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Bij den zelfden uitgever verschenen de gezamenlijke werken van IBSEN in een groote
zeer verzorgde uitgaaf, en wel:
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HENRIK IBSEN

....

DRAMATISCHE WERKEN
0

UIT HET NOORSCH VERTAALD DOOR 0

CLANT VAN DER
ER MIJLL PIEPERS
4 deelen groot te zamen 1443 bladzijden,
met 30 afbeeldingen en portretten.
Prijs 4 dln. à f 1.95 p. deel, in prachtti. f 2.95
De prijs per deel afzonderlijk gekocht f 2.30
in prachtband f 3.30.
Een Ibsen-vertaling die hoog gewaardeerd kan
worden, in een fraai verzorgde uitgaaf.
Dr. W. G. C. Bijvanck.
Een belangrijke uitgaaf, goed geïllustreerd, en
fraai uitgegeven. N. Rotterd. Courant.
Mevrouw Clant van der Mij11-Piepers heeft ons
een zeer verdienstelijke vertaling gegeven van
Ibsen's tooneelspelen, door den uitgever voortreffelijk gedrukt en mooi uitgegeven. Deze Nederlandsche Ibsen-vertaling is in haar geheel een
aanwinst voor het Nederlandsche volk en een
arbeid van beteekenis.
Nieuwe Courant.
Rechtstreeks uit het Noorsch vertaald is deze
Nederlandsche Ibsen-uitgaaf nogg getrouwer dan
de Duitsche vertaling.
W. G. v. Nouhuys.
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28 JUNI 1881

(STAATSBLAD No. 124)

a

PERSONEN:
JOHANNES ROSMER, eigenaar

van Rosmersholm.

gewezen Predikant.
REBEKKA WEST, in

huis bij Rosmer.

Rector KROLL, Rosmer's zwager.
ULRIK BRENDEL.
PEDER MORTENSGAARD.

Juffrouw HELSETH, huishoudster op Rosmersholm.

Het stuk speelt op Rosmersholm, een oude heerenhoeve in den omtrek van een kleine stad aan de
fjord in westelijk Noorwegen.

EERSTE BEDRIJ F.
Huiskamer op Rosmersholm; ruim, ouderwetsch en gezellig.
Aan den wand rechts een porseleinen kachel, versierd met
versche berketakken en veldbloemen. Wat verder weg een
deur. In den achterwand een dubbele deur naar de vestibule.
In den linkerwand een raam en daarvóór een bloementafel met
bloemen en planten. Bij de kachel een tafel met canapé en
fauteuils. Rondom aan de muren hangen oude en nieuwe portretten van geestelijken, officieren en ambtenaren in uniform en
ambtsgewaad. Het raam staat open. Evenzoo de vestibuledeur en de buitendeur. Buiten ziet men een laan van hooge,
oude boomen, die verder naar de hoeve leidt. Zomeravond.
De zon is onder.
Rebekka West zit in een fauteuil bij het raam en haakt aan
een grooten, witten wollen doek, die bijna af is. Af en toe
kijkt zij spiedend uit tusschen de bloemen. Een oogenblik later
komt juffrouw Helseth van rechts binnen.

Juffr. H e 1 s e t h. 't Is zeker wel goed als ik zoo zachtjes
aan maar begin te dekken voor het avondeten, juffrouw.
Rebekka West. Ja, doe dat maar. De dominee zal wel
gauw komen.
Juffr. H e 1 s e t h. Tocht het daar niet erg, waar de juffrouw zit ?
Re b e k k a. Ja, wel een beetje. Wil u zoo goed zijn de
1

2

ROSMERSHOLM.

deur dicht te doen. (Juffrouw Helseth gaat de vestibuledeur
dicht doen; daarna gaat z ij naar het raam).
Juffr. Helseth (wil het raam dicht doen; kijkt uit). Maar
is dat de dominee niet, die daar loopt?
Rebekka (snel). Waar ? (staat op). Ja, dat is hij. (Achter
het gordijn). Ga wat op zij. Laat hem ons niet in het oog krijgen.
Juffr. Helseth (binnen). Deuk eens aan, juffrouw, — hij
begint weer het molenpad te gaan.
Rebekk a. Hij is gisteren ook het molenpad gegaan.
(kijkt tusschen het gordijn en het raamkozijn door). Maar nu
zullen wij eens zien ..
Juffr. H e 1 s e t h. Waagt hij zich over den vlonder
Rebekk a. Dat wou ik juist eens zien. (Even daarna).
Neen ... Hij keert om. Gaat ook vandaag weer boven over.
(Gaat weg van het raam). Een lange omweg.
Juffr. H e 1 s e t h. Och Heere ja. Het moet den dominee
ook wel zwaar vallen over dien vlonder te gaan. Dáár, waar
zoo iets gebeurd is ... .
R eb e k k a (legt haar haakwerk weg). Zij hangen lang aan
hunne dooden, hier op Rosmersholm.
Juffr. H e 1 s e t h. Weet u wat ik geloof, juffrouw ? Dat het
de dooden zijn die zoo lang aan Rosmersholm hangen.
Rebekka (kijkt haar aan). De dooden?
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, 't is om zoo te zeggen, alsof zij zich
niet heelemaal kunnen losmaken van hen, die achtergebleven zijn.
Rebekk a. Hoe komt u daarbij
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, anders zou dat witte paard toch wel
niet komen, denk ik.
Rebekk a. Wat is dat toch eigenlijk met dat witte paard ?
Juffr. H e 1 s e t h. Och, daar zal ik maar niet over praten.
Aan zoo iets gelooft u toch niet ... .
.

?

3

ROSME$SHOLM.

Rebekk a. Gelooft u er dan aan ?
Juffr. Helseth (gaat het raam dicht doen). Ik wil me
niet laten uitlachen door de juffrouw (kijkt naar buiten).
Neen maar, is de dominee daarna niet wéér op het molenpad ...?
R eb e k k a (kijkt naar buiten). Die man dáár ? (gaat naar
het raam). Dat is toch mijnheer Kroll !
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, juist, dat is de rector.
Rebekk a. Kijk, dat is aardig ! Want u zal zien dat hij
hier naar toe komt.
Juffr. H e l s e t h. Hij gaat waarlijk regelrecht het vlondertje over. En zij was toch zijn eigen vleeschef jke zuster .. .
Nou, dan zal ik maar gauw de tafel gaan dekken. (Af naar
rechts) .
(Rebekka staat een poosje bij het raam ; dan groet zij, glimlacht en knikt naar buiten. Bet begint donker te worden).
Rebekka (gaat naar de deur rechts en praat naar binnen).
Och, lieve juffrouw Helseth, u wil zeker wel zorgen voor iets
extra's van avond. U weet wel waar mijnheer Kroll het meest
van houdt.
Juffr. Helseth (achter de schermen). Jawel juffrouw, ik
zal er voor zorgen.
Rebekk a (doet de vestibuledeur open). Zoo, eindelijk
dan toch eens ! .... Hartelijk welkom, mijnheer Kroll !
Rector K r o 11 (in de vestibule .... zet zijn stok weg).
Dank u. Ik kom dus niet ongelegen ?
Rebekk a. U? Foei, schaam u toch ! .
K r o 11 (komt binnen). Altijd even beminnelijk. (Kijkt
rond). Is Rosmer soms boven op zijn kamer ?
Rebekk a. Neen, hij is nog aan het wandelen. Hij blijft
wat langer uit dan gewoonlijk. Maar nu zal hij wel dadelijk
komen. (wijst naar de canapé). Wees zoo goed zoolang plaats
te nemen.
.
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K r o 11 (legt zijn hoed weg.) Dank u wel (gaat zitten en
kijkt rond). Wat heeft u de oude kamer mooi en fleurig ge-

maakt. Bloemen aan alle kanten ... .
R e b e k k a. Rosmer houdt er zoo van frissche levende
bloemen om zich been te hebben.
K r o 11. En u toch ' zeker ook wel.
R e b e k k a. Ja, ik vind het zoo iets heerlijk bedwelmends.
Vroeger moesten wij ons dat genoegen ontzeggen.
K r o 11 (knikt bedroefd). Die arme Beate kon den geur
niet verdragen.
Re b e k k a. En ook de kleuren niet. Zij maakten haar
heelemaal van streek.
K r o 11. Ik weet het nog wel. (Op luchtiger toon). En hoe
staat nu het leven hier buiten ?
R e b e k k a. Wel, alles gaat hier zijn stillen geregelden
gang. De eerre dag is net als de andere ... En bij u thuis?
Uw vrouw ?
K r o 11. Och, lieve jurffouw West, laat ons maar niet
praten over mijn gezin. Er is daar toch altijd het een of ander
dat verkeerd gaat. Vooral in tijden als wij tegenwoordigbeleven.
R e b e k k a. (even daarna, gaat in een fauteuil zitten, bij
de canapé). Waarom is u ons heelemaal niet eens komen
opzoeken in de vacantie ?
K r o 11. Je moet de deur niet plat loopen bij de m enschen .. .
R e b e k k a. Nu maar, u wist toch wel hoe wij naar u
verlangden .. .
K r o 11.... en bovendien, ik ben immers op reis geweest .. .
Re b e k k a. Nou ja, die paar weken. U heeft verscheiden
volksvergaderingen afgereisd hè
K r o 11. Ja, wat zegt u daar wel van ? Had u ooit gedacht
dat ik op mijn ouden dag nog een politieke drijver worden
zou? He?
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Re b e k k a (glimlacht). Een beetje een drijver is u altijd
wel geweest, mijnheer Kroll.
K r o 11. Nou ja, zoo'n beetje voor mijn eigen plezier. Maar
nu wordt het bittere ernst voortaan ... Leest u bij geval die
radikale bladen.
R e b e k k a. Ja, ik wil niet ontkennen, dat .. .
K r o 11. Lieve juffrouw West, daar is niets tegen in te brengen. Althans niet wat u betreft.
R e b e k k a. Neen, dat dunkt mij ook. Ik moet toch op
de hoogte blijven ... weten wat er omgaat .. .
K r o 11. Nu, ik verlang ook in geen geval van u, als
vrouw, dat u partij kiezen zal in den burgertwist, ... ik zou
haast zeggen den burgeroorlog, die hier woedt ... Maar u
heeft dus ook gelezen hoe die heeren van „het volk" goed
gevonden hebben mij uit te schelden ? Welke infame grofheden zij gemeend hebben zich te kunnen veroorloven.
R e b e k k a. Ja, maar mij dunkt dat u ook heel flink van
u afgebeten heeft.
K r o 11. Dat heb ik. Dat durf ik zeggen. Ik heb haar op
de tanden gekregen. En zij zullen het ondervinden dat ik
niet de man ben die gewillig zijn rug onder de slagen kromt .. .
(breekt af) . Maar laat ons liever niet over die treurige en
onaangename dingen spreken van avond.
R e b e k k a. Neen, laat ons dat maar niet doen.
K r o 11. Zeg mij liever eens hoe het u nu bevalt hier op
Rosmersholm, nu u zoo alleen hier is, nadat onze arme
Beate .. .
R e b e k k a. Dank u; het bevalt mij heel goed hier. Zij
heeft natuurlijk een groote leegte achter gelaten in veel
opzichten. En verlangen en droefheid ook ... dat spreekt.
Maar anders .. .
K r o 11. Denkt u hier te blijven ? Voor goed, bedoel ik.
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R e b e k k a. Och, ik weet het eigenlijk zelf niet. Ik ben
hier nu al zoo thuis geraakt dat het mij haast is alsof ik
hier ook hoor.
K r o 11. U? Nou dat zou ik ook denken !
R e b e k k a En zoo lang mijnheer Rosmer vindt dat ik
hier nuttig kan zijn en hij het gezellig vindt, zal ik hier
waarschijnlijk wel blijven.
K r o 11 (kijkt haar bewogen aan). Er is toch iets heel moois
in, voor een vrouw ... zoo haar heele jeugd op te offeren
voor anderen.
Rebekk a. Och, wat zou ik anders gehad hebben om
voor te leven?
K r o 11. Eerst heeft u het zoo moeilijk gehad met uw verlamden, lastigen pleegvader
Re b e k k a. U moet niet denken dat dokter West lastig
was daarginder in Finmarken. Het waren die vreeselijke zee.. .

reizen die hem knakten. Maar toen wij later hierheen verhuisd
waren ... ja, toen kwamen er wel een paar moeilijke jaren
eer hij uitgestreden was.
Krol I. Maar de jaren die daarna kwamen, waren die
niet nog moeilijker voor u?
Rebekk a. Wel neen, hoe kan u dat zeggen ! Ik, die zoo
innig veel van Beate hield ... En 't was zoo treurig, zooals zij behoefte had aan verpleging en omzichtige behandeling.
K r o 11. 0, ik ben u zoo dankbaar dat u met zooveel
teere zachtheid aan haar denkt.
Rebekka (komt wat dichter bij hem). U zegt dat zoo
lief en hartelijk, lieve mijnheer Kroll; nu voel ik wel dat
er geen ontstemming meer onder schuilt.
K r o 11. Ontstemming? Hoe bedoelt u dat ?
R e b e k k a, Nu, het zou toch volstrekt niet zoo vreemd
.
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zijn, als u er iets pijnlijks in vond om mij, vreemde, te zien
huishouden hier op Rosmersholm.
K r o 11. Neen, maar, hoe komt u ... !
Re b e k k a. Maar dat is dus zoo niet (reikt hem de hand).
Dank u ! Dank en nogmaals dank daarvoor.
K r o 11. Maar hoe ter wereld komt u nu op die gedachte
R e b e k k a. Ik begon er een beetje bang voor te worden,
omdat u zoo zelden bij ons komt.
K r o 11. Dan is u waarlijk het spoor geheel bijster geraakt.
En bovendien ... hier is in dat opzicht heelemaal niets veranderd. U was het toch ... en u alleen ... die hier al aan het roer
stond in de ongelukkige laatste levensperiode van de arme Beate.
Re b e k k a. Dat was toch eigenlijk meer iets als een
regentschap in naam van de huisvrouw.
K r o 11. Nu dat doet er niet toe ... Weet u wel juffrouw
West, dat ik, wat mij betreft, er waarlijk niets tegen zou
hebben als u ... Maar zoo iets mag men eigenlijk niet zeggen.
R e b e k k a. Wat bedoelt u?
K r o 11. Dat het er misschien toe zou kunnen komen dat
u de leege plaats innam.
R eb e k k a. Ik heb de plaats die ik wensch, mijnheer Kroll.
K r o 11. Voor uw werkzaamheid, ja; maar niet .. .
Rebekka (valt hem in de rede ... ernstig). Schaam u
toch, mijnheer Kroll. Hoe kan u over zulke dingen gekheid
maken.
K r o 11. Och ja, onze goede Johannes Rosmer heeft zeker
al meer dan genoeg van het huwelijk. Maar toch .. .
Re b e k k a. Wil ik u eens wat zeggen? Ik moet eigenlijk
om u lachen.
K r o 11. En toch ... Vertel mij eens juffrouw West ... als
het niet indiscreet is er naar te vragen ... Hoe oud is u
eigenlijk?
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R e b e k k a. Met schaamte moet ik bekennen dat ik al
negen en-twintig ben. Al in mijn dertigste dus.
K r o 11. Ja ... ja. En Rosmer ... hoe oud is hij? Laat
eens zien. Hij is vijf jaar jonger dan ik. Nou dan is hij dus
drie-en-veertig geweest. Me dunkt dat zou al heel mooi bij
elkaar passen.
R e b e k k a. Zeker, zeker. Dat zou uitstekend bij elkaar
passen ... Blijft u theedrinken bij ons?
K r o 11. Ja, heel graag. Ik dacht hier mijn tent op te slaan
van avond. Want er is iets waarover ik met onzen goeden
vriend spreken moet ... En dan, opdat u niet weer verkeerde
dingen zou gaan denken, zal ik weer nu en dan eens aankomen ... evenals vroeger.
R e b e k k a. HO ja, dat moet u doen. (Schudt hem de hand).
Dank u ! dank u! U is toch een echt lief mensch.
K r o 11 (bromt `zachtjes). Zoo ? Dat is waarachtig meer
dan ik thuis ooit te hooren krijg.
(Johannes Rosmer komt binnen door de deur rechts).

R e b e k k a. Mijnheer Rosmer, ... kijk eens wie hier zit?
R o s m e r. Juffrouw Helseth heeft het mij al verteld.
(Kroll is opgestaan).

Rosmer (zacht en gedempt, drukt hem de hand). Welkom weer in mijn huis, waarde Kroll. (Legt de handen op
zijn schouders en kijkt hem in de oogen.) Mijn beste oude
vriend ! Ik wist het wel dat het toch eens weer als vroeger
tusschen ons worden zou.
K r o 11. Maar beste kerel, ... heb jij ook al die dwaasheid
in je hoofd gehaald dat er iets tusschen ons was !
R e b e k k a (tegen Rosmer). Ja, verbeeld u, ... hoe heerlijk
dat wij ons dat maar verbeeld hebben.
R o s m e r. Is dat heusch waar Kroll? Maar waarom trok
je je dan zoo heelemaal van ons terug ?
-
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K r o 11 (ernstig, gedempt). Omdat ik hier niet wilde rondloopen als een levende herinnering aan je ongelukkige
jaren ... en aan haar ... die eindigde in de molenbeek.
R o s m e r. Dat is heel lief van je gedacht. Je bent altijd
zoo kiesch. Maar het was heelemaal onnoodig om die
reden weg te blijven ... Kom, laat ons op de canapé gaan
zitten. (Zij gaan zitten). Neen, het is voor mij waarlijk
niet pijnlijk om aan Beate te denken. Wij praten dagelijks
over haar. 't Is ons net of zij nog deel uitmaakt van het gezin.
K r o 11. Doe je dat waarlijk ?
R e b e k k a (steekt de lamp aan). Ja, dat doen wij heusch.
R o s m e r. Dat gaat zoo van zelf. Wij hielden allebei
zooveel van haar. En zoowel Rebek ... zoowel juffrouw
West als ik, weten voor ons zelf dat wij alles deden wat
mogelijk was voor de arme lijderes. Wij hebben ons niets te
verwijten ... Daarom vind ik er nu iets teeders en weldadigs
in om aan Beate te denken.
K r o 11. Jullie lieve prachtmenschen ! Van nu af kom ik
lederen dag weer bij je !
R e b e k k a (gaat in een fauteuil zitten). Nu, we zullen eens
zien of u woord houdt.
R o s m e r (een beetje dralend). Zeg, Kroll ... ik wou om
een lief ding, dat onze omgang nooit verstoord was geworden.
Jij bent toch altijd zoo mijn aangewezen trouwe raadsman
geweest zoo lang wij elkaar kennen. Van 't begin van mijn
studententijd af.
K r o 11. Nu ja ; en daar stel ik dan ook zeer veel prijs
op. Is er bij geval nu iets bizonders ? .. .
R o s m e r. Er is veel en velerlei, waarover ik zoo graag
zonder voorbehoud met je zou willen spreken. Zoo eens
rondhit.
R e b e k k a. Hé ja, mijnheer Rosmer; mij dunkt dat moet
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zoo iets heerlijks zijn ... tusschen oude vrienden .. .
K r o 11. Nu, je kunt wel denken dat ik nog méér heb
waarover ik met je praten wou. Want ik ben nu handelend
opgetreden in de politiek, zooals je weet.
R o s m e r. Ja, dat 's waar. Hoe is dat eigenlijk zoo gekomen?
K r o 11. Ik moest, zie je. Moest, of ik wou of niet. Het
gaat niet meer aan, als werkeloos toeschouwer er bij te staan.
Nu de radikalen ongelukkigerwijze de macht in handen hebben
gekregen, ... nu is het meer dan tijd ... Daarom heb ik ook
van onzen kleinen vriendenkring in de stad gedaan gekregen
dat zij zich nauwer aaneen sluiten. Het is meer dan tijd,
zeg ik !
Rebekka (even glimlachend). Ja, is het eigenlijk al niet
wat te laat ?
K r o 11. Zeer stellig zou het beter geweest zijn als wij den
stroom vroeger hadden tegengehouden. Maar wie had kunnen
voorzien wat er komen zou ? Ik althans niet (staat op en
loopt rond). Maar nu zijn mij pas goed de oogera open
gegaan. Want nu is de geest van oproer doorgedrongen tot
zelfs in de school.
R o s m e r. In de school ? Toch niet in jouw school ?
K r o 11. Jawel ; waarachtig. In mijn eigen school. Wat
zeg je dáárvan? Ik kreeg er de lucht van dat de jongens
uit de hoogste klasse, ... dat is te zeggen eenigen van de
jongens, ... nu al ,langer dan een half jaar een geheime
vereeniging hebben en daar zijn ze geabonneerd op Mortensgaards courant!
Rebekka. 0, "de. Vuurbaak".
K r o 11. Ja, vindt u dat geen gezond voedsel voor den
geest van onze toekomstige ambtenaren ? Maar het treurigste
van de zaak is, dat het meest al de begaafde jongens in de
klasse zijn, die zich bij elkaar gevoegd en dit complot tegen
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mij gesmeed hebben. Het zijn alleen de stumperds en achterblijvers die er zich buiten gehouden hebben.
Rebekk a. Gaat u dat dan zoo erg aan het hart ?
K r o 11. Of het ! Om mij zoo belemmerd en tegengewerkt
te zien in mijn beroep. (zachter). Toch had ik bijna gezegd
dat mij dit niet schelen kon. Want nu komt nog het allerergste (kijkt rond). Er is hier toch niemand die aan de
deur luistert
êR e b e k k a. 0 neen, stellig niet.
K r o 11. Dan moet je weten dat tweedracht en oproer ook
al binnen gedrongen zijn in mijn eigen huis. In mijn eigen
rustig thuis . . . en er den vrede van mijn huiselijk leven
hebben verstoord.
R o s m e r. Wat zeg je ! Bij jou thuis . . .?
R e b e k k a (gaat naar Kroll toe). Maar, wat is er dan gebeurd?
K r o 11. Stel u voor dat mijn eigen kinderen . . . In 't
kort, . . . Het is Laurits die aan 't hoofd staat van het schoolcomplot. En Hilda heeft een roode map geborduurd om „de
Vuurbaak' in te bewaren.
R o s m e r. Dat zou ik nooit gedacht hebben, . . . dat bij
jou . . . in jouw huis . . .
K r o 11. Neen, wie zou zoo iets ooit gedroomd hebben ?
In mijn huis, waar altijd tucht en orde geheerscht hebben . . .
waar tot nog toe maar één wet geregeerd heeft, waar allen
zich eendrachtig naar voegden.
Rebekk a. Hoe neemt uw vrouw dat op ?
K r o 11. Ja, ziet u, dat is nu nog het ongelooflijkste van
alles. Zij, die haar leven lang . . zoowel in groote als kleine
dingen . . . het met mij eens was en met al mijn opvattingen
meeging, zij is nu ook niet geheel vrij van een overhellen
naar den kant van de kinderen, in veel opzichten. En dan
geeft zij mij de schuld van wat er gebeurd is. Zij zegt dat ik
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neerdrukkend werk op de jeugd. Net of dat niet noodzakelijk
was om ... nou maar, op die manier heb ik de tweedracht in
mijn huis gekregen. Maar ik spreek er natuurlijk zoo min
mogelijk over. Zoo iets moet liefst maar gesust worden. (Loopt
rond door de kamer). Ja ... ja ... ja . ja. (Hij gaat met de
handen op (len rug bij het raam staan en kijkt naar buiten).
R e b e k k a (is bij Rosmer gekomen en zegt zachtjes, snel
en onopgemerkt door Kroll) Doe het !
R o s m e r (evenzoo). Niet van avond !
R eb e k k a (als voren). Juist wel! (gaat weg en doet iets
aan de lamp).
K r o 11 (gaat van het raam weg). Ja, mijn beste Rosmer,
nu weet je dus hoe de tijdgeest zijn schaduwen heeft, geworpen
over mijn huiselijk leven, zoowel als over mijn ambtelijk werk.
En dien verderfelijken, afbrekenden en vernietigender tijdgeest zou ik niet bestrijden met alle wapens die mij ten dienste
staan ? Ja, waarachtig, dat denk ik te doen. En zoowel door
het geschreven als door het gesproken woord.
R o s m e r. En heb je ook hoop dat je op die manier iets
bereiken zult?
K r o 11. Ik wil in elk geval mijn weerplicht als staatsburger
vervullen. En mijn opinie is, dat het zoowel voor hem die
zijn vaderland lief heeft, als voor een ieder wie de goede zaak
ter harte gaat, plicht is om dat ook te doen. Zieje,
. . dat
.
is eigenlijk de naaste aanleiding die mij van avond naar je
toe gedreven heeft.
R o s m e r. Maar, beste vriend, wat bedoel je eigenlijk , .. ?
Wat moet ik ... ?
K r o 11. Jij moet je oude vrienden bijstaan. Gemeene zaak
met ons maken. Meehelpen zoo goed als je kunt.
R eb e k k a. Maar, mijnheer Kroll, u kent toch mijnheer
Rosmers tegenzin in zulke dingen.
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K r o 11. Dien tegenzin moet hij nu zien te overwinnen ... .
Je leeft niet genoeg mee, Rosmer. Je zit hier maar en sluit
je op met je geschiedkundige verzamelingen ... Goeie hemel,
alle respekt voor stamboomen en alles wat daarbij hoort.
Maar de tijd gedoogt nu zulke bezigheden niet ... helaas !
Je hebt er geen idee van hoe de toestanden zijn overal in
het land. Alle begrippen zijn om zoo te zeggen onderste boven
gekeerd. Het zal een reuzenstrijd worden om al die wanbegrippen weer uit te roeien.
R o s m e r. Dat geloof ik ook. Maar dat is heelemaal geen
werk voor mij.
R e b e k k a. En ik geloof ook dat mijnheer Rosmer de
dingen van het leven met ruimer blik is gaan zien dan
vroeger.
K r o 11 (schrikt). Met ruimer blik ?
R e b e k k a. Ja, of vrijer dan ... meer onbevangen.
K r o 11. Wat moet dat beteekenen, Rosmer? ... je bent
toch stellig niet zoo zwak om je te laten verdwazen door de
toevalligheid, dat de leiders van de massa een tijdelijke overwinning behaald hebben ?
R o s in e r. Beste kerel, je weet hoe weinig verstand ik van
politiek heb. Maar mij dunkt toch dat er in de laatste
jaren wat meer zelfstandigheid gekomen is in het denken der
afzonderlijke individuen.
K r o 11. Zoo, ... en dat beschouw je dus zonder meer als
iets goeds ! Overigens vergis je je deerlijk, mijn goeie vriend.
Informeer maar eens wat dat voor opinies zijn die koers hebben
onder de radikalen, zoowel hier buiten als in de stad. Dat
is absoluut niets anders dan de wijsheid die verkondigd wordt
in „de Vuurbaak
R e b e k k a. Ja, Mortensgaard heeft grooten invloed op
velen hier in de buurt.
.. .

„ .
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K r o 11. Ja, hoe is het mogelijk ! Een man met zoo'n vuil
verleden. Iemand, die om een onzedelijke verhouding uit zijn
leeraarsambt ontslagen is ... ! Zoo'n kerel werpt zich op als
volksleider ! En dat lukt ! Dat lukt waarachtig ! Nu zal hij
zijn blad gaan vergrooten, hoor ik. Ik weet uit zekere bron
dat hij een bekwaam medewerker zoekt.
Rebekk a. 't Verwondert mij dat u en uw vrienden
daar niets tegenover stellen
K r o 11. Dat is het juist wat wij nu zullen gaan doen. Van
daag hebben wij de „Districtsbode gekocht. De geldkwestie
leverde geen moeilijkheden op. Maar ... (keert zich tot Rosmer).
Ja, nu kom ik met mijn eigenlijke boodschap aan je. Wij
zitten met de leiding, ... de journalistieke leiding, zie je
Zeg nu eens, Rosmer, ... zou jij je nou niet, ter wille van
de goede zaak, geroepen voelen om die op je te nemen ?
Rosmer (bijna verschrikt). Ik!
Rebekk a. Neen maar, hoe komt u daar nu bij !
K r o 11. Dat je terugschrikt voor volksvergaderingen en je
niet wilt blootstellen aan al de lieflijkheden die je daar kunt
opdoen, dat is heel wel te begrijpen. Maar het meer teruggetrokken• werk van een redakteur, of beter gezegd .. .
Rosme r. Neen, neen, beste vriend, dat moet je niet
van mij vergen.
K r o 11. Ik zelf zou het zoo heel graag ook in die richting
probeeren. Maar dan zou het mij heelemaal over den kop
loopera. Ik ben nu al overkropt met allerlei werk. Maar jij,
die nu niet meer gebonden bent door ambtsbezigheden
Wij zullen je natuurlijk helpen zooveel in ons vermogen is.
Rosme r. Ik kan niet, Kroll. Ik deug er niet voor.
K r o 11. Deug je er niet voor? Dat zei je ook toen je
vader je een beroep bezorgd had .. .
„

... .

.. .
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R o s m e r. Ik had gelijk. Daarom ben ik er ook uit gegaan.
K r o 11. Och, word maar een even goed redacteur als je
dominee was, dan zijn wij al tevreden.
R o s m e r. Beste Kroll, ik zeg je nu eens en voor altijd,
ik doe het niet.
K r o 11. Nou, dan wil je ons toch zeker je naam wel
leenen, ten minste.
Rosmer. Mijn naam?
K r o 11. Ja, alleen de naam Johannes Rosmer zal al een
aanwinst zijn voor het blad. Wij, overigen, gaan door voor
partijmannen. Ik zelf moet uitgemaakt zijn voor een erg
fanatieken drijver, hoor ik. Daarom kunnen wij er niet op
rekenen, onder onzen eigen naam het blad veel ingang te
doen vinden bij de misleide menigte. Jij daarentegen, jij hebt
je altijd buiten den strijd gehouden. Je zachte verstandige
aard, ... je verfijnde wijze van denken, .... je onaantastbare
eerlijkheid zijn bekend en worden door iedereen hier in de
streek gewaardeerd. En dan nog de achting en de eerbied
waarmee je vroeger geestelijk ambt je omgeven. En dan de
eerwaardigheid van je familienaam!
R o s m e r. 0, die familienaam .. .
K r o 11 (wijst naar de portretten). Rosmers tot Rosmersholm, ... allemaal geestelijken en officieren. Allen met gewichtige betrekkingen bekleed. Mannen van eer, allemaal, .. .
een geslacht dat nu welhaast een paar honderd jaar hier als
het eerste van het district gezeteld is. (Legt de handen op
zijn schouders). Rosmer, ... je bent het aan jezelf en de
tradities van je geslacht verplicht om je bij ons aan te sluiten
en alles te verdedigen wat tot hiertoe in onze maatschappij
voor waar en goed gegolden heeft. (Keert zich tot Rebekka).
Wat zegt u er van, juffrouw West.
R e b e k k a (met een lichten stillen glimlach). Och, mijn-
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heer Kroll, dat alles is voor mij zoo ontzettend komiek om
aan te hooren.
K r o 11. Wat zegt u? Komiek ?
R e b e k k a. Ja, want ik zal u nu maar eerlijk zeggen .
Rosmer (snel). Neen, neen ... niet doen ! Nu niet t
K r o 11 (kijkt afwisselend
wisselend van den een naar de andere).
Maar lieve vrienden, wat ter wereld ... ? (breekt af).. Hm !
(Juffrouw Helseth verschijnt in de deur rechts).
Juffr. H e 1 s e t h. Daar is een man achter. Hij zegt dat
hij den dominee graag wou spreken.
Rosmer (verlicht). Och zoo. Ja, vraag hem clan maar
of hij binnen komen wil.
Juffr. H e i s e t h. Hier in de kamer ?
Rosmer. Ja... zeker.
Juffr. Hels et h. Maar hij ziet er eigenlijk niet uit om
binnen gelaten te worden.
R e b e k k a. Hoe ziet hij er dan uit ?
Juffr. Hefset h. Nou, niet erg netjes.
R o s m e r. Heeft hij niet gezegd hoe hij heet?
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, ik geloof dat hij zei Hekman, of
zoo iets.
R o s m e r. Ik ken niemand van dien naam.
Juffr. H e 1 s e t h. En dan zei hij ook nog dat hij Uldrik
heette.
R o s m e r. Ulrik Hetman ! Was het dat ?
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, juist, He tm an.
K r o 11. Dien naam heb ik wel eens meer gehoord.
R e b e k k a. Dat was de naam waaronder hij gewoonlijk
schreef, die wonderlijke .. .
Rosmer (legen Kroll). Het is de auteursnaam van Ulrik
Brendel.
Krol 1. De verongelukte Ulrik Brendel. Juist.
.

.
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R e b e k k a. Hij leeft dus nog.
R o s m e r. Ik dacht dat hij bij een rondreizend tooneelgezelschap was.
K r o 11. Het laatste dat ik van hem hoorde was dat hij
in het werkhuis zat.
R o s m e r. Verzoek hem binnen te komen, juffrouw Helseth.
Juffr. Hefset h. Jawel mijnheer. (af).
K r o 11. Wil je waarlijk dien man in je kamer ontvangen ?
B o s m e r. Och, je weet immers wel dat hij een tijd lang
mijn leeraar is geweest.
K r o 11. Ja, ik weet dat hij hier kwam en je hoofd volpropte met allerlei oproerige begrippen. En datje vader hem
de deur uitjoeg met zijn rijzweep.
Rosmer (een beetje bitter). Vader was ook hier in zijn
huis altijd de majoor.
K r o 11. Wees er hem in zijn graf nog dankbaar voor,
mijn waarde Rosmer. Ah !
(Juffr. Helseth doet de deur rechts open voor Ulrik Brendel,

gaat weg en sluit de deur achter hem. Hij is een knappe, wat
vermagerde, maar lenige en vlugge figuur ; haar en baard
grijs. Overigens gekleed als een heel gewone landlooper. Versleten jas; kapotte schoenen; geen linnen te zien. Oude zwarte
handschoenen aan de handen; een vuilen slappen hoed toegevouwen onder den arm en een wandelstok in de hand).
U 1 r i k Brendel (eerst onzeker, gaat dan vlug naar
den rector en steekt hem de hand toe). Goeden avond,
Johannes !
Krol 1. Pardon .. .
U 1 r i k B r e n d e 1. Je hadt vast niet gedacht mij ooit
terug te zien ? En dat nogal binnen deze gehate muren ?
K r o 11. Pardon ... (wijst) Dáár .. .
Brendel (keert zich om). Juist. Daar hebben wij hem.
2
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Johannes ... mijn jongen ... jij, van wiep ik altijd het meest
gehouden heb ...1
Rosmer (reikt hem de hand). Mijn oude leeraar.
Brende 1. Niettegenstaande sommige herinneringen wou
ik toch Rosmersholm niet voorbij gaan zonder je even te
komen opzoeken.
Rosme r. U is hier hartelijk welkom, wees daarvan
verzekerd.
Br ende 1. Ah, deze lieftallige dame ... ? (buigt). Mevrouw
Rosmer, natuurlijk.
Rosme r. Juffrouw West.
Br ende 1. Waarschijnlijk een nabestaande. En die onbekende ... ? Een ambtsbroeder, dat kan ik wel zien.
Rosme r. Rector Kroll.
Br ende 1. Kroll ? Kroll ? Wacht eens even. Heeft u
philologie gestudeerd in uw jonge jaren?
K r o 11. Ja natuurlijk.
Brende 1. Maar, Donnerwetter, dan heb ik je gekend !
K r o l 1. Pardon .. .
Brendel. Was jij niet...
Kro 11. Pardon.
Br ende 1. ... een van die deugdzame heeren die mij
uit de debatingclub gestooten hebben?
K r o 11. Dat kan best zijn. Maar ik protesteer tegen alle
intiemere bekendheid.
Br ende 1. Zoo ... zoo 1 Nach Belieben, Herr Doctor.
Dat is mij om het even. Ulrik Brendel blijft toch de man
die hij is.
R e b e k k a. U is zeker van plan naar de stad te gaan,
mijnheer Brendel?
Brende 1. Zooals mevrouw terecht zegt. Zoo nu en dan
ben ik wel genoodzaakt slag te leveren ter wille van het
..
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bestaan. Graag doe ik dat niet ; maar ... enfin ... de noodzakelijkheid dringt .. .
Rosme r. Maar, mijn waarde mijnheer Brendel, wil u
mij dan niet toestaan u met iets te helpen ? Op een of
andere manier, bedoel ik .. .
Brende 1. 0, wat een voorstel ! Zou je de band die ons
verbindt willen bezoedelen ? Nooit, Johannes, ... nooit !
Rosme r. Maar wat denkt u dan te gaan beginnen in
de stad ? U moet niet denken dat het u zoo gemakkelijk
vallen zal.
Brende 1. Laat mij maar begaan, mijn jongen. De teerling is geworpen. Zooals ik hier voor je sta, ben ik op een
veelomvattende reis. Meer omvattend dan al mijn vroegere
zwerftochten te zamen. (Tegen Kroll). Zou ik den heer professor mogen vragen ... unter uns ..., is er een geschikt, fatsoenlijk en ruim vereenigingslokaal in uwe eerwaardige stad?
K r o 11. Het ruimste is de zaal van de arbeidersvereeniging.
Brende 1. Heeft mijnheer de docent misschien eenigen
bizonderen invloed in die voorzeker zeer nuttige vereeniging ?
K r o 11. Ik heb er heelemaal niets mee te maken.
R e b e k k a (tegen Brendel). U moet u wenden tot Peder
Mortensgaard.
Brende 1. Pardon madame, ... wat is dat voor een idioot ?
Rosme r. Waarom moet u hem nu juist voor een idioot
houden ?
Brende 1. Kan ik dan niet al dadelijk aan den naam
hooren, dat die door een plebejer gedragen wordt?
K r o 11. Dat antwoord had ik niet verwacht.
Br ende 1. Maar ik zal mij geweld aan doen. Er zit niet
anders op. Wanneer men zooals ik ... op een keerpunt in
zijn leven staat ... Dan is 't uit. Ik stel mij in verbinding
met den man ... knoop directe onderhandelingen aan.
..

20

ROSMERSHOLM.

R o s ni e r. In vollen ernst ... staat u waarlijk op een
keerpunt ?
Br ende 1. Weet mijn eigen jongen niet, dat waar Ulrik
Brendel ook staat, hij daar altijd in ernst staat? ... Jawel,
hoor, nu zal ik den nieuwen mensch aandoen. Te voorschijn
komen uit de gereserveerde teruggetrokkenheid, die ik zoo
lang in acht genomen heb.
Rosmer. Hoezoo?...
Br en de 1. Ik wil ingrijpen in het leven met krachtige
hand. Vooruit treden. Optreden. Het is een felbewogen tijd
van nieuw leven tegenwoordig ... Nu wil ik ook mijn
scherfje aandragen op het altaar der bevrijding.
Krolt. U ook ...
Br end e 1 (tegen allen). Heeft het publiek hier eenige
nadere kennis van mijn verspreide geschriften
R o s m e r. Neen, ik moet eerlijk bekennen . .
R eb e k k a. Ik heb er verscheidene van gelezen. Mijn
pleegvader bezat ze.
Br end e 1. Schoone huisvrouw, ... u heeft uw tijd verspild.
Want dat is allemaal maar prutserij, moet ik u zeggen.
Rebekka. Zoo?
Br ende 1. Wat u gelezen heeft, ja. Mijne belangrijkste
werken kent man noch vrouw. Niemand ... behalve ik zelf.
Rebekka. Hoe komt dat?
Br ende 1. Omdat zij niet geschreven zijn.
R o s m e r. Maar mijnheer Brendel .. .
Br ende 1. Je weet, mijn Johannes, dat ik een soort van
sybariet ben. Een Feinschmecker. Ben 'k al mijn leven geweest.
Ik hou van genieten in eenzaamheid. Want dan geniet ik
dubbel. Tiendubbel. Zie je ... wanneer gulden droomen op
mij neerdaalden, ... mij omwolkten ... wanneer nieuwe, duizelingwekkende, vèrstrekkende gedachten in mij ontstonden, .. .
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mij omzweefden op geweldige wieken ; ... dan gaf ik daar
vorm aan in gedichten, in visioenen, in beelden. Zoo in groote
omtrekken, begrijp je.
Rosmer. Ja... ja.
Br ende 1. 0, wat heb ik in mijn leven genoten en gezwelgd ! De mysterievolle zaligheid van het scheppen, ... zoo
in groote omtrekken, zooals ik zei, ... bijval, dank, beroemdheid, lauwerkransen, ... alles heb ik met volle, van vreugde
trillende handen in ontvangst genomen. In mijn geheime
voorstellingen mij verzadigd aan een genot, ... o, zoo oneindig
groot . !
Kroll. Hm...
R o s m e r. Maar er nooit iets van opgeschreven ?
Br ende 1. Geen woord. Dat platte schrijvershandwerk
heeft mij altijd vreeselijk tegengestaan. En waarom zou ik
ook mijn eigen idealen profaneeren, als ik ze ongerept en
voor mij zelf alleen genieten kon ? Maar nu zal ik ze opofferen. In waarheid ... mij is daarbij te moede als een moeder,
die haar jeugdige dochter een echtgenoot in de armen voert.
Maar toch o ffer ik ze, ... offer ik ze op het altaar der bevrijding. Een reeks van goed verzorgde voordrachten ... het
heele land door ... !
R eb e k k a (levendig). Dat is mooi van u, mijnheer Brendel !
U geeft het dierbaarste wat u bezit.
R o s m e r. Het eenige.
R e b e k k a (kijkt Rosmer veelbeteekenend aan). Hoevelen
zouden er zijn, die dat doen ? Die dat durven ?
Rosmer (beantwoordt haar blik). Wie weet?
Br end e 1. De vergadering is ontroerd. Dat doet mijn
hart goed, ... en staalt den wil. En zoo schrijd ik dan voort
tot de daad. Maar één ding ... (tegen Kroll). Kan u mij ook
zeggen, mijnheer de praeceptor, ... bestaat er een onthouders-
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vereeniging in de stad ? Een totaal-onthoudersvereeniging ?
Natuurlijk toch wel.
K r o 11. Jawel ; tot uw dienst. Ik ben zelf president.
Brende 1. Als ik dat nu niet dadelijk aan u had gezien !
Nu, dan is het niet onmogelijk dat ik bij u kom en mij laat
inschrijven voor een week.
K r o 11. Pardon ... wij nemen geen leden aan voor één
enkele week.
Brendel. A la bonne heure, heer paedagoog. Ulrik
Brendel heeft van zulke vereenigingen nooit de deur platgeloopen. (Keert zich om). Maar ik mag mijn oponthoud in
dit huis, zoo rijk aan herinneringen, niet langer rekken. Ik
moet naar de stad en een geschikt onderkomen gaan zoeken.
Er zal toch wel een fatsoenlijk hótel te vinden zijn,
hoop ik.
Rebekk a. Wil u niet wat warms drinken, vóór u
weggaat
Brende 1. Wat heeft u voor warms, meine Gnadige ?
Rebekk a. Een kop thee, of .. .
Brende 1. Mijn dank aan de gulle gastvrouw. Maar ik
leg niet graag beslag op de particuliere gastvrijheid (groet
met de hand). Adieu, mijne heeren en mevrouw ! (Gaat naar
de deur maar keert weer om). Och, dat is waar ook .. .
Johannes, dominee Rosmer, ... wil je je ouden leeraar een
dienst bewijzen ter wille van onze veeljarige vriendschap ?
Rosme r. Van harte gaarne.
Br ende 1. Best. Leen mij dan ... voor een paar dagen .. .
een gesteven overhemd, kan je?
Rosme r. Anders niet dan dat ?
Brende 1. Want zie je, ik reis te voet ... dezen keer.
Mijn koffer wordt nagezonden.
Rosme r. Ja ... ja. Maar is er soms nog iets anders ?
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Brende 1. Ja, weet je ... zou je misschien een oud gedragen zomerjasje kunnen missen ?
Rosme r. Welzeker kan ik dat.
Brende 1. En omdat er dan bij het jasje toch ook een
paar behoorlijke schoenen hooren .. .
Rosme r. Daar zullen wij ook wel voor zorgen. Zoodra
wij uw adres weten zullen wij de dingen opzenden.
Brende 1. Volstrekt niet ! Ik wil je geen last veroorzaken.
Ik neem die kleinigheden wel mee.
Rosme r. Goed. Best. Wil u dan maar even mee naar
boven gaan?
R e b e k k a. Laat mij liever gaan. Ik zal dat met juffrouw
Helseth wel in orde maken.
Brende 1. Nooit zal ik gedoogen dat deze gedistingeerde
dame .. .
R e b e k k a. Och wat ! Komt u maar mee, mijnheer Brendel.
(Zij gaat rechts af).
Rosmer (houdt hem terug). Zeg m ij eens, ... is er anders

niets waarmee ik u van dienst kan zijn ?
Br ende 1. Ik zou waarlijk niet weten met wat. Ja,
bliksems, ... nou ik mij bedenk ... ! Johannes, heb je ook
bij geval acht kronen bij je ?
Rosme r. Wij zullen eens zien. (Opent zijn portemonnaie).
Hier heb ik twee briefjes van tien kronen.
Br ende 1. Goed, goed. Dat hindert niet. Geef die maar.
Krijg ze wel gewisseld in de stad. Dank je intusschen wel.
Onthou dat het er twee van tien waren die ik kreeg. Goeden
nacht, mijn lieve, goede jongen ! Goeden nacht, geachte heer !
(Hij gaat naar rechts waar Rosmer afscheid van hem neemt
en de deur achter hem sluit) .

K r o 11. Goede God ! ... Dat was dus die ITlrik Brendel,
van wien de menschen eens zulke groote verwachtingen hadden.
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Rosmer (stil). Hij heeft in elk geval den moed gehad
om te leven naar zijn eigen opvatting. Mij dunkt dat is nog
zoo min niet.
K r o 11. Wat ? Een leven als het zijne ? Ik geloof haast
dat die man, zelfs mi nog weer je begrippen in de war zou
kunnen sturen.
R o s m e r. 0 neen. Ik ben nu geheel tot klaarheid gekomen met mijzelf, in allen deele.
K r o 11. Ik hoop van harte dat het zoo is Rosmer. Want
je bent zoo erg toegankelijk voor invloeden van buiten af.
R o s m e r. Laat ons gaan zitten. En dan wil ik eens
met je praten.
K r o 11. Ja, laat ons dat doen. (Zij gaan op de canapé zitten).
Rosmer (even daarna). Vind je niet dat wij het hier
prettig en gezellig hebben?
K rol 1. Ja zeker, het is hier nu prettig en gezellig en
vredig geworden. Ja, jij hebt je een thuis gemaakt, Rosmer.
En ik heb het mijne verloren.
R o s m e r. 0, zeg dat niet. Dat wat gescheurd is zal wel
weer heel worden.
K r o 11. Nooit meer. Nooit meer. De angel blijft in de
wond zitten. Het kan nooit meer worden zoo als vroeger.
R o s m e r. Luister nu eens, Kroll. Wij zijn nu al zoo
vele jaren samen bevriend. Zou jij denken dat onze vriendschap ooit verbroken zou kunnen worden?
K r o 1 1. Ik zou niet weten wat ter wereld tusschen ons
zou kunnen komen om die te verbreken. Hoe kom je op
zoo iets?
R o s m e r. Omdat jij zoo'n overwegend gewicht hecht aan
overeenstemming in opvattingen en zienswijze.
K r o 11. Nu ja; maar wij tweeën zijn het dan toch nagenoeg eens. In de groote levensvragen althans.
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Rosmer (zacht). Neen. Nu niet meer.
K r o 11 (wil opspringen). Wat is dat !
Rosmer (houdt hem tegen). Neen, je moet blijven zitten.
Toe, alsjeblieft, Kroll.
K r o 11. Wat beteekent dat ? Ik begrijp je niet. Spreek
ronduit !
Rosme r. Er is een nieuwe zomer opgebloeid in mijn
ziel. Een nieuwe jeugd. En daarom sta ik nu dáár
K r o 11. Waar, ... wáár sta je ?
Rosme r. Daar, waar je kinderen staan.
K r o 11. Jij ? Jij ! Dat is onmogelijk ! Wáár sta je, zegje ?
Rosme r. Aan denzelfden kant als Laurits en Hilda.
Kro 11 (laat het hoofd op de borst vallen). Afvallig.
Johannes Rosmer afvallig.
Rosme r. Ik zou mij zoo blij, zoo innig gelukkig gevoeld
hebben in dat, wat jij afvalligheid noemt. Maar toch leed
ik veel pijn. Want ik wist immers wel dat jou dit bitter
bedroeven zou.
K r o 11. Rosmer, ... Rosmer ! Dat kom ik nooit te boven.
(Kijkt hem bedroefd aan). 0, dat ook jij wilt meedoen en de
hand leenen moet aan het werk van verderf en verwoesting,
dat over dit ongelukkige land gekomen is.
Rosme r. Het is het werk der bevrijding, waaraan ik
meehelpen wil.
K r o 11. Ja, ik weet het wel. Zoo wordt het genoemd
zoowel door de verleiders, als door de misleiden. Maar geloof
je dan dat er bevrijding te wachten is van den geest, die
nu bezig is ons heele maatschappelijke leven te vergiftigen ?
Rosme r. Ik sluit mij niet aan bij den heerschenden
geest. Niet bij een van de strijdende partijen. Ik wil trachten
menschen bij elkaar te krijgen, van alle kanten. Trachten
zoo intens mogelijk, en er zoovelen bij elkaar zoeken als
.. .
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ik maar kan. Ik wil leven en al mijn levenskrachten wijden
aan dat ééne ... het ware volksbewind hier te lande in
het leven te roepen.
K r o 11. Dus je vindt dat wij nog geen volksbewind genoeg hebben ? Ik voor mijn part geloof dat wij allemaal
goed op weg zijn om naar omlaag getrokken te worden in
de modder, waar anders enkel het plebs pleegt te gedijen.
Rosme r. Juist daarom wil ik dat volksbewind zijn ware
taak aanwijzen.
K r o l 1. Welke?
Rosme r. Om alle menschen in het land tot edellieden
te maken.
K r o 11. Alle menschen ...1
Rosme r. Zoovelen als mogelijk althans.
K r o 11. Met welke middelen
Rosme r. Door hun geest vrij te maken en hun wil
te louteren, denk ik.
K r o 11. Je bent een droomer, Rosmer. Wil jij ze vrij
maken? Wil jij ze louteren ?
Rosme r. Neen, ... ik wil alleen trachten hen daartoe
op te wekken. Doen, .. , moeten zij het zelf.
K r o 11. En jij meent dat zij dat kunnen ?
Rosmer. Ja.
K r o 11. Uit eigen kracht dus ?
Rosme r. Ja, alleen uit eigen kracht. Er is geen
andere.
K r o 11 (staat op). Is dat spreken zooals het een geestelijke betaamt
R o s in e r. Ik ben geen geestelijke meer.
K r o 11. Maar ... het geloof van je kinderjaren dan ...?
Rosme r. Dat bezit ik niet meer.
K r o 11. Bezit je dat niet meer ...1
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Rosmer (staat op). Ik heb het opgegeven. Ik moest het
opgeven, Kroll.
K r o 11 (geschokt, maar met zel f beheersching). Zoo ... ja .. .
Ja ... ja ... ja. Het een volgt wel uit het ander ... Was
het soms daarom dat je je ambt hebt neergelegd ?
Rosme r. Ja. Toen ik 't mij bewust werd, ... toen ik
volle zekerheid had dat het niet maar een voorbijgaande
aanvechting was, maar iets waarvan ik nooit meer kon of
wilde loskomen ... toen ging ik er uit.
K r o 11. Zoo lang dus heeft het al in je gegist. En wij .. .
je vrienden, hebben er niets van geweten. Rosmer, Rosmer . . .
hoe kon je die droeve waarheid voor ons verzwijgen ?
Rosme r. Omdat ik meende dat dit een zaak was die
mij alléén aanging. En ik wilde ook jou en de andere vrienden
geen onnoodig verdriet aandoen. Ik dacht dat ik hier wel
kon blijven leven zooals vroeger, stil en tevreden en gelukkig.
Ik wou lezen en mij verdiepen in al die werken die tot
daartoe gesloten boeken voor mij waren geweest. Mij geheel
en ten volle inleven in de groote wereld van waarheid en
vrijheid die mij geopenbaard was.
K r o 11. Afvallig. Ieder woord getuigt er van. Maar waarom
beken je dan toch je heimelijke afvalligheid ? En waarom
juist nu ?
Rosme r. Daar heb je mij zelf toe gedwongen, Kroll.
K r o 11. Ik ? Heb ik je gedwongen ? .. .
Rosme r. Toen ik hoorde van je heftig drijven in de
vergaderingen ... toen ik las van al de onaangename dingen
die je daar zei, ... al je hatelijke uitvallen tegen hen die
aan den anderen kant staan, ... je smalend veroordeelen van
tegenstanders ... 0, Kroll, ... dat jij, jij, zoo kon worden !
Toen stond mijn plicht onafwijsbaar voor mij. De menschen
worden slecht onder den strijd die nu woedt. Er moet vrede

28

ROSMERSHOLM.

en vreugde en verzoening komen in de gemoederen. Daarom
is het dat ik nu voor den dag kom en openlijk beken wie
ik ben. En zoo zal dan ook ik mijne krachten beproeven,
Zou jij niet . . van jouw kant . . hier aan mee willen doen, Kroll ?
K r o 11. Nooit van mijn leven sluit ik een vergelijk met
de afbrekende machten in de maatschappij.
Rosme r. Laat ons dan tenminste met nobele wapens
strijden, ... als het niet anders kan.
K r o 11. Wie niet mét mij is in de groote levenskwesties,
dien ken ik niet meer. En hem ben ik ook geen consideratie
schuldig.
Rosme r. Geldt dat ook mij ?
K r o 11. Je hebt zelf met mij gebroken, Rosmer.
Rosme r. Maar is dit dan een breuk ?
K r o 11. Dit I Dit is een breuk met allen die je tot nog
toe het naast stonden. Nu moet je er zelf de gevolgen van
dragen.
(Rebekka West komt van rechts binnen en doet de deur wijd
open).
R e b e k k a. Ziezoo ; nu is hij op weg naar zijn groote
offerfeest. En nu kunnen wij aan tafel gaan. Alsjeblieft,
mijnheer Kroll.
K r o 11 (neemt zijn hoed). Goeden nacht, juffrouw West ;
ik heb hier ; niets meer te maken.
Rebekka (gespannen). Wat is dat? (sluit de deur en
komt dichterbij). Heeft u samen gesproken
Rosme r. Nu weet hij het dan.
K r o 11. Wij laten je niet los, Rosmer. Wij zullen je tot
ons terug dwingen.
Ros me r. Dáár kom ik nooit terug.
K r o 11. We zullen zien. Jij bent er de man niet naar
om het uit te houden als je alleen moet staan.
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R o s m e r. Maar ik blijf niet zoo heel alleen ... Wij zijn
met ons beiden om de eenzaamheid hier te dragen.
K r o 11. Ah ... ! (een verdenking komt in hem op). Dat
ook nog ! Beate's woord ... !
Rosmer. Beate...?
K r o 11 (dringt de gedachte terug). Neen neen, ... dat was
leelijk ... Vergeef mij.
Rosmer. Wat ? Wat toch?
K r o 11. Niets meer daarvan. Foei ! Vergeef mij I Vaarwel
(hij gaat weg door de vestibuledeur).
Rosmer (gaat hem na). Kroll ! Zoo moet het niet eindigen
tussehen ons. Morgen kom ik bij je.
K r o 11. (in de vestibule ... keert zich om). Je zet geen
voet in mijn huis ! (neemt zijn stok en gaat weg).
(Rosmer staat een oogenblik in de open deur, dan sluit hij
die en gaat naar de tafel).

R o s m e r. Het doet er niet toe, Rebekka. Wij zullen het
wel uithouden. Wij twee trouwe vrienden. Jij en ik.
R e b e k k a. Wat denk je dat hij bedoelde toen hij „foei» zei?
R o s m e r. Och lieve, stoor je er maar niet aan. Hij geloofde zelf niet wat hij bedoelde. Maar morgen zal ik naar
hem toe gaan. Goeden nacht
R e b e k k a. Ga je van avond ook zoo vroeg naar boven ?
Na wat er nu gebeurd is ?
R o s m e r. Van avond even goed als anders. Ik voel mij
zoo verlucht nu dit voorbij is. Je ziet 't wel, ik ben heel
kalm, lieve Rebekka. Neem jij het ook kalm op. Goeden nacht !
R e b e k k a. Goeden nacht, beste vriend ! Slaap wel.
(Rosmer gaat door de vestibule weg; daarna hoort men
hem de trap opgaan).
(Rebekka trekt aan de bel die bij de kachel hangt. Even
daarna komt juffr. Helseth van rechts binnen).
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Rebekk a. U kan wel afnemen, juffrouw. Want de
dominee wil niets hebben, ... , en mijnheer Kroll is naar huis
gegaan.
Juffr. H e 1 s e t h. Is mijnheer Kroll weggegaan ? Wat
scheelde er dan aan ?
Rebekk a (neemt haar handwerk op). Hij voorspelde dat
er een zwaar onweer zou opkomen.
Juffr. H e 1 s e t h. Dat is al heel raar. Er is geen wolkje
aan de lucht van avond.
Rebekk a. Als hij het witte paard maar niet tegen komt.
Want ik vrees dat wij gauw van zulke spoken zullen hooren nu.
Juffr. H e 1 s e t h. Om Godswil, juffrouw ! Zeg toch niet
zulke akelige dingen !
Rebekk a. Nou, nou, nou .. .
Juffr. H e 1 s e t h (zachter). Gelooft u heusch, juffrouw, dat
er hier iemand is die gauw weg zal gaan ?
Rebekk a. Welneen, daar geloof ik niets van. Maar er
zijn zooveel soorten van witte paarden in de wereld. Nu,
goeden nacht. ik ga naar mijn kamer.
Juffr. Hefset h. Goeden nacht, juffrouw.
(Rebekka met haar haakwerk af naar rechts).
Juffr. H e 1 s e t h (draait de lamp uit, schudt het hoofd en
mompelt in zich zelf) Jesses, ... Jesses. Die juffrouw West.
Zooals die soms praten kan .. .

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.

TWEEDE BEDRIJF.
Johannes Rosmers werkkamer. In den linkerzij wand de deur.
Op den achtergrond een deuropening met een weggetrokken
gordijn, waardoor men in de slaapkamer ziet. Rechts een raam
en daarvoor de schrijftafel bedekt met papieren en boeken.
Boekenrekken en kasten langs de muren. Eenvoudige meubels.
Een ouderwetsche canapé met tafel links.
Johannes Rosmer in huisjasje, zit op een stoel met hoogen rug,
vóór de schrijftafel. Hij snijdt een brochure open en bladert er
in ; hier en daar kijkt hij er eens in.

(Er wordt geklopt aan de deur links).
Rosmer (zonder zich om te keeren). Kom maar binnen.
(Rebekka West in morgenjapon komt binnen).
Rebekk a. Goeden morgen.
Rosmer (in het boekje bladerend). Goeden morgen, lieve.
Wou je iets ?
Rebekk a. Ik wou alleen maar eens hooren of je goed
geslapen hebt?
R o s m e r. 0, ik heb vast en heerlijk geslapen. Niet
gedroomd ... (keert zich om). En jij ?
Rebekk a. Jawel. Dank je. Zoo tegen den morgen .. .
R o s m e r. Ik weet niet, maar ik heb mij in lang niet
zoo licht om 't hart gevoeld als nu. 0, het was waarlijk
goed dat ik het maar uitsprak.
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R e b e k k a. Ja, je hadt het niet zoo lang vóbr je moeten
houden, Rosmer.
Rosme r. Ik begrijp zelf niet hoe ik zoo laf kon zijn.
R e b e k k a. Nou, het was nu eigenlijk geen lafheid .. .
Rosme r. 0 jawel, jawel, .. , als ik het eens goed diep
naga, dan was er ook wel wat lafheid bij.
Re b e k k a. Des te flinker heb je dan ook nu den knoop
doorgehakt. (Gaat bij hem zitten op een stoel bij de schrijf
tafel).
el). Maar nu moet ik je eens iets vertellen dat ik gedaan
heb ... en waarover je niet boos mag zijn.
Rosme r. Boos ? Lieve, hoe kan je denken ... ?
R e b e k k a. Ja, want het was misschien een beetje eigenmachtig van me, maar . . .
R o s m e r. Nou, laat dan eens hooren.
R eb e k k a. Gisteren avond, toen die Ulrik Brendel weg
zou gaan, heb ik hem een regel of drie meegegeven aan
Mortensgaard.
Rosmer (een beetje bedenkelijk). Maar, lieve Rebekka . .
Nou, wat schreef je hem dan?
Re b e k k a. Ik schreef dat hij je een grooten dienst bewijzen zou, als hij zich den ongelukkigen man een beetje
wou aantrekken en hem helpen met wat in zijn vermogen stond.
Rosme r. Lieve, dat had je niet moeten doen. Je hebt er
Brendel enkel kwaad mee gedaan. En Mortensgaard is
iemand, dien ik mij liefst van het lijf hou. Je weet toch
wel wat ik eens met hem uitstaande heb gehad?
R e b e k k a. Maar geloof je niet dat het nu eigenlijk heel
goed zou zijn, om maar weer op goeden voet met hem te komen ?
Rosme r. Ik ? Met Mortensgaard ? Waarom meen je?
R e b e k k a. Omdat je je dan heelemaal gerust voelen
kunt, ... nu dit tusschen jou en je vrienden gekomen is.
Rosmer (kijkt haar aan en schudt het hoofd). Heb je

-
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waarlijk kunnen denken dat Kroll, of een van die anderen,
wraak zou willen nemen ... ? Dat zij in staat zouden zijn tot ... ?
R e b e k k a. In hun eerste drift, beste ... zoo iets kan
niemand ooit met zekerheid zeggen. Mij dunkt, naar de
manier waarop Kroll het opnam .. .
R o s m e r. 0, je moest hem toch beter kennen. Kroll is
een man van eer, door en door. Van middag ga ik naar de
stad en zal met hem spreken. 0, je zult eens zien hoe gemakkelijk het gaat .. .
(Juffr. Relseth komt door de deur links).
R e b e k k a (staat op). Wat is er?
Juffr. H e l s e t h. Mijnheer Kroll is beneden in de vestibule.
Rosmer (staat snel op). Kroll!
R e b e k k a. Hij! Verbeeld je !
Juffr. H e 1 s e t h. Hij vraagt of hij boven kan komen en
den dominee spreken.
Rosmer (tegen Rebekka). Wat heb ik je gezegd ... ! Ja
zeker. (Gaat naar de deur en roept naar beneden). Kom
boven, beste kerel ! Je zult hartelijk welkom zijn. (Rosmer
Relseth gaat weg. Rebekka
blijft de deur open houden ... Juffr.
trekt het gordijn voor de slaapkamer dicht. Zet het een en
ander terecht).
Rosmer (stil bewogen). Ik wist wel dat het de laatste
keer niet zou zijn .. .
K r o 11. Van daag zie ik de dingen in een heel ander
licht dan gisteren.
R o s m e r. Ja, niet waar, Kroll ? Dat doe je ? Nu je eens
over alles hebt nagedacht .. .
K r o 11. Je begrijpt mij geheel verkeerd. (Legt zijn hoed
op de tafel bij de canapé). Ik ben er erg op gesteld eens
onder vier oogen met je te praten.
3
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R o s m e r. Waarom mag juffrouw West niet ... ?
Krol (neemt haar van boven tot onder op). En dan
moet ik ook de juffrouw vragen mij te willen excuseeren
dat ik zoo vroeg kom. Dat ik u overval vóór u tijd gehad
heeft om u ... ?
R e b e k k a (ontsteld). Hoe zoo ? Heeft u er iets tegen
dat ik hier in huis in een morgenjapon loop ?
K r o 11. Hemel neen ! Ik weet immers absoluut niet wat
hier op Rosmersholm tegenwoordig zede en gebruik is.
R o s m e r. Maar Kroll, ... je lijkt wel een ander mensch
van daag!
R e b e k k a. Ik heb de eer u te groeten, mijnheer Kroll.
(Gaat weg naar links).
K r o 11. Als je 't permitteert ... (hij gaat op de canapé zitten).
R o s m e r. Ja, laat ons eens rustig gaan zitten en vertrouwelijk samen praten. (Gaat zitten op een stoel vlak tegenover Kroll).
K r o 11. Ik heb geen oog dicht gedaan sedert gisteren.
Ik heb den heelen nacht maar liggen denken, denken.
R o s m e r. En hoe denk je er dan nu over ?
Krol 1. Dat is niet met een paar woorden te zeggen,
Rosmer. Laat mij met een soort van inleiding beginnen. Ik
kan je wat van Ulrik Brendel vertellen.
R o s m e r. Is hij bij jou geweest ?
K r o 11. Neen. Hij heeft zijn intrek genomen in een sjofel
logementje. In het sjofelste gezelschap natuurlijk. Dronk en
trakteerde zoo lang hij nog wat had. Daarna schold hij de
heele bende uit voor schooiers en proleten. Daarin had hij
trouwens gelijk. Maar toen kreeg hij een pak slaag en werd
in de goot gesmeten.
R o s m e r. Hij is dus toch wel onverbeterl ij k.
K r o 11. Zijn jasje had hij ook al beleend. Maar dat is
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weer voor hem ingelost. Kan je raden door wien ?
R o s m e r. Door jou misschien ?
K r o 11. Neen. Door dien nobelen meneer Mortensgaard.
Rosmer. Och zoo!
K r o 11. Ik heb mij laten vertellen dat meneer Brendels
eerste bezoek geweest is bij den idioot en plebejer.
R o s m e r. Dat was nog maar heel gelukkig voor hem .. .
K r o 11. Dat was het zeker. (Leunt over de tafel ; wat
dichter bij Rosmer). En nu zijn wij aan een zaak gekomen,
waarvoor ik je, ter wille van onze oude ... onze vroegere
vriendschap, waarschuwen moet.
Rosme r. En wat is dat dan ?
K r o 11. Het is, dat er hier in huis een of ander valsch
spel gespeeld wordt achter je rug.
R o s m e r. Hoe kan je zoo iets denken ! Is het Reb . . .
Is het juffrouw West op wie je doelt?
K r o 11. Ja juist. Ik kan het van haar standpunt heel
goed begrijpen. Zij is al zoo lang gewend hier als de heer schende op te treden. Maar toch .. .
Rosme r. Beste Kroll, je hebt het heelemaal mis. Zij en
ik ... wij verbergen niets voor elkaar.
K r o 11. Heeft zij er ook geen geheim van gemaakt, dat
zij briefwisseling houdt met den redacteur van "de Vuurbaak" ?
Rosme r. 0, je bedoelt die paar regels, die zij aan Ulrik
Brendel meegaf.
K r o 11. Daar ben je dus achter gekomen. En vind jij
het goed dat zij op die manier relaties aanknoopt met den
schrijver van dat schendblad, die iedere week die God geeft
mij, zoowel wat mijn leeraarsambt als wat mijn openlijk optreden betreft, aan de schandpaal tracht te binden ?
Rosme r. Och, aan dien kant van de zaak heeft zij
stellig heelemaal niet gedacht. En voor het overige heeft zij
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natuurlijk baar volle vrijheid van handelen, evenals als ik
de mijne.
K r o 11. Zoo ? Ja, dat hoort zeker bij de nieuwe richting
die je nu ingeslagen bent. Want daar, waar jij staat, staat
juffrouw West ook ?
Rosme r. Zeker. Wij hebben ons trouw samen vrij geworsteld.
Kro 11 (kijkt hem aan en schudt langzaam het hoofd).
Och, jij blinde, verdwaasde man !
Rosme r. Ik ? Hoe kom je daarbij ?
K r o 11. Omdat ik niet durf ... niet wil het ergste denken.
Neen, neen, laat mij uitspreken ... Je stelt immers waarlijk
prijs op mijn vriendschap, Rosmer ? En ook op mijn achting
Niet waar ?
Rosme r. Op die vraag hoef ik toch zeker niet te antwoorden.
K r o 11. Nu, maar er zijn andere dingen die een antwoord
eischen ... een volledige verklaring van jouw kant ... Wil
je mij toestaan dat ik je een soort van verhoor afneem ?
Rosme r. Een verhoor
K r o l 1. Ja, dat ik je het een en ander vraag dat misschien pijnlijke herinneringen zal opwekken. Zie je ... die
afvalligheid van je, ... of je vrijmaking dan zooals jij het
noemt, ... die hangt met zooveel andere dingen samen, waarover je je in je eigen belang, tegenover mij verantwoorden moet.
Rosme r. Beste vriend, vraag mij wat je wilt. Ik heb
volstrekt niets te verbergen.
K r o 11. Zeg mij dan eens, ... wat hou jij voor de eigenlijke diepst-liggende reden dat Beate een einde aan haar leven
maakte ?
Rosme r. Kan je daarover in twijfel verkeeren ? Of, beter
gezegd, kan je naar redenen vragen voor een daad, die
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een ongelukkig, ziek, ontoerekenbaar mensch begaat?
K r o 11. Ben je er zoo zeker van dat Beate heelemaal
ontoerekenbaar was ? De doktoren meenden althans dat dat
misschien nog niet zoo'n uitgemaakte zaak was.
R o s m e r. Als de doktoren haar ooit gezien hadden zóó
als ik haar zoo dikwijls heb gezien, zoowel overdag als
's nachts, dan zouden zij niet meer getwijfeld hebben.
K r o 11. Ik twijfelde toen ook niet.
R o s m e r. Och neen, het was ook wel onmogelijk om er
aan te twijfelen. Ik heb je immers wel verteld van haar
toomeloos wilde hartstochtelijkheid, ... die zij verlangde dat
ik zou beantwoorden. 0, de angsten die ik uitgestaan heb !
En dai. haar ongegrond, kwellend zelfverwijt in de laatste jaren.
K r o 11. Ja, toen zij te weten was gekomen dat zij haar
heele leven kinderloos zou blijven.
R o s m e r. Nou, ga dan zelf maar eens na ... zoo'n ontzettende verbijsterende smart over iets waar zij heelemaal geen
schuld aan had . ! En dan zou zij toerekenbaar zijn?
K r o 11. Hm ... Herinner je je ook of je toen boeken in
huis hadt, die over het doel van het huwelijk handelden .. .
volgens de verlichte opvatting van onzen tijd ?
R o s me r. Ik herinner mij dat juffrouw West mij eens
zulk een werk leende. Zij heeft de boeken van den dokter
geërfd, zooals je weet. Maar Kroll, je gelooft toch niet dat
wij zoo onvoorzichtig waren om de arme zieke in te wijden
in zulke dingen ? Ik kan je vast en heilig verzekeren dat
wij geen schuld hebben. Haar eigen zenuwzieke hersens waren
het die haar op die droevige dwaalwegen brachten.
K r o 11. Een ding kan ik je ten minste nu vertellen. En
dat is, dat de arme gekwelde en overspannen Beate een eind
aan haar leven maakte, opdat jij voortaan gelukkig zoudt
kunnen leven, ... vrij en naar je eigen begeerte.
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Rosmer (is half van zijn stoel opgestaan). Wat wil je
daarmee zeggen ?
Krol 1. Nu moet je mij eens kalm aanhooren, Rosmer.
Want nu kan ik er over spreken. In haar laatste levensjaar
is zij tweemaal bij mij geweest om mij haar angst, haar wanhoop te klagen.
Rosme r. Over datzelfde ?
K r o 11. Neen. Den eersten keer kwam zij en beweerde
dat je op weg was om afvallig te worden. Dat je breken
wou met het geloof van je vaderen.
Rosmer (haastig). Wat je daar zegt is onmogelijk, Kroll !
Gewoon onmogelijk ! Daarin moet je je vergissen.
Krol 1. Waarom ?
Rosme r. Omdat ik, zoo lang Beate nog leefde, nog in
twijfel en strijd met mijzelf verkeerde. En dien strijd heb ik
alléén uitgestreden, in de grootste stilte. Ik geloof niet eens
dat Rebekka .. .
K r o i 1. Rebekka ?
Rosme r. Nu ja ... juffrouw West. Ik noem haar Rebekka voor het gemak.
K r o 11. Dat heb ik gemerkt.
Rosme r. Daarom is het mij onbegrijpelijk dat Beate op
die gedachte komen kon. En waarom sprak zij er dan met
mij niet over ? En dat heeft zij nooit gedaan. Nooit met een
enkel woord.
K r o 11. Arme ziel ... zij bad en smeekte mij dat ik eens
met je zou spreken.
Rosme r. En waarom heb je dan dat niet gedaan?
K r o 11. Kon ik er dan toen een oogenblik aan twijfelen
dat zij in haar denkvermogen gekrenkt was ? Zoo 'n aanklacht tegen een man als jij ... ! En toen kwam zij nog eens
terug ... wel een maand daarna. Toen leek zij kalmer. Maar
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toen zij wegging, zei z ij : Nu kunnen ze gauw het witte paard
verwachten op Rosmersholm.
R o s m e r. Ja, ja. Het witte paard, ... daar had zij het
dikwijls over.
K r o 11. En toen ik mijn best deed haar af te leiden van
die droevige gedachte, antwoordde zij alleen : ik heb zooveel
tijd niet meer. Want nu moet Johannes zoodra mogelijk met
Rebekka trouwen.
R o s m er (bijna sprakeloos). Wat zeg je nou ... ! Ik
trouwen met ... !
K r o 11. Het was op een donderdag-middag ... Zaterdagavond sprong zij van den vlonder in de molenbeek.
R o s m e r. En jij, die ons niet waarschuwde ... !
K r o 11. Je weet immers zelf hoe dikwijls zij er van sprak
dat zij wel gauw sterven zou.
Rosmer. Dat weet ik wel. Maar toch ... je hadt ons

moeten waarschuwen !
K r o 11. Dat was ook mijn plan. Maar toen was het al te laat.
R o s m e r. Maar waarom heb je dan later niet ... ? Waarom
heb je dat alles verzwegen
K r o 11. Waartoe zou het gediend hebben hier te komen
en je nog meer op te winden en verdriet aan te doen ? Ik
heb het immers allemaal gehouden voor zinlooze, wilde hersenschimmen ... Tot gisteren avond.
R o s m e r. Dus nu niet langer ?
K r o 11. Zag Beate niet heel helder, toen zij zag dat je
het geloof van je kinderjaren ontrouw zoudt worden ?
Rosmer (staart vdór zich). Ja, dat begrijp ik niet. Dat
is mij het onbegrijpelijkste wat mij ooit is voorgekomen.
K r o 11. Onbegrijpelijk of niet, ... het is nu eenmaal zoo.
En nu vraag ik je, Rosmer, .. , hoeveel waarheid ligt er in
haar tweede beschuldiging? In de laatste meen ik.
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R o s m e r. Beschuldiging? Was dat dan een beschuldiging?
K r o 11. Je hebt er misschien niet op gelet, hoe de woorden
luidden. Zij zou heengaan, zei zij ... Waarom ? Zeg ?
R o s m e r. Omdat ik met Rebekka zou kunnen trouwen ...
K r o 11. De woorden luidden niet precies zoo. Beate drukte
zich anders uit. Zij zei : Ik heb zooveel tijd niet meer. Want
nu moet Johannes zoodra mogelijk met Rebekka trouwen.
R o s m e r (kijkt hem een oogenblik aan; staat dan op).
Nu begrijp ik je, Kroll.
K r o 11. Nou ... en? Wat is je antwoord ?
R o s m e r (aldoor stil, met zel fbeheersching). Op zoo iets
ongehoords ... ? Het eenige passende antwoord zou zijn dat
ik je de deur wees.
K r o 11 (staat op). Uitstekend.
R o s m e r (gaat vóór hem staan). Hoor nu eens. Sedert
jaar en dag ... van het oogenblik af dat Beate heenging, .. .
hebben Rebekka West en ik hier alleen gewoond op Rosmersholm.Al dien tijd heb je geweten waarvan Beate ons
betichtte. Maar nooit heb ik een oogenblik gemerkt dat het
je aanstoot gaf dat Rebekka en ik hier samen woonden.
K r o 11. Vóór gisteren avond wist ik niet dat de man een
afvallige en de vrouw een » vrije vrouw" was die hier samen
leefden.
R o s m e r. Ah ... ! Je gelooft dus dat er bij afvalligen
en vrije menschen geen reinheid van gemoed te vinden is ?
Jij gelooft dus niet dat zij de behoefte aan zedelijkheid als
een natuurdrang in zich kunnen voelen ?
K r o 11. Ik heb niet veel vertrouwen in de soort van
zedelijkheid die niet steunt op het kerkelijk geloof.
R o s m e r. En dat laat je dus ook gelden voor Rebekka
en mij ? Voor onze onderlinge verhouding
K r o 11. Ik kan niet ten gunste van jullie beiden mijn
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overtuiging prijs geven, dat er wel niet zoo'n onoverkomelijke
kloof zal bestaan tusschen de vrije gedachte en ... hm.
Rosmer. En wat...?
K r o 11.... en de vrije liefde, ... als je het dan weten wilt.
Rosmer (zacht). En je schaamt je niet dat tegen mij te
zeggen? Jij, die mij van mijn vroegste jeugd af hebt gekend !
K r o 11. Juist daarom. Ik weet hoe licht jij je laat influenceeren door de menschen met wie je omgaat. En die Rebekka
van jou ... of die juffrouw West dan ... van haar weten wij
eigenlijk niets af. Kort en goed, Rosmer, ... ik geef je nog
niet op. En jij zelf, ... je moet je bij tijds zoeken te redden.
R o s in e r. Mij redden ? Hoe zoo ? ... (juffrouw ilelseth
kijkt om de deur links).
Rosmer. Wat wou u ?
Juffr. H e 1 s e t h. fk wou vragen of de ju ffrouw benedeu
zou willen komen.
R o s m e r. De juffrouw is niet hier boven.
Juffr. Hels e t b. Niet? (kijkt rond). Dat's vreemd. (gaat heen).
Rosmer. Je zei...?
K r o 11. Hoor eens ... wat hier in 't geheim gebeurd is,
toen Beate nog leefde, ... en wat er nu nog gebeurt, ... daar
wil ik mij niet verder in verdiepen. Je was zeker al heel
ongelukkig in je huwelijk. En daarin ligt wel tot op zekere
hoogte je verontschuldiging .. .
R o s m e r. 0, wat ken je mij in den grond toch weinig ... !
K r o 11. Val mij niet in de rede. Wat ik zeggen wou is
dit, ... dat als je volstrekt zoo wilt blijven voortleven met
juffrouw West, dan is het absoluut noodzakelijk je omkeer
geheim te houden, ... die treurige afvalligheid ... waartoe zij
je verleid heeft. Laat mij uitspreken ! Laat mij uitspreken !
Ik zeg dat, als bet dan niet anders kan, denk en geloof en
meen dan in Godsnaam wat je wilt ... zoowel in de ééne
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richting als in de andere. Maar hou je opinies vóór je. Het
is immers een zaak die jou alleen aangaat. Er bestaat niet
de minste noodzakelijkheid om zoo iets door het heele land
uit te bazuinen.
R o s m e r. Het is een noodzakelijkheid voor mij om uit
een valsche en scheeve positie te geraken.
K r o 11. Maar je hebt toch ook verplichtingen jegens de
tradities van je geslacht, Rosmer. Vergeet dat niet ! Rosmersholm is sedert onheugelijke tijden iets geweest als de haardstee van tucht en orde, ... van eerbied en achting juist voor
dat, wat geëerd en beproefd is als het beste in de maatschappij.
De heele streek heeft haar stempel van Rosmersholm gekregen.
Het zal een onzalige en onherstelbare verwarring stichten,
als het bekend wordt, dat jij zelf gebroken hebt met wat ik
zou willen noemen : het Rosmersholmsche familiegeloof.
R o s m e r. Beste Kroll, ik kan de zaak zóó niet inzien.
Mij dunkt dat het voor mij een onafwijsbare p licht is, licht
te ontsteken en vreugde te verspreiden daar, waar het geslacht
Rosmer zoo vele, vele jaren lang duisternis en druk deed
heerschen.
K r o 11 (kijkt hem streng aan). Jawel, dat zou een waardige
daad zijn, voor den man met wien het geslacht uitsterft. Laat
zulke dingen liever, zeg. Dat is geen geschikt werk voor jou.
Jij bent geschapen om te leven als de stille zoeker.
R o s m e r. Dat kan wel zijn. Maar ik ... ik wil nu ook
eens meedoen in den levensstrijd.
K r o 11. De levensstrijd ? ... weet je wat die voor jou
worden zal ? Dat wordt een strijd op leven en dood met
al je vrienden.
Rosmer (stil). Zij zullen wel niet allemaal zoo fanatiek
zijn als jij.
Krol 1. Je bent een argelooze ziel, Rosmer. Een oner-
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varen ziel, ben je. Je beseft niet hoe ontzettend het onweer
over je losbarsten zal. (Juffr. Helseth kijkt om de op een kier

staande deur links).
Juffr. H e 1 s e t h. De juffrouw liet vragen .. .
Rosme r. Wat is er?
Juffr. H e 1 s e t h. Er is iemand beneden die den dominee
graag spreken wou.
Rosme r. Is dat misschien dezelfde die gisteren hier was ?
Juffr. H e 1 s e t h. Neen, het is die meneer Mortensgaard.
Rosme r. Mortensgaard !
Kro 11. Aha! Zoo ver zijn wij dus al ! Zóó ver zijn wij
dus al ! ZOo ver al !
Rosme r. Wat wil hij ? Waarom heeft u hem niet weggestuurd ?
Juffr. H e 1 s e t h. De juffrouw zei dat ik vragen moest
of hij boven komen mocht.
Rosme r. Zeg hem dat er iemand bij mij is .. .
K r o 11 (tegen ju fr. Helseth). Laat hem toch maar boven
komen, juffrouw. (Juffr. Helseth af).
K r o 11. (Neemt zijn hoed). Ik ruim het veld ... voorloopig. Maar de groote slag is nog -niet geleverd.
Rosme r. Zoo waar als ik leef, Kroll, ... ik heb absoluut niets met Mortensgaard te maken.
K r o 11. Ik geloof je niet meer. Op geen enkel punt. In
geen enkel opzicht geloof ik je meer voortaan. Nu wordt
het formeele oorlog tusschen ons. Wij zullen toch zien of
wij je niet onschadelijk kunnen maken.
Rosme r. 0 Kroll, ... boe laag, ... hoe oneindig laag
sta je nu!
K r o 11. Ik ? En dat zegt iemand als jij ! Denk aan Beate !
Rosme r. Kom je daar nog weer op terug !
Krol 1. Neen. Het raadsel van de molenbeek moet je
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maar met je eigen geweten uitmaken, ... als je er ten
minste nog iets van dien aard op na houdt.

(Peder Mortensgaard komt zachtjes en stil de deur links
binnen. Hij is een kleine, magere man met dun rossig haar
en dito baard).
K r o l l (met een blik vol haat). Komaan „De Vuurbaak' aangestoken op Rosmersholm (knoopt zin jas dicht). Nu, dan is het
voor mij niet twijfelachtig meer welken kant ik uit sturen
moet.
M or t e n s g a ar d (gernoedelijk). „De Vuurbaak* zal altijd
aangehouden worden om meneer den rector voor te lichten
op zijn weg naar huis.
K r o l 1. Ja, u heeft al lang uw goeden wil getoond. Toch
bestaat er wel een gebod dat zegt dat wij geen valsche
getuigenis mogen afleggen tegen onzen naaste.
Mort e n s g a a r d. Meneer de rector hoeft mij de geboden niet te leeren.
K r o 11. Ook het zesde niet ... ?
Rosmer. Kroll...!
Mort e n s g a ar d. Als dat noodig mocht zijn, dan is
de dominee daar wel de aangewezen persoon toe.
Kro 11 (met verholen spot). De dominee ? Ja, op dat
punt is dominee Rosmer ongetwijfeld de aangewezen man ...
Aangenaam samenwerken, heeren! (gaat heen en slaat de deur

achter zich dicht).
Rosmer (kijkt een poos naar de deur; zegt dan in zich
zelf). Ja, ja ... dan moet het maar zoo. (keert zich om).
Wil u mij alsjeblieft eens vertellen wat u tot mij voert,
mijnheer Mortensgaard ?
Mort e n s g a ar d. Mijn bezoek gold eigenlijk juffrouw
West. Ik wilde haar eens komen bedanken voor het vriendelijke briefje dat ik gisteren van haar ontving.
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Rosme r. Ik weet dat zij u schreef. Heeft n haar al
gesproken ?
M o r t e n s g a a r d. Ja, even. (met een flauwen glimlach).
Ik hoor dat de zienswijze hier op Rosmersholm in sommige
dingen veranderd is.
Rosme r. Mijne zienswijze is in zeer veel opzichten
veranderd. Ik kan bijna zeggen ... in alles.
Mort ensgaar d. Dat zei de juffrouw. En daarom meende
zij dat ik even naar boven moest gaan om er eens over te praten.
Rosme r. Waarover ?
Mort ensgaar d. Zou ik in „de Vuurbaak' mogen
vertellen dat n tot andere gedachten gekomen is, ... en dat
u zich aansluit bij de zaak van vrijzinnigheid en vooruitgang?
Rosme r. Dat mag u gerust doen. Ik verzoek u zelfs
om dat mee te deelen.
Mort ensgaar d. Dan zal het er morgen ochtend in
staan. Dat zal een groot en belangrijk nieuwtje zijn, dat
dominee Rosmer op Rosmersholm meent ook in dezen zin
voor de zaak van het licht te kunnen strijden.
Rosme r. Ik begrijp n niet heel goed.
Mort ensgaar d. Ik bedoel alleen dat het onze partij
een flinken stoot vooruit, in moreelen zin geeft, telken male
als wij een ernstig, christelijk gezinden aanhanger winnen.
Rosmer (wat verwonderd). U weet dus nog niet ... ?
Heeft juffrouw West u niet dat ook gezegd ?
Mort ensgaar d. Wat, mijnheer Rosmer ? De juffrouw
had het erg druk. Zij zei dat ik maar naar boven moest
gaan en de rest wel van u zelf zon hooren.
Rosme r. Zoo ; nu dan zal ik n zeggen dat ik mij geheel en
al losgemaakt heb. In alle opzichten. Ik sta nu in geenerlei betrekking meer tot de leerstellingen der Kerk. Die dingen
gaan mij voortaan absoluut niet meer aan.
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Mortensgaard (kijkt hem verward aan). Neen,
maar ... als de maan uit den hemel was komen vallen, kon
ik niet verbaasder ... ! Dus u zelfs maakt u van alles los ... !
Rosme r. Ja, ik sta nu op hetzelfde standpunt, waar u
zelf al zoo lang gestaan heeft. Dat kan u dus morgen in de
"Vuurbaak" meedeelen.
M o r t e n s g a a r d. Dat ook? Neen, waarde dominee,
neem mij niet kwalijk, ... maar dien kant van de zaak
moeten wij liever niet aanroeren.
Rosme r. Niet aanroeren ?
M or t e n s g a ar d. Vooreerst ten minste niet, geloof ik.
Rosme r. Maar ik begrijp niet...?
Mor tens gaar d. Ziet u eens, mijnheer Rosmer... U
is nog niet zoo heelemaal thuis in al die toestanden, zooals
ik. Maar als u nu overgegaan is tot het kamp der vrijzinnige
richting, ... en als u ... zooals juffrouw West zei ... deel
wil nemen aan de beweging, ... dan doet u dat toch met
den wensch om zoowel voor die richting als voor de beweging zoo nuttig mogelijk te zijn.
Rosme r. Ja, dat zou ik van harte gaarne.
Mor tensgaard. Juist; maar dan moet ik u maar
dadelijk zeggen, dat als u openlijk voor den dag komt met
uw uittreden uit de Kerk, dan bindt u zich, van het eerste
oogenblik af, onmiddellijk de handen.
Rosme r. Denkt u dat ?
M or t e n s g a ar d. Ja, u kan er zeker van zijn dat u
dan hier in de streek niet veel meer zal kunnen uitrichten.
En bovendien ... vrijdenkers hebben wij meer dan genoeg.
Ik had bijna gezegd, ... wij hebben er al veel te veel. Dat,
waaraan de partij behoefte heeft, dat zijn christelijke elementen, ... iets dat iedereen respekteeren moet. En aan zulke
menschen is er groot gebrek. Daarom is het raadzaam dat u
.. .
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het zwijgen doet tot alles wat het publiek niet aangaat. Ziet
u, dat is mijn opinie.
R o s m e r. Zoo ; u waagt het dus niet u in te laten met
mij, als ik openlijk mijn afvalligheid beken?
Mortensgaard (schudt het hoofd). Ik doe 't liever
niet. In den laatsten tijd heb ik mij tot regel gesteld nooit
iets of iemand te steunen, die de kerkelijke dingen te
lijf wil.
Rome r. Is u zelf dan in den laatsten tijd tot de Kerk
teruggekeerd
M o r t e n s g a a r d. Dat is een andere kwestie.
R o s m e r. Och zoo, op die manier dus ! Jawel, dan begrijp ik u.
M o r t e n s g a a r d. Mijnheer Rosmer, ... u moet bedenken
dat ik ... vooral ik ... geen volle vrijheid van handelen heb.
R o s m e r. Wat bindt u dan ?
Mort ensgaar d. ik ben een geteekende ... dat bindtmij.
Rosm e r. Ah,... zoo, ja.
Mort e n s g a ar d. Een geteekende, dominee. Dat mag
vooral u niet vergeten. Want u is het geweest, in de allereerste plaats, die mij gebrandmerkt heeft.
R o s m e r. Had ik toen ter tijd gestaan, waar ik nu sta,
dan had ik uw vergrijp zachter aangepakt.
Mort ensgaar d. Dat denk ik ook wel. Maar nu is
het te laat. U heeft mij gebrandmerkt eens en voor altijd.
Gebrandmerkt voor mijn heele leven. Och, u beseft niet zoo
heelemaal wat dat inhoudt. Maar nu zal u misschien al gauw
zelf die bittere ondervinding opdoen.
Rosmer. Ik?
Mort e n s g a ar d. Ja. Want u denkt toch zeker niet
dat rector Kroll en zijn kring absolutie geven zullen voor
een afvalligheid als de uwe? En de „Districtsbode" zal nu
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ook heel kwaadaardig worden, zegt men. Dan kan het licht
gebeuren dat u ook een geteekende worden zal.
Rosme r. Ik voel mij onkwetsbaar op alle persoonlijk gebied,
mijnheer Mortensgaard. Mijn levenswandel is onaantastbaar.
Mortensgaard (met een fijn lachje). Dat was een
groot woord, dominee.
Rosme r. Dat kan wel zijn. Maar ik heb het recht zulk
een groot woord te gebruiken.
Mortensgaar d. Ook als u uw levenswandel zoo grondig
ging onderzoeken als u eens den mijnen onderzocht?
Rosme r. U zegt dat zoo zonderling. Wat bedoelt u
daarmee ? Heeft u iets bepaalds op het oog ?
M or t e n s g a ar d. Ja, er is iets bepaalds. Een enkel
ding maar. Maar dat kon leelijk genoeg worden als boosaardige tegenstanders er de lucht van kregen.
Rosme r. Wees dan alsjeblieft zoo goed mij te zeggen,
wat dat zijn kan.
Mortensgaar d. Kan u het zelf niet raden?
Rosme r. Neen, heelemaal niet. Absoluut niet.
Mortensgaar d. Ja, dan zal ik er wel mee voor den
dag moeten komen ... Ik heb in mijn bezit een vreemden
brief, die hier op Rosmersholm geschreven is.
Rosme r. Den brief van juffrouw West bedoelt u ? Is
die zoo vreemd?
Mortensgaar d. Neen, die brief is niet vreemd. Maar
ik heb eens een anderen brief hier uit huis ontvangen.
Rosme r. Ook van juffrouw West ?
Mort e n s g aar d. Neen, mijnheer Rosmer.
Rosme r. Nou, van wie dan ? Van wie?
Mort e n s ga ar d. Van uw overleden vrouw.
Rosme r. Van mijn vrouw 1 Heeft u een brief gehad van
mijn vrouw?
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M o r t e n s g a a r d. Ja, dat heb ik.
Rosmer. Wanneer ?
Mortensgaar d. Het was in den laatsten tijd van
mevrouws leven. Het kan zoowat een anderhalf jaar geleden
zijn. En die brief is zoo vreemd.
Rosme r. LT weet wel dat mijn vrouw zielsziek was in dien tijd.
Mortensgaar d. Ja, ik weet dat er velen waren die
dat geloofden. Maar mij dunkt niet dat daarvan iets te merken
valt in dien brief. Als ik zeg dat die brief vreemd is, dan
bedoel ik dat in een anderen zin.
Rosme r. En over wat ter wereld kon mijn arme vrouw
wel aan u schrijven ?
M or t e n s g a ar d. Ik heb den brief thuis. Mevrouw
begint ongeveer zoo : dat zij in grooten angst en zorgen leeft.
Want er zijn in deze streken zoo veel slechte menschen,
schrijft zij. En de menschen zijn er alleen maar op bedacht

om u te benadeelen en verdriet aan te doen.
Rosmer. Mij?
Mortensgaar d. Ja, dat zegt zij. En dan komt het
vreemdste. Zal ik het zeggen, ja ?
Rosme r. Ja, zeker ! Alles. Zonder voorbehoud.
M o r t en s g a a r d. Mevrouw bidt en smeekt mij om grootmoedig te zijn. Zij weet, zegt zij, dat u het was die mij mijn
ontslag bezorgde. En dan smeekt zij mij zoo innig om geen
wraak te nemen.
Rosme r. Hoe stelde zij zich dan wel voor dat u wraak
zou kunnen nemen ?
M or t e n s g a ar d. Er staat in den brief, dat als ik soms
geruchten mocht hooren van verkeerde dingen die gebeurden
op Rosmersholm, dan moest ik daar niet aan hechten ; want
het waren enkel slechte menschen, die dat uitstrooiden om u
ongelukkig te maken.

4
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Rosme r. Staat dat in dien brief? !
Mortensgaar d. U kan het bij gelegenheid zelf lezen.
Rosme r. Maar ik begrijp niet ... ! Waarover verbeeldde
zij zich dan toch dat deze geruchten liepen ?
Mortensgaar d. Vooreerst dat dominee het geloof van
zijn kinderjaren ontrouw zou zijn geworden. Dat ontkende
mevrouw heel stellig ... toen. En verder ... hm .. .
Rosmer. Verder ?
Mortensgaard. Verder schreef zij ... en dat is tamelijk verward ... dat zij van geen zondige verhouding op
Rosmersholm weet. Dat haar nooit eenig onrecht aangedaan
is. En indien er toch dergelijke geruchten uitgestrooid mochten
worden, dan smeekte zij mij daarover in ,de Vuurbaak" nooit
te spreken.
Rosme r. Wordt er geen naam genoemd
Mortensgaard. Neen.
Rosme r. Wie bracht n dien brief?
Mort en s g a a r d. Ik heb beloofd dat niet te zeggen,
Hij werd mij op een avond in de schemering thuis gebracht.
Rosme r. Als u er dadelijk navraag naar gedaan had,
zou n vernomen hebben dat mijn arme ongelukkige vrouw
niet heelemaal toerekenbaar was.
Mort e n s g a a r d. Ik heb navraag gedaan. Maar ik
moet eerlijk zeggen dat ik dien indruk niet gekregen heb.
Rosme r. Niet? ... Maar waarom komt u mij eigenlijk
nu inlichten omtrent dien ouden, verwarden brief.
Mortensgaar d. Om u den raad te geven, uitermate
voorzichtig te zijn, mijnheer Rosmer.
Rosme r. In mijn particulier leven, bedoelt u?
Mortensgaar d. Ja. U moet bedenken dat u geen gewijde persoon meer is voortaan.
R o s m er. U blijft er dus bij dat hier iets te verbergen is ?
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M o r t e n s g a a r d. Ik weet niet waarom een vrij man niet
het recht hebben zou zijn leven zoo volledig mogelijk uit
te leven. Wees alleen maar voorzichtig voortaan. Mocht er
het een of ander uitlekken dat tegen de vooroordeelen ingaat, dan kan u er zeker van zijn dat de heele vrije geestesrichting daarvoor aansprakelijk gesteld zal worden ... Ik heb
de eer u te groeten, mijnheer Rosmer.
Rosme r. Adieu, mijnheer Mortensgaard.
Mort e n s g a a rd. En nu ga ik regelrecht naar de
drukkerij en zet het groote nieuwtje in ons blad.
Rosme r. Zet er alles maar in.
Mort e n s g a a r d. Ik zet er alleen maar dat in, waar
de menschen mee noodig hebben. (Rij groet en gaat weg. Rosmer
blijft in de deur staan, terwijl hij de trap afgaat. Men hoort
de voordeur dichtslaan).
Rosmer (in de deur; roept gedempt) Rebekka ! Re . . .
Hm. (Hardop). Juffrouw Helseth, .. , is juffrouw West niet
beneden
Juffr. H e l s e t h (die men in de vestibule beneden hoort).
Neen dominee, zij is hier niet. (Het gordijn in den achterwand
wordt weggetrokken. Rebekka verschijnt in de deuropening).
Rebekka. Rosmer!
Rosmer (keert zich om). Wat! Was je in mijn slaapkamer ? Lieve, wat heb je dáár gedaan?
Rebekk a. (gaat naar hem toe). Ik heb geluisterd.
Rosme r. Neen maar, Rebekka, hoe kwam je daar nu toe !
Rebekk a. Nou ja ... waarom eigenlijk niet ? Hij zei dat
zoo leelijk, ... dat van mijn ochtendjapon .. .
Rosme r. Ah! dus je was daar ook toen Kroll ... !
Rebekk a. Ja, ik wou weten wat hij in zijn schild
voerde.
Rosme r. Dat zou ik je toch wel verteld hebben.
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R e b e k k a. Je zoudt mij misschien niet alles verteld
hebben. En zeer zeker niet met zijn eigen woorden.
R o s m e r. Heb je dan alles gehoord
R e b e k k a. Het meeste wel, denk ik. Ik moest een
oogenblik naar beneden toen Mortensgaard kwam.
R os m e r. En ben je toen weer boven gekomen?
R e be k k a. Wees er niet boos om, beste.
Rosme r. Doe alles wat je zelf goed vindt en verantwoorden kunt. Je hebt immers je volle vrijheid ... Maar wat
zeg je er wel van, Rebekka ? 0, nog nooit heb ik zoo'n behoefte aan je gehad als nu, geloof ik.
R e b e k k a. Wij zijn toch allebei voorbereid geweest op
wat eens komen moest.
Rosme r. Neen, neen, dáárop niet.
Rebekka. Daarop niet ?
Rosme r. Ik dacht wel eens, dat vroeger of later onze
mooie reine vriendschap zou kunnen worden bevuild en verdacht gemaakt. Maar niet door Kroll. Van hem had ik nooit
zoo iets kunnen denken. Alleen van al die grove en ignobel
denkende menschen. Och ja, .. ik had wel mijn goede
redenen om ons verbond zoo angstvallig voor het oog van
de wereld verborgen te houden. Het was een gevaarlijk
geheim.
R e b e k ka. Och, wat kan ons het oordeel van al die
anderen schelen ? Wij weten toch voor ons zelf dat wij
zonder schuld zijn.
Rosme r. Ik ? Zonder schuld? Ja, dat geloofde ik ook .. .
tot van daag. Maar nu, ... nu, Rebekka .. .
R e b e k k a. Wel, wat nu ?
Rosme r. Hoe moet ik Beate's vreeselijke aanklacht
verklaren
R e b e k k a (hartstochtelijk). Och, spreek niet van Beate
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Denk niet meer aan Beate ! Nu was je zoo goed van haar
bevrijd, nu zij dood is.
R o s m e r. Sedert ik dit gehoord heb is zij, als 't ware,
weer akelig levend geworden.
Rebekk a. 0 neen, ... Rosmer ! Neen, dat niet !
R o s m e r. Jawel, heusch. Wij moeten dat zien te doorgronden. Hoe kan zij tot dat onzalige wanbegrip afgedwaald zijn ?
Rebekk a. Je begint er toch zelf niet aan te twijfelen dat
zij zoo goed als krankzinnig was ?
R o s m e r. 0 ja . .. dat is het juist waarvan ik niet meer
zoo heel zeker ben. En bovendien ... al was dat zoo .. .
Rebekk a. Al was dat zoo ? Wat dan ?
R o s m e r. Ik bedoel, ... waarin moeten wij dan de
naaste oorzaak zoeken, dat haar ziekelijke gemoedstoestand
in krankzinnigheid overging ?
Rebekk a. Och maar, wat helpt dat nu of je je voortdurend met zulke vragen aftobt !
R o s m e r. Ik kan niet anders, Rebekka. Ik kan dien knagenden twijfel niet van mij afzetten, hoe graag ik 't ook zou willen.
Rebekk a. Maar zoo iets kan gevaarlijk worden ... Zoo
altijd maar in een kring ronddraaien om ééne droevige
gedachte .. .
R o s m e r (loopt onrustig rond). Ik moet mij op de een
of andere manier verraden hebben. Zij moet opgemerkt hebben hoe gelukkig ik mij ben gaan gevoelen sedert den dag
dat jij bij ons bent gekomen.
Rebekk a. Ja, maar, beste, al was dat nu eens zoo ...1
R o s m e r. Je zult zien, .... het zal haar niet ontgaan zijn
dat wij dezelfde boeken lazen. Dat wij elkander zochten en
spraken over al het nieuwe. Maar begrijpen doe ik het niet!
Want ik was toch z66 bezorgd om haar in alles te ontzien !
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Als ik terugdenk, dan lijkt het mij dat ik oppaste als ging
het om mijn eigen leven, om haar geen deelgenoot te maken
van onze aangelegenheden. Of vergis ik mij daarin, Rebekka ?
R e b e k k a. Neen, zeker niet.
R o s m e r. En jij ook. En dan toch 1... 0, het is vreeselijk
dat te denken ! Dus heeft zij hier rondgeloopen, zij ... in
haar ziekelijke liefde ... en gezwegen, gezwegen ... op ons
gelet ... alles opgemerkt, en ... alles verkeerd begrepen.
Rebekka (Klemt de handen samen). 0, ik had nooit op
Rosmersholm moeten komen 1
R o s m e r. 0, te bedenken, wat zij in stilte geleden heeft !
Al het leelijke over ons dat zij in haar zieke hersens heeft
gemeend te kunnen opbouwen en ons ten laste te leggen
Sprak zij tegen jou nooit over het een of ander dat je op
een soort van spoor kon brengen ?
Rebekka (als opgejaagd). Tegen mij 1 Denk je dat ik dan
een dag langer hier zou gebleven zijn ?
R o s m e r. Neen, neen, dat spreekt ... 0, wat een strijd
moet zij gestreden hebben. En dan alleen te strijden, Rebekka.
In wanhoop en heel alleen ! ... En dan eindelijk haar aangrijpende en ons aanklagende overwinning in de molenbeek ... !
(Hij laat zich in den stoel bij de schrijftafel vallen, steunt
de ellebogen op de tafel en verbergt zijn gezicht in de handen).
Rebekka (komt voorzichtig achter hem staan). Hoor eens
Rosmer. Als het in je macht stond Beate terug te roepen
bij jou ... naar Rosmersholm ... zou je het dan doen ?
R o s m e r. Och, hoe kan ik weten wat ik doen of niet
doen zou. Ik heb geen gedachten voor iets anders dan voor
dat ééne ... het onherroepelijke.
Rob e k k a. Nu zou je begonnen zijn te leven, Rosmer.
Je was al begonnen. Je hadt je heelemail vrijgemaakt ... in
alle opzichten. Je voelde je zoo blij en zoo licht .. .
.. .

.. .
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Rosme r. Och ja, ... dat deed ik ook.... En nu komt
dit zware, neerdrukkende .. .
Rebekka (achter hem met de armen op de stoelleuning).
Hoe heerlijk was het als wij beneden in de kamer in de
schemering zaten, en elkander hielpen met het ontwerpen
van onze nieuwe levensplannen. Je wou ingrijpen in het volle
leven . .. in het levende leven van den dag ... zooals je zei.
Je zoudt als een vrijmakende gast van het eene huis naar
het andere trekken. De zielen en den wil van de menschen
voor je winnen. Menschen tot edellieden maken overal in het
rond, ... in al wijder en wijder kringen. Tot edellieden.
Rosme r. Tot blijde edellieden.
Rebekka. Ja ... blijde.
Rosme r. Want het is de vreugde die de zielen adelt,
Rebekka.
R e b e k k a. Geloofje niet ook ... de smart ? Groote smart ?
Rosme r. Ja ... als je er doorheen kan komen. Er overheen. Er heelemaal overheen.
R e b e k k a. En dat moet jij.
R o s m er (schudt droevig het hoofd). Daarover heen kom
ik nooit ... nooit heelemaal. Altijd zal er weer twijfel in mij
opkomen. Een vraag. Ik zal nooit meer kunnen zwelgen in
dat, wat het leven zoo wonderbaar heerlijk maakt.
Rebekka (over de stoelleuning ... zachter). Wat is dat
wat je meent, Rosmer ?
Rosmer (kijkt naar haar op). Het rustige blijde zich vrij
voelen van schuld.
Rebekka (een stap terug tredend). Ja. (korte pauze).
Zich vrij voelen van schuld.
R o s m e r (met den elleboog op de tafel, steunt zijn hoofd
in de hand en kijkt voor zich uit). En hoe heeft zij de dingen
weten te combineeren. Zoo systematisch als zij dat alles samen-
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gevoegd heeft. Eerst begint zij twijfel te koesteren omtrent
mijn rechtgeloovigheid ... Hoe kón zij daar toen aan komen ?
Maar zij kwam dan op dat idee. En zoo groeide die twijfel
aan tot zekerheid. En toen, ... ja, toen was het voor haar
zoo gemakkelijk om al het andere voor mogelijk te houden.
(richt zich op in zijn stoel en strijkt met de handen door zijn
haar). 0, al die wilde fantazieën ! Ik raak ze nooit meer kwijt.
Dat voel ik zoo. Ik weet het. Zoo in-eens zullen ze als opgejaagd weer terugkomen om mij aan de doode te herinneren.
R e b e k k a. Net als het witte paard op Rosmersholm.
R o s m e r. Ja, net zoo. In-eens uit het donker te voorschijn schietend. In de stilte.
R e b e k k a. En voor zulk een onzalige hersenschim wil
je het levende leven opgeven, dat je nu begonnen was aan
te pakken ...
R o s m e r. 't Is waar, ... het is hard ... Hard, Rebekka.
Maar mij wordt geen keus gelaten. Hoe zou ik ooit daarover heen kunnen komen.
Rebekka (achter zijn stoel). Door nieuwe relaties aan
te knoopen.
Rosmer (schrikt ... kijkt op). Nieuwe relaties
R e b e k k a. Ja, met de buitenwereld. Door te leven, te
handelen, te werken. Niet hier te blijven zitten en te tobben
en te peinzen over onoplosbare raadsels.
Rosmer (staat op). Nieuwe relaties ? (loopt door de kamer,
blijft bij de deur staan en komt dan weer terug). Daar valt
mij een vraag in. Heb jij je die vraag ook nog niet gedaan,
Rebekka ?
R e b e k k a (ademt zwaar). Laat mij ... eerst eens hoorera .
welke vraag?
R o s m e r. Hoe denk je dat de relatie tusschen ons voortaan zal moeten zijn ?
.
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R e b e k k a. Ik denk dat onze vriendschap wel stand
houden zal ... wat er dan ook komen mag .. .
R o s m e r. Zoo meende ik het eigenlijk niet. Maar dat,
wat ons van het begin af bij elkaar gebracht heeft ... dat
wat ons zoo innig samen verbindt ... ons gemeenschappelijk
geloof aan een rein samenleven tusschen man en vrouw .. .
Rebekka. Ja... ja... en...?
R o s m e r. Ik geloof dat zoo'n verhouding ... als de onze
dus ... zou die niet voornamelijk geschikt zijn voor een leven
in stille gelukkige rust . ?
Rebekka. En dan...?
Ros me r. Maar nu opent zich voor mij een leven van
strijd en onrust en geweldige aandoeningen. Want, Rebekka,
ik wil mijn leven leven. Ik laat mij niet ter neer slaan door

droeve mogelijkheden. Ik laat mij mijn levensweg niet voorschrijven, noch door levenden, noch door anderen.
R e b e k k a. Neen, neen, dat moet je ook niet ! Wees een
vrij man, geheel en al, Rosmer !
R o s m e r. Maar weet je wat ik daarom dacht ? Weet je
het niet ? Kan je niet zien hoe ik het best bevrijd worden
kan van alle kwellende herinneringen .... van het heele
droevige verleden
Rebekka. Hoe dan?
R o s m e r. Door daar tegenover te stellen een nieuwe levende werkelijkheid.
R eb e k k a (grijpt de stoelleuning). Een levende ... ?
Wat ... beteekent dat?
R o s m e r (komt dichterbij). Rebekka, ... als ik jou nu
vroeg, ... wil je mijn tweede vrouw worden?
Rebekka (een oogenblik sprakeloos... juicht van vreugde).
Je vrouw ! ... Jouw ! ... Ik !
R o s m e r. Goed, laten wij 't beproeven. Wij beiden zullen

58

BOSMERSHOLM.

één zijn. Hier moet niet langer een leege plaats van de
doode zijn.
Rebekka. Ik... in Beate's plaats...!
Rosme r. Dan is zij uit mijn leven weg. Geheel en al.
Voor eeuwig.
R e b e k k a (zacht en bevend). Geloof je dat, Rosmer ?
Rosme r. Dat moet gebeuren ! Het moet ! Ik kan niet, .. .
ik wil niet door het leven gaan met een lijk op mijn rug.
Help mij om het af te schudden, Rebekka ! En laat ons alle
herinneringen smoren in vrijheid, in vreugde, in hartstocht.
Jij zult voor mij zijn de eenige vrouw die ik ooit gehad heb.
Rebekka (zich beheerschend). Je moet daarop niet meer
terugkomen, Rosmer. Ik word nooit je vrouw.
Rosme r. Wat ! Nooit? 0, geloof je dan niet dat je
van mij zoudt kunnen gaan houden ? Is er dan niet al een
vonkje van liefde in onze vriendschap
Rebekka (houdt de handen voor de ooren als verschrikt).
Spreek toch zoo niet, Rosmer ! Zeg dat toch niet!
Rosmer (grijpt haar arm). 1awel, jawel ... de kiem van
een mogelijkheid bestaat in onze verhouding. 0, ik zie het
je aan dat jij het ook zoo voelt. Doe je niet Rebekka ?
R e b e k k a (weer vast en kalm). Hoor nu eens. Eén ding
zeg ik je, ... als je aanhoudt dan ga ik weg.
Rosme r. Weggaan ! Jij ! Dat kan je niet. Dat is onmogelijk.
R e b e k k a. Het is nog onmogelijker dat ik je vrouw zou
worden. Nooit van mijn leven kan ik dat.
Rosmer (kijkt haar verbluft aan). Je zegt „kan". En
dat zeg je zoo raar. Waarom kan je niet ?
Rebekka (grijpt zijn beide handen). Beste vriend, ... om
jouwentwil zoowel als om mijnentwil .. , vraag niet waarom.
(laat hem los) Ziedaar, Rosmer. (Zij
naar de deur links).
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Rosme r. Voortaan zal er voor mij geen andere vraag
meer bestaan dan deze ééne : Waarom ?
R e b e k k a (keert zich om en kijkt hem aan). Dan is
het uit.
Rosme r. Tusschen jou en mij ?
Rebekka. Ja.
Rosme r. Nooit zal het uit zijn tusschen ons. Nooit ga
je van Rosmersholm weg.
R e b e k k a (met de hand op de deurknop). Neen, dat zal
ik ook wel niet. Maar blijf j e voortgaan met vragen, ... dan
is het toch uit.
Rosme r. Toch uit ? Hoezoo ... ?
R e b e k k a. Dan ga ik denzelfden weg als Beate ging.
Nu weet je het, Rosmer.
Rosmer. Rebekka...!
R e b e k k a (in de deur, knikt langzaam). Nu weet je het.

(gaat weg).
Rosmer (staart als versteend naar de gesloten deur en
zegt in zich zelf) Wat ... is ... dat ... ?

EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.

DERDE BEDRIJF.
Huiskamer op Rosmersholm. Het raam en de vestibuledeur
staan open. De voormiddagzon schijnt buiten.
Rebekka West, gekleed als in het eerste bedrijf staat bij het
raam en begiet en verzorgt de bloemen. Haar haakwerk ligt op
den leunstoel. Juffr. Helseth loopt rond met een plumeau en
stoft de meubels af.

Rebekka (na een poos zwijgen). 't Is toch vreemd dat
de dominee zoo lang boven blijft van daag.
Juffr. H e 1 s e t h. Och dat doet hij zoo dikwijls. Maar hij
zal nu wel gauw beneden komen, denk ik.
Rebekk a. Heeft u iets van hem gemerkt?
Juffr. H e 1 s e t h. Alleen maar dat toen ik met de koffie
boven kwam, hij in zijn slaapkamer ging om zich te verkleeden.
Rebekk a. Ik vraag het omdat hij gisteren niet heel
wel was.
Juffr. Hefset h. Ja ... dat kon je hem wel aanzien
ook. Ik heb al gedacht of hij soms iets heeft met zijn zwager.
Re b e k k a. Wat zou dat kunnen zijn, denkt u?
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, hoe zou ik dat weten. Misschien is
het die Mortensgaard wel die hen tegen elkaar opgezet heeft.
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R e b e k k a. Dat is wel mogelijk ... Kent u dien Peder
Mortensgaard van nabij ?
Juffr. H e 1 s e t h. Wel neen. Hoe kan de juffrouw dat
nou denken ? Zoo'n vent als hij !
R e b e k k a. Meent u omdat hij dat leelijke blad uitgeeft ?
Juffr. H e 1 s e t h. 0, daarom niet alleen ... De juffrouw
heeft toch wel gehoord dat hij elm kind heeft gehad bij een
getrouwde vrouw, wier man er van doorgegaan was ?
R e b e k k a. Daar heb ik wel eens wat van gehoord.
Maar dat was toch lang vóór ik hier kwam.
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, lieve Heer. Hij was toen nog heel
jong. En zij had verstandiger moeten zijn dan hij. En hij
had haar ook wel willen trouwen. Maar daarvoor kon hij
geen permissie krijgen. Hij heeft er zwaar genoeg voor
moeten boeten ook ... Maar sedert is die Mortensgaard zoo
waar een heele piet geworden. Heel wat menschen zoeken
hem op tegenwoordig.
R e b e k k a. Veel van de mindere menschen komen het
liefst bij hem als zij over het een of ander in de war zitten.
Juffr. H e 1 s e t h. 0, er zijn nog wel andere ook dan
alleen de mindere menschen .. .
Rebekka (kijkt haar onderuit aan). Zoo?
Juffr. H e 1 s e t h (bil de canapé, druk stoffend en veegend).
Ja juffrouw. En het zijn misschien wel menschen van wie
iemand het 't allerminst zou verwachten.
Rebekka (treuzelt zoowat met de bloemen). Dat is dan
toch maar iets dat u vermoedt. Want zoo iets kan u toch
niet zeker weten.
Juffr. H e 1 s e t h. Dus de juffrouw denkt dat ik dat niet
zeker weten kan ? Neen maar, of ik ! Want ... als ik het
dan toch eens zeggen moet, ... ik ben zelf eens met een
brief naar Mortensgaard gegaan.
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R e b e k k a (keert zich om). Neen, .
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, dat ben ik ; echt waar. En die brief
was nogal hier op Rosmersholm geschreven. En op mooi fijn
papier was hij geschreven. En met mooi rood lak was hij
dichtgemaakt ook.
R e b e k k a. En aan u werd het opgedragen hem te bezorgen ? Ja, lieve juffrouw Helseth, dan is het niet moeilijk
te begrijpen van wie hij was.
Juffr. Helseth. Zoo?
R e b e k k a. Het was natuurlijk iets dat de arme mevrouw
Rosmer in haar ziekelijken toestand .. .
Juffr. H el s e t h. Het is juffrouw West die dat zegt, en niet ik.

R e b e k k a. Maar wat stond er dan in dien brief? Och,
ja, dat 's waar, . .. dat kan u natuurlijk niet weten.
Juffr. H e 1 s e t h. Hm, het kon toch wel zijn dat ik het wist.
R e b e k k a. Vertelde zij u dan wat zij geschreven had?
Juffr. H e 1 s e t h. Neen, dat nu juist niet. Maar toen
Mortensgaard hem gelezen had, kwam hij mij zoo uitvragen,
naar dit en naar dat, dat ik wel begrijpen kon wat er in stond.
R e b e k k a. En wat denkt u dan dat er in stond? Och
toe, vertel mij dat eens.
Juffr. H e 1 s e t h. Neen, neen, juffrouw. Voor geen wereldsch
goed zeg ik u dat.
R e b e k k a. Och, tegen mij kan u het toch wel zeggen.
Wij zijn toch zulke goede vrienden samen.
Juffr. Hels et h. De hemel beware mij dat ik u daarvan
iets zou vertellen, juffrouw. Ik kan niets anders zeggen dan
dat het iets leelijks was, dat ze de arme zieke mevrouw in
haar hoofd gepraat hadden.
R e b e k k a. Wie had haar dat dan in het hoofd gepraat?
Juffr. Hefset h. Slechte menschen, juffrouw. Slechte
menschen.
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Rebekka. Slechte...?
Juffr. H els et h. Ja, dat zeg ik nog eens. Echt slechte
menschen moeten dat geweest zijn.
R e b e k k a. En wie denkt u dat 't heeft kunnen zijn ?
Juffr. H els et h. 0, ik denk er zoo het mijne van. Maar
Onze Lieve Heer zal mijn tong behoeden. Daar ginder in de
stad woont een zekere mevrouw ... Hm !
R e b e k k a. Ik kan zien dat n mevrouw Kroll meent.
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, die heeft het achter de mouw, die.
Tegenover mij is zij altijd zoo trotsch geweest. En op u heeft
zij ook nooit een goed oog gehad.
R e b e k k a. Gelooft u dat mevrouw Rosmer bij haar volle
verstand was, toen zij dien brief aan Mortensgaard schreef ?
Juffr. Hels et h. Och, dat is zoo'n raar iets met dat verstand. Heelemaal in de war geloof ik nu niet dat zij was.
Rebekk a. Maar zij was toch heelemaal de kluts kwijt
toen zij hoorde dat zij geen kinderen krijgen kon. Toen is zij
eigenlijk krankzinnig geworden.
Juffr. Hels et h. Ja, dat heeft zij zich erg aangetrokken,
die arme mevrouw.
R e b e k k a (neemt haar haakwerk op en gaat op den
stoel bij het raam zitten). Wat dat aangaat, ... gelooft u ook
niet dat het eigenlijk maar goed was voor den dominee?
Juffr. H e i s e t h. Wat juffrouw ?
Re bek k a. Dat er geen kinderen zijn gekomen. Hé?
Juffr. Hels et h. Ja ... ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan zeggen moet.
R e b e k k a. Ja ... gerust. Het was beter zoo voor hem.
Dominee Rosmer is er heelemaal niet voor geschikt om dat
eeuwige kleine-kinder-geschreeuw aan te hooren.
Juffr. Hefset h. De kleine kinderen op Rosmersholm
schreeuwen niet, juffrouw.
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Rebekka (kijkt haar aan). Schreeuwen ze niet?
Juffr. H e 1 s e t h. Neen. Hier op het goed hebben de
kleine kinderen nooit geschreeuwd, bij menschen geheugenis
niet.
Rebekk a. Dat 's al heel vreemd.
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, he, is dat niet vreemd ? Maar dat
zit zoo in de familie. En dan is er nog iets vreemds. Als zij
grooter worden lachen zij nooit. Lachen nooit ... hun heele
leven niet.
Rebekk a. Dat is toch al heel zonderling .. .
Juffr. H e 1 s e t h. Heeft de juffrouw den dominee wel eens
ooit zien of hooren lachen ?
Rebekk a. Neen, ... als ik 't goed bedenk, dan geloof
ik haast dat u gelijk heeft. Maar de menschen lachen hier
over 't algemeen niet veel in deze streek, vind ik.
Juffr. H e 1 s e t h. Dat doen ze ook niet. Het ging uit
van Rosmersholm, zeggen ze. En daar van daan schijnt het
zich wel als een soort van besmettelijke ziekte verspreid te
hebben.
Rebekk a. U is een vrouw die diep nadenkt, juffrouw
Helseth.
Juffr. H e 1 s e t h. Och, de juffrouw moet mij niet altijd
voor den gek houden ... (luistert). Sst, sst, daar komt de
dominee. Hij ziet niet graag stoffers in de kamer. (Af door
de deur rechts).
(Johannes Rosmer met stok en hoed in de hand, komt
door de vestibule binnen).
R o s m e r. Goeden morgen Rebekka.
Rebekk a. Goeden morgen, beste. (Even daarna; hakend).
Ga je uit ?
Rosmer. Ja.
Rebekk a. 't Is ook zulk mooi weer.
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R o s m e r. Je bent van ochtend niet bij m ij boven geweest.
Rebekk a. Neen, ... dat ben ik ook niet. Vandaag niet.
Rosme r. Wil je dat voortaan niet meer doen?
Rebekk a. Och, dat weet ik nog niet.
R o s m e r. Is er iets voor mij gekomen ?
Rebekk a. De „Districtsbode" is gekomen.
R o s m e r. De „Distictsbode" ... !
R e b e k k a. Hij ligt daar op tafel.
R o s m er (zet hoed en stok weg). Staat er iets in ?
Rebekka. Ja.
R o s m e r. En je laat mij het blad niet eens boven brengen.
R e b e k k a. Je krijgt het nog vroeg genoeg onder de
oogen.
R o s m e r. Al] zoo... (neemt het blad op en leest bij de
tafel staande). Wat I ... „kan niet genoeg waarschuwen tegen
karakterlooze overloopers' ... (kijkt naar haar). Ze noemen
mij een overlooper, Rebekka.
R e b e k k a. Er wordt geen naam bij genoemd.
Rosme r. Dat is hetzelfde. (leest verder) ... „heimelijke
verraders van de goede zaak" ... ,Judasnaturen, die brutaal
hun afvalligheid bekennen, zoodra zij denken dat het gunstige
en ... voordeeligste oogenblik gekomen is." ,Schaamtelooze
aanslag op het aandenken van eerwaardige voorouders' .. .
. "in afwachting dat van hen die op het oogenblik de
macht in handen hebben, een passende belooning niet zal
uitblijven." (legt de courant op de tafel). En dat schrijven zij
van mij. Zij, die mij zoo lang en zoo van nabij gekend
hebben. Dingen die z ij zelf niet gelooven. Iets waar geen
enkel waar woord in staat ... Dat weten zij en zij schrijven
het toch.
Rebekk a. Er staat nog meer.
5
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Rosmer (neemt de courant weer op) ... ,,tot verontschuldiging een ongeoefend oordeel ... „verderfelijke invloed ...
misschien ook uitgestrekt tot een gebied, dat wij voorloopig
niet tot onderwerp van openlijke bespreking willen maken" ...
(kijkt haar aan). Wat is dat?
Rebekk a. Dat doelt op mij, zooals je wel begrijpen kunt.
dit is het
Rosmer (legt de courant weg). Rebekka, .
werk van mannen zonder eer.
Rebekk a. Ja, 't komt me voor dat zij Mortensgaard
niets te verwijten hebben.
Rosmer (loopt rond). Hier moet geholpen worden. Alles
wat goed is in de menschen gaat te gronde als dat zoo voort
moet gaan. Maar dat zal niet gebeuren ! 0, hoe blij, hoe blij
zou ik zijn, als ik een beetje licht ontsteken kon in al dat
duistere, leelijke.
Rebekka (staat op). Ja, niet waar ? Daarin zou je iets
groots en heerlijks hebben om voor te leven !
R o s m e r. Verbeeld je dat ik hen tot zelfkennis zou
kunnen opwekken. Hen er toe brengen berouw te voelen en
zich te schamen voor zich zelf. Bereiken dat zij elkaar
naderen in verdraagzaamheid, in liefde, Rebekka.
R e b e k k a. Ja, wijd al je krachten daar maar aan, en
je zult zien dat je overwint.
R o s m e r. Mij dunkt, het moet kunnen. 0, wat zou het
dan heerlijk zijn het leven te leven. Geen strijd vol haat
meer. Alleen een wedstrijd. Alle ooggin gericht op hetzelfde
doel. Ieders wil, ieders geest vooruitstrevend, ... omhoog, .. •
ieder op zijn eigen, door zijn aard aangewezen weg. Geluk
voor allen, ... door allen. (Kijkt toevallig, naar buiten, schrikt
en zegt bedroefd) : Ach ! niet door mij.
Rebekk a. Niet ... ? Niet door jou?
R o s m e r. En ook niet voor mij.
„
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Rebekk a. 0 Rosmer, laat toch niet dien twijfel b ij je
opkomen.
R o s m e r. Geluk, ... lieve Rebekka, ... geluk, dat is in
de allereerste plaats het kalme, blijde, rustige gevoel van vrij
te zijn van schuld.
Rebekk a (kijkt vóór zich). Ja ... schuldgevoel .. .
R o s m e r. Och, daar kan jij zoo niet over oordeelen.
Maar ik .. .
Rebekk a. Jij wel het minst !
Rosmer (wijst naar buiten). De molenbeek.
Rebekk a. 0 Rosmer ... ! (Juffr. Helseth kijkt door de
deur rechts).
Juffr. H e f s e t h. Juffrouw !
Rebekk a. Straks, straks. Nu niet.
Juffr. Hefset h. Even maar juffrouw, één woordje.
(Rebekka gaat naar de deur. Juffr. Helseth deelt haar iets
mee. Zij spreken een oogenblik fluisterend samen. Juffr.
jcr.
Helseth knikt en gaat heen).
Rosmer (onrustig). Was dat iets voor mij ?
Rebekk a. Neen, 't was maar iets van het huishouden
Nu moest je een beetje de lucht ingaan, Rosmer. Ga eens een
flink eind loopen, zal je ?
Rosmer (neemt zijn hoed). Ja, kom. Dan gaan wij samen.
Rebekk a. Neen, beste, ik kan nu niet. Je moet alleen
gaan. Maar schudt nu al die droeve gedachten eens van je
af. Beloof mij dat.
R o s m e r. Die kan ik zoo maar niet afschudden ... vrees ik.
Rebekk a. 0, dat zoo iets zonder grond je zoo heelemaal
in beslag nemen kan ... !
R o s m e r. Het is helaas niet zoo zonder grond. Den
heelen nacht heb ik over alles liggen nadenken. Beate heeft
.. .

misschien toch wel juist gezien.
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Rebekk a. Waarin meen je ?
R o s m e r. Juist gezien, toen zij dacht dat ik je lief had,
Rebekka.
Rebekk a. Juist gezien ... dáárin !
R o s m e r (legt zijn hoed op de tafel). De vraag houdt mij
voortdurend bezig of wij allebei niet onszelf bedrogen hebben
al dien tijd ... toen wij onze verhouding vriendschap noemden.
Rebekk a. Meen je soms dat wij die evengoed .. .
R o s m e r.... liefde hadden kunnen noemen. Ja, dat meen
ik. Al toen Beate nog leefde was jij het aan wie ik al mijn
gedachten gaf. Jij alleen was het naar wie ik al verlangde.
Het was bij jou dat ik dat kalme, blijde, begeerlooze geluk
voelde. Als wij het eens goed bedenken, Rebekka, ... dan
begon ons samenleven als een liefelijke, heimelijke kinderverliefdheid. Zonder begeeren en zonder droomen. Voelde jij
het ook niet zoo ? Zeg mij dat eens.
Rebekka (strijdend met zich zelf.) Och, ik weet niet
wat ik je antwoorden moet.
R o s m e r. En het is dat innige met en voor elkander
leven, dat wij voor vriendschap hebben aangezien. Neen,
lieve ... onze verhouding is een geestelijk huwelijk geweest .. .
misschien wel van de eerste dagen af. Daarom is er schuld
bij mij. Ik had daar geen recht toe ... ik had het niet mogen
doen om Beate.
Re b e k k a. Niet mogen leven in geluk ! Geloof je dat
Rosmer ?
R o s m e r. Zij zag onze verhouding met de oogen van háár
liefde. Veroordeelde onze verhouding naar den aard van háár
liefde. Natuurlijk. Beate kon niet anders oordeelen dan
zij deed.
Rebekk a. Maar hoe kan je je zelf verantwoordelijk
stellen voor Beate's dwaling !
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R o s m e r. Uit liefde voor mij , ... zooals zij die opvatte . . .
stortte zij zich in de molenbeek. Dat feit staat vast, Rebekka.
En daar kom ik nooit overheen.
Rebekk a. Och, denk aan niets anders meer dan aan
de groote mooie taak, waaraan je nu je leven wilt wijden.
Rosmer (schudt het hoofd). Die zal nooit volbracht
kunnen worden. Ten minste niet door mij. Niet na wat ik
nu weet.
Rebekk a. Waarom niet door jou ?
R o s m e r. Omdat iets dat berust op schuld, nooit triomfeeren kan.
Rebekk a (hartstochtelijk). 0, die twijfel, die angst, die
gewetensbezwaren . dat alles is een familie-erfstuk. De
menschen zeggen hier dat de dooden terugkomen als hollende
witte paarden. Mij dunkt dit is ook zoo iets.
R o s m e r. Laat het zijn wat het wil. Wat geeft dat als
ik er toch niet overheen kan komen ? En geloof mij, Rebekka, het is zooals ik zeg. Wie een overtuiging ingang wil
doen vinden moet een blijmoedig man zijn, vrij van schuld.
Rebekk a. Is vreugde dan een zoo volstrekt onmisbaar
iets voor jou, Rosmer?
R o s m e r. Vreugde ? Ja, die kan ik niet missen.
Rebekk a. Voor jou, die nooit lachen kunt ?
R o s m e r. Ja toch. Geloof maar dat ik veel aanleg heb
tot vroolijk zijn.
Rebekk a. Nu moet je gaan, beste. Ver ... heel ver.
Hoor je ? ... Kijk, hier is je hoed. En hier heb je je stok.
Rosmer (neemt beide). Dank je. En ga je nu niet mee ?
Re b e k k a. Neen, ... neen ... ik kan nu niet.
Rosmer. Nu goed dan. Je bent toch bij mij.
(Hij gaat weg door de vestibule. Even later k ijkt Rebekka
naar buiten door de open deur. Dan gaat zij naar de deur rechts).
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Rebekka (doet open en zegt halfluid). Ziezoo, juffrouw
Helseth. Laat hem nu maar binnen. (Gaat naar het raam).
(Even later komt Kroll binnen van rechts. Hij groet zwijgend
en afgemeten en houdt zijn hoed in de hand).
K r o l 1. Is hij weg ?
Rebekka. Ja.
K r o 11. Gaat hij gewoonlijk ver ?
Rebekk a. 0 ja. Maar van daag is hij zoo onberekenbaar. En als n hem niet ontmoeten wil.. .
K r o 11. Neen, neen. Ik wensch met u te spreken. En
heel alleen.
Re b e k k a. Laat ons dan onzen tijd waarnemen. Gaat u
zitten, mijnheer Kroll. (Zij gaat in den leunstoel bij het raam
zitten. Kroll op een stoel naast haar).
K r o 11. Juffrouw West, ... u kan u onmogelijk voorstellen
hoe diep en pijnlijk het mij ter harte gaat, ... deze omkeer,
die met Johannes Rosmer heeft plaats gehad.
Rebekk a. Wij waren er wel op voorbereid dat dit zoo
zijn zou ... aanvankelijk.
K r o 11. Alleen maar aanvankelijk ?
Rebekk a. Rosmer had de vaste hoop dat u vroeger of
later wel met hem mee zon gaan.
Kroll. Ik!
Rebekk a. U, zoowel als zijn andere vrienden.
K r o i 1. Ja, daar ziet u 't nu ! Zoo gebrekkig is zijn oordeel,
waar het menschen en verhoudingen in het leven betreft.
Rebekk a. Maar ... als hij het nu voelt als een noodzakelijkheid, om zich vrij te maken in alle opzichten .. .
K r o 11. Ja maar, ziet u, ... juist dat geloof ik niet.
Rebekk a. Wat gelooft u dan ?
K r o 11. Ik geloof dat u het is die er achter zit.
Rebekk a. Dat heeft u van uw vrouw, mijnheer Kroll.
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K r o 11. Van wie ik dat heb, doet er nu niet toe. Maar
zooveel is zeker dat ik zware vermoedens heb ... heel erg
zware vermoedens ... als ik alles overdenk en uw heele leven
naga van het oogenblik af dat u hier is gekomen.
Rebekk a (kijkt hem aan). Er ligt mij iets van bij, dat
er een tijd was, waarin u een buitengewoon groot vertrouwen
in mij stelde, mijnheer Kroll. Een warm vertrouwen had ik
bijna gezegd.
K r o 11 (gedempt.) Wien zou u niet kunnen inpakken, .. .
als u het er op aan lei.
Rebekk a. 't Er op aan lei...!
K r o 11. Ja, dat deed u. Ik ben nu niet meer zoo onnoozel
om mij te verbeelden dat er eenig gevoel in 't spel was. U
wou u alleen maar toegang tot Rosmersholm verschaffen. Hier
vasten voet krijgen. Daartoe moest ik u behulpzaam zijn. Nu
zie ik het wel in.
Rebekk a. U heeft dus heelemaal vergeten dat het Beate
was, die bedelde en smeekte dat ik toch maar hier komen zou.
Krol 1. Ja, haar had u ook ingepakt. Of is dat
vriendschap te noemen wat zij ten slotte voor n voelde ? Dat
was nagenoeg vergoding ... aanbidding. Het ontaardde in .. .
hoe zal ik het noemen ? ... in een soort van desperate verliefdheid. Ja, dat is het ware woord.
Rebekk a. Wees zoo goed den toestand van uw zuster
in aanmerking te nemen. Wat mij betreft, men kan van mij
geloof ik, niet zeggen, dat ik ook maar eenigszins overspannen was.
K r o 11. Neen, dat is u stellig niet. Maar des te gevaarlijker is u voor de menschen die u onder uw invloed
krijgen wil. U valt het gemakkelijk te handelen met overleg
en volkomen juiste berekening ... juist omdat u zoo koel
van aard is.
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Rebekk a. Koel ? Is u daar zoo zeker van ?
K r o 11. Ik ben er van overtuigd. Anders had n hier niet
jaar in jaar uit uw doel zoo vastberaden nagestreefd. Ja, ja .. .
U heeft bereikt wat u wilde. U heeft hem en den heelen
toestand in uw macht. Maar om dat alles door te zetten, is
u er niet voor teruggedeinsd hem ongelukkig te maken.
Rebekk a. Dat is niet waar. Niet ik ... u zelf heeft
hem ongelukkig gemaakt.
Kroll.Ik!
Rebekk a. Ja, toen n hem op de gedachte bracht dat
hij schuld had aan Beate's vreeselijken dood.
K r o 11. Dus heeft hem dat toch zoo sterk aangegrepen
R e b e k k a. Dat kan u toch wel begrijpen. Zoo'n teer
gemoed als het zijne .. .
K r o 11. Ik dacht, dat een zoogenaamd „vrij" man, zich
wel over alle gewetensbezwaren zon weten heen te zetten .. .
Dit is dus de zaak ! Och ja, ... eigenlijk had ik dat ook
wel kunnen denken. Den telg van de mannen die hier op
ons neerzien, ... zal het misschien toch nooit ten volle gelukken zich los te scheuren van dat, wat als onvervreemdbaar eigendom van geslacht op geslacht is overgegaan;.
R e b e k k a (in gedachten met neergeslagen oogen). Johannes
Rosmer is wel innig saamgegroeid met zijn geslacht. Dat is
wis en zeker.
K r o 11. Ja, en dat had u in aanmerking moeten nemen,
als u iets voor hem gevoeld had. Maar met dergelijke consideraties kon u u zeker niet ophouden. Uw omstandigheden
zijn ook zoo hemelsbreed verschillend van de zijne.
Rebekk a. Welke omstandigheden bedoelt u ?
K r o 11. Ik meen van geboorte. Van afkomst.
juffrouw
West.
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Rebekk a. Och zoo. Ja, dat is waar, ... ik ben maar
van heel geringe afkomst. Maar toch .. .
K r o 11. Ik bedoel niet van stand of positie. Ik denk aan
de moreele omstandigheden .. .
Rebekk a. Omstandigheden ... ? Waarvan
K r o 11. Van uw heele afkomst.
Rebekk a. Wat zegt u daar ?
K r o 11. Ik zeg dat alleen maar omdat het uw heele doen
en laten verklaart.
Rebekk a. Dat begrijp ik niet. Ik verzoek u duidelijker
te zijn.
K r o 11. Ik dacht inderdaad dat dit u voldoende duidelijk
was. Het zou toch anders wel vreemd geweest zijn dat u u
door dokter West liet adopteeren . . .
Rebekk a (staat op). 0 zoo ! Nu begrijp ik u.
K r o 11. ... en dat u zijn naam aannam. De naam van
uw moeder was Gamvik.
Re b e k k a (loopt heen en weer). De naam van mijn vader
was Gamvik, mijnheer Kroll.
K r o 11. Het beroep van uw moeder moest haar toch al
voortdurend met den dokter in aanraking brengen.
Rebekka. Dat is zoo.
K r o 11. En dan neemt hij a bij zich ... terstond na den
dood van uw moeder. Hij behandelt u hard. En toch blijft
u bij hem. U weet dat hij u geen cent zal nalaten. U kreeg
dan ook alleen een kist met boeken. En toch houdt u het
bij hem uit ; verdraagt zijn nukken ; verpleegt hem tot het
laatste toe.
Rebekka (bij de tafel staand, kijkt hem minachtend aan)
En omdat ik dat alles deed, ligt voor u de verklaring voor
de hand dat er iets onzedelijks, ... iets misdadigs aan mijn
geboorte kleeft !
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K r o 11. Wat u voor hem deed, leid ik af uit een onbewust
dochterlijk gevoel. Uw heele verdere optreden houd ik voor
een natuurlijk gevolg van uwe afkomst.
Rebekka (driftig). Maar er is geen woord waar van
alles wat u zegt ! En dat kan ik bewijzen ! Want dokter West
was nog niet eens in Finmarken toen ik geboren werd.
K r o 11. Pardon, ... ju ffrouw West. Hij was er het jaar
te voren al geweest. Dat heb ik onderzocht.
R e b e k k a. U vergist u, zeg ik ! U vergist u absoluut 1
K r o 11. U zei gisteren dat u negen-en-twintig jaar was.
In uw dertigste ging.
R e b e k k a. Zoo ? Heb ik dat gezegd ?
K r o 11. Ja, dat zei u. En daarnaar kan ik uitrekenen
R e b e k k a. Halt ! Dat helpt u niemendal. Want ik kan
het u nu wel dadelijk zeggen ook : ik ben een jaar ouder dan
waarvoor ik mij uitgeef.
K r o 11 (glimlacht ongeloovig). Och kom ? Dat is iets nieuws.
Hoe komt dat zoo ?
R e b e k k a. Toen ik vijf-en-twintig was, vond ik, dat ik,
voor een ongetrouwde vrouw... al knapjes oud begon te worden.
En toen nam ik mij voor er een jaartje af te jokken.
K r o 11. U? Een vrije vrouw. Heeft u vooroordeelen omtrent
den meest geschikten leeftijd om te trouwen ?
R e b e k k a. Ja, het was ontzettend onnoozel, ... en belachelijk ook. Maar er blijft altijd zoowat van het oude aan
iemand hangen, waarvan hij zich niet losmaken kan. Zoo
zijn wij nu eenmaal.
K r o 11. Nou ja. Maar mijn rekening kan toch wel uitkomen. Want dokter West had al daarginder in 't Noorden
een korten tijd vertoefd, een jaar vóór hij werd aangesteld.
Rebekka (barst uit). Dat is niet waar!
K r o 11. Is dat niet waar ?
.. .
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Rebekk a. Neen. Want daar heeft moeder nooit iets
van gezegd.
K r o 11. Heeft zij daar niets van gezegd?
Rebekk a. Neen nooit. En dokter West ook niet. Nooit
een enkel woord.
K r o 11. Kon dat niet zijn, omdat zij beiden redenen hadden om dat jaar maar liever over te slaan ? Net als u gedaan heeft, ju ffrouw West. Dat is misschien wel een familieeigenaardigheid.
Rebekka (loopt rond, klemt haar handen samen). Dat
kan niet waar zijn. U wil mij dat maar opdringen. Nooit
in der eeuwigheid kan dat waar zijn. Kan niet waar zijn !
Onmogelijk ! Nooit ! .. .
K r o 11 (staat op). Maar lieve mensch, ... waarom gaat u
nu in Godsnaam zoo te keer ? U maakt mij gewoon bang.
Wat moet ik daarvan nu wel denken ... ?
Rebekk a. Niets. U moet er heelemaal niets van denken.
K r o 11. Dan moet u mij toch heusch eens ophelderen
waarom u dat ... die mogelijkheid, zoo erg ter harte neemt.
Rebekk a (beheerscut zich). Dat is toch nogal eenvoudig,
mijnheer Kroll. Ik heb geen lust om hier voor een onecht
kind door te gaan.
K r o 11. Zoo, zoo, ... Ja, ja, we zullen het met deze
opheldering dan maar voor lief nemen ... voorloopig althans.
Maar u heeft dus op dat punt ook nog een zeker vooroordeel overgehouden.
Rebekk a. Ja, dat heb ik ook.
K r o 11. Nu, ik verbeeld mij, dat het wel net zoo
zijn zal met het meeste van wat u uw „vrijgeworden zijn"
noemt. U heeft een heele massa nieuwe gedachten en
opvattingen opgedaan uit allerlei geschriften. U heeft wat
gelezen over onderzoekingen en navorschingen op verschil-
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lend gebied, ... navorschingen, die veel schijnen omver te
werpen, wat tot nu toe voor onomstootelijk en onaantastbaar
gegolden heeft. Maar dat alles is bij u maar een weten geworden, ju ffrouw West, ... met uw verstand ... maar u heeft
het niet opgenomen in uw bloed.
R e b e k k a (nadenkend). 't Kan zijn dat u gelijk heeft.
K r o 11. Onderzoek u zelf maar eens, dan zal n 't zien !
En als het zoo met u gesteld is, dan kan iemand wel nagaan
hoe de zaak met Johannes Rosmer staat. Het zou immers
gewoon krankzinnigenwerk zijn ... een blindelings in zijn
verderf loopen, als hij zou willen optreden en zich openlijk
als een afvallige bekend maken ! Denk toch eens aan, .. .
hij met zijn schuchteren aard ! Stel u hem voor, verstooten, .. .
vervolgd door den heelen kring waarvan hij tot nu toe deel
uitmaakte. Blootgesteld aan de onbarmhartige aanvallen van
de eersten uit onze maatschappij. Nooit van zijn leven houdt
hij dat uit. Daar is hij de man niet naar.
R e b e k k a. Hij moet het uithouden1 Het is nu te laat
voor hem om zich terug te trekken.
K r o 11. Volstrekt niet te laat. Absoluut niet. Wat er
gebeurd is kan doodgezwegen worden, ... of het kan althans
worden uitgelegd als een voorbijgaande, zij het dan ook
betreurenswaardige afdwaling. Maar één maatregel is ontegenzeglijk noodzakelijk.
R e b e k k a. En wat is dat dan?
K r o 11. U moet er hem toe overhalen de verhouding te
legitimeeren, juffrouw West.
R e b e k k a. De verhouding tusschen hem en mij ?
K r o 11. Ja. U moet zien hem daartoe te krijgen.
R e b e k k a. U kan u dus bepaald niet losmaken van
het denkbeeld dat onze verhouding noodig heeft ... gelegitimeerd te worden, zooals u zegt?
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K r o 11. Ik wil op de zaak zelf niet verder ingaan. Maar
ik meen wel opgemerkt te hebben, dat men het gemakkelijkst
breekt met alle zoogenaamde vooroordeelen, daar waar er
kwestie is van ... hm.
R e b e k k a. Van de verhouding tusschen man en vrouw,
bedoelt u ?
K r o 11. Ja ... eerlijk gezegd, . . .
R e b e k k a (loopt heen en weer en kijkt uit het raam). Ik
had haast gezegd, ... ik wou dat het waar was, mijnheer Kroll.
K r o 11. Wat wil u daarmee zeggen ? U zegt dat zoo
wonderlijk.
R e b e k k a. Och wat ! Laat ons niet meer over die dingen
praten ... Ah ... daar komt hij.
K r o 11. Nu al ! Dan ga ik weg.
R eb e k k a (gaat naar hem toe). Neen, ... blijf hier.
Want nu zal u wat nieuws hooren.
K r o 11. Nu niet. Ik voel dat ik hem nu niet zien kan.
R e b e k k a. Ik bid u ... blijf. Doe het. Anders zal u er
later berouw van hebben. Het is de laatste keer dat ik u
om iets verzoek.
K r o 11 (kijkt haar verwonderd aan en legt zijn hoed weg).
Nu goed dan ju ffrouw West. Ik zal blijven.

(Een poos stilte.Dan komt Joh. Rosmer door de vestibule binnen).
Rosmer (ziet Kroll ... blijft in de deur staan). Wat!
Jij hier !
R e b e k k a. Hij had je liefst niet willen onmoeten, Rosmer.
K r o 11 (onwillekeurig). Je !
R e b e k k a. Ja, mijnheer Kroll, Rosmer en ik ... wij
zeggen je en jij tegen elkaar. Onze verhouding heeft dat zoo
vanzelf meegebracht.
K r o 11. Was het dát wat ik hooren zou zooals u mij
beloofde ?
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Rebekk a. Dat ... en nog iets meer.
Rosmer (komt nader). Wat is het doel van je bezoek
vandaag
K r o 11. Ik wou nog éénmaal een poging doen om je
tegen te houden op je weg en je tot omkeergin te bewegen.
Rosmer (wijst op de courant). Na dat wat ddár staat ?
K r o 11. Dat heb ik niet geschreven.
R o s m e r. Deed je een enkelen stap om het tegen te houden ?
K r o 11. Dat zou niet te verantwoorden geweest zijn tegenover de zaak die ik dien. En bovendien stond dat niet in
mijn macht.
Rebekka (scheurt de courant in stukken, kneedt die tot
een bal in elkaar en gooit die achter de kachel). Ziezoo. Nu
is ze uit onze oogen. En laat ons er nu ook maar niet meer
aan denken. Want er zullen er zóó geen meer komen, Rosmer.
K r o 11. Hè ja, als n het zóóver brengen kon !
Rebekk a. Kom laat ons gaan zitten, beste. Alle drie.
Dan zal ik alles zeggen.
R o s m e r (gaat werktuigelijk zitten). Wat is er met je
gebeurd, Rebekka ? Je bent zoo zonderling kalm ... Wat
beteekent dat ?
Re b e k k a. 't Is de kalmte die een genomen besluit geeft.
(gaat zitten). Gaat n nu ook zitten, mijnheer Kroll. (Kroll
gaat op de canapé zitten).
R o s m e r. De kalmte van een genomen besluit, zeg je.
Van welk besluit ?
Rebekk a. Ik zal je teruggeven wat je noodig hebt om
te kunnen leven. Je zult het blijde gevoel van vr ij van schuld
te zijn terug krijgen, beste vriend.
R o s m e r. Maar wat beduidt dat toch !
Rebekk a. Ik zal alleen maar vertellen. Meer is er niet
noodig.
?
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Rosmer. Nu dan?
Rebekk a. Toen ik met dokter West uit Finmarken
hierheen kwam, toen was het mij of zich een nieuwe, groote,
wijde wereld voor mij opende. De dokter had mij van alles
zoowàt geleerd. Al het onsamenhangende dat ik toen van de
dingen van het leven wist (in hevigen zielestrijd en nauwelijks
hoorbaar). En toen .. .
Krol 1. En toen ... ?
Rosme r. Maar Rebekka, dat weet ik immers wel.
Rebekka (beheerscht zich). Ja, ja ... dat is ook zoo.
Jij weet dat alles wel.
K r o 11 (kijkt haar scherp aan). 't Is misschien maar bete r.
dat ik wegga ?
Rebekk a. Neen, u moet blijven zitten, mijnheer Kroll.
(tegen Rosmer). Nu, zie je, toen kwam dat, ... ik wou meeleven in den nieuwen tijd die aanbrak. Meegaan met al de
nieuwe denkbeelden, ... Mijnheer Kroll vertelde mij eens dat
Ulrik Brendel een tijdlang veel invloed op je gehad had,
toen je nog een jongen was. En toen dacht ik dat het mij
misschien ook wel gelukken zou invloed op je te krijgen.
R o s m e r. Kwam je dus hier met een verborgen
doel... !
R e b e k k a. Ik wou samen met jou in vrijheid vooruit
streven. Altijd verder. Verder en verder tot aan de uiterste
grens ... Maar er stond een donkere, onoverkomelijke muur
tusschen jou en een algeheele bevrijding.
Rosme r. Welke muur meen je ?
R e b e k k a. Ik meen er mee, Rosmer, dat je je niet vrij
in den lichten zonneschijn ontwikkelen kon, omdat je hier verkwijnde en verschrompelde in de schaduw van zóó'n huwelijk.
Rosme r. Nooit te voren heb je op die manier over mijn
huwelijk gesproken.

80

ROSMERSHOLM.

R e b e k k a. Neen, dat durfde ik niet, want dan zou je
bang geworden zijn.
K r o 11 (knikt tegen Rosmer). Hoor je dat ?
Rebekka (gaat voort). Maar ik begreep goed waar je
redding lag. Je eenige redding. En toen handelde ik.
R o s m e r. Wat voor handelingen zijn dat, waarop je doelt ?
K r o 11. Wil u daarmee zeggen dat ... !
R e b e k k a. Ja, Rosmer ... ! (staat op). Blijf maar zitten.
U ook mijnheer Kroll. Maar nu moet de waarheid er uit. Jij
was het niet Rosmer, jij bent vrij van schuld. Ik was het
die Beate lokte ..., die er zachtjes aan toe kwam Beate te
lokken op haar dwaalspoor .. .
Rosmer (springt op). Rebekka !
K r o 11 (staat op van de canapé). ... op haar dwaalspoor !
R e b e k k a. Op het spoor dat haar voerde naar de molenbeek. Nu weet je het ... allebei.
Rosmer (als versuft). Maar ik begrijp niet ... Wat staat
ze daar toch te vertellen ? Ik begrijp er geen woord van ... !
K r o 11. 0 ja. Ik begin het wel te begrijpen.
R o s m e r. Maar wat heb je dan gedaan ? Wat heb je haar
dan toch verteld ? Er was toch niets. Volstrekt niets!
R e b e k k a. Zij kwam te weten dat jij bezig was je uit
al de oude vooroordeelen los te maken.
R o s m e r. Ja maar, dat deed ik toen nog niet.
R e b e k k a. Ik wist dat je er weldra toe komen zou dat
te doen.
K r o 11 (knikt tegen Rosmer). Aha !
R o s m e r. En dan? Wat nog meer ? Nu wil ik de rest
ook weten.
R e b e k k a. Een poosje later ... bad en smeekte ik haar
om mij te laten weggaan van Rosmersholm.
R o s m e r. Waarom wou je weggaan ... toen ?
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Re b e k k a. Ik wofi niet weg. Ik wou blij ven waar ik was.
Maar ik zei tegen haar dat het 't beste zou zijn voor ons
allemaal... als ik maar bijtijds wegging. Ik liet doorschemeren dat, als ik langer hier bleef, ... er wel iets, . . .
er misschien iets gebeuren kon.
R o s m e r. Dat is dus wat je gezegd en gedaan hebt.
R e b e k k a. Ja, Rosmer.
R o s m e r. En dat was het wat je „handelen" noemde
Rebekka (met gebroken stem). Ja ... Zoo noemde
ik het.
Rosmer (even daarna). Heb je nu alles gebiecht,
Rebekka ?
Rebekka. Ja.
K r o 11. Niet alles.
Rebekka (kijkt hem verschrikt aan). Wat zou er dan
nog meer zijn ?
Krol 1. Heeft n ten slotte Beate niet te verstaan gegeven dat het noodzakelijk was ... niet alleen maar het
beste ... maar noodzakelijk, voor u en Rosmer, dat u ergens
anders heen zou gaan ... en wel zoo gauw mogelijk ? .. Hè ?
Rebekka (zacht en onduidelijk). Misschien heb ik zoo iets
ook wel gezegd.
Rosmer (valt neer in een leunstoel bij het raam). En
aan dat weefsel van leugens en bedrog heeft zij ... die ongelukkige zieke, geloofd ! Zoo onomstootelijk vast ! (Kijkt op
naar Rebekka). En nooit heeft zij zich tot mij gewend. Nooit
met een enkel woord ! 0 Rebekka, ... ik zie het je aan .
jij hebt haar daarvan teruggehouden !
R e b e k k a. Zij had zich nu eenmaal in het hoofd gezet,
dat zij, ... als kinderlooze vrouw, geen recht had om hier te
zijn. En toen ging zij zich verbeelden dat het haar plicht
jegens jou was om het veld te ruimen.

?

.

6
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R o s m e r. En jij ... deed je niets om haar van dat
onzalige idee af te brengen ?
Rebekka. Neen.
K r o 11. Misschien versterkte u haar daar wel in? Geef
antwoord ! Deed u dat niet?
R e b e k k a. Waarschijnlijk heeft zij het wel zoo opgevat.
R o s m e r. Ja .. • ja ... En ' voor jouw wil boog zij in alle
dingen. En zoo ruimde zij het veld. (Springt op). Hoe kon
je, . .. hoe kbn je dit vreeselijke spel uitvoeren !
R e b e k k a. Ik meende dat het hier de keus gold tusschen twee levens.
K r o 11 (streng en gebiedend). U had het recht niet die
keus te doen.
R e b e k k a (hartstochtelijk). Maar denkt u dan dat ik
handelde met koel verstandig overleg ! Ik was toen niet
zooals nu, terwijl ik het hier vóór u sta te vertellen. En een
mensch heeft dan toch ook twee soorten van wil, zou ik
denken. Ik wou Beate weg hebben, op eene of andere manier.
Maar ik dacht niet dat het er daarom ooit van komen zou.
Telkens als ik verlokt werd mij een stap verder te wagen,
was het of er iets in mij riep : Nu niet verder ! Geen stap
verder ! .. En dan kbn ik het toch weer niet laten. Ik moest
nog een klein eindje verder. Eén heel klein eindje maar. En
dan nog een ... en altijd nog wéér een ... En zoo kwam
het ... Op die manier gaat zoo iets. (Korte stilte).
R o s m e r (tegen Rebekka). Wat denk je dat er nu verder
van je worden zal? Na het gebeurde ?
Rebek k a. Wat er verder van mij worden zal doet er
niet veel toe. Dat moet maar gaan zoo als het kan.
K r o 11. Geen enkel woord dat op berouw wijst. Misschien
voelt u dat ook wel niet ?
R e b e k k a (koel afwifzend). Pardon, mijnheer Kroll ...
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dat is een zaak die mij alleen aangaat. Dat zal ik met mijzelf wel uitmaken.
K r o 11 (tegen Rosmer). En met die vrouw leef je onder
één dak en nog wel in een vertrouwelijke verhouding. (Kijkt
rond naar de portretten). 0, zij die er niet meer zijn moesten
dat eens kunnen zien !
Rosme r. Ga je naar de stad terug ?
K r o 11 (neemt zijn hoed). Ja. Hoe eer hoe liever.
Rosmer (neemt eveneens zijn hoed). Dan ga ik met
je mee.
K r o 11. Doe je dat ? 0, ik dacht wel dat wij je niet geheel verloren hadden.
Rosme r. Kom, Kroll ! Kom ! (Zij gaan beiden door de
vestibule weg zonder naar Rebekka om te zien).
(Even daarna gaat Rebekka voorzichtig naar het raam en
kijkt uit tusschen de bloemen door).
Rebekk a (spreekt halfluid in zich zelf). Ook vandaag
niet over den vlonder. Gaat boven over. Komt nooit meer
over de molenbeek heen. Nooit. (Gaat weg van het raam).
Ja, ja ! (Gaat naar de bel en belt, even daarna komt jufs.
Helseth binnen van rechts) .
Juffr. Helseth. Wat blieft u, juffrouw
Rebekk a. Och, juffrouw Helseth, zou u zoo goed willen
zijn mijn koffer van den zolder te laten halen?
Juffr. Hels et h. Uw koffer ?
R e b e k ka. Ja, die koffer van bruin zeehondenvel, u
weet wel.
Juffr. H e 1 s e t h. Jawel. Maar lieve hemel, gaat de juffrouw
dan op reis?
Rebekk a. Ja, ik ga op reis.
Juffr. Hefset h. En dat zoo maar dadelijk?
Rebekk a. Zoodra ik klaar ben met pakken.
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Juffr. H e 1 s e t h. Wel, heb ik van mijn leven 1 Maar de
juffrouw komt, zeker gauw weer terug ?
Rebekk a. Ik kom nooit meer terug.
Juffr. H e 1 set h. Nooit meer I Maar, Heer in den Hemel,
hoe moet dat dan gaan hier op Rosmerholm, als juffrouw
West hier niet meer is ? Nu had de arme dominee het zoo
goed en gezellig.
R e b e k k a. Ja, maar vandaag ben ik bang geworden,
weet u.
Juffr. H e 1 s e t h. Bang ! Jesses, ... waarvoor ?
Rebekk a. Ja, het leek mij of ik schimmen zag van
witte paarden.
Juffr. H e 1 s e t h. Van witte paarden ! Op klaarlichten dag!
Re b e k k a. 0, die verschijnen wel op alle uren van den
dag, ... de witte paarden van Rosmersholm. (Op veranderden
toon). Dus, ... de koffer alsjeblieft, niet waar ?
Juffr. H e 1 s e t h. Jawel, juffrouw. De koffer (beiden af
maar rechts).

EINDE VAN HET DERDE BEDRIJF.

Vl ERDE BEDRIJ F.
Huiskamer op Rosmersholm. Laat in den avond. De lamp met
kap staat aangestoken op tafel.
Rebekka West staat bij de tafel en pakt eenige kleinigheden
in een reiszak. Haar mantel, hoed en witte wollen doek liggen
op de canapé.
Juffr. Helseth komt van rechts binnen.

Juffr. Helseth (spreekt gedempt en schijnt wat teruggetrokken). Alles is nu beneden gebracht, juffrouw. De boel
staat achter.
Re b e k k a. Best. Is de koetsier gewaarschuwd?
Juffr. H e 1 s e t h. Ja. Hij vraagt hoe laat het rijtuig vóór
moet komen.
R e b e k k a. Ik denk zoowat tegen elf uur. De boot gaat
om twaalf uur.
Juffr. Helseth (een beetje treuzelend). Maar de dominee
dan? Als hij vóór dien tijd nog niet thuis is?
R e b e k k a. Ik ga toch weg. Als ik hem niet meer mocht
zien, kan u zeggen dat ik hem schrijven zal. Een langen
brief. Zeg hem dat maar.
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, dat is nou alles goed en wel .
dat van dien brief. Maar mijn goeie, lieve juffrouw ... me
.
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dunkt u moest liever nog eens met hem zien te praten.
Rebekk a. Misschien. Of misschien ook maar niet.
Juffr. H e 1 s e t h. Neen, ... dat ik dat nog beleven zou ...
dat had ik nooit gedacht !
Rebekka. Wat had u dan gedacht
Juffr. H e 1 s e t h. Och, ik had wel gedacht dat dominee
Rosmer meer man zou geweest zijn.
Rebekka. Meer man?
Juffr. H e 1 s e t h. Ja, lieve God, dat moet ik zeggen.
Re b e k k a. Maar, wat meent u daar eigenlijk mee ?
Juffr. H e 1 s e t h. Ik meen wat goed en braaf is, juffrouw.
Hij had er zich niet op die manier van af moeten maken.
R e b e k k a (kijkt haar aan). Luister eens, juffrouw Helseth. Zeg mij nu eens eerlijk en oprecht, ... waarom denkt
u dat ik wegga?
Juffr. H e 1 s e t h. Lieve hemel, er is zeker wel een goede
reden voor, juffrouw. Och ja, ja, ja! Maar ik vind het toch
niet mooi van dominee. Mortensgaard had ten minste een
verontschuldiging. Want háár man leefde nog. Dus die twee
konden niet samen trouwen, al wilden ze nog zoo graag.
Maar de dominee, ziet u, die ... hm !
Rebekka (met een flauwen glimlach). Kon u nu zoo
iets denken van mij en mijnheer Rosmer ?
Juffr. H e 1 s e t h. Nooit van mijn leven. Dat is te zeggen
niet vóór van daag.
Rebekk a. Maar van daag dus wel? .. .
Juffr. H e 1 s e t h. Nou, ... na al de leelijke dingen die er
over dominee in de kranten staan, zooals ze zeggen .
Rebekka. Aha!
Juffr. H e 1 s e t h. Want ik moet u maar zeggen dat de
man die tot Mortensgaard zijn geloof kan overgaan, van dien
kan je waarachtig alles verwachten.
...

.
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Rebekk a. 0 ja. Dat is wel mogelijk. Maar ik? Wat
zegt u dan wel van mij ?
Juffr. Hefset h. Lieve hemel, ju ffrouw, over u valt nou
niet zoo erg veel te zeggen. 't Is zeker zoo gemakkelijk niet
voor een alleenstaande vrouw om zich te verweren, verbeeld ik
mij . .. Wij zijn toch allemaal maar menschen, juffrouw West.
Rebekk a. Dat is een waar woord, juffrouw Helseth.
Wij zijn allemaal maar menschen .... Waar luistert u
naar ?
Juffr. Helseth (zachtjes). 0 Jesses, ... daar komt hij
geloof ik net.
Rebekk a, Dus toch ... ! (beslist) Nou ja dan maar.
(Joh. Rosmer komt door de vestibule).
Rosmer (ziet de bagage, keert zich tot Rebekka en vraagt)
Wat beteekent dat ?
Rebekka. Ik ga weg.
Rosmer. Nu dadelijk
Rebekk a. Ja (tegen juffrouw
Helseth). Dus om elf uur.
Juffr. Hefset h. Heel goed, juffrouw. (Af naar rechts).
Rosmer (na een korte pauze). Waar ga je heen Rebekka ?
Rebekk a. Naar 't Noorden met de boot.
R o s m e r. Naar 't Noorden ? Wat moet je daar in 't
Noorden
Rebekk a. Daar ben ik toch van daan gekomen.
R o s m e r. Maar daarginder heb je nu toch niets meer te
doen.
Hi e b e k k a. Hier ook niet.
R o s m e r. Wat denk je dan te gaan beginnen ?
Re b e k k a. Ik weet 't niet. Ik wil maar zien hoe ik het
best een einde aan de zaak kan maken.
R o s m e r. Een einde aan de zaak kan maken ?
Rebekk a. Rosmersholm heeft mij geknakt.
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R o s m er (wordt opmerkzaam). Wat zeg je?
R e b e k k a. Heeft mij geknakt ... heelemaal gebroken
Ik had zoo'n flinken, dapperen wil toen ik hier kwam. Nu
heb ik mij gebogen onder een vreemde wet ... Ik geloof dat
ik voortaan niets ter wereld meer zal durven ondernemen.
Rosme r. Waarom niet ? Wat is dat voor een wet, zooals
zegt,
waaronder je .. .
je
R e b e k k a. Beste, laat ons dáár nu niet over spreken ...
Hoe staat het nu tusschen jou en Kroll ?
Rosme r. Wij hebben vrede gesloten.
R e b e k k a. Zoo. Daar is het dus toe gekomen.
Rosme r. Hij haalde onzen heelen ouden vriendenkring
b ij elkaar. Zij hebben mij doen inzien, dat de taak om de
gemoederen te veredelen, heelemaal niet op mijn weg ligt .. .
En het is bovendien op zich zelf al een hopeloos pogen .. .
Ik geef het op.
R e b e k k a. Ja, ja ... dat is misschien ook maar beter.
Rosme r. Spreek je nu z66? Is dát na je overtuiging ?
R e b e k k a. Ik ben tot die overtuiging gekomen. In de
laatste paar dagen.
Rosme r. Je liegt, Rebekka.
Rebekka. Lieg ik...!
Rosme r. Ja, je liegt. Je hebt nooit in mij geloofd. Nooit
heb je geloofd dat ik de man was om daarvoor te strijden
en te overwinnen.
Re b e k k a. Ik heb geloofd dat wij tweeën samen dat
zouden kunnen.
Rosme r. Dat is niet waar. Jij hebt geloofd dat jij zelf
iets groots in de wereld zou kunnen volbrengen. Dat je mij
zoudt kunnen gebruiken voor je plannen, dat ik je nuttig
kon zijn voor je doel. Dat heb je geloofd.
R e b e k k a. Luister eens, Rosmer
.. .

.. .

ROSMERSHOLM.

89

Rosmer (gaat bedroefd op de canapé zitten). Och, laat
mij met rust ! Ik doorzie nu de heele zaak. Ik ben als was
geweest in je handen.
Re b e k k a. Luister nu eens, Rosmer. Wij moeten daarover nog eens nader praten. Het is de laatste keer. (Gaat op
een stoel bij de canapé zitten). Ik had gedacht je over dat
alles te schrijven .. , als ik eenmaal weer in het Noorden was.
Maar het is misschien toch beter dat je het nu dadelijk hoort.
Rosme r. Heb je nog niet alles bekend ?
Rebekk a. De hoofdzaak nog niet.
Rosme r. Wat is dan de hoofdzaak?
Rebekk a. Dat, wat je nooit vermoed hebt. Dat, wat
licht en schaduw geeft aan al het andere.
Rosmer (schudt het hoofd). Daar begrijp ik niets van.
Rebekk a. Het is volkomen waar dat ik mij eens door list
toegang trachtte te verschaffen tot Rosmersholm. Want ik had
mij in mijn hoofd gezet dat ik hier misschien mijn geluk wel
bereiken zou. Hoe dan ook ... begrijp je.
Rosme r. En wat je wou, heb je dan ook doorgezet.
Re b e k k a. Ik geloof dat ik toen alles had kunnen
doorzetten ... wat ook. Want toen had ik nog mijn dapperen
vrijgeboren wil. Ik kende geen gewetensbezwaren. Geen enkele
omstandigheid die mij van mijn weg zou doen afwijken .. .
Maar toen kwam zachtjes aan dat, wat mijn wil knakte .. .
en mij zoo jammerlijk bang heeft gemaakt voor mijn heele
leven.
Rosme r. Wat kwam ? Spreek toch zóó dat ik je kan
begrijpen.
Rebekk a. Toen kwam over mij, ... die wilde onbedwingbare begeerte ... 0, Rosmer ... !
Rosme r. Begeerte ? Jij ... Naar wat ?
Rebekk a. Naar jou.
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R o s m e r (wil opspringen). Wat is dit!
R e b e k k a (houdt hem tegen). Blijf zitten, beste. Je
zult nog meer hooren.
R os me r. En jij wilt zeggen dat je van mij gehouden
hebt ... op die manier.
R eb e k k a. Ik dacht toen dat dat liefde moest heeten.
Ik dacht dat het liefde was. Maar dat was het niet. Het was
wat ik je zeg. Het was een wilde ontembare begeerte.
Rosmer (met moeite). Rebekka, ... ben jij 't heusch, .
jij ... van wie je dat alles hier zit te vertellen !
R e b e k k a. Ja, hoe vind je het Rosmer!
R o s m e r. En daarom ... onder den drang daarvan .. .
was het dus ... dat je „handelde", zooals je het noemt.
R e b e k k a. Het kwam over me als een storm op zee.
Het was als een van die stormen die wij daar in het Noorden
soms 's winters hebben. Die pakt je ... en sleurt je mee . . .
ver, ver weg. Geen idee van tegenstand.
R o s m e r. En zoo werd de ongelukkige Beate meegesleurd in de molenbeek.
R e b e k k a. Ja, Beate en ik voerden in dien tijd als een
strijd op de kiel van een boot.
R o s m e r. Jij was zeer stellig de sterkste op Rosmersholm.
Sterker dan wij met ons beiden, Beate en ik.
R eb e k k a. Ik kende je al voldoende om te weten, dat
ikje niet zou kunnen bereiken, vóór je je vrijgemaakt had, .. .
zoowel in je uiterlijke omstandigheden als naar den geest.
R o s m e r. Maar ik begrijp je niet, Rebekka. Jij, ... jij
zelf, ... heel je optreden is mij een onoplosbaar raadsel. Nu
ben ik immers vrij, ... zoowel wat mijn omstandigheden als
wat mijn geest aangaat. Je staat nu vlak bij het doel, datje
van het begin af aan voor oogen hebt gehad. En dan
toch....
.
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Rebekk a. Nooit heb ik verder van het doel afgestaan
dan nu.
R o s in e r.... en dan toch, zeg ik, ... toen ikje gisteren
vroeg, ... je smeekte : word mijn vrouw, ... toen gilde je
haast als in angst, dat het nooit gebeuren kon.
Rebekk a. Toen gilde ik in wanhoop, ja!
Rosme r. Waarom?
Re b e k k a. Omdat Rosmersholm mij mijn geestkracht
ontnomen heeft. Hier is mijn dappere wil verlamd. En bedorven ! De tijd is voorbij dat ik alles durfde wagen, wat
het ook was. Ik heb de kracht om te handelen verloren, Romer.
Rosme r. Zeg mij hoe dat gekomen is.
Rebekk a. Dat is gekomen door mijn omgang met jou.
Rosme r. Maar hoe ? Hoe ?
Rebekk a. Toen ik hier alleen was met jou, en jij jezelf
geworden was .. .
Rosmer. Ja... en?
Rebekk a.... want je was nooit heelemaal jezelf geweest,
zoolang Beate leefde .. .
Rosme r. Helaas, dat is maar al te waar.
Re b e k k a. Maar toen ik dan zoo alleen hier met je
woonde, ... in stilte, ... in eenzaamheid, ... toen je mij al
je gedachten gaf, zonder éénige terughouding ... iedere
stemming, zoo teer en fijn als je die voelde, ... toen kwam
de groote omkeer. Zachtjes aan ... begrijp je. Bijna onmerkbaar, ... maar eindelijk zoo overweldigend. Tot in het diepst
van mijn ziel.
Rosme r. Maar hoe was dat dan, Rebekka !
Rebekk a. Al het andere, ... die leelijke zinnenbedwelmende begeerte, week zoo ver, zoo vér van mij weg. Al die
opgejaagde machten kwamen tot rust en tot zwijgen. Er
daalde een zielevrede over mij neer, .. , een rust als op een
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vogelberg onder de middernachtszon, daarginder in het
Noorden.
Rosme r. Vertel verder. Zeg alles wat je zeggen kunt.
Rebekk a. Er valt niet meer te zeggen. Alleen dat
ééne nog, dat er toen liefde in mij kwam. Die groote, niet
begeerende liefde, die genoeg heeft aan een samenleven
zooals dat tusschen ons beiden geweest is.
Rosme r. 0, als ik maar een greintje vermoeden van dat
alles had gehad !
Rebekk a. 't Is beter zoo ... Gisteren, toen je mij vroeg
of ik je vrouw worden wou ... toen jubelde ik het uit .. .
Rosme r. Ja, niet waar ! Zoo begreep ik het ook.
Rebekk a. Eén oogenblik, ja. In zelfvergeten. Het was
mijn vroegere, ongebreidelde wil, die zich weer vrijmaken wou.
Maar die heeft nu geen macht meer ... niet blijvend.
Rosme r. Hoe verklaar je dat wat er met je gebeurd is ?
Rebekk a. Het is de levensopvatting van het huis Rosmer
of tenminste de jouwe ... die mijn wil aangetast heeft.
Rosmer. Aangetast
Rebekk a. En ziek gemaakt. Hem geknecht heeft onder
wetten die vroeger niet voor mij bestonden. Jij, ... het samenleven met jou ... heeft mijn ziel geadeld .. ,
Rosme r. 0, als ik dat maar durfde gelooven !
Rebekk a. Je kunt het gerust gelooven: De Rosmersche
levensopvatting adelt. Maar ... (schudt het hoofd) ... maar .. .
maar.
Rosmer. Maar ? Nu?
Rebekk a.... maar zij doodt het geluk !
Rosme r. Geloof je dat, Rebekka?
Rebekk a. Voor mij ten minste.
Rosme r. Weet je dat dan zoo zeker ? Als ik je nu weer
vroeg ... ? Je er om smeekte .. .
.. .

..
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Rebekk a. 0, beste, ... kom daar toch nooit meer op
terug ! Dat is iets onmogelijks ! ... Want nu moet je het dan
maar weten, Rosmer, ik heb ... een verleden.
R o s m e r. Nog iets meer dan wat je verteld hebt?
Rebekk a. Ja, iets anders en iets meer.
Rosmer (met een flauwen glimlach). Is dat niet vreemd,
Rebekka ? Verbeeld je, dat er wel eens een vermoeden van
zoo iets in mij opgekomen is.
Re b e k k a. Heusch ? En dan toch ... ? Toch!
R o s m e r. Ik heb het nooit geloofd. Ik heb er alleen
zoo'n beetje mee gespeeld in mijn gedachten ... weet je.
Rebekk a. Als je het verlangt zal ik je ook dat dadelijk
vertellen.
Rosmer (afwerend). Neen, neen. Geen woord wil ik er
van weten. Wat het dan ook zijn mag,... voor mij bestaat het niet.
Rebekk a. Maar voor mij wel.
R o s m e r. 0, Rebekka ! .. .
R e b e k k a. Ja, zie je, dat is juist het vreeselijke, ... nu
dat het geluk met volle handen mij wordt aangeboden, ... nu
ben ik zoo veranderd, dat mijn eigen verleden mij den weg
tot het geluk verspert.
R o s m e r. Je verleden is dood, Rebekka. Dat heeft geen
macht meer over je, . .. hangt niet meer samen met je zelf .. .
zóó als je nu bent.
Rebekk a. Och beste, dat zijn toch allemaal maar mooie
woorden. En het vrij-van-schuld-zijn? Hoe kom ik daar
weer aan ?
Rosmer (bedroefd). Ja, ja ... het vrij zijn van schuld.
Rebekk a. Het vrij zijn van schuld, ja. Daarin liggen
het geluk en de vreugde. Die leer is het immers die je tot
een levend bewustzijn maken wou in al de toekomstige blijde
edellieden .. .
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R o s m e r. Och, herinner mij daar niet meer aan. Dat was
maar een half uitgedroomde droom, Rebekka. Een overijlde
opwelling, waaraan ik zelf niet meer geloof ... De menschen
zijn nu eenmaal van buiten af niet te adelen.
R e b e k k a (zacht). Ook niet door stille liefde, geloof je ?
R o s m e r (nadenkend). Ja, ... dat zou juist het hoogste
zijn. Bijna het allerheerlijkste van het leven, dunkt mij, .. .
Als het zoo was (onrustig). Maar hoe los ik ooit die vraag
op ? Hoe doorgrond ik die ?
Rebekk a. Geloof je mij niet, Rosmer ?
R o s m e r. 0, Rebekka, .. , hoe kan ik nog ten volle in
je gelooven ? In jou, die hier voortdurend zoo ontzettend
veel verborgen en verheimelijkt hebt ! ... Nu kom je weer
met iets nieuws. Heb je daar iets mee voor ? ... Zeg het mij
dan ronduit. Is er misschien iets dat je er mee wenscht te
bereiken ? Ik wil immers zoo graag alles voor je doen wat
ik kan.
R e b e k k a (wringt de handen). 0, die moordende twijfel ...!
Rosmer, Rosmer ... !
R o s m e r. Ja, is het niet vreeselijk ? Maar ik kan er niets
aan doen. Ik zal mij nooit van dien twijfel kunnen losmaken.
Nooit zeker weten dat je de mijne bent geheel en al, in reine
liefde.
Rebekk a. Maar voel je dan niet, diep in je eigen binnenste,
dat er met mij een omkeer heeft plaats gehad 1 En dat die
omkeer gekomen is door jou ... alleen door jou!
R o s m e r. Och, ... ik geloof niet meer in mijn vermogen om
de menschen anders te maken. Ik geloof in geen enkel opzicht
meer in mijzelf. Ik geloof niet in mij en ook niet in jou.
Rebekk a (kijkt hem somber aan). Hoe zal je dan verder
kunnen leven ?
R o s m e r. Ja, dat weet ik zelf niet. Ik begrijp het niet.
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Ik geloof niet dat ik verder leven kan ... En ik weet ook niets
ter wereld meer, dat de moeite van het leven waard zou zijn.
R e b e k k a. Och, het leven ... dat brengt van zelf weer
vernieuwing. Laat ons daaraan maar vasthouden ... Wij zijn
er gauw genoeg uit.
R o s m e r (springt onrustig op). Geef mij dan het geloof
terug 1 Het geloof in jou, Rebekka ! Het geloof in je liefde !
Bewijzen ! Bewijzen wil ik hebben ... !
R e b e k k a. Bewijzen ? Hoe kan ikje bewijzen geven . . !
Rosme r. Dat moet je doen ! (Loopt heen en weer). Ik
kan die leegte, niet verdragen, ... die troostelooze, ... die
vreeselijke leegte, ... die, ... die, ... (Er wordt hard op de
vestibuledeur geklopt).
R e b e k k a (schrikt op van haar stoel). 0, ... hoor je dat !
(De deur wordt geopend. Ulrik Brendel komt binnen. Hij
draagt een overhemd met manchetten, zwarte jas en goede
hooge laarzen, waar de broekspijpen ingestopt zijn. Overigens
gekleed als den vorigen keer. Hij ziet er ontdaan uit).
Rosme r. 0, is u het mijnheer Brendel
Br ende 1. Johannes, mijn jongen, ik kom je groeten .
en dan vaarwel !
Rosme r. Waar wil u zoo laat nog naar toe ?
B r e n del. Bergaf.
Rosme r. Hoezoo ?
B r e n d e 1. Ik ga naar huis, mijn dierbare leerling. Ik
heb heimwee gekregen naar het groote Niets.
Rosme r. Er is u iets overkomen, mijnheer Brendel !
Wat is er ?
B r e n d e 1. Dus de verandering valt je op ? Ja, ... dat
moet wel. Toen ik den laatsten keer deze zaal betrad, .. .
toen stond ik vóór je als een welgesteld man en klopte op
mijn borstzak.
..
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Rosme r. Zoo ! Ik begrijp niet goed .. .
B r e n d e 1. Maar zooals je mij in dezen nacht ziet, ben ik
een onttroonde koning, staande op de puinhoopen van mijn
paleis.
Rosme r. Als er iets is waarmee ik u helpen kan .. .
Br ende 1. Jij hebt je kinderhart behouden, Johannes.
Kan je mij iets voorschieten ?
Rosme r. Ja zeker ; heel graag.
Br ende 1. Kan je mij een paar idealen afstaan
Rosme r. Wat zegt n?
B r e n d e I. Een paar afgelegde idealen. Dan doe je een
goed werk. Want ik ben leeg, mijn jongen. Heelemaal leeg.
R e b e k k a. Heeft u uw voordrachten niet kunnen
houden ?
Br ende 1. Neen, verleidelijke dame. Wat zegt a dáár
van ? Juist toen ik kant en klaar stond om den hoorn van
overvloed nit te storten, deed ik de pénible ontdekking dat
ik bankroet was.
R e b e k k a. Maar al uw ongeschreven werken dan ?
B r e n d e 1. Vijf en twintig jaar lang heb ik gezeten als
de gierigaard op zijn gesloten geldkist. En gisteren ... toen
ik die open deed en den schat te voorschijn wilde halen, .. .
was die weg. De tand des tijds had dien tot stof vergruisd.
Van al de pracht was niets meer over, ... rien du tout !
Rosme r. Maar weet u dat wel zeker ?
Br ende 1. Hier is geen twijfel mogelijk, ... mijn lieve
jongen. De president heeft er mij van overtuigd.
Rosme r. De president ?
Br ende 1. Non ja, . . . zijn excellentie dan. Ganz nach
Belieben.
Rosme r. Maar wien meent u eigenlijk
Br ende 1. Peder Mortensgaard natuurlijk.
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Rosmer. Wat!
Br en d e I (geheimzinnig). Sst ! sst ! sst ! Peder Mortensgaard
is hoofdman en heer der toekomst. Nooit heb ik voor het
aangezicht eens grooteren gestaan. Peder Mortensgaard heeft
aanleg om almachtig te worden. Hij kan alles wat hij wil.
R o s m e r. Och, geloof dat toch niet !
Brende 1. Jawel, mijn jongen! Want Peder Mortensgaard
wil nooit méér dan hij kan. Peder Mortensgaard bezit de gaaf
om het leven te leven zonder idealen. En dat, ... zie je, .. dat
is juist het groote geheim van alle werken en overwinnen.
Dat is de som van alle wereldsche wijsheid. Basta!
R o s m e r (halfluid). Nu begrijp ik ... dat u armer van
hier weggaat dan u gekomen is.
Brende 1. Bien ! Neem dus een voorbeeld aan je ouden
leermeester. Wisch alles uit wat hij je ooit heeft ingeprent.
Bouw niet op verstuivend zand. En pas op ... ga ernstig met
je zelf te rade ... vóór je bouwt op dit liefelijke schepsel dat
je hier het leven zoet maakt.
Rebekka. Bedoelt u mij?
Brende 1. Ja, bekoorlijke zeenimf.
R e b e k k a. Waarom zou men op mij niet kunnen bouwen ?
Brendel (een stap dichterbij). Ik heb mij laten vertellen
dat mijn vroegere leerling een roeping in zich voelt om
zijn denkbeelden te doen zegevieren.
Rebekka. Nu, en...?
Br ende 1. De overwinning is hem verzekerd. Maar wel
te verstaan, ... onder ééne onafwijsbare voorwaarde.
Rebekka. Welke?
B r e n del (grijpt behoedzaam haar pols). Dat de vrouw,
die hem liefheeft, blijmoedig naar de keuken zal gaan en
haar rooskleurige pink afhakt, ... hier, .. , precies hier, bij
het middelste lid. Idem, dat gezegde lief hebbende vrouw

.. .
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even blijmoedig ... zich het onvergelijkelijk mooi gevormde
linker oortje afsnijdt. (Laat haar los en wendt zich tot Rosmer).
Vaarwel, mijn zegevierende Johannes !
Rosme r. Gaat u weg ? In den donkeren nacht ?
Br ende 1. De donkere nacht is het beste. Vrede zij met
u ! (gaat weg. Er heerscht een oogenblik stilte in de kamer).
Rebekka (ademt zwaar). 0, wat is bet hier benauwd en
bedompt ! (Zij gaat naar het raam, opent het en blijft daar
staan) .
Rosmer (gaat in den leunstoel bij de kachel zitten). Er
zit wel niets anders op, Rebekka. Ik zie het in. Je moet weg.

Re b e k k a. Ja, er blijft mij geen andere keus.
Rosme r. Laat ons van de laatste oogenblikken profiteeren. Kom hier bij me zitten.
Rebekka (gaat op de canapé zitten). Wat wou je nog

van me, Rosmer ?
Rosme r. Vooreerst wil ik je dit zeggen, dat je niet
bezorgd hoeft te zijn voor je toekomst.
Rebekka (glimlacht). Och, mijn toekomst.
Rosme r. Ik heb alle mogelijkheden voorzien. Al lang
geleden. Wat er ook gebeure, voor jou is gezorgd.
Rebekka. Dat ook al, jij lieve!
Rosme r. Dat had je toch wel kunnen denken.
R e b e k k a. Sedert jaar en dag denk ik al niet meer
aan zoo iets.
Rosme r. Ja, ja ... je dacht zeker dat het tusschen ons

nooit anders worden zon dan het was.
R e b e k k a. Ja, dat dacht ik.
Rosme r. Ik ook. Maar als ik nu eens weg moest .. .
R e b e k k a. Och Rosmer, .. , jij zult langer leven dan ik.
Rosme r. Ik heb het toch in mijn macht met dit ellendige
leven te doen wat ik wil.

ROSMERSHOLM.

99

R e b e k k a. Wat beteekent dat ! Je denkt er toch niet
over om .
Rosme r. Zou- je dat zoo vreemd vinden? Na die smadelijke jammerlijke nederlaag, die ik geleden heb ! Ik die mij
.

tot taak gesteld had mijn overtuiging te doen zegevieren ... !
En nu heb ik alles in den steek gelaten, nog vóór de strijd
eigenlijk begonnen was !
Re b e k k a. Neem den strijd weer op, Rosmer. Beproef
het maar ... en je zult zien dat je zegeviert. Je zult honderden,
duizenden zielen adelen. Beproef het maar !
Rosme r. 0, Rebekka, ... ik, die niet meer geloof in
mijn eigen roeping !
R e b e k k a. Maar je roeping heeft immers al de proef
doorstaan. Eén mensch heb je in elk geval geadeld. Mij, voor
mijn heele leven.
Rosme r. Ja als ik je dáárin durfde gelooven..
Re b e k k a (klemt de handen samen). Maar Rosmer,
weet je dan niets ... niets, dat je het geloof dááraan zou
kunnen geven ?
Rosmer (angstig huiverend). Roer dit niet aan ! Niet
verder, Rebekka ! Geen woord meer !
R e b e k ka. Ja, dat moeten wij juist wél aanroeren. Weet
je iets dat je twijfel zou kunnen smoren ? Want ik weet
waarlijk niets !
Rosme r. Beter voor jou dat je 't maar niet weet .. .
Beter voor ons allebei.
R e b e k k a. Neen, neen, neen, ... daar stel ik mij niet
mee tevreden ! Weet je iets dat mij in jouw oog kan rehabiliteeren, dan eisch ik het als mijn recht, dat je het noemt.
Rosmer (als onwillekeurig, tegen zijn wil er toe gedrongen).
Laat ons dan eens zien. Je zegt dat de ware liefde in je is. Dat
door mij je ziel geadeld is. Is dat waar ? Heb je de som goed
.. .
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uitgerekend? Zullen wij nu de proef op de som maken?
Zeg?
Rebekk a. Ik ben er toe bereid.
Rosmer. Wanneer?
Rebekk a. Wanneer je wilt. Hoe eer hoe liever.
R o s m e r. Laat mij dan zien, Rebekka, ... of jij, ... voor
mij, ... nog van avond, ... (breekt af) 0, neen, neen, neen !
Rebekk a. Jawel, Rosmer ! Jawel ! Jawel ! Zeg het en je
zult het zien.
Rosmer. Heb je moed,... ben je bereid, ... blijmoedig,
zooals Ulrik Brendel zei, ... voor mij, nu van nacht, .. .
blijmoedig, ... denzelfden weg te gaan, . .. dien Beate ging ?
Rebekka (staat langzaam van de canapé op en zegt
bijna toonloos) Rosmer .. .
R o s m e r. Ja, zie je, dat is de vraag die ik nooit van mij
zal kunnen afzetten, ... als je weg bent, ieder uur van den
dag zal ik daarop terugkomen. 0, het is als zag ik het daar
vóór mij. Jij staat buiten, op den vlonder. Midden op. Nu
buig je je over de leuning ! Je duizelt, en wordt naar beneden
getrokken in het bruisende water ! N een. Je wijkt terug. Je
durft niet, ... wat zij durfde.
Rebekk a. En als ik nu wel den moed had ? En er
blijmoedig toe bereid was ? Wat dan ?
R o s m e r. Dan zou ik je wel moeten gelooven. Dan zou
ik het geloof aan mijn levensroeping wel weer terug moeten
krijgen. Het geloof in de mogelijkheid om een menschenziel
te adelen.
Rebekk a (neemt langzaam haar doek, slaat dien over
haar hoofd en zegt met zel f beheersching) Je zult je geloof
terug krijgen.
R o s m e r. Heb je den moed en den wil ... daartoe,
Rebekka ?
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Rebekk a. Daarover zal je morgen kunnen oordeelen,
of later, ... als zij mij ophalen.
Rosmer (grijpt naar zijn hoofd). Er ligt een gruwelijke
verlokking in ...1
Rebekk a. Want ik wou niet graag daar beneden blijven
liggen. Niet langer dan noodig is. Er moet voor gezorgd
worden dat zij mij vinden.
Rosmer (springt op). Maar dat alles ... dat is immers
waanzin ! ... Ga weg ... of blijf ! Ik wil je ook dezen keer
nog op je woord gelooven.
Re b e k k a. Woorden, Rosmer. Nu niet weer lafheid en
terugtrekken ! Hoe zou je mij nog enkel en alleen op mijn
woord kunnen gelooven, na van daag ?
R o s m e r. Maar ik wil je nederlaag niet zien, Rebekka !
Rebekk a. Het wordt geen nederlaag.
R o s m e r. Dat wordt het wèl. Nooit zal jij er toe komen
denzeifden weg te gaan als Beate.
Rebekka. Denk je dat?
R o s m e r. Nooit. Jij bent niet als Beate. Jij staat niet
onder de macht van een verworpen levensopvatting.
Rebekk a. Maar ik sta onder de macht van de Rosmersholmsche levensopvatting ... nu. Voor wat ik misdreven
heb, .. moet ik boeten.
Rosmer (kijkt haar strak aan). Sta je op dat standpunt
Rebekka. Ja.
Rosmer (besloten). Nu goed. Dan sta ik onder de macht
van onze vrije levensopvatting, Rebekka. Er is geen rechter
over ons. En daarom moeten wij zien zelf recht te doen.
Rebekk a (begrijpt hem verkeerd). Dat ook. Dat ook.
Mijn weggaan zal het beste in je vrij maken.
R o s m e r. Och, in mij is niets meer vrij te maken.
Rebekk a. Jawel, dat is er wel. Maar ik ... ik zou
.. .
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voortaan maar zijn als een booze geest die belemmerend hangt
aan het schip, waarop jij vooruitstevenen moet. lk moet overboord. Of zou ik misschien nog in de wereld moeten blijven
rondloopen en een armzalig verminkt leven voortslepen?
Treuren en tobben over het geluk, dat ik door mijn verleden
verspeeld heb ? Ik moet niet meer meespelen, Rosmer.
Rosme r. Als jij gaat, ... dan ga ik met je mee.
Rebekka (glimlacht bijna onmerkbaar, kijkt hem aan en
zegt zachter) : Ja, goed, kom mee ... en wees getuige .. .
Rosme r. Ik ga met je mee, zeg ik.
R e b e k ka. Tot aan den vlonder, ja. Er op durf je
immers niet meer.
Rosme r. Heb je dat opgemerkt
Rebekka (bedroefd en gebroken). Ja ... Dat was het
wat mijn liefde zoo hopeloos maakte.
Rosme r. Rebekka, ... nu leg ik mijn hand op je hoofd
(doet het) en neem je ten huwelijk als mijn wettige vrouw.
Rebekka (grijpt zijn beide handen en buigt haar hoofd
op zijn borst). Dank, Rosmer. (Lust hem los). En nu ga
ik ... blijmoedig.
Rosme r. Man en vrouw moeten samen gaan.
Rebekk a. Tot aan den vlonder maar, Rosmer.
Rosmer. En ook er op. Zoo ver als jij gaat, ... zoo ver
ga ik met je mee. Want nu durf ik.
Re b e k k a. Ben je er zoo vast van overtuigd dat deze
weg de beste voor je is?
Rosme r. Ik weet dat het de eenige is.
Rebekk a. Als je je daarin eens bedroog ? Als het eens
alleen een zinsbegoocheling was ? Een van die witte paarden
op Rosmersholm ?
Rosme r. Wie weet ? Daaraan ontkomen wij toch niet, . .
wij, hier, op het goed.
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R e b e k k a. Blijf dan, Rosmer !
R o s m e r. De man moet zijn vrouw volgen, zooals de
vrouw haar man.
R e b e k k a. Zeg mij eerst nog dit. Ben jij het die mij
volgt? Of ben ik het die jou volgt?
R o s m e r. Dat zullen wij wel nooit doorgronden.
R e b e k k a. Ik zou het toch zoo graag weten.
R o s m e r. Wij volgen elkander, Rebekka. Ik jou en jij mij.
R e b e k k a. Dat geloof ik ook haast.
R o s m e r. Want nu zijn wij tweeën één.
Reb e k k a. Ja. Nu zijn wij één. Kom, laat ons nu blijmoedig gaan. (Zij gaan hand in hand door de vestibule en
men ziet hen naar links afslaan. De deur blijft achter hen
openstaan. De kamer is een oogenblik leeg. Dan opent jufjer.
Ilelseth de deur rechts).
Juffr. Hels et h. Juffrouw, ... het rijtuig is ... (kijkt rond)
Niet hier ? Samen uit op dit uur? Nou... dan moet ik zeggen...1
Hm ! (gaat in de vestibule, kijkt rond en komt weer naar
binnen). Niet op de bank. Neen, neen. (gaat naar het raam
en kijkt naar buiten). Jesses nog toe ! Dat witte dáár ... Ja,
bij mijn ziel, ze staan allebei op den vlonder ! God vergeve
't de zondige menschen ! Ze slaan de armen om elkaar been !
(gilt luid) 01 ... er over ... er in ... allebei ! In de beek.
Help ! help ! (Haar knieën knikken; houdt zich bevende aan
de stoelleuning vast en kan ter nauwernood uitbrengen) Neen
Hier geen hulp ... De doode heeft hen gehaald.

EINDE VAN HET VIERDE EN LAATSTE BEDRIJF.

DE MEULENHOFF-EDITIE
WIL EEN GOED BOEK IN EEN GOED
KLEED GEVEN VOOR WEINIG GELD.

De boeken in de MEULENHOFFEDITIE zijn alle in degelijke,
keurige band-cartonnage met
geïllustreerd omslag verkrijgbaar. Tegen zeer geringe prijsverhooging zijn de werken
ook verkrijgbaar in smaakvollen prachtband met goudsnede.
Voor een zeer billijken prijs
ontvangt men een goed boek,
goed van inhoud en goed van
uiterlijk. In de MEULENHOFFEDITIE worden boeken gegeven op elk gebied. Onze
boeken zijn niet ernstig en
geleerd; het zijn boeken voor
ieder, zij vormen een bibliotheek voor huiskamer en salon.

WAT

C

1-

ONZE LETTERKUNDIGEN VAN DE
1VIELILENHOFF- EDITIE ZEGGEN
IS. QUERIDO zegt van de Meulenhoff-Editie:
Een alleraardigste uitgaaf, keurig gedrukt in
prettig formaat, die heel wat goeds en interessants brengt.

J. REDDINGIUS zegt:
Goed en voortreffelijk, een nieuwe onderneming,
die aller steun verdient.

J. H. ROSSING zegt:
Een aardige, prettige uitgaaf, goede boeken,

goed gedrukt op goed papier.
G. VAN HULZEN zegt:
Hoe voortreffelijk zijn al deze goedkoope Meulenhof deeltjes naar inhoud en uiterlijk en hoe aardig staan ze in de kamer, met die effen gegreinde
roode bandjes, goud gedrukt: ik ben er waarlijk
zeer mee ingenomen.

INA BOUDIER BAKKER zegt:
—

Een mooie, sympathieke uitgaaf.

HENRI VAN BOOVEN zegt:
Aardige deeltjes, prettig formaat en uitstekend

uitgegeven.

ANNA VAN GOGH KAULBACH zegt:
—

Een mooie onderneming, het uiterlijk is keurig;
met genoegen nam ik kennis van de reeds verschenen deelen.

WIJ LATEN HIER DE TITELS VOLGEN
DIE REEDS VERSCHENEN ZIJN:
No. 1. DE POLITIE-SPION.
Roman uit den tijd van de Revolutie in
Rusland, door Maxim Gorki . . f 0.75
(Uitverkocht).
No. 2. SARAH BERNHARDT.
Gedenkschriften door haar zelf geschreven. — Jeugd. — Eerste Tooneeljaren.
2e druk. (6e--10e duizendtal) . f 0.75
Een zeer ter lezing aanbevolen prettig geschreven

boek, deze gedenkschriften zijn als de schrijfster
zelf, opgewekt, dartel, geestig, vol leven en beweging. J. H. Rássing, in het N. v. d. Dag.

No. 3. HET HUWELIJK VAN EEFKE BRIËST.
Roman door Th. Fontane. 2e dr. (6e--10e
duizendtal) . . . . . . . . f 0.75
Effi Briést is psychologisch stellig zijn beste roman.
Het is het verhaal van een huwelijk tusschen een
ouderen volkomen gerijpten man en een „blutjunge" vrouw. Elsevier's Maandschrift.

No. 4. NAPOLEON. Opkomst en Grootheid.
Met vele illustration, door H. P. Geerke.
2e druk. (6e—lOe duizendtal) . f 0.75
Een degelijk, boeiend boek over Napoleon, keurig
uitgegeven en rijk geïllustreerd. Utr. Dagblad.

No.5. WALLY.
De Roman van een Kelnerin, door
Edw. Stillgebauer. 3e druk. (8e-12e
duizendtal) f 0 75
De auteur van „G li tz Krafft" geeft hier een
eenvoudig en treffend verhaal, onopgesmukt en
daardoor overtuigend. Het banale geval is niet
banaal of eenzijdig behandeld. Een mooi boek.
De Avondpost.

No. 6. DE FRAAIE COMEDIE.
Een Haagsch Verhaal, door Henri van
Booven
f 0 75
In dit boek vindt men een prachtige zelf-analyse
en een leuke bespotting van burgerlijk Den Haag.
G. van Hulzen.

No. 7. SARAH BERNHARDT.
Gedenkschriften door haar zelf geschreven. — Na den Oorlog. — Sarah
Bernhardt als „Ster" . . . . f 0.75
.

Heel interessant is dit boek. Men kan dankbaar
zijn voor deze uitgaaf. Een boek dat er in zal
gaan. Het Vaderland.

No. 8. LIEFDE, door Björnstjerne Bjárnson.
Uit het Noorsch door Cl. Bienfait. f 0.75
Met vreugde hebben wij dit meesterwerk van
den eeuwig-jeugdigen Noor gelezen, met een

blij oog voor het vele zonnige, het fijn typeerende, echt dichterlijke en zacht harmonische
in dit verhaal van prachtig en sterk uit Noorschen
bodem verrezen menschen. De Hofstad.

No. 9. DE VAL VAN NAPOLEON,
door A. Kielland en H. P. Geerke. Geïllustreerd
f 0 75
Een boeiende beschrijving, met vele illustraties,
die zeker met genoegen gelezen zal worden.
Algemeen Handelsblad.

No. 10. ALS HET IJZER GESMEED WORDT.
Roman door Clara Viebig 2e dr. (6e—l0e
duizendtal) f 0 75
Deze roman is als een monumentaal gebouw,
dat door zijn grootsche eenheid imponeert en
liefde opwekt tot het waarachtig schoone. Het
is wel een zeer bizonder talent, dat zulk een
kunstwerk heeft gewrocht. Een bizonder mooi
boek. N. Arnhemsche Courant.

No.11. RICHARD WAGNER.
Zijn leven en werken, door J. Hartog.
Rijk geïllustreerd
f 0 95
Een keurig uitgevoerd prachtwerk, met rijken
inhoud, dat zich prettig laat lezen, en velen —
ook om den zeer lagen prijs — hoogst welkom
zal zijn. De schrijver geeft hier een zuiver,

onpartijdig oordeel. Een welverdiend succes zal
het boek wachten.
C. v. d. Linden (in de Muziekbode).

No. 12. KIPPEVEER of Het geschaakte Meisje.
Roman door Cosinus, 419 bladzijden.
Deel 1. 5e druk (25e-30e duizendt.) f 0.85
No. 13. KIPPEVEER of Het geschaakte Meisje.
Roman door Cosinus, 381 bladzijden.
Deel II.5e druk (25e-30e duizendt.) f 0.85
Deze beroemd geworden, ALL E R V E R M A K EL IJ K S T E roman zal ongetwijfeld in den
nieuwen vorm weder vele lezers vinden. Aardige
illustraties van Raemaekers. Nieuws v. d. Dag.

No. 14. GALERIJ van beroemde Fransche Tooneelspelers. Hun intiem leven anecdotisch
beschreven, door J. H. van der Hoeven,
met vele illustraties f 0 75
Een kostelijke bundel, luchtig geschreven kantteekeningen van meer of minder piquante gedenkschriften. Het is een keurige uitgaaf, ook naar
het uiterlijk. F. Lapidoth in de Nieuwe Crt.

No. 15. MONNA VANNA,
door M. Maeterlinck, vertaling van Frans
Mijnssen, met 1 portret. 4e druk f 0.65

De meesterlijke vertaling van Frans Mijnssen in
het nieuwe aantrekkelijke gewaad, der bekende
Meulenhoff-Editie. Avondpost.

No. 16. HET HEKSENLIED,
door Von Wildenbruch, op maat overgezet voor de muziek van Max Schillings
door Fr. Pauwels f 0 45
Een handige uitgaaf van het beroemde „Heksenlied" in goede bewerking, en in maat overgezet
voor de muziek van Max Schillings.
Utrechtsch Dagblad.

No. 17. EEN VROUWENBIECHT.
Oorspronkelijke roman door G. van
Hulzen
f 0 75
Het goede in dit boek is de voortreffelijke
psychische uitbeelding, en vooral, dat de overgave van deze vrouw zelfsprekend is geworden.
De Groene Amsterdammer.

No. 18. MARIE ANTOINETTE.
Jeugd. — Eerste jaren der Revolutie,
door Cl. Tschudi. Naar de oorspronkelijke Noorsche uitgaaf door J. Clant v. d.
Mijll—Piepers. Met vele illustraties. f 0.85
Een aanbevelenswaardig boek ; levendig is hier
de geschiedenis van de ongelukkige koningin
beschreven, men leest het boek als een diep
tragische roman. Opr. Haarl. Courant.

No. 19. DRAMATISCHE WERKEN door Bjdrnstjerne Bjornson. Naar de oorspr. Noorsche
uitgaaf vertaald door Marg. Meijboom.
Drie spelen van recht : De jonggehuwden; Een handschoen ; Leonarda. f 0.85
De bekende, in korten tijd populair geworden
Meulenhoff-Editie, brengt een verdienstelijke uitgaaf van Bjornson's dramatische werken, waarin
de gelijkheid van man en vrouw behandeld wordt
wat betreft het peil van zedelijkheid, recht en
maatschappelijk optreden. Alg. Bibl.

No. 20. MARIE ANTOINETTE EN DE REVOLUTIE, door Cl. Tschudi. Naar de oorspronkelijke Noorsche uitgaaf door J.
Clant van der Mijll—Piepers. Met vele
illustraties. 469 bladz.. . . . f 0.95
Dit boek toont ons het leven van de arme Koningin
op haar lijdenspad naar het treurige einde.
De schokkende gebeurtenissen der Fransche Revolutie met al haar verschrikkingen ziet men hier
levendig, en getrouw aan de historische feiten,
wedergegeven. Bet geheel is in onderhoudenden,
boeienden trant verteld.

No. 21. HALFBLOED. Een huwelijk in de tropen.
F
^ door A. Perrin. Vertaald door
. Jacobson. 2e druk. (6e—lOe duizendf 0 75
tal)

