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MEA CULPA
Toen de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch
Tooneel" „Mea Culpa" op haar repertoire nam, heb ik
het volgende in het programma van den Stadsschouwburg
te Amsterdam geschreven:
„Het is te verklaren, dat waar „Pro Domo" bij „Het
Nederlandsch Tooneel" zoo'n groot succes heeft gehad, de
directie van „Het Nederlandsch Tooneel" dit door een
tweede, evenzeer met veel succes gespeeld stuk van denzeif den auteur, laat volgen.
„Mea Culpa" werd geschreven 21 jaar geleden en is dadelijk gespeeld. Ik wist toen heelemaal niet, dat ik 'n tooneelstuk in elkaar kon zetten. Wel snoepte ik als jongen al
mijn „spaarcenten" op om Bouwmeester te zien spelen,
maar ik heb nimmer gedacht, dat ik ooit tot het schrijven
van een stuk zou komen.
Niettemin is dat dan toch gebeurd. Ik zag 'n plaat in
de Graphic, die me boeide. Het waren enkele studenten
die aan 'n tafel zaten. Hoe het toen allemaal gegaan is —
weet ik niet meer. Maar in m'n snipperuurtjes zat ik . .
een tooneelstuk te schrijven.
Toen „Mea Culpa" klaar was liet ik het zoowaar typen
en ik zal nooit vergeten, dat de typiste van zoo'n typebureau me zei: „Meneer, ik hoop niet dat U het brutaal
van me zal vinden, maar ik heb bij het typen zitten grienen". „Mea Culpa" zond ik aan.. Bouwmeester met een
schuchter briefje — ik was toen vier en twintig jaar — of
hij het eens wilde lezen. Bouwmeester had toen zijn eigen
gezelschap. Er ging 'n week overheen en ik hoorde niets.
Dat travailleerde me en eindelijk ging ik naar Amsterdam
en zocht hem op. Eerst gepraat over koetjes en kalfjes en
ik wilde er eigenlijk niet over beginnen. Eindelijk zei ik
zoo bij het weggaan: „Hebt U dat stuk gelezen?" „Welk
stuk", antwoordde Bouwmeester met 'n stalen gezicht. Ik
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zei: „mijn stuk, natuurlijk, „Mea Culpa", want ik dacht:
er is toch maar een stuk!! „Oh", zei Bouwmeester, „dat
stuk, dat Culpa. 0 ja, dat is waar ook", en toen kwam er
dit: „Uw stuk gaat Zaterdag acht uur.. .." en alles verdween in 'n heerlijken gullen lach.. Ik stond als 'n dwaas
te kijken, werd door dat gelach nijdig en zei: „U moet
daarover nu geen grapjes maken, meneer Bouwmeester."
En Bouwmeester, door z'n lachen heen: „Ik maak geen.
geintjes. Ik heb dat stuk dadelijk gelezen, het vliegens vlug
laten rolleeren, het in-elkaar-gezet; het loopt goed, Zaterdag premiere. Frits, mijn broer speelt den tuinbaas en
met dit stuk maken we goud. Want het is van-'t-hart tot
't hart; het zijn allemaal mooie rollen; ik heb nooit gegeweten dat U ons vak zoo door en door kende. . .."
Dat was het gesprek. Kort en krachtig en ik weet nog
heel goed, dat Bouwmeester me zei: „kom alsjeblieft niet
op de repetities. Want dan worden we allemaal maar
nerveus."
En Bouwmeester zag goed. „Mea Culpa" ging 100 maal
achtereen. En pracht-zaken werden er mee gemaakt. Het
ging in Indie. De Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te
Antwerpen studeerde het in met Julia Cuypers als Bast,
waar het eenige dagen achter-elkaar ging. De Schouwburg
in Gent nam het op haar repertoire; toen de Heeren Van
Lier in het Grand Theater. Mevr. Erfmann heeft erin gejubileerd; ook Buderman en Meyer van Beem als de
oude tuinbaas. Een laatste vertooning viel het stuk ten
deel bij „Het Tooneel", onder Willem Royaards. Kortom,
„Mea Culpa" werd over de 200 maal vertoond.
En thans komt de veel-gespeelde jeugd-arbeid weer
terug. De oude groote Frits Bouwmeester is er niet meer
en hoevele anderen, die in „Mea Culpa" gespeeld hebben,
zijn er niet meer. Door zoovele gezelschappen vertoond,
zijn er vele tooneelspelers in opgetreden. Willem v. d. Veer
speelde er 'n student in. Thans is hem de rol van Louis
de Vries toebedeeld, de knecht. En zoo zou ik hier tal
van artiesten kunnen opnoemen, die aan andere gezelschappen verbonden, door al die jaren heen in „Mea
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Cu1pa" zijn opgetreden. Ik houd van dat stuk, óók om
de herinneringen, ook om het succes, dat zoo menig
tooneelspeler er in heeft gehad.
Ik heb „Mea Culpa" nagekeken, maar bij mij geldt het
ook: es ist nie mein brauch gewesen abgetahnes neu zu
Chun. Hier en daar is wat veranderd. Maar toch, na zooveel jaren en ik zeg het zonder pedanterie, na zooveel
routine, vond ik dat „Mea Culpa" goed in elkaar was
blijven zitten. M.a.w. het was een tooneelstuk. En andere
pretentie heeft het nooit gehad.
Met 'n gloeiende overtuiging heb ik „Mea Culpa" 21 jaar
geleden geschreven. Ik heb er iets mee willen zeggen.
„Mea Culpa" werd het laatst vertoond door het gezelschap van den Plantage-Schouwburg to Amsterdam, onder
leiding van Adolf en Frits Bouwmeester.
VAN RIEMSDIJK.
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PERSONEN
die „Mea Cu!pa" in 1904 gecreeerd hebben:
MULDER, tuinmansbaas

de Hr. FRITS BOUWMEESTER

ANNA, zijn dochter

Mevr. W. ERFMANN-SASBACH

MARIE, zijn dochter

Mej. CHR. STAAS

WILLEM, zoon van Mulder

de Hr.Louis BOUWMEESTER Jr

BARON VAN KANSTRA

de Hr. Louis BOUWMEESTER

BARONESSE VAN KANSTRA

Mevr. C. CARELSEN

ERNST, hun zoon

de Hr. E. ERFMANN

MATHILDE, hun dochter

Mej. MARY BEEKMAN

JOHAN, knecht bij Baron v. Kanstra de Hr. LOUIS DE VRIES
BARTJE, dienstmeisje bij den Baron Mej. M. FaRBER
EEN DOKTER
HENK

de Hr. J. BRONGERS
1,

CH. GILHUIJS

FRITSR. BROUWER
55

KARELJ. BRONGERS
studenten
LOUISG. DULLO
/I
91

KEES

I?

G.J. v. STAALDUIJNEN

DOLF

,1

R. BOUWMEESTER
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PERSONEN:
MULDER, tuinmansbaas.
ANNA, zijn dochter.
MARIE, zijn dochter.
WILLEM, zoon van Mulder.
BARON VAN KANSTRA.
BARONESSE VAN KANSTRA.
ERNST, hun zoon.
MATHILDE, hun dochter.
JOHAN, knecht bij Baron v. Kanstra.
BARTJE, dienstmeisje bij Baron v. Kanstra.
EEN DOKTER.
HENK
FRITS
KAREL

Studenten.

LOUIS
KEES
DOLF
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EERSTE BEDRIJE
De binnenkamer van ieen boerenwoning. Rechts een groote schouw
met witten schoorsteenval. Er boven eenige tinnen Borden. Voor de
schouw een leuningstoel. Voor de schouw eerste plan een deur
rechts. Dino midden achtergrond. Ook ieen deur in den linkertooneelwand derde plan. Links een tafel met rood-zwart Igebloemd tafelkleed, waarop eenvoudige petroleumlamp, die hel brandt. Om de
tafel eenige rieten stoelen. Links van de middendeur een latafel,
waarop theeblad. Bij het iopgaan van het scherm, tooneel leeg. Marie,
frissche boerenmeid van omstreeks 24 jaar, op door deur links
derde plan. Zij loopt op haar kousen en heeft de mouwen tot aan
de ellebogen opgestroopt. In de rechterhand heeft zij een paar witgeschuurde klompen, in de linker een emmer, waarin een bezem met
lange steel. Zij gaat bedrijvig over het tooneel naar de deur rechts
voor de schouw, opent die en roept: „Varier!" Zij luistert. „Varier!"
Als zij geen antwoord krijgt, blijft zij even bij de deur als in
gedachten staan en schudt het hoofd. Dan zet zij met ietwat geirriteerd gebaar den emmer in de geopende kamer rechts neer, gooit
de klompen daarbij, ,gaat, naar den achtergrond, neemt van de latafel
het theeblad en zet dat op de tafel. Dan loopt ze naar de schouw,
werpt blokken op het vuur, gaat naar de tafel, kijkt naar de lamp,
die zij wat hooger draait. Zij gaat zitten rechts van de tafel, haalt
driftig uit de la een boek en probeert to lezen. Als zij het book heeft
ingezien, legt zij het geopend voor zich neer, beide handers onder
de kin staart zij voor zich nit. Er wordt zacht middendeur geklopt.
Marie hoort dit niet. Als er tegen de buitendeur wordt gebonsd,
vliegt ze op, gaat naar de deur, die zij opent en verdwijnt in het
kleine portaal. Men ziet haar ieen deur rechts in dat portaaltje open.
maken. Willem, tuinmansjongen, 17 jaar, op. Hij heeft in de rechterhand een petje in courantenpapier, dat hij voorzichtig hanteert. Bij
de deur stapt hij uit zijn klompen en komt het vertrek in.

EERSTE TOONEEL.
Marie — Willem.
Marie: Zeg, ben je heelemaal gek, om zoo hard to
kloppen?
Willem: Ik?
Marie: Ja, jij! Je zou 'n mensch de doodschrik op het
lijf jagen.
Willem: Ik.... hard geklopt?
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Marie: Ja, jij branie (gaat weer aan de tafel zitten).
W ill e m : (been en weer) Ik het de deur bekans niet
aangeraakt (komiek op hoar toe) Zeg zussie, hei je soms
watjes in je oore?
Marie: (opstaand) Als je weer met die flauwsies begint,
dan.... dan verzeker ik jou, dat ik je met de bezem op
je huid zal komme.
W ill e m : (dansend) De bezem, de bezem, wat doe je
er mee, wat doe je er mee. Je veegt er mee, je veegt er
mee de vloer! de vloer! (Plots van toon veranderend)
Tjonge, tjonge, wat benne we weer in 'n bovenste beste
bui vandaag. (Marie is weer gaan ziaen, heeft met driftig

gebaar uit de la van de tafel Naar breiwerk genomen en
werkt. Pauze.) Marie, (Zij zwijgt) Zeg-es, is Vader thuis?
(geen antwoord) Zeg zussie, zou ik ook magge hoore, of
de pipa, zooals de jonker zou zeggen, thuis is. (Marie
werkt door) Zeg, is vader thuis of niet?
Marie: Nee.
Willem: Nee.... hand.
Marie: (met een ruk opstaand en een harden slag op
tafel gevend) Jonge.... maak me niet razend, maak me
niet dol.... Dat mot 'r waarachtig nou nog bij komme.
Jij hoort bij den tuinbaas op het kasteel, niet hier! Je
mag niet van je werk loope, dat is je al wel honderd maal
gezegd. De baron het 'r vader laatst over gesproke, as je
dat maar weet.
Willem: (boos) Jou gaat het geen bliksem an, wat ik
doe. Versta je dat! Niks niemendal. (van toon veranderend) Ik mot zegge, je hebt je humeurtje wel in den laatsten tijd. 't Lijkt waarachtig wel, of jullie allemaal....
Marie: (schreeuwend) Wat, wat.... Zeg op, wat zijn
we allemaal. (Willem wijst naar zijn hoofd.) Onmogelijke
kwast. (Gaat zitten.)
Willem: En Anna? Waar het die al dien tijd gezeten?
Anna is ziek, zei Mevrouw daarnet. Jawel, goeie morrege.
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Gistere he'k ze nog over de dijk zien loope. En loope, dat
ze dee, loope, loope, as of de duvel achter der rokke zat.
Ziek was ze, beweerde Mevrouw. Willem, zeit ze tegen
me, hier zoo, breng dat es effe naar je zuster, dat zal d'r
smake, da's goed voor d'r, 't lieve kind. Ik kon toch niet
zegge, maar me goeie mensch, Anna mankeert niks, ze
is zoo frisch as 'n kapoentje, ik heb ze gistere nog zien
drave over de dijk.... (lacht).
Marie: Geef maar op.... en maak dat je wegkomt, ik
ken je hier misse as kiespijn.
Willem: (reikt de pot consommé over) Asjeblieft, hier
hei je het bocht, 't is zoo zout as brem, br..
Marie: (sarrend) Wel.. wel.. wel, het meneer d'r
weer niet met z'n lange vingers of kenne blijve, kwajonge,
dat je bent, snoepzak. (ze zet de pot weg). Maak nou dat
je vort komt.... en bedank Mevrouw.
Willem: Je krijgt vanavond bezoek van Johan.
Marie: (schrikkend) Wat zeg je? ....
Willem: Nou, je hoef zoo niet te schrikke. Jouw vrijer
is-ie niet. Johan het z'n vrijen avond. Hij komt zeker-es
prate over de fijne behandeling van Anna. 't Is 'n schandaal, Marie, 'n schandaal, dat zij hem zoo behandeld
heeft. 't Most mij gebeure, ha!
Marie: Hou jij je d'r buiten.
W i 1 le m : Jullie krijge nog meer bezoek.... deftig....
heel deftig bezoek . . .. De freule. . . . die komt zeker vrage
hoe Anna, de. .. . patient! het maakt, en of de kom solmee goed het gesmaakt.... (lacht).
Marie: Jonge. ... ga toch weg.... Je maakt me zeeziek met je gezanik.... (Als Willem om de tafel been
draait) Wat voer je daar nou weer uit?
Wille m: Niks, niks. Hei je wat te knabbele ?
Marie : Dacht ik 't niet.... Ja .... heb 't hart-es (wordt

geklopt; pauze).
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Willem: (sluipt door de deur, men ziet hem in het
portaal door de buitendeur rechts gluren.) Ik geloof waarachtig dat het de freule is. Ja, ze is 't. (Neemt z'n klompen,
wil naar links 3e plan afgaan, bij de deur): Nou ajuussies,
verpraat je maar niet, als je over Anna begint. Nul, ik
houd 'n bokkie. (af.)
Marie: (goat naar de deur en laat de freule binnen. Zij
is even oud als Marie.)
TWEEDE TOONEEL.
Marie — de Freule.
M arie : (hartelijk) Kom U binne, freule, wat 'n weertje
he ?
F r e u 1 e : (voeten vegend) Mag ik m'n parapluie even
hier zetten?
Marie: (gemoedelijk) Wat 'n vraag, of U dat mag.
Geef U maar gerust hier. (loopt naar de deur rechts) in de
keuke kan-ie droge. (brengt parapluie in vertrek rechts,
komt dadelijk terug). Ziezoo, Wilt U niet gaan zitte?
(presenteert stoel).
F r e u 1 e : Dank je Marie. Ik kom-es even vragen, hoe
het met Anna is.
M arie : Anna is uit.
Freule : Uit? Is ze dan weer beter?
Marie: (met haar figuur geen road wetend) Ja,
freule, ja.
Freule : Ze is in geen week bij ons geweest, en daarom
vroeg Moeder mij om eens te gaan zien, hoe het met haar
was. Ik kon niet eerder komen, want er is met al die
feesten in het vooruitzicht veel te doen geweest. (Pauze.)
En wat heeft je zuster gehad? (Als Marie zwijgt) Nou?
Marie: (eerst kampend met haar tranen, snikt het uit).
Fr e u I e : (schrikkend) God, Marie, wat laat je me
schrikken. Kom, kom, malle meid. (Probeert hoar 't hoofd
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op to heffen.) Kom. . . . kom Marie, je maakt je heelemaal
overstuur en mij d'r bij.
(Marie zich vermannend, stoat op, loopt naar de kast,
schenkt zich een glas water in, en drinkt dat schielijk uit.
De freule volgt Naar met de oogen.)
Marie: (resoluut) Freule, luister U-es. Anna is niet ziek
geweest.
F r e u 1 e : Wat zeg je daar? En je bent het zelf bij ons
komen zeggen, dat ze daarom niet kon komen werken.
Marie: Dat heb ik ook. Anna het niks gemankeerd.
Daar, nou weet U het. (driftig been en weer.)
Fr e u 1 e : Jou begrijp ik niet, Marie.
Marie: (staande nu rechts van de tafel, achter 'n stoel,
voor zich nit) Op 'n middag, het was al laat, komt Anna
naar me toe. Ze was in den laatsten tijd al zoo stil geweest, ze zei beikans niks. Maar op dien middag, ik zal die
nooit vergete, toen kon ze wel prate. Kort en goed, ze komt
me zegge, dat ze niet meer op mijn kamer wil slape... .
Freule: Korn. . . . kom. . .. wat 'n malligheid.
Marie: Dat was het niet, freule. Van kleine kinderen
of zijn we samen geweest. Moeder wou dat zoo. En toen
Anna met d'r praatjes kwam, dat ze niet meer bij mij. .
toen heb ik er eerst gekheid mee gemaakt. Maar het most
en zou zoo weze. En van dien avond is het hier begonne.
Fr e u 1 e: Wat begonnen, wat dan toch?
Marie: De verandering hier in huis. (Pauze.) Ik weet
niet, hoe ik dat mot zeggen.
Freule: (staat op) Ik geloof dat jij je allemaal nonsens
in je hoof d haalt, Marie.
Marie: En nou zitten we in de neste. Anna zegt niks,
loopt er uit. Vader rommelt en stommelt hier door 't huis.
We benne 'n troep vreemden voor mekaar. Het is waarachtig of hier booze machten an 't werk zijn (wordt geklopt. Marie schrikt, gaat op de deur toe) Wie is daar?
(Stem van buiten: Ik) Oh, het is vader.
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DERDE TOONEEL.

Freule — Marie — Mulder.
(Mulder is oud, loopt moeilijk door de jicht en is bijziende. Ilij heeft
baard noch snor, hij is geheel wit.)
Mulder: (nog in de dear) Waar is Anna?
Marie: Uit Vader.
Mulder: Alweer. . . . waar is ze heen?
Marie: Weet ik het? Ze wou nog effe een luchie
scheppe.
M u 1 d e r : (Als Iiij de freule ziet) Dag freule.... ik zag
U zoo gauw niet. U weet, mijn oogen benne niet meer van
de beste. Zoo.... zoo laat nog hier?
Fr eule: Ja Mulder, mama stuurde me even naar jullie
toe om te vragen... . je zult wel begrijpen met al die
feesten.
Mulder: (vriendelijk) U vergunt me wel dat ik ga
zitten, he? Die ouwe stokke benne zoo taai nie meer.
(Gaat zitten in de groote stoel) Ja, ja, 't is wat te zeggen,
't is wat te zegge. Ja freule, de feeste zalle zeker nob. nie
meer zoo veraf zijn, is 't wel? Is de trouwdag van den
jonker al bepaald? De trouwdag van Jonker Ernst. Dat
ik die mag beleve. Ik ben er Onze Lieve Heer dankbaar
voor. Willem het me laatst gezegd met de vollegende
maand. Is 't niet zoo Marie?
Marie: Ja. .. . vader.
Freule: Nu, 't zal wel 'n 14 dagen later worden. Mama
heeft nog zoo veel in orde te maken en ze kan Anna,
die d'r altijd zoo flink helpt, nu meer dan ooit gebruiken.
Daarom, Mulder, je moet je dochter weer gauw sturen,
en nu dat ze niet ziek is. . ..
Mulder: Ziek? Ze is Goddank gezond. Dacht U, dat
ze....
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Freule: Ja Mulder.
Mulder : Heeft Uw mama dan op haar gewacht?
Freule : Ja, Mulder.
Mulder : Anna het me gezeid, toen ik 'r vroeg, waarom
ze niet naar het kasteel ging, dat Mevrouw haar in den
eersten tijd niet noodig had. (Hij ziet beide vrouwen aan.)
Dat begrijp ik niet. (Met 'n soort koppigheid) Als Uw
mama en U dachten, dat Anna ziek was en daarom niet
kon komen, dan moet toch iemand dat verteld hebben.
Begrijp jij dat Marie?
Marie: (die met angst het gesprek heeft gevolgd) Nee,
vader, nee. (sterk) Ja, ik ben Mevrouw weze zegge, dat. .
Mulder : (scherp) Wat?
M arie: Dat Anna ziek was en niet kon komme.
Mulder : (opstaand) Ben jij dat weze zegge.

(Marie, zich verbijtend, knikt.)
Freule : Kom, Mulder, ik moet heusch weg. (Zij maakt
aanstalten, tot Marie) Stuur Anna nu maar gauw hoor. Ik
zal aan Mama zeggen, dat. . Wat zijn dat allemaal voor
grapjes van Anna? Kom, Kom. . .. Nu, ik reken er vast
en zeker op, dat ze morgen komt. Nou dag, Mulder, dag
Marie.

(Marie haalt parapluie. Als Mulder nog in gedachten staat):
Nou, krijg ik 'n hand, of krijg ik 'm niet.... (Handdruk).
Mulder: Dag Freule. (Marie laat freule uit. Men hoort
de freule zeggen): „Dag". (Mulder staat in gedachten.)
VIERDE TOONEEL.

Marie — Mulder.
M u 1 d e r : Zeg, wat scheelt jullie? M'n eene dochter
zegt me, dat Mevrouw Been werk voor d'r heeft, dat ze
niet naar 't kasteel hoeft to gaan.. . . en 't is geloge. M'n
andere kind gaat zegge, dat d'r zuster ziek is en.... 't is
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geloge. Da's niet mooi van je, Marie. Hoe is 't mogelijk,
dat je dat hebt kunnen doen?
Marie: (uitbarstend) 't Is mijn schuld niet vader. Anna
het 't me gevraagd, gesmeekt, ze het 't me afgedwongen.
Ik moest dat gaan zeggen, want ze wou er niet weer heen.
Ik moest dat gaan zeggen. . . . dan had ze rust, dan was
het goed. En toen ik zei vader, dat ik 't U zou zeggen, is
ze als een idioot begonnen te lachen en toen het ze zoo
jets schrikkelijks gezeid, da'k het haast niet durf te herhalen. Als ik het U zei, dan zou ze zich van den dijk in
het water gooien. En toen he'k er d'r zin gegeven. Toen
ben ik naar Mevrouw gegaan om te zeggen, dat ze ziek
was en niet kon komen. Ik wist me geen raad. (Heen en
weer.) En hoe fijn het ze Johan behandeld. Twee jaren
het ze met dien jongen verkeerd, twee jare! Twee jare is
die jonge hier over huis gekomme, kind in huis was-ie
hier! Nou het ze hem 'n briefie geschreve, dat 't maar
uit most weze. Meer niks. Waarom hei je daar niks van
gezeid Vader? Het die jonge niet altoos goed opgepast?
Het-ie niet z'n best gedaan? Anna is de schuld van alles
zeg ik, van alles. Je mot mijn niks verwijte. Willem is
daarnet komme zegge, dat Johan vandaag z'n vrije avond
het en dat-ie hier komt. Groot gelijk, dat-ie zich niet als
'n kwaje jonge laat wegransele. En nou vanavond komt-ie
hier (loo pt heen en weer). Vanavond allemaal herrie, allemaal ellende, allemaal narigheid.
Mulder : D'r zal wel verandering komme. ... Ik heb
op God m'n heele leve vertrouwd, en ik ben er wel bij
gevare.
Marie: Ja! ja! ja. (Van toon veranderend) En dat met
Johan?
Mulder: (koppig) Daar zal ik me niet mee bemoeie.
Je weet, dat ik nooit met die verkeering heb opgehad,
Johan spot met de heiligste dingen.... Johan... .
Marie: Johan is 'n eerlijke, trouwe vent. Hij hoef zich
niet te laten behandelen als. .. . (smoort een snik.
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Mulder is opgestaan. Marie staat nu voor hem.) En als
Johan vanavond komt, wat mot ik dan zegge, varier?
Mulder: Wat je hart je ingeeft, kind. Wat jij met
Anna, wat jullie hebben gehad, dat benne maar kibbelpartijtjes. Maar een ding wil ik weten. Ik zal Anna vrage
waarom ze me het gezeid, dat er op het kasteel geen
werk voor d'r was, terwijl Mevrouw op d'r zat te wachten. Dat wil ik weten en dat mot ik weten. Zeg Anna,
dat ik ze spreken wil, voordat we den nacht ingaan. (Af

links 3e plan.)
VIJFDE TOONEEL.

(Marie zit een oogenblik in gedachten, wil naar de tafel
gaan. Stem van Willem buiten): He, Marietje, he, he! doe
ope.... doe ope (bonst op de deur. Marie stampt driftig
met de voet, daarna op de deur toeloopend, opent ze die
op een kier.)
Marie: Ik laat je d'r niet in.... ga naar je kosthuis,
(Mr hoor je! (Willem probeert de deur van buiten open
te duwen.) Schei uit! Schei uit, Willem,! Vader is thuis.
(Stem van Willem): Johan is hier. (Marie laat plotseling

de deur los, komt naar voren. Willem en Johan op.)
ZESDE TOONEEL.

Marie — Willem — Johan.
(Johan loopt zenuwachtig-onverschillig naar den voorgrond, met
beide handen in de zakken. Hij heet t het uiterlijk van een knecht,
draagt livrei met pet.)
Willem: 'k Ben effe met 'm opgeloope. (Dadelijk naar
de kast loopend, die hij opent) Hei je niks voor me te
happe, Marie?
Marie: (op hem toeloopend) Nee niks... . Weg van
die kast.
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Willem : (snel een appel uit de kast nemend, zet er de
tanden in en loopt vlug weg) Hm, hm, hm! wat 'n lekkere
zure! (Kauwend) Johan (lachend) komt antwoord brenge
op 't briefie van Anna, en bedanke voor de nette behandeling, hi, hi, hi... . Is 't niet Johan. ...
Johan: Ik zou maar uitrukke. ..

•

W i 11 e m : (kauwend) Da's. .. . nou. ... de dank, as je
met iemand meegeloope ben. Uitrukke. .. . Uitrukkê. En
't was me wat dat meeloope. 'n Gewoon huffs-, tuin of
keukenmensch geeft nog-es asem, maar hij .... ! Zeg! jij
heb je tong onderweg niet verslete zeg? Ik zeg altoos maar,
't vrouwvolk, 't is allemaal tuig. Je kan ze niet vertrouwe.
Je kan d'r niet op an! Neem mij nou ouwe zondaar. Mij
hebbe ze ook de bons gegeve. 't Doet me niks. Ik pak
morrege 'n ander. Gevrijd mot er worden en afwisseling
mot er weze. Mot jij je dat zoo antrekke? Ben jij 'n vent?
Ben je 'n kerel? D'r benne heusch veel aardiger meissies
dan mijn zussies.
Marie : (de deur achtergrond opengooiend) En nou d'r
nit. Flauwe aap, d'r uit.
Willem: (achteruit gaande) Ik ga al. .. . veel genoege
same, zeg, bijt jullie mekaar niet. Ks. ks!!
ZEVENDE TOONEEL.

Marie — Johan.
Johan: (Een ineengefrommeld papier uit ziin zak
halend en op tafel tverpend) DaAr.... lees dat-es.
Marie: (stroef) Dank je.... 'k weet wat er in staat.
Johan: Dus je heb 'm geleze?
Marie: Nee! ik zag ze schrijve... . dat doet ze nooit..
ze most 't wel zegge. ...
Johan: (zich opwindend) En hoe vin je dat.... hoe
yin je dat?
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Marie: (zacht) Jullie hebbe misschien woorden....
gehad.... Jullie....
Johan: D'r is geen sprake van.... Maar laat ze oppasse. Laat ze oppasse.
Marie: (angstig) Wat wil je doen.... Johan?
Johan: Dat zal ik jou niet an je neus hange. Maar
da'k me zoo niet laat behandele, da's vast, dat staat as
een paal boven water.
Marie: (niet wetend wet te zeggen) Anna is in den laatsten. . tijd.. zoo.. vreemd..
Johan: (schamper) Zoo, is ze dat, zoo (lacht) Wat je
zegt, hoe dan zoo vreemd....
Marie: 1k geloof dat ze....
Johan: (coupeerend) Nou, 'k geloof wat anders!!
Marie: Wat dan, Johan? ....
Johan: 'k Hang je niks an je neus, verstaan? Waar
is ze?
Marie: Uit!
Johan: Waarheen?
Marie: 'k Weet het niet.
Johan: (uitbarstend) 0 mensch, as je-es wist, hoe nijdig
ik ben. De heele dag he'k me ingehouwe, om niet uit te
barste, om.... Gistere kreeg 'k dat brieffie, God beter 't.
As je zuster op dat oogenblik in de kamer was geweest..
dan zou ik ze misschien geranseld hebbe.
Marie: (zacht) Schreeuw niet zoo.. Vader is thuis..
Johan: Juist, je vader, je vader! die mot 'k hebbe, die
wou ik spreke, die mot maar raad schaffe.
Marie: Vader is al naar Bove, vader was moei, ik zou
je maar te woord staan, het-ie gezeid.. 't zou wel.. in
orde.. komme.. zei d'ie!
Johan: (schamper) Zoo, zei d'ie dat, de goeie man,
dat het wel in orde zou komme!
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Marie: (kort) Ja, dat het-ie gezeid.. ..
Johan: Nou, ik zeg Marie, dat er dan veel gebeure
mot, veel. Om dat brieffie, daarom maal ik nietsie dat.
De laatste maal da'k 'r gesproke het, wist ik, voelde ik,
dat 'r wat was. Toen was ze de gewone trouwe hartelijke
meid nie meer! Toen deed ze zoo gek . . .. En nou die
praatjes.... die....
Marie: Wat voor praatjes... •
Johan: (scherp) Ik hang je niks an je neus, versta je
dat! Niks. Bemoei je d'r niet mee, blijf d'r buite. (wild)
Maar laat ze oppasse, laat ze oppasse en je vader ook....
met z'n schijnheilige tronie.
Marie: ('n stap naar voren doend, dreigend) M'n vader
d'r buiten late, versta je dat, ik waarschuw je, jij hebt
niet 't recht. . . . (Onderwijl is Anna doodsbleek in de deur

verschenen. Zij is eenvoudig en beter gekleed dan haar
zuster. 'n Zwarte doek heeft ze om het hoofd geslagen,
tvaardoor haar bleekheid sterker uitkomt. Marie schrikkend, dan zich herstellend).
ACHTSTE TOONEEL.

Marie - Anna - Johan.
Marie: (bijtend) Zoo! hoe kom jij d'r zoo stiekum in,
juffrouw kruip-door-sluipdoor?
Anna : (zacht) De deur sting an.
Marie: (haar een oogenblik zeer dreigend aanziend,
uitbarstend) Wat he'k d'r eigenlijk mee te maken, met al
die herrie, met al die ellendige rommel (schreeuwend)
Denk er om Anne, da je hier wat goed te make heb, as je
dat maar begrijpt, 't is allemaal jouw schuld, je mot je
schame, schame, zoo het heele huis hier op stelte te zette

(met 'n bons op de deur. Snel af links.)
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NEGENDE TOONEEL.

Anna — Johan.
Johan: (onder den indruk van Ann« . s bleeklieid)
Wat.... scheelt.... jou?
Anna: (huiverend) Niks. . . . niemendal!
Johan: (heftig) Da's een leuge, 'n leuge. jou scheelt
wel wat. Je ziet er uit as een geest! Ben je ziek? (Anna

schudt van neen, valt op een stoel; pauze.)
Johan: (heen en weer loo Pend en plots voor Anna
staan blikend, die aan tafel op de plaats van Marie is gaan
zitten) Zeg.... mot dat nou zoo? Mot dat nou zoo blijve?
(Anna buigt het hoofd, zit met de handen onder het hoofd,
staart voor zich uit, zwijgt. Hard) Zeg.... Versta je me
niet? Kan je niks tege me zegge? Weet jij eigenlijk wel
wat je gedaan heb? Weet jij dat wel? .... Heb ik dat an
jou verdiend, zeg!
Anna: Om Godswil, la me toch.... laat me toch met
rust.
Johan: Ik la jou niet met rust, begrijp je dat, ik la jou
niet met rust. Ik ben geen vaatdoek, snap je dat, ik laat
me niet uitwringe en dan wegsmijte as.... (loopt heen en
weer) Wat je gedaan heb, is laag, gemeen. Twee
jaar lang he'k gewerkt, as 'n paard he'k gewerkt.... twee
jaar. Iedere cent verval he'k weggeleid. Alles bij mekaar
geschraapt.... voor later.... voor jou.... (Als Anna
begint te snikken) Kijk daar zit ze nou te huile, te griene
as 'n kwaaie meid. Zeg dan-es wat om je te rechtvaardige.... Zeg dan-es wat.... (van Loon veranderend)
Wil ik je es wat zegge, waarom je stommertje speelt, omdat je niks kan zegge, en niks durft te zegge, omdat je
zelf net zoo goed weet as ik, wat 'n gemeene streek je het
gedaan (uitbarstend) Twee jaar hei je je door me late
zoene.... en je gaf niks om me. Zeg.... weet jij, wat
je eigenlijk ben?
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Anna: (plots opstaande en hem de hand op den mond
leggend) Niet zegge! niet zegge! (Pauze.)
Johan: (haar in z'n armen nemend) Toe nou, Anna,
toe nou Annetje. Zoo is het ommers weer goed. Neem
terug wat je geschreve heb. Laat het vergeve en vergete
zijn. Van jou hou ik. Geef jij nu niks meer om mij?
Anna: Johan.
Johan: We hebben mekaar toch trouw beloofd. Toe
nou Annetje.
Anna: (zich plots losrukkend en naar links) Nee, 't kan
niet, 't mag niet.
Johan: Is dat je laatste woord ? Is dat je laatste
woord. . .. spreek op.
Anna: 't Mot zoo weze, 't mot zoo weze.
Johan: As het dan zoo weze mot.. . . as het dan zoo
weze mot, dan. . . . dan. . . . weet je wat ze van je zegge
(wreed) ha, ha. . . . Dat. . . . het tusschen jou en de jonker
niet pluis is, dat er rare Bingen, heel rare dingen. .
Anna (sterk, handen aan het hoofd, als om niet to
hooren) Maak dat je vortkomt.
Johan: .. zijn gebeurd. Ja, ja, ja.
Anna: Maak dat je er uitkomt.
Johan: Nou, ik wensch je geluk met dat exemplaar.
Maar pas op, pas op. Ik zal me op jullie wreken. (A f,

middendeur.)
TIENDE TOONEEL.

Anna wil hem na, roept: Johan! (men hoort van links
voetstappen. De oude Mulder versclujnt in de deur).
ELFDE TOONEEL.

Mulder — Anna.
Mulder: Wie ging hier weg?
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Anna: 't Was Johan, Vader.
Mulder: (als Anna probeert weg te komen) Waar ga
je heen?
Anna: Ik? 't Is tijd om te gaan slapen. (Mulder zit nu
in de stoel bij het vuur.) Nacht vader.
Mulder: Kom-es bij me, Anne.
Anna: (gejaagd) Waarom, wat is er?
Mulder: Ik wou je wat vragen. (Zif is naderbij ge-

komen. Mulder neemt haar bij de hand en dwingt haar op
de knieen bij de stoel.) Kijk me an. (Als Anna dat niet
doet, neemt hij haar hoofd tusschen de handen.) Kijk me
an. Waarom heb je me gezegd, dat er geen werk voor je
was op het Kasteel, dat Mevrouw niks voor je te doen
had?!
Anna: Omdat ik dat meende.
Mulder: (haar loslatend) Je liegt meid. Je werd er
gewacht. Morgen ga je er heen. Versta je dat?
Anna: Ja vader.
Mulder: (staat op, goat naar links; bij de deur draait
hij zich om) Hoe haal jij het in je hoofd, om die menschen,
waaraan we alles te danken hebben, zoo te behandelen.
Ik wil geen woord meer met je spreken. (Af links.)

links.)
TWAALFDE TOONEEL.

Anna.
Anna: (Anna bij de stoel op den grond) Vader, vadertje

(built zachtjes).
Doek.
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TWEEDE BEDRIJE
Rijk gemeubileerd vertrek, woonkamer op het ikasteel. Links staat
een tafel, waarachter een stoel. Op tafel een naaimachine. Eenige
japonnen liggen op 'n tweede stoei rechts van de tafel staande. Op
den grond liggen enkele snippers verspreid. Tafel en beide stoelen
moeten het karakter hebben in dit vertrek speciaal to zijn neergezet, dus geheel uit de stijl der kamer. Achter het tooneel waranda
met balcon. Rechts tweede plan 'n deur, eveneens rechts eerste plan
'n ,deur. Links 2e plan een deur. Bij het opgaan van het scherm
is Bartje, een frissche, vroolijke meid van iongeveer 18 jaar, bezig
met stof afnemen. Zij doet dit neuriend. Willem klautert uit den
tuin tegen het waranda-hek op en gnat op de leuning zitten. Hij
heeft een straoien tuinmanshoed op; bindgaren hangt hem uit een
der zakken.

EERSTE TOONEEL.

Willem — Bartje.
Willem: (met roos in den mond) Zoo Bart. . . . zoo
laat nog an 't stof afnemen. Bart, 't is bekans 10 uur, Bart!
Weet je dat wel, Barrrt! (Bartje, na even omgezien te heb-

ben, gaat neuriend met hoar werk door en doet alsof ze
Willem niet hoort). Psst.... Psst! Bart! Lieve Bart....
Bartje: (vinnig) Schreeuw toch zoo niet....
Willem: Geef jij dan-es asem! (Bartje goat weer kalm
door.) Psst!!
Bartje: Hou op met je Psst! Ik ben geen goes.. Wat
is 't nou? Wat mot je nou?
Willem: (lief) Mo. . Mot jij dat. . . . roosie hebbe?
Bar t j e : Jawel, geef maar op.
Willem : Och dikkie, kom jij 't nou hale, ik ben op
m'n klompe. . ..
Bartje: (na voorzichtig eerst na rechts en links gekeken te hebben, op hem toeloopend) Nou geef op. . . .
dan. (Als Bartje onder Willem's bereik komt, stapt 14
uit zijn klompen, grijpt haar, trekt haar naar zich toe;
zij tracht los te komen, doch hij houdt haar vast en drukt
een zoen op hoar wang.) La.. la. . la me los, toe nou
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Willem. Hou op toe.. toe.. toe nouI (Als ze zich losgerukt
heeft) En nou wil 'k je roosie niet hebbe. . ondeugende
kwajonge dat je bent.
Willem: Dan.. vort er mee .(Gooit de roos over de
balustrade in den tuin.) Och, Bartje, mijn hartje (gaat
zitten links bij de balcon-opening) ik wou zoo graag met
je trouwen. (Pauze; Bartje proest 't uit onder het stof
afnemen. Willem opstaand) Nooit heb ik iemand anders
liefgehad dan jou. Je bent m'n eerste liefde. En ik zal je
as een geranium door het leven dragen (plots van toon
veranderend) Zeg, hoe kom je an die mooie broche. Da's
voor het eerst, da'k die van je zie. Krek zoo een as van
Anne. Die is de hare al een poos kwijt. Laa's zien. (Johan
op van rechts met sloof voor.)
TWEEDE TOONEEL.

Johan — Bart je — Willem.
Willem: (diep buigend) Meneer de domestique, hoe
gaat het U?
Johan: Wat voer iii hier nit?
Willem: Als U 't dan precies weten wilt, om U de
waarheid te zeggen, meneer de domestique, ik ben hier
een potje an 't vrije.
B a r t j e: Dat kan wel wat minder, verstaan?
Willem: Zeg, Johan, heb jij gezien, wat die Bart voor
een bros draagt? Anne is d'r net zoo een kwijt. (Johan

herkent de broche van Anna.)
Johan: Ik zou maar an m'n werk gaan, en hier niet
m'n tijd staan te verlummele. . . .
Willem: (de barones geaffecteerd nadoend, terwiji
hij naar 't balcon gaat) Wat 'n vocabulair in m'n huis,
foei, schaam je. Ik zal je den dienst moeten opzeggen,
vrindje. Foei, 't is degoutant, degoutant (zich plots omdraaiend op 't balcon, gewoon sprekend) Zeg Bart, haal
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'm es 'n beetje an, dat het-ie nou wel noodig. (Als Johan
hem nijdig naloopt, snel rechts met z'n klompen over 't
balcon, af. Bartje barst in lachen uit).

DERDE TOONEEL.
Bartje — Johan.

Johan: Zeg Bartje!
Bartje: Nou?
Johan: Hoe kom jij an die broche?
ar tje: Gevonden, ouwe zondaar.
Johan: Gevonde?
Bartje: Ja .... en je raait nooit waar.
Johan: Hoe zou ik dat kunne raaie....
Bartje: In de kamer van Jonker Ernst (pauze).
Johan: W.. wat zeg je?
Bartje: In de slaapkamer van den jonker.. op den
grond.
Jo h a n : Dat kan 'k haast niet geloove....
artje: Met andere woorde.. i k lieg! Hou jij je
praatjes voor je! Versta je dat, malle! (Pauze.)
Johan: Zeg, je mos mijn die broche geven.
Bar t j e : Ik zou nog liever....
Johan: (heftig) Jij hebt het recht niet, omwat je hier
in huis vindt, te houwe. Alles wat je vindt, is daarom nog
niet van jou!
ar t je: Maar ook nie van jou! Ik hoef jou die bros
niet te geven, dat hoef ik nie te doen....
Johan: (heftiger) En as je mijn dat ding nie geef . .
dan.. (De Barones van rechts op. Zij is eenvoudig gekleed,
het is een deftige verschijning. Zij is statig in haar bewegingen en correct in haar spreken, zonder bepaald geaffecteerd te zijn.)
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VIERDE TOONEEL.

Barones

Bartje — Johan.

Barones: Johan! (Bartje gaat dadelijk weer aan haar
werk) Dat is nu de derde, nee de vierde maal in een week,
dat je.. (tot Bartje) Ga eens even naar beneden, Bartje; ik
zal je wel bellen straks, ik moet even met Johan spreken.
Bartje: (zijdelings tot Johan) Lekker!!
VIJFDE TOONEEL.

Barones — Johan.
Bar ones: Johan, dat is nu de vierde maal in een week,
dat ik je een reprimande moet geven, omdat je niet aan
je werk bent. Foei, schaam je. Dat gaat zoo niet langer.
Ik zal je den dienst moeten opzeggen, vrindje. Het zilver
zag er gister abominabel uit. C'est degoutant, degoutant.
Kun je me niet fatsoenlijk antwoorden?
Johan: (staat zich to verbijten) Ja.. . .wel mevrouw.
B a r ones: En dat gepraat met de dienstboden, ik tolereer 't niet. Waarmee ben je nu bezig?
Johan: Ik. . ben. . aan 't zilver poetsen, mevrouw.
B a r ones : Goed. . Is Marie Mulder er al?
Johan: Jawel.
Bar ones : Je kunt wel met twee woorden tegen me
spreken. (Johan bromt lets) Vraag of Marie even bier
komt. Zeg dat ik haar wacht. (Johan nijdig af.)
ZESDE TOONEEL.

Barones — Marie.
Marie: (bedrijvig opkomend met opgestroopte mouwen
en op hoar kousen) Hier ben ik, Mevrouw....
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Bar ones: Zoo. ... Marie; ik ben blij, dat je hebt kunnen komen; het is dan ook zoo druk. Heeft je vader je
kunnen missen, nu Anna ook komt? Nietwaar ze komt
loch vandaag? (naar de tafel met de naaimachine wij zend):
Ik heb op haar gerekend.
Marie: (moeilijk) Zeker ...... Mevrouw. Anna komt
vandaag.
Barones: Is.. ze weer heelemaal beter?
Marie: Ja Mevrouw.
Bar ones : Waar ben je nu aan bezig?
Marie: Ik help de keukenmeid, Mevrouw. We zijn op
het oogenblik bezig aan 't dweilen van het terras.
Barones: Uitstekend! Als je daarmede klaar bent,
dan moeten jij en Bartje het prieel in den tuin eens een
goede beurt geven. Dat is wel noodig. Wil je Bartje nu
even bij mij sturen? (Marie af.)
ZEVENDE TOONEEL.
Mevrouw kijkt rond, tipt met een vinger op een der tafels en siet,
dat or nog stof op ligt. Bartje van rechts op.)
ACHTSTE TOONEEL.

Barones — Bartje.
Bartje: Heeft Mevrouw geroepen?
Barones: Ja Bartje. In de eerste plaats, verzoek ik
je voortaan aan je werk te blijven en je daar niet van te
laten afhouden. Zulke gesprekken met Johan, je weet, dat
wil ik niet.
Bartje: Maar Mevrouw ik... .
B a r ones: Zwijg meisje! Geen tegenspraak, dat duld
ik niet. Heb je hier al stof afgenomen? (ivijzend naar het

gedeelte van de kamer door haar zooeven geinspecteerd).
Bartje: Ja Mevrouw.
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Bar ones: Dan verzoek ik je dat beter te doen meisje.
Daar ligt nog overal stof. En dat gepraat, versta me goed. .
moet uit zijn. Als je hier klaar bent, dan moet je met
Marie Mulder het prieel in den tuin aan kant maken....

(verlaat links het tooneel; af. Bartje gaat weer stof
nemen, maakt eenige nijdige komische bewegingen).

af-

NEGENDE TOONEEL.

Bartje — Johan.
Johan: (die reeds een paar maal van de waranda uit in
het vertrek heeft gekeken en blijkbaar gewacht heeft op
het eindigen van het gesprek, loopt op z'n teenen binnen)
Geef op!. . . .
Bartje: Wat?
Johan: Die broche. Als je die niet opgeeft, meid, dan
za'k na meneer gaan en... . zeggen. .. . dat je het ding
gestole het, versta je dat.
Bartje: (de broche losmakend en van zich werpend)
Daar dan ellendige vent, daAr. (spottend) Ik zal om dat
ding nog herrie motte krijge. Loop jij rond met dat prul.
Doe 't zelf an; al heeft 'n aap 'n gouden ring, het is en
blijft een Ieelijk ding.
Johan: (het voorwerp oprapend, bekijkt het nauwkeurig, terwijl een grijnslach om z'n mond speelt) Dus dat
hei je op de kamer. . op de slaapkamer van den jonker
gevonden, he? .... ha.. ha.. Laat ze oppasse.. laat ze
oppasse. (AI.)
TIENDE TOONEEL.

Bartje — Anna.
Bartje; (tvijst met het achtereind van paar plumeau
naar hoar voorhoofd, daarmee willende te kennen geven,
dat Johan minstens gek is. Armen omhoog) He, he, he, ik
verveel me hier 'n pisang.
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(Anna op van rechts. Zij is zeer bleek en gekleed ads in het
vorige bedriff. Zij draagt een japon over den linkerarm,
loopt langzaam, schuchter om zich been ziende, op de voor
haar gereedstaande tafel met naaimachine toe.)
Anna : (Bartje ziende) Morrege. . Bart.
Bartje: (die haar niet heeft zien binnenkomen, zich
plots omdraaiend) Wel.. he'k van m'n leve.. Ben jij het
waarachtig? (op haar toeloopende, hartedijk) Zeg, ben je
weer beter? (Anna, die is gaan zitten, knikt.) En wat hei
je gescheeld? Je ziet d'r nog niks goed uit. Inflenza gehad? (doorratelend) Ja.. ja.. nou.. Mevrouw het wat
na je verlangd. Och, och mensch nog an toe. Mevrouw had
bijna iemand uit de stad late komme om jouw werk te
doen. ... en nou met al die drukte. (Uitgelaten) Anne!
tegenwoordig feeste, niks dan feeste. Vandaag is meneer
jarig... . We geven 'n kolossale fuif. 1 Benne wel 40 menschen, alles bij mekaar. Ik het de nummertjes op de jassen
motte make, dus ik weet het. Dat zal me 'n feest weze. .
en een zak vol verval! .. Donderdag is er feest in de stad.
De Jonker geeft dan 'n afscheidsfuif an z'n vrinde op z'n
kamer, d'r benne al twee kiste wijn na toe. Och, och wat
zulle ze pimpele! En dan hier weer feest. . weer feeste. .
't huwelijk van den jonker, feeste, niks dan feeste... .
trara. . ra. . boem. . (danst) dje.. en.. de.. blikke
domino.. (De freule op van het balcon.)
ELFDE TOONEEL.

Freule — Bartje — Anna.
F r eule: Bartje.. heb je niets te doen?
B a r tje: Ik .. ik.. ben.. hier an het stof afneme.
F reule: Ja, dat zie ik. Ga naar beneden. Mama wacht
je in het prieel.
B a r t je: Ja freule. (Af door de tvaranda.)
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TWAALFDE TOONEEL.

Freule — Anna.
F r e u 1 e: (ondeugend) Foei! Anneke, Tanneke Tooverheks (gaat bij Naar zitten) Wat heb je ons lang in de steek
gelaten. Blij dat je er weer bent. Er is nu ook zoo'n
massa to doen. Vandaag Papa's verjaardag, er komen veel
menschen en dan zijn wij ook niet zoo ver of van het
huwelijk van mijn lieve broer . . . . Och . . . . daar stel ik
me zooveel van voor. De jongen verdient het zoo, hij krijgt
zoo'n lief vrouwtje. (Als Anna bij de laatste woorden is
geschrokken) God, Anna, wat scheelt je, wat zie je bleek . .
wil ik wat water.. (staat op).
Anna: 0.. neen. . laat U maar . . 't is niets, 't zal wel
overgaan. . 't zal wel overgaan.
Freule: Anna, ik moet je toch eens wat vragen. Wij
zijn samen opgegroeid. We hebben samen veel bepraat.
Nu moet je mij eens eerlijk en trouw opbiechten. Wat is
er? Wat scheelt er aan?
Anna: Er is niets freule.
Fr eule: Nee Anneke, ik laat me nu zoo heusch niet
afschepen.
Anna: Dat is het woord niet freule.
F r e u 1 e : Dat is het wel. Is er hier iets gebeurd, waarom
je liever niet meer komen wilde? Het leek mij (lachend)
of je bang voor ons was.
Anna: Ik ben ook bang, ik ben zoo bang. Ik weet me
eigenlijk geen raad.
Fr e u 1 e : (hand op Anna's arm leggend) Kom nu Anneke.
Anna: (zich terugtrekkend) U moet me niet aanraken. .
Freule: (zich afwendend) \Vat zeg je daar? Dan zal ik
je ook niet . . . .
Anna: Wees niet boos, freule. Er zijn van die oogenblikken, dat de liefkozing van je beste vriendin je meer
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pijn doet, dan een klap van iemand die je haat. U moet
me alleen laten, freule. U kunt me niet helpen. (Op dit

oogenblik loopt Ernst op de teenen over het balcon, kijkt
en gaat weer weg. Beide meisjes zitten met het gezicht
naar de zaal. Voor zich uit) Daar gaat iemand.
Freule: (naar links in de kamer kijkend) Er is hier
niemand.
Anna: Oh, ik dacht....
F r e u 1 e : Ik zou alles voor je willen doen, Anna. Alles.
Anna: Dat weet ik, freule, dat voel ik. Maar ik ben niet
to helpen. Er is voor mij Been uitweg! Ik geef het op. Als
het over me komt, freule, als ik niet meer weet, wat ik
doe, beoordeel me dan niet verkeerd, denk niet dat ik
slecht ben, want dat ben ik niet. (Smoort een snik.)
F r e u 1 e (geirriteerd) Je spreekt in raadsels. Zoo komen
we niet verder. Kort en goed, Anna, ik w i 1 nu weten
wat er is.
Anna: Ik kan U niets zeggen.
Freule: (opstaand) Ik vind dat je allesbehalve aardig
tegenover me bent en een dergelijk optreden past ook
niet. Het is niet lief van je, Anna (gaat rechts af).
DERTIENDE TOONEEL.
Anna: Oh, waarom ben ik toch hier gekomen. Ik wist
het toch.. ik.. (haar hoofd op de borst, oogen gesloten,
onbeweeglijk. Ernst door de waranda op. Hij is 25 jaar.

Charmeur. Als hij Anna onbeweeglijk ziet zitten, blijft hij
een oogenblik staan, gaat naar haar toe, legt de hand op
haar schouder. Zij vliegt overeind.)
VEERTIENDE TOONEEL.

Anna — Ernst.
Anna: Blijf van me lijf!
Ernst: Wat is dat. . kom.. kom.. (wit toch op haar

toe).
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Ann a : Blijf van m'n lijf, zeg ik. Raak me niet aan.
Ernst: (kregelig) Mensch, speel niet zoo op (been en
weer) Wat heb je? Waar heb je zoo lang gezeten. Ziek
geweest? In geen 14 dagen heb ik je gezien (zich uitrekkend) Ik heb waarachtig naar je verlangd. Toe, zeg nou
es wat, kleine krullebol.
Anna: 1k.. heb .. U .. niks.. te zeggen.
Ernst : Ik heb. . U. . niks.. te zeggen. Oef, wat klinkt
dat somber. Kom meid, bezie het leven van 'n vroolijke
kant. (lacht) Wat 'n gezicht zet je vandaag, 'n gezicht om
bang van te worden.
Anna: (lachend) Bang.. bang.. bang.
Ernst: Wat doe je gek.
Anna : Dat hebben er al meer gezeid. Was ik maar
weggebleven. Maar geprest hebben ze om hier te komme.
En dan vraagt U nog, wat me scheelt. Hij vraagt waarom
ik al dien tijd weg geweest ben!
Ernst : Ik snap van jou vandaag niets.
Anna : Omdat je je van den domme houdt, omdat je
niet begrijpen wilt!
Ernst : (angstig een paar passen terug) Mensch
schreeuw toch niet zoo.
Anna : (naar voren komend) Ja juist . . ja juist. . zoo
mot ik je hebbe. . Bang. . net zoo bang as ik.. Bang met
de doodschrik op je gezicht. Angst.. drijft je misschien
naar je vader om te zeggen, wat je hebt gedaan, angst
drijft je misschien naar je aanstaande vrouw . . om te
zeggen. .
Ernst : Ik verbied je om zoo tegen me te spreken.
Anna: (spottend) Ik verbied . . . . jij verbied. . . . meneer
verbiedt. . (lacht) Jij hebt niks meer te verbieden. (lacht)
Ernst : (kort) Hoor es Anna! 1k.. ik.. ik heb nu langer
geen tijd. . ik heb het druk .. ik.. 't is nu lang genoeg
geweest, ik.. (Ernst wil weggaan)
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Anna: Nee. . nee. . zoo kom je niet van me of (hem den
aftocht afsmjdend) zoo niet. Ik ben de sterkste. (lacht)
Als ik Uw ongeluk zou willen (ironisch): begrijp U, dan
had ik de menschen hier maar bij mekaar te schreeuwe. .
dan komme ze hier. . hier bij U en bij mij.. en dan zal
ik de kracht nog wel hebben om..
Ernst: (op z'n passen terugkomend) Nou kort en goed,
wat wil je?
Anna: Wist ik dat maar! wist ik dat maar! 0, lieve God,
help me d'r uit. Help me. U weet.. in welken.. toestand
ik ben. Ik behoef U niets te zeggen. U begrijpt, wat ik niet
uitspreken kan.
Ernst: Dat is toch niet waar Anna. Dat is toch niet
waar (op dat oogenblik komt Johan door de waranda op,

goat regelrecht op Anna toe)
VIJFTIENDE TOONEEL.

Anna — Ernst — Johan.
Ernst: (zich herstellend, dan scherp) Wat is er!
Johan: (brutaal) Niets, (tot Anna): Zeg, is die broche
van jou? (laat de broche zien).
Anna: Ik geloof .. ja.
Johan: Ben je 't al lang kwijt?
Anna: Ik.. weet het niet. Laat me met rust Johan.
Johan: Ik laat jou niet met rust, versta je dat. Dat ding
hebbe ze gevonden! En weet je waar?! (pauze; hij kijkt
hen beiden aan): Op de slaapkamer van den jonker.
Ernst: Weet je, wat jij moest doen? Ik zou maar es een
beetje aan m'n werk gaan, vriend.
Johan: (barst in lachen uit) Denk maar niet m'n beste
meneer, dat die manier van praten nog indruk op me
maakt. Jullie hoef niks meer te zeggen. Ik heb het allang
in de smieze gehad. Van die meid heb ik gehouwe, ik heb
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'r vertrouwd. Die meld het me bedroge. (Huilt, dan plots
heel sterk tot Ernst) Ploert, gemeene ploert!
Ernst: (woedend) Als jij niet maakt, dat je de kamer
verlaat....
Johan: (achteruitgaande) Wat dan?
Ernst: Dan zal 'k jou d'r uit gooien, versta je dat?
Johan : Raak me es aan. Heb het hart-es. (achteruitgaande) Bekend zal ik je maken. Je vader zal alles weten
nog v65r je huwelijk en dan zijn er nog anderen, die er
belang bij hebben. (Snel rechts af. Ernst blifft een moment

staan, wil naar Anna toegaan, doch plots komt de Barones
van rechts. Pauze.)
ZESTIENDE TOONEEL.

Anna — Ernst — Barones.
Bar ones : (stroef) Wat gebeurt hier, Ernst.. ik zag
Johan....
Ernst : 0,.. 't is niets mama; die vlegel van 'n knecht
was onbeschoft.. hij was.. niet aan z'n werk.. hij..
daar heb ik hem wat van gezegd.. ik..
B a r o n e s : Ja.. ja.. Johan gedraagt zich in de laatste dagen heel vreemd, dat zijn we niet van hem gewend.
Maar wat doe jij eigenlijk hier?
Ernst: (kwasi luchthartig) Ik.. Ik..? 0.. (lacht) ik..

(voorzichtig een handschoen uit z'n zak halend, z(56 dat
zijn moeder het niet ziet) 0.. ik heb Anna gevraagd even
een knoopje aan m'n handschoen to zetten.. dat was
losgegaan (lacht gedwongen) dat was losgegaan. (Anna

kijkt hem aan. Mevrouw goat gemoedelijk over Anna zitten en denkt niet meer aan Ernst, die even besluiteloos
blijft staan op den achtergrond en als zijn moeder het
gesprek met Anna begint, geruischloos weggaat.)
35

ZEVENTIENDE TOONEEL.

Barones — Anna.

Barones:

Gaat 't Anna? (ziet naar haar werk) Maak
vooral die mouw niet te krap, den vorigen keer was me
dat erg lastig. (Anna werkt ijverig door. Mevrouw neemt

haar sleutelmandje en haalt er een notitieboekie uit.)
He.. he. . voor vandaag ben ik klaar. Ik schrijf alles
maar op, want onthouden kan ik het heusch niet meer.
Zoo'n verjaardag valt er ook ineens tusschen. Het is alle
dagen wat, in den laatsten tijd, en dat is wat voor ons, die
eigenlijk zoo weinig menschen zien.
Over een kleine drie weken de bruiloft. De eerste in onze
familie, de eerste van de jongere generatie in dit oude
geslacht. Onze eenige zoon, de stamhouder gaat trouwen.
Je moet zorgen, Anna, dat je bij de jonge mevrouw ook
mag komen werken, hoor! En als er dan eens een kinderkamer moet worden ingericht, dan komt er vatizelf een
heeleboel werk voor je. (Bartje door balcondeur op.)
ACHTTIENDE TOONEEL.

Bart je — Barones — Anna.
Bartje: Mevrouw.
Barones: Ja.
Bart je: Mevrouw, daar is de oude baas Mulder (Anna
kan zich moeilijk meer beheerschen) om meneer te
spreken. Ik heb overal naar meneer gezocht, maar ..
Barones: Ja, meneer is uitgegaan. Laat baas Mulder
maar even hier.

Bartje: Goed Mevrouw. En dan vraagt Hendrikse,
Mevrouw, welke bloemen U vanmiddag op tafel wilt
hebben?
Barones: Oh ja. (opstaande) Ik kom. (Bartje over het
balcon rechts af) Anna, jij wilt je vader wel even gezel36

schap houden, he? Ik ben dadelijk terug. (Af links. Anna
staat op, gaat weer zitten. Stem van Bartje: Komt U binnen, Baas Mulder, komt U binnen. Mevrouw komt dadelijk
bij U.
NEGENTIENDE TOONEEL.

Anna — Bartje — Mulder.
Mulder: (komt over het balcon van rechts. Zondagsche pak; in den linkerarm een plant. Bartje achter hem.)
Dank je.
Bartje: Oh, wat 'n mooiert. Es effe mike. (Mulder
houdt haar de plant voor en beiden staan in de zon.) He,
da's fijn, die ruikt net as de haarolie van jonker Ernst.

(Stem van Mevrouw in de verte): Bartje? (Bartje, nijdig
gebaar): Ja, ik kom, ik kom. (Af links. Mulder komt naar
voren.)
TWINTIGSTE TOONEEL.

Anna — Mulder.
Anna: Vader!
Mulder: (naderbij komend) Nou, wat is er?
Anna: Ik. . ik.. Wat kom je hier doen?
Mulder : Maar kind, dat weet je toch wel, zou ik denken, meneer feliciteeren.
Anna: Ga weg, vader, ga weg. Ik hou 't niet uit.
Mulder: Ik weggaan? Waarom? Kind, wat ben je
opgewonden!
Anna: U moet hier niet blijven. Als je nou nog iets om
me geeft. Toe.. toe vadertje. (Men hoort stemmen.

Mevrouw en de freule op.)
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EEN EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Barones — Anna — Freule — Mulder.
(Anna is naar haar plaats gegaan. Mulder staat rechts.)
Bar ones: Zoo. . zoo.. dag Mulder, dat is aardig
van je.
Mulder: (naar zijn woorden zoekend, verlegen) Ik
wou.. ik wou.. meneer.. en. . U beiden (onhandig naar
Mevrouw en de freule wijzend) gelukwenschen met de
verjaardag van meneer. Ik. ... hoop dat... .
B a r o n e s: (invallend en gemoedelijk) Ik dank je wel,
hoor. Verbeuzel je tijd maar niet door lange redenaties,
we weten best hoe je 't meent....
F r e u 1 e: Wil je niet gaan zitten, Mulder?
M u 1 d e r: (naar de movie stoel kijkend) Zou ik het
wage, Mevrouw.. ik heb wel de Zondagsche bulle an,
maar toch... .
B a r ones: (lachend) Gerust hoor.... (Mulder gaat

voorzichtig zitten, na de panden van z'n jas naar links en
rechts gespreid te hebben.)
Freule: Kom Mulder. . laat mij nu-es die plant weg.
zetten.
M u ld e r : Nee, freule, dat mag ik niet toestaan, die plant
is voor meneer, die he'k zelf gekweekt en daarenboven,
as U 'm wegzet, dan kan ik 'r zoo meteen niet bij. Dat
bukke weet Uwe.... dat bukke.. . . dat gaat me zoo gemakkelijk niet meer
of ... .
B a r ones: Hoe gaat het met de rheumatiek, Mulder?

(Onderwifl is de freule, na een koelen blik op Anna geworpen te hebben, die angstig doorwerkt, naar het raam
geloo pen om te zien of de baron aankomt.)
Mulder: Dat gaat Mevrouw, ik ben d'r nooit heelemaal vrij van.. maar 't kon veel slimmer.
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Fr e u 1 e : (aan het raam) Daar komt Papa aan (wenkt
hem, men hoort de deur in het slot vallen).
B a r ones: (tot de freule) Zeg jij eens even, Mathilde,
dat Mulder.. of neen, Bartje zal het Papa wel gezegd hebben. Meneer zal wel dadelijk hier zijn, Mulder. (Pauze.
Wanneer Mulder naar Anna kijkt) Ja.. ja.. Mulder, je
hebt een vlijtige dochter, of beter vlijtige dochters. Marie
helpt vandaag de keukenmeid. Ik ben blij, dat Anna er
ook weer is. Ze heeft me wel een beetje in de steek gelaten,
maar ik heb alles voor d'r bewaard tot ze weer heelemaal
beter was.
Fr e u 1 e : (aan het ream) Ik begrijp niet, waar Papa
blijft.... ik zal.... (Zij gaat 'n paar passen naar achteren
op dit oogenblik hoort men een deur toeslaan en rumoer
achter de coulissen, dan de zware stem van den baron:
M'n huis uit!.. d'r uit!. . Jou brutale vlegel..
(Stem van Johan): Vlegel.. ha.. ha. . ha.. Je zoon is 'n
vlegel. (lacht schel) D'r uit zal ik gaan en.. dat mot ik
wel.. maar jullie benne.. nog niet van me af.. we
hebbe. . nog niet afgerekend.. (Men hoort een hevig
rumoer als van twee mannen, die handgemeen zijn, dan
klinkt de razende stem van den baron): En nou d'r uit..
d'r uit zeg ik.. heb 't hart eens om ooit nog 'n voet over
dezen drempel te zetten. . Wil je niet! Wil je niet! ha,
ha
(Mien hoort daarna den slag van een zware deur. Onder dit toaneel
is Anna opgevlogen. Barones verheft zich langzaam, ten hoogste
verwonderd; de frolic heeft zich omgedraaid en ziet haar moeder
aan. Mulder, die geprobeerd heeft, zich op te heff en, is in z'n stool
teruggevallen en kijkt wezenloos z'n dochter aan. Ernst is op het
rumoer toegeloopen, hij komt van links op, loch menschen op den
voorgrond ziende, is hij besluiteloos terug to gaan, dan wel het
tooneel over to steken. Hij doet het laatste; hij wordt alleen door
Anna en Mulder gezien. Zijn komen en gaan moat den indruk geven
van iets spookachtigs. Anna doet daarop een paar stappen, slaat
beide handen tegen het hoof d, staart als een krankzinnige voor zich
uit en lacht zachtjes. Dan zakt zij ineen.)

B a r one s: Anna. . wat scheelt je? (Zij loo pt op hear
toe, de freule eveneens.)
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FreuIe: Anna! (Barones en de freule brengen haar
naar een stoel.)
Barones: (kort) Roep jij Marie, Mathilde.
F r e u 1 e : (loopt naar het balcon en roept) Marie.
Marie....

(Stem van Marie uit den tuin) Ja freule.
F r e u 1 e: Kom dadelijk boven.
Marie: Ja freule. (Men hoort Marie de balcontrap op
komen. Zij vliegt de kamer binnen, na haar klompen op
het balcon nit gedaan te hebben. Met opgestroopte mouwen
komt ze op, die ze in haast neer doet. Mevrouw heeft in
dien tijd geprobeerd Anna bij te brengen.)
TWEE EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Marie — Anna — Freule Barones — Mulder.
Marie: W.. wat is er? (als ze Anna ziet) Anna! Wat
is er? Wat heb je? (De vrouwen groepeeren zich om Anna

heen, die langzaam bijkomt.)
Anna: Waar ben ik.. o.. mijn hoofd.. mijn hoofd..
(Mulder ziende) 1k wil weg.. o vader.. vader.. waarom
ben je hier gekomme? (Zij vliegt overeind en wankelt

naar het midden van het vertrek. Barst in lachen uit. Als
zij weer dreigt in elkaar te zakken, wordt zij door Marie
en de freule gegrepen.)
Barones: (zacht) Mathilde, ik zou maar met haar
naar beneden gaan. Voorzichtig.. voorzichtig. (Langzaam
vertrekken zij, de freule rechts, Marie links haar ondersteunend. Even vOOr het oogenblik, dat Marie en de freule
met Anna weg willen gaan, hoort men de stem van den
Baron):
Bartje! (Men hoort den baron de trap opkomen, Zeer geirriteerd komt hij van rechts op, op het oogenblik, dat
Anna door Mathilde en Marie wordt weggebracht naar
links. Hij blifit plotseling, als door den donder getroffen,
staan.)
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DRIE EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Mulder — Barones Baron.
Mulder zit op den voorgrond versuft to kijken en wordt door den
baron niet gezien. De barones is eenige stappen met Anna, Mathilde
en Marie meegeloopen, zoodat zij bij het binnenkomen van den
baron recht tegenover hem staat.)
Baron: (zenuwachtig) Wat gebeurt hier?
B a r ones: Anna is. . ze schijnt nog niet heelemaal
hersteld. .
Baron: (heen en weer loopend) Zoo..!
Bar ones: Wat was dat met Johan beneden?
Baron: Op staanden voet heb ik hem weggejaagd.
lemand, die m'n zoon voor schurk uitmaakt! 'n Mooi
presentje voor m'n verjaardag.
B a r ones : Johan was in den laatsten tijd wel wat
vreemd, maar.. . .
B a r o n: (driftig) 'n Onbeschofte kerel is het, 'n idioot..
'n gek. .
Bar ones : Alles goed en wel, beste man. . het is toch
hoogst onaangenaam dat je dien knecht hebt weggezonden, juist met het oog op vanavond.
Baron: Er is nog wel een anderen knecht to krijgen;
vraag d'r een bij de Van Balverens, anders zijn er genoeg
in de stall. Mijn zoon beleedigen! Ik verdraag dat niet. En
dan nog wel door 'n vent, waaraan je niets dan goed hebt
gedaan. (Pauze.) Waar is Ernst? Ik wil hem spreken. Ik
moet hem spreken.
B a r ones : Ik zal eens zien, waar Ernst is.. Maar zou
je (wijst naar Mulder) niet eens even goedendag zeggen?

(Mulder heeft al dien tijd zoo'n bescheiden plaats ingenomen in het vertrek, dat hij niet wordt gezien. Hij heeft,
nadat Anna is weggegaan, met 'n roode zakdoek, 'n paar
tranen weggeveegd en staat altijd met de bloempot in den
linkerarm.)
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Baron: (van toon veranderend) Wat zeg je.. is de
ouwe tuinbaas daar? Mevrouw af door dezelfde deur,

waardoor Anna zooeven is verdwenen.
VIER EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Baron — Mulder.
Baron: (op hem toeloopende, hartelijk. Bij hetgeen de

baron nog over Ernst heeft gezegd, is Mulder bevend gaan
staan.) Hoe gaat het er mee? Ben je door den tuin gekomen en wat zegt de ouwe tuinbaas ervan? (Hij klopt
hem op den schouder. Als Mulder zich een paar maal flink
snuit, alvorens te antwoorden en z'n zakoek drift probeert weg te bergen) Wat is dat? Heb jij waterlanders in
je oogen?.. jij? Zeg, Mulder, breng jij den regen mee?
Afvegen zeg ik.. voor den drommel, afvegen! Ah, wacht
eens. Mulder, heb jij gehoord wat ik tegen dien knecht
zei? (Mulder knikt) Die man verkeerde met je dochter,
wat.... Maakte je je daar zorg over?
M u 1 d e r : Nee.. mijnheer, dat is het niet, dat is het
niet.. Daarenboven.. Anna wil niks meer van 'm weten.
Baron: (vroolijk invallend) Da's flink, da's allemachtig flink van die meid. Ik heb altijd gezegd, Mulder, die
dochter van je.. die Anna, dat is een pracht exemplaar,
die kan wel tien vrijers.. en dan.. zoo'n onbeschofte
vlegel.. Als het dan niet (ironisch) om je aanstaand
schoonzoontje is, Mulder, dan is er toch wat anders. 1k
heb jou nog nooit zoo gezien. Wat is 't.. Kom..
Mulder: (snikkend) 1k.... ik....
Baron: Daar krijgen we waarachtig weer regen....
Zeg es, begint die grappemakerij nou weer. . Wat is dat..
(kort) Wat heb je, Mulder?
Mulder: Ik ben niet gerust over m'n dochter Anna,
Baron.
Baron: Biecht nou es op. Voor den draad er mee
(neemt een stool en gaat daar schrUlings op zitten). Ik ken
jou en jij kept mij ongeveer.. Nou, hoe lang is 't?
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Mulder: Al wel veertig jaren, meneer de Baron.
Baron: Nou dan! Dan weten we toch zoo ten naaste
bij wat we aan elkaar hebben. Bij jullie zeggen ze: vooruit
met de geit.. ik zeg ook : vooruit met de geit.. Alla,
schiet af.
Mulder: 't Is met m'n dochter niet goed, meneer.. er
gebeure.. Bingen (van toon veranderend) Nou.. U.. nou
U.. zoo. . hartelijk. . zoo lief tegen me is.. nou zou ik
U es 'n vraag.. moge doen?
Baron: Vraag maar op.. vooruit.. Schiet op!
Mulder: U.. U.. mot.. me.. U mot me belove, dat
't me niet.. niet kwalijk neme zal. .
Baron: Dat beloof ik je.
Mulder: Ik wou.. U.. U.. alleen.. Ik wou U alleen
maar vrage, of U denkt dat alles.. dat alles.. in orde is
met den jonker..
Baron: (schaterlachend en wijzend op, z'n voorhoofd)
Bedoel je, of 't bij hem daar niet pluis is? . . Nou, dat
kan nog al schikken.
M u 1 d e r : Dat is 't niet. ... zoo bedoel ik 't niet.
Baron: \Vat bedoel je dan wel?
Mulder: Ik. . ik be. . bedoel.. ik wou U vrage of ..
U gelooft toch, dat de jonker niet tot 'n laagheid, tot 'n
gemeenheid in staat.. is?
Baron: (ernstig, gaat staan) Dat zulk een vraag bij je
kan opkomen, Levert me het bewijs, dat je ons in al die
jaren (hokt even) nog niet goed hebt leeren kennen. Tot 'n
laagheid is in ons geslacht niemand in staat. Hou je dat
voor gezegd. Wat bedoel je eigenlijk met die vraag? (Mulder zwijgt.) Nou? (Mulder schudt het hoofd. Baron, de
schouders ophalend, naar Mulder ziende) Kijk h'm daar
nou-es staan (pauze). Wil ik je eens wat zeggen, Mulder?
M'n vrouw zei me zooeven, dat je dochter ziek geworden
was, daar zou ik me nou maar niks ongerust over maken..
Je hadt beter gedaan om ze thuis to houden, totdat ze
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heelemaal beter was. Als 'n plant ziek is en niet tieren
wil, dan zet je 'm toch ook in de kas, totdat ze heelemaal
beter is en niet half? Is het zoo niet?. .
En dan geleidelijk in de buitenlucht.. zoo doe jij met je
dochter nou ook maar .. ouwe brombeer.. Kom.. feliciteer me nou maar, want daar ben je toch eigenlijk om
gekomen.
Mulder: Meneer de Baron het een slag om met de
mensche om to springe. . U.. U (de plant opnemend en
hem toereikend) G. . God zegent je, meneer de Baron,
God zegent je met je feest. .
B a r on: Ouwe trouwe kerel.. Kijk, nou ken ik je
weer. Nu niet meer van die dwaze vragen. . ! Geef me de
hand. (HU drukt hem de hand.) Da's 'n heele mooie..
ook 'n kasplantje, wat?
Mulder : (knikt) Nou, meneer en of! Ik het 'm bij, mijn
in de tuin (ironisch) in m'n broeikas gekweekt. Die is nou
wel niet krek zoo groot as de kasse van meneer de Baron,
maar in mijn glaze kassie gaat 't toch ook . .
B a r on: Hartelijk bedankt.. 't Is 'n pracht. . (op dit

oogenblik komt Ernst op van rechts).
VIJF EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Baron — Ernst — Mulder.
Baron: (hem toeroepend, als hij binnenkomt) Hei..
Ernst. . kom eens hier, kijk-es, wat 'n mooie plant die
Mulder.. (Als Mulder en Ernst tegenover elkander staan,

pauze. Ernst beheerscht zich 't eerst, quasi luchthartig)
Ernst: Dag Mulder. Hoe gaat het? (steekt hem de
hand toe. Mulder ziet hem doordringend aan, steekt bevend
de rechterhand uit. Op het oogenblik, dat Ernst haar wil
grijpen, trekt hij den arm terug en schudt het hoofd. Ernst
trekt schielijk de uitgestoken hand terug).
B a r on: (verbaasd) Wat is dat.. Mulder! Wat.. (ziet
naar Ernst).
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Mulder: (somber) 't Wordt mijn tijd, meneer.. . . 1
wordt mijn tijd.. ik wou nog even zien.. hoe.. (ziet
naar Ernst) Anna.. (Ernst schrikt. Mulder, zijn hoed

krijgend, neemt van den Baron afscheid, verwaardigt
Ernst met geen blik.)
Baron: (quasie luchthartig) Nou kerel.. kom maar
eens gauw terug; je moet je troetelkind (wijzend op de
plant) niet uit het oog verliezen, hoor! (loopt een eindje
met hem mee). Je moet er een wakend oogje op blijven
houden. . Ik dank je nog wel. (Mulder af.)
ZES EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Baron — Ernst.
Baron: (op zijn passen terugkomend en Ernst scherp
aanziend) Zeg es jongen, wat was dat?
Ernst: (gaat met vertoon zitten) Wat bedoelt U?
Baron: (geirriteerd) Dat weet je heel goed.. Waarom
wou Mulder je geen hand geven?
Ernst: Weet ik dat.. . . die ouwe vent.... die kletsmajoor.. . .
Baron: Ik wil niet, dat jij zoo over dien ouden braven
kerel spreekt, begrijp je dat, dat past niet en ik wil dat
niet hebben.
Ernst: (zich uitrekkend) Zooals U wilt, Papa.. zooals
U wilt. U is zoo intiem met al die menschen. . U..
Baron: Dat is hier de zaak niet en dat zou in ieder
geval ook mijn zaak zijn. Is er iets tusschen jou en dien
ouden man gebeurd?
Ernst: Ik zou niet weten, wat. . U weet, ik encanailleer me nooit. (Pauze. Baron loopt zenuwachtig been en

weer, blifft dan plots voor Ernst staan.)
Baron: Zeg-es.. h'm, iii hebt je toch niets to verwijten. . wat? Jij.. (van toon veranderend) H'm.. jij
mijn zoon... . (doet weer eenige passen).
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Ernst: (zenuwachtig lachend) U is niet erg duidelijk,
papa..
Baron: (in gedachten) Dat kan wel zijn.. (pauze) Ik
heb vandaag dien knecht.. die Johan. . weggejaagd!
Ernst: 0.. die onbeschofte kerel!
aron: Omdat hij zich op 'n schandalige manier tegenover mij gedragen heeft. Zoo iets heb ik nog nooit meegemaakt.
Ernst: Nu, daar hebt U een goed werk aan gedaan,
Papa.
aron: Ja, maar met dat al, had die kerel, die vent
allerlei over jou te zeggen.
Ernst: Over mij! Over mij!
Baron: Jij was dit, jij was dat. 't Was allemaal wartaal in drift er uit gegooid, maar toch....
Ernst: (zenuwachtig) Ik heb dien man geen stroobreed
in den weg gelegd.. Geloof me, papaatje, korte metten
met zulke heeren.. korte metten, dat is het beste.
Baron: Ja.. maar.. 't mag wezen wat 't wil.. die
man heeft toch dingen gezegd, die.. die. . hm..
Ernst: (zeer gespannen) Nou.. wat voor dingen.. dan,
wat dan. . wat dan.. wat voor vreeselijke dingen dan..
ha.. ha..
aron: Nu ja, 't was ook eigenlijk gekkentaal.
Ernst: Blij, dat U er zoo over denkt papaatje, allemachtig blij.
aron: Wat zou jij je ook te verwijten hebben, he? Jij,
mijn zoon. Nog een dag of wat en je bent getrouwd.
(Pauze.) Ben je niet nieuwsgierig om te weten, wat die
man eigenlijk van je heeft gezegd?
Ernst: Kom Vader, laten we er nu merle ophouden.
Wat kan mij nu dat gebazel van zoo'n weggejaagden
knecht schelen. Ik heb dien man zooeven de les gelezen,
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omdat-ie weer niet aan ziln werk was. En daarmee uit!
Is de conferentie afgeloopen, papa?
Baron: Ja jongen (Pauze.) Wat ik zeggen wil. Wanneer Beef jij die afscheidsfuif aan je vrienden? Morgenavond, nietwaar?
Ernst: Ja vader.
Baron: Nou jongen, ik heb het een en ander naar je
kamers gestuurd. Een extra goed drankje, maar (lachend)
kalmpjes aan hoor!
Ernst: Dat beloof ik U.
Baron: Geef me 'n hand. (Ernst doet dat. De Baron
kijkt hem in de oogen. Als Ernst weggaat): Nou jongen,
veel pleizier. (Ernst af links.)
ZEVEN EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Baron.
Baron: (komt naar voren. Voor zich uit) En toch..
Er is jets.. Alla, nonsens, nonsens. (Draait zich om, af.)
D o e k.
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DERDE BEDRIJF.
Kamer van Ernst.
Links een rijk gedekte tafel met bloemen. Aan het hoofd, met het
gezicht naar het publiek, staat Ernst. Links van hem aan tafel zit
Karel, redhts Louis. Dan twee leege plaatsen. Links aan de tafel op
de eerste plaats, zit de beste vriend van Ernst: Henk. Over hem,
rechts aan tafel: Frits. Allen gekleed in rok. Rechts in het vertrek
op de canapé zit Kees, zeer lui, met 'n glas whiskey op 'n tafeltje.
Aan de piano Dolf. Ernst ziet zeer bleek. Hij draagt een orchidee.
Als het scherm opgaat, wordt uit voile borst, begeleid door de piano,
waarop Doff zeer komiek doende, speelt, gezongen: „Lang zal die
leven in 'n gloria". Er wordt geklonken. Dolf gaat van de piano weg
en gaat zitten bij Kees op 'n stoel.

Ernst: Merci, merci, dank je wel. (Men gaat onder

geroezemoes en gelach zitten.)
Kees: (die wat veel gedronken heeft, voor zich uit, de
maat slaande met z'n vinger) In 'n gloria, in 'n gloria!
(Men draait zich om, algemeen gelach.)
K a r e 1: Proost Kees, zit je daar wel gemakkelijk?
Kees: Proost Karel. (staat op) Ernst gastheer! (meewarig) Ik wil spreken (Algemeen gebrul. Uitroepen:
St. st.) Ernst, gastheer. (hiaat.)
K a r e 1: (stottert 'n weinig) E e.. Ernst, Ge . . Gastheer.
Kees: Hou je mond, Karel. Je brengt me van m'n
apropos met je interruptie's. Zit me niet zoo aan to gapen.
Wat weerga 'es dat. (Uitroepen) Nou stilte. . (Men slaat

op de tafel.)
K a r e 1: Kees heeft 't woord.
Kees: Ernst Gastheer. Ik wou je op dezen dag, ons
afscheid even zeggen. .
K a r e 1: (zingt) Ach mijn lieve Augustijn, Augustijn,
Augustijn. Ach mijn lieve Augustijn!
K ees: Meneer de ceremoniemeester, zoudt U deze vervelende zwamneus. . (Uitroepen:) Stilte.
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Louis : Hou jij nu es eventjes je mond Karel.
Frits: Wat is dat nou!
Kees: Ten derde male: Ernst gastheer. (Wordt weer
gelachen en geproest.) Ik won je even zeggen op dezen
voor ons zoo droeven dag, dat ik verduveld lekker bij je
gegeten heb. (Gebrul en gegier.) St. st. (Kees onverstoorbaar doorgaand) Dat wou ik je maar even zeggen. (Gaat
zitten, staat dadelijk weer op.) En de wijn van je oude
heer, doe hem mijn (snikt) complimenten, mijn complimenten. (Groot gelach.)
Dolf: Ja, Ernst, je hebt uitgehaald. (met 'n zucht.) Jammer, dat Pine, Tine, Chr... Christine Ma... Madeleine er
niet zijn. Zonder vrouw ben je toch eigenlijk niks.
Henk: Zeg we zijn hier in het huis van 'n geengageerd
mensch. Hou je ontboezemingen voor je.
Louis: Ja, dat zeg ik ook. Dat komt niet te pas.
Kees: Zeg praatjesmaker, ben jij nog altijd met Else?
H e n k: (bestraffend) Kees.
Kees : Nou wat is het?
Henk: Dat weet jij deksels goed. Nou dat je me niet
begrijpt of niet begrijpen wilt, zal ik je nog even aan
onzen afspraak moeten herinneren. Je weet wat we hebben afgesproken, voor dat we hier kwamen. Geen praatjes
over het vrouwvolk. Doe dat als Ernst weg is.. of als we
buiten zijn!
Ernst : Non, nou, makers jullie nou geen kwestie.
Henk : Maar afspraak is afspraak.
Karel: Het schijnt dat jij niet al te veel savoir vivre
bij de luidjes hebt verondersteld, dat vooraf dergelijke
afspraken moesten worden gemaakt.
Henk: Dat zie je maar.
Kees: Maar Louis moet hier niet de vrome Pi. . Piet
uithangen.
K a r el: Nee, om den donder niet.
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K. . Karel. (Gelach.) Of
Kees: M.. Maar jij ook niet K
denk je, dat we het niet weten van Mi. . Mietzie uit de
Lo. . LOwenbrau. Jij knijpt de ka .. kat in het donker,
papa. Jij bent gesnapt.
Karel: Wat bedoel je?
K e e s : (schaterlachend) Hij knijpt poessie Mietzie in het
donker en houdt hier zedepreeken. Hoe is 't-ie? Mietzie,
Mietzie, die ik ook zoo teeder heb lief gehad.
Ernst : (het gesprek afbrekend) Willen jullie rooken?
Kees: Graag. (Ernst presenteert sigaren. Louis gaat
naar de piano en speelt met een vinger „Alle eendjes enz.")
Kees: (voor zich uit, met den vinger weer de moat
slaande) Beethoven.
Louis: (zich omdraaiend) Kerel, wat ben jij toch een
geluksvogel.
Ernst : (lachend) Hoe dat?
Kees: En dat vr .. vraagt-ie nog.
Louis: Je krijgt toch zoo'n engel van 'n vrouw.
Ernst: Ja, ja!
Henk: Ja Ernst, je boft, maar 't is je van harte gegund.
Kees: Ik stel voor 'n glas to drinken op je aanstaande
vrouw.
(Gezang): Zij leve hoog.
Ernst : Dank je lui, dank je.
H e n k : Weet je al waar je naar toe gaat op je huwelijksreis?
Kees: (goat plots staan en danst) 0, huwelijksreis,
huwelijksreis, schoonste der reizen (zingt) 0 Schlafcoupee,
o schlafcoupee.
Kees: Wordt je niet goed, Kees? 'n Gl. .glaasje w.water?
Kees: (hem nadoend) 1k.. ik.. ik.. w .. wil Been gl. .
glaasje we .. wa .. wo .. water (gelach).
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Ernst: Ik weet nog niet. . waar we heen gaan. . Misschien .. 't Zuiden van Frankrijk.
K e e s : Veels te warm ! veels te warm. 'n Huwelijksreis
is 'n heele warme expeditie. . hm uit zich zelf.
H e n k : Hou jij je flauwiteiten d'r nou-es buiten.
Kees: Nou goed! Laat h'm naar 't Zuiden gaan. . mijn
zorg, mijn zorg als die 't met den flood bekoopt.
Frits: Ga naar Noorwegen, da's 'n mooi land. .
Ernst: Ja, daar hebben we ook al over gedacht. .
Kees: Ook veel te warm. . veel te warm.
Ernst: Enfin, we zijn het er nog niet over eens.
Frits: Waarachtig Ernst, ik benijd je. Jij bent jong en
alle moeilijkheden waar 'n ander mensch eigenlijk op
schipbreuk lijdt, schijnen er voor jou niet te bestaan..
zoo'n financieele quaestie bijv., die komt hier eenvoudig
niet eens op de proppe. . . . Driedubbele geluksvogel.
K a r e 1: Ik wou ook maar dat ik in de huwelijksboot
kon stappen. Dat geboemel verveelt op den duur.
Kees: Dat moet je niet zeggen. Boemelen is geen boemelen. Da's een vak! Je moet met variatie boe. . boemelen.
K a r el : Dat leventje dat wij lijden, dat brengt je tot niks.
K e e s : Nou wordt-ie goed.
K a r el : Je gaat er mee naar den kelder. Physiek raak
je op en moreel vlieg je achteruit. Je brengt je tijd en
leven in tingeltangels en comedie's door en.. bleef het
daar nu maar bij.
Kees: Karel, wordt nou niet schuin.
K a r e 1: Ik ben absoluut niet schuin. . en ook niet sentimenteel. Ik constateer 'n feit. Zoo'n eigen thuis, zoo'n
eigen thuis, zooals Ernst nou krijgt. God, dat is zoo'n
mooi idee . . De maatschappij moest zoo zijn ingericht,
dat je vroeg kon trouwen. . dat zou heel wat ellende en
beroerdigheid voorkomen.
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Kees: Ja, maar ook veel pleizier. Het is noodig, dat de
mensch eerst de wereld beziet, alvorens hij in die wereld
z'n eigen wereldje schept, waarin hij den toon zal aangeven. Hoe zeg ik dat?
Karel: (zonder stotteren) Wie het meest heeft geboemeld, wordt de beste huisvader (algemeen gelach).
Kees: Ik word bijv. een uitstekend huisvader. Dat weet
ik nu al. De vraag is, hoe kom ik aan 'n huismoeder.
H e n k : Wat verkondigen jullie een zielsverheffende
theorieen. Wat jij, Ernst?
Ernst: Ja, ja.
K e e s : (uitbarstend) Ernst huisvader! Ernst met 'n kind
op z'n schoot. Zoo'n klein rood kaffertje. Suja.. Suja
kindje. (Met een servet doende alsof hij een kindje wiegt)
Baker, geef me-es een schoone luier aan, want de kleine
is nat. (Gelach.) Ernst, ik voorspel jou 'n hok met
kinderen.
Ernst : (been en weer) Ja, ja.
Karel: (zacht tot Henk) Heeft-ie wat?
H e n k : Hij is stil vanavond. 't Is net of hem iets hindert.
Karel: Ja.. (gaat verloren)
Ernst: (heftig) Zeg, wat smoespelen jullie daar?
Kees: Niks Papa. We spreken af, wie peet zal zijn over
den eersten spruit van UEdele.
Ernst: (nerveus) Ik kan niet tegen dat smoespelen, hoe
zal ik het noemen, dat weet je.
Kees: Nu Ernst, als je het dan precies weten wilt, we
vonden je wat stil. Mankeert je wat?
Ernst: 'n Beetje koppijn.
Kees: Willen we wegwezen? Maar geef me dan eerst
nog wat to drinken.
Ernst: Waarom zouden jullie weggaan. 't Gaat wel
over. Ik heb het erg druk gehad in de laatste dagen. (Plots
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van toon veranderend) Waar blijft de koffie? (Belt.)
Jullie willen toch koffie?
Kees: 'n Kleintje koffie kan alleen de spijsvertering
goede komen. (Opgedirkte hospita op.)

ten

TWEEDE TOONEEL.

De vorigen — Hospita.
Ernst: (hard sprekend) Koffie! (Hospita schrikt,
komiek af.)
DERDE TOONEEL.

Vorigen zonder hospita.
K a r e 1: Nou-es alle gekheid op een st..stokkie.
Kees: Sto..stokkie.

K a r e 1: (zonder stotteren) Jij scheepte mij, daareven
zoo minachtend af, toen ik zei, dat wie het meest geboemeld heeft, de beste huisvader werd. Ligt daar eigenlijk
niet veel waars in?
Henk: Schandalige nonsens.
Dolf: Laat dat sch. . schandalig er nou-es af. Wat zeg
jij, Ernst?

(Ernst haalt de schouders op.)
Kees: Een mensch moet wat van de wereld gezien hebben, voor-ie trouwt. Dat zeg ik. Karel heeft gelijk.
K a r e 1: Natuurlijk, als je niet meedoet, dan heb je het
in ieder geval maar van hooren zeggen.
Henk: Jullie redeneeren allebei als kippen zonder kop.
Het zou toch eigenlijk treurig zijn, dat je, om later gelukkig getrouwd to zijn, in je jongelui's tijd aan den rol
moest zijn geweest. (Hospita op met koffie.)
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VIERDE TOONEEL.

Vorigen — Hospita.
Hospit a: (to! Kees) Blieft U suiker?
K ees: Als 't U blieft, Markiezin de Pompadour.
Hospita. (waardig) Ik heet Aaltje.
D o 1 f : Mejuffrouw A . . Aaltje, wilt U mij wa . . waarschuwen als mijn wagen er is?
H o s p i t a: Ja meneer.
Kees: Mij ook.
H o s p i t a: Heel goed, meneer.
Kees: Rij je mee, Karel?
K a r e 1: Waar ga je heen?
Kees: Naar Mietzie (gelach).
Henk: Hou nou-es op met je nonsens.
Ernst: (tot hospita) Je. .. . laat maar staan. We doen
dat verder wel zelf. (Hospita, die wederom door zijn wilre

van spreken geschrokken is, snel en komiek af.)
VIJFDE TOONEEL.

Vorigen zonder hospita.
Frits: En toch lui, ik ben geen heilig boontje.
Kees : Nee, nee.
Frit s: Alles behalve. Maar het is mijn vaste overtuiging,
dat het voor me zelf beter was geweest, wanneer ik heelemaal niet met de wereld had kennis gemaakt, waarover
we daarnet spraken. Het brengt je alleen maar achteruit
en je houdt herinneringen, die. . ..
Kees: Onzin..
D o 1 f : Je overdrijft.
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F r i t s : Stel, dat 'n vrouw zich aan je hecht, ik bedoel,
zoo'n vrouw. Wat moet er dan met zoo iemand gebeuren,
als (tot Kees) je eens trouwt.
Kees : Mij 'n zorg.
Henk : Da's kras.
Frits : Dat meen je niet, Kees. De gedachte, dat jij zoo'n
mensch mee naar den kelder hebt helpen brengen, laat
je geen rust.
K e e s : Och, schei toch uit. Je koopt zoo'n juffrouw of
en daarmee basta.
F r i t s: Dat laat iedere vrouw zich niet doen. En afkoopen of niet, de zaak blijft hetzelfde. Hoe je ook redeneert,
de schuld blijft de schuld, dat je een mensch hebt vernietigd.
K e e s : Het lijkt hier wel zoo'n catechesatie.
Frits : Ik ken de geschiedenis van een vrouw, die met
'n man wat je noemt geleefd heeft. Die man gaat trouwen.
De vrouw, waarmee, hij alleen pleizier gemaakt heeft, had
zich aan hem gehecht, hield van hem. Die vrouw is zwanger. Die vrouw doet door den angst 't vreeselijkste wat zij
in dien toestand doen kan. Zij sterft. (Ernst is plots opgestaan en loo pt been en weer.) Stel je nu-es voor, dat je
zoo iets op je geweten hebt!
K e e s : Zoo'n geval is 66n op de honderd. Zeg, Henk,
schenk jij me nog 's in.
Frits: Hoeveel vrouwen, die ons hebben geamuseerd,
dat is de term, maken er een eind aan, vroeg of laat, springen to water of vergiftigen zich.
K e e s : Of trouwen heel genoeglijk met een kellner.
L o u i s: (komt naar voren) Frits jij praat (gaat schrijlings op een stoel zitten) van een geval, waarin sprake is
van een langere verhouding tusschen een man en een
vrouw, m.a.w., je spreekt van een vrouw, die zich bewust,
volkomen bewust, gedurende eenigen tijd aan 'n man
Beef t. Zoo'n vrouw heeft met haar familie gebroken.. God
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weet wat 'n drama daar alleen in ligt. . Maar wat ik zeggen wil is dit. Ik geloof dat het lijden van een vrouw, die
valt, ik bedoel een vrouw, een brave oppassende meid, die
het hoofd op hol wordt gemaakt, zich weggooit, dat dit
lijden als zij tot bewustzijn komt wat ze heeft gedaan, veel
grooter is, dan dat van een vrouw, die willens en wetens
den slechten weg opgaat. Ik heb zoo'n historie eens meegemaakt, een paar jaar geleden. . . .
Kees: 't Wordt hier een debatingclub van N. . bleeke
kweekelingen. Wat jij, Ernst.
K a r e 1: Vertel op, Louis. . (Uitroepen) St. . stilte.
Louis: Ik had kamers bij een boerengezin. Het waren
brave menschen. Er was een dochter, een beeld van een
meil. Een kerel van onze club maakt dat meisje het
hoofd op hol. Om kort te gaan, die meid valt. Zoo lang ik
leef, zal ik de verandering niet vergeten, die in dat gezin
plaats vond. Die meid was niet meer om aan te zien, zoo
sterk werkte in haar de angst. . Als 'n opgejaagd beest
liep ze 's avonds door de straten. Ze dorst niks te zeggen..
ze wist zich geen raad. Die vrouw is stapel gek geworden.
De verleider is getrouwd en die trok zich van de heele
hoe' niks aan.
Ernst: (razend) Wat motten jullie vanavond tech met
al die verhalen. Jullie maken iemand gek .. stapelgek. .
gek met je nonsens, met die vervloekte nonsens.
Kees: God, Kerel. . wat?. .
Henk: Wat is er, Ernst?
Ernst: Ik kan d'r niet tegen. Laat-ie toch ophouden met
z'n geklets, met z'n vervloekte nonsens. Heb ik je daarvoor
gevraagd, om die ellendige geschiedenissen? (woedend

links af).
ZESDE TOONEEL.

De vorigen zonder Ernst.
Henk: Wat scheelt hem?
Kees: Dat is de pa. .pagne.
56

K a r e 1: Tjasses wat een slot.
Kees: (tot Louis) Wat moet jij ook met die verhalen
(sarrend) Hoe weet jij dat alles zoo precies van die meid,
zeg?
Louis: Neem jij je in acht, versta je dat? Alles heeft
z'n grenzen.
Henk : Nu geen kwestie, lui. Dat moet er nu waarachtig
nog bilkomen.
F r i t s : (naar de deur gaande, ivaardoor Ernst is vertrokken, tot Henk) Zou jij niet-es even naar hem toe gaan?
(Henk opent voorzichtig de deur en gaat links af.)
ZEVENDE TOONEEL.

De vorigen zonder Ernst en Henk.
K a r e 1: Tjasses wat een slot. Ik begrijp er niets van.
Wat zag de kerel bleek.
Louis: Zoo heb ik hem nooit gezien.
K e e s : Ik heb met dat al 'n vervloekte dorst gekregen.

(Hospita op, midden.)
ACHTSTE TOONEEL.

De vorigen en Hospita.
Hospit a: (tot Kees) Uw taxi is voor.
Kees: Ik kom.
K a r e 1: Is mijn wagen er ook al?
Hospit a: Nee, mijnheer, nog niet.
Kees: Nou, dan gaan we maar. Rij jullie mee, dan gaan
we eerst een afzakkertje nemen voor den schrik.
Frits: Maar we kunnen zoo toch niet weggaan.
Kees: Nou.. wat wil je dan?(Ernst op van links, alleen,

Henk komt later.)
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NEGENDE TOONEEL.

Vorigen — Ernst — Henk.
Kees: Nou kerel, saluut. We poetsen 'm.
K a r e 1: En wel bedankt voor je onthaal.
K e e s : 't Was buitengewoon.
Ernst: Jullie moeten me dien uitval maar niet kwalijk
nemen. Maar ik heb ik den laatsten tijd zooveel aan m'n
hoofd gehad, dat me de zenuwen ieder oogenblik de baas
zijn.
Kees: Neem 'n extra grokkie, kerel, dan ben je er van
af. (Afscheid nemen.) Dag Ernst, adieu. Het beste. (Jassen

aandoen enz. Allen door middendeur af. Kees het laatst.
Hooge hoed achter op het hoofd. Jas los over de schouders,
zich omdraaiend) Blijf jij nog Henk?
Henk: Ja.
Kees: Nou, saluutjes. Houd je maar taai! (zingende)
o schlafcoupee. (Af.)
TIENDE TOONEEL.

Ernst — Henk.
Ernst: (naar de tafel gaande, schenkt zich een glas

water in, dat hij snel opdrinkt, dan heen en weer.)
Henk: Scheelt er wat aan? (Pauze.) Zeg, Ernst.
Ernst: Nee.. ja. . ik heb 'n beetje hoofdpijn.
Henk: Loop dan niet zoo heen en weer, kom eens rustig
zitten. Neem 'n glas pagne, dat zal je goed doen.
E r n st : Nee, dank je. (Pauze. Henk steekt een cigaret
op, rookt) Zeg, geloof jij die geschiedenis die Louis vertelde?
H e n k : Och ja, waarom niet. Hij zal dat alles toch niet
uit zijn duim gezogen hebben. (Pauze.)
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Ernst: Laten we eens aannemen dat het zoo is. . Wat
zou jij doen als je een vrouw in lien toestand had
gebracht?
H e n k : Wat 'n dwaze vraag.
Ernst: Het is misschien een gekke vraag, maar wat
zou jij in dat geval doen?
H e n k : (langzaam) Ik zou die vrouw trouwen.
Ernst: En als die vrouw ver beneden je was in stand,
wat dan?
Henk: Ik zou die vrouw vast en zeker trouwen. Standsverschil is hier feitelijk uitgesloten.
Ernst : Dat kun je niet meenen. Dat is Godsonmogelijk.
H e n k : Kerel, wat ben je nerveus.
Ernst : Wat 'n wonder, wat 'n wonder, als je in de
laatste dagen zoo veel aan je hoofd hebt gehad. Dus jij
zou die vrouw, waarvan Louis sprak, trouwen?
H e n k : Ja! Het is niet meer dan billijk, dat iemand de
gevolgen van zijn schuld draagt, hoe zwaar die gevolgen
ook wegen. Het is misschien ouderwetsch, maar ik ben
nu eenmaal zoo.
Ernst: Maar stel dan, dat de man in casu, de man over
wie Louis sprak, nooit iets voor die vrouw heeft gevoeld. .
geen greintje liefde. .
H e n k : (invallend) Maar zich alleen heeft geamuseerd.
Ernst: Juist! Dan is.. Dan is 'n huwelijk toch onmogelijk.
H e n k : Volgens een logische redeneering, ja, maar volgens het begrip van eer, volgens je geweten niet. Tegenover die vrouw is een zonde bedreven. Hij, die deze zonde
op z'n geweten heeft, zal de gevolgen daarvan zelf moeten
dragen. Al begrijp je dat zoo'n huwelijk niet wat je noemt
gelukkig kan zijn, om het groote verschil in stand. Aan
den man, aan den verleider blijft de taak, de zware taak,
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alles in het werk te stellen om zoo'n huwelijk zoo gelukkig mogelijk te doen zijn.. Dat is mijn overtuiging.
Ernst: Dat is Godsonmogelijk.. dat is een straf.. dat,
dat kan niet, kan niet.. stel je zoo'n huwelijk eens voor..
Henk: (opstaande) Stel je zoo'n huwelijk es voor .. Stel
je het leven van die vrouw voor, als je ze niet trouwt.
Stel je dat liever eens voor. Nagewezen door de heele
wereld.. verongelijkt.. God weet, misschien door d'r
ouders 't huis uitgeschopt.. stel je dat-es voor.. En ik
zal verder gaan: Neem aan, dat die man, die deugniet,
want dat is hij, trouwt met een vrouw van zijn stand..
Geloof jij dan aan 'n gelukkig huwelijk.. Is zoo'n huwelijk, dan geen huwelijk met een schaduw. Altijd zal die
vrouw, of ze dood is, of levend, weer opdoemen. Geheimhouden kan geen sterveling zoo iets. 't Komt toch uit..
Nee.. ik blijf m'n oordeel. Heeft de man in z'n leven zoo
iets bedreven, dan drage hij in z'n verder leven de schuld.
Het is ontzettend hard.. maar het is en blijft plicht.

Ernst staat zwijgend, hevig ontroerd op. Hospita op.
ELFDE TOONEEL.

Ernst — Henk — Hospita.
Ernst : (snauwend) Wat is er nou weer. Ja, kom straks
maar. Ik zal wel bellen. (Hospita af.)
TWAALFDE TOONEEL.

Ernst — Henk.
Ernst: (loo pt been en weer) Maar nou-es wat antlers ..
hm.. hm.. ja; stel.. stel.. dat 'n man die zich geengageerd heeft.. 'n andere vrouw ongelukkig maakt..
H e n k : Kom zeg.. !! Zoo iets is beestachtig. Een man,
die z'n woord aan 'n meisje gegeven heeft en die dat
doet. . Ajasses . .
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Ernst: Neem aan, dat 't zoo is. . neem aan, dat 't zoo
is.. 't is maar een voorbeeld, wat? (lacht zenuwachtig)
Neem aan, dat het zoo is, neem aan, dat die man 'n vrouw
ongelukkig heeft gemaakt, 'n stommiteit heeft gedaan en
een huwelijk wil sluiten.
Henk : Dat mag-ie niet, dat kan-ie niet..
Ernst: (sneller) Neem aan.. dat alle maatregelen voor
het huwelijk zijn genomen, en dat-ie pas in de dagen vlak
voor z'n huwelijk tot het besef komt, wat-ie gedaan heeft.
Henk: Dat is wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar de zaak blijft voor mij dezelfde.
Ernst: Wat dan.. wat dan.. je zult toch niet willen
beweren, dat zoo'n huwelijk niet door kan gaan.
Henk: Wis en waarachtig. Durf jij je vrouw onder de
oogen to komen met zooiets op je geweten.
Ernst: Ik? Wie spreekt er van mij.
H e n k : (sussend) Nu ja.. par maniere de dire. Zou jij
je hand in die van je bruid durven leggen, met de gedachte,
dat er misschien buiten de kerk een vrouw staat, die een
kind van jou.. Kom kerel, hoe heb ik het nu met je?
dat kan je niet meenen. (Lacht gemoedelijk.) Troost je,
dat die gevallen bijna nooit voorkomen.. Nu ja. . een
enkele maal hoor je van zoo'n inferieur schandaaltje,
maar toch niet in Onze kringen. ... (Er wordt gebeld.)
Ernst: (vliegt overeind) Allemachtig, wat is dat?
Henk : Nou kerel.. schrik toch niet zoo.. het zal een
van de vriendjes zijn. Misschien Kees, die.. (Hospita op).
DERTIENDE TOONEEL.

Henk — Ernst — Hospita.
Hospit a: Mijnheer.. mijnheer!
Ernst: Nou, wat is het?
Hospita: Daar is iemand om U... .
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Henk: (invallend) Nu, dan stap ik op (op z'n horloge
ziend) het wordt mijn tijd.
Ernst: (zenuwachtig) Nee Henk.. ga nog niet weg..
ik moet je nog spreken.. ik.. ik.. ga even hier binnen.

(Brengt hem door de deur links. Zich tot de hospita wendend) Nou, wie is het dan?.. wie.. wie.. M'n vader?
Hospita: Nee meneer.
Ernst: Nou, wie dan wel?
Hospita: Een.. juffrouw! Ze doet.. zoo.. vreemd..
Ik heb nog nooit in mijn levensdagen zoo'n mensch gezien,
ze is bepaald niet goed daAr (wijst naar het hoofd. Als

Ernst nog wat zeggen wil, verschijnt Anna doodsbleek in
de deuropening.)
Ernst: (schrikkend) Jij.. jij.. hier!
Hospita: (kijkt beiden scherp aan en na een verwonderde blik op Anna geworpen te hebben, verlaat zij langzaam het vertrek.)
VEERTIENDE TOONEEL.

Ernst — Anna.
Anna: (ziet er half waanzinnig uit. Vooral niet te overdriken in het begin. Zij staart Ernst lang aan, zegt niets.)
Ernst: (gesmoord) Wat is het? Hoe kom je hier?..
Hier in de stad.. hier op mijn kamer.. wie.. wie..
heeft..
Anna: De angst!
Ernst: Ik.. ik.. kan je niet ontvangen.. ik krijg bezoek .. ik ben iemand wachtende, ik.. (plotseling naar
de deur ziend, waardoor Henk is afgegaan) Spreek zacht!
spreek zacht!.. Er is.. &I'M- iemand.. Wat is er.. Wat
moet je.. (Als Anna zwijgt) Maar spreek dan toch. (Zich
afwendend) M'n God, wat zie je er uit.. 't Is niet om aan
te zien.. (Anna lacht zachtjes, begint dan zacht, daarna
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heviger te snikken.. valt op een stoel met de handen voor
het gelaat. Ernst zich omwendend): Mó komen we niet
verder.
Anna: Oh.. help me toch.. help . . help me toch! M'n
hoofd barst. . Ik ben gek van angst.. wat mot ik doen..
God wat mot ik doen? . .
Ernst : (gezicht op de deur) Schreeuw zoo niet. .
A n n a: Ik ben van morgen vroeg het huis uitgeloope.
Ernst : (schrikkend) Wat.. zeg je.. meid, ben je gek?
Anna: De angst! de angst.. dreef me d'r uit; Na gisteremiddag, toen Uw vader Johan heit weggejaagd.. heit
weggejaagd. . toen ben ik geloof ik, ziek geworden.. Ze
hebben me naar bed gebracht.. . . Maar ik kon er niet
(fluistert) inblijven. Kon het er niet uithouden. 1k kon
niet.. Ze zatte me achterna. . ze zatte me achterna. . ze
ze.. vanmorrege vroeg ben ik er uitgeloope. . . .
Ernst: Maar waar heb je dan den geheelen dag gezeten? De deur waardoor Henk is verdwenen, wordt wat

geopend.)
Anna: Ik . . ik!! (lacht) Dat weet ik, dat weet ik niet
meer.. Ik heb geloope.. geloope.. altijd doorgeloope,
ja.. ja.. Ik ben wel twintig maal de straat hier op en
neer geweest. . ja.. ja.. 't nummer. . 't nummer! Ja..
ja.. 't is een heel end van het dorp . . hier naar de stad.
Ernst: Anna.. je begrijpt. . dat ik.. Wat kom je hier
doen. . ?
Anna: (herhalend) Wat kom je hier doen, wat kom je
hier doen. . . . Ha.. ha.. ha.. (lacht scherp) die is goed..
ha.. ha.. ha!
Ernst : Schreeuw toch zoo niet.
Anna: Ik zal schreeuwen.. ha.. ha.. als ik dat wil!
Versta je dat.. ik zal schreeuwen, dat je hooren en zien
vergaat. . Wie heit me in dien toestand gebracht. . Jij!
Wie heit gemaakt, dat ik m'n vader niet meer onder de
oogen durf te komen.. Jij! Dat ik niet meer durf te bid63

den.. dat ik me niet meer durf vertoonen.. Wie heft me
dat spook bezorgd.. Dat verschrikkelijke spook.. dat me
volgt.. dag en nacht.. dat me voortjaagt.. Weet jij, wat
ik heb uitgestaan? Wat ik heb doorgemaakt, toen ik wist
hoe het met me was. Niemand kan dat begrijpen.. Niemand! Oh, ik heb het zoo zwaar gehad. (Huilt.)
Ernst: Toe nou, Anna.
Anna: Ik wil je medelijden niet. . dat niet. . dat nooit. .
Trap me, sla me.. maar medelijden.. van jou.. van
jou.. ik het naar je praatjes geluisterd.. jij.. jij.. je
hebt altijd een Joel voor oogen gehad.
Ernst: Dat is niet waar.
Anna: Dat is wel waar! Dat is wel waar.. lieg niet..
En nou.. nou.. wat mot ik nou beginnen. . 't is.. 't is..
jouw.. jouw.. kind.. ! Oh, God oh, God.. Oh.. die
angst.. die angst. Dat spook.. dat spook.. (Henk verschijnt in de deur) Kijk.. kijk. . daar is het.. daar, daar. .
zie.. zie.. weg.. weg.. (ze vliegt achteruit) Weg.. zeg
ik.. weg..

VIJFTIENDE TOONEEL.
Ernst — Anna — Henk.
Henk: Ernst, ik wensch op jouw huwelijkspartij niet
tegenwoordig te zijn. Wat val jij mij tegen! Bah! (Af

middendeur.)
ZESTIENDE TOONEEL.
Ernst — Anna.
Ernst: (woedend) Wie heeft jou gezegd, hier te komen,
he, wie? Jij schopt me de heele boel in de war. M'n beste
vriend gaat van me weg en ik zie hem nooit terug. Waar
moet dat been? Maak dat je wegkomt! Ruk uit, zeg ik
je, ruk ult. Volt op een stoel.)
Anna: (fluisterend) het spook. .
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Ernst : Hou op met je geklets over spoken. Hou je
mond met je nonsens. livIaak dat je vort komt. Het is hier
niet om uit te houden. (Gooit het raam links open. Men
p oor den schaterlach van Johan.) Wat is dat?
Anna: Die stem.. die stem (wordt gebeld).
Ernst: Wat is dat? (Loopt naar de deur, die plots wordt

geopend door de hospita.)
ZEVENTIENDE TOONEEL.

Ernst — Anna — Hospita.
Hospita: Daar is..
Ernst: Ik ben voor niemand te spreken. Voor niemand.
Zeg, dat ik uit ben. Zeg wat je wilt. (Hospita af. Pauze.)
ACHTTIENDE TOONEEL.

Ernst — Anna.
(Men hoort een woordenwisseling beneden. Iemand komt
snel de trap op.)
Anna: Die stem....
Ernst: Gauw, ga daar in die kamer.
A n n a: Ik wou U zeggen..
Ernst: Vooruit zeg ik. Ga in die kamer en ik waarschuw je, verroer je niet. (Hif duvet haar in het vertrek

rechts. Sluit de deur.)
NEGENTIENDE TOONEEL.

Ernst.
(De deur wordt order woordenwisseling opengegooid.

Johan op.)
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TWINTIGSTE TOONEEL,

Ernst — Johan.
Johan: Ze is hier! ze is hier! ik dacht het weI. . ik
wilt Let wel . .

Ernst: (nit de lzoogte) Wat kom jij hier doen? Hoe
haal jij het in je hersens hier zoo binnen te komen..
Johan: Mijnheer.. sar me niet. . treiter me niet..
want ik sta niet voor me zelf in.. Ze is hier. (Kijkt het

vertrek rond.)
Ernst: Wie zoek je?
Johan: Vraag je dat nog..
Ernst : Er is niemand hier.. vlegel.. dat je bent.. je
bent weggejaagd.. Ik heb niks met jou te maken.. begrijp je.. uitgerukt marsch!
Johan : (sarrend) Dat.. gaat zoo maar niet. 1k het) ze
gezien..
Ernst: Wie? (Als Johan naar rechts kijkt, doet Ernst

onwillekeurig een stap naar de deur, waardoor Anna is
gegaan.)
Johan: (de beweging ziende) Oh.. daar.. daar.
(Ernst belet hem den doortocht, een worsteling volgt.
Johan gooit hem van zich af en ifit de kamer in. Ernst
valt. Johan naar de deur, die hij gesloten vindt. Hij gaat
terug en trapt de deur in en stort de kamer binnen. Men
hoort nit het vertrek een gil. Daarna stem van Johan:
Anna, Anneke. Johan komt het vertrek uit, met de handers
voor het gezicht. Pauze.) Oh.. oh.. God.. Dat is verschrikkelijk .. oh.. oh.. oh.. wat heb je met.. haar
gedaan, wat heb je met haar gedaan? (Anna van rechts

op. Ze is krankzinnig.)
EEN EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Ernst — Johan — Anna.
Anna : De gasten zijn weg. Het feest is voorbij. En het
spel kan beginnen.
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Johan: (op een stoel vallend, rechts achtergrond) Oh,
wat heb je met d'r gedaan
Ernst: Johan, ik bezweer je. .
Anna: (voor zich uit) Wie roept daar? Is hier iemand,
ik boor een stem (lacht zachtjes, dan met klem) Er bestaat
geen man, die de vrouw, waarmede hij trouwt onder de
oogen is gekomen met een zuiver geweten. Wat zijn wij..
speelgoed.. tijdverdrijf .. Jullie neemt onze vriendschap,
je benevelt ons verstand, je speelt met ons gevoel, je neemt
eindelijk ons zelf om morgen.. een ander in te palmen
en. . op te offeren. Een op verovering uitgaande bende,
een jagenide troep egoisten met beestachtige verlangens.
Niemand van jullie is rein. Kijk.. kijk.. al die kwade
gewetens.. kijk.. hoe het nu kookt. Ik roep de schimmen op. Hoe bleek zijn zij. Zij zijn overal, daar en daar . .
J o h a n: Annetje toe (wil haar aanraken).
Anna: Wie ben jij! Ga weg! (sterk) Laat me er uit,
verstaan? (Naar een leege stoel gaand en denkend, dat
haar vader daar op zit, op de knieen) Vader.. vadertje, ik
vraag je vergiffenis. (Pauze) Wat zeg je! Wat ben ik, wat
ben ik! Oh.. oh.. (Ze wil het raam uitvliegen links).
Johan: Mijnheer? (Ernst spreidt werktuigelijk de armen

wijd uit als iom haar den doortocht te beletten. Zij bonkt
tegen hem aan, vliegt terug het tooneel over. Af door
middendeur, gevolgd door Johan.)
EEN EN TWINTIGSTE TOONEEL.

Ernst.
(poet een stap naar de tafel, valt in zittende houding tegen
de tafel aan.
Doek.
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VIERDE BEDRIJF.
Het tooneel stelt een kamer voor in het kasteel. Links een tafet,
waar voor vier personen is gedekt. Rechts op den voorgrond een
zitje. Een klein tafeltje waarvoor een canapé en enkele stoelen.
Aan de koffietafel zit freule Mathilde en kijkt in een krant. Als het
scherm opgaat, komt de Barones binnen met een sleutelmand aan
den arm. Zij zet die op tafel.

EERSTE TOONEEL.

Mevrouw — Freule.
Mevrouw: Zoo. . zoo. Zit je zoo alleen? Is papa er
nog niet? (goat aan den koffietafel zitten).
Freule: (met 'n zucht) Nu mama.. papa is bijzonder
laat vandaag. Het is al kwart voor een en Ernst laat ook
alweer op zich wachten.. 't is vervelend.
Mevrouw: Ik denk, dat onze Ernst nog wat is blijven
uitslapen. Na dat feestje met z'n vrinden, zijn afscheidsmaal, zooals hij dat noemt, is dat ook wel to begrijpen.
Fr eu1e: Natuurlijk zullen de heeren het weer flint(
bont gemaakt hebben. (Met wat minachting) Als die jongelui onder mekaar zijn, dan is het meestal een rare boel.
B a r ones : Daar is wel wat van an.. (op de klok
ziende) Maar waar zou papa toch blijven? 1k heb hem
niet eens uit zien gaan.
Freu1e: Ja mama, ik wel. Veldwachter Smit heb ik
van morgen hooren zeggen, dat-ie den burgemeester dadelijk moest spreken. Papa is toen naar beneden gegaan en
samen zag ik ze den weg naar de secretarie inslaan. Smit
had het verschrikkelijk druk, alsof er jets ergs in het dorp
aan de hand was.
Barones: (stoat van tafel op en goat op de canapé
rechts zitten. Zuchtend) Dan zullen we nog maar wat
wachten. (Freule neemt hoar courant weer en leest.

Pauze.)
68

Fr e u 1 e (zich omwendend) Mama.
Barones: En?

F r e u I e: Hebt U nog jets van Anna Mulder gehoord?
B a r one s: Nee niets.. Ik ben er eergisteren bepaald
van geschrokken. Wat zag ze er toch verschrikkelijk bleek
uit. 'I Kind was heelemaal in de war. Als die maar geen
zware ziekte onder de leden heeft.
Fr eule: Ja. . maar. . ik.. ik vind het toch niet aardig
van papa om Johan zoo ineens weg te sturen. Ik geloof,
dat diet haar zoo heeft aangegrepen.
B a r ones: Dat is best mogelijk, maar papa duldt geen
brutaliteit, dat weet je en daarbij komt, het gezag raakt
er nit tegenwoordig. (kort) Zoo'n Marie Mulder bijv., zij
gedraagt zich al heel onbehoorlijk. Ze belooft me om 9 uur
bier te zijn en verder zou ze gauw komen vertellen hoe
het met Anna was. Ik heb niets gehoord, niets. Het is bij
eënen en ze is er nog niet. Ze had toch een boodschap
kunnen zenden, ze. . ze. . ik vind haar gedrag zeer onbehoorlijk . en dat papa nu niet komt. (Ze staat op, schuift

een der gordijnen op zij en ziet naar buiten.)
Fr eule: Ja, ik begrijp het ook niet. (Gaat staan.) Zouden we maar niet beginnen, Mama? (Loopt op het raam
toe.) Kijk.. mama.. is.. is dat niet.. wel zeker, dat is
Marie Mulder.
Baranes: (ziet aandachtig naar buiten) Ja.. ik geloof
bet ook. Maar wat ziet ze er uit. . Is dat 'n manier om
over straat te gaan, op Wr kousen met opgestroopte
mouwen.. foei!
Fr e u l e : Ze komt bier naar toe. Zou er iets met Anna
gebeurd zijn? (Mevrouw gaat van het raam en aan tafel

:Men en face van het publiek. De freule blij f t voor het
raam staan.) Ze komt door het hek maar wat ziet ze d'r
uit.

(Er wordt geklopt. Bartje komt binnen.)
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TWEEDE TOONEEL.

Mevrouw — Freule — Bartje.
Bart je : (opgewonden) Mevrouw, Marie Mulder komt
zeggen, dat ze onmogelijk kan komen werken vandaag,
ze
Bar ones: (kort) En waarom niet?
Bartje: Dat weet ik niet, mevrouw. Ze is hard weggeloope, toen ze me die boodschap had gedaan.
B a r ones: \Vat 'n manieren. Schandelijk. Loop haar
na en zeg, dat ik haar dadelijk spreken wil.
Bar t j e: Best mevrouw. (snel af.)
DERDE TOONEEL.

Barones — Freule.
(Men hoort een deur slaan en daarna buiten twee moat
hard: Marie! Marie! roepen.)
Fr eule: Daar begrik ik niets van.. en U mama?
Barones : Ik ook niet. Maar het is schandelijk .. het
is in hooge mate ongepast, ik ben geindigneerd.
FreuIe: (naar het ram gaand en de gordijnen opztj
schuivend) Ze heeft ze ingehaald. . ze komen terug.
VIERDE TOONEEL.

Barones — Freule — Marie.
Men hoort weer een deur slaan. Marie wordt binnengeleid door
Bartje, die dadelijk vertrekt. Marie heeft de grootste moeite om
kalm te blijven. Ze blijft aan de deur staan, haar handers wringend.
De freule staart haar aan. Mevrouw blijft met opzet voor zich zien.
Pauze. Als Mevrouw niets hoort, wendt zij zich langzaam om, doch
blijft zitten. Zij brengt haar lorgnet voor de oogen en ziet Marie
vorschend aan. Deze wordt steeds zenuwachtiger.

Bar ones: (kort, snijdend) Heb je niets te zeggen?
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(Marie zwijgt.) Ik vind, dat je je zeer onbehoorlijk gedraagt Marie. Om 9 uur zou je hier zijn. Je komt om een
uur aanzetten in een kleeding, die een fatsoenlijk meisje
niet past. En dan kom je hier om to zeggen, dat je niet
kunt komen werken. Je geeft die boodschap aan de deur
zonder eenig commentaar. Je loopt hard weg.. wat zijn
dat voor manieren? Ik vind je gedrag zeer onbehoorlijk..
onbehoorlijk.. schandelijk!
Marie: Zeg.. U.. dat.. nog.. es!!
Freule: Marie! Marie! Wat scheelt je..
Barones: (uit de hoogte) Wat zeg je daar.. Marie?
1k heb je, geloof ik, niet goed verstaan?
Marie: Dat.. U dat nog-es mot zegge.. nog-es! nog-es!
dat schandelijk, dat onbehoorlijk, dat woord schande, dat
misschien nog eerder in Uw familie thuis hoort, dan in
de. . mijne..
Freule: Marie.. Marie.. wat scheelt je?
Barones: (tot freule) Zwijg. (tot Marie) Verlaat dit
vertrek onmiddellijk! (Marie blifft staan.) Versta je me
niet? (Marie burst in snikken uit. De freule goat naar haar

toe, wil de hand op hoar schouder leggen. Marie, die dit
als een dreigement opvat, schrikt wat terug.)
Marie: (snikkend) Ik zal gaan.. ik zal wel gaan.. ik
(uitbarstend) Weet U, waarom ik er vanmorgen niet geweest ben, om.. omdat.. om.. dat.. omdat het zoo verschrikkelijk is.. ze is gek.. (wild) stapelgek. We konden
d'r niet houwen vanmorrege.. we konden niet. Ze vloog
het raam uit, ze is de dijk overgevlogen, het water.. ingesprongen. Ach, ach.. Ze hebben haar d'r uitgehaald en
weer thuisgebracht.. nou left ze stil als een dooie. Zoo
nu en dan praat ze wat.. Oh God, ze ziet er zoo verschrikkelijk uit! (stoat handen voor het gezicht.)
Freule: (water inschenkend en op Marie toeloopend)
Toe Marie, drink eens..
Marie: Ilk wil niks van jullie.. annerne.. niks.. Weet
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je (naar buiten wijzend) hoe ze zoo komt?.. weet je..
door jullie schuld. Jullie hebt ons dat aangedaan, jullie.
jullie.. (venijnig) Weet je, waar Johan, die jullie d'r uit
gesmete hebbe, ze gisteravond vandaan het gehaald.
ha.. ha.. ze was de heele dag weggeweest, gisteren. Overal hebbe we gezocht, overal.. Johan het ze gevonde.. op
de kamers van de jonker.. ja. . ja.. schrik maar niet
op de kamers van de jonker.. op. . de.. slaapkamer van
de jonker, jaag me nou maar vort.. jaag me..
Barones: Dat is niet.. mogelijk.
Marie: Jaag me nou vort. . as je durft.. maar waar
is het. . waar, dat bezweer ik je en. . en.. daarom.. wil
ik niks van jullie.. wille wij niks meer van jullie. . zelfs
(venijnig) geen glaasie water. Jullie.. hebbe 'n moord
over ons gebracht.. 'n moord.. 'n moord! (Af.)
Freule: Marie! (BUM even besluiteloos staan, loop!
naar na, ook links af.)
VIJFDE TOONEEL.
Barones.
Gaat naar de tafel en wankelt. Gaat aan de tafel zitten,
veegt zich de oogen af, vouwt de handen, staart voor zich
uit. De Baron komt op. Staat in de deur. Pauze. Mevrouw
Wendt zich om, en als ze hem ziet, zegt ze: Je bent last,
kom, laten we nu beginnen.
ZESDE TOONEEL.
Barones — Baron.
Baron: Waar is Ernst?
B a r o n e s : Die is nog niet thuis. (Baron goat zitten aan
tafel. Pauze.) Zooeven was Marie Mulder hier, die kw am
zeggen, dat ze niet kwam werken.
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Baron: Vat heeft ze nog meer gezegd?
Barones: Ze zei, dat Anna gisteravond door onze
vroegere knecht van Ernst's kamer is gehaald. Maar ik
geloof dat niet.
Baron: Het is zoo.. En dat is mijn zoon. Vanmorgen
was de veldwachter hier.. die kwam me halen, die vertelde me, dat Anna Mulder gek was geworden en alles
Dort en klein sloeg. Ik ben er met hem heengegaan. .
maar.. ze was weg..
Bar ones: Hoe bedoel je, weg?
Baron: Toen ze niet opletten, heeft ze 'n raam ingeslagen, is de dijk afgerend en in het water gesprongen..
Twee wegwerkers hebben ze er uitgehaald. Johan en de
oude Mulder hebben d'r thuisgebracht. Ze is stervende.
Barones: Wat zeg je!
Baron: Ik kwam er net an, toen ze binnengedragen
werd. Ik wist van niets.. ik wist niet dat die vrouw,. .
dat die doodsbleeke vrouw, die daar voorbij me gedragen
werd, vernietigd was door iemand, die ik altijd heb vertrouwd.. door mijn zoon.. mijn jongen.. En toen ik die
ouwe Mulder mij voorbij ging, zonder me te willen aanzien.. z'n dochter Marie me aankeek met een wanhopig
verwijtend gezicht.. de knecht z'n lippen tot bloed beet
om zich in te houden, de veldwachter me aankeek....
then... . toen... . toen was er iets in me, dat me zei, die
tragedie, die daar wordt afgespeeld, daarvan is de bewerker iemand, die me na staat. Ik voelde dat. Het werd me
duidelijk.... Ik dacht opeens aan het weigeren van die
hand door Mulder aan m'n zoon. ... Aan Ernst's zenuwachtigheid, toen ik hem daarover sprak.... Toen dacht
ik aan Mulder's vraag of m'n zoon tot een laagheid in
staat was, toen begreep ik wat die knecht me eigenlijk
naar het hoofd had gegooid. Het werd me duidelijk....
ik zag het voor me.... het is een verschrikkelijk oogenblik voor me geweest. (Slaat de handen
poor het gelaat.) Ernst heeft dat meisje ongelukkig
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gemaakt. Uit angst maakte ze een einde aan haar verkeering met den knecht. Uit angst is dat arme kind naar Ernst
gegaan, naar de stad, om hulp te vragen. Johan vond ze
daar. Maar het is me onbegrijpelijk, 'n half gekke vrouw
die gevonden wordt op de slaapkamer van mijn zoon.
(Heftig.) Laat die oppassen, laat hil me niet onder de
oogen komen, want ik zou hem kunnen..
Bar ones : Een ding bid ik je, laat je niet door drift .
Baron: Mij wordt het verschrikkelijkste gebracht wat
mij gebracht kon worden. De bezoedeling van mijn naam
en die van ons geslacht. En dat vlak voor het groote geluk
dat ons wachtte, het huwelijk van onzen oudsten en
eenigen zoon. (Freule op van links.)
ZEVENDE TOONEEL.

Baron — Barones — Freule.
Freule: (blifft in de deur staan.) Vader. (Pauze.)
aron: (opstaand): Mathilde, je moet ons even alleen
laten. . Wil je dat doen?
Freule: Dat is goed vader. . (a/ links.)
ACHTSTE TOONEEL.

Barones — Baron.
arones: Watnu?
Baron: Ik behoor dan niet tot het soort, dat dergelijke
dingen toelaatbaar vindt zonder meer.
B a r ones : Wat wil je daarmee zeggen?
aron: Ik bedoel, dat Ernst zijn huwelijk onmogelijk
heeft gemaakt.
Baron es: Dat kun je loch niet meenen.
Baron: Dus jij denkt, dat de aanstaande vrouw van
Ernst zoo karakterloos is, zich nog te willen verbinden
74

met iemand, die. . die gedaan heeft, wat Ernst.. het is
wel zeer nalef.
B a r ones: Ik kan je alleen dit zeggen, dat ik weet hoeveel Louise van onzen jongen houdt. Ze zal alles doen om
haar huwelijk met hem tot stand te zien komen. Wanneer
een vrouw houdt van een man, kan zij zooveel vergeven.
B a r on : Dus jij gelooft dat Louise hem niet los zal laten.
Bar ones: Een vrouw kan alles vergeven.
B a r on : Maar ik vergeef niets. Mijn zoon heeft zich aan
die menschen vergrepen. Ik wil hem daarvoor straffen.
Hij vergreep zich aan mij, ik zal hem daarvoor straffen.
B a r ones: Dat is niet aan jou.
B a r on : Wat zeg jij? Jij hebt altijd geprobeerd goed te
praten, wat je kinderen voor slechts deden.
Bar ones : Dat is niet waar. Er kan hier geen sprake
zijn om het verschrikkelijke van Ernst's daad te willen
verkleinen. Maar..
Baron: Maar..
B a r ones: Ik wil niet grijpen in het leven van twee
menschen, die, al is dat nu gebeurd, veel van elkaar houden. Ik wil dat huwelijk niet onmogelijk maken. Ik durf
de verantwoordelijkheid van die daad niet aan. Laten we
Ernst overtuigen en hem dwingen aan zijn aanstaande
vrouw te zeggen, wat-ie heeft gedaan.
Baron: (scherper) En dan..
B a r on es: We moeten het verder.. overlaten.
Baron: (zeer sterk) En lijdelijk toezien, bij‘ wat mijnheer m'n zoon nog meer voor schandelijke dingen zal uithalen. Overlaten, afwachten (lacht) Dat zullen we niet
doen. Straffen zal ik hem en geen mensch ter wereld
brengt mij van mijn besluit af. (Er wordt gebeld.)
B a r ones: Het is Ernst. Laat mij hier blijven, toe!
B a r on : Neen, onder geen voorwaarde. (Ernst op.)
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NEGENDE TOONEEL.

Baron — Barones — Ernst.
Ernst: Dag mama.... hoe gaat het.... nog aan de
koffie.. Het spijt me, dat ik zoo laat kom. Ik ben met de
tram gekomen uit de stall om m'n tijd in te halen. . papa. .

(Hij wil den Baron de hand geven. Deze kijkt hem vernietigend een wijle aan, waarop Ernst den arm zinken
laat. Ernst kijkt naar z'n moeder, die plotseling opstaat en
het vertrek verlaat.)
TIENDE TOONEEL.

Baron — Ernst.
(Pauze. De Baron Wendt zich plotseling om, en ziende, dot
zijn vrouw het vertrek verlaten heeft, gaat hij naar de
deuren en sluit die, tweemaal den sleutel omdraaiend,
zeer heftig af. Van de deur komend, draait hij
zich om. Het kwasi verwonderde gezicht van zijn
zoon ziende, na diens lachenden uitroep: „Wat gaat
U nu beginnen?" vliegt hij op hem af, grijpt hem bij de
keel en schudt hem een paar maal zeer heftig door elkaar.
Als Ernst in een stoel neervalt, zet hij hem met een ijzeren
greep overeind en zegt:
Baron: Staan zal je.. onder wat ik je te zeggen heb.
Toen ik jou eenige dagen geleden vertelde.. dat ik dien
knecht had weggejaagd, toen heb jij gezegd.. goed gedaan, weg met dien onbeschoften kerel.. Jij wist, waarom die man zich zoo gedroeg.. dat wist jij.. dat wist ik
niet.. Die ouwe Mulder weigerde je z'n hand. Jij wist
waarom. Ik heb je gevraagd, man tegenover man, of je
je wat te verwijten had. Jij hebt brutaal gezegd: er was
niets. Jij bent 'n kerel zonder eer.. zonder geweten.
Ernst: (opvliegend) Dat laat ik me niet zeggen.
Baron: (op hem toe) Pas op, pas op. Of kan jij je sours
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in jets rechtvaardigen. Weet jij, dat die Anna Mulder . .
stervende is?
Ernst: Vader i
Baron: Natuurlijk weet je dat. Ik behoef jou niets te
zeggen. Want je weet alles haarfijn, wat er gebeurd is. En
nu zal ik, de aristocraat, jou, mijn zoon, dit zeggen. Jij
behoort dan ook tot die z.g. moderne jongelingschap, tot
die Godvergeten bende, die alles onrein maken, waarmede
ze in aanraking komen. Een troep .. beesten. Wat kan het
hun schelen, of een vrouw door hun toedoen 't water invliegt, om met haar schande te sterven. Wat kan het hun
schelen of een vrouw in doodsangst zich de hals afsnijdt . .
of een ander d'r kind vermoordt. Wat kan het hun schelen,
als ze een vrouw den eersten stap doen zetten op den verkeerden weg en of die vrouw valt, steeds dieper en dieper,
totdat ze eindelijk in een kast terecht komt. Wat kan hun
dat schelen. Daar lachen ze om. En weet jij wat het liederlijkste is, dat jullie menschen van stand en opvoeding,
altoos meisjes en kinderen probeert te krijgen, van wie..
van wie.. van het yolk! Daar kunnen jullie je slag slaan.
Zoo'n eenvoudig, goed, onwetend kind, als Anna Mulder,
't hoofd op hol brengen, zoo'n meisje uit het yolk onteeren,
dat zijn jullie heldendaden.
Ernst : Vader, luister naar me.
Baron: (heftig) Wat wil je zeggen, wat? (gesmoord)
In m'n eigen huis, met je huwelijk zoo nabij (gaat van
hem weg). Ach, ga weg. Ik kan je niet meer zien. (Gaat

zitten. Pauze.)
Ernst : Vader, goed praten, wat ik heb gedaan, kan ik
niet, wil ik ook niet. Ik ben gek geweest, ik.. oh, wat zou
ik niet willen geven, wanneer het niet was gebeurd.
Baron: Phrases. Begin nou niet niet op dien toon, deugniet, want je meent niet wat je zegt. Die vrouw is in haar
ellende naar je kamer gevlogen. Ze was dien dag al abnormaal. Dat meisje vinden ze in je slaapkamer.
Ernst: Vader, ik moet in Uw oogen al heel diep ge77

zonken ziin, wanneer U denkt.. Ik hoorde leven, wist
niet wie er de trap op kwam en in mijn angst heb ik
haar in m'n slaapkamer geduwd.
Baron: Dat verhaal komt me nog al onwaarschijnlijk
voor.

Ernst: Vader, tart me niet, terg me niet, want ik sta
voor me zelf niet langer in.
Baron: Iemand, die een braaf kind verleidt onder omstandigheden, waarin jij verkeerde, is tot alles in staat.
Jou geloof ik niet meer.
Ernst: (valt in een stoel, handen voor het gezicht)
Laten we dan maar niet verder spreken. . (Pauze.)

(Baron heen en weer gaande.)
Baron: (op hem toe) En waarom heb je niets gezegd?
Ernst: Ik dorst niet vader, ik bezweer het je. Maar
denk U mijn toestand eens in.
Baron: Je durfde dus niet. Jij zou, wanneer er niets
van je beestachtig gedrag was uitgelekt, het zoo gelaten
hebben,. Want daarop heb je gespeculeerd. Jij zou je hand
in die van je bruid hebben gelegd en haar nog eens
(venijnig) trouw beloofd hebben, terwijl jij wist, dat dat
meisje. . kerel, wat val je me tegen. En dat is mijn zoon
(gaat weg). En wat denk je nu to doen?
Ernst: Ik weet het immers niet..
Baron: Dan zal ik het je zeggen. Je engagement.. ..
daaraan maak je een einde.
Ernst: Dat niet.. dat niet.
Baron: Dat wel en niet anders.
Ernst: Vraag of moeder hier wil komen. (Baron snijdt

hem de pas af.)
Baron: Neen, wij beiden brengen die zaak tot een eind.
Ga zitten en schrijf.
Ernst: Vader, laat me dat niet doen.
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Baron: Versta je me niet?
Ernst: (ivoest) Ik doe het niet. ik doe het niet.
Baron: Jij, doet, wat ik zeg.
Ernst: Vader, heb medelijden.. Maak m'n toekomst,
m'n heele verdere leven nu niet kapot. Misschien kan
alles nog goed komen.
Baron: Wat bedoel je daarmede?
Ernst: Dat Mevrouw Van Strijen niet hoort, dat..
Baron: Niet hooren, je bent gek! Het heele dorp staat
op stelten. Morgen weet de heele provincie het, hoe mijn
zoon zich gedragen heeft. Kwajongen, vlegel (van toon
veranderend) Ik ben dan niet van dat soort, dat dergelijke
taken toelaat, of probeert met geld te sussen. Straffen wil
ik je. Men zal nooit kunnen zeggen, dat i k lijdelijk bij
jouw smeerlapperij heb toegezien. Hier is papier en
schrijf.
Ernst: (scherp) Nee. (Van den Baron maakt zich een

bui van razernij meester, hij pakt zijn zoon weer bij den
keel en werpt hem in een stoel.)
Baron: Dus je wilt niet.
Ernst : Nee.. Nee!
Baron: (kalm) Best. (Hij gaat Door de schrifitafel zitten.) Dan zal ik het doen.
Ernst: Dat zult U niet!
Baron: Heb het hart dat nog eens te zeggen.. dan gebeurt er hier een ongeluk. (Ernst valt op een stoel. Baron
sehrillt, leest o.a.) Om zekere redenen.... een einde te
maken.... verhouding.... tusschen beide families. (Hij

vouwt den brief, steekt hem in couvert bij zich.)
Ernst : (vliegt overeind) Wat hebt U geschreven?
a r o n : Dat raakt je niet.
Ernst: Vader.. drijf me niet tot het uiterste..
Baron: (gesmoord) Wij.. zijn.. tot.. het uiterste t,
(s ekomen.. wij hebben.. afgerekend.. (Dan gaat hij naar
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een kast, opent die, haalt er 5 biljetten van 1000 gulden
nit, reikt het geld over.) Hier. (Als Ernst geen moeite doet
om het geld aan te nemen.) Pak aan. (Ernst neemt mechanisch het geld.) Ik jaag.. ik jaag je weg.. Je komt hier
niet meer over den drempel.. ga naar het buitenland..
waar je wilt.. ga uit mijn oogen. (Hif loopt naar den

voorgrond.)
Ernst: (het geld in de hand houdend) Is dat Uw laatste
woord?

(De baron wenkt met de hand. Zwijgt. Er wordt geklopt.
Beiden schrikken. Er word! weer geklopt. Baron drool(
zich om, goat naar de deur, draait het slot om en opent de
deur. Barones op. De oude Mulder verschijnt in de deur.)
ELFDE TOONEEL.

Baron — Barones — Ernst — Mulder.
Baron: Wat is er? (Als hij den ouden Mulder ziet, doe!

hij een pas achteruit.)
Barones: De.. oude Mulder.. had je jets te zeggen..
jets te vragen. (Ernst schrikt overeind bij het hooren van

dien naam en maakt een aftverend gebaar.)
Baron: (moeilijk) Wat.. wat.. is het Mulder?
Mulder: (in gebogen hooding) Het is zoo schrikkelijk.. het is zoo vreeselijk.. het is zoo naar met d'r.. 't
kan niet lang meer duure.. Wat.. wat.. hebbe jullie
met m'n kind.. met m'n Annetje.. gedaan? Ik.. zal..
kort weze.. ik zal het niet lang make.. ik.. ik.. koni
met 'n verzoek.. 'n laatst verzoek.. ze roept (zich tot

Ernst wendend, die stoat met de biljetten in de hand). .
aldoor.. aldoor.. om U.. (Als hij het geld ziet, trekt een
driftvlaag over zijn gelaat) dat.. dat geld.. dat geld is
loch niet voor mij.. wel? Je wilt me.. toch niet betalet
Je wil me toch niet betale.. dat geld.. dat geld..
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stemd Mulder. Wat mijn zoon je aangedaan heeft, is niet
goed te maken met geld.
Mulder: Nee.. dat. . dat.. is het ook niet.. m'n kind
is.. stervende. . ze roept.. ze vraagt om. . Uw zoon.
Ernst: (in groote angst) Dat niet vader, dat nooit!
Mulder: Ik weet niet, of ik er goed aan doe, de man
die het ongeluk over ons het gebracht in huis te hale. Ik
kon het haast niet doen. Maar zij wil het. Zij is nu bij
kennis. 't Is de wil, het verzoek van m'n liefste, m'n jongste kind, dat sterven gaat.
Ernst: (wanhopig) Vader, dat niet. Verlang alles van
me, alles.. maar dat niet.
Baron: Ik bezweer je bij mijn woord van eer, dat mijn
zoon komen zal. En wil-ie niet, dan sleep ik hem er heen.

(Ernst brengt beide handers in vertwijfeling aan het hoofd
en staat wezenloos voor zich nit te starers.)
Doek.

81

VIJFDE BEDRIJF.
Tooneel als in het eerste bedrijf. Als het scherm langzaam opgaat,
zit Johan aan tafel, met beide handen onder het hoofd. Hij staart
voor zich uit. De lamp schijnt helder. De linkerdeur wordt voorzichtig geopend en Marie komt binnen met een blad, waarop eenige
versterkende middelen en eenige vruchten. Zij zet het blad op tafel
neer, gaat zitten....
EERSTE TOONEEL.
Johan — Marie.
Marie: (fluisterend) Ze wil. . niks. . hebbe.. Ik..
kan d'r niks.. inkrijge. Ze leit. . maar stil. . voor zich uit
te stare. . zegt niks. . Wil jij . . het nog-es probeeren, Johan
..toe.. misschien neemt ze wat van jou . .
(De druiven van het blad nemend) Hier. . geef ze dit..
probeer 't es.. (reikt op een schaaltje eenige druiven aan
Johan over. Johan, opstaande, neemt de druiven en loopt
er mee naar de linkerdeur, doet deze zeer voorzichtig open
en gaat naar binnen.) (Marie, de handen in vertwijfeling
opheffend): Och.. lieve God.. lieve God.. (slaat de handen voor het gczicht en blijit onbeweeglijk zitten. Dan gaat
zij op haar teenen naar de deur links en luistert. Men hoort
heel zacht Johan's stem. Marie schudt het hoofd, gaat naar
de tafel terug. Johan komt weer binnen.)
Johan: Ze. . het er. . een gegete.. Meer kan ik er ook
niet inkrijge.. 't Is om gek te worden.. stapelgek te worden. . Dat duurt.. nou al een paar uur.
Marie: (fluisterend) Stil toch.. stil toch.. Ze kan het
misschien hoore.
Johan: Ze is doodzwak. . doodzwak. . het kan zoo
niet lang meer dure.. dat kan niet.. o.. o.. Jullie wete
niet wat jullie gedaan hebt.. (van toon veranderend) Je
vader.. je vader, die nog naar die lui toegaat. . je vader..
die die gemeene ploert, die vent is gaan hale om 'm hier
te brenge, dat beest, dat.. dat.. (huilend) Ik zal het niet
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kenne harde.. zal het niet kenne.. Wat mot dat ook..
waar is het goed voor.. waarom, waarom?
Marie: (Iiuiverend) Anna wil het zoo.. ze wil 'm zien.
Johan: Anne.. Anne.. Anne is ommers niet goed bij
d'r hoof d. Anders zou.. zou ze toch zooiets niets gevraagd
hebbe, zoo iets niet! nooit!
Marie: Ze.. het het mij ook gevraagd, Johan.. ze was
heelemaal helder toen.. dat kan ik je verzekeren. .
Johan: Wat wil ze dan toch.. wat!.. wat! Ik hou dat
niet uit.. ik hou dat niet nit!!
Marie: Hon. je toch kalm, toe Johan. . 't Is ommers
gedaan.. , t loopt immers af. 't Geeft toch niks meer.
Johan: (loopt met gebalde vuisten been en weer) Niks
niks.. En je niet te kenne wreke.. en je niet te kenne
wreke....
Marie: Krijge we ze daarmee terug, Johan?
Johan: Nee, maar het zou me goed dom. (Ze zitten nu

weer bij de tafel. Pauze.)
Marie: Ik hoor wat! (Kijkt naar de deur. Pauze. Stem

van Anna nit het vertrek): „Marie."
Marie: Ze roept (snel links af, komt terug) water.
Johan: (wil inschenken, maar kan het niet, zoo beef t
hij) Doe jij het. (Marie schenkt in, af naar links. Johan
zit bij de tafel. Marie weer terug, goat zitten.) Het ze nog
wat tegen je gezeid?
Marie: Nee. Ze staart maar voor zich uit, de oogen
wijd open. En zoo bleek, zoo bleek, alsof er green druppel
bloed meer in haar is. Wat blijft Vader lang weg.
Johan: (heftig) Natuurlijk blijft-ie lang weg. Denk je
dat die man komt. Gekkewerk is het. Idiote werk.
Marie: Hij komt zeker. Ik ken de baron. Geloof maar
gerust, dat daar wat gebeurt. De baron zal varier niks
weigeren.
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Johan: Hij is net zoo gemeen als de rest.
Marie: Dat is niet waar, Johan. (Wordt geklopt, mid-

dendeur. Pauze. Marie gaat naar de deur. Mulder op.)
TWEEDE TOONEEL.

Mulder — Marie — Johan.
Johan: (opstaand) Komt-ie?
Mulder : (hem geen antwoord gevend) Hoe is het?
Marie: 't Zelfde, varier. De dokter het gezeid, we moste
d'r maar kalm late ligge en in alles d'r zin geve. (schrikt)
Ik geloof, dat ze roept. (Goat naar de deur, doet die wat
open.) Ze roept U, Vader. (Mulder af, links.)
DERDE TOONEEL.

Johan — Marie.
Marie: Wat ziet Vader d'r uit. (Leunt tegen Johan en

begint zacht to snikken.)
Johan: Nou. . nou. Toe nou meid. (Wordt geklopt.
Marie naar de deur. Willem op met 'n mand.)
VIERDE TOONEEL.

Willem — Johan — Marie.
Johan: (is ook opgestaan) We willen niks van daar.
Versta je dat?
Willem: Nou, val maar niet zoo uit. Mevrouw stuurt
me. Hoe is het met 'r. (Marie schudt het hoofd.) Toe,
Marie, mag ik effe naar d'r toe?
Marie: Vader is bij d'r. (Willem zet mand neer en
goat op 'n stoel tegen achterwand zitten, rechts. Pauze.
Windvlaag. Mulder o p van links.)
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VIJFDE TOONEEL.

Mulder — Johan — Marie — Willem.
Mulder: (strompelt naar de stoel rechts bij het vuur

en gaat daar zitten. Huilt.)
Willem: (op hem toe, hartelijk) Vader. . Vader.
M u:1 d e r : 0, het is zoo verschrikkelijk, daar z(56 een
van je kinderen to zien ligge. . Je hebt. . zoo'n kind. .
opgevoed. . Je hebt d'r alles.. an gedaan, wat je kon doen,
alles en.. alles. En nou wordt ze. . van je weggenome en
hoe?.. (snikt).
Johan: En.. komt-ie?.. Mulder staart voor zich uit.
Zwijgt. Dreigende) Komt-ie? (Mulder knikt.) Wanneer?
Mulder: (moeilijk) Hij. . kan. . leder.. oogenblik . .
p ier weze. .
Marie: 1k.. wist het wel. . ik wist het wel. . Komt-ie
Vader.. uit eigen vrije wil?
Mulder: (doet alsof hij de vraag niet hoort) Hij komt. .
hij komt. . ze heit het gewild. . ik kon. . ik kon niet
anders.
Johan: Gekkenwerk is het.
Mulder: Zeg niet zulke dingen, Johan. God weet, waarom ze het vroeg.
Johan: God, God.
Mulder: (doorgaande) God weet, waarom Hij het
toelaat. . We begrijpen van al die dingen niks. . niks. .
Mij wordt het verschrikkelijkste gebracht, wat Hij me kon
geve. (fluisterend) Ik zal buige. . maar jij. . jij. . mag
zulleke dingen niet zegge. In 'n huis. . waar iemand. .
sterve.. gaat.. mot vrede weze. . (wordt geklopt. Pauze.
Mulder eindelijk): Ga.. ga. . es. . kijke.. ga. . es kijke,
Willem.

(Willem naar de deur, die hij opent. Door de deur ziet
men den baron en Ernst. Ernst gaat binnen. De Baron
volgt en blifft voor de middendeur staan.)
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ZESDE TOONEEL.
Mulder — Marie — Johan — Willem — Ernst — Baron.
Mulder: wien een hevige ontroering heeft aangegrepen
bij het zien van Ernst, tvordt zichzelve weer meester. Met
moeite gaat hij staan. Ernst staat met de rug gekeerd
naar de deur van Anna's korner. Johan staat en face van
hem, bij en ietwat achter Mulder's stoel. Marie gaat onder
het gesprek dat nu volgt, naar links af.
M u 1 d e r : U zal begrijpe, dat ik haast niet kan spreke
tege U. Wat U gedaan heb, jonker, dat is.. Wanneer mijn
dochter in het leven zou zijn gebleve, dan weet U, wat dat
voor een leven zou zijn geweest.
Ze heeft U geroepe. Ik heb gedacht, dat het zoo most
weze. U hebt niet willen komen. Uw vader heeft er U
toe gedwongen.
Ernst: Ik dorst niet naar je toe to komen. En nog weet
ik niet, hoe ik eigenlijk hier gekomen ben. Wat moet ik
doen, Mulder. Goed maken kan ik niets meer. Je zeggen,
je vragen, vergeef het mij, vergeef, dat is een klank. Ik
hoopte, ja, wat hoopte ik. (Door Marie ondersteund, staat
Anna in de linker deurpost, door niemand gezien.) Ik
dacht, dat brutaliteit me misschien redden kon. Dat is
het geweest. De angst heeft me in de laatste dagen dingen
laten doen, die ik anders niet zou gedaan hebben. De
schuld is aan mij, aan mij, alleen. Vader jaagt me weg. Hij
heeft gelijk. Van mijn huwelijk komt niets. Ik ga hier van
daan en kom nooit meer terug. En waar ik terecht zal
komen, ik weet het niet.
Anna: Vader! (Men draait zich om en ziet de bleeke
verschUning staan. Marie brengt haar naar voren. De stoel
van rechts wordt in het midden geschoven. Anna gaat
zitten. Ernst, die de droefgeestige verschijning ziet, verbijt
zich. Anna staart voor zich uit. Er is een pauze.)
ZEVENDE TOONEEL.
Anna - Willem - Johan - Marie - Baron - Ernst - Mulder.
Anna: Meneer de Baron. (Baron komt naar voren;
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rechts van de stoel blifft hij staan. Anna zit tusschen Vader
en zoon in.)
Baron: Ja, Anna.
Anna: U hebt hem weggejaagd. Dat hoorde ik.
Baron: Ja.
Anna: Zijn huwelijk. .
Baron: Daarvan komt niets.
Anna: Meneer de Baron, ik ga nu iets zeggen, wat
Vader alleen begrijpen kan. Vader is met God. U moet
mij beloven, dat U Uw zoon toch zult laten trouwen. U
moet al het mogelijke doen, dat zijn huwelijk doorgaat.
(Pauze.) Oh, ik weet heel goed, wat ik zeg. Daardoor
alleen zal hij een beter mensch kunnen worden. Want..
want dit alles zal hij nooit vergeten. Als het ooit nog in
hem opkomt om wat verkeerds to doen, zal hij aan mij
denken. Wilt U mij dat beloven? U mag hem niet wegjagen, want dat is niet goed. (Baron geeft geen antwoord.)
Wilt U mij de hand daarop geven? (Hij geeft de hand, die
zij vasthgudt. Tot Ernst): Denk in je verder leven aan dit
oogenblik, het zal je voor veel kwaad behoeden. (Zij

laat de hand los. De Baron is een paar passen teruggegaan,
kijkt voor zich uit.) Zoo is het goed gedaan, nietwaar
Vadertje?
Mulder: Ja, mijn kind.
Anna: Johan, vergeef me. Johan! (Johan en Marie naar

voren. Zij neemt zijn hand en brengt de handen van Marie
en Johan bij elkaar, houdt die even tusschen de hare.)
Marie—Johan. (Dan komt de dood. Men hoort haar zacht
zeggen, recht voor zich alt): Ik zie niets meer. . het licht
komt;.. zoo is het goed.. zoo is het goed. (Sterft heel
zacht. Ernst, Wiens krachten hem begeven, zakt langzaam op een stoel. Snikt.)
Doek.
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