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INLEIDING BIJ DEN EERSTEN DRUK
Ibsen's „Peer Gynt" trekt de laatste jaren meer
en meer belangstelling, — men wil er graag een
Noorschen „Faust", men wil er wel zijn meesterwerk in zien. En inderdaad ademt het werk een
breeden geest, die niet alleen den lezer adelt, maar
ook den hoorder boeit: — Berlijn gaf den voorgaanden winter in twee schouwburgen, in verschillende
aankleeding en opvatting, den „Peer Gynt" avond
aan avond voor volle zalen; zelfs het zooveel luchtiger aangelegde Londensche tooneel bracht het stuk
op de Planken; en bij ons zal Dr. Royaards het werk
in de bekoorlijke aankleeding van Sven Gade dezen
winter voor de eerste maal aan een Hollandsch publiek doen kennen. Het is voor bedoelde opvoering
dat deze vertaling tot stand kwam, naar de geautoriseerde uitgave van Morgenstern 1 ), en wel in een
verkorte tooneelbewerking. Het complete stuk im
lang en te omslachtig voor het tooneel-mersit
lang
en Ibsen zelf heeft daarvoor een sterke bekorting
onvermijdelijk geacht. Het voordeel van de vrij
omvangrijke maar met zorg aangebrachte coupures
is, dat het stuk, hetgeen in extenso meerdere herhalingen toont, veel overzichtelijker en eenvoudiger
wordt, zonder — ook in het oog van Noorsche
kenners — aan wezenlijke waarde in te boeten.
Ibsen's „Peer Gynt" vormt een tegenhanger tot
zijn daaraan voorafgaanden bekenden „Brand".
Brand is de man, die recht door het leven gaat
volgens een ijzerhard beginsel, waaraan hij te pletter loopt — Peer Gynt is de man, die „om de dingen
1 ) Op enkele plaatsen verbeterd naar opmerkingen van Prof.
H. Logeman, in zijn standaardwerk „A commentary on Henrik
lbsens's Peer Gynt" (The Hague, Martinus Nijhoff 1917.)
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heen" gaat en altijd bereid is zijn beginsel over
boord te zetten; - het is de tragedie van Ibsen's
kunstenaarsleven geweest, dat hij het compromis
tusschen deze beiden altijd gezocht, maar nooit gevon den heeft.
In V zegt de knoopengieter tot Peer Gynt:
Je was bedoeld als een blinkende knoop
Op het kleed van de wereld"...
maar de gaten vielen niet goed uit en daardoor
was hij eigenlijk heelemaal onbruikbaar. Ziedaar
Peer Gynt, ziedaar zoo velen zijnsgelijken, die
"bijna" iets goeds, ja: bijzonders waren geworden
"als maar"... , die bijna "iemand" waren geweest, maar inderdaad: "niemand" bleven, omdat
zij niet zuiver gegoten waren en daardoor hun
diepste ware "zelf", het beste in zich, niet hebben
onderscheiden, en dus niethebben verwerkelijkt.
Het is deze verwerkelijking van het goddelijke zaad
in ons, die Ibsen, door invloed van den Christelijken
philosoof Kierkegaard, zich in al zijn werk als leidmotief stelt, - het is het ontgaan dezer verwerkeHjking, die Peer Gynt doet mislukken en hem er
tenslotte toe brengt zich als eigen grafschrift in de
sneeuw te denken: "Hier Iigt niemand begraven" tot hij als berouwend boeteling komt sterven aan
den schoot van wie hem haar leven lang gewacht
heeft en trouw is gebleven en hem thans door haar
vergevende liefde nog vermag te redden.

***

Zoo gezien vormt "Peer Gynt" geenszins het
duistere werk, waarvoor het zoo lang doorging, al
blijft hier en daar wat in den schemer. - In I vinden wijhem dadelijk ten voeten uit geteekend in
den twist met zijn moeder Aase, die hem verwijt hoe
huis en hof van de eens rijke, maar verkwistende
Gynt's zijn achteruitgegaan, en hoe hij de rijke
Ingrid heeft verspeeld, die nu bruiloft houdt met
een andere Met zijn dolIen kop wil hij haar nog
gaan schaken - maar zijn dolle hart vindt een
betere: de ideale Solvejg. Wanneer deze hem niet
schijnt te aanvaarden, omdat hij heeft gedronken,
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weet hij toch tot Ingrid door te dringen, die hem
maar al te graag volgt.
In II verstoot hij haar weer, om zich dadelijk in
de armen van een ander te werpen: De Groene
Vrouw, die — een dochter van den koning der kobolden blijkt en hem meetroont naar een wereld
van kwade tochten. Een sprookjeswereld met menige parodie op die der menschen, welke aan het romantische bergvolk, met zijn sprookjesverteller Asbjörnsen, als een Noorschen Grimm, minder vreemd
is dan aan onzen platlandschen geest, maar hier
vooral als decor dient van Peer's verwarde phantasterij en z,ondig verleden, want in „De Groene
Vrouw" zien wij slechts een weerschijn van de
verleide Ingrid. — Ontkomen aan de booze machten, die hem naar beneden willen trekken, hervindt
hij dan zich zelf, maar... het is zijn kwade, trage
zelf: de Kronkel, dien hij niet overwinnen kan en
die hem toeroept „er om heen" te gaan — een raad
dien hij nog vaak zal volgen.
In III vinden wij hem dan bezig een hut te
bouwen in het bosch, want daarbuiten is zijn leven
nauw veilig meer, nu hij er voor Ingrid's roof zou
moeten boeten. Dan nadert Solvejg en reeds meent
hij het geluk te grijpen, als na haar De Groene
Vrouw komt, zijn zondig verleden met zijn wanschapen kind. Hij roept Solvejg in de hut toe te
wachten -- hij gaat „er om heen": hij vlucht, zonder berouwvol tot inkeer te kunnen komen, en
Solvejg's trouwe liefde wacht hem... tot hij als
grijzaard keert aan haar schoot, om er te sterven.
Hij neemt afscheid van zijn moeder in het met
recht zoo beroemd geworden tooneel van „Aase's
dood."
In IV vinden wij Peer Gynt dan als rijk geworden
pleizierreiziger terug. De metamorphose is, zoo
niet onmogelijk, toch even verrassend als onlogisch,
en moeilijk goed te praten, daar de eenheid der
figuur gelijk de eenheid der handeling er door
gebroken wordt, waarvoor wij echter vergoeding
vinden in den verkwikkenden humor, die wel op
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een enkele plaats het triviale schijnt te naderen,
maar van het geheele bedrijf toch een boeiend soort
van satirische revue maakt, welke van of de karikatuur der nationaliteiten tot de verwisseling van
de krankzinnigen met de gezonden nog maar weinig actueels verloren heeft.
In V stijgt de lijn dan weer, waar Peer Gynt
eindelijk als doodarm schipbreukeling naar zijn
geboortegrond weerkeert en als grijsaard zijn denk
schatten verkoopt -- de phantasieen uit-beldig
zijn leven, vanaf het sledepaard waarmee hij Aase
ten hemel voer, tot den profetenbaard waarmee hij
Anitra misleidde. Schijnt hij te hebben afgerekend
met het leven, dan nadert hem de knoopengieter:
— voor den hemel is hij niet goed genoeg en voor
de hel... heeft hij toch ook Been portuur: hij was
de middenmensch, die niet het goddelijk zaad in
zich zelf heeft gevonden en verwerkelijkt, en dus
opnieuw met anderen samen moet omgesmolten
en in omloop worden- gebracht. Hij zoekt uitstel
op uitstel om dan maar liever te bewijzen, dat hij
wel degelijk de hel heeft verdiend — tot hij stervend neerstort aan den schoot van de vrouw in wie
zijn beste zelf als Geloof, als Hoop en als Lief de is
blijven Leven en die hem zingend ten hemel haalt.
1922.
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A. v. S.

Personen:
AASE (spr. uit: Oose) een boerenweduwe.
PEER GYNT (spr. uit: Peer Guunt) haar zoon.
TWEE OUDE VROUWEN met korenzakken.
ASLAK een smid, een kok, bruiloftsgasten enz.
EEN BOERENPAAR van elders.
SOLVEJG en kleine HELGA (spr. uit: Solweig) hun
dochters.
DE BOER UIT HAEGSTAD.
INGRID zijn dochter.
DE BRUIDEGOM en zijn ouders.
DE GROENE VROUW.
DE DOVRE-KONING.
EEN OPPE R-KOBOLD, meerdere andere kobolden,
jongere kobolden van beiderlei geslacht, aardgeesten, dwergen, gnomen enz.
EEN WEERZINWEKKENDE JONGEN, een stem in het
donker, vogelschreeuwen.
KARL (spr. uit: Koore) een dorpsvrouw.
Master CoTToN
.

Monsieur BALLON

reizigers.
De heeren VAN EVERKOP
en TROMPETTERSTRAAL
EEN DIEF en een. HELER.
ANITRA de dochter van een Bedouinen-opperhoofd.
Prof. BEGRIPPENVELD directeur van het gekkenhuis
to Cairo.
1

HUSSEIN een Oostersch minister.
EEN FELLAH met een koningsmummie, verschillende
krankzinnigen met hun oppassers.
EEN NOORSCH SCHEEPSKAPITEIN en zijn bemanning.
EEN VREEMDE PASSAGIER.
EEN VELDWACHTER.
EEN KNOOPENGIETER.

(Het stuk, waarvan de handeling in het begin
der XIXe eeuw aanvangt en ,omtrent 1860 eindigt,
speelt deels in Gudbrandstal en zijn bergen, deels
aan de kurt van Marokko, in de woestijn der Sahara, in het gekkenhuis to Cairo, op zee enz.).
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EERSTE BEDRIJF.
(Helling met loofhout bij Aase's huis. Een Beek
stort schuimend omlaag. Aan den anderen kant een
oude watermolen. Warme zomerdag.
Peer Gynt een sterk gebouwde jonge man van
twintig jaar, komt het pad af.. Aase, zijn moeder,
klein en mager, komt met booze verwijten vlak achter hem).
AASE: Peer, je liegt!

PEER GYNT (zonder stil te staan): 0 nee, dat waag
'k niet!
AASE: Nou, zweer er dan op: is 't waar?
PEER GYNT: Waarom zweren?
AASE:
Foei! Hij vraagt niet,
Is zijn schuld niet zonneklaar.
PEER GYNT (staat stil): Toch is 't waar, -- ik
zweer het je.
AASE (odor hem): En je schaamt je niet voor me?
Dat blijft weken lang van huis,
Op den gletscher, jagen ga je,
Juist wanneer er valt te maaien,
Komt met stukke kleeren thuis,
Zonder blozen, zonder bok,
Om per slot op lichtelaaien
--
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Dag mij als een leugenbrok
Jagerlatijn af te draaien?
Nou, waar heb je hem aangetroff en ?
—

PEER GYNT: Links van Gendin.
Doodstil luistrend hoor ik eenen
Hoef op harden sneeuwgrond kraken,
Zie de punten van een koren,
Werk me door het grint naar voren,
En, verborgen achter steenen,
Zie 'k een prachtbok -- tja: zoo eenen
Als men in een jaar of tien
Zeker hier niet heeft gezien!
--

AASE: God beware, nee!
Een knal!
PEER GYNT:
En de bok lijkt al bezweken!
Maar meteenen, bij zijn val,
Zit 'k er op en, op mijn hoede,
Grijp ik hem al als een buit,
Haal mijn mes de schede uit,
Om 't hem in zijn rug te steken, -Hoei! daar gaat hij aan het woeden,
Springt pardoes op zijn vier pooten
Gooit zijn horens achteruit,
Dat mijn dolk en schee ontschoten,
En 't gewei mijn rug omsluit
En zich vastdrukt om mijn beenen,
Knellend als een ijzren kraag, --En zoo stormt hij, woest, meteenen
Juist den Gendingkam omlaag!
AASE (onwillekeurig): Jezus! —

PEER GYNT: Moeder heb je dien
Gendingkam wel eens gezien?
Wel een mijl lang is ie staag
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Breeder niet dan 'n rug van zwaarden.
Onder gletscherijs en vrachten
Sneeuw en puin en zand dooreenen
Ziet je oog benee op aarde
Diepe donkre waters wachten,
Zoo een vijftien -- achttien
Honderd voeten naar beneden.
Daarlangs stoven pijlgezwind
Hij en ik door weer en wind!
Daar schiet
Plotseling, of een steen losliet,
'n Sneeuwhoen vlak aan ons voorbij;
Kaaklend vloog het voor den dag
Uit de spleet, waar het in lag,
En mijn bok krek voor zijn schreden,
Die springt plotseling op zij
Met een sprong om van te deinzen -- --In den afgrond naar beneden!
(Aase warikelt en grijpt naar een boomstam; Peer
Gynt gaat voort).

Om ons zie 'k den bergwand grijnzen
Naar dien bodemloozen rit!
Door gespleten nevelluchten
Eerst, dan dwars door vluchten
Groote meeuwen, die, doorsneden,
Krijschend uit elkander gleden; —
Neer -- omlaag, omlaag geraakt het.
Maar Van onderen genaakt het
Als een rendierborst zoo wit. —
Moeder dat was daar ons eigen
Beeld, dat 'k uit dat diepe zwijgen
Van den bodem op zie rijzen,
Omgekeerd als 'k nederstort,
Loodrecht op me -- om van te ijzen!
AASE (naar ade rn hijgend): Peer! God help me! —
maak het kort! -5

PEER GYNT: Mijn bok boven en de ander
Stooten pardoes op elkander!
Dat geplas -- zoo een geklater!
Nou: daar lag ik in het water. —
Gauw was er een plek gevonden
Waar wij sauren landen konden;
Hij zwom, ik bleef aan hem hangen, —
En hier ben ik nou
--

AASE:

En hij?

PEER GYNT: Hm -- loopt ergens in de wei; -(hij knipt met zijn vingers, wipt op zijn voeten
en voegt er bij):
Als je "hem ziet, moet je

—

hem maar vangen!

AASE: Dat je aan je hoofd geen wonden...
En je beenen nog daarbij —!
Heb je geen gebroken lid?
Lieve Heer -- heb dank dat Gij
Hem mij weder hebt gezonden! —

Tja: zijn broek heeft wel een gat, —
Maar dat 's niet om van to praten,
Als je Bens kon denken wat
Erger nog bij zoo een nit...
(zij bezint zich plotseling, ziet hem met open
mond en groote oogen aan en kan langen tijd geen
woorden vinden. Eindelijk roept zij uit):

Leugens! leugens! duizendmaal,
Leugenbeest! 0 jou verrader
Wat je afdraait -- dat verhaal...
Toen dat in de wereld kwam
Liep als jongen nog je vader
Gudbrand Glesne overkwam

--,

Dat zoo, niet aan jou --!
6

PEER GYNT:
Mij ook,
Dat kan iedereen gebeuren.
AASE (giftig): Ja, en leugens kan men kleuren

En met phantasie opfleuren.
PEER GYNT: Zei een ander 't — nou die wist,
Dat 'k hem een pak slaag zou geven!
AASE (schreiend): Ach, lag ik maar in mijn kist!
Hemel, was 'k maar nooit geboren!

Smeeken, tranen, 't is om 't even, —
Peer, je bent en blijft verloren!
PEER GYNT: Lieve beste moedertje,
Je "hebt gelijk met ieder woord;
Wees nou maar weer...
AASE:
Ga weg! voort!
Is er nog geluk voor me,

Met zoo'n varken van een zoon?
Moet ik op mijn oude dagen
Zoo mijn weduwstaat beklagen,
Met de schande als eenig loon?
(zij begint weer to schreien).

Wat bleef öns nog, kan 'k wel vragen,
Sinds grootvaders rijke dagen?
Ach, wat is de wijn verdund
Sedert de'ouden Rasmus Gynt!
Alles vort! Wat is gebleven
Van dat mooie rijke leven!
PEER GYNT (spottend): 'r Ligt ook Been sneeuw
meer op den grond!
AASE: Zal je zwijgen? Hou je mond!
Kijk naar 't huis: van elk paar ruiten
Moest er een bespijkerd worden,
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Hek en heining zakt naar buiten,
Niemand houdt het land in orde.
Vee staat in zijn drek en vuil,
't Pandjeshuis heeft onze kleeren -PEER GYNT: Schei toch uit met dat gehuil!
Nou 't geluk eens komt te keeren...
AASE (droogt de oogen met haar schort):
Ach, je bent toch groot en sterk, —
In plaats dat ik geborgen

Door je steun en door je werk,
In plaats er nou voor te zorgen,
Dat je erfdeel niet wegsmelt (weer schreiend)
Beef ik voor den dag van morgen
En vergooi jij tijd en geld!
Hier verdroom je en verdoe je
Alles met in 't vuur te kijken;
En in 't dorp — ik weet wel hoe je
Alle meisjes ' daar ontwijken,
't Is me een Schande al dat razen
Met de grootste vechtersbazen
--

--

PEER GYNT (verwijdert zich een eind):
Ach, schei uit.
AASE (volgt hem): Weet je — ook niet van de

Vechtpartij die "in Lund gebeurde,
Waar ze net als dolle honden
Vochten en elkaar verwondden,
Tot ze elkander haast verscheurden?
Heb je niet Aslak, den smid,
De"heup ontwricht met je eigen handen
Doordat je zijn lende' omspande —
Of was 't maar een vingerlid?
PEER GYNT: Ach, dat is maar leuterij!
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AASE (opgewonden): En boer Kali hoorde 't
schreeuwen!
PEER GYNT (zijn elleboog wrijvend):
0, jawel: dat kwam van mij.
AASE: Foei! 't is om me ziek te maken!
Door zoo'n vent laat jij je kraken,
Zoo een drankhoofd, zoo'n dragonder
Van een smid krijgt jou er onder?
Waarom sla je hem niet stijf:
Je "hebt toch vuisten aan je lijf ?
PEER GYNT: Aanbeeld — hamer — 't is om 't even:
't Maakt toch beide eender leven!
(Hij lacht).
Troost je, moeder —
AASE:
Weer belogen?

Heb je je

—

oude

Dit keer wel.
PEER GYNT:
Tranen kun je binnenhouden : — (zijn linker vuist
ballend)
Kijk — met die had ik zijn vel,
Hield ik 't heele smidje vast, — (zijn rechter vuist
ballend)
Terwijl dat mijn hamer was...
AASE (weer boos): Ruziemaker! — altijd last,
Tot ik lig onder het gras!
PEER GYNT: Wacht maar: als het lot eens keert,
Komt een Beter tijd voor je,
Kleine booze moedertje,
Wacht maar, bouw jij maar op me,
Tot nog heel het dorp je eert, —
'k Korn er nog wel bovenop,
Wacht maar 's even, let maar op!
AASE (spottend): Jij!

2

PEER GYNT: Wie weet wat kan gebeuren!
AASE: Maar dät zeg 'k je,"onthoud dat goed:
Dat je eenmaal alle scheuren
In je broek zelf stoppen moet!

PEER GYNT (opgewonden): 'n Keizer wil ik zijn op
aarde!
AASE: Nou verdwijnt ie met vier paarden
Nog ten slotte in een wolk!
PEER GYNT: Prins word 'k nog 's --- mettertijd!
AASE: Prins te worden dat kost tijd,

Zegt een spreekwoord van het volk.
PEER GYNT: Je zult zien!
Ja 'k zie een spook!
Ben je heel'maal van de kook? —
Ovrigens : er had wat van
Onzen boel hier kunnen groeien,
Als mijn zoon zich anders dan
Met wat grappen wou bemoeien!
Die van Haegstad mocha je graag.

AASE:

PEER GYNT: Zoo?
AASE (begint weer te schreien): Ach mijn Peer: een

schatrijk poppie,
Oude boeren uit de kom!
Had je hersens in je koppie,
Dan was jij de bruidegom —
In plaats van hier te loopen malen!
PEER GYNT (snel):
Wacht, ik ga het jawoord halen !
AASE: Waar?

PEER GYNT: In Haegstad!
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--

AASE:
Vrijen helpt je nou niet meer.

Arme Peer,

PEER GYNT: Waarom?
Je verdient de stok,
AASE:
Dat zoo'n kans is afgeslagen!
PEER GYNT: Nou?
AASE (snikkend): Terwijl jij neer kwam dalen
Uit den hemel met je bok,
Is Matz Moen haar komen vragen!
PEER GYNT: Wat? Die vogelschrik! Hoe kan...
AASE: Ja, dien neemt ze nou tot man.
PEER GYNT: Wacht eens, 'k ga den schimmel halen
(hij teil gaan).
Uit den stal...
Laat dat gepraat.
AASE:
Als ze morgen bruiloft houden...
PEER GYNT: Is 't vannacht nog niet te laat!
AASE: Schaam je! Doe je ze 't plezier
Om je na te laten jouwen?
PEER GYNT: Pah! ze laat zich nog wel schaken.
(hij juicht en lacht).
Heisa, kom! De knol blijft hier:
't Neemt maar tijd hem klaar te maken —
(hij tilt haar in de hoogte).
AASE: Laat me!
Nee, op deze armen
PEER GYNT:
Draag ik je naar 't trouwhuis toe!
(hij Waadt door de beek).
AASE: Lieve Heertje heb erbarmen!
Wij verdrinken -11

Holla hoe!
PEER GYNT:
Peer komt op zijn bok Bereden; —

(hij galoppeert).
Zoo, nou is de beek doorschreden
(hij Waadt naar den kant).
Geef den bok maar wat zoentjes
Voor je mooie droge schoentjes...
AASE (gee f t hem een oorvijg): Daar! Daar heb je
een fooitje!
PEER GYNT (haar nog vasthoudend): Au!
Dat 's niet aardig schoone vrouw!
AASE: Laat me los!
Je moet beloven...

PEER GYNT:

AASE: Niks! Ik zal je ginds wat stoven:
Weten zullen ze wie je bent!
—

PEER GYNT: Wacht nou 's even een moment!
AASE: De"honden zal ie op je"anzetten...
PEER GYNT: Nou blijf je hier!
—

Wat wil je doen?
AASE:
PEER GYNT: Op het dak wil ik je zetten.
(hij zet er haar op, Aase schreeuwt).
AASE: Haal me "er af!
PEER GYNT:

Hou je fatsoen!

AASE: Onzin!
PEER GYNT: Schreeuw nou maar niet meer!
AASE (een plok gras naar hem gooiend):
Daad'lijk naar beneden, Peer!
PEER GYNT: Je" hebt het aan je zelf to wijten.

(naderbij).
Wees nou stil — en niet meer smijten!
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En niet trappen met je beenen,
En niet trekken aan de steepen, 1 )
Anders, en dat zou me spijten,
Val je er at.

AASE:

Jij wauwelaar!

PEER GYNT: Spartel niet zoo!

AASE:

Was jij maar,
Duivelsei, nooit blijven leven!

PEER GYNT: Schaam je!
AASE:

Bah!

Voor alle dingen
PEER GYNT:
Moest je mij je zegen geven.
Wil je niet?

Ja: op je donder!
'k Ben toch heelemaal niet bang!

AASE:

PEER GYNT: 't Ga je goed! 1k blijf niet lang.
Koest maar, en val niet naar onder!

(hij gaat, maar keert zich nog eens om en waarschuwt met zijn vinger).
En vooral geen duizelingen!

(af)
AASE: Peer! — God helpe me, hij laat mij!
Bokkenrijder! Leugenvent!
Wil je 's hooren! — Nee daar gaat hij!

(schreeuwend).
Help me! -- Help! 'k word duizelig!

(twee oude vrouwen, met zakken op hun rug, komen het pad af naar den molen toe).
EERSTE OUDE VROUW: Gut — wie schreeuwt
daar?
1 ) Men denke aan steenen als op oude Zwitsersche daken.
(Vert.)
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Ik! ik ben 't!

AASE:

TWEEDE OUDE VROUW: Aase! Kijk -- zoo
Koog? -- beware!
AASE: Poeh! het is hier akelig: --

'k Zal zöö naar den hemel varen!
EERSTE OUDE VROUW: Goeie reis!
AASE:

Haal toch een ladder!

EERSTE OUDE VROUW: Jawel.
Help me toch naar onder,
Want ik moet naar Haegstad rijden.

AASE:

TWEEDE OUDE VROUW: Is ie daar?

EERSTE OUDE VROUW: Dan, kan 'k je vleien,
Geeft de smid hem op zijn donder!
AASE: God, och God hoe moet dat gaan,
Als zij hem naar 't leven staan!

EERSTE OUDE VROUW: Ja, de Dood heeft lange
beenen.
Daar moet ieder aan gelooven!
TWEEDE OUDE VROUW: Ja, dat is iets ijselijks!
(het pad oproepend)
Ejvind, Anders! kom en kijk 's!
EEN MANNENSTEM: Wat is er?
TWEEDE OUDE VROUW: Peer Gynt is henen
En zijn moetje "op 't dak daarboven!
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(Een kleine hoogte met kreupelbosch en heide. -Op den achtergrond, door een haag a f Bescheiden,
Ieidt de straatweg voorbij. Peer Gynt komt een voetpad op, gaat snel naar de haag en ziet uit naar de
verte).

PEER GYNT: Daar ligt Haegstad. 'k Hoef niet te
draven.
(hij wil over de haag stappen maar bedenkt zich
halverwegen).

Of misschien Ingrid alleen is, wie weet?
(hij kijkt met de hand boven zijn oogen naar de
verte).

Nee: daar wemelt 't van menschen met gaven. —
Hm! 't best is me niet te vertoonen!
(hij trekt zijn been weer terug).

Straks gaan ze me achter mijn rug nog maar
hoonen
En fluistren, — het wordt iemand koud en heet,
Ach laat ze j ouwen :
Ze kunnen me toch maar mijn hoofd niet
afhouwen.
(hij werpt zich in de hei, ligt languit op zijn rug,
met de handen onder zijn hoofd, en kijkt in den
hemel).

Zoo een grappige wolk toch! Nou net als een
paard!
En een man is er ook op -- en zadel — en
teugels.
Daarachter 'n heks op 'n bezem met vleugels
(stil voor zich been lachend).

Dat is moeder, die jammert en scheldt in haar
vaart:
Peer! beest! —
(allengs zijn oogen sluitend).

Nou wordt ze bang! — Vöbraan zijn mannen
Rijdt er Peer, op 'n paard met goudtuig bespannen!
De knol heeft een bos pluimen tusschen zijn ooren.
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Zell heeft hij handschoenen, sabel en sporen,
De mantel is lang met een voering van zijde.
Dapper zijn zij, die achter hem rijden,
Hij echter is toch de hoogste in waarde,
Hij echter straalt loch het heerlijkst op aarde.
Benee staan de menschen, een donker gewemel,
Nemen hun hoede' of en kijken ten hemel.
De vrouwen, die buigen zich. Doch allen staren
Naar keizer Peer Gynt en zijne heerscharen.
Nikkel- en zilvermunt, als kiezelsteenen,
Strooit hij met handenvol rondom zich henen.
Allen in 't dorp komen nu tot welvaren.
Peer Gynt jaagt over de westerbaren;
Aan de kust staat Engeland's prins hem to wachten
Staan Engeland's schoonen en zijn grootmachten.
Engeland's keizer en adellijke leden
Dalen de trap van den troon naar beneden.
De keizer neemt zijne kroon of en zegt...
DE SMID (tot eenige metgezellen, met wie hij aan
den anderen leant van de haag voorbijkomt):
Daar is Peer Gynt, zie dat zwijn nu eens aan!
PEER GYNT (half oprijzend): Wat — keizer —!
DE SMID (over de haag grijnzend):
Zou je niet 's op gaan staan?
PEER GYNT: Wat duivel, de smid! kom me niet to na!
DE SMID (tot de anderen): Dat dansen in Lunde
heeft hem wel geleken.
PEER GYNT (springt op): Smid, ga nou goedschiks!
Wel ja, 'k ga.
DE SMID:
Maar keerl waar zat je de laatste zes weken?
Was je betooverd, of wat heb je uitgevoerd?
PEER GYNT: Ik heb, smid, heel wonderlijke daden
volvoerd!
.16

DE SMID (met een knipoog naar de anderen):
Laat ons hooren Peer!
PEER GYNT:

Dat heeft nog den tijd.

DE SMID (na een poosje): Oak zeker naar Haegstad?
PEER GYNT:

Nee.

DE SMID:
Vaor een tijd,
Toen heette 't: ze mocht je ginds wel, die meid.
PEER GYNT: Jij zwarte kraai —!
DE SMID: Wind je maar niet op Peer:
Heeft je Ingrid versmaad — er zijn er nog meer.
De zoon van Jon Gynt — pah: voor hem geen
bezwaren!
Je vindt ginder lammetjes naast weeuwtjes op
jaren...
PEER GYNT: De duivel...
Daar zal je wel eentje ontmoeten.
DE SMID:
Goeien avond! De bruid zal ik van je groeten. —
(zij gaan lachend fluisterend verder).
PEER GYNT (ziet hen een poos na, maakt een minachtend gebaar en keert zich half tot heengaan):
Voor mijn part kan ze haar bed ook deelen
Met wien ze lust heeft. Wat raakt het mij!
(zich monsterend)
Mijn broek vol met scheuren en klodderij.
Had ik thuis maar wat anders, dan kon 't me niet
schelen!
(op den grond stampend)
Kon ik maar als een slager uit
Hunne harten die minachting snijden!
(plotseling om zich heenziende)
Wat was dat? Was dat niet juist een geluid
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Of iemand daar stilletjes lachte ter zijde?
Ik wil naar moeder toe.

(hij gaat, maar blijft weer staan en luistert naar
het feestgedruisch beneden)
Daar gaat de dans an!

(hij tuurt en luistert; keert stap voor stap terug;
zijn oogen glanzen; hij wrij f t over zijn beenen)
Zoo'n gewemel van deems! Zeven, acht voor
ben man.
Ach! voor den duivel -- wien dat niet zou
lokken! —
Als moeder maar niet op het dak blijft hokken --!

(zijn blikken gaan weer naar ginds -- hij danst en
lacht)
Heisa, de Hallingdans draait over de weide!
Ja, ja muziek: die maakt de beenen wel los!
Dat Aloft en dat bruist als een beek in het bosch.
En dan al die kleurige deems! Ei! de
Deems! Wat duivel -- wie dan nog blijft mokken!

(hij springt met een sprong over de haag en neemt
den weg naar beneden).
Voorerf in Haegstad.

(Op den achtergrond het woonhuis. Veel gasten.
Op een stuk weide wordt druk gedanst. Demuzikant
zit op een tafel. De kok staat in de deur. Zijn helpsters loopen tusschen de gebouwen heen en weer.
Oude luitjes zitten hier en daar samen te praten).
DE BRUIDEGOM (komt jammerend naar zijn va-

der, die met een paar anderen staat te praten en
trek! hem aan zijn kiel):
Ze wil niet vader; ze voelt zich zoo hoog.
DE VADER: Ze wil niet?
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DE BRUIDEGOM:

Ze heeft zich opgesloten.

DE VADER: Zoek dan den sleutel, of je wordt uitgefloten!
DE BRUIDEGOM: Waar moet ik die vinden?
DE VADER:

Je bent nog niet droog!

(hij keert zich weer tot de anderen. De bruidegom
sukkelt weg).

EEN JONGE BOER (van achter het huis komend):
Meiden! Hoera! zeg: daar is nog iemand!
Peer Gynt komt
DE SMID (die er juist bij gekomen is):
Wie heeft hem genoodigd?
Niemand.
DE KOK: 1)
(hij verdwijnt naar het huis).

DE SMID (tot de meisjes): Spreekt ie je an, dan
laat je 'm maar staan!
EEN MEISJE (tot de anderen): Wij doers als ging
het ons heel niet aan.
PEER GYNT (komt warm en stralend, blij f t midden
in de groep staan en klapt in zijn handen):
Wie is de vlugste om an 't draaien te gaan?

EEN MEISJE (dat hij nadert): Ik niet.
EEN ANDER (evenzoo): Ik ook niet.
Ik? nee voor geen geld!
EEN DERDE:
PEER GYNT (tot een vierde): Korn jij dan maar,
tot er een beter zich meldt.
HET MEISJE (keert zich af, als om heen te gaan):
Ik moet heen.
PEER GYNT: Vanavond? Waar heb je nou je verstand?
1

) Tegelijk een soort ceremoniemeester.
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DE SMID (dadelijk daarop, half luid tot Peer):
Daar geeft ze dien ouden suffert haar hand.
PEER GYNT (keert zich haastig tot een van de
ouderen): Er zijn toch nog vrij hier?
DE MAN:

0 meer dan 66n.

(hij verwijdert zich).
(Peer Gynt is opeens stil geworden. Hij kijkt tersluiks en schuw naar de groep. Allen kijken zij naar
hem, maar niemand zegt iets. Hij gaat naar andere
groepen. Doch waar hij naar toe komt wordt het
stil; zoodra hij zich weer verwijdert lacht men en
kijkt hem na).
PEER GYNT (zachtjes): Blikken die hoonen; gedachten als 'Alen;
Dat fluistert zoo hard als een zaag bij het vijlen!

(hij loopt dicht langs de haag gedrukt. Solvejg,
met kleine Helga aan de hand, komt het erf op,
begeleid door haar ouders).
EEN MAN (tot een ander, dicht bij Peer Gynt):
Die komen van buiten.
DE ANDER:

Die menschen daar?

DE EERSTE: Ja, van den westkant.
DE ANDER:

0 ja, dat 's waar!

PEER GYNT (op de nieuw aankomenden toetre-

dend, wijst naar Solvejg en vraagt den man):
Mag ik met je dochter eens een dansje doen hier?
DE MAN (met zachte stem): Best; maar ik moet
eerst den gastheer toeklinken!

(zij gaan het huis binnen).
DE KOK (tot Peer Gynt, terwij1 hij hem een kroes
biedt): Nu je eenmaal hier bent, moet je cook
maar eens drinken!
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PEER GYNT (de binnengaanden nastarend):
Nee, ik wil dansen. Dank je wel voor je bier.

(de kok gaat vender. Peer Gynt ziet naar het huis
en lacht).
Zoo een propere deern! Zoo mooi—fijnbehouwen!
En zooals zij zedig voor zich keek —!
En zooals zij niet van haar moeder week,
En 't gezangboek droeg, in een doekje gevouwen —!
Ik moet zien waar zij blijft.

(hij wil het huis ingaan).
EEN JONGE BOER (met verschillende anderen
het huis uitkomend): Peer, wat nou zeg,
Ga je heen?
PEER GYNT:

Nee.

DE JONGE BOER:

Nou loop dan niet weg!

(hij vat hem bij de schouders om hem to doen
keeren).
PEER GYNT: Laat me voorbij!
DE JONGE BOER: Ben je bang voor den smid?
PEER GYNT: Ik bang?
DE JONGE BOER: Dat er wat als in Lund voor je
opzit?

(de jongens lachen en gaan naar de dansplaats).
SOLVEJG (in de deur): Was jij 't niet, die met me
wou dansen zooeven?
PEER GYNT: Ja zeker wou 'k dat; waar was je
gebleven?

(hij neemt haar bij de hand).

,

Korn!
SOLVEJG: Maar 't mag niet lang heeft moeder
gezeid.
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PEER GYNT: „Moeder" —? Je bent toch geen kind
meer? -- verdijd!
SOLVEJG: Je spot maar —!
PEER GYNT: Je bent toch een groote meid?
SOLVEJG: Met Mei ben ik in de kerk gewijd.
PEER GYNT: Hoe heet je zeg, -- dat we gauw
vrinden worden?
SOLVEJG: Mijn naam is Solvejg. -- En die van jou?
PEER GYNT: Peer Gynt.
SOLVEJG (paar hand terugtrekkend): 0 hemel!
PEER GYNT:

Wat is er nou —?

SOLVEJG: Mijn kouseband is niet goed in orde.
(zij gaat keen).
DE BRUIDEGOM (zijn moeder aan een mouw
trekkend): Moeder, ze wil niet —!
DE MOEDER:

„Wil niet"? Wat dan?

DE BRUIDEGOM: Ze wil niet!
Wat toch?
DE MOEDER:
Van de kamer vandaan.
DE BRUIDEGOM:
DE VADER (gedempt maar geprikkeld):
Je moest in den stal naast de koeien staan.
DE MOEDER: Hij brengt 't wel in orde, -- laat
maar man!
(zij gaan naar den achtergrond).
EEN JONGE BOER (die met een heelen troep van
de dansplaats komt): Een slok brandewijn Peer?
Nee!
PEER GYNT:
DE JONGE BOER:
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Nou enkel een drop!

PEER GYNT (hem donker aankijkend):
Heb je die dan?
DE JONGE BOER:

Zooveel we maar hoeven.

(hij haalt een flesch te voorschijn en drinkt).

Ah! wat dat goed doet! -- N ou?
.

PEER GYNT:

Laat me proeven.
(hij drinkt).

EEN ANDER: Nou drink je met mij er ook nog een
op.
PEER GYNT: Nee!

DEZELFDE: Ach je wordt toch zöö gauw niet
dronken.
Drink nu toch Peer!
PEER GYNT:
Dan maar een nog geschonken.
(hij drinkt weer).

EEN MEISJE (half luid tot de anderen):
Kom, kom ga mee!
PEER GYNT:
Ben je bang voor mij?
EEN DERDE JONGE BOER:
Wie is dat niet?

Peer,

EEN WERDE JONGE BOER: In Lund verleden
Daar zagen wij je nog 's fijn optreden.
PEER GYNT: Als ik eerst maar 'ns loskom, dan kan
ik nog meer.
(f
luisterend):
EERSTE JONGE BOER
Nou komt ie op gang.
VERSCHILLENDEN (een kring om hem vormend):
Trek maar van leer!
Wat kan je?
PEER GYNT:
Morgen —!
ANDEREN:
Nee nou nog Peer!
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EEN MEISJE: Kan je toov'ren?
PEER GYNT:

Ik heb den duivel bezworen.

EEN MAN: Dat heeft mijn grootmoeder al verstaan.
PEER GYNT: Leugens! Hoe deed ze 't — dat wou
'k wel 's hooren!
Ik heb hem verlede' in een walnoot gedaan, —
Die was wormstekig, zie je.
VERSCHILLENDEN:

Dat laat zich denken!

PEER GYNT: Hij vloekte " en hij huilde''' en wou
me "alles schenken,
Wat ik maar vroeg —
JEMAND:
Maar hij moest er in, wat?
PEER GYNT: Dat moest ie. En daarna stopte"ik
het gat.
Nou: zooals ie daarbinnen morde en knorde!
EEN MEISJE: Nee, zöö iets —!
PEER GYNT: Alsof een hommel daarbinnen snorde!
EEN MEISJE: Heb je hem nog in de noot?
PEER GYNT:
Nee poor,
Nou is ie er al een tijd van door.
Maar door hem liep het mis met den smid en mij.
EEN JONGE BOER: Hoe dat?
PEER GYNT: Ik ging naar den smid toe en zei
Of hij me toch 'ns die noot stuk wou maken.
„Zal wel gaan!" zegt Aslak en wil ze gaan kraken, —
Doch die pakt ook maar alles zoo hardhandig an,
En haalt er je altijd zijn hamer bij...
EEN STEM UIT DEN TROEP: Versloeg ie den

PEER GYNT:
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duivel?
Hij sloeg als een man.

De duivel echter vloog als een brand
Dwars door het dak, en spleet den wand.
VERSCHILLENDEN: En de smid —?

PEER GYNT: Nou die had zijn handen gebrand,
En sedert heeft hij aan mij zoo het land.
(algemeen gelach).
SOMMIGEN: Niet kwaad!
ANDEREN: Die kan het van zijn vertelsels winnen!

PEER GYNT: Denk je dan dat 'k wat verzin?
EEN MAN:
Jij verzinnen?
Ach nee: het meeste van dat alles kennen
We" allang —
PEER GYNT:

Je liegt! Dat heb ik gedaan.

DE MAN: ZoGals alles.
PEER GYNT: Wie kan er de lucht doorrennen,
Zonder van zijn zadel te gaan?
Ik kan 't, en meer nog! Durf dat 's te ontkennen?
(algemeen gelach).
EEN UIT DE MENIGTE: Peer, rij 's door de lucht!
VELEN:
Ach Peer doe het eens — kom?
PEER GYNT: Ja speel maar met vuur en bedel
me "er om!
En ik rijd als een onweer over jullie allen!
De heele kring zal voor mijn voeten vallen!
EEN OUDERE MAN: Nou slaat ie door!
Zoo'n beuzelaar!
EEN ANDERE:
EEN DERDE: De praalhans!
EEN VIERDE:
De schaapskop!
PEER GYNT (hen dreigend): Ja, wacht jullie maar!
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EEN MAN (half dronken):
Ja, wacht maar, wij nullen je wel eens of drogen !
VERSCHILLENDEN: Dan krijg je op je huid en een
paar blauwe oogen!
(de troep verspreidt zich, de ouderen hevig verontwaardigd, de jongeren spottend en lachend).

DE BRUIDEGOM (vlak naast hem komend):
Je kan door de lucht rijden Peer, is het niet?
PEER GYNT (kortaf):: Ja Matz: al naar je wil
draaf of galoppeer ik.
DE BRUIDEGOM: En heb je o,ok die jas, waardoor niemand je ziet?
—

PEER GYNT: Den hoed, wil je zeggen,

ja dien

beheer ik.
(hij keert zich van hem af.. Solve jg komt over het
erf met Helga aan de hand).

PEER GYNT (hen tegemoet gaand, met stralend
oog): Solvejg! Dat's goed, dat je dezen kant komt!
(hij neemt haar bij den pols).

Nou gaan we dansen, wat moeder ook bedilt.
—

SOLVEJG: Laat me!
PEER GYNT: Waarom dan?
Je bent zoo wild.
SOLVEJG:
PEER GYNT: Ook de renbok is wild, als de zomer
in 't land komt.
Och, spreek nou toch eens verstandige taal!

SOLVEJG (haar arm terugtrekkend): 'k Mag niet.
PEER GYNT: Waarom niet?
SOLVEJG: Je hebt gedronken. (Zij gast met Helga
verder).
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PEER GYNT: Je zou ze toch een mes in hun schonken
Steken — hun ällemaal! ällemaal!
DE BRUIDEGOM (stoot hem met den elleboog aan):
Kan je me niet bij mijn bruid doen komen?
PEER GYNT (verstrooid): Je bruid? waar is die —?
DE BRUIDEGOM: In 't tuinhus.
PEER GYNT:
Zoo, zoo.
DE BRUIDEGOM: Kon je 't, dan was 'k zoo gelukkig -- o!
PEER GYNT: Nee, 'k ben nou van wat anders aan
't droomen. (een gedachte schiet door zijn hoo f d;
hij herhaalt zacht en opgewonden):
Ingrid in 't tuinhuis! (Solvejg nadert weer) 0,

daar is ze weer!
(Solvejg wil vender gaan; maar hij treedt haar in
den weg) Je schaamt je over mijn arme kleeren.
SOLVEJG (haastig): Neen — als je dat zegt, doe
je mij zeer!
PEER GYNT: Ik ben ook niet heelemaal nuchter
meer.
Naar dat 's trots, dat je niet met me wou verkeeren.
Nou, kom je?
SOLVEJG: Ik mag niet, wanneer 'k ook al wou.
PEER GYNT: Voor wie ben je bang?
Meest voor vader.
SOLVEJG:
Ei!
PEER GYNT:
Die hoort zeker wel tot die reine
Christlijke zielen, he? Is het niet? Nou!
SOLVEJG: Wat zal ik zeggen?
Jullie bent van de fijnen?
PEER GYNT:
Je vader, he? — en ook m,oeder en jij?
Nou, kan je niet spreken?
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SOLVEJG:

Wat wil je van mij?

PEER GYNT: Niks!
(met gedempte stem, maar heftig en schrikaan-

jagend).

Zie je, ik verander me in een gedrocht!
Naar jou bed onderneem ik vannacht dan'n tocht.
Luister je dan paar vreemde geluiden,
Denk dan maar niet, dat het niks heeft to beduiden:
Dan ben ik 't, en 'k drink als een vampier j e bloed —
Waarop dan je zusje er ook aan moet.
Ja, want 's nachts, moet je weten, krijg ik een
wolfskop -Ik bijt je in je lende' en je rug en je merg...
(hij slaat opeens een anderen toon aan en smeekt,
of hij bang is).

Dans met me, Solvejg!
SOLVEJG (ziet hem donkey aan): Nee dat 's to erg!
(zij verdwijnt in het huis).

DE BRUIDEGOM (weer terugkomend): Ik geef je
een koe, als je komen wilt!
PEER GYNT:

Top!

(zij verdwijnen achter het huis, op hetzel f de
oogenblik komt een groote troep yolk van de dansplaats; de meesten zijn aangeschoten. Lawaai en
opwinding. Solvejg, Helga en hun ouders verschijnen met een aantal oudere lieden in de deur).

DE KOK (tot den smid, die de voorste van den
troep is): Geen ruzie!
DE SMID (zijn Buis uittrekkend): Nee, mijn geduld
is nou op:
Peer Gynt hier of ik, wij zulle'er om strijen!
SOMMIGEN: Ja, laten zij vechten!
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ANDEREN (sussend): Nee, bakkeleien!

DE SMID: De vuist zal beslisse': — in woorde' "heeft
ie geen erg.
SOLVEJG'S VADER: Beheersch je toch man!
HELGA (tot haar moeder): Zeg, krijgt ie nou slagen ?
EEN BOERENJONGEN: Laten we 'm liever een
narrekap snijen!
EEN ANDERE BOERENJONGEN: In zijn facie
spuwen!
EEN DERDE BOERENJONGEN: Van 't erf wegjagen!
EEN VIERDE BOERENJONGEN (tot den smid):
Laat je 'm gaan smid?

DE SMID (gooit z'n buis neer): Dien lammen knol
moet ik sl achten !

SOLVEJG'S MOEDER (tot Solvejg): Nou zie je
's hoe ze den vent hier achten!
AASE (met een stok in haar hand aankomend):

Waar is mijn zoon? Zoo een deugniet!
Nee, z66 iets vergeet ik niet van mijn leven!
DE SMID (zijn hemdsmouw opstroopend):
Een stok? -- dat voelt zoo een huid toch niet.
SOMMIGEN: De smid zal hem geven!
Doen beven!
ANDEREN:
DE SMID (spuwt in zijn handen en knikt haar toe):
Wacht maar even!
AASE: Wat! -- Peer? Nee maar dat moest je eens
probeeren —!
'k Heb nagels en tanden om me to weren!
Waar is ie? (over het erf roepend): Peer!
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DE BRUIDEGOM (komt aanloopen): 't Is om flauw
te vallen!

Hei! vader, moeder —!
DE VADER:

Wat 's aan de hand?

DE BRUIDEGOM: Peer Gynt, denk 's...!
AASE (schreeuwend): Hij is toch niet aangevallen?
DE BRUIDEGOM: Nee, Peer Gynt —! kijk daarginds, aan dien kant —!
DE MENIGTE: Met de bruid,!
AASE (laat haar stok zakken): Zoo'n loeder!
DE SMID (als uit de wolken gevallen): Aan 't steilste
ravijn
Kloutert de kerel nog zoo naar den top!
DE BRUIDEGOM (huilend): Hij draagt haar,
moeder, als waar' ze een zwijn! 1

)

AASE (naar hem dreigend): 0, viel je maar morsdood!
(dadelijk angstig schreeuwend): Och! Peer pas
toch op!
DE BOER VAN HAEGSTAD (komt blootshoo f ds
en bleek van drift): Ik draai hem zijn hals om,
dien onverlaat!
AASE: God straffe mij, als ik dat toelaat!
1)
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Denkelijk: over zijn schouder hangend.

T W EEDE BEDRIJF.
Len smal pad in het hooggebergte. Het is vroeg
in den morgen. Peer Gynt wit, ontstemd en haastig,
het pad op. Ingrid, half in bruidsgewaad, poogt hem
terug te houden.

PEER GYNT: Ga!
INGRID (schreiend): Na alles wat wij deden?
Waarheen?

PEER GYNT:

Alsof ik 't beschik.

INGRID (haar handen wringend): Wat een trouwbreuk !
Ga, in stede
PEER GYNT:
Van te smaden, net als ik!
INGRID: Onze schuld moet ons vereenen!
PEER GYNT: 'k Krijg de pest nog van dat trouwen!
Haal de pest al jullie vrouwen — —
Tenzij eene —!
Wat voor eene ?
INGRID:
Nou — jij niet.
PEER GYNT:
Wie — wie dan weer?
INGRID:
PEER GYNT: Ga! — ga weer terug en keer
Waar vandaan je kwam!
Ach Peer --!
INGRID:
PEER GYNT: Zwijg!
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INGRID: Je kan onmooglijk meenen,
Wat je nou zegt.
PEER GYNT:
Dat kan 'k tbch!
INGRID: Eerst verleiden, — dan verfoeien!
PEER GYNT: En wat heb je "om mij to boeien?
INGRID: Haegstad, en veel meer heb 'k nog.
PEER GYNT: Heb je een gezangboek? Ga je
met een goudwaas om je leden?
Hou je"aan moeders schort vast? Sla je
Vroom je oogen naar beneden?
INGRID: 1k —?
PEER GYNT: Ben jij vöör honderd dagen
In de kerk gewijd?
INGRID:
Ik? nee —
PEER GYNT: Kan je blik wel zedig zijn?
Kan je weigren wat 'k zou vragen?
INGRID: Peer, wat nou, waar denk je aan?
PEER GYNT: Wordt hij, die je aanziet, rein?
Zeg —?
INGRID: Nee maar 'k...
Dan kun je gaan!
PEER GYNT:

(hij wil heengaan)
INGRID: (hem in den weg tredend)
't Kan je doodelijke pijn
Kosten —!
Ach wat kan 't mij schelen!
PEER GYNT:
INGRID: Geld en goed zal 'k met je deelen,
Als je tr ouw blijft!
'n Sul zou 'k zijn!
PEER GYNT:
INGRID (in tranen uitbarstend): Je bedroog mij —!
Jij wou 't wezen.
PEER GYNT:
INGRID: Troostloos was ik!
Ik aan 't malen!
PEER GYNT:
.
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INGRID (dreigend): Maar je zult me er voor betalen!
PEER GYNT: Wat zou 'k voor betaling vreezen?
INGRID: Dus is 't „nee"?
PEER GYNT:
Korn me niet na!
INGRID: Goed! Het zal je eens berouwen!
—

(zij gaat het pad omlaag)
PEER GYNT (zwijgt een poos; dan schreeuwt hij
op eens):
'k Krijg de pest nog van dat trouwen!
Haal' de pest al jullie vrouwen!

INGRID (omkijkend, roept hoonend naar boven):
Tenzij eene !
PEER GYNT: Eene — ja.
(Elk gaat zijns weegs).
AASE (kijkt wanhopig rond; Solvejg heeft moeite
haar bij te louden; haar ouders volgen met
Helga):
Niets te zien op den heelen kam!
DE MAN (ernstig): Kwaad voor hem.
Mijn verloren lam!
AASE (schreiend):
DE MAN (met vrome instemming):
Ja: wel verloren.
Nee, zeg dat niet!
AASE:
Hij is een keerl als je zelden ziet —!
DE MAN: Gij dwaze!
Mag ik zoo voor je Belden —
AASE:
Op mijnen jongen laat ik niet scheiden!
DE MAN (aldoor op zachten toon met vrome
oogen): Hij is verloren — Zijn hart is versteend.
AASE (angstig): 0 nee! dät heeft Onz'-Lieve-Heer
niet gemeend!
DE MAN: Kan hij dan wel zijne zonden bestrijden?
AASE (Ievendig): Dat niet, maar door de Lucht kan
hij rijden!
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DE VROUW: Zijt gij verdwaasd?
DE MAN:
Wat bazelt gij daar?
AASE: Niets op de wereld is den jongen to zwaar.
Wacht maar af, tot hij eens aan zal vangen —
DE MAN: Wacht maar af, tot hij wordt opgehangen.
AASE (schreeuwend): Jezus, nee! —
DE MAN: Hier schijnt een pad
AASE:
Laat dat ons leiden.
DE MAN: Bij onze berghut zullen wij dan scheiden!
(Hij gaat met zijn vrouw en Helga vooruit)
SOLVEJG (tot Aase): Vertel mij nog 'ns wat!
AASE (hare tranen drogend): Van mijn zoon?
SOLVEJG: Ja, toe —
Alles !
AASE (glimlacht en richt zich op eens weer op):
Alles? --- dan werd je moe!
SOLVEJG: Eer hadt gij daarbij uw geduld verloren,
Dan ik van 't hooren.
--.

In het gebergte.
Zonsondergang, rondom schemerende
sneeuwtoppen.
PEER GYNT (verward en verwilderd opkomend):
Kasteel op kasteel buigt neder
Over de diepten heen!
Blijf! zeg 'k -- daar valt het weder
Voor mijne oogen uiteen!
Zie die toornspits: — de haan spreidt
Zijn beide vleugels ter vlucht, -- —
En — als een vliedende waan glijdt
Alles in grauw van de lucht. --Wat voor wortels en stammen sproten
Daar eens op uit den diepen grond?
Dat zijn reuzen op reigerspooten!
Daar verdwijnt het, zooals het ontstond.
--
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Als van zonlicht met regenvlagen
Voelt mijn brein zich verdoofd.
Wat zijn dat voor klokken die klagen!
Wat gebeurt daar in mijn hoofd!
Wat is dat voor een historie?
't Lijkt wel of zij een band slaan
Om mijn gloeiende kop! — verdorie
Wie heeft mij dat aangedaan!?
(Hij zinkt neer. Staart clan langen tijd ornhoog)

Kijk die twee adelaars zweven!
De ganzen trekken naar 't Zuid,
En ik, arme nar, moet hier leven
En kom hier de modder niet uit!
(Hij springt op)

Ik wil mee! Ik baad mij weer rein in
Den wind, waar hij 't hevigste woedt!
'k Wil op! — wil een duiker zijn in
Den stralenden zonnevloed!
1k wil weg! Mijn paarden bestijg ik;
Ik rijd zoo naar den overkant;
Ik vlieg over zee — en daar krijg ik
De kroon van Engeland;
Ja: kijk jullie, zie mij maar rijden!
Wat ik wil, dat doe ik toch.
Wat wacht jullie, domme meiden —
He —? 'k bereik het alles nog?!
Hallo! De ad'laars daarboven —
Zij zijn in den nacht weggevloeid!
Daar komt plots een Bevel geschoven!
Kijk eens aan, hoe dat op eens groeit!
Een bouwwerk uit berge' en wolken!
Aha — — nou ben ik toch thuis:
Breed opent de deur zich den volke —
Dat is grootvaders nieuw-gebouwd huis.
Waar balk en gebint samenkwamen,
Waar heining en haag zijn geweest —
Daar stralen nu alle ramen:
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In de groote zaal is het feest!
Daar tikt al de dominee oolijk
Zijn glas aan, die praatgrage zot; -Maar de scheepskapitein die wordt vroolijk
En — smijt zoo maar den spiegel kapot. -Een kleinigheid! laat dat varen!
Stil moeder: wij boeren niet goed!
De rijke Jon Gynt wil niet sparen -'n „Leev' hoog" op het Gyntische bloed!
Welaan: in ontvangst dan genomen
Hun vleienden toost en hun wijn —
Uit iets groots ben je voortgekomen -Iets groots, Peer, zal je eenmaal nog zijn!
:

—

(Hij springt op, doch loopt met zijn neus tegerr
een rotsblok, valt neer en blij f t liggen)
Een berghelling met hoog ruischend geboomte;
sterren schijnen door het loover; vogels zingen in
de boomen. Een groen gekleede vrouw komt de helling op. Peer Gynt volgt haar met gelie f de gebaren.
DE GROENE VROUW 1 ) (Miltt staan en keert zich
om):
Is het waar?
PEER GYNT (maakt een beweging also! hij zich

onthalst):
Als ik Peer heet zoo waar, —
Even waar als dat jij daar als een mooie meid
staat!
Wil je mij hebben? -- dan valt dat niet zoo zwaar,
Niets heb je dan to doen met draad en met naald,
Zooveel je lust mag je je buikje spekken,
Ik zal je cook nooit aan je haren trekken
--

1 ) Over „De Groene Vrouw" en haar kleur, aan boom of
gras ontleend nader door Prof. Logeman. „Groot Nederland"
Mrt. 1916. Men stelle zich intusschen „De Groene Vrouw", gelijk de geheele Kobold scene, voor als een soort Walpurgisnacht of symbolische reflex van zijn val met Ingrid. (Vandaar
ook dat het er later weinig toe of doet, of hij De Groene
Vrouw ook metterdaad verleid !weft.)
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DE GROENE VROUW: Geef je ook geen slagen?
PEER GYNT:
Nee -- zoö jets to vragen!
Een koningszoon geeft toch een vrouw geen slagen.
DE GROENE VROUW: Een koningszoon?
PEER GYNT:
Ja!
DE GROENE VROUW: Ik ben Dovre-koning's 1 )
kind.
PEER GYNT: Ben je? Wel kijk -- dat 'k zoo mijn
gelijke vind!
DE GROENE VROUW: Ginds in de bergen heeft
vader zijn zaal.
PEER GYNT: Mijn moeders paleis is kolossaal.
DE GROENE VROUW: Ken je mijn vader wel?
koning Brose?
PEER GYNT: Ken je mijn m,oeder niet? Koningin
Aase?
DE GROENE VROUW: Bruit vader, dan barsten
rotsblokken in tweeen.
PEER GYNT: Bromt moeder, dan buit'len ze naar
beneeen.
DE GROENE VROUW:, Vader die springt, als hij
danst, tot het dak.
PEER GYNT: Moeder die rijdt door de beek met
gemak.
DE GROENE VROUW: Is_ dat nou het pak waarin
je altijd gaat?
PEER GYNT: Je moest mij eens zien in mijn zondagschen staat!
DE GROENE VROUW: Ik ga door de week ook in
zijden kleeren.
PEER GYNT: Het lijkt eer van hennep, zou men
zoo beweren.
+)

Koning van het Dovre-gebergte.
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DE GROENE VROUW: Ja, kijk: prent een ding nou
goed in je geest:
Zoo is 't nu eenmaal steeds bij ons geweest —
Alles bij het boschvolk heeft twee zijden.
Als je naar vaders slot met me gaat,
Zou je de schijn misschien kunnen verleiden
Te denken, dat je midde'in een rotspartij staat.
PEER GYNT: Net als bij ons, waar je meenen zoudt
Dat alles maar roest is in plaats van goud,
En dat je uit alle ruiten maar vuile
Lorren en lappen naar buiten zag puilen.
DE GROENE VROUW: Zwart dat lijkt wit, en grof
dat lijkt fijn!
PEER GYNT: Vuil dat lijkt schoon, en groot dat
lijkt klein!
DE GROENE VROUW (hem om den hals vallend):
Ja Peer, ik zie het: wij vormen een paar!
PEER GYNT: Als been en broek, als kam en haar.
DE GROENE VROUW (roept achter zich naar de
berghelling):

Bruidspaardje! bruidspaardje mijn! Korn eens
hier!

(Een reusachtig groot varken komt aangeloopen,
met een eind touw als teugel en een ouden zak als
zadel; Peer Gynt zwaait er zich op en neemt de
vrouw in het groen vddr zich).

PEER GYNT: Haast je, haast je, mijn aardig dier!
Heissa! nu gaat het de bergpoort door.
DE GROENE VROUW: Ach, gister kwam me alles
als een droom nog voor, —
En nu — wie dacht zich dat — nu zoo een rage —!
PEER GYNT (slaat het varken en drag f t weg):
Voorname lui kent men toch aan de equipage!
—
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De kroonzaal van den Dovre-kontng.
Groote bijeenkomst van haf kobolden, aardgeesten
en kabouters. De Dovre-koning op zijn gestoelte met
kroon en schepter. Zijn kinderen en naaste verwanten aan beide zijden. Peer Gynt staat vöör hem.
Groote beweging in de zaal.

DE VROUWLIJKE OPPERKOBOLD: Slacht jullie
hem! De Christen heeft ontzind
Des Dovre-konings edelste kind!
EEN JONGE KOBOLD: Als ik hem 'ns in zijn
vinger sneed?
EEN ANDERE: Als dan maar voor mij zijn haren
zijn?
EEN JONGE VROUWLIJKE KOBOLD: Als ik hem
'ns in zijn beenen beet!
KOBOLD-HEKS (met een pollepel): Zou hij ook
in to pek'len zijn —?
EEN ANDERE (met een slagersmes): Zal ik hem aan
't spit braden, of maar smoren op de haard?
DE DOVRE-KONING: Bedaard! bedaard!
(tot Peer Gynt)

Je wilt, dat 'k je mijn dochter zal geven?
PEER GYNT: De dochter, en 't rijk als bruidsgift
daarbij.
DE DOVRE-KONING: De helft mag je hebben,
zoolang 'k nog zal leven,
De rest krijg je eens, als het uit is met mij.
PEER GYNT: Daar ben 'k mee tevreden.
DE DOVRE-KONING:
Ja, stop! mijn zoon:
Jij moet je 66k door beloften binden.
En breek je er maar eentje, dan kost 't je den
troon,
En je zult nooit meer levend den weg van hier
vinden.
Vooreerst dan: geen uitstapjes onder demenschen,
En, ook in gedachten, niet buiten onze grenzen!
—
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Den dag zult ge schuwe' en de daad en iedren

zonnestraal.
PEER GYNT: Als ik koning gen,oemd wordt, aanvaard 'k dat allemaal.
DE DOVRE-KONING: Dan zullen wij je eens nader

ondervragen -(hij verhe

f t zich van zijn zetel)

Waardoor onderscheiden zich mensch en kobold?
PEER GYNT: Dat onderscheid is nu niet zoo heel
groot:
De groote wil knijpe' en de kleine wil plagen, -Net als bij ons, zoo men 't niet verbood.
DE DOVRE-KONING: Daarin zijn wij het eens,
1

dat heeft dus geen nood.
Doch lijkt ook de dag aan den dag op een haar. -Een klein verschil blijft toch tusschen elkaar.

Hoor toe dan, opdat ik dit openbaar:
Men zegt elkaar ginder in den zonneschijn
Als menschlijke wijsheid — „zichzelf te zijn"!
Hier onder kobolden heeft dat geen voeg
En zegt men: „kob,old wees je zelf — je zelf genoeg" t 1)
Is dat niet diep?
PEER GYNT:
't Is mij nog niet klaar.
DE DOVRE-KONING: „Genoeg", mijn zoon,
dit machtige strijdwoord,
Worde voortaan je Hy - en leidwoord!
PEER GYNT (zich achter het oor krabbend):
Ja, maar...
DE DOVRE-KONING: Je „moet", wil je klimmen
tot koningswaarde!
PEER GYNT: Voor mijn part -- er zijn erger dingen op aarde.
DE DOVRE-KONING: En dan nog dit: weg met
die Christ'lijke kleeren —
1 ) Niet als de mensch, die altijd meer wil, — niet als de
Faust- of bovenmensch, die altijd hooger wil: de beperktheid
dus van de „kleinen."
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Want wil dat hier eens en vooral memoreeren:
Hier blijft niets meer over van gindsche zijde,
Dan onder den staart een strikje van zijde.
PEER GYNT (veronttvaard igd): Ik heb toch geen
staart!
DE DOVRE-KONING:
Geduld nou man!
Hofkobold bind hem zijn zondagsstaart an.
PEER GYNT: Als je 't probeert —! sacre mille
tonnerres!
DE DOVRE-KONING: Je vrijt om mijn dochter
met 'n bloote derriere?
PEER GYNT: Een mensch tot 'n dier maken!
DE DOVRE-KONING: Je dwaalt mijn vriend:
1k verhef je daarmee tot de ridderlijke geesten.
Den lichtgelen strik, dien je hebt verdiend,
Dien draagt men hier slechts bij de hoogste feesten.
PEER GYNT (nadenkend): Hoe heet 't ook — een
mensch is maar wat rook en brand,
En men moet zich wel voegen naar 't gebruik van
't land.
Bind aan maar!
DE DOVRE-KONING: Ik moet zeggen je bent vrij
coulant.
DE OPPERKOBOLD: Zie zoo en kwispel nu maar
eens aardig!
PEER GYNT: Nee, dat wordt mij nu toch al te
onwaardig!
Neem je me"Gok nog mijn Christlijk gelooven?
DE DOVRE-KONING: Neen, daarvan willen wij
je niet berooven.
Geloof dat is vrij, en iets dat elk je hier laat.
Men kent den kobold aan hoe hij gaat en staat:
Als wij ons maar op eender gebruik mogen roemen,
Noem dan maar „gelooven", wat wij „angst"
noemen.
PEER GYNT: Je bent toch, bij al die gekkigheden,
41
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4

Een beter kerel dan men zoo zou meenen.
DE DOVRE-KONING: Mijn zoon, wij kobolden
zijn beter dan wij steeds schenen,
Dat is ook tusschen ons beiden een onderscheid.—
Doch laat ons aan de "ernst een einde thans maken.
Op, op! ter streeling van oog en van nor,
Laat, speelnimf, ons nu je harpspel vermaken!
Spring, dansnimf, ons den Dovre-dans voor!
(Spel

en dans)

DE OPPERKOBOLD: Hoe bevalt je dat nu?
PEER GYNT:
Hoe? -- hm!
DE DOVRE-KONING:
Zeg het vrij.
Wat zie je?
PEER GYNT:
Afschuw'lijk lijkt het mij:
Een narrenkoe, die bij snarenspel zingt
En 'n speenvarken, dat op sokken rondspringt.
DE OPPERKOBOLD: Verslindt hem!
DE DOVRE-KONING: Bedenkt: hij heeft menschlijke zinnen!
DE JONGE VROUWLIJKE KOBOLDEN:
Oog uit en oor af dien brutalen Hans!
DE GROENE VROUW (huilend): Oh! oh! dät is
de lof, die wij innen,
Als ik en mijn zustertje speel en dans!
PEER GYNT: Ach jij? was jij 't! Nou zoo'n klein
beetje spot,
Beteekent niet veel, dat weet je toch wel.
DE GROENE VROUW: Vast en zeker niet?
PEER GYNT: Nee -- jullie dans en spel
Was, God zal me straffen, een waar genot.
DE DOVRE-KONING: De menschennatuur is een
merkwaardig ding,
Dat altijd verwonderlijk vast beklijft.
En of zij ook nog zooveel schrammen ontving —
Een litteeken is al wat er blijft.
Ja, ja mijn zoon — dus behoeft gij een kuur
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Tegen deze beroerde menschennatuur.
PEER GYNT: Wat voor kuur?
DE DOVRE-KONING: In den linkeroogappel man,
Geef 'k je een snee: dat maakt scheel aan een zij,
Maar wat je ziet, zie je voortaan als wij, -Daarna moet er dan je" heele rechteroog an.
PEER GYNT: Jawel -- maar wanneer wordt 't
dan weder goed,
En wordt 't weer menschenoog?
DE DOVRE-KONING:
't Verandert voorgoed.
PEER GYNT: Zoo —? Ja, dan heb ik hier afgedaan.
DE DOVRE-KONING: Wat wil je doen?
PEER GYNT:
M'n eigen weg wil ik gaan.
DE DOVRE-KONING: Nee, ho! Naar binnen
komt hier licht een!
Maar uit onze bergen vandaan komt er geen.
PEER GYNT: Je wilt met geweld dins, dat ik hier
blijf?
DE DOVRE-KONING: Luister en wees nou verstandig prins Peer!
Je hebt kobold-begaafdheid. Op mijn eer:
Heeft hij niet aardig de kobold-natuur in zijn lijf ?
En je wilt een kobold zijn?
Waarachtig dat lokt mij.
PEER GYNT:
Voor een bruid en een welbezorgd rijk er nog bij,
Daar zet je een heele hoop voor op zij.
Ik wil ook graag zweren, dat een koe lijkt op een
meid,
Een eed kan iemand toch wel eens inslikken, -Maar over zijn mensch-zijn nooit meer te beschikken,
Niet eens meer als Christen te zullen sterven,
Als kobold te leven voor altijd, -Nooit meer heen te komen over jullie grenzen,
Zöö kobold te zijn met al zijn voelen en derven -Nee, nee, dan moet 'k mij een beter lot wenschen.
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DE DOVRE-KONING: Jij bleeke dagwurm! Weet
je waar je bevindt?
Vooreerst vergrijp je je aan ons kind...
PEER GYNT: Dat lieg je vierkant!
DE DOVRE-KONING: Je moet haar nu trouwen.
PEER GYNT: Wat durf je mij zeggen —?
DE DOVRE-KONING: Je hoeft niet zoo te snauwen.
Je hebt haar begeerd! Je wenschte mijn rijk!
PEER GYNT (zijn schouders ophalend): Anders
niet? aan zoo iets te blijven hangen!
DE DOVRE-KONING: Jullie menschen blijft toch
altijd gelijk:
Den geest belijd je met vrome wangen,
Maar ge e erd wordt alleen wat je in je vingers
kunt vangen!
Dat wensch en begeerte niet bindt, zou jemeenen?
Wacht maar, er zal je een licht opgaan!
PEER GYNT: Je zult mij hier niet in je netten slaan!
DE GROENE VROUW: Mijn Peer: Je bent vader
voor 't jaar is verdwenen!
PEER GYNT: Laat me weg!
DE DOVRE-KONING: Wij sturen je naderhand
Het kleintje in 'n boksvel.
PEER GYNT (zieh het tweet a f drogend): Werd 'k
wakker in 't licht!
DE DOVRE-KONING: Moet 't naar 't hof toe?
Stuur 't den burgerlijken stand!
PEER GYNT:
DE DOVRE-KONING: Doe wat je wilt met het
stomme wicht.
Gedaan is gedaan, en het is van jou;
En denk maar prins Peer, dat je spruit op zal
groeien:
Zoo een bastaardkind groeit ongeloof'lijk
gauw...
—

—

In het volgend bedrijf zieh wij hem dan ook reeds als
een manken slungel!
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PEER GYNT: Nou laat ons Been tijd met grappen
verknoeien,
En juffer, laat ons verstandig zijn — kijk:
Ik ben heelemaal niet een prins en niet rijk...

(De Groene Vrouw valt in zwijm, koboldmeisjes
dragen haar weg)
DE DOVRE-KONING (ziet een pool met diepe
verachting op hem neer; daarop zegt hij):
Go,oit hem tegen de rotsen tot moes!
(af)
PEER GYNT (door jonge kobolden nagezeten):
Laat mij, duvelspak!

(hij tracht door den schoorsteen. weg to komen,
maar wordt van achteren gebeten)
Au!

(dan wil hij door het kelderluik, waarbij hem een
kleine kobold in zijn oor bijt)
Laat los, sakkerloot!
DE JONGE KOBOLDEN: Verscheurt hem!

(zij overmeesteren hem, hij valt onder den grooten
hoop):
PEER GYNT: Help, moeder, ik ga dood!

(kerkklokken luiden in de verte; de kobolden vluchten onder geschreeuw en lawaai; de zaal stort in;
alles verdwijnt).
Volkomen duisternis.
(men hoort Peer Gynt met een grooten tak om
zich been slaan en houwen):
PEER GYNT: Geef antwoord! wie ben je?
EEN STEM IN HET DONKER: Mij zelf.
Uit de baan!
PEER GYNT:
DE STEM: Maak jij maar een omweg, want ik blijf
hier staan.
PEER GYNT (wil op een andere plek verder, maar

stoot op weerstand):
Wie ben je?
DE STEM: Mij zelf, kan jij dat wel beweren?
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PEER GYNT: 1k kan zeggen wat ik wil, en mijn
zwaard zal je leeren!
Pas maar op! hoei, hei, daar valt het al suizend!
Koning Saul versloeg honderd -- Peer Gynt versloeg duizend!
(hij slaat en houwt)
Wie ben je?

DE STEM: Mij zelf.
Dat domme gepraat
PEER GYNT:
Kun jij je besparen, dat niemand verstaat.
Wät ben je?
DE STEM:
De groote Kronkel 1 ).
PEER GYNT: Kronkel -- uit de baan!
Om mij heen moet je, Peer!
DE STEM:
PEER GYNT: Vooruit!
(hij slaat en houwt)
Daar viel hij!
(hij wit vooruit maar stoot op weerstand)
Hoho zijn hier meer?

DE STEM: Een alleen maar Peer Gynt, die altijd
weer herleeft!
De Kronkel, die dood is en nedergevallen
—,

1 ) Den naam „Böj gen" maakte Ibsen als een wat grit klinkende afleiding van „böje" (buigen), dus wat om en over
Peer Gynt heengebogen is. Het door Duitschers gebruikte „der
Krumme" geeft geen goed equivalent en de Hollandsche vertaling „de Buig" is een doodgeboren woord : ik meende met
„de Kronkel" het dichtst bij het origineel te komen, temeer
nog waar Peer Gynt's commentator Logeman de figuur met de
draken en slangen uit de oudste verhalen in verband brengt.
-- Wat de (onduidelijke) beteekenis aangaat: men wil er
meest de symboliseering van Peer's eigen zwakke karakter in
zien, waardoor hij zijn betere ik siechte „fangs een omweg"
kan bereiken, zoodat hij altijd „er om heen" gaat, en alleen
aan het slot en met Solvejg's huip, om te sterven aan haar
schoot, er „midden doors' -- gelijk zijn tegenhanger „Brand".
Deze opvatting uitbreidend, zou ik voor mij er liefst de trage,
biologeerende weerstand der socialiteit in zien, waar ans profane zelf immers ook deel aan heeft en welke Peer Gynt juist
op het oogenblik, dat hij zich aan de nachtwereld ontworsteld
heeft, in den weg ligt, -- door welke opvgtting oak de latere
gelijkenis met de sphinx een hooger en algemeener beteekenis
zou verkrijgen (zie verder o.a. Prof. Logeman „De Buig in
Ibsen's Peer Gynt". De Tij dspiegei 1915) .
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De Kronkel, die dood is, en de Kronkel die leeft.
PEER GYNT (de tak wegwerpend): De stok is betooverd — met mijn vuist aan het Werk!

(hij slaat voor zich uit)
Noem je! vertoon je! Wat ben je voor een merk?
DE STEM: De Kronkel.
PEER GYNT (tost rond en schreeuwt): Sla om je!
DE STEM: De Kronkel is niet zoo mal.
PEER GYNT: Sla toe!
De Kronkel slaat niet.
DE STEM:
Hij zäl!
PEER GYNT:
DE STEM: De groote Kronkel wint zonder strijd.
snurkt hij waarachtig! Kronkel!
PEER GYNT:
DE STEM:
Wat is 't?
Vecht! wie je ook zijt!
PEER GYNT:
DE STEM: De groote Kronkel wint alles door den
tijd.
PEER GYNT (zich in armen en handen bijtend):
Nagels in mijn vleesch en tanden bovendien!
Ik moet mijn eigen bloed vloeien zien.
SCHREEUW VAN EEN VOGEL 1 ): Hij wankelt.
Wij hebben hem.
DE STEM:
SCHREEUW VAN EEN VOGEL: Zusters! er bij!
PEER GYNT: Wil je mij redden kind 2) — help jij
mij!
Te duur gekocht is een menschen-zijn
Met zulk een uur van verterende pijn!

(hij zakt in elkaar)
DE VOGELS: Daar valt hij! Kom hem nu, Kronkel,
op zig!
(uit de werte hoort men klokgelui en vroom gezang)
DE KRONKEL (krimpt tot niets in elkaar en roept

met wegstervende stem):
Hij was to sterk: Vrouwen 3 ) stonden hem bij!
1) Vogels staan in de sprookjeswereld meest aan den kant
van de booze machten.
2) Solvejg.
3 ) De lief de van zijn moeder Aase en de liefde van Solvejg
voor het betere in hem zelf.
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DERDE BEDRIJF.
Vödr een pasgebouwde hut in het bosch. Een rendiergewei boven de deur; de sneeuw ligt Koog; het
schemert. Peer Guilt staat vöör de deur en staat een
grooten honten grendel vast.
PEER GYNT (nu en dan plotseling lachend):
Een slot moet er zijn, waar ik ,op kan vertrouwen,
Tegen allerlei spooksel, van mannen en vrouwen.
Een slot moet er zijn, om de hut te bewaren
Voor alle gedrochten, die hier rondwaren. —
Dat komt met den donker, dat klopt in de nachten:
Doe open, wij zijn net zoo vlug als gedachten!
Wij zoeke' in de bedstee, in 't haardvuur daar
blazer
Wij, om door den schoorsteen naar buiten te
razen.
Hihi, Peer Gynt, wou je van planken verwachten,
Dat zij behoeden voor koboldgedachten?
(Solvejg komt op sneeuwschoenen over de hei; zij
heeft een omslagdoek over haar hoo f d en draagt
een bundel aan haar hand)
SOLVEJG: God zegen je werk! Je moet je over
mij niet schamen! 1
Je riep mij — ik kwam, -- en zoo zijn wij nu
samen.
PEER GYNT: Solvejg! Dat is — nee: ben jij het.
Ja! ja!
En je vreesde mij niet, — en je komt mij zoo na
:

)

1)
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Nu zij met al wat zij heeft, tot hem komt.

SOLVEJG: Boodschap heb je met Helga gezonden,
Boodschap kwamen de winden verkonden;
Boodschap was in wat je moeder vertelde,
Boodschap in den droom, die mij rusteloos kwelde.
Vreugd'looze dagen en zorg'lijke nachten
Vervulden al maar van jou mijn gedachten.
Ik werd thuis zoo ledig van hart en van zinnen
En lachte' ik -- of schreide "ik -- het kwam niet
van binnen.
En al wist ik niet alles precies van jou leven --Ik wist toch wel, dat ik naar jou werd gedreven.
PEER GYNT: En je vader?
SOLVEJG:
Op de godganschlijke aard
Is mijn geen hart dan het jouwe meer waard,
Geen hart meer!
PEER GYNT:
Solvejg, jij lieve, jij trouwe —
Van mij wil je worden?
SOLVEJG:
Alleen maar de jouwe.
Nu moet je mij alles zijn — alles voor ons beiden.
(in trauen)
Het moeilijkste viel mij van Helga te scheiden,
Nog zwaarder van vader, zoo stil en wijs,
Het moeilijkste gaf 'k mijn moedertje prijs, —
Maar nee -- nee 't zwaarste is mij gevallen,
Om heen te gaan van hen allen — allen!
PEER GYNT: En weet je mijn vonnis van 't voorjaar niet meer?
Ik heb nu geen huis en geen erfgoed meer.
SOLVEJG: Meen je dan, dat 'k door begeerte gedreven
Van al de mijnen ben weggebleven?
PEER GYNT: En ken je den ban? Vindt men mij
ginder loopen
Buiten het bosch, zoo heb 'k niets meer te hopen. 1 )
1 ) Wegens het schaken en verlaten van Ingrid is hij blijkbaar vogelvrij verklaard.
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SOLVEJG: Op sneeuwschoenen ging ik; ik vraagde
iedereen, —
Men vorschte waarheen ik wilde: „naar huis toe"
zei ik alleen.
PEER GYNT (op den Brendel doelend): Wat heb ik
dan hier nu nog van to verwachten,
Wat hoef ik nog grendels tegen koboldgedachten
Als jij maar mijn jagersleven geleidt,
Dan, weet ik, is mijne hut hier gewijd.
Solvejg! jou aanzien! van ver maar begroet
Aanzien alleen maar jouw stralenden gloed —!
Laat mij jou tillen! Wat licht -- hou mij vast —
Wie werd ooit moe van zoo lieflijken last!
Rein, vöör mij uit, met gestrekte armen,
Wil ik je dragen, jou hart vol erbarmen.
Dat jij naar mij toekwam --- wie had dat gedacht!
0, maar verlangd heb ik dag en nacht!
Hier, zie je, heb ik gewerkt aan den bouw —
Maar nu bouw ik opnieuw, want nu is het voor jou!
SOLVEJG: Hoe 't zijn mag: hier voel 'k mij zoo
rustig gezind.
Wat ademt men licht in dien waaienden wind!
Daar benee was het drukkend, daar voelde" ik
me "onvrij,
Dat kwam voor mijn heengaan er ook nog bij.
Maar hier, waar je hoort naar de ruischende tonen
Der sparren! die stilte! -- o ja: hier wil ik wonen!
PEER GYNT: En weet je 't zeker? --- als het eens
mocht verkeeren?
SOLVEJG: Op den weg, dien ik ging, zal ik nooit
weeromkeeren.
PEER GYNT: Zoo ben je van mij! Isom daar binnen
dan stralen!
Ik moet nog alleen even brandhout halen;
Warm zal 't voor je wezen en vroolijk van kleuren,
Zacht zul je zitte' en van kou niets bespeuren.
--
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(Hij opent de deur; Solvejg gast naar binnen. Hij
blij f t een poos staan, dan lacht hij luid van vreugde
en maakt een l uchts prong)

Mijn koningskind —! Nu is 't gevonden en gewonnen!

Hei! nu wordt het kasteel van nieuws aan begonnen!

(Hij grijpt de bijl en wil gaan; op hetzet f de oogenblik treedt een oud schijnend vrouwspersoon, in een
haveloozen groenen onderrok, uit het struikgewas to
voorschijn; een weerzinwekkende jongen, met eeri
bierkruik in zijn hand, hinkt haar na en houdt zich
aan haar rok vast)

DE VROUW: Goeien avond Peer Losbol!
PEER GYNT:
Wat moet dat hier? hei!
DE VROUW: Ouwe vrinden Peer Gynt! Mijn hut
is dichtbij.
Wij zijn buren.
PEER GYNT:
Zoo zoo? dat wist ik niet, kijk.
DE VROUW: Toen jouw huis werd gebouwd, ging
het mijne gelijk.
PEER GYNT (wil doorgaan): Ik heb haast...
DE VROUW:
Die heb je altijd wel, man, —
Maar ik draaf er achter, en je moet er toch an.
PEER GYNT: Och, je dwaalt —!
DE VROUW: Nee, ik heb maar een keer gedwaald:
Toen je mij met beloften hebt overgehaald.
PEER GYNT: Beloften —? Zeker de duivel, die
dat deed!
DE VROUW: Vergeet je den avond in vaders zaal?

Vergeet je...?
PEER GYNT: Vergeet, waar je niets van weet!
Wanneer zagen we elkaar de laatste maal?
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DE VROUW: Toen je mij voor het gierst tegen 't lijf
bent geloopen.

(tot den jongen)
Geef vader to drinken: zijn mond staat open.
PEER GYNT: „Vader" -? Je bent zeker dronken?
Je bent...
DE VROUW: Dat je het varke' aan zijn huid niet
herkent!
Kan je niet zien? dat je mij niet geloof t ?
Zijn poot is zoo lam als jouw heele hoofd!
PEER GYNT: Je wilt me'''iets voorpraten —!
DE VROUW:
Dat ken 'k van buiten!
PEER GYNT: Die lange slungel —!
DE VROUW:
Hij groeit flink uit de kluiten.
PEER GYNT: Ik sla je de hersens in!
DE VROUW: Oho, Peer Gijnt, mij deert geen een
slag!
En ik kom hier terug elken dag, dag aan dag:
Ik loer door de deur en bekijk jullie beien.
En zit je met haar dan, met dat lieve hart,
Op de bank hier zoo 's avonds eens lekker to vrijen,
Dan kom ik er naast en dan eisch ik mijn part.
Om beurten is zij en ben ik dan de jouwe —

(zij Wendt zieh tot heengaan)
't Ga je goed, beste jonge', "en morgen moet je
trouwen!
PEER GYNT: Jij helsche gedrocht!
DE VROUW: Maar dien krijg je ,op "je brood!
Den jongen voed je op hier, dien hinkelepoot!
—

(tot den jongen)
Duivelstuig, wil je naar vader toe?
Daar!
DE JONGEN (naar hem spuwend):
Ik hak met de bijl naar je -- ja, wacht jij maar!
DE VROUW (trust den jongen): He? wat voor een
kop heeft je lieve zoon!
Jij steekt je vader nog eens naar de kroon!
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PEER GYNT (stampend van woede): Ach, was je
zoo ver... !
DE VROUW:
Als wij nou nabij zijn geweest?
PEER GYNT (handen wringend): En dat alles...!
DE VROUW: Slechts voor een zonde in den geest!
Jammer voor jou, Peer!
PEER GYNT:
Nog veel erger voor haar! —
Solvejg — gouden hart, dat zoo zuiver en rein is!
DE VROUW: Ja ja, zegt de duivel, de onschuld
heeft 't zwaar,
Als de moeder haar slaat, daar de vader een
zwijn is.
(Zij verdwijnt op een dra f je in het struikgewas
met den jongen, die hem de bierkruik naar het
hoo f d gooit)
PEER GYNT (na een lange poos zwijgen):

Geef 't op, „er om heen"! zei de Kronkel. Ja, ja! —
Zoo gaat mijn koningspaleis ten einde!
Zijn muur reeds omsloot haar, — en 'k was haar
zoo na;
Nu ligt alles leeg hier, en zie 'k niets dan ellende.Geef 't op, „er om heen" jong! Vöör je uit daar
Vind je nu toch geen weg meer tot haar.
Geen weg hier door heen? Of: als er een ware —?
Ik heb toch wel eens van berouwen gelezen,
Maar hoe stond dat in 't boek, dat 'k niet meer
versta.
Het meeste is vergete', en geen kan mij verklaren
In het bosch hier, hoe die spreuk wel mocht
wezen. —
(hij doet eenige stappen naar de hut, maar blijft
weer staan)

Daar naar binnen to gaan? Onteerd als men is?
Naar binnen, met al die spionnen van dwergen?
Spreken en toch zwijgen, biechten en verbergen?
(hij slingert de bijl weg)

't Is heiligenavond Haar nu met de handen
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Beroeren, maakt het schoonste te schande.
SOVEJG (in de deuropening): Korn je?
PEER GYNT (half Iuid): Na een omweg.
SOLVEJG:
Wat?
Blijf wachten!
PEER GYNT:
Ik heb eerst nog een zware taak te betrachten.
SOLVEJG: Ik kom en help je, dan doen wij het
sauren
PEER GYNT: Nee: blijf waar je bent! Ik zou mij
maar scharren.
SOLVEJG: Maar blijf niet te lang, zeg!
Of je het wachten
PEER GYNT:
Lang duurt of kort — blijf hier op mij wachten!
SOLVEJG (knikt naar hem): Ik zal wachten!

(Peer Gynt af in het bosch. Solve jg blij f t in de
half geopende deur staan)
Aase's kamer
Avond; een takkenvuur vlamt in den haard; de
poes ligt op een stoel aan het voeteneind van het
bed. -- Aase ligt te bed en tast rusteloos rond op de
deken.
AASE: Mijn God komt hij nooit —? En die uren
Gaan zoo langzaam nog bovendien!
Ik kan hem geen boodschap toesturen,
En had hem zoo graag nog gezien.
Niet veel is mij meer toegemeten:
Ik voel, dat het eind genaakt! —
Och kon ik maar zeker weten,
Dat je 't hem niet te zwaar hebt gemaakt!
PEER GYNT (binnenkomend): Goeien avond!
God zegen je, jongen !
AASE:
Wie je nou nog verwijten wou —!
Maar — zijn hier geen booze tongen?
Het is hier gevaarlijk voor jou.
PEER GYNT: Pah, daarvoor heb ik geen zorgen!
'k Wou zien, hoe het hier zou staan.
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AASE: Nu moet Kari den boel hier bezorgen,

En ik kan in vrede gaan!
PEER GYNT: Jij --- gaan? Wat moet dat beduiden?
Wat meen je dan voor een gang?
AASE: Och, Peer, ik hoor ze al luiden,
'k Weet wel — ik maak 't niet meer lang.
PEER GYNT (loopt banden wringend op en neer):
Daar wilde ik niet lijden en boeten —
En dacht: hier ben 'k daarvan vrij!...
Heb je 't koud aan handen en voeten?
AASE: Ja, Peer — het is gauw voorbij. —
Druk jij, als mijn oogen dooven,
Ze toe, wanneer 't is beslist.
Maar een ding moet je beloveri:
Zorg jij voor een mooie kist!
Ach nee -- 't is waar ook...
Wacht even:
PEER GYNT:
Dat heeft tijd, en vandaag is vandaag.
AASE: Ja, ja.
(onrustig rondkijkend door de kamer)

Wat is er gebleven —
Ze haalde' 't maar al to graag! 1 )
PEER GYNT (handen wringend): Weer!

--

(hard)

Mijn schuld kamt achteraan hinken —
Wat herinner je mij daar nog aan?
AASE: Jij? Nee, dat beroerde drinken,
Daarmee ving het ongeluk aan!
Je had weer gedronken mijn jongen,
Dan weet iemand niet wat hij doet.
En dien Gendingkam afgesprongen —
Geen wonder, dan kookt iemands bloed!
PEER GYNT: Ja, ja: laat dien onzin maar varen,
Laat varen al wat is geschied.
1

) De kamer is blijkbaar leeggehaald door de schuldeischers.
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Wij zulle' al 't akeligs bewaren
Tot later, — dat dringt nu toch niet.
(hij gaat op den rand van het bed zitten)

Zoo moeder, nou gaan we eens praten —
Maar alleen over jou en mij,
Om al het andre stil te laten,
Dat mis ging en hindert daarbij.
Ook de poes is er nog — oud mirakel:
Kijk nou eens — wat ziet ze" er uit!
AASE: Die maakt 's nachts zoo'n angstig spectakel:
Zoo'n beest weet ook alles vooruit!

PEER GYNT (a f leidend): Niets nieuws, wat er zoo
gebeurde?
AASE (met een lachje): Ze zeggen: hier ergens wou
Een jonge meid 1 ) naar de bergen, die treurde...
PEER GYNT (snel): Matz Moen, hoe maakt die het
nou?
AASE: Ze zegge': "er viel niet mee te praten,
Wat vader en m,oeder ook zei:
Je zoudt het er niet bij laten —
Maar terugkomen, zeide zij.
PEER GYNT: En hoe zou de smid het wel stellen?
AASE: Och zwijg van dien mislijken vent.
Laat 'k liever den naam je vertellen
Van die jonge meid, die je kent...
PEER GYNT: Nee, nee, nou gaan we eens praten,
Maar alleen over jou en mij,
Om al het andre stil te laten,
Dat mis ging en hindert daarbij.
Heb je dorst? Wil je koele dranken?
Is 't bed te kort? of benauwd? — Ach
Gut kijk 's: — zijn dat niet de planken
Waarin ik als jongen lag?
1
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) Solvejg (niet Ingrid).

Weet je nog, hoe je vaak hokte,
Des avonds aan 't voeteneind daar,
En mij, wie weet waarheen, lokte
Met sprookjes als 'n toovenaar?
AASE: 0 ja! En dan speelden wij slede,
Als vader van huis was op reis.
Het dek ging als voetenkleed mede,
En de vloer was van spiegelend ijs.
PEER GYNT: Maar wat we als het fijnste bewaarden,
Wat nooit kon worden gemist —
Weet je nog? — dat waren de paarden!
AASE: Alsof ik me dat niet meer wist!
De kater van Kari mijn beste,
Die speelde daarvoor op een ton.
PEER GYNT: Naar het slot op de maan in het
Westen,

Naar het slot toe, ten Oost' van de zon,
Naar het slot uit het sprookjesboekje
Ging — hop heisa! — de heele sleep,
En de keukenpook met een doekje
Gebruikte je dan als zweep.
AASE: Vooraan, op den bok, daar zat ik —
PEER GYNT: En wie dan de teugels verloor —
Wie was dat —? mijn ouwetje, dat zich
Omkeerde —: of het niet to hard vroor?
God zegen je — 'k moet je" er voor danken.
Je was goed voor me — ouwe knar! —
Wat steure je nou zoo?
AASE:
Die planken
Die hindren, en 't stroo is zoo star.
PEER GYNT: Korn: lig wat maklijker — zoo, ja
dan doet
Het geen pijn meer. Nou, gaat het zoo goed?
AASE (onrustig): Nee, Peer, ik wil weg!
PEER GYNT:
Met zo o'n spoed?
.
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AASE: Ja, weg wil ik, weg hier, voorgoed.
PEER GYNT: Onzin! Onder dek moet je blijven!

Aan 't voeteind ga 'k zoo meteen.
Nou gaan wij ons den tijd verdrijven.
Met te droomen van — God weet waarheen!
AASE: Zouden wij niet den bijbel lezen?
Ik ben zoo tonrustig van geest.
PEER GYNT: In 't sprookjesslot moeten wij wezen,
Want daar geeft de koning feest.
Rust uit in de warme slede:
Ik rijd je daarheen door het veld —
AASE: Maar Peer -- ben ik genoodigd op heden?
PEER GYNT: Wij zijn allebei toch besteld!
(Hij gooit een koord om den stoel, waar de goes
op ligt, neemt een stob in zijn hand en zet zieh
aan het voeteneind van het bed)

Vort knol! nou eens fiks aanrijden! —
Zeg, moeder, heb je 't niet koud?
Ja, ja: dat kan vinnig snijden,
Als het peerd zoo pal aanhoudt!
AASE: Wat luidt daar, wat boor 'k daar deunen —?
PEER GYNT: Dat zijn de schellen van 't paard!
AASE: Hu, Peer, het lijkt wel te dreunen?
PEER GYNT: Over Fjordijs gaat nou de vaart.
AASE: Ik ben bang! Wat is dat bruisen
En zuchten, zoo klagend en schril?
PEER GYNT: Dat zijn de sparren, die suizen
In de bergen, — zit nou maar stil!
AASE: Wat schittert daar zoo van verre?
Waar daalt al die lichtglans uit neer?
PEER GYNT: Uit de vensters, die strale als de
sterren!
Hoor je hoe ze dansen?
Ja, Peer.
AASE:
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PEER GYNT: Vöör de poort, waarachter ze juichen,
Noodigt Petrus ons binnen te gaan.
AASE: Groet hij ons?
PEER GYNT: Ja, zie je 'm niet buigen?
Zijn beste wijn biedt hij aan.
AASE: Wijn! Zeg --- zijn er ook koeken?
PEER GYNT: En of! van het fijnste merk!
Dominee's vrouw komt je bezoeken
Met koffie en suikerwerk.
AASE: Jij komt er toch ook met de slede?
PEER GYNT: Zoo vaak je het mij maar zeit.
AASE: Och nee: al die heerlijkheden,
Waarnaar je mij, arme, rijdt!
PEER GYNT (doende alsof hij met de zweep klapt):
Vort peerd! vooruit: nog eens hollen!
AASE: Beste Peer, je rijdt toch wel goed?
PEER GYNT (alsof hij weer klapt): Wij houden den
weg!

Dat been en weer rollen
Van de slede is 't, dat me kwaad doet.
PEER GYNT: Dat zal straks de vreugde verhoogen;
Wacht maar; — wij zijn er nou gauw.
AASE: Ik wil liggen met dichte oogen,
Mijn jonge, r' en vertrouw maar op j ou !
PEER GYNT: Daar komen wij het al op zijde.
Vort peerd! nou de oprijlaan door!
Dat is me een drukte! Nou rijden
Peer Gynt en zijn moeder voor.
Wat meen je, mijnheer Sint Pieter?
Of op haar wat te zeggen viel —?
Al ging jeer naar zoeken, hier biedt er
Zich niet licht een betere ziel!
Voor mij hoef je niet te bezinnen:
Ik kan omkeere' als het zijn moet.
AASE:
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Vraag je mij — nou dan kom ik graag binnen,
Zoo niet — nou dan is het ook goed.
1k mocht wet eens streken verkoopen,
Of de duvet ze mij had geleend,
En, als de gal haar was overgeloopen,
Maakte" ik moeder uit voor een eend.
Maar haar moet je alle eer geven,
Gelijk het zoo iemand verdient,
Want hier wordt er van zijn leven
Geen beter ziel aangediend. —
Daar hoor ik God stilte bevelen!
Nou, Petrusje, ga maar opzij: —
(met een diepe basstern)

„Dat portiersgedoe begint to vervelen:
Voor ouwe Aase is de toegang — vrij!"
—

(hij lacht luid en keert zich om tot zijn moeder)

Alsof ik het niet had geroken!
Nu waait 't uit 'n andere streek!
(angstig)

Wat kijk je toch zoo gebroken?
Hei moeder! wat is er nou —? spreek —!
(hij komt aan het hoo f deinde van het bed)

Wat staar je — wat moet dat nou heeten —?
Spreek, moeder! Ik ben het, die 't vroeg!
(hij betast voorzichtig haar voorhoo f d en haar
handen, -- daarop gooit hij het koord op den
stoel en zegt met gedempte stem)

O zoo! — Nou, peerd, ga maar vreten,
Wij reden nou lang genoeg.
(hij drukt haar de oogen toe en buigt zich over
haar heen)
Heb dank voor je heele leven,
Waar ik zöö vaak troost bij zocht! —
Maar, dank nu ook mij nog even —

(hij drukt zijn twang aan haar mond)

Zoo —: dat was de dank voor den tocht.
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DE DORPSVROUW (binnenkomend): He--?Peer!?
't Staat hier siecht geschapen,
't Is gauw uit met haar bitteren nood!
Maar -- wat lijkt ze diep to slapen — —
Of is ze...?
PEER GYNT:
Stil: zij is dood.
(Kari schreit bij het lijk. Peer Gynt loopt langen
tijd door de kamer; eindelijk blij f t hij bij het bed
—

staan)

DE DORPSVROUW: Ga je ver?
Naar de zee -- zou 'k denken.
PEER GYNT:
DE DORPSVROUW: Zoo ver!
En nog verder misschien.
PEER GYNT:
(af)•
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VIERDE BEDRIJF.
Aan de zuid-westkust van Marokko. Paimbosch.
Gedekte middagta f el, zonnescherm, vloermatten alt
vlechtwerk.Dieper in de bosschage hangmatten. Op
het achterplan in zee een stoomjacht met Noorsche
en Amerikaansche vlag. Aan het strand een jol. Het
is tegen zonsondergang.
Peer Gynt, een keurig heer van middelbaren lee f tijd, in elegant reiskostuum, een gouden lorgnet op
de borst, presideert als gastheer aan het hoofd van
de tafel. Master Cotton, Monsieur Ballon, benevens
de heeren van Everkop en Trompetterstraal, zijn op
het punt den maaltijd te beeindigen.

PEER GYNT: Drinkt uit mijne heeren! Geboren
Om te leven — zoo laat ons dan ook leven!
Men zegt: verloren is verloren,
Weg weg, — wat mag ik u geven?
TROMPPETTERSTRAAL: Een pracht van 'n gast heer, broeder Peer.
PEER GYNT: Daar deelen met mij deze eer
Mijn geld, kok, steward...
MASTER COTTON:
Very nice!
Een glas geledigd tot hun prijs!
MONSIEUR BALLON: Monsieur, u siert een
,,gout," een ,,ton",
Die nog maar zelden is te vinden,
Bij een, die zoo leeft als garcon,
Een — een — ik weet niet wat...
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VAN EVERKOP:
Pardon:
'n Verlichte geestelijke sierlijkheid,
Een wereldburgerdom-manierlijkheid. —
Uw wijde blik op 's werelds gang
Verheft u tot des denkers rang.
En toch studeerdet gij niet lang?
PEER GYNT: 't Komt alles aan op geest en takt:
Ik ben gewoon autodidact.
(een sigaar opstekend)

Bedenkt eens eventjes, mijn besten,
Hoe of ik eens daarginds belandde,
Hoe kwam ik toenmaals naar het Westen!
Een arme vent, met leege handen:
Geen harden arbeid achtte ik schande;
Het ging al gauw, en met mijn gaven
Liep binnenkort de zaak gesmeerd.
Na tien jaar werd 'k aan Charlestowns haven
Als rijkste reeder nog vereerd.
MASTER COTTON: Wat was uw handel?
PEER GYNT:
Neger. slaven
Naar onzen staat in Carolina —
En afgodsbeelden, meest naar China.
Voor elken afgod in de vaart
Werd ook een priester uitgeklaard,
En wel met alles toegerust,
Als kousen, bijbels, rum en rijst...
MASTER COTTON: En ook met winst?
Die was vereischt.
PEER GYNT:
Nu — zij bekeerden met een lust:
Voor elken God kwam, na verloop,
Een koeli tot den heil'gen doop,
Zoodat ik 't gif neutraliseerde.
Daarbij bleef dus mijn handel vroom,
Want elken God, dien 'k exporteerde,
Hield weer een zendeling in toom!
MONSIEUR BALLON: U bent een Noor?
--
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PEER GYNT:
Jawel: van bloed --Maar 'n wereldburger van gemoed!
Zoo ik me op 't leven wat versta,
Heb ik dat van Amerika;
Werd ik gesticht -- het was te danken
Aan volle Duitsche boekenplanken;
Van Frankrijk heb 'k mijn zuiver ,00rdeel,
Mijn beetje geest en rok-fatsoen;
Van Engeland het zaken-doen
En 'n goeden neus voor eigen voordeel;
De jood bracht mij 't „festina lente";
Den zin voor 't „dolce far niente"
Gaf mij het schoon Italie mee;
En bij gevaar, een keer of twee,
Lei ik mijn leven in de schaal
En won 't door 't echte Zweedsche staal.
TROMPETTERSTRAAL (met opgeheven glas):
Ja, ja: ons staal!
Die 't zoo hanteerde
VAN EVERKOP:
Zou waard zijn, dat we als held vereerden!
—

(zij klinken en drinken met hem. De wijn begin!
Peer naar het hoo f d te stijgen)

MASTER COTTON: Dit alles is voortreflijk, maar
Een vraag is 't, die mij bezighoudt:
Wat wilt gij nu met al dat goud?
PEER GYNT: Hm -- wat?
Vertel ons dat, voorwaar!
ALLE VIER:
PEER GYNT: Kijk: daarom nam ik u aan boord
Als scheepsgezelschap in Gibraltar:
'k Behoefde dansers -- op mijn woord
Om 't goeden kalf op mijn altaar.
VAN EVERKOP: Heel aardig!
Doch gij zijt wel wijzer
MASTER COTTON:
En gij verspilt niet uwe dagen:
Gij hebt een doel en 'k wilde vragen
Wat dat is —?
--
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PEER GYNT:
Keizer worden.
ALLE VIER:
Keizer?
PEER GYNT (knikkend): Zoo is 't.
ALLE VIER:
Voor wie?
PEER GYNT:
Voor allemaal!
MONSIEUR BALLON: Ja: hoe dan, vriend —?
PEER GYNT:
Door mijn kaptaal!
Dat plan droeg 'k van mijn jeugd reeds mee,
En zijn vervulling bleef ik wachten.
Als knaap al reed ik in gedachten
Op wolken-paarden over zee:
Steeg op in rijk vergulde droomen
Om op mijn neus terecht te komen.
Maar had ik mij nog zoo bezeerd,
'k Bleef onvervaard. Een spreekwoord leert
— Ik weet niet waar, uit welke bron —
Dat hij, die heel de wereld won,
Maar „zich" verloor, toch tot zijn loon
Niet meer krijgt dan een doornenkroon.
Zoo ongeveer luidt wat er stond;
En dit woord heeft zijn goeden grond.
VAN EVERKOP: Wat is dat „ik" dan, dat gij
vondt?
PEER GYNT: Het Gyntsche „ik" -- dat zijn de
wenschen,
Begeerten, lusten zonder grenzen, —
Het Gyntsche „ik" dat is de rij
Verlangens en phantasterij...
Doch, als, om zich zelf te beseffen,
Onz' Lieve Heer de aard bestelt,
Zoo heb ook ik behoefte aan geld,
Om mij tot keizer te verhef f en.
MASTER COTTON: Maar eerst een leening voorgesteld,
Die goed rendeert
--
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PEER GYNT:
Die heb 'k in handen:
Ik had een doel met hier te landen.
Van avond stoomen wij naar 't Noord,
Want bladen melden mij aan boord
Een nieuwtje, dat u wat te gauw is —!
Ja: de fortuin reikt hare hand
Aan hem, die steeds zichzelve trouw is...
ALLE VIER: Welnu -- en —?
PEER GYNT:
Hellas staat in brand!
MONSIEUR BALLON: Naar Hellas! op, op! voor
de zege!
Ik help met mijnen Franschen degen!
VAN EVERKOP: Ik met een manifest naar ginder!
MASTER COTTON: Als lev'rancier wil ik niet
minder...
TROMPETTERSTRAAL: En ik haal de beroemde
sporen
Door Koning Karel eens verloren! 1)
MONSIEUR BALLON (vol beuvondering): Zoo
moest Peer Gynt zich openbaren!
VAN EVERKOP (evenzoo): Dat noem ik Gynt zijn
dat 's je ware!
PEER GYNT: Wat meent gij toch —?
Begrijpt gij niet?
MONSIEUR BALLON:
PEER GYNT: 'k Begrijp niet wat gij dan verwacht.
MONSIEUR BALLON: Welnu mijn waarde, gaat
gij niet
Naar Griekenland met man en macht?
PEER GYNT (proestend): Nee —: 'k steun, die toch
de sterksten blijven,
En leen den Turk mijn gouden schijven!
MONSIEUR BALLON: Niet mogelijk!
---

1 ) De Zweedsche Koning Karel XII, die menigen veldslag
won.
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PEER GYNT (zwijgt een poos, steunt zich dan op
een stoel en neemt een voorname houding aan):

Gaat heeren, 't kan mij heusch niet schelen -Voor mijn part kunt gij gratis gaan.
Stookt gij hun oorlogsgeest maar aan
Om zoo in mijne kaart te spelen!
Maar zonder mij.
--

(op zijn zak slaande)

Ik ben niet vrij —
En ben mij zelf : Sir Gynt. — Good by!
(hij steekt zijn parasol op, en begee f t zich tusschen de palmen naar de hangmatten)

TROMPETTERSTRAAL: Zoo'n zwijnjak toch!
MONSIEUR BALLON:
Geen eergevoel!
MASTER COTTON: Och, op zich zelf laat dät nog
koel,
Maar wat een reuzenbof mijnheeren,
Als Griekenland mocht triumpheeren —!
MONSIEUR BALLON: Ik zag mij reeds op Turksche
schansen
Door Hellas' schoonste vrouw bekransen!
TROMPETTERSTRAAL: Ik zag in mijne hand reeds
gloren
Den glans dier oude koningssporen!
VAN EVERKOP: En ik den roem van 't vaderland
Verbreid door mijne eigen hand!
MASTER COTTON: Het ergst is de directe schade!
Ach wat een pech — goeie genade!
VAN EVERKOP: Daar staat een prachtkans voor
ons open!
— Al zal hij 't met den dood bekoopen,
Komt mee!
MONSIEUR BALLON: U wilt —?
VAN EVERKOP:
Ik wil de macht!
De manschap is licht om te koopen!
Aan boord! Ik annexeer het jacht!
--

—

67

MASTER COTTON: U — wat —?
VAN EVERKOP:
Ik pak -- al wat ik vind!
(al naar de jol aan het strand)
MASTER COTTON: Dan eischt hier mijn belang
gezwind.

Meepakken.
(hij volgt hem)
TROMPETTERSTRAAL: 'n Schurk' die mededoet!
MONSIEUR BALLON: 't Is diefstal —! Mais —
enfin: men moet —!
TROMPETTERSTRAAL: Dan moet ook ik wel
deserteeren —
Al wensch ik luid to protesteeren!
(hem na en an)
Het facht steekt onder vollen stoom in zee. Peer
Gynt loopt langs het strand. Nu eens knijpt hij zich
in den arm, dan weer staart hij uit over zee.
PEER GYNT: Nachtmerrie! — Zinsbedrog!
Slaap ik dan nog?
Het steekt in zee! 'k Zie het schuimende zog!
Zinsbedrog —? Slaap ik —? Of ben ik niet goed?
(banden wringend)
Dat gaat toch niet aan, dat ik sterven moet!
(hij trekt zich aan de baren)
'k Wil dat ik droom, anders is 't hier mijn graf!
Onzettend! — Ach ik moet wel gelooven:
Deze honden van vrienden —! 0, verhoor mij
daarboven!
Gij zijt toch zoo wijs en rechtvaardig —! 0,
straf —!
(met omhooggestrekte armen)
Ik ben 't Peer Gynt! Doe een wonder! Gena!
Ontferm u mijner, Vader, of ik verga!
(hij wenkt naar omhoog)
Pst! Ik drijf sinds lang niet meer handel in slaven!
De Chineezen bekeerde ik tot Christ'lijke braven!

---
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De eene handreiking toch de andre waard!
0, help mij —!
(Een vuurstraal schiet uit het jacht omhoog, door
een dikke rookLVolk gevolgd; men hoort een doffen
knal; Peer Gynt gee f t een gil en zakt neer op het
zand; allengs trek! de rook op; het schip is verduvenen)

PEER GYNT (bleek met zackte stem):
Dat was het god'lijk zwaard!
Gezonken met man en muis als een steen!
O eeuwig gezegend dit toeval -- maar neen...
(ontroerd)

Een toeval? Neen: hier gaf Hij te verstaan,
Dat zou verwinnen en zij vergaan.
O heil, dat uw hand mij niet heeft vergeten,
Dat uw oog mij gevolgd heeft, trots mijne schuldi
(hij haalt dfep adem)

Wat of dat toch met vertrouwen vervult
Zich zoo in 't bijzonder beschermd te weten.
Maar -- zullen ook honger en dorst niets vermogen?
Och, ik vind wel wat. Dat is Zijne taak.
Dat is niet gevaarlijk; -(luid en vleiend)

Hij zal toch niet gedoogen,
Dat ik, arm klein insect, er onder raak!
Nu maar deemoedig zijn. Geef Hem tijd voor de
zaak.
Laat de Heer nu maar zorgen -- versaag niet,
wees kalm en...
(krimpt van schrik in elkaar)

Bromde daar niet een leeuw in de palmen —?
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Rotsen in de uvoestijn; aan de eene zijde een kloof
en een ho l . Ear dief en een heler in de kloof, met
het paard en de kleederen van den keiner. Het
paard, rijk opgetuigd, staat aan een steen gebonden.
Ruiters in de verte.

DE DIEF: Wat zij flikk'ren en lekken
De tongen der lansen, -Ho, ho!
DE HELER: Ik voel mijn kop reeds
Er boven op dansen, —
0, o!
DE DIEF (zich de armen over de borst kruisend):
Mijn vader was dief:
Zijn zoon moet stelen.
DE HELER: Mijn vader was heler:
Zijn zoon moet helen.
DE DIEF: Aan 't lot moet je je geven:
Je eigen leven moet je leven.
DE HELER (luisterend): Stappen dichtbij!
Als een ons hier weet —!
DE DIEF: Diep is het hol.
En groot de profeet!
(zij vluchten en l aten de kostbaarheden in den
sleek)
PEER GYNT: Mijn rijk mijn halve rijk voor een
paard!
(het paard hinnikt in de rotskloo f)
Een paard! -- En kleeren! -- En wapens ! — En
schatten! -Onmoog'lijk! Nee — waarlijk! Er staat geopenbaard
Ergens: de wil verzet bergen, —
Maar dat hij ook toovert met een paard...!
(hij trekt de kieeren over de zijne aan en ziet
tangs zich neer)
Sir Peter, — en Turk van top tot teen!
Wie profeteerde mij zoo'n apanage!
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Voort dan mijn ros, voort! met de Bagage!
(hij stijgt in den zadel)

Gouden pantoffels als beugels voor mijn been!
Voorname lui kent men toch aan de equipage!
(hij galoppeerd de woestijn in)
Tent van een Arabisch opperhoo f d, eenzaam gelegen in de oase. Peer Gynt in zijn Oosterschedracht
op kussens rustend. Hij drinkt ko f f ie en rookt uit een
lange Turksche pijp. Anitra danst en zingt voor hem.
ANITRA (dansend en zingend): De Profeet is verschenen!

De profeet, met alwijze gaven,
De Heer, de Profeet is verschenen,
Hij kwam door de zandzee draven!
De profeet, in alles ervaren,
Hij kwam door de zandzee gevaren!
Juicht bij fluiten en tamboerijnen,
Dat de Profeet ons wilde verschijnen!
PEER GYNT: Ik las eens gedrukt — en daarin
schuilt verstand —
Geen Profeet wordt geeerd in zijn eigen land.
ANITRA (bij den ingang van de tent): Profeet en
heer!
Wat wenscht mijn slavinne?
PEER GYNT:
ANITRA: De zonen van de woestijn willen binnen:
Zij smeeken uw aangezicht to zien...
PEER GYNT:
Stop!
Ik wil hier geen mannen, mijn kleine pop!
De mannen, mijn kind zijn vol valschheid — veracht
Voortaan maar dat onbestendig geslacht!
Anitra, je weet niet, mijn vogelijn,
Hoe als honden — ik meen: hoe vol zonden zij
zijn! —
Nu wil ik alleen maar van dansen weten!
De Profeet wil herinneringen vergeten.
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(dons)
Je bent schattig, je brengt den Profeet van de wijs !
En geloof je het niet — verneem het bewijs:
Hij maakt je tot Houri in 't paradijs.

ANITRA: Onmoog'lijk heer!
PEER GYNT:
Je denkt dat ik spot?
Ik zweer je, zoo waar ik hier zit, mijn dot!
ANITRA: Maar ik heb toch geen ziel!
PEER GYNT:
Die kan ik je bezorgen.
ANITRA: Maar hoe, o heer?
Laat mij daarvoor zorgen.
PEER GYNT:
Ik word je leeraar en zal je"onderrichten.
Geen ziel! -- ja dom ben je wel, mijn kind —
Met wijsheid heb je mij niet kunnen stichten,
Maar ik denk, dat 'k voor 'n ziel nog wel 'n
plaatsje vind.
ANITRA: De Profeet is goed, maar...
PEER GYNT:
Voldoet 't niet heelemaal?
ANITRA: Ik wenschte liever...
PEER GYNT:
Wat is 't waar je oog op viel?
ANITRA: Ik hecht eig'lijk niet zooveel aan een
ziel,
Geef mij liever...
PEER GYNT: Wat?
ANITRA (op zijn tulband wijzend): Deze schoone
opaal!
PEER GYNT (terwijl hij paar het sieraad reikt,
--

opgetogen):

Anitra! Eva's kind! mijn lust en mijn leven!
Magnetisch lokt gij, want ik ben man,
En — een geacht schrijver heeft eens geschreven : —
„Das ewig Weibliche zieht uns hinan "! 1
)

9 In het origineel evenzoo in den Duitschen tekst, (doch
daar niet geheel zuiver aangehaald) .
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ANITRA: Geef mij dien ring van je vinger daar!
PEER GYNT: Lieve Anitra, neem de heele rist
maar.
ANITRA: Wat ik je woorden toch aardig vind!
PEER GYNT: 0, zalig, die zoo innig als ik wordt
bemind!
ANITRA: Heb je nog niet meer ringen?
PEER GYNT: Daar: neem! — Ik ben een bok, en
kan springen!
(danst en zingt)
Ik ben een haan, een zalige haan!
Pik mij maar, kleine hen!
Ai! hup! kijk eens hoe ik ren, —
Ik ben een haan, een zalige haan!
ANITRA: Wat tweet je Profeet: ik vrees dat je nog
smelt!
Geef mij die beurs uit je gordel: -- dat knelt!
PEER GYNT: Teedere zorg! Hier —• je kunt haar
aanvaarden:
Voor minnende harten heeft goud toch geen
waarde!

(knielend)
Maar doe mij eens vreeselijk pijn:
Voor minnende harten is pijn troost'lijk!
Wanneer wij dan in mijn slot zullen zijn,
ANITRA: In je Paradijs,—ligt dat heel ver Oost'lijk?
PEER GYNT: 0, wel duizend mijlen...
Te ver zal dat zijn.
ANITRA:
't Gaat op zijn gemak.
PEER GYNT:
Je krijgt ook de ziel, waarvan ik je sprak...
ANITRA: Dank je, doch dat wou ik niet zoozeer
vragen.
Maar je vroeg om pijn...
Ja, verduiveld ! En fel,
PEER G YNT :
Geweldig, maar kort, — zoo voor een paar dagen!
--
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ANITRA: Den Profeet gehoorzaamt Anitra!
Vaarwel!

--

(zij gee f t hem een geweldigen slag op zijn vingers
en rent weg)
PEER GYNT (na een poos van verbijstering):
Nou dat is toch...!

(Hij trekt peinzend en bedachtzaam de Turksche
kleederen stuk voor stuk uit. Ten slotte hacrlt hij zijn
kleine reispet uit zijn zak, zet haar op en staatweer
in zijn Europeesche kostuum)
(terwijl hij den tulband ver wegslingert)
Daar ligt de Turk -- dat ontkwam 'k nog net.
Ik geloof dat die heidensche wereld besmet.
Een geluk, dat ik 't slechts in mijn kleeren
heb gedragen,
Dat het niet, als men zegt, op mijn hartis geslagen.

(hij doet een paar stappen)
Dat meiske, -- het hing maar aan een haar,
Dat ik niet meer uit den droom ontwaakte.
Ik wil een kobold zijn, als 't mij klaar
Is, waardoor 'k zoo mijn bezinning kwijtraakte.
Nou goed dat het uit is! want het werd hachelijk -Nog een stag verder en ik was belachelijk! --

(hij pinkt een traan weg)
Zoo: nu durf ik mijn hoofd weer opsteken,
Welbewust van mijn manlijken aard,
Een keizer des levens! bij wijze van spreken,
Zal 'k mij hier toeleggen op het verle Ien,
En niet meer gaan den weg van het heden, —
Het heden is mij geen schoenzool meer waard:
De mannen zijn door de winzucht ontaard,
Hun geesten verlamd, hun Baden verdacht,
--

—

(zijn schouders ophalend)
En de vrouwen -- een onbestendig geslacht! 1 )

(af)
1) In komische tegenstelling met wat Peer Gynt zoo pas van
de mannen heeft gezegd, waarop Ibsen dan treffend Solvejg's
verschijning laat volgen.
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Zomerdag, hoog in het Noorden. Een hut in het
opgeschoten woud. De open deut hee f t een groot
honten slot. Een rendiergewei boven de deur. Een
troep geiten naast het huis. Een vrouw van middelbaren leeftijd, blond en mooi, zit en spint buiten in
den zonneschijn
DE VROUW (werpt een blik op den weg en zingt):
Misschien gaat de winter -- en het voorjaar voorbij,
En de zomer ook nog — en het heele jaar, —
Maar eens zal je komen, dat, weet ik, is waar, —
En ik zal wachten, zooals ik je zei.

(zij lokt de geiten, spint en zingt weer)
God sterke je, waar in de wereld je ook gaat!
God zegen je, als je voor zijn troonhemel staat!
Hier wacht ik -- want je zei, dat je komen zou, —
En wacht je daarboven, dan kom ik bij jou!
—

In de b.uurt van het dorp Gizeh. De groote, in de
rot sen uitgehouwen, sphinx. Peer Gynt komt den
weg langs, hij beschouwt de sphinx aandachtig, nu
eens door zijn lorgnet, danweerdoorzijnhollehand.
-

PEER GYNT: Waar zag ik het dan —? Ik ben toch
een boon,
Als 'k weet waar 'k zooiets al heb gezien!

In 't Noorde' — in 't Zuide' — een bepaalde persoon?
En wanneer? Aan Wien doet het me denken —
aan wien?
Haal ik dan die bijzondere bastaardij,
Dit monster van beiden, van leeuw en vrouw,
Uit een of andere spokerij?
Of zag ik reeds eenmaal zoo'n lijf met zoo'n klauw?
Een spokerij? Ha! nu begint 't mij to dagen!
Ja: dat is de Kronkel, dien ik eens heb verslagen, -Tenminste — ik droomde — dat 'k hem had gesmoord.
(naderbij tredend)
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De oogen, de lippen
hetzelfde soort.
Zoo zoo, lijk je dus op een leeuw, jij Kronkel,
Als men je van achteren ziet, overdag!
Geef je nog raadsels op met dat gemonkel?
Geef je nooit antwoord — als toen? 0, ik ken je!
(roept naar de sphinx)

He, Kronkel, wie ben je?
EEN STEM (achter de sphinx): Ach, sphinx wie
ben je?
PEER GYNT: De Echo lijkt wel op Hollandsch!
sprekend !
DE STEM: Wie ben je?
PEER GYNT: Ze spreekt het Hollandsch uitstekend!
Daar heb ik dan toch iets heel nieuws ontdekt:

—

(in zijn zakboek noteerend)

„De Echo spreekt Hollandsch, Amsterdamsch
dialect".
BEGRIPPENVELD (van achter de sphinx te voorschijn komend):

Een mensch!
PEER GYNT: 0, zoo! stond hij daar te praten!
(weer noteerend)

„Kwam later tot andere resultaten".
BEGRIPPENVELD (met allerlei onrustige gebaren):
Een levensvraag —! Vergeeft u mij dat
Wat voert u juist heden tot deze contemplatie?
PEER GYNT: Een bezoek bij een van mijn jeugdvrienden.
Wat —?
BEGRIPPENVELD:
De Sphinx hier is...?
PEER GYNT (knikt bevestigend): Een oude relatie.
BEGRIPPENVELD: Fameus! En dat juist na dezen
--:

nacht!
hoofd
staat
bijna
op
springen!
arme
Mijn

Welaan: zegge uw mond mij dan wijze dingen: —
Wat is zij?
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PEER GYNT: Als ge u daar gelukkig mee acht —:
Zij is „zich zelf."
BEGRIPPENVELD (maakt een sprong in de lucht):
Ha! der wereld ontraadseling daagt nu! Gij
Zijt toch wel zeker van wat gij daar spraakt —
„Zich zelf" ?
PEER GYNT:
Ja, tenminste zoo zegt zij mij.
BEGRIPPENVELD: „Zich zelf"! Het uur der omwenteling naakt!
(zijn hoed a f nemend)
Uw naam, geachte heer?
Peer Gynt, met verlof.
PEER GYNT:
BEGRIPPENVELD: Peer Gynt! Allegorisch! Dat
was te verwachten. —
Peer Gynt! Dat beteekent: de lang gewachte,
De wijze verklaarder der duistere stof.
PEER GYNT: Gij wachttet op mij —? 'k word te
zeer geprezen!
BEGRIPPENVELD: Wat zijt gij?
PEER GYNT (bescheiden): Ik poogde voortdurend
te wezen
„Mijzelf". De rest — valt hier in mijn pas te lezen.
BEGRIPPENVELD: „Mijzelf"! Het wordt aldoor
curieuzer!
(hem bij de hand vattend)
Naar Kairo! keizer van 't mysterieuze!
PEER GYNT: Keizer?
BEGRIPPENVELD: Keizer —!
Hij erkent mij terstond —!
PEER GYNT:
BEGRIPPENVELD (hem met zich trekkend):
De verklaarder -- die het eigen „zelf" uitvond!
—
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In Kairo. Een groote binnenplaats, door hooge
muren en door gebouwen omgeven. Tralievensters;
ijzeren kooien; vier oppassers. Begrippenveld leidt
Peer Gynt naar binnen; sluit de poort en steekt den
sleutel in zijn zak.
PEER GYNT (om zich been ziende): Dit hier is
dus de geleerdenkring?
BEGRIPPENVELD: Hier vindt gij de heele verzameling:
Een zeventig en nog daag'lijks vermeeren
Zij die op 't wereldraadsel studeeren...

(tot de oppassers)
Michel, Schlingelberg, Schaapman, Pauw —
In de kooien met jullie, gauw!
DE OPPASSERS: Wij —?
BEGRIPPENVELD: Wie anders? Wij zijn nou
quitte!
Draait de" acrd, dan draaien wij ook, als je ziet.

(hij dringt hen een kooi binnen)
Hij is heden gekomen, de groote Peer, -De rest volgt van zelf — ik zeg nu niets meer.

(hij doet de kooi op slot en werpt den sleutel in
een waterput)
PEER GYNT: Mijnheer de dokter — mijnheer de
president...
BEGRIPPENVELD: Beiden geweest — dat heeft
nu een end...
gij zwijgt toch in dit verband?
Mijnheer Peer
PEER GYNT (in stijgende onrust): Hoe dat?
BEGRIPPENVELD: Gij luistert toch naar mijn
rede?
PEER GYNT: Ik wil hopen...
BEGRIPPENVELD (trekt hem naar een hoek en

f l u istert):
Het absolute verstand
Is gister-avond klokke elf overleden.
PEER GYNT: God helpe mij —!
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BEGRIPPENVELD: Ja, dat is zeker verschrik'lijk
En voor mij in mijn positie dubbel onverkwik'lijk,
Want met dit huffs was 't tot elf uur niet pluis: —
't Gold voor 'n gekkenhuis.
PEER GYNT:
Voor een gekkenhuis?
BEGRIPPENVELD: De vroeger „krankzinnigen",
mijnheer,
Zijn naamlijk sinds gisteravond zonder meer
Normaal geworden, verstandig in den zin
Van 't nieuwe verstand,
wat tevens het begin
Van den waanzin der vroeger „gezonden" beduidt,
Sinds dat de klok hier elf uur heeft geluid.
PEER GYNT: Gij spreekt van de klok: — 't is mijn
tijd, ik moet gaan...
BEGRIPPENVELD: 't Is uw tijd? Gij herinnert
nog juist mij er aan!

(hij opent de deur en roept)
Gij kunt u buiten uw hol begeven:
Het verstand is dood, Peer Gynt hij leve!
PEER GYNT: Neen, waarde!...

(de krankzinnigen komen, de een na den ander,
op de binnenplaats)
BEGRIPPENVELD: Uwe nooden zijn thans voorbij!
De dageraad der bevrijding is nabij!
Uw keizer staat vöör u!
Keizer?
PEER GYNT:
Zooals 'k zei.
BEGRIPPENVELD:
PEER GYNT: Neen! de eer die gij mij hier wilt
betoonen...
BEGRIPPENVELD: Nu vooral geene valsche bescheidenheid toonen!
PEER GYNT: De duivel zal mij...!
Nu moedig gezind!
BEGRIPPENVELD:
Bijna alles op aard is nieuw als 't begint.
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(tot een Fellah, die een mummie op zijn rug
draagt 1
)

Koning Apis, mijn hooge heer, hoe gaat het?
DE FELLAH (wild tot Peer Gynt): Ben ik koning
Apis?
PEER GYNT (achter Begrippenveld retireerend):
Ja, helaas staat het
Met mijn weten hier uiterst matig,
Doch, te oordeelen naar uw toon, zoo statig...
DE FELLAH: Nou lieg jij ook!
BEGRIPPENVELD:
Uwe Hoogheid verklare
Hoe de zaken staan.
DE FELLAH (wendt zich tot Peer Gynt): Hoor mijn
wedervaren: —
Wien draag ik hier wel van achteren —?
Een koning, die als Apis gebood!
Nu heet hij nog maar een mummie
En is bovendien allang dood.
Hij bouwde de pyramiden
En hij hieuw de groote sphinx,
En voerde oorlog, als de dokter het uitdrukt:
Met de Turken, naar rechts en naar links.
En daarom heeft ook Aegypte
Hem als God te prijzen geleerd
En in zijne tempels hem onder
Het beeld van een os vereerd.
Als gij mij een raad kunt geven,
Maak mij dan daarmede rijk: —
Wat moet ik doen om te worden
Aan koning Apis, den groote, gelijk?
PEER GYNT: Uwe Hoogheid bouw' pyramiden,
En hij houw' eene groote sphinx,
En voer' oorlog, als de dokter het uitdrukt:
Met de Turken, naar rechts en naar links!
1 ) De Fellah is denkelijk wel parodistisch bedoeld voor
Zweden, dat zoo prat ging op zijn XVIIIden eeuwschen Koning Karel XII, die naar a lle zijden oorlog voerde.
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DE FELLAH: Ja, dat zijn me fraaie woorden!
Een fellah! een hong'rige luis!
'k Ben blij wanneer ik mijn woning
Rein houd van rat en muis.
Nee, man —: dan iets beters uitvinden,
Dat groot maakt en niet wordt bespot,
En bovendien mij gelijk maakt
Met hem, hier van acht'ren: dien God!
PEER GYNT: Als uwe Hoogheid zich eens ophing,
En daarop in den schoot der aard
Verbleef in den vorm van een mummie,
En evenzoo dood-bedaard?
DE FELLAH: Mijn leven voor een strop dan!
Aan de galg met huid en haar!
Het onderscheid zal niet heel groot zijn —
En uitgewischt binnen het jaar.

(hij verwijdert zich en maakt aanstalten om zich
op to hangen)
BEGRIPPENVELD: Dat was ook een persoonlijkheid, --•
Een man met methode —
PEER GYNT:
Zooals u zeit...
Maar — hangt hij zich daar heusch op? God zal
me bewaren!
'k Word duizelig; — zal men mij niets besparen!
BEGRIPPENVELD: Een overgangstoestand: 't is
gauw beslist.
PEER GYNT: Waarheen „ overgang" ? Vergeef me
mij is 't...
BEGRIPPENVELD (hem vasthoudend): Bent u
gek mijnheer?
PEER GYNT: 't Komt niet in mijn gedachten!
(Tumult. Minister Hussein dringt door de groep)
HUSSEIN: Men heeft mij gemeld: een keizer is
hier —?
--

(tot Peer Gynt)
Bent u het?
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PEER GYNT (wanhopig): Zoo zeker als tweemaal
twee vier!
HUSSEIN: Goed. -- Hier zijn stukken die op antwoord wachten.

(diep buigend)
Ik ben een schrijfveder.
PEER GYNT (nog dieper buigend): En ik, gelijk
bekend,
Een waardeloos keizerlijk perkament.
HUSSEIN: Mijn noodlot, heer keizer, komt hierop
neder:
Men houdt mij voor 'n zandvat en 'k ben schrijfveder.
PEER GYNT: Het noodlot, heer veder, van mijn
leven
Is, dat ik papier ben en nooit werd beschreven 1 ).
HUSSEIN: Stelt u zich voor, hoe ik heb geleden
Als een schrijfveder, door niemand besneden!
PEER GYNT (maakt een sprong): Weet u wel hoe
het een renbok bekomt,
Die van boven afspringt en nooit beneden aankomt?
HUSSEIN: Een mes! Ik ben stomp! Op! Snijdt mij
bij tij d !
De wereld gaat onder, als men mij niet snijdt!
BEGRIPPENVELD: Hier hebt gij een mes!
HUSSEIN (het grijpend): Ha! inkt op te lekken!
Wellust zich te snijden —!

(hij snijdt zich in zijn hals)
BEGRIPPENVELD (uitwijkend): Geen viekken!
geen vlekken!
PEER GYNT (in stijgenden angst): Houdt hem vast!
1) In den zin dat er nooit lets degelijks op geschreven werd,
m.i. is de gedachte aan Solvejg hier wat ver gezocht.

--
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HUSSEIN: „Houdt mij vast"! 0, woord der gegenade!
Houdt vast de veder! Papier uit de lade!
(hij valt om)
Ik ben nu verbruikt. Schrijf als grafschrift op mij:
Als schrijfveder leefde en stierf hij!
PEER GYNT (wankelend): Wat moet ik —! wat
geef mij moed!
ben ik? Gij groote 1 )
Ik ben alles wat je wilt: Turk, boef, een Jan
Klaassen,
Een kobold
maar help mij: — ik voel mij niet
goed!

(schreeuwend)
Ik weet niet meer hoe ik je noemen moet —
Maar help mij
jij helper van alle dwazen!

(hij valt flauw)
BEGRIPPENVELD (met een strookrans in zijn hand

maakt een sprong en zet zich schrijlings op hem):
Daar valt hij flauw! Bewijs hem eer
Door hem in 't stof zijn kroon te geven!

(hij drukt hem den krans op en roept)
De keizer van het „zelf", hij moge leven!
Hij leve hoog de groote Peer!
1 ) Volgens Logeman zou Peer Gynt zich hier feitelijk tot
Begrippenveld richten (wiens naam hij vergeten is) al klinken
zijn woorden tegelijk als een hulpgeroep tot den hemel.
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VIJFDE BEDRIJF.
Aan boord van een schip in de Noordzee bij de
Noorsche kust. Zonsondergang. Stormachtig weer.
— Peer Gynt, een krachtig oud man, met grauw
haar en baard, staat achter op het huttendek; hij is
half als een zeeman gekleed, met boezeroen en hooge laarzen; zijn kleeren zijn wat oud en versleten;
hij is zelf gebruind en heeft een hardere gelaatsuitdrukking. De kapitein van het schip staat aan het
stuurrad bij den stuurmansmaat. De bemanning
verderop.
DE KAPITEIN (naar voren roepend): Twee than

aan 't rad, -- en lantarens in orde!
Het zal vannacht nog wel leelijk worden!
PEER GYNT: Waar ligt nu de Hartejg? 1 )
Daarginds in de bocht.
DE KAPITEIN:
PEER GYNT: 4 juist.
DE KAPITEIN: U heeft hier de streek al eenmaal
bezocht?
PEER GYNT: Ik passeerde hier eens als jonge bloed
En zoo'n vroegeren indruk onthoudt men soms
goed.
(hij spuwt in zee en staart naar de kust)

Zijn wij binnen vöör dag?
Met den dageraad, —
DE KAPITEIN:
Wanneer 't niet Al to hard spoken gaat.
PEER GYNT: In 't Westen betrekt het vrind.
DE KAPITEIN: Roer scherp stuurboord! Vlak
voor den wind! -1

84

) Spreek uit: Hoorteig.

DE VREEMDE PASSAGIER 1 ) (staat in 't donker
op eens nagst Peer Gynt en groet vriendelijk):

Goeden avond!
PEER GYNT: Goeden avond! — Hoe komt u zoo
hier —?
DE PASSAGIER: Ik ben, met verlof, uw medepassagier.
PEER GYNT: Ik meen — dat er geen passagiers
meer zijn.
DE PASSAGIER: Een kleine vergissing — dat was
maar schijn.
PEER GYNT: Maar, waart gij hier dan tot heden
zoek?
Een raadsel —
DE PASSAGIER: Daags hou ik me gedekt.
PEER GYNT: U bent misschien ziek? U bent wit
als een doek —
DE PASSAGIER: Nee, toch niet —: ik voel mij
zeer opgewekt.
PEER GYNT: Kijk 't stormen!
DE PASSAGIER:
Ja, een gezegende storm!
PEER GYNT: Gezegend?
DE PASSAGIER: De zee gaat hoog, het is enorm!
Kostlijk! Het water voel 'k langs mijn tanden
loopen:
Hoeveel wrakken zal deez' nacht wel doopen, —
En hoevele lijken voor visch en worm!
PEER GYNT: Beware!
DE PASSAGIER: Zag u al 'ns een in den strop —
Gestikt — verdronken —?
PEER GYNT:
'loud op! houd op!
1 ) Men kan hem het eenvoudigst opvatten als de „doodsangst" van den vergrijsden Peer Gynt.
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DE PASSAGIER:' De lijken lachen, — doch wat
gedwongen;
En de meesten bijten graag op hun tongen.
PEER GYNT: Schei uit toch —!
DE PASSAGIER:
Een vraag -- ik dacht:
Wanneer het schip nu eens lek fiep vannacht —
En zonk —
PEER GYNT: U meent, dat zooiets gebeuren kan?
DE PASSAGIER: Wat zal ik zeggen, wat weet 'k
daarvan?
Maar gesteld, dat ik zwom en u onder zoudt gaan —
PEER GYNT: Ach, onzin —
DE PASSAGIER: Ik neem 't maar als moog'lijkheid
aan.
Doch — is zij, als hier, niet meer zoo heel vaag,
Dan voelt men gezindheid tot milde gaven —
PEER GYNT (in den zak tastend): Ah, geld!
DE PASSAGIER: Neen, -- maar ik had toch heel
graag
Uw zeer geeerde kadaver; mijn brave.
PEER GYNT: Dat wordt me te kras!
DE PASSAGIER: Uw lijk alleen, wel te verstaan.
Het is voor de wetenschap —
PEER GYNT:
Nou hier vandaan!
DE PASSAGIER: Bedenkt u toch, dat ik het u zal
loonen:
1k open u kunstig, om u te vertoonen.
'k Onderzoek in 't bijzonder den zetel der droomen —
En ga ook na waar de fouten door komen.
PEER GYNT: Pak je voort!
DE PASSAGIER: U bent niet in de stemming om
verder te spreken,
Dat komt misschien bij, als nog 'n poosje"' is
verstreken.
(vriendelijk groetend)
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Ik zie u bij 't zinken -- zoo niet van te voren!
Dan zult u in beter humeur naar mij hooren.

(af in de kajuit)
PEER GYNT: Mislijk, die wetenschaplijke waardigheid!
Zoo een vrijdenkersdom --

(tot den bootsman, die voorbij komt)
He: -- mijn medepassagier,
Vriendje, wat is dat voor 'n merkwaardigheid?
DE BOOTSMAN: Van geen ander als u weet ik hier.
PEER GYNT: Geen ander —? dat benauwt me
dan des te meer.

(tot het jongmaatje, dat uit de kajuit komt)
Wie ging door de deur daar?
JONGMAATJE:
De scheepshond, mijnheer.

(hij gaat verder)
DE WACHT (roepend): Land vlak vooruit!
PEER GYNT:
Sleept mijn kof f er aan!
Mijn geldkist!
DE BOOTSMAN: Wij kunnen hier nu niet vandaan!
DE KAPITEIN: De kluiverboom breekt!
De fok gaat er aan!
DE STUURMAN:
DE BOOTSMAN (schreeuwend van de plecht):
Grond voor den boeg!
We zijn naar de maan!
DE KAPITEIN:

(het schip stoot lek. Geschreeuw en verwarring)
Omgeving van een ho f stede in het gebergte. Op
den achtergrond, voor de ho f stede, wordt een verkooping gehouden, waarbij veel yolk verzameld is.
Drinkgelag en rumoer.
PEER GYNT 1 ) (op den voorgrond): Dezelfde weg
is het -- heen of weer,
Er uit of er in — 't komt op 't zelfde neer.
1 ) Hij is de eenige uit de schipbreuk, die met zijn vuisten
een boot bemachtigd en zich gered heeft.
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De tijd die knaagt en de beek droogt uit:
„Ga er om heen" zei de Kronkel, — dat sluit!
EEN MAN IN DEN ROUW 1 ): Er blijft niets meer
over dan rommelgoed.
(hij merkt Peer Gynt op)
Zijn er ook vreemden?
Wees gij hier gegroet!
PEER GYNT: Insgelijks! Het is hier een vroolijke
dag.
Is er doopfeest vandaag of bruilofsgelag?
DE MAN IN DEN ROUW: Men wijdt -- kan men
zeggen -- een nieuw tehuis:
De bruid ligt in een wormenkluis.
PEER GYNT: En wormen graaien er om den buit.
DE MAN IN DEN ROUW: Dat is het eind van 't
lied, — dan is het uit.
PEER GYNT: Alle liederen hebben datzelfde eind,
En alle zijn oud — 'k heb ze" als kind al gekend.
EEN TWINTIGJARIGE (met een smeltlepel):
Hier heb ik de eerste prijs geschoten:
Daarin heeft Peer Gynt zijne knoopen gegoten! 2)
PEER GYNT: Peer Gynt? Wie was dat?
DE MAN IN DEN ROUW: Ik weet maar alleen,
Dat hij zwager van den Dood en smid Aslak
scheen. 3
je
):
Vergeet
EEN MAN IN GRIJZE DRACHT 4
dan mij! Hoe heb ik het nou?
)

1) Aslak, de smid is, naar uit het volgende blijkt, vroeger
met de door Peer Gynt verleide en verlaten Ingrid getrouwd,
die juist begraven is en met wier nalatenschap de verkooping
in verband staat.
2) De verhalen over Peer Gynt zijn al overlevering geworden. Het zelf „gieten" van knoopen (een stukje metaal met
een paar gaten) was blijkbaar een oud boerengebruik, waaraan Ibsen beneden de figuur van den Knoopengieter ontleent.
3) „Zwager" in den zin van „verwant" - verwant dus met
de doode Ingrid, die hij eens verleid had en met Aslak, die
haar getrouwd had, of wel spottend het tegengestelde uitdrukkend: dat hij (sterk en gezond) even ver stond van den
dood als van Aslak (zijn vijand) .
4) Matz Moen (de bedrogen bruidegom uit het lste bedrij f) .
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DE MAN IN DEN ROUW: Vergeet je dan dat ze
je" in Haegstad niet wou?
DE MAN IN HET GRIJS: Nou ja — jij was niet
kieskeurig indertijd!
DE MAN IN DEN ROUW: Wanneer ze nu maar
niet den Dood nog misleidt! —
DE MAN IN HET GRIDS: Zwager! een slok op de
zwagerschap, wat!
DE MAN IN DEN ROUW: De duivel zij zwager!
wat is me dat!
DE MAN IN HET GRUS: Kom an nou, — het
bloed is nog niet zoo verdund: —
Men voelt zich nog altijd verwant aan Peer Gynt.
(samen af)

PEER GYNT (zachtjes): Men treft nog bekenden.
EEN JONGEN 1 ) (den man in den rouw naroepend):
Ga je verteren
Moeder, die komt je dan na uit haar graf!
PEER GYNT: Hier kan men nu niet met de boeren
beweren:
Hoe dieper je graaft, hoe beter ben je" af.
EEN JONGE BOER (met een rendierschedel):
Hier is de renbok, die van omhoog
Eens met Peer Gynt van den Gendin afvloog!
EEN ANDER (met eeri hamer, roept den man in
--

den rouw na):

He! jij daar, Aslak, ken je dien hamer?
Heb je daar vroeger de noot mee gekraakt?
EEN DERDE (met leege handen): Matz Moen, hier:
de mantel, die onzichtbaar maakt!
Daarmee kwam Peer Gynt eens in Ingrid haar
kamer.
1 ) Blijkbaar een zoon van Ingrid en Aslak, (niet van Peer
Gynt en haar, daar hij dan reeds lang volwassen zou zijn), of
wel een jonge knecht van het erf, die de „bazin" „moeder"
noemt.
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PEER GYNT: Brandewijn jongens! En nou: laat
mij, oude,
Ook nog verkooping van allerlei houden.
EEN JONGE BOER: Wat is er te koopen?
PEER GYNT:
'n Slot heb 'k op aard,
Dat ligt in de bergen — van goede steen!
DE JONGE BOER: Een knoop is geboden!
PEER GYNT (op den brandewiln doelend):
Schenk er maar een! —
Lager te bieden, dat ging niet aan!
EEN ANDER: Hij is vroolijk, de oude!

(een troep schaart zich om hem)
PEER GYNT (uitroepend): Mijn sledepaard!
Wie biedt er?
EEN UIT DEN TROEP: Waar staat het?
Waar kan het staan?
PEER GYNT:
In 't Westen, waar de zon zinkt! Die kan je
loopen:
Zoo gauw kon Peer Gynt niet zijn leugens verkoopen!
STEMMEN: Wat heb je nog meer?
'k Heb paarten en -- schuim!
PEER GYNT:
Met schade gekocht! En de opbrengst —? niet
ruin.
EEN JONGE BOER: Roep af!
PEER GYNT: Een gezangboek -- van louter droomen!
Dat kan je voor een vischhaak bekomen.
DE JONGE BOER: Geen duit voor droomen!
Mijn keizerdom!
PEER GYNT:
1k gooi het je toe -- je kunt vechten er om!
DE JONGE BOER: Voigt ook nog de kroon?
Uit het prachtigste stroo.
PEER GYNT:
dan past ie je zoo.
Zet Naar maar
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Verder! Een Windei, nog goedbewaard!
't Grijze haar van 'n dwaas! Een profetenbaard!
Alles zal ik dat hier deponeeren.
Voor die mij den waren weg kan leeren.
DE VELDWACHTER (die zich bij den troep gevoegd heeft):

Als je nog lang hier zoo speelt voor 'n zot,
Mijn waarde, dan leidt de weg naar 't cachot!
PEER GYNT (met zijn hoed in de hand): 'k Geloof
,'t graag. Maar vriend, wat voor een man
Was die Peer Gynt?
DE VELDWACHTER:
Je neemt me --?
PEER GYNT:
Geen kwestie van!
DE VELDWACHTER: Weet ik veel, — men zegt
dat hij zoowat dichtte. 1 )
PEER GYNT: Een dichter —?
DE VELDWACHTER: Ja: --- wat er maar groots
bestaat
Dat droeg hij zoo voor, alsof hij 't had gemaakt.
Maar genoeg, ik heb hier wel andere plichten —
(hij wit gaan)

PEER GYNT: En — waar is hij nu, die bijzondere
klant?
DE VELDWACHTER: Hij voer over zee, naar een
heel ver land.
Daar ging het hem slecht, als vooruit was gezeid, —
Nu is hij gehangen -- al voor langen tijd.
PEER GYNT: Gehangen? -- krek als ik het had
gedacht:
Die Gynt zaliger heeft het dan Koog op gebracht!
1)

d.w.z. een phantast resp. leugenaar was.
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Pinksteravond. Een Koog bosch. In de nabijheid,
op een stuk akkerland, een hut met een rendiergewei boven de deur. Peer Gynt kruipt tusschen
struikgewas rond en verzamelt wilde uien.
PEER GYNT: Dit is wel een houding ten langen
leste
Maar verder —? Alles probeeren en behoud het
beste!
Zoo heb ik afgedaan: vanaf boven -- een Caesar,
Tot beneden — den grasvreter Nebukadnezar.
Zoo kom ik dan toch tot den bijbel, als schild,
En wordt de grijsaard aan moeders borst weer
getild;
Van de" aard immers stammen wij, naar ons
weten,
Daarom ook den buik dan maar vol gevreten.
Moet ik eens sterven -- waar 'k toch niet aan ontkoom'
Dan kruip ik onder een verwaaiden boom,
Om als een beer blaren op mij te spreiden,
En met letters als koeien in den bast te snijden:
Hier rust Peer Gynt, die 't land heeft gesierd,
Keizer van al het ander gediert'.
(hij lacht bij zichzelf)
Keizer?
Nee, daarvan geef ik nou den brui!
Je bent geen keizer — je bent maar een ui.
Nu zal ik je eens gaan schillen, mijn Peer!
Het helpt je niets, al doet 't nog zoo een zeer.
—

--

(hij neemt een ui en plukt er de schubben een voor
af)::
Daar is de eerste schil afgehecht: --=
De gestrande, die om zijn leven vecht.
te min! 1 )
Hier is het goudgraversvel
Het sap is 'r uit — was er ooit wat in?
Die dikhuid hier, met die slippen voor twee,
Is de pelsjager aan de Hudsonzee.
1 ) Na zljn Egyptisch avontuur heeft hlj blijkbaar nog heel
wat gezworven.

92

Dit lijkt op een kroon hier, — dat 's niks gedaan!
Die laten wij zonder meer maar gaan.
Hier de" oudheidonderzoeker, kort maar pezig,
En hier de „Profeet" — die is frisch en vleezig.
Dit blad, dat zoo week om mijn vinger kleeft,
Is de heer, die heer-lijk en in vreugd heeft geleefd.
Het volgend schijnt ziek: het heeft zwarte plekken —
Dat kan men op negers of papen betrekken.
(hij plukt meerdere tegelijk af))
Dat houdt maar niet op! Al maar laag onder laag!
Komt dan de kern niet? — dat blijft maar de vraag!
(hij plukt den heelen ui uit elkaar)
Tot het het binnenste binnen -- het wordt al fijner! -Enkel schubben -- al maar kleiner en kleiner.
De natuur is geestig!
(hij werpt de rest weg)
De duivel mag 't halen!
Ga je — eens aan het denken, dan raak je aan
het malen.
Nou: hier valt niet veel meer omver to stooten,
Want ik ga hier veilig op mijn vier pooten.
(zich in den nek krabbend)
Wonderlijk komt mij de wereld toch voor!
Het leven, als men zegt, heeft een vos achter
't oor, 1 )
Maar grijpt men er naar, dan is hij gevlucht,
En men vangt heel iets anders — of leege lucht.
(hij is in de nabijheid van de hut gekomen, ziet
haar en wordt opmerkzaam)
Deze hut hier —? In het naaldhout —! Hm!
(hij wrij f t zich de oogen uit)
Ja -- mij is 't,
Alsof ik daar eenmaal toch meer van wist: —
Die rendierkop, die van de deur neerstaart -- —!
Een meermin -- van onder een visschenstaart —!
9 Spreekwoordelijke
ke uitdrukking voor: dubbel spel spelen.
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Nee! geen meermin: -- spijkers en planken, die
trachten

De hut to behoeden voor koboldgedachten —!
SOLVEJG (zingend in de hut): Nu is voor de Pinkster hier alles klaar.
Lieve jongen van mij daar ginder
Laat ik je maar
Bij je werk niet jachten,
Dat je niet slooft, —
Ik wacht, ik zal wachten,
Zooals 'k heb beloofd.
PEER GYNT (staat stil en doodsbleek op): Eene die
trouw bleef — en een die vergat;
Een die een leven verspeelde --" en eene die
wachtend zat.
En nooit meer keert zich dat om!
0, ernst!
Hier was mijn keizerdom
0, angst!
(af in het tvoud)
Een andere plek in het bosch.
De knoopengieter komt, met een gereedschapskist
en een grooten smeltlepel, van een zijweg.

DE KNOOPENGIETER 1 ): 'k Wensch je goeien
avond!
'k Wensch je "evenzoo!
PEER GYNT:
DE KNOOPENGIETER: Je hebt haast he? Waarheen ga je''' alzoo ?
PEER GYNT: Naar 't kerkhof.
DE KNOOPENGIETER: Naar 't kerkhof? — Pardon, waarde h eer,
Dan heet je (een papier inkijkend)
— 'k zie siecht — waarschijnlijk ook Peer?
PEER GYNT: Peer Gynt, als men zegt.
1 ) De algemeene idee van de figuur ontleende Ibsen wellicht aan bijbelplaatsen als Jeremia VI, 29; IX, 7. (Zie ook
noot 2 op blz. 88).
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DE KNOOPENGIETER: Dat tref ik dan goed!
Juist hij is 't, die ik hier halen moet.
PEER GYNT: Mij halen —? Wat wil je?
DE KNOOPENGIETER (zijn smeltlepel toonend):
Wat heeft dit voor zin —?
Een knoopgieterslepel! En jij moet er in.
PEER GYNT: Waarvoor?
DE KNOOPENGIETER: Om versmolten te worden.
PEER GYNT: Om versmolten te...?
Alles is al in orde:
DE KNOOPENGIETER:
Je graf is gegraven, je kist besteld,
Je lijf voor de wormen in het veld —
Maar je ziel kom 'k, als ze mij bevalen,
Hier in den naam van mijn Meester halen.
PEER GYNT: Onmoog'lijk! zoo zonder mij voor te
bereiden —!
DE KNOOPENGIETER: Men pleegt bij geboorten
en overlijden.
In stilte den feestdag te"overleggen
En den eeregast vooraf geen woord te zeggen.
PEER GYNT: Ja -- juist ja. Vergeef ine,''' ik ben
wat van streek.
Je bent dus —?
DE KNOOPENGIETER: Knoopengieter -- zooals
reeds bleek.
PEER GYNT: 'k Begrijp, ja -- het kind heeft verschillende narren.
Ei kijk nou eens Peer, waartoe wij hier
kwamen ! —
Maar oude, je bent, dunkt me, slecht ingelicht!
En denkelijk wordt mij te veel toegedicht:
Ik ben niet zoo erg, als jullie wel dacht,
Ik heb toch ook goede dingen volbracht —
In 't ergste geval ben ik hier op aarde
Een sukkel geweest, maar geen z ondaar, mijn
waarde.
.
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DE KNOOPENGIETER: Daar zeg je het zelf en
ziet het juist in:
Je bent geen zondaar in hoogeren zin.
Dus ga je ook niet naar de hel, als gezegd,
Maar kom je als andre' in mijn lepel terecht.
—

—

PEER GYNT: Noem 't hoe je wilt -- lepel of hel:
Een vlam of een oven, het brandt even fel.
En pak je nou voort!
DE KNOOPENGIETER: Je houdt je te groot!
Meen je dat 'k hink op een paardenpoot? 1 )
PEER GYNT: Op paarde'- of op vossepooten,
man -Ga he-en! het gaat me geen bliksem an!
DE KNOOPENGIETER: Mijn beste, je vergist je
volkomen,
Ik ben hier niet voor gekheid gekomen;
En nu kom ik op de zaak terecht:
Je kondt, zooals je het zelf hebt gezegd,
Niet tot de groote zondaars behooren,
Nauw' tot de middelmaat'ge...
PEER GYNT:
Dat mag 'k hooren.
Dat klinkt al beter. . .
DE KNOOPENGIETER:
Heb maar geduld;
Doch dat je je deugdzaam noemen zult...
PEER GYNT: Wie verwacht, dan ook daad'lijk
't hoogste geluk!
DE KNOOPENGIETER: Je bent dus iets halfs -niet uit een stuk.
Een zondaar van werkelijk groote portuur
Vindt men tegenwoordig niet ieder uur.
Met modderen wordt maar weinig volbracht:
Een zonde eischt ernst, een zonde eischt kracht!
PEER GYNT: En dus is het logisch als je mij spaarde!
DE KNOOPENGIETER: En dus wordt je omgesmolten, mijn waarde!
1)
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1k ben niet de duivel.

PEER GYNT: Wat voor manieren nam jullie hier
aan,
Terwijl ik ver was van jullie vandaan?
DE KNOOPENGIETER: Dat gebruik is al tijdens
de slang zoo geboren —
Opdat er geen waarde zou gaan verloren.
Je kent toch het gieten, en weet ook wel: vaak
Liep er een gietsel min of meer spaak,
Wanneer je geen gat in de knoopen Boot, —
Wat deed je daarmee?
PEER GYNT:
'k Heb ze weggedaan.
DE KNOOPENGIETER: 0 ja: John Gynt was in
weggooien groot,
Zoolang hij nog geldzak aan geldzak had staan.
De Meester echter pakt 't anders an —
En blijft daarom ook een zekerder man.
Hij gooit niets weg van nog eenige waarde,
Dat als grondstof nog iets beteekent op aarde.
Jij was nu gedacht als een blinkende knoop
Op het kleed van de weerld -- maar het gat was
niet goed;
Vandaar, vriend, dat je op den afvalshoop —
En dan weer opnieuw in gebruik komen moet.
PEER GYNT: Je giet toch uit mij niet, naar ik hoop,
Met anderen samen een nieuwen knoop?
DE KNOOPENGIETER: Ja zeker smelt ik je
same op mijn oven;
Daar heeft al menig aan moeten gelooven.
PEER GYNT: Nee! zeg ik, nee! Daarvoor zul je
mij sparen!
Ik wil niet! Alles — maar dät niet voor mij!
DE KNOOPENGIETER: Wat: „alles" —? ten hemel to varen -Daarvoor is de weg nu eenmaal niet vrij.
PEER GYNT: Ik leg me neer bij mijn eerlijke
straf —
Maar van mijn zelf daar blijf je af!
—

—
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Wat voor mij billijk is wil je verduren!
Je kunt mij naar hem met den paardenpoot
sturen:
Een honderd jaartjes -- mocht je zooveel verlangen —
Nou : daarvoor geef ik me desnoods gevangen;
Maar dit -- dit andere: als een stuk klei
Gekneed to worden in een groote brij,
Dat lepelgedoe, die onteig'ningsmethode -Ik leg mij niet neer bij zulk soort van mode.
DE KNOOPENGIETER: Maar Peer, wat moet dat
nou allemaal,
Voor zulk een kleingheid zoo een kabaal!
Een man, die nooit nog zichzelf is geweest —
En die nou den dood zoo verschrikkelijk vreest!
PEER GYNT: Wat is de man niet geweest —? Oho!
Peer Gynt is wat anders geweest? zoo zoo! —
Och kom nou! dat geldt toch een ander persoon!
Staat daar heusch Peer? niet Rasmus of John?
DE KNOOPENGIETER: Die heb ik sinds langen
tijd omgegoten —
Korn nu maar goedschiks, 't is eenmaal besloten.
Ik heb het hier schriftlijk.
Geef mij dan nog tijd!
PEER GYNT:
DE KNOOPENGIETER: Wat wil je daarmee?
PEER GYNT: Bewijze',— als gezeid,
Dat ik mijzelf was, al mijne dagen.
En dit was toch wel het voornaamste,' als we
zagen.
DE KNOOPENGIETER: Bewijzen?
Getuigen zal ik gaan halen.
PEER GYNT:
DE KNOOPENGIETER: 'k Vrees, dat je mijn
Meester maar wat wilt verhalen.
PEER GYNT: Een klein poosje! Men wordt maar
eenmaal geboren,
En zou dan toch graag ook nog verder bestaan;
Wij zijn het dus eens?
1
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DE KNOOPENGIETER:
Je kunt nu gaan,
Maar het naaste kruispunt ben je verloren.
(hij wil gaan)

PEER GYNT: Ein vraag alleen nog: —
Wat beteekent dat „wees u zelf" in den grond?
DE KNOOPENGIETER: Die vraag klinkt wel
wonderlijk in den mond
Van een, die zooeven...
PEER GYNT:
Nu, antwoord dan toch!
DE KNOOPENGIETER: Je zelf zijn is: je zelf
regeeren,
Of, zoo je een duidlijker beeld nog wilt —
Uw Meesters wensch, gelijk een schild,
Bij 't zwaard, de wereld toe te keeren 1 )
PEER GYNT: Doch als men nu moeilijk weet te
bepalen
Wat de Meester dan wilde?
DE KNOOPENGIETER: Dat moet men voelen.
PEER GYNT: Maar hoe vaak doen booze geesten
ons dwalen, --En dan gaat men onder, bij 't beste bedoelen.
DE KNOOPENGIETER: De Duivel is nergens beter
te spreken,
Dan juist waar zulke gevoelens ontbreken.
PEER GYNT: Dit is me zoo'n ingewikkelde zaak,
Dat 'k dan maar liever aan dat „zelf zijn" niet
raak.
Het is misschien moeilijk bewijze' aan te voeren,
Ik zal dus dat strijdpunt maar niet meer aanroeren. —
Maar toen ik zooeve'" in 't bosch was gezeten,
Voelde ik toch, eerlijk gezegd, mijn geweten:
Je hebt toch gezondigd, dacht 'k, in je leven...
1 ) Deze omschrijving door Ibsen van het „zich zelf zijn"
mag te gelangrijker heeten, daar uit het probleem is, dat al
zijn later dramatisch werk in verscheiden zin zal bezielen.
(Zie nader: Logeman aant. regel 4381) .
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DE KNOOPENGIETER: Daar begin je nou weer
van voren of an...
PEER GYNT: Ik meen echte zonden, mijn goede
man,
Niet alleen met de daad, ook in woord en streven:
In den vreemde was ik nu juist geen philister,
DE KNOOPENGIETER: Nu gored: toon mij dan
je zondenregister!
PEER GYNT: Geef mij alleen tijd om een priester
te zoeken:
Dan biecht ik en laat hem alles goed boeken.
DE KNOOPENGIETER: Ja -- bracht je mij zoo
een lijst hier mee,
Dan liet ik je met mijn lepel in vree.
Maar mijn order, Peer...

(hij dreigt met het papier en verdwijnt)
PEER GYNT: Zoo doodarm keert een mensch, aan
het eind van het lied,
Dus weerom in den grauwen mist van het niet.
Jij, lieflijke aard, wees niet boos op mij,
Dat 'k op je grand trad ten niemands bate.
Jij, liefelijk zonlicht, hoe straalde jij
Op een huffs, waar niemand je in kon laten!
Geen mond sprak een dankgebed bij jail licht,
De bewoner was weg, en alles was dicht.
Lieflijke zon, jij lieflijke aard -Waarom toefde mijn moeder aan jullie haard 1 )?
Geest is maar zeldzaam -- natuur treedt met
voeten 2
Het is hard zijn geboorte met het leven te boeten.
Omhoog wil ik, hoog, naar de toppen in 't blauwe,
Om eens nog de zon bij haar opgaan to aanschouwen,
Moe mij te staren naar 't beloofde land,
En zinke' order sneeuw -- als in eind'lijke haven;
).

1) d.w.z. waartoe heeft zij mij voortgebracht.

2) De zin is: de natuur is verkwistend en brengt maar zei.den iets van hooger waarde voort.
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Men mag daarop schrijven: Hier ligt „niemand"
begraven.
En dan —! Ja... van dat „dan" heeft niemand
verstand.
KERKGANGERS (zingend op den boschweg):
0 morgenstond
Naar 's Heeren stem
In vlammen komt gevlogen!
Uit menschenmond
Prijzen wij Hem
In liedre' aan 't licht onttogen!
PEER GYNT (krimpt verschrikt ineen): Niet daarheen zien! Daar is nacht en verderf ! -Ik vrees, dat ik dood was, lang vöör ik nu sterf.

(hij wil door het struikgewas wegsluipen, maar
komt weer op een kruispunt)
DE KNOOPENGIETER: Goeden morgen Peer
Gynt! Het register nog niet?
PEER GYNT: Het geluk is niet met me, zooals
je ziet,
Wat ik ook deed.
DE KNOOPENGIETER: Ja, 't is nu gedaan.
PEER GYNT:
Alles is gedaan.
De kerkuil bemerkt ons. 1 ) Hoor je hem klagen?
DE KNOOPENGIETER: Ik hoor alleen klokken...
PEER GYNT (op eens wijzend): Wat zie ik ginds
dagen?
DE KNOOPENGIETER: Een hut en niets anders.
PEER GYNT:
Wat klinkt in den wind —?
DE KNOOPENGIETER: Een vrouw zingt, niets
anders.
PEER GYNT:
Ja, daar -- darr vind
Ik het register...
1

) Bemerkt dat ik moet sterven.
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DE KNOOPENGIETER (hem bij den arm grijpend):
Je moet nu meegaan!
(Zij zijn uit het struikgewas gekomen en staan
vddr de hut; morgenschemering)
PEER GYNT: Mee moet ik gaan —? Däär is het!
Ga, man!
Pak je weg! Mij en mijn schuldboek wisten
Geen lepels te bergen -- al waren ze als kisten!
DE KNOOPENGIETER: Tot het naaste kruispunt
dan, Peer — maar dan!...
(hij verdwijnt op een zijweg)
PEER GYNT (het huts naderend): Dezelfde weg
is het -- heen of weer,
Er uit of er in -- 't komt op 't zelfde neer.
(hij blijftt staan)
Diep, diep -- ach, om diep te klagen:
Zbö weer te keeren aan 't eind zijner dagen!
(hij doet eenige stappen, maar blijft dan weer
staan)
„Er om heen" zei de Kronkel!
(hij hoort zingen in de hut)
Neen, deze maal Peer:
Middendoor -- al doet de weg nog zoo zeer!
(hij ijlt naar de hut; op hetzel f de oogenblik treedt
Solveig de deur uit, gekleed om naar de kerk te
gaan, het gezangboek in een doek geslagen, een staf
in de hand; zij stoat daar hoop en mild)
PEER GYNT (zich neerstortend op den drempel):
Hier is een zondaar! Je vonnis! — zeg 't vlug!
SOLVEJG: God zij geloofd! daar is hij terug!
(zij tast naar hem 1)
PEER GYNT: Klaag de overmaat van mijn zonden
aan!
SOLVEJG: Mijn eenige jongen, je" hebt niets
kwaads gedaan!
(zij tast weer vddr zich en vindt hem)
1) Zij is bijna blind geworden.
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DE KNOOPENGIETER (van achter het huis):
Het register, Peer Gynt?
PEER GYNT:
Roep luid uit mijn schuld!
SOLVEJG (zich tot hem neerlatend): Door jou werd
mijn leven een zalig lied.
Wees gezegend! Je hebt je belofte vervuld!
Gezegend den Pinksterdag, die je hier ziet!
PEER GYNT: Verloren!
SOLVEJG:
Bij Hem daarboven is de genade!
PEER GYNT: Verloren! (met een glimlach) Tenzij
je raadsels kon raden!
SOLVEJG: Noem ze.
PEER GYNT: Noem ze!" ach dat weet geen een
geest!
Zeg dan, waar Peer Gynt al dien tijd is geweest?
SOLVEJG: Is geweest?
PEER GYNT: Is geweest, — met wat voor heilig
zaad
In zijn borst -- dat hem zijn God heeft gegeven!
Kun jij dat zeggen? Zoo niet, dan is 't te laat —
En moet ik afstand doen van dit leven.
SOLVEJG (glimlachend): 0, dat raadsel is licht.
Zeg dan, waar 'k ben geweest!
PEER GYNT:
Waar was ik, met in mij de god'lijke geest,
En geteekend, zooals het Hem beliefde?
SOLVEJG: In mijn Gelooven, en in mijn Hopen
en in mijn Liefde! 1 )
PEER GYNT: Wat zeg je —! Stil! Maak 't niet te
zwaar voor mij!
Een moeder zijt ge, die haar kind zoo lief heeft! 2)
') Zijn beste zelf heeft in Solvejg geleefd, door wier bovenaardsche liefde ( „das Ewig-Weibliche") z'n genade mogelijk
wordt.
2 ) „Moeder" van het beste, het goddelijk beeld, in Peer
Gynt.
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SOLVEJG: Een moeder, — doch wie is zijn vader?
Hij
Die hem om der moeder wille vergeeft.
PEER GYNT (teruvijl een lichtstraal over hem valt):
Moeder, Vrouw, Maagd — o gij vlekkelooze!
Berg me in uw ziel voor den Booze!
—

(Hij klemt zich aan haar vast en verbergt zijn geIaat in haar schoot. Lange stilte. De zon gaat op).
SOLVEJG (zacht zingend) 1 ):
Slaap dan lieve jongen van mij!
Ik wieg je en ik zal waken. —
Op mijnen schoot heeft mijn jongen gespeeld,
Heeft zijn moeder zijn leven met hem gedeeld.
Aan moeders Borst heeft mijn jongen gerust,
Zijn leven lang. God zegen je, wees jij gekust!
Mijn hart heeft hem het zuiverst bemind
Zijn leven lang. Nu is hij zoo moe, mijn kind.
Slaap dan, lieve jongen van mij!
Ik wieg je en ik zal waken!

(Met heldere stem in het daglicht).
Ik wieg je en zal waken; —
Slaap en droom lieve jongen van mij!
1) Naar een uitlating van Ibsen zelf, zingt Solvejg hier zijn
doodslied.

104

