zij daarginder dansmuziek te spelen bij den man, die mij verried en ruïneerde.
F o 1 d a 1. Daar bad ik geen flauw vermoeden van.
B or k ma n. Jawel, zij nam haar muziek op en ging van
mij naar ... naar het huis van dat heerschap.
Foldal (verontschuldigend). Och ja, dat arme kind .. .
B o r k ma n. En raad eens voor wien zij daar, onder
anderen, ook speelt?
Foldal. Nou?
B o r k ma n. Voor mijn zoon !
Foldal. Wat
Borkman. Ja, wat zeg je daar wel van, hè ? Mijn zoon
staat van avond daar in de rijen der dansenden. Is dat nu
niet een comedie, zooals ik zei?
F o 1 d a 1. Maar dan weet hij toch zeker niets, zeg?
B o r k m a n. Wat weet hij niet ?
F o 1 d a 1. Hij weet stellig niet, dat hij ... , die . . nou
B o rk ma n. Je mag gerust zijn naam noemen. Het doet
mij nu volstrekt niet meer aan om dien te hooren.
!

.. .

34

JOHN GABRIEL BORKMAN.

F o 1 d. a 1. Ik ben overtuigd dat je zoon niet weet, hoe dat
alles in elkander zit.
B o r k m a n (somber, zit op de tafel te kloppen). Hij weet
't wèl, ... zoo zeker als ik hier zit.
F o 1 d a 1. Maar hoe is het dan mogelijk dat hij conversatie
zoekt in dat huis !
Borkman (schudt het hoofd). Mijn zoon beschouwt de
dingen zeker met een ander oog dan ik. Ik durf er een eed
op te doen dat hij aan den kant van mijn vijanden staat!
Hij vindt zeker, net als die anderen, dat advocaat Hinkel
eenvoudig zijn vervloekten plicht deed, toen hij mij ging
verraden.
F o 1 d a 1. Maar, beste vriend, wie zou hem de zaak in
dat licht hebben voorgesteld?
Borkman. Wie? Vergeet je soms wie hem heeft opgevoed? Eerst zijn tante ... van zijn zesde of zevende jaar af.
En daarna... zijn moeder!
F o 1 d a 1. Ik geloof toch dat je hun onrecht doet in dit
geval.
Borkman (opstuivend). Ik doe nooit iemand onrecht!
Zij hebben hem allebei tegen mij opgestookt, de eene zoo
goed als de andere, zeg ik je !
F o 1 d a 1 (toegevend). Nou ja, ja, dat zal dan wel zoo
wezen.
Borkman (bitter). 0 die vrouwen ! Die bederven en vergiftigen iemand het leven ! Heel ons levenslot verwoesten
zij, ... onzen heelen triomftocht.
F o 1 d a 1. Niet allemaal, zeg.
B o r k m a n. Zoo ! Noem er mij dan eens een enkele die
wat waard is ?
F o 1 d a 1. Neen, dat is het juist. De weinigen, die ik ken,
zijn niet veel waard.
Borkman (smalend). Nou, wat heb je er dan aan of er
zulke vrouwen bestaan,... als je ze toch niet kent!
F o 1 d a 1 (warm). Jawel, John Gabriël, daar heb je wel
wat aan. Is het geen heerlijke en verheffende gedachte te
weten dat in de buitenwereld, vlak bij ons, of verweg, ergens
de ware vrouw te vinden is?
Borkman (met een gebaar van ongeduld). Och, schei
toch uit met die dichterklets !
F o 1 d a 1 (kijkt hem diep gekrenkt aan). Noem je mijn
heiligste overtuiging A dichterklets" ?
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B o r k m an (hard). Ja, dat doe ik! Als jij nooit vooruit
gekomen bent in de wereld, dan ligt de oorzaak eenvoudig
daarin. Als je al die soort van dingen maar op zij wou
zetten, dan zou ik je nog wel op de been helpen,... je
vooruit helpen.
F o 1 d a 1 (inwendig kokend). Och, dat kan je immers
niet.
B o r km a n. Ik kan wèl, als ik maar weer de macht in
handen krijg.
F o 1 d a 1. Maar dat kan zeker nog héél lang duren.
Borkman (heftig). Denk je soms dat die tijd nooit
komen zal? Antwoord mij daar eens op !
F o 1 d a 1. Ik weet niet wat ik je daarop antwoorden
moet.
B o r k m a n (staat op, koud en voornaam, met een handgebaar naar de deur wijzend). Dan heb ik je bier niet meer
noodig.
F o 1 dal (springt van zijn stoel op). Niet meer noodig...!
B o r k m a n. Als je niet gelooft dat er een omkeer in mijn
lot komen zal...
F o 1 d a 1. Maar ik kan toch niet gelooven wat tegen alle
verstand indruischt ! ... Je zoudt herstel van eer moeten
krijgen .. .
Borkman. Verder ! Verder !
F o 1 d a 1. Mijn examen heb ik wel niet gedaan, maar
zóóveel heb ik er toch wel van geleerd in mijn tijd .
B or k man (snel). Hou je dat voor onmogelijk ?
F o 1 d a 1. Er is geen enkel precedent van zoo iets.
B o r k m a n. Dat is ook niet noodig voor exceptioneele
menscben
F o 1 d a 1. De wet kent dergelijke consideraties niet.
B or k man (hard en beslist). Jij bent geen dichter,
Vilhelm.
F o 1 d a 1 (vouwt onwillekeurig de handen). Zeg jij dat in
vollen ernst?
Borkman (afwijzend zonder te antwoorden). Wij verspillen onzen tijd maar met elkaar. 't Is maar beter dat je
niet meer terug komt.
F o 1 d a 1. Je wilt dus dat ik zal weggaan?
B o r k man (zonder hem aan te zien). Ik heb je niet
meer noodig.
.

.
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Foldal (zachtmoedig, neemt de portefeuille op). Neen,
neen ; dat kan wel zijn.
B o r k ma n. Al dien tijd heb je mij dus voorgelogen.
Foldal (schudt het hoofd). Nooit heb ik gelogen, John
Gabriël.
B o r k m a n. Heb je mij hier niet altijd zitten voorliegen
van hoop en geloof en vertrouwen in de toekomst?
F o 1 d a 1. Dat waren geen leugens zoo lang jij geloofde in
mijn roeping. Zoo lang jij in mij geloofde, geloofde ik ook
in jou.
B o r k ma n. Wij hebben elkaar dus wederzijds bedrogen.
En misschien wel ons zelf bedrogen ook ... allebei.
F o 1 d a 1. Maar is dat dan eigenlijk geen vriendschap,
John Gabriël?
B o r k m a n (glimlacht bitter). Jawel, zeker, bedriegen .. .
dat is vriendschap. Dat is waar. Die ondervinding heb ik
vroeger al eens opgedaan.
Foldal (kijkt hem aan). Dus geen dichter. En dat kon
je mij zoo ruwweg zeggen 1
B o r k m a n (met wat zachter stem). Enfin, ik ben geen
zaakkundige op dat gebied.
F o 1 d a 1. Misschien meer dan je zelf weet.
Borkman. ik?
Foldal (zachtjes). Ja, jij. Want, weet je, ik heb zelf wel
eens getwijfeld ... somtijds. Die afschuwelijke twijfel ... of ik
misschien mijn leven zou verknoeid hebben voor een
waan.
B or k ma n. Als je zelf twijfelt, dan sta je op zwakke
beenen.
F o 1 d a 1. Daarom was het zoo'n troost voor mij om hier
te komen en op jou te steunen, die in mij geloofde ... (neemt
zijn hoed) Maar nu ben je zooveel als een vreemde
voor mij.
Borkman. Jij ook voor mij.
F o 1 d a 1. Goeden nacht, John Gabriël.
B o r k ma n. Goeden nacht, Vilhelm.

(Foldal af naar links.)
(Borkman staat een oogenblik naar de gesloten deur te kijken;
maakt een beweging of hij Foldal terugroepen wou, maar bedenkt zich en begint weer heen en weer te loopgin met zijn
handen op den rug. Dan blijft hij bij de canapétafel staan en
doet de lamp uit. Het wordt halfdonker in de zaal.)

37

JOHN GABRIEL BORKMAN.

(Even daarna wordt er geklopt aan de behangseldeur links
op den achtergrond.)
Borkman (bij de tafel, schrikt, keert zich om en vraagt
halfluid:) Wie klopt daar?
(Geen antwoord; er wordt op nieuw geklopt.)
B o r km an (blijft staan). Wie is daar? Kom binnen.
(Ella met een brandende kaars in de hand, verschijnt in de
deur. Zij is in het zwart, als te voren; haar mantel los om
de schouders hangend.)
B o r k m a n (staart haar aan). Wie is u? Wat wil
u hier?
E 11 a (sluit de deur en komt nader). Ik ben het, Borkman.
(Zij zet de kaars op de piano en blijft daar staan.)
B o r k m a n (staat als van den bliksem getroffen, staart
haar onafgewend aan en fluistert). Is dat... is dat Ella? Is
dat Ella Rentheim ?
E 11 a. Ja ... Dat is „jouw" Ella, ... zooals je mij indertijd
noemde. Lang geleden. Vele ... vele jaren geleden.
Borkman (als voren). Ja, jij bent het, Ella, ... nu
zie ik het.
E 11 a. Kan je mij nog herkennen?
Borkman. Ja, nu begin ik . .
E 11 a. De jaren hebben mij hard en meedoogenloos aangepakt, Borkman. Vind je niet?
B o r k man (gedwongen). Je bent wel wat veranderd. Zoo
op 't eerste gezicht .. .
E 11 a. Ik heb nu geen lange donkere krullen meer. Die
krullen, die je vroeger zoo graag om je vingers wondt.
B o r k m a n (snel). Juist! Nu zie ik het, Ella. Je hebt je
kapsel veranderd.
E 11 a (met een droevig lachje). Precies. Het is mijn kapsel.
Dat verandert mij zoo.
B o r k ma n (afleidend). Ik wist er trouwens niets van dat
je in onze buurt was.
E 11 a. Ik ben er ook nog maar pas.
B or k ma n. Waarom heb je de reis hierheen gemaakt, .. .
nu in dit seizoen?
E 11 a. Dat zal ik je vertellen.
B o rk man. Wil je iets van mij ?
E 11 a. Ook van jou. Maar als wij daarover zullen spreken,
moet ik ver terug gaan.
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Borkma n. Je zult wel moe zijn.
E 11 a. Ja, ik ben moe.
Borkma n. Wil je dan niet gaan zitten? Daar, ... op
de canapé.
E 11 a. Ja, dank je. Ik moet bepaald gaan zitten.

(Zij gaat naar rechts en gaat in den voorsten hoek van
de canapé zitten. Borkman staat bij de tafel met de handen
op den rug en kykt haar aan. Korte pauze.)
E 11 a. Het is ontzettend lang geleden dat wij van aangezicht tot aangezicht tegenover elkander hebben gestaan,
Borkman.
Borkman (somber). Lang, lang is het geleden. Al dat
vreeselijke ligt er tusschen.
E 11 a. Een heel menschenleven ligt er tusschen. Een verwoest menschenleven.
Borkman (ziet haar doordringend aan). Verwoest!
E 11 a. Ja, verwoest. Voor ons allebei.
B o r k man (op kouden, zakelijken toon). Ik beschouw mijn
leven nog niet als verwoest.
E 11 a. Zoo, ... maar mijn leven dan?
Borkman. Dat is je eigen schuld, Ella.
E 11 a (met een ruk). En dat zeg jij!
Borkma n. Je hadt best gelukkig kunnen worden zonder mij.
E 11 a. Denk je dat?
Borkma n. Als je zelf maar gewild hadt.
E 11 a (bitter). 0 ja, ik weet wel dat een ander met open
armen gereed stond .. .
Borkma n. Maar hem wees je af .. .
E 11 a. Ja, dat deed ik.
Borkma n. Telkens weer wees je hem af. Jaar-in, jaaruit.
E 11 a (schamper). ... jaar-in, jaar-uit heb ik het geluk
afgewezen, wil je zeker zeggen?
Borkma n. Je hadt best ook met hém gelukkig kunnen
worden. En dan was ik gered geweest.
Ella. Jij...?
B o r k ma n. Ja, dan had jij mij gered, Ella.
E 11 a. Hoe bedoel je dat ?
Borkma n. Hij dacht dat ik het was die er achter stak,
toen je hem telkens weer afwees ... dat je al maar bleef
weigeren. En toen wreekte hij zich. Want dat kon hij zoo
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gemakkelijk doen, ... hij, die al die intieme, vertrouwelijke
brieven van mij in zijn bezit had. Daar maakte hij gebruik
van, ... en toen was het met mij gedaan ... tot nader orde,
althans. Zie je, Ella, dat alles is jouw schuld!
E 11 a. Wel, kijk eens aan, Borkman, ... alles wel beschouwd, zou ik misschien nog wel bij jou in de schuld
staan !
B o r k ma n. Zooals je 't nemen wilt. Ik weet heel goed
wat ik jou allemaal te danken heb. Jij kocht het landgoed
hier, met alles wat er bij hoort, op de auctie. Stelde het huis
geheel ter beschikking van mij en ... en van je zuster. Je
nam Erhart tot je, ... en zorgde op alle mogelijke manier
voor hem .. .
E 11 a. ... zoo lang het mij werd vergund .. .
B o r k m a n. ... zoo lang je zuster het je toestond, ja.
Ik heb mij met die huiselijke kwesties nooit bemoeid .. .
Zooals ik zei, ... ik weet welke offers je voor mij en je zuster
gebracht hebt. Maar je kon het ook doen, Ella. En je zult
je nog wel herinneren dat ik het was, die je daartoe in staat
stelde.
E 11 a (verontwaardigd). Daarin vergis je je deerlijk, Borkman ! Het was mijn innigste, warmste voelen voor Erhart, .
en ook voor jou, ... dat mij er toe dreef !
Borkman (afbrekend). Och, lieve, laat ons gevoelens en
dergelijke dingen maar liever buiten spel laten. Ik meen natuurlijk, dat als je handelde zooals je deedt, ik het was die
je daartoe de mogelijkheid opende.
Ella (glimlacht). Hm, de mogelijkheid, de mogelijkheid .
Borkman (met vuur). Ja, juist wel de mogelijkheid !
Toen de groote beslissende slag geleverd zou worden, ... toen
ik noch familie noch vrienden sparen kon, ... toen ik moest
grijpen ... en ook greep ... naar de millioenen die mij waren
toevertrouwd, ... toen heb ik alles wat van jou was ontzien,
alles wat je bezat, ... hoewel ik het had kunnen nemen en
leenen ... en gebruiken ... evenals al de rest.
Ella (koud en kalm). Dat is volkomen waar, Borkman.
B o r k ma n. Dat is het ook. En daarom, ... toen ze mij
kwamen halen, ... vonden zij ook al je eigendommen onaangetast in de kelders van de Bank.
E 11 a (kijkt hem aan). Ik heb er dikwijls over nagedacht,
.

.. .
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waarom je eigenlijk al het mijne gespaard hebt? En alléén
dit maar.
Borkman. Waarom?
E 11 a. Ja, waarom ? Zeg mij dat eens.
B o r k m a n (hard en schamper). Je denkt misschien dat
ik het deed om iets achter de hand te hebben als ... de zaak
eens misliep?
E 11 a. 0 neen, ... daaraan dacht je toen ter tijd stellig
niet.
B or k m a n. Nooit ! Ik was zoo vast overtuigd van mijn
overwinning.
E I I a. Jawel, maar waarom dan toch ... ?
B or km a n (haalt de schouders op). Lieve God, Ella, .. .
het is zoo gemakkelijk niet om je beweegredenen te herinneren, die al twintig jaar oud zijn. Ik weet alleen nog maar,
dat, als ik zoo eenzaam rondliep, in gedachte bezig met al
de groote ondernemingen, die ik op touw zetten wou, ik het
gevoel had als, mij dunkt, een araeonaut hebben moet. In
mijn slapelooze nachten leek het mij alsof ik een reusachtige
ballon vulde en een onbetrouwbare, gevaarlijke wereldzee
oversteken moest.
Ella (glimlacht). Jij, die nooit aan de overwinning twijfelde
B o r k m a n (ongeduldig). Zoo zijn de menschen nu eenmaal, Ella. Zij twijfelen en gelooven tegelijkertijd. (in zich
zelf) En daarom zal het wel geweest zijn dat ik jou en je
bezittingen niet wou mee nemen.
E 1 1 a (in spanning). Waarom, vraag ik ! Zeg, waarom
B o rk man (zonder haar aan te zien). Je neemt niet
graag het dierbaarste wat je bezit mee op zoo'n tocht.
E I I a. Je hidt immers bij je, wat je het dierbaarst was.
Je heele toekomstige leven .
B o r k m a n. Het leven is niet altijd het dierbaarste wat
iemand bezit.
E 11 a (ademloos). Heb je dat toen zoo gevoeld?
B o r k m a n. Dat lijkt mij zoo, ja.
E I 1 a. Dat ik het dierbaarste was wat je bezat?
B o r km a n. Ja, daar ligt mij zoo iets van bij.
E 1 I a. En toen was het toch al jaar en dag geleden dat
je mij ontrouw was geworden ... en getrouwd was met .. .
met een andere!
B o r k m a n. Jou ontrouw geworden, zeg je? Je begrijpt
.

41

JOHN GABRIEL BORGMAN.

toch zeker wel, dat er hoogere redenen waren ... nou ja,
andere redenen dan, ... die mij daartoe noopten. Zonder zijn
hulp kon ik niet vooruit komen.
E 11 a (zich zelf overwinnend). Je werdt mij dus ontrouw
om ... hoogere redenen ?
B or km a n. Ik kon zijn hulp niet missen. En de prijs
dien hij verlangde voor zijn hulp, was jij.
E 11 a. En jij betaalde dien prijs. Voluit. Zonder af te
dingen.
B o r k m a n. Ik had geen keus. Moest overwinnen of
vallen.
E 11 a (met bevende stem hem aanziend). Kan het waar
zijn, zooals je zegt, dat ik toen het dierbaarste was wat je op
de wereld bezat?
B o r k m a n. Zoowel toen als later. Lang, lang daarna.
E 11 a. En toch verschacherde je mij. Maakte van de
rechten van je liefde een handelszaak met een anderen man.
Verkocht mijn liefde voor ... voor de betrekking van directeur van de Bank!
B or k man (somber, met gebogen hoofd). Ik werd door
de noodzakelijkheid gedwongen, Ella.

Ella (staat op trillend en hartstochtelijk opgewonden).
Misdadiger !
B o r k man (schrikt maar beheerscht zich). Dat woord heb
ik nbg eens gehoord.
E 11 a. 0, denk niet dat ik doel op wat je hebt misdreven
tegen recht en wet ! Wat je gedaan hebt met al die effecten
en obligaties ... of wat het verder zijn mag ... denk je dat
mij dat kan schelen. Als ik bij je had mogen staan, toen
alles in elkaar stortte boven je hoofd .
B o r k m a n (gespannen). Wat dan, Ella?
E 11 a. 0, geloof mij, ik zou het zoo blijmoedig met je
gedragen hebben. De schande, de ruine, ... alles, alles had
ik je helpen dragen .. .
B o r k m a n. Zou je dat gewild hebben ? Gekund hebben ?
E 11 a. Gewild en gekund. Want toen kende ik immers
niet je groote vreeselijke misdaad .. .
B o r k m a n. Welke? Wat bedoel je?
E 11 a. Ik bedoel de misdaad, waar geen vergeving
voor is.
B or k man (staart haar aan). Je divageert, geloof ik.
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E 11 a (komt naderbij). Je bent een moordenaar! Je hebt
de groote doodzonde begaan!
B o r k m a n (wijkt terug naar den kant van de piano). Je
raaskalt, Ella!
E 11 a. Je hebt het liefdeleven in mij vermoord ! (dichterbij
hem). Begrijp je wat dat zeggen wil? In den Bijbel wordt
gesproken van een geheimzinnige zonde, waarvoor geen vergeving is. Ik heb vroeger nooit begrepen wat dat was. Nu
begrijp ik het. Die groote, onvergeeflijke zonde, ... dat is de
zonde die iemand begaat, als hij het liefdeleven in een
mensch vermoordt.
B o r k m a n. En dat zou ik gedaan hebben, zeg je ?
E 11 a. Dat hèb je gedaan. Ik heb nooit recht geweten wat
er eigenlijk met mij gebeurd was, vóór nu van avond. Dat
je mij ontrouw werdt en Gunhild het hof maakte, ... dat
nam ik eenvoudig op als een alledaagsche onstandvastigheid
van jouw kant. En als een gevolg van haar hartelooze
koketterie. En ik geloof haast dat ik een beetje minachting
voor je voelde, ... ondanks alles ... Maar na zie ik het ! Je
werdt ontrouw aan de vrouw die je lief hadt! Mij, mij, mij !
Je was bereid wat je het liefste was op de wereld te verhandelen, om je voordeel. Dat is de dubbele moord waaraan
je schuldig bent! De moord begaan aan je eigen ziel en
aan de mijne!
B o r k man (koel en met zelf beheersching). Hoe goed
herken ik hierin weer je toomeloos hartstochtelijke natuur,
Ella! Het lijkt zoo op jou om de zaak op die manier te
beschouwen. Je bent immers een vrouw. En daarom wil je
van niets anders weten, is er voor niets anders plaats in je,
dan voor dit ééne !
E 11 a. Neen, dat is er ook niet.
B o r k ma n. Alleen je eigen liefde .. .
E 11 a. Die alleen ! Die alleen ! Ja juist !
B o r k ma n. Maar je moet bedenken dat ik een man ben.
Als vrouw was je mij het liefste op de wereld. Maar als het
zijn moet, dan kan een vrouw toch door een andere vervan gen worden .. .
Ella (kijkt hem glimlachend aan). Deed je die ondervinding op toen je Gunhild tot vrouw genomen hadt?
B o r k ma n. Neen. Maar mijn levenswerk hielp mij ook
dat dragen. Alle machtbronnen van het land wilde ik aan
mij zelf ondergeschikt maken. Alles wat de grond en de
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bergen, de bosschen en de zee aan schatten verborgen hielden ... dat alles wilde ik mij onderwerpen en mij het bestuur
daarover toeëigenen, en daardoor welvaart in het leven roepen
voor vele, vele duizenden.
E 11 a (in herinnering verloren). Ik weet het. Zoo menigen
avond hebben wij over je plannen gesproken .. .
B o rk m a n. Ja, met jou kon ik spreken, Ella.
E 11 a. Ik lachte een beetje over je groote plannen en
vroeg, of je ze allemaal wekken wou, ,de sluimerende geesten
van het goud'.
B or k man (knikt). Die uitdrukking herinner ik mij.
(langzaam) ,De sluimerende geesten van het goud'.
E 11 a. Maar jij nam het niet op als een grap. Je zei: ja
juist, Ella, dat is het wat ik wil.
B o r k man. Dat was het ook. Als ik maar eerst den voet
in den stijgbeugel had ... En dat hing toen van dien éénen
man af. Hij kon en wilde mij de leiding van de Bank bezorgen, ... indien ik van mijn kant.. .
E 11 a. Jawel, juist ! Indien jij van jouw kant afstand deedt
van de vrouw die je lief hadt, ... en die ook jou zoo oneindig
lief had.
B o r k m a n. Ik kende zijn geweldigen hartstocht voor jou.
Wist dat hij onder geen andere voorwaarde .. .
E 11 a. En toen nam je aan.
B o r k man (heftig). Ja, dat deed ik, Ella ! Want de zucht
naar macht was zoo overweldigend in mij, zie je ! En ik nam
het aan. Moest het aannemen. En hij hielp mij vooruit, tot
halverweg de verleidelijke hoogten waar ik heen wilde, en ik
steeg en steeg. Jaar op jaar steeg ik hooger .. .
E 11 a. En ik was als uitgewischt uit je leven.
B o rk ma n. En toch stortte bij mij neer in den afgrond.
Om jou, Ella.
Ella (na een korte stilte). Borkman, ... lijkt het je
niet alsof er een vloek heeft gerust op onze heele verhouding?
B o r k man (kijkt haar aan). Een vloek?
E 11 a. Ja. Vind je niet?
B o r k m a n (onrustig). Jawel. Maar waarom eigenlijk ...
(opgewonden). 0, Ella, ... ik weet haast niet meer wie gelijk
heeft ... jij of ik !
E 11 a. Jij bent het die je bezondigd hebt. Jij hebt alle
geluk in mij gedood.

?
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Borkman (angstig). Zeg dat niet, Ella!
E 11 a. Alle vrouwegeluk ten minste. Van dien tijd af dat
jouw beeld in mij begon te verbleeken, heb ik geleefd als
onder een zonsverduistering. Al die jaren lang heeft het mij
meer en meer tegen gestaan, ... is 't mij ten laatste volstrekt
onmogelijk geworden, om een levend schepsel lief te hebben. Noch mensch, noch dier, noch plant. Alleen dien
éénen .
Borkman. Wien...?
E 11 a. Erhart, natuurlijk.
Borkman. Erhart ...?
E 11 a. Erhart, ... jouw eigen zoon, Borkman.
B o r k ma n. Heeft hij dus waarlijk je zoo na aan het hart
gelegen ?
E 11 a. Waarom anders zou ik hem tot mij genomen hebben, denk je? En hem gehouden zoo lang ik maar kon?
Waarom ?
B or k m a n. Ik dacht dat je het uit barmhartigheid deedt.
Net als al het andere.
E 11 a (in hevige innerlijke ontroering). Barmhartigheid, zeg
je! Haha! Ik heb nooit meer barmhartigheid gevoeld...
sedert jij mij ontrouw werdt. Ik kon eenvoudig niet. Als er
een arm, uitgehongerd kind in mijn keuken kwam, en bibberend en huilend om wat eten vroeg, dan liet ik de keukenmeid daarvoor zorgen. Nooit voelde ik eenigen drang om het
kind bij mij in de kamer te nemen, het bij mijn eigen kachel
te verwarmen, mij te verheugen om te zien hoe het zijn honger
stilde. En zoo was ik toch nooit geweest in mijn jeugd; dat
weet ik nog heel goed ! Jij bent het die alles in mij tot een
leege, dorre woestenij gemaakt hebt ... in mij en ook buiten mij !
B o r k ma n. Alleen niet voor Erhart.
E 1 I a. Neen, niet voor jouw zoon. Maar anders voor alles,
alles wat leeft en ademt. Jij hebt mijn leven beroofd van
moedervreugde en moedergeluk. En van de zorgen en de
tranen van een moeder ook. En dat was misschien nog wel
het zwaarste verlies voor mij.
B o r k m a n. Geloof je dat, Ella?
E 11 a. Wie weet ? Moederzorgen en tranen waren misschien
het weldadigst voor mij geweest. (in groote ontroering). Maar
ik kon toen mijn verlies niet geduldig dragen! En daarom
nam ik Erhart tot mij. En wist hem heelemaal te winnen.
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Won zijn warm, vertrouwend kinderhart voor mij, ... totdat. .O!
B o r km a n. Totdat wat
E 11 a. Totdat zijn moeder, ... zijn vleeschelijke moeder,
meen ik, hem mij weer afnam.
B o r k man. Hij moest van je weg. Moest naar de
stad.
Ella (wringt de handen). Jawel, maar ik kan die verlatenheid niet meer dragen ! Die leegheid ! Kan het niet dragen
dat ik het hart van je zoon verloren heb !
Borkman (met een boosaardige uitdrukking in de oogen).
Hm, ... dat heb je stellig niet verloren, Ella. Aan de menschen die hier onder wonen, worden zoo licht geen harten
verloren.
E 11 a. Ik heb Erhart hier wél verloren. En zij heeft
hem terug gewonnen. Of iemand anders misschien wel. Dat
blijkt duidelijk genoeg uit de brieven die hij mij nu en dan
schrijft.
B o r k ma n. Ben je dus hier gekomen om hem terug te
halen ?
E 11 a. Ja, als dat maar mogelijk was ... !
B o r k m a n. Mogelijk is het natuurlijk, als jij het wilt.
Want jij hebt het grootste en hoogste recht op hem.
E 11 a. Och recht, recht! Wat geeft hier recht? Als hij niet
vrijwillig bij mij komt ... dan héb ik hem immers toch niet.
En dat juist moet ik! Heelemaal en onverdeeld moet ik nu
het hart van mijn jongen hebben !
B or k m a n. Je moet niet vergeten dat Erhart al in de
twintig is. Je zult er niet lang op kunnen rekenen zijn hart
onverdeeld te zullen bezitten, zooals je 't uitdrukt.
E 11 a (met een droevig lachje). Het zou zoo erg lang ook
niet hoeven te zijn.
Borkman. Niet? Ik dacht dat jij iets waarop je eenmaal recht hebt laten gelden, tot je dood toe zoudt vasthouden.
E 11 a. Dat doe ik ook. Maar daarom hoeft dat toch nog
niet zoo lang te duren.
B or k ma n (ontsteld). Wat wil je daarmee zeggen?
E 11 a. Je weet toch wel dat ik in de laatste jaren altijd
ziekelijk ben geweest?
Borkman. Jij?
E 11 a. Weet je dat niet?
?
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B o r k ma n. Neen, eigenlijk niet .. .
E 11 a (kykt hem verrast aan). Heeft Erhart je dat niet
verteld?
B o r k m a n. Ik kan het mij op 't oogenblik heusch niet
herinneren.
E 11 a. Misschien heeft hij heelemaal nooit over mij gesproken ?
B o r k man. Jawel, gesproken heeft hij, geloof ik, wel
over je. Maar ik zie hem zoo zelden. Bijna nooit. Er is
iemand beneden die hem van mij afhoudt. Ver, ver van mij
af, begrijp je.
E 11 a. Weet je dat zoo heel zeker, Borkman?
B o r k ma n. Ja, dat weet ik zeker. (verandert van toon).
Dus je bent veel ziek geweest, Ella?
E 11 a. Ja. En nu van 't najaar werd het zooveel erger,
dat ik hier in de stad eens bekwame doctoren raadplegen
moest.
B o r k m a n. En heb je dat misschien al gedaan?
E I 1 a. Ja, van ochtend.
B o r k m a n. En wat hebben zij gezegd ?
E 11 a. Zij gaven mij volle zekerheid over iets dat ik al
lang vermoedde .. .
Borkman. En...?
E 11 a (eenvoudig en kalm). Ik lijd aan een kwaal die
doodelijk is, Borkman.
B o r k m a n. 0, geloof dat toch niet, Ella !
E 11 a. Het is een kwaal, waarvoor noch hulp, noch
genezing bestaat. De doctoren kennen er geen enkel
middel tegen. Zij moeten het kwaad zijn gang laten gaan.
Kunnen niets doen om het tegen te houden. Alleen misschien een beetje verzachten. En dat is althans één goed ding.
B o r k m a n. 0, maar dat kan nog lang duren, ... geloof me.
E 11 a. Het kan mogelijk nog wel den heelen winter duren,
werd mij gezegd.
B or k man (onbedacht). Nou ja, ... de winter duurt nog
lang.
E 11 a (stil). Hij is in elk geval lang genoeg voor mij.
B o r k m a n (met vuur; afleidend). Maar hoe kan je in
's hemels naam die kwaal hebben opgedaan? Jij, die toch
stellig heel gezond en geregeld geleefd hebt ... ? Hoe kan je
daaraan gekomen zijn ?
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ElI a (kY·kt hem aan). De doctoren meenden dat ik misschien eens door een hevige gemoedsaandoening was aangegrepen.
B 0 r kma n (opbruisend). Een gemoedsaandoening I Aha,
ik begrijp het all Dat zou dus mijn schuld zijn I
ElI a (met toenemende innerly"ke ontroering). Het is te laat
om ons nu nog daarin te gaan verdiepen I Maar ik moet mijn
eigen, eenig hartekind terug hebben vóór ik heenga! Het is
zoo'n ontzettend droevige gedachte voor mij, om alles wat
leeft te moeten verlaten,... zon en licht en lucht vaarwel te
zeggen, zonder een enkel wezen achter te laten, dat aan mij
denken zal, dat een warme, weemoedige herinnering aan mij
zal bewaren,.•• zoo als een zoon aan de moeder, die hij heeft
verloren.
B 0 r kma n (na een korte pauze). Neem hem, ElIa, ..• als
je hem voor je winnen kunt.
ElI a (levendig). Geef jij je toestemming? Kán je dat?
B 0 r kma n (somber). Ja. En dat is ook niet zoo'n groot
offer. Want ik heb hem toch niet.
E 11 a. Dank, dank t6ch voor je offer 1. •• Maar nu heb
ik n6g een verzoek. Voor mij een groot verzoek, Borkman.
B 0 r kma n, Zoo.•. nou zeg het maar.
ElI a. Je zult het misschien kinderachtig van mij vinden ...
het misschien niet kunnen begrijpen...
B 0 r kma n, Zeg het maar, . .. gerust!
E 11 a. Als ik dan weg ben,. .. en dat zal al gauwzijn •..
dan laat ik nogal een groot fortuin na ...
Borkman. Ja, dat zal wel.
E 11 a. En het is mijn plan dat alles aan Erhart te
vermaken.
B 0 r kma n, Ja, iemand die je nader staat heb je ook
eigenlijk niet.
ElI ft (warm). Neen niemand staat mij zeker nader
dan hij.
B 0 r kma n. Niemand van je eigen familie. Jij bent de
laatste.

E 11 a (knikt langzaam). Ja, dat is het juist. Als ik
sterf, . .. dan sterft ook de naam Rentheim uit. En dat is
mij zoo'n pijnlijke gedachte. Uitgewischt uit het leven ..•
tot zelfs de naam ...
B 0 r kma n (stuift op). Ah, •.. ik zie waar je heen wiltl
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E 11 a (hartstochtelijk). Laat dat niet zoo zijn ! Laat Erhart
na mij dien naam dragen !
Borkman (kijkt haar hard aan). Ik begrijp je wel. Je
wilt mijn zoon bevrijden van den plicht om den naam van
zijn vader te dragen. Dat is de zaak.
E 11 a. Dat nooit! Ik zelf zou hem zoo trotsch en blij
met jou samen gedragen hebben 1 Maar een moeder, die gaat
sterven ... Een naam is een hechtere band, dan je wel
denkt, Borkman.
Borkman (koel en trotsch). 't Is goed, Ella. Ik ben
mans genoeg om mijn naam alleen te dragen.
E 11 a (vat en drukt zijn handen). Dank je ! Dank je ! Nu
hebben wij samen afgerekend ! Jawel, jawel, nu is 't goed !
Je hebt weer goed gemaakt, wat je goedmaken kon. Want als
ik dan met het leven heb afgedaan, dan leeft na mij toch
Erhart Rentheim!
(De behangseldeur wordt open gerukt. Mevrouw Borkman
met een grooten doek over haar hoofd, staat in de deuropening).
Mevr. Borkman (geweldig opgewonden). Nooit in der
eeuwigheid zal Erhart zoo heeten!
E 11 a (deinst terug). Gunhild
Borkman (hard en dreigend). Niemand heeft verlof om
hier boven bij mij te komen 1
Mevr. B o r k m a n (een stap naar binnen komend). Ik
neem verlof om dat te doen.
Borkman (naar haar toe). Wat wil je hier?
Mevr. B o r k m a n. Ik wil voor je vechten en strijden.
Je verdedigen tegen booze machten.
E 11 a. De ergste booze machten leven in je zelf, Gunhild !
Mevr. Borkman (hard). Dat doet hier niets ter zake
(dreigend met opgeheven arm). Maar dát zeg ik je, ... den
naam van zijn vader zal hij dragen ! En trotsch zal hij hem
dragen en hem weer in eer herstellen ! En ik alléén wil zijn
moeder zijn ! Ik alleen ! Mij zal het hart van mijn zoon toebehooren! Mij, en niemand anders!
(Zij gaat weg door de behangseldeur, die zij achter zich
sluit).
E 11 a (geschokt en gebroken). Borkman, ... Erhart zal te
gronde gaan in deze stormen. Het moet tot een vergelijk
komen tusschen jou en Gunhild. Wij moeten dadelijk naar
haar toe gaan.
B or k m a n (kijkt haar aan). Wij? Meen je ... ik ook?
4

49

JOHN GABRIEL BOWMAN.

E 11 a. Wij allebei.
B o r k m a n (schudt het hoofd). 0, zij is zoo hard. Hard
als het erts dat ik eens aan de bergen hoopte te ontrukken.
E 11 a. Beproef het dan nu !
B o r k m a n (antwoordt niet; staat haar onzeker aan te
zien).

EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.
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Mevr. Borkman's huiskamer. De lamp brandt nog steeds op de
canapétafel. In de tuinkamer is het donker.
Mevr. Borkman met den doek over haar hoofd, komt hevig
ontroerd en opgewonden binnen door de entreekamer, gaat
naar het raam en trekt de gordijnen een beetje open; dan
gaat zij bij de kachel zitten, maar springt dadelijk weer op en
trekt aan de bel. Gaat bij de canapé staan en wacht even. Er
komt niemand. Dan belt zij weer; nu harder.
Even daarna komt het dienstmeisje door de entreekamer. Zij
ziet er knorrig en slaapdronken uit en schijnt haastig in de
kleeren geschoten te zijn.

Mevr. B o r k m an (ongeduldig). Waar blijf je toch, Malene?
Ik heb al tweemaal gebeld.
D i e n s t m e i s j e. Ja, mevrouw, ik heb het wel gehoord.
Mevr. Borkma n. Waarom kom je dan niet?
Dienstmeisje (knorrig). Ik moest me toch eerst een
beetje aankleeden.
Mevr. Borkma n. Ja, kleed je ordentelijk aan. En loop
dan gauw heen om mijn zoon te halen.
Dienstmeisje (kijkt haar verwonderd aan). Moet ik
den jongen meneer gaan balen?
Mevr. Borkma n. Ja, je moet alleen maar zeggen, of
hij dadelijk thuis wil komen, want dat ik hem spreken
moet.
Dienstmeisje (brommiq). Dan zal het toch wel beter
zijn dat ik den koetsier bij den rentmeester ga wakker
maken.
Mevr. Borkma n. Waarom?
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Di e n s t m e i s j e. Om de slee in te spannen. Met zoo'n
verschrikkelijk weer als bet van nacht is, met die sneeuw.
Mevr. B o r k m a n. 0, wat hindert dat. Haast je maar een
beetje en ga dan gauw. 't Is hier immers vlak bij, even den
hoek om.
Dienstmeisj e. Maar mevrouw, dat is toch maar niet
zoo even den hoek om !
Mevr. B or k m a n. Welzeker ! Weet je dan niet waar de
villa van de familie Hinkel is?
Dienstmeisje (spottend). 0 zoo, is meneer d lár van
avond ?
Mevr. B o r k man (ontsteld). Waar zou hij dan anders
moeten zijn?
D i e n s t m e is j e (met een lachje). Och neen, ik dacht
maar dat hij was, waar hij meestal is.
Mevr. B o r k m a n. Waar dan, meen je ?
Dienstmeisj e. Bij die mevrouw Wilton, zoo als ze
haar noemen.
Mevr. B o r k m a n. Mevrouw Wilton? Zóó dikwijls komt
mijn zoon daar toch niet.
Dienstmeisje (zoo'n beetje mompelend). Ik heb hooren
zeggen dat bij er iederen dag dien God geeft, komt.
Mevr. Borkman. Dat zijn maar praatjes, Malene. Loop
nu maar gauw naar de familie Hinkel en zie hem te spreken
te krijgen.
Dienstmeisje (met het hoofd in den nek). Nou ja,
ik ga al !
(Zy wil weg door de entreekamer. Op hetzelfde oogenblik
gaat de deur open en Ella en Borkman verschijnen op den
drempel).
Mevr. B o r km a n (waggelt een stap achteruit). Wat moet
dat beteekenen !
Dienstmeisje (verschrikt, vouwt onwillekeurig de handen). 0 lieve Heere Jezus !
Mevr. B o r k man (fluistert tegen het meisje). Zeg hem dat
hij terstond moet komen !
Dienstmeisje (zachtjes). Jawel, mevrouw.
(Ella en achter haar Borkman komen de kamer in. Het
meisje sluipt achter hen om de deur uit en doet die achter
zich dicht. Korte stilte.)
Mevr. Borkman (die zich weer hersteld heeft, wendt zich
tot Ella). Wat wil hij hier beneden bij mij ?
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E 11 a. Hij wil trachten tot een vergelijk te komen met jou,
Gunhild.
Mevr. B o r k m a n. Daar heeft hij vroeger nooit moeite
voor gedaan.
E 11 a. Maar mi wil hij het.
Mevr. B o r k ma n. Den laatsten keer dat wij tegenover
elkaar stonden,... dat was voor het gerecht. Toen ik opgeroepen werd om een verklaring af te leggen .
B o r k man (komt dichterbij). En van avond ben ik het
die een verklaring wil afleggen.
Mevr. Borkman (kijkt hem aan). Jij!
B o r k man. Niet over wat ik misdreven heb. Want dat
weet de heele wereld wel.
Mevr. B o r k m a n (zucht bitter). Ja, dat is een waar woord.
De heele wereld weet het.
B o r k ma n. Maar ze weten niet waarom ik het deed.
Waarom ik het doen moest. De menschen begrijpen niet dat
ik het moest doen, omdat ik tik was, .. , omdat ik John Gabriël
Borkman was, ... en niet een ander. En daárvan wou ik
trachten je een verklaring te geven.
Mevr. B o r k man (schudt het hoofd). Dat leidt tot niets.
Aspiraties spreken niemand vrij. En inspiraties ook niet.
B or k ma n. Voor zichzelf kunnen zij iemand vrijspreken.
Mevr. B o r k man (met een afwerende beweging). Och, laat
dat alles toch rusten! Ik heb meer dan genoeg nagedacht
over al die duistere dingen in je.
B o r k ma n. Ik ook. In die vijf eindelooze jaren in de
cel ... en elders ... had ik er al den tijd toe. En in de acht
jaren hierboven op de zaal, had ik nog beter den tijd. Ik
heb het heele rechtsgeding weer opgenomen voor een nieuwe
behandeling ... voor mijzelf. Keer op keer heb ik het opgenomen. Ik ben mijn eigen aanklager geweest, en mijn eigen
verdediger, en mijn eigen rechter. Onpa rt ijdiger dan iemand
anders ... dat durf ik gerust zeggen. Ik heb daarboven heen
en weer geloopen en ieder van mijn daden afzonderlijk ontleed,
en om-en-om gekeerd en gedraaid. Ze van alle kanten bekeken, zoo zonder genade, zoo onbarmhartig als eenig advocaat.
En het eindoordeel, waar ik altijd weer toe kom, is, dat de
eenige, tegen wien ik misdreven heb ... ik zelf ben.
Mevr. B or k ma n. En tegen mij dan ? En tegen je
zoon ?
.
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B o r k m a n. Jij en hij, jullie bent er onder begrepen als
ik zeg, tegen mijzelf.
Mevr. B o r k m a n. En al die honderden anderen ? Die jij
geruïneerd moet hebben, zooals de menschen zeggen ?
Borkman (heftig). Ik had de macht in handen ! En dan
dien onbedwingbaren drang in mij ! De vastgeklonken millioenen lagen over het heele land verspreid, diep in de bergen,
en riepen om mij ! Schreeuwden om bevrijding ! Maar geen
van de anderen hoorde het. Ik alleen!
Mevr. B o r k ma n. Ja, om den naam Borkman te brandmerken.
B o r k ma n. Ik zou wel eens willen weten, of de anderen,
als zij de macht in handen hadden gehad, niet precies zoo
zouden gehandeld hebben als ik.
Mevr. B o r k m a n. Niemand, niemand anders dan jij, zou
het gedaan hebben!
B o r k m a n. Misschien niet. Maar dan alleen omdat zij er
mijn gaven niet voor bezaten. En hadden zij het gedaan, dan
hadden zij daarbij toch niet hetzelfde beoogd als ik. Dan
ware de daad een andere geworden ... kort en goed ... ik
heb mijzelf vrijgesproken.
E 11 a. 0 maar, ... durf je dat zoo gerust zeggen, Borkman?
Borkman (knikt). In zóóver heb ik mij vrijgesproken.
Maar nu komt de groote, verpletterende aanklacht tegen
mijzelf.
Mevr. B o r k m a n. En die is ?
B o r k ma n. Ik heb hierboven heen en weer geloopen, en
volle acht jaren van mijn leven verknoeid ! Denzeifden dag
nog, toen ik vrij kwam, had ik in het werkelijke leven moeten terugkeeren, ... in het ijzerharde, reëele leven, zonder
droomen ! Ik had van onderop moeten beginnen, en mij opnieuw de hoogte in moeten werken, .. , hooger dan ooit te
voren, ... ondanks alles wat er tusschen lag.
Mevr. Borkman. Och, dat zou maar weer precies hetzelfde leven van vroeger zijn geworden, ... geloof dat maar.
Borkman (schudt het hoofd en kijkt haar terechtwijzend
aan). Er gebeurt niets nieuws. Maar dat, wat gebeurd is,. . .
dat herhaalt zich ook niet. Het is de blik waarmee je ze
beschouwt die de daden verandert. Het wedergeboren oog
ziet de oude daad anders aan. (afbrekend). Nou ja, dat begrijp
je toch niet.
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Mevr. B o r k man (kort). Neen, dat begrijp ik niet.
B o r k man. Neen, dat is juist de vloek, dat ik nooit
door een enkele menschenziel begrepen ben.
E 11 a (kijkt hem aan). Nooit, Borkman ?
B o r k m a n. Uitgezonderd door ééne ... misschien. Lang,
lang geleden. In de dagen toen ik meende geen behoefte
te hebben om begrepen te worden. Anders, later, door niemand ! Ik heb nooit iemand gehad, die waakzaam genoeg
was en altijd bereid om mij te roepen... die mij als opbelde
iederen morgen, ... mij opwekkend om weer vroolijk aan
het werk te gaan ... En mij dan te doen inzien dat ik niets
gedaan had, wat niet meer goed te maken was.
Mevr. B or k man (lacht schamper). Dus dat moest je
toch van buiten af aangebracht worden ?
B o r k m a n (in toorn ontbrand). Ja, als de heele wereld
in koor mij tegenkeft dat ik een reddeloos verloren mensch
ben, dan kunnen er wel eens oogenblikken zijn, dat ik er
zelf na aan toe ben het te gelooven. (heft het hoofd op).
Maar dan verheft zich weer zegevierend mijn innigst bewustzijn. En dat spreekt mij vrij !
Mevr. B o r k m a n (kijkt hem hard aan) Waarom kwam
je nooit bij mij om te zoeken wat je ,begrepen worden'
noemt ?
Borkman. Zou het iets gebaat hebben ... als ik bij
jou gekomen was?
Mevr. $ or k m a n (met een afwijzend gebaar). Je hebt
nooit iets anders lief gehad, dan je zelf, dat is de quintessens van de zaak.
B or k man (trotsch). De macht heb ik lief gehad .. .
Mevr. B o r k m a n. De macht, ja !
B o r k ma n.... de macht om voor de menschheid geluk
in 't leven te roepen, in wijden, wijden kring !
Mevr. B o r k ma n. Je bezat eens de macht om mij gelukkig te maken. Heb je die daarvoor gebruikt?
B o r k man (zonder haar aan te zien). Bij een schipbreuk
moet er meestal iemand verongelukken.
Mevr. B or k m a n. En je eigen zoon? Heb je je macht
gebruikt ... of heb je geleefd, om hèm gelukkig te maken ?
B o r k man. Hem ken ik niet.
Mevr. B o r k man. Neen, dat is waar. Je kent hem
niet eens.
55

JOHN GABRIEL BORGMAN.

B o r k man (hard). Daar heb jij, ... jij, zijn moeder, voor
gezorgd.
Mevr. B o r k ma n (kijkt hem aan, hooghartig). 0, je weet
niet waar ik voor gezorgd heb!
Borkman. Jij?
Mevr. B o rk ma n. Ja, juist. Ik. Ik alleen.
B o r k man. Zeg het dan.
Mevr. B o r k m a n. Voor je nagedachtenis heb ik gezorgd.
B o r k man (met een kort droog lachje). Mijn nagedachtenis ? Kijk, kijk ! Dat klinkt haast alsof ik al dood
was.
Mevr. B o r k man (met nadruk). Dat bén je ook.
B o r k m a n (langzaam). Ja, daar kan je misschien wel
gelijk in hebben. (opstuivend). Maar neen, neen! Nog niet!
Ik ben er na, heel na aan toe geweest. Maar nu ben ik
wakker geworden. Weer opgefrischt. Nog ligt er leven vóór
mij. Ik zie het, dat nieuwe, lichtende leven, gistend en
wachtend ... En ook jij zult het nog zien !
Mevr. Borkman (heft de handen op). Droom jij toch
niet meer van leven ! Blijf rustig en stil, daar waar je ligt !
E 11 a (verontwaardigd). Gunhild! Gunhild, ... hoe is het
toch mogelijk!
Mevr. Borkman (zonder naar haar te luisteren). Ik
wil het gedenkteeken oprichten boven je graf.
Borkman. Een schandpaal, meen je zeker?
Mevr. B or km an (in stijgende opwinding). 0, neen, geen
monument van steen of metaal zal het zijn. En niemand zal
een smalend opschrift mogen aanbrengen op dit monument,
dat ik opricht. Als door een dichte natuurlijke haag, van
boomen en struikgewas, zal je graf en je nagedachtenis
omheind worden. Al wat eens duister was zal het bedekken
en John Gabriël Borkman voor de oogen der menschen met
vergetelheid omhullen !
B o r k man (heesch en snijdend). En dat liefdewerk wil
jij verrichten?
Mevr. Borkma n. Niet door eigen kracht. Daaraan kan
ik niet denken. Maar ik heb een helper opgevoed, om zijn
leven te wijden aan dit ééne. Hij zal een leven leiden in
reinheid en hoogheid en licht, zoodat jouw leven en mijn
duisternis als uitgewischt zullen worden hier op aarde !
B or km an (somber en dreigend). Is het Erhart dien je
bedoelt? Zeg het dan maar ronduit.
.. .
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Mevr. Borkman (kijkt hem vast in de oogen). Ja, het
is Erhart. Mijn zoon. Hij, van wiep jij afstand wilt doen ...
als zoenoffer voor je eigen daden.
Borkman (met een blik op Ella). Als zoeno ffer voor
mijn zwaarste zonde.
Mevr. Borkman (afwijzend). Voor wat jij misdaan hebt
aan een vreemde. Denk aan wat je misdeedt aan mij! (kijkt
beiden zegevierend aan). Maar hij luistert toch niet naar jullie!
Als ik hem tot mij roep in mijn ellende, dan komt hij ! Want
bij mij wil hij zijn ! Bij mij en bij niemand anders ... (luistert
plotseling en roept) Daar hoor ik hem! Dat is hijg... dat is
hij ! Erhart!

(Erhart rukt haastig de entreekamerdeur open en komt binnen.
Hij is in zijn overjas en heeft zijn hoed op.)
Erhart (bleek en angstig). Moeder, ... om Godswil,
wat. .!

(Hij ziet Borkman die bij de deuropening van de tuinkamer
staat, schrikt en neemt zyn hoed af.)
Erhart (zwijgt een oogenblik; dan vraagt hij :) Wat wil
u van mij, moeder? Wat is er gebeurd?
Mevr. Borkman (breidt de armen naar hem uit). Ik wil
je zien, Erhart! Ik wil je bij mij hebben ... altijd 1
Erhart (hakkelend). Bij u ... ? Altijd! Wat wil u daarmee
zeggen?
Mevr. Borkman. Je hebben, je hebben, wil ik ! Want
er is iemand die je van mij wil weg nemen !
Erhart (een stap achteruit). Ah, ... u weet het dus!
Mevr. Borkma n. Ja. Weet jij het ook?
Erhart (ontstelt en kijkt haar aan). Of ik het weet? Ja,
natuurlijk
Mevr. Borkma n. Aha, afgesproken werk dus ! Achter
mijn rug! Erhart ! Erhart!
Erhart (snel). Moeder, zeg me, wat weet u?
Mevr. Borkma n. Ik weet alles. Ik weet dat je tante
hier gekomen is om je van mij af te halen.
E r h a r t. Tante Ella!
E 11 a. 0, luister eerst eens naar mij, Erhart!
Mevr. Borkman (voortgaand). Zij wil, dat ik je aan haar
zal afstaan. Zij wil je moeder zijn in mijn plaats, Erhart!
Zij wil dat je voortaan háár zoon zult zijn en niet meer de
mijne. Wil dat je haar erfgenaam zult zijn, en je naam afleggen en den haren aannemen !
.. .
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Erhar t. Tante Ella, is dat waar?
E 11 a. Ja, het is waar.
Erhar t. Daarvan heb ik geen woord geweten. Waarom
wil u mij nu weer bij u hebben ?
E 11 a. Omdat ik voel dat ik je hier verlies.
Mevr. Borkman (hard). Door mij verlies je hem, .. .
ja! En dat is ook eenvoudig zooals het behoort.
Ella (kijkt hem smeekend aan). Erhart, ik kan je niet
meer missen. Want je moet weten dat ik een eenzame, stervende vrouw ben.
Erhar t. Stervend ... ?
E 11 a. Ja, stervend. Wil je bij mij blijven tot het einde
komt? Je geheel bij mij aansluiten? Voor mij zijn, alsof je
mijn eigen kind was .. .
Mevr. Borkman (afbrekend). ... en je moeder in den
steek laten en misschien je levenstaak ook? Wil je dat,
Erhart?
E 11 a. Ik ben veroordeeld om gauw te sterven. Antwoord
mij, Erhart.
Erhart (warm, aangedaan). Tante Ella, ... u is zoo onzegbaar goed voor mij geweest. Bij u heb ik mogen opgroeien
in zoo'n heerlijk gevoel van onbezorgd geluk, als maar ooit
een kind te beurt vallen kan, geloof ik .. .
Mevr. Borkma n. Erhart! Erhart
E 11 a. 0, wat doet het mij goed, dat je er nog altijd zoo
over denkt!
Erhar t. ... maar nu kan ik mij niet voor u opofferen.
Ik kan onmogelijk een zoon voor u zijn en in zoo n leven
heelemaal opgaan .. .
Mevr. B o r k m a n (triomfant). 0, ik wist het wel ! Je
krijgt hem niet! Je krijgt hem niet, Ella!
Ella (bedroefd). Dat zie ik. Jij hebt hem weer veroverd.
Mevr. Borkma n. , Ja, ja, ... van mij is hij en van mij
blijft hij ! Erhart, ... niet waar, mijn jongen, wij zullen nog
een heel eindje samen gaan door het leven.
Erhart (in tweestrijd). Moeder, ... ik zeg het maar liever dadelijk ronduit .. .
Mevr. Borkman (gespannen). Wel ?
Er har t. Het zal nog maar een klein eindje zijn, dat wij
samen gaan, moeder.
Mevr. Borkman (staat op als geslagen). Wat wil je
daarmee zeggen ?
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Erhart (vermant zich). Lieve God, moeder, ... ik ben
toch jong! Ik heb het gevoel dat ik in die kameratmosfeer
hier nog eens stikken zal.
Mevr. B o r k ma n. Hier ... bij mij !
E r h a r t. Ja, hier bij u, moeder !
E 11 a. Ga dan met mij mee, Erhart !
Er har t. Och, tante Ella, het is bij u geen haar beter.
Alleen maar anders. Maar daarom niet beter voor mij. 't
Riekt er naar rozen en lavendel, ... kameratmosfeer, daar net
als hier!
Mevr. Borkman (ontroerd, met moeite zich beheerschend).
Kameratmosfeer, bij je moeder, zeg je !
Erhart (in stijgend ongeduld). Ja, ik weet niet hoe ik
het anders noemen moet. Al die ziekelijke bezorgdheid en .. .
en vergoding ... of wat het anders zijn mag. Ik hots het niet
langer uit!
Mevr. B o r k man (kijkt hem diep ernstig aan). Vergeet je
waaraan je je leven gewijd hebt, Erhart?
Erhart (uitbarstend). Och, zeg toch liever, waaraan u
mijn leven gewijd heeft! U, u is mijn wil geweest! Ik heb
nooit een wil mogen hebben ! Maar nu kan ik dat juk niet
langer dragen ! Ik ben jong ! Bedenk dat toch moeder! (met
een beleefden, eerbiedigen blik naar Borkman) Ik kan mijn
leven niet geven om de schuld van een ander uit te delgen.
Wie die ander dan ook zijn moge.
Mevr. Borkman (in stijgenden angst). Wie heeft je zoo
veranderd, Erhart?
Erhart (getroffen). Wie ... ? Zou ik het dan zelf soms
niet zijn .. .
Mevr. B o r k man. Neen, neen, neen ! Je bent onder
vreemde invloeden geraakt. Je staat niet meer onder den invloed van je moeder. En ook niet onder dien van ... van je
pleegmoeder.
Erhart (met gedwongen trots). Ik sta onder mijn eigen
invloed, moeder. En onder mijn eigen wil ook !
B o r k m a n (komt naar Erhart toe). Dan is misschien nu
ook mijn uur eindelijk gekomen.
Erhart (koel en afgemeten beleefd). Hoe ...? Hoe meent
vader dat ?
Mevr. B or k man (spottend). Ja, dat zou ik ook wel willen
vragen.
B o r k man (gaat ongestoord door). Hoor eens, Erhart, .. .
59

JOHN GABRIEL BORKMAN.

wil je dan niet met je vader meegaan ? Door den levenswandel van een ander, kan een mensch die ten val gekomen
is, niet weer op de been geholpen worden. Dat zijn maar
holle droomerijen, die je voorgebazeld zijn ... hier beneden,
in de kameratmosfe0r. Al wou je een leven leiden, zoo vroom
als dat van alle heiligen bij elkaar, ... dat zou mij toch geen
zier helpen !
Erhart (afgemeten, eerbiedig). Dat is voorzeker een zeer
waar woord.
B o r k m a n. Ja, dat is het. En het zou ook niets baten
of ik al zou wegkwijnen in boete en berouw. Ik heb getracht
mij met droomen en hoop er bovenop te houden... al die jaren
lang. Maar dat deugt toch ook niet voor mij. En nu wil ik
mij losmaken van die droomen.
Erhart (met een lichte buiging). En wat wil ... wat wil
vader dan gaan doen?
B o r k m a n. Mij ophe ffen, wil ik. Van onder op weer
beginnen. Alleen door zijn heden en zijn toekomst kan een
mensch voor zijn verleden boete doen. Door arbeid ... door
rusteloozen arbeid om alles te bereiken wat mij in mijn jeugd
voor oogen stond als ware het 't leven zelf. Maar wat nu
nog zoo oneindig veel hooger staat dan toen. Erhart, .. .
wil je met mij meegaan en mij helpen in dit nieuwe
leven?
Mevr. B o r k man (heft waarschuwend de hand op). Doe
het niet, Erhart!
E 11 a (warm). Jawel, jawel, doe het! 0, help hem,
Erhart !
Mevr. B o r k man. En dat raad jij hem! Jij, de eenzame,
de stervende !
E 11 a. Voor mij doet het er niet toe.
Mevr. B o r k m a n. Ja, als ik het maar niet ben, die hem
van je weg neemt.
E 11 a. Juist, Gunhild.
B o r k m a n. Wil je Erhart?
Erhart (in pijnlijke verlegenheid). Vader, ... ik kan het
niet doen. Het is absoluut onmogelijk !
Borkman. Maar wat wil je dan eigenlijk
Erhart (met vuur). Ik ben jong ! Ik wil ook eens leven !
Mijn eigen leven wil ik leven!
E 11 a. Niet een paar korte maanden opofferen om een arm,
uitdoovend menschenleven te verhelderen
.. .

?

?
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Er har t, Tante, ik kàn niet, al wou ik 't nog zoo
graag.
E 11 a. Niet voor iemand die zoo oneindig veel van je
houdt?
E r har t. Zoo waar als ik leef, tante ElIa,... ik kàn
niet.
Mevr. B 0 r kma n (kijkt hem scherp aan). En je moeder
bindt je dus nu ook niet meer?
Er har t, Ik zal altijd van u blijven houden, moeder.
Maal' ik kan niet langer alleen voor u leven. Want zoo'n
leven, is geen leven voor mij.
B 0 r kma n. Sluit je dan toch bij mij aan ! Want leven,
dat is werken, Erhart, Kom, laat ons dan met z'n tweeënhet
leven ingaan en samen werken!
El' har t (hartstochtelijk). Maar ik wil nu niet werken!
Want ik ben jong ! Nooit te voren heb ik geweten wat dat
was. Maar nu voel ik het zoo warm door mij heenstroomen.
Ik wil niet werken! Alleen maar leven, leven, leven!
Mevr. Bol' kma n (vol vermoedens, roept uit). Erhart, ...
waarvoor wil je leven?
Er har t (met schitterende oogen). Voor het geluk, moeder!
Mevr. Bol' kma n. En waar denk je dat te vinden?
Er h a r t. Ik hèb het al gevonden I
Mevr. Bol' kma n (gilt). Erhart ... !
(Erhart loopt haastig naar de entreekamerdeur.)
Er h a r t (roept). Fanny, ... nu kan je binnen komen I
(Mevr. Wilton, in hoed en mantel, verschijnt op den drempel).
Mevr. Bol' kma n (met opgeheven handen). Mevrouw
Wilton ... 1
Mevr. W i I ton (een beetje schuw, met een vragenden blik
op Erhart). Mag ik ... ?
Er h a r t. Ja, nu kan je wel komen. Ik heb alles
gezegd.
(Mevr. Wilton komt de kamer in. Erhart sluit de deur achter
haar. Zij buigt afgemeten voor Borkman, die xwijgend terug
groet.)
(Korte pauxe.)
Mevr. Wi 1ton (gedempt maar met vaste stem). Het hooge
woord is er dus uit. En ik begrijp best dat ik hiel' sta als
iemand die een groot ongeluk over het huis gebracht heeft.
Mevr. B 0 r kma n (langzaam, kijkt haar strak aan). U
heeft het laatste restje vernietigd van dat, wat mij het leven
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nog dragelijk maakte. (uitbarstend). Maar zoo iets als dit...
is toch heelemaal onmogelijk!
Mevr. W i 1 t o n. Ik begrijp zoo goed dat het u onmogelijk
moet toeschijnen, mevrouw.
Mevr. Borkman. U moet toch zelf wel inzien, dat het
onmogelijk is. Of ...?
Mevr. W i 1 t o n. Ik zou liever zeggen, dat het erg onverstandig is. Maar het is nu eenmaal zoo.
Mevr. Borkman (keert zich tot Erhart). Doe jij dien
stap in vollen ernst, Erhart?
E r h a r t. Moeder, dit is voor mij het geluk. Het heele,
groote, heerlijke levensgeluk. Meer kan ik u niet zeggen.
Mevr. Borkman (tegen mevr. Wilton, knijpt de handen
samen). 0, wat heeft u mijn ongelukkigen zoon verdorven
en verleid !
Mevr. Wilton (het hoofd trotsch opheffend). Dat heb ik
niet gedaan.
Mevr. B o r k man. Heeft u dat niet gedaan, zegt u?
Mevr. Wilt on. Neen. Ik heb hem noch verdorven, noch
verleid. Uit eigen beweging is Erhart tot mij gekomen. En
uit eigen beweging ben ik hem halverwege te gemoet gekomen.
Mevr. Borkman (kijkt hoonend op haar neer). U, ja,
zeker! Dat geloof ik graag!
Mevr. Wilton (met zelf beheersching). Mevrouw Borkman,... er heerschen machten over een menschenleven,
waarvan u niet veel schijnt af te weten.
Mevr. B o r km a n. Wat voor machten, als ik vragen
mag ?
Mevr. W i 1 t o n. Machten, die twee menschen gebieden
hun leven onafscheidelijk ... en zonder omzien te verbinden.
Mevr. B o r k man (glimlacht). Ik dacht dat u al onafscheidelijk verbonden was ... aan een ander.
Mevr. Wilton (kort). Die andere heeft mij verlaten.
Mevr. B o r k m a n. Maar hij leeft toch nog, zegt men.
Mevr. W i 1 t o n. Voor mij is hij dood.
Erhart (dringend). Ja, moeder, voor Fanny is hij dood.
En die andere gaat mij trouwens ook heelemaal niet
aan !
Mevr. B o r k m a n (kijkt hem streng aan). Dat weet je
dus... dat van dien andere?
E r h a r t. Ja, moeder, ik weet er alles, alles van !
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Mevr. B o r k ma n. En toch zeg je, dat het je niet aan
gaat !
Erhart (a fwijzend overmoedig). Ik zeg u alleen maar
dat ik gelukkig zijn wil! Ik ben jong! Ik wil leven, leven,
leven !
Mevr. B o r k man. Ja, je bent jong, Erhart. Te jong
voor zoo iets.
Mevr. Wilton (vast en ernstig). U moet niet denken,
mevrouw, dat ik hem dat ook niet gezegd heb. Al mijn
levensomstandigheden heb ik hem eerlijk meegedeeld. Telkens
weer heb ik hem voorgehouden dat ik volle zeven jaren
ouder ben dan hij
Erhart (afbrekend). Och wat, Fanny, ... dat wist ik
immers al lang te voren.
Mevr. W i 1 t o n. ... maar niets ... niets heeft geholpen.
Mevr. Borkman. Zoo? Niet? Waarom heeft u hem dan
niet eenvoudig afgewezen? Uw huis voor hem gesloten?
Kijk, dht had u moeten doen toen 't nog tijd was !
Mevr. Wilton (kykt haar aan en zegt gedempt). Dat
kon ik gewoon-weg niet, mevrouw Borkman.
Mevr. B o r k m a n. Waarom niet?
Mevr. Wilt o n. Omdat ook voor mij het geluk alleen
bij dien ééne te vinden was.
Mevr. B o r k m an (schamper). Hm, ... het geluk, het geluk...
Mevr. W i i t o n. Ik heb nooit in mijn leven vroeger geweten wat geluk was. En ik kan onmogelijk het geluk nu
afwijzen, alleen omdat het zoo laat komt.
Mevr. B o r k ma n. En hoe lang denkt u dat het geluk
duren zal ?
Erhart (afbrekend). Kort of lang, moeder, ... dat doet
er niet toe !
Mevr. Borkman (vertoornd). Verblinde ! Zie je dan niet
waar dat alles heen leidt?
Er har t. Wat kan mij de toekomst schelen ! Ik wil noch
vóór noch achterwaarts zien ! Ik wil alleen maar, óók eens
het leven volop genieten!
Mevr. Borkman (smartelijk). En noem je dat dan
leven, Erhart !
Erhart. Maar ziet u dan niet hoe mooi zij is !
Mevr. B o r k man (wringt de handen). En die verpletterende schande zal ik dus ook nog te dragen hebben!
Borkman (op den achtergrond, hard en scherp). Nou,...
.. .
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je bent er immers aan gewend zoo iets te dragen, Gunhild !
Eli a (smeekend). Borkman ... !
Erhart (evenzoo). Vader...!
Mevr. B or km a n. Dagelijks zal ik het moeten aanzien
hoe mijn eigen zoon samen leeft met een ... een ...
Er h ar t (hard afbrekend). Niets zal u hoeven aan te
zien, moeder! Wees daaromtrent gerust! Ik blijf hier niet.
Mevr. W i 1 t o n (snel en beslist). Wij gaan weg, mevrouw
Borkman.
Mevr. B or k man (verbleekend). Gaat u ook weg ! Misschien wel samen dan?
Mevr. W i 1 ton (knikt). Ik ga naar het Zuiden, ja. Naar
het buitenland. Met een jong meisje. En Erhart gaat met
ons mee.
Mevr. B o rk ma n. Met u ... en een jong meisje?
Mevr. W i 1 t o n. Ja. Het is de kleine Frida Foldal, die
ik bij mij in huis genomen heb. Zij moet er eens uit, om
wat meer muziek te leeren.
Mevr. B o r k ma n. En dus neemt u haar mee ?
Mevr. W i 1 to n. Ja; ik kan dat kind nu niet goed alleen
wegsturen.
Mevr. B o r k man (onderdrukt een glimlach). Wat zeg jij
daarvan, Erhart?
Erhart (een beetje verlegen, haalt de schouders op). Och
moeder, ... als Fanny dat nu graag zoo wil .. .
Mevr. B o r k man (koud). Wanneer vertrekt het gezelschap,
als ik vragen mag?
Mevr. W i 1 t o n. Wij vertrekken aanstonds. Van avond
nog. Mijn slee staat beneden op den weg ... vóór de villa
van Hinkel.
Mevr. B o r k m a n (kijkt op haar neer). Aha, ... dat was
dus die avondpartij!
Mevr. Wilton (glimlacht). Ja, er kwam niemand anders
dan Erhart en ik. En dan natuurlijk ook de kleine Frida.
Mevr. B o r k ma n. En waar is zij nu?
Mevr. W i 1 t o n. Zij zit in de slee op ons te wachten.
Er har t (pijnlijk verlegen). Moeder, ... u begrijpt toch
wel ...? Ik had u ... en allemaal ... dit alles willen besparen .. .
Mevr. B o r k man (kijkt hens diep gekrenkt aan). Je hadt
dus van mij willen weggaan zonder afscheid te nemen?
Er har t. Ja, ik dacht dat het beter zou zijn. Beter voor
64

JOHN GABRIEL BORKMAN.

alle partijen. Alles was kant en klaar. De kof fe rs gepakt.
Maar toen u nu om mij zond, toen ... (wil haar de handen
reiken) Vaarwel dan nu, moeder.
Mevr. B o r k man (slaat afwerend de hand uit). Raak mij,
niet aan !
E r h a r t (zacht). Is dat uw laatste woord?
Mevr. B o r k man (hard). Ja.
Erhart (keert zich af). Vaarwel dan, tante Ella.
E 11 a (drukt hem de handen). Vaarwel, Erhart! En geniet
van je leven, ... en word zoo gelukkig, zoo gelukkig,
als maar mogelijk is!
Er h a r t. Dank u, tante. (buigt voor Borkman) Vaarwel
vader. (fluistert tegen mevr. Wilton) Laat ons nu maken dat
wij weg komen, hoe eer hoe liever.
Mevr. Wilton (zachtjes). Ja, laat ons.
Mevr. B o r k man (met een boosaardig lachje). Mevrouw
Wilton, ... gelooft u heel verstandig te doen met dat jonge
meisje mee te nemen?
Mevr. Wilton (beantwoordt het lachje, half ironisch, half
ernstig). De mannen zijn zoo onstandvastig, mevrouw. En de
vrouwen ook al. Als Erhart genoeg heeft van mij, ... en ik
van hem, ... dan is het voor ons beiden goed, als hij, arme
jongen, nog iemand in reserve heeft.
Mevr. B o r k m a n. Maar u zelf dan?
Mevr. W i 1 t o n. 0, ik arrangeer mij wel, ... wees daaromtrent gerust. Vaartwel, allemaal.
(Zij groet en gaat weg door de entreekamerdeur. Erhart
staat een oogenblik als besluiteloos; dan keert hij zich om en
volgt haar.)
Mevr. Borkman (de neerhangende handen gevouwen).
Kinderloos.
B o r k m a n (als tot een besluit ontwakend). Dan maar
alléén weer en wind getrdtseerd ! Mijn hoed ! Mijn jas !
(Rij loopt haastig naar de deur.)
E 1 1 a (in angst houdt hem tegen). John Gabriël, waar wil
je naar toe?
B o r k ma n. Weer en wind van 't leven trotseeren, hoor
je. Laat mij los, Ella!
E 11 a (houdt hem vast). Neen, neen, ik laat je niet uitgaan !
Je bent ziek. Ik kan het je aanzien !
B o r k ma n. Laat mij gaan, zeg ik je !
(Hij rukt zich los en loopt de entreekamer in.)
. .

5

65

JOHN GABRIEL BORKMAN.

Ella (in de deur). Help mij om hem tegen te houden,
Gunhild!
Mevr. B o r k m a n (koud en hard, staat midden in de
kamer). Ik hofl niemand terug, wie dan ook. Laat hen maar
allemaal van mij weg gaan. De een zoowel als de ander.
Zoo ver,.., zoo ver als ze maar willen. (plotseling met een
snijdenden gil) Erhart, ga niet weg!
(Zij stuift met uitgestrekte armen naar de deur. Ella houdt
haar tegen.)

EINDE VAN HET DERDE BEDRIJF.
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Open pleintje voor het rechts liggend hoofdgebouw van het
landgoed. Men ziet een hoek van het huis met de voordeur en
een lage steenen trap, die er heen leidt. Langs den achtergrond, tot dicht bij het landgoed, s tr ekken zich steile met
dennen begroeide hellingen uit. Links hier en daar kleine
groepjes kreupelhout. Het heeft opgehouden met sneeuwen,
maar de grond is dik en dicht bedekt met de pas gevallen
sneeuw. Ook de dennen, waarvan de takken buigen onder den
zwaren last. De maan komt nu en dan even, bleek, te voorschijn. Alleen de sneeuw geeft een matten lichtschijn aan de
omgeving.
Borkman, mevr. Borkman en Ella staan buiten op de trap.
Borkman leunt moe en dof tegen den muur. Hij heeft een
ouderwetsche manteljas om, en houdt een slappen, grijzen
vilten hoed in de eene hand, in de andere een dikken knoestiger
stok. Ella draagt haar mantel over den arm. Mevr. Borkman's
groote doek is van haar hoofd afgegleden in haar nek, zoodat
zij met bloot hoofd staat.

E 11 a (is vóór mevr. Borkman gaan staan). Ga hem niet
achterna, Gunhild !
Mevr. B o r k man (angstig en opgewonden). Laar mij door,
zeg ik ! Hij mag niet van mij weg gaan !
E 11 a. Het helpt je niets, zeg ik je! Je haalt hem toch
niet meer in !
Mevr. B o r k m a n. Laat mij tóch maar gaan, Ella! Ik
zal hem hardop toeroepen op den weg. En den noodkreet
van zijn moeder moet hij toch wel hooren !
E 11 a. Hij kan je niet hooren. Hij zit stellig al lang in
de slee .. .
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Mevr. B o r k ma n. Neen, neen, ... hij kan nu nog niet
in de slee zitten !
E 11 a. Hij zit er al lang in, geloof me.
Mevr. B o rk man (in wanhoop). Als hij in de slee zit,
dan zit hij daar ... met haar, met haar, ... haar !
B o r k man (lacht somber). En dan hoort hij zeker den
noodkreet van zijn moeder niet.
Mevr. B o r k ma n. Neen, ... dan hoort hij dien niet.
(luistert). Stil! Wat is dat?
E 11 a (ook luisterend). Dat lijkt wel belgerinkel .. .
Mevr. B o r k man (gedempt uitroepend). Dat is háár
slee
E 11 a. Misschien ook wel een andere .. .
Mevr. B o r k ma n. Neen, dat is de slee van mevrouw
Wilton ! Ik ken het geluid van de zilveren bellen. Hoor !
Nu rijden zij juist hier voorbij ... onder langs den heuvel !
E 11 a (snel). Gunhild, als je hem nog roepen wilt, doe
het dan nA t Misschien dat hij toch ...1
!

(Het belgerinkel klinkt vlak bij in het bosch).
E 11 a. Gauw, Gunhild! Nu zijn zij hier vlak onder ons!
Mevr. Borkman (staat een oogenblik besluiteloos; dan
wordt zy weer hard en koud). Neen. Ik roep hem niet terug.
Laat Erhart Borkman mij maar voorbij rijden. Ver, ver weg,
naar wat hij nu leven en geluk noemt.

(liet geluid verliest zich in de verte.)
E 11 a (even later). Nu hoor je de bellen niet meer.
Mevr. B o rk man. Mij klonken zij als doodsklokken.
Borkman (met een droog gedempt lachje). Oho, ... die
luiden nog niet voor mij !
Mevr. B o r k ma n. Maar wel voor mij. En voor hem die
van mij weg ging.
E 11 a (in gedachten, knikt). Wie weet of zij voor hem toch
niet het leven en het geluk inluiden, Gunhild.
Mevr. Borkman (stuift op; kijkt haar hard aan). Leven
en geluk, zeg je !
E 11 a. Voor een korten tijd ten minste.
Mevr. B o r km a n. Kan jij hem leven en geluk gunnen,
met haar?
E 11 a (warm en innig). Ja, met mijn heele ziel en mijn
heele hart, doe ik dat 1
Mevr. B o r k man (koud). Dan moet jij meer kracht tot
liefhebben in je hebben dan ik.
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E 11 a (kijkt ver voor zich uit). Misschien is het wet het
ontberen van liefde, dat die kracht levendig houdt.
Mevr. B o r k ma n (kijkt haar aan). Als dat zoo is, ...
dan zal ik weldra even rijk aan kracht zijn, als jij, Ella.
(Zij keert zich om en gaat het huis binnen.)
E 11 a (staat een oogenblilc stil en kijkt Borkman bezorgd
aan; dan legt zij voorzichtig haar hand op zijn schouder).
John, kom nu ook mee naar binnen.
Borkman (als ontwakend). Ik?
E 11 a. Ja. De winterlucht is veel te scherp voor je. Dat
kan ik je aanzien, John. Ga nu met mij mee naar binnen.
In de kamer, waar het warm is.
Borkman (boos). En misschien wel weer naar de zaal
boven!
E 11 a. Liever in de kamer, bij haar.
B o r k man (stuift op, heftig). Nooit van mijn leven zet
ik weer een voet in dat huis !
E 11 a. Maar waar wil je dan naar toe? Zoo laat in den
avond, John ?
B o r k ma n (zet zijn hoed op). Het allereerst wil ik nu
eens al mijn verborgen schatten gaan bekijken.
Ella (kijkt hem angstig aan). John, ... ik begrijp je
niet!
Bo rk ma n (kuchend lachend). Och, ik meen geen verborgen gestolen goed. Wees daar maar niet bang voor, Ella.
(staat stil en wijst) Kijk die daar eens, zeg! Wie is dat?
(Vilhelm Foldal komt bij den hoek van het huis te voorschijn. Rij heeft een oude besneeuwde overjas aan; de rand
van zijn hoed is neergeslagen en in zijn hand houdt hij een
groote parapluie. Hij komt met moeite vooruit in de sneeuw,
en trekt merkbaar met zijn linkervoet.)
B or km a n. Vilhelm ! Wat kom jij hier nu weer doen ?
Foldal (kijkt op). Heerejé, ... sta jij buiten op de trap,
John Gabriél ? (groet) En mevrouw ook, zie ik !
B o r k man (kort). Het is mevrouw niet.
F o 1 d a 1. 0, pardon. Ik heb mijn bril verloren in de
sneeuw ... Maar dat jij, die anders nooit de deur uitkomt ... ?
B o r k man (brutaal vroolijk). 't Wordt tijd dat ik weer
eens een beetje in de buitenlucht kom, weet je. Bijna drie
jaar in voorarrest, vijf jaar in de cel; acht jaar daar boven
op de zaal...
El I a (bezorgd). Borkman, ... och toe ... !
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Folda1. Och ja, ja, ja...
B o r k ma n. Maar wat wou je eigenlijk hier, vraag ik?
F o 1 d a 1 (nog altijd onder aan de trap). Ik wou bij je
komen, John Gabriël. Het was mij als moest ik naar je toe,
boven op de zaal. Och lieve heer,... de zaal!
B o r k ma n. Wou je weer komen bij mij, die je de deur
gewezen heb?
F o Ida 1. Ja, in Godsnaam, dat kan mij niet schelen.
B or k m a n. Wat heb je aan je voet ? Je loopt mank,
geloof ik?
F o l d a 1. Ja, verbeeld je, zeg ... ik ben overreden.
E 11 a. Overreden !
F o l d a 1. Ja, door een slee .. .
Borkman. Oho!
F o 1 d a 1. ... met twee paarden. Ze kwamen in woeste
vaart den berg af. Ik had geen tijd bm uit te wijken; en
toen .
E 11 a. ... en toen hebben ze u overreden?
F o 1 d a 1. Ze kwamen recht op mij af, mevrouw ... of
juffrouw. Recht op mij af kwamen zij, zoodat ik omrolde in
de sneeuw en mijn bril verloor en mijn parapluie brak;
(wrijft zijn been) en ik ook mijn voet een beetje bezeerd heb.
B o r k man (lacht stil). Weet je wie er in die slee zat,
Vilhelm?
F o 1 d a 1. Neen, hoe zou ik dat hebben kunnen zien ? Het
was een gesloten slee, en de gordijntjes waren neergetrokken.
En de koetsier hield niet eens even op, toen ik daar zoo lag
te spartelen ... Maar dat doet er nu eigenlijk alles niets toe,
want ... (opgewonden) Och, ik ben toch zoo verbazend blij,
weet je l
Borkman. Blij?
F o 1 d a 1. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het noemen
zal. Maar ik geloof dat ik het maar voor 't naast blij moet
noemen. Want er is iets heel merkwaardigs gebeurd! En
daarom kan ik niet anders, ... ik moest naar jou toe, om
mijn vreugd met jou te dealen, John Gabriël.
B or k m an (barsch). Nou, deel je vreugde dan maar!
E 11 a. 0 maar, ga dan toch eerst met je vriend naar
binnen, Borkman.
B o r k m a n (hard). Ik wil niet naar binnen heb ik al

gezegd.

E 11 a. Maar je hoort toch dat hij overreden is!
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B o r k m a n. Och, overreden worden wij allemaal — eens
in ons leven. Maar dan moet je maar weer opstaan. En doen
alsof er niets gebeurd was.
F o 1 d a 1. Dat was een diepzinnig woord, John Gabriël.
Ik kan het ook best hier buiten even gauw vertellen.
Borkman (zachter). Ja, alsjeblieft, Vilhelm.
F o 1 d a 1. Nu moet je hooren ! Verbeeld je, ... toen ik
van avond van hier komend, thuis kwam, ... daar vind ik
een brief ... Raad eens van wie ?
Borkma n. Misschien wel van je kleine Frida.
F o 1 d a 1. Juist ! Dat je dat zoo dadeliik raadt ! Ja, het
was een lange ... tamelijk lange brief van Frida. Een knecht
had hem gebracht. En weet je waarom zij schreef ?
Borkma n. Mogelijk wel om afscheid te nemen van
haar ouders.
F o 1 d a 1. Precies ! 't Is merkwaardig zooals jij de dingen
raden kunt, John Gabriël ! Jawel ; zij sch rijft dat mevrouw
Wilton zich erg voor haar interesseert. En nu wou mevrouw
met haar naar het buitenland gaan, om haar voor de
muziek verder op te leiden, schrijft zij. En mevrouw had
ook voor een knap onderwijzer gezorgd, die met hen mee
zou gaan, en Frida onderricht geven. Want haar opvoeding
is in veel opzichten helaas, wel wat verwaarloosd, weet je.
Borkman (lacht in zich zelf, stil schuddend). Jawel,
jawel. Ik begrijp het allemaal o zoo best, Vilhelm.
F o 1 d a 1 (gaat vol vuur voort). En verheeld je, pas van
avond werd haar iets van dat reisplan meegedeeld. Daar op
die partij, je weet wel, hm ! En toch vond zij nog tijd om
te schrijven. En baar brief is zoo hartelijk en zoo mooi en
zoo warm geschreven, als maar mogelijk is. Geen spoor van
verachting voor haar vader nu meer. En dat fijne trekje,
zeg, dat zij schriftelijk van ons afscheid wou nemen .. .
voor zij wegging. (lacht). Maar dat zal haar toch niet glad
zitten !
B o r k man (kijkt hem vragend aan). Hoezoo?
F o 1 d a 1. Zij schrijft dat zij morgen ochtend op reis gaan.
Heel in de vroegte.
Borkma n. Zoo, zoo, ... morgen? Schrijft zij dat?
F o 1 d a 1 (lacht en wrijft zich de handen). Ja, maar nu
ben ik haar te slim af, zie je ! Ik ga nu dadelijk naar
mevrouw Wilton .. .
Borkma n. Nu van avond nog ?
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F o 1 d a 1. Ja, lieve hemel, zoo erg laat is het toch nog
niet. En mocht er al gesloten zijn, dan bel ik aan. Heel
gewoon. Want ik wil en ik moet Frida zien vóór zij op reis
gaat. Goeden nacht, goeden nacht !
(Hij wil weg gaan).
B o r k m a n. Hoor eens even, mijn arme Vilhelm, .. .
je kunt je dien moeilijken gang sparen.
F ol d a 1. 0, jij denkt aan mijn voet .. .
B o r k m a n. Ja; en je komt toch niet het huis in, bij
mevrouw Wilton.
F o 1 d a 1. Ja waarachtig wel. Ik bel en luid net zoo
lang tot er iemand komt open doen. Want Frida wil en zal
ik zien.
E 11 a. Uw dochter is al weg, mijnheer Foldal.
Foldal (staat als geslagen). Is Frida al weg? Weet u
dat zeker? Van wie weet u dat?
B o r k ma n. Wij weten het van haar aanstaanden onderwijzer.
F o 1 d a 1. Zoo ? Wie is dat dan ?
B or k man. Dat is een zekere student Erhart Borkman.
F o Ida 1 (stralend van blijdschap). Jouw zoon, John
Gabriël ? Gaat die mee ?
B o r k ma n. Jaha • hij is het die mevrouw Wilton helpen
zal om je kleine Frida te ontwikkelen.
F o Ida 1. Nou Goddank! Dan is het kind in de allerbeste handen. Maar is het wel heel zeker dat zij al met
haar weg zijn?
B o r k m a n. Zij zaten met haar in de slee, die jou overreden heeft op den weg.
F o 1 d a 1 (slaat de handen in elkaar). Jongens, jongens,
mijn kleine Frida in die prachtige slee !
B o r k man (knikt). Ja, ja, Vilhelm, ... je dochter zit
er nu warmpjes in. En de student Borkman ook ... Zeg, .
heb je wel op de zilveren bellen gelet?
F o 1 d a 1. Ja, zeker ... Zilveren bellen, zeg je ? Waren
die van zilver ? Heusch echt zilver ?
B o r k man. Daar kan je op aan. Alles was echt. Zoowel
van buiten als van binnen.
F o 1 dal (stil ontroerd). Het is toch merkwaardig, hoe het
geluk iemand soms gunstig kan zijn! Daar heb je nu
mijn ... mijn klein dichtertalent, dat zich bij Frida heeft
omgezet in muziek. En dus ben ik toch niet voor niet
..

72

JOHN GABRIEL BOEKMAN.

dichter geweest. Want nu kan zij de groote, wijde wereld
ingaan, waarvan ik vroeger zoo heerlijk droomde en die ik
zoo verlangde te zien. In een mooie gesloten slee gaat
kleine Frida op reis. En met zilveren bellen aan het tuig .. .
B o r k ma n. .. en mag haar vader overrijden .. .
F o 1 d a 1 (blg). Och kom ! Wat kan mij dat schelen, .. .
als het kind maar, ... Ja, nu ben ik dus toch te laat gekomen. En daarom zal ik nu maar naar huis gaan en haar
moeder gaan troosten, die in de keuken zit te huilen.
B o r k m a n. Zit zij te huilen?
F o 1 d a 1 (glimlachend). Ja, verbeeld je, zeg, ... zij zat te
snikken van het huilen, toen ik uit ging.
B o r k man. En jij lacht, Vilhelm.
F o 1 d a 1. Ik, ja zeker! Maar zij, arme ziel, zij begrijpt
de dingen zoo niet, zie je. Nou, adieu dan! 't Is toch maar
goed dat de tram zoo dicht bij is. Goeden nacht, John
Gabriël1 Uw dienaar, juffrouw!

(By groet en gaat moeilijk loopend, denzelfden weg dien
hg gekomen is, terug).
B o r k m a n (staat een oogenblik stil en kijkt voor zich uit).

Vaarwel Vilhelm! Het is niet de eerste keer in je leven dat
je overreden bent geworden, oude vriend 1

E 11 a (kijkt hem met ingehouden angst aan). Je ziet zoo
bleek, John, zoo erg bleek .. .
Bo r km a n. Dat komt van de gevangenislucht daarboven.
E 11 a. Zoo heb ik je nog nooit gezien.
B o r k ma n. Je zult ook wel nooit iemand gezien hebben
die uit de gevangenis losgebroken was.
E 11 a. Och toe, ga nu maar met mij mee naar binnen,
John !
B o r k m a n. HoA nu maar op met je lokzangen. Ik heb
je immers gezegd .. .
E 11 a. Maar als ik het je nu zoo dringend vraag? Voor
je eigen best .
.

(Bet dienstmeisje komt halverweg de trap af).
D i e n s t m e i s j e. Neem u me niet kwalijk, maar mevrouw heeft gezegd, dat ik de voordeur moest gaan sluiten.
B or k m a n (zacht tegen Ella). Hoor je wel; nu willen
ze mij weer opsluiten !
Ella (tegen het dienstmeisje). Mijnheer voelt zich niet
heel wel. Hij wil eerst nog een beetje frissche lucht
scheppen.
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Dien s t m e i s j e. Ja maar, mevrouw heeft zelf gezegd,
dat, .
E 11
. a. Ik zal de deur wel sluiten. Laat de sleutel er
maar in zitten .. .
D i e n s t m e i s j e. Nou, 't is mij goed, ... dat zal ik dan
maar doen.
(Zij gaat het huis weer in).
Borkman (staat een oogenblik stil en luistert; dan loopt
hij haastig de trap af en het pleintje op). Nu ben ik buiten
de muren, Ella! Nu krijgen ze mij nooit meer!
Ella (bij hem). Maar daarbinnen ben je toch ook vrij,
John. Je kunt komen en gaan, zooals je zelf wilt.
B o r k m an (zacht en bang). Naar binnen? Nooit meer!
Hier buiten in den nacht is het zoo weldadig ! Als ik nd
weer naar boven ging, ... zouden zoldering en wanden in
elkaar zakken. Mij verpletteren. Mij plat drukken als een
vlieg .
E 11 a. Maar waar wil je dan heen?
Borkman. Alleen maar loopen, ver, ver weg. Zien of
ik niet weer de vrijheid kan bereiken, het leven, de menschen. Wil je met mij mee gaan, Ella?
E l l a. Ik? Nu?
Borkman. Ja,... nu terstond!
E 11 a. Maar hoe ver dan ?
B o r km a n. Zoo ver mogelijk!
E 11 a. 0 maar, denk toch eens na. Nu, in den natten,
kouden winternacht .. .
B o r k m a n (met een keelgeluid). Oho ... de dame is
bang voor haar gezondheid? Ja, ja, ... die is ook zoo teer.
E 11 a. Ik ben bang voor jouw gezondheid.
B o r k ma n. Hahaha! De gezondheid van een doode ! Ik
moet om je lachen, Ella!

(Hij loopt verder voort).

E 11 a (hem achterna, houdt hem vast). Wat zei je dat je
was?
Bo r km a n. Een doode, zei ik. Weet je niet meer wat
Gun hild zei? Dat ik maar stil moest blijven liggen waar
ik lag?
E 11 a (besloten, slaat haar mantel om). Ik ga met je
mee, John.
B or k ma n. Ja, wij tweeën, wij booren ook bij elkaar,
Ella. (gaat verder). gom dan 1
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(Zij hebben allengs het kreupelhout links bereikt. Dat verbergt hen zachtjes aan, zoodat men hen niet racer ziet. Het
huis en het landgoed verdwijnen uit het gezicht. Het landschap, met hellingen en heuvelrijen, verandert gestadig en
langzaam en wordt hoe langer hoe woester).
E 11 a' s s t e in (hoort men in het bosch rechts). Waar zijn
wij, John ? Ik weet den weg hier niet meer.
Borkman' s s t em (hooger op). Blijf mijn spoor in de
sneeuw maar volgen !
E 11 a. Maar waarom moeten wij toch zoo hoog klimmen?
Borkman (dichterbij). Wij moeten het kromme pad op.
E 11 a (geheel verborgen). 0, maar ik kin haast niet meer !
Borkman (aan den zoom van het bosch rechts). Kom
maar, kom! Nu zijn wij niet ver meer van het uitkijkje.
Daar stond vroeger een bank .. .
Ella (komt te voorschijn tusschen de boomen). Weet je
dat nog?
Borkma n. Daar kan je uitrusten.
(Zij zijn gekomen bij een smalle, hooggelegen open plek in
het bosch. Achter hen een steile helling. Links, in de diepte,
een uitgestrekt landschap met de fjord, en hooge, verre bergreeksen, achter elkander oprijzend. Op de plek, links, een
doode dennenboom met een bank er onder. De sneeuw ligt
hoog.)
(Borkman en achter hem Ella komen van rechts, met moeite
door de sneeuw wadend.)
B o r k m a n (staat stil bij den afgrond links). Kom hier
Ella, dan zal je eens wat zien.
E 11 a. Wat wil je mij laten zien, John ?
Borkman (wijst in de ruimte). Zie je hoe vrij en open
het land daar voor ons ligt? ... ver in het rond?
E 11 a. Daar op de bank hebben wij vroeger dikwijls gezeten, ... en keken nog veel, veel verder uit.
B o r k ma n. Dat was het droomenland, waar wij toen heen
keken.
Ella (knikt droef). Het droomenland van ons leven was
het, ja. En nu ligt dat land onder de sneeuw begraven .. .
En de oude boom is dood.
B o r k m a n (zonder naar haar te luisteren). Kan je den
rook zien van de groote stoombooten, daar ginder op de
fjord ?
E 1 l a. Neen.
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B o r k ma n. Ik wel ... Zij komen en gaan. Zij verbroederen
de menschen de heele wereld rond. Zij verschaffen licht en
warmte aan de menschen in vele duizenden woningen. Dat
te bewerken, daarvan droomde ik.
E 11 a (stil). En het bleef bij den droom.
B o r k m a n. Het bleef bij den droom, ja. (luistert) En
hoor eens daar beneden bij de rivier ... De fabrieken zijn
aan den gang ! Min fabrieken ! Al die ik had willen doen
verrijzen ! Hoor eens, hoe ze werken ! Ze hebben nachtarbeid.
Dag en nacht werken ze dus. Hoor, hoor ! De raderen draaien
en de walsen flikkeren ... aldoor in de rondte ! Iran jij het
niet hooren, Ella?
E 11 a. Neen.
Borkman. Ik hoor het.
E 11 a (angstig). Ik geloof dat je je vergist, John.
B o r k man (meer en meer in vuur). Maar dat alles, weet
je, ... dat zijn maar om zoo te zeggen, de voorposten, buiten
om het rijk!
E 11 a. Het rijk? Welk rijk meen je ...?
B o r k ma n. Wel, mijn rijk! Het rijk dat ik bijna in bezit
genomen had, toen ik ... toen ik stierf.
E 11 a (stil, geschokt). 0 John, John !
B o r k m a n. En nu ligt het daar, ... verwaarloosd, onbeheerd, ... overgeleverd aan invallen van roovers en plunderaars ... Ella! Zie je die bergreeksen daar ... ver weg?
De eene oprijzend achter de andere? Ze worden hoe langer
hoe hooger ... stapelen zich op elkaar. Dat is mijn diep,
onmetelijk, onuitputtelijk rijk!
E 11 a. Och John, uit dat rijk waait zoo'n ijzigen adem
ons tegen !
B o r k ma n. Die adem werkt op mij als de lucht van het
leven. Die adem komt tot mij als een groet van onderdanige
geesten. Ik speur ze, de vastgeklonken millioenen; ik voel
de ertsaderen, die hun bochtige, vertakte, lokkende armen
naar mij uitstrekken. Ik zag ze vóór mij als levend geworden
schimmen ... dien nacht, toen ik in de kelders van de Bank
stond met het licht in mijn hand. Ik wou ze toen bevrijden,
En ik beproefde bet. Maar ik kon het niet volbrengen. De
schimmen zonken weer in de diepte terug. (met uitgestrekte
handen) Maar ik wil het je toefluisteren hier, in de stilte van
den nacht. Ik heb je lief, jullie allen, die daar schijndood
ligt in de duistere diepte! Ik heb je lief, jullie om leven
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roepende schatten ... met heel je lichtende nasleep van macht
en heerlijkheid. Ik heb je lief, lief, lief!
E 11 a (in stille, stijgende opgewondenheid). Ja, daar beneden
woont nog altijd je liefde, John. Daar is zij altijd geweest.
Maar hier boven, in het licht van den dag, ... hier was een
warm, levend menschenhart, dat alleen voor jou klopte. En
dat hart heb je verpletterd. 0, erger dan dat! Tienmaal erger!
Je verkocht het voor... voor...
B o r k man (rilt als van kotl). Voor het rijk ... en de
macht ... en de heerlijkheid, ... bedoel je?
E 1 I a. Ja, dat bedoel ik. Ik heb het je van avond al ééns
gezegd. Je hebt het liefdeleven vermoord in de vrouw die
jou lief had. En die jij ook lief hadt. Voor zoover je iemand
liefhebben kon. (met opgeheven arm) En daarom voorzeg ik
je, ... John Gabriël Borkman, ... nooit zal je den prijs
machtig worden, dien je verlangd hebt voor dien moord. Je
zult nooit als overwinnaar je koude, duistere rijk binnen
trekken !
Borkman (waggelt naar de bank en gaat bedroefd
zitten). Ik vrees haast dat je gelijk krijgt in je voorzegging, Ella.
E 11 a (gaat naar hem toe). Daarvoor moet je geen vrees
hebben, John. Dat zou het beste zijn wat je gebeuren
kon.
Borkman (met een kreet, grijpt naar zijn borst). Ah ... !
(dof) Nu liet het mij los.
E 11 a (grijpt zijn arm). Wat was dat, John?
B o r k man (zakt achterover tegen de leuning). Het was
een ijshand die mij in 't hart greep.
E11a. John! Merkte je die ijshand nu?
B o r k man (mompelt). Neen ... geen hand van ijs .. .
Een hand van erts was het.

(Hij glijdt heelemaal neer op de bank.)
E 11 a (rukt haar mantel af en spreidt dien over hem uit)
Blijf stil liggen, waar je ligt. Ik zal hulp gaan halen.
(Zij doet een paar stappen naar rechts; dan blijft zij
staan, gaat terug en voelt langen tijd zijn pols en zijn
gezicht.)
E 11 a (zacht en vast). Neen. Beter zoo, John Borkman.
Beter zoo voor jou.
(Zij wikkelt den mantel dichter om hem heen en gaat in
de sneeuw zitten vóór de bank.)
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(Mevr. Borkman in een mantel gehuld, komt door het bosch
rechts. Voor haar nit het dienstmeisje met een brandende
lantaarn.)
D i e n s t m e i s j e (licht bij in de sneeuw). Jawel, jawel,
mevrouw. Hier zijn hun voetsporen .. .
Mevr. B o r k m a n (kijkt spiedend rond) Ja, hier zijn ze !
Daar ginder zitten ze op de bank. (roept) Ella!
E 1 I a (staat op). Zoek je ons?
Mevr. Borkman (hard). Ja, dat moet ik wel.
E 1 I a (wijst). Kijk, daar ligt hij, Gunhild.
Mevr. Borkman. Slaapt hij ?
Ella (knikt). Een diepen, langen slaap, geloof ik.
Mevr. Borkman (buiten zich zelf). Ella! (beheerscht
zich en vraagt). Is het ... vrijwillig gebeurd ?
E 1l a. Neen.
Mevr. B o r k m an (verlicht). Dus niet door eigen hand?
E 11 a. Neen. Het was een ijzige hand van erts, die hem
in 't hart greep.
Mevr. Borkman (tegen het dienstmeisje). Ga hulp halen.
Maak de menschen wakker op de plaats.
D i e n a t m e i a j e. Ja, mevrouw. (zachtjes) Och lieve
Heere Jezus ...
(Zij gaat weg door het bosch rechts).
Mevr. Borkman (staat achter de bank). De nachtlucht
heeft hem dus gedood .. .
E 1l a. Dat zal het wel zijn.
Mevr. B o r k ma n. ... hem, dien sterken man.
E 1 I a (gaat vóór de bank staan). Wil je zijn gezicht niet
zien, Gunhild?
Mevr. Borkman (afwerend). Neen, neen, neen. (gedempt)
Hij was de zoon van een mijnwerker, ... hij de directeur van
de Bank. Hij kon de frissche lucht niet verdragen.
E 11 a. Het zal wel eerder de kou zijn die hem doodde.
Mevr. B o r k m a n (schudt het hoofd). De kofl, zeg je?
De kofl ... die had hem al lang geleden gedood.
E 11 a (knikt tegen haar). Ja, en ons beiden tot schimmen
gemaakt.
Mevr. B o r k m a n. Je hebt gelijk. Zoo is het.
E 11 a (met een droevig lachje). Een doode en twee schimmen, ... dat heeft de kofl uitgewerkt.
Mevr. B o r k m a n. Ja, de kofl van het hart ... En daarom
kunnen wij elkaar nu wel de hand reiken, Ella.
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E 11 a. Ik geloof ook dat wij het nu wel kunnen doen.
Mevr. B o r k m a n. Wij tweelingzusters ... over hem, dien
wij beiden hebben lief gehad.
E 11 a. Wij twee schimmen ... over den dooden man.
(Mevr. Borkrnan, achter de bank en Ella er voor, reiken
elkaar de hand.)

EINDE VAN HET VIERDE EN LAATSTE BEDRIJF.
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