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STR U EN SEE.
DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN .

Stoomdr . Lomin, Kirberger & van Kesteren, Amsterdam .

Johann Friedrich Struensee werd dell 5 Aug. 1737 to Halle aan
de rivier de Sale geboren, waar zijn vader prediker was . De jonge
Struensee, de tweede van zeven kinderen, studeerde in de medicijnen
en verkreeg, nauwelijks 19 jaar oud, den dokterstitel . Reeds vroeg
van het pozitief Christendom vervreemd, let hij zich met ijver op de
beoefening der Fransche filozofie toe en las met vrucht Helvetius en
Voltaire . Toen ziju vader in 1959 als Pastor primarius naar Altona
ging, volgde hij hem en werd hij daar als stadsgeneesheer aangesteld .
Als bekwaam arts en door zijn zeer gunstig uiterlijk en beschaafde
manieren aanbevolen, kwam hij weldra tot aanzien . Levenslustig en
eerzuchtig zocht hij onder de aristokratie zijne bekenden, maakte hij
schulden en stak hij zich in de avontuurlijkste plannen. Op aanbeveling van den Graaf Rantzau Aschberg, werd hij in 1768 lijfarts
van den jongen Koning Christiaan VII van Denemarken, evenwel
alleen gedurende de reis, welke die monarch door Duitschland, Frankrijk
en Engeland ondernemen ging . Struensee verwierf zich spoedig Christiaans gunst . Na diens terugkeer werd hij tot gewoon Lijfarts aangesteld en vestigde hij zich aan het hof to Kopenhagen. Ofschoon hij
in den aanvang zich alleen tot zijn beroep bepaalde, beschouwde
Karolina Mathilde, de zuster van George III van Engeland, hem
nochtans met wantrouwen . Eerst toen hij in 1770 den tweejarigen
Kroonprins bij diens inenting met goed geluk behandeld had, schonk
de Koningin hem haar vertrouwen en droeg zij hem de opvoeding haars
zoons op . Struensee verzoende haar met haar gemaal en steeg daardoor to meer in gunst . Hij werd tot voorlezer en weldra met den
titel van Konferentieraad tot Kabinetssekretaris der Koningin benoemd .
Hij had zich wellicht vroeger reeds een grootsche toekomst voorgespiegeld, maar hij achtte thands eerst den tijd gekomen om handelend
op to treden . Denemarken was een absolute monarchie, in de laatste
jaren evenwel getemperd door den overwegenden invloed eener aristokratie, die, meesteresse op hare goederen, een eigen rechtspleging
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en hare onderzaten als lijfeigenen bezat . Struensee begon den invloed
dier aristokratie to vernietigen door de opheffing van den Staatraad,
en maakte zich Kabinetsminister met een schier onbegrensde macht .
Hij dekreteerde : afschaffing van het lijfeigenschap, opheffing van de
rechtspleging der landheeren, geheele drukpersvrijheid, vernietiging
van alle monopolien, die enkelen bevoorrechtten op kosten van allen .
Hij schiep orde in de verwarde financitn, bracht eerlijkheid en zuinigheid in het beheer, uit hetwelk hij de lakeien verwijderde, die de
aristokratie als hare kreaturen daarin had gebracht. Maar de grootste
hervormingen, die nog tot heden Denemarken ten zegen ziju, werden
met zulk een koortsachtige haast en zulk een geringschatting van den
volksaard ingevoerd, dat ze den onderdaan als de ergste tyranny toeschenen, en daarvan maakten de overwonnenen gebruik om zich op
den hervormer en strengen heerscher to wreken .
Struensee vervulde heel Europa in het laatst der vorige eeuw met
bewondering . Hoe groot zijne gebreken ook mogen geweest zijn, de
nakomelingschap bevestigt het oordeel van den tijdgenoot en voegt
bij de hulde, die het genie toekomt, de vereering, die het slachtoffer
van bekrompenheid en intrige in hooge mate verdient .
Veel raadselachtigs blijft er schuilen in Struensees geschiedenis,
vooral wat diens laatste levensjaren betreft . De archieven, die de papieren
bevatten, welke op deze periode betrekking hebben, zijn deels vernietigd, deels verstrooid door Struensees opvolgers . Toch is er reeds
veel aan het licht gebracht wat in het laatst der vorige eeuw nog in
het duister school . De „Memoires de Falckenskiold" (Parijs 1826) en
,,Die Verschworing gegen die Konigin Carolina Mathilde and die
Grafen Struensee and Brand" van G . F . von Jenssen-Tusch, (Leipzig
1864) zijn tot dus verre de beste bronnen .

PER SON E N .

CHRISTIAAN VII, Koning van Denemarken .
KAROLINA MATHILDE, geboren Prinses van Grootbrittanje en
Ierland, zijn gemalin.
JULIANE MARIE, zijn stiefmoeder .
Erfprins FREDRIK, haar zoon, stiefbroeder des Konings .
Graaf RANTZAU ASCHBERG.
STRUENSEE.
ADAM STRUENSEE, zijn vader.
KOLLER .
VON EICHSTEDT .
Generaal VON G'HLER.
Mevr. VON GaHLER,
Dames der Koningin .
Freule VON EYBEN,
ENEVOL BRANDT .
THOTT,
ROSENKRANTZ,
Leden van den Staatsraad .
MOLTKE,
REVENTLOW,
BANNER
DANESKIOLD,
OTTKE,
Hovelingen
JESSUN,
SAMSOE,
Graaf HOLCK .
De Hofmaarschalk .

VI

Een Kamerheer.
De Burgemeester van Kopenhagen .
Een Kommies van Staat .
Een Officier.
Twee Matrozen.
Een Cipier .
Een Klerk .
De Kroonprins, een kind van drie jaren .
Twee knapen, een neger en een blanke ; de opperstalmeester, matrosen,
soldaten, mannen en vrouwen, hofbeamhten, een muziekcorps enz .

Tijd der handeling : 1770 tot 1772 .
Plaats der behandeling : de eerste vier bedrijven in de Christiaansburcht to Kopenhagen ; het laatste bedrijf in de Citadel .

EERSTE BEDRIJF .
tlntichambre in den vleugel van de Ckristiansburcht, door Koning
Christiaan VII bewoond. De stofeering is style Louis X V. Op
den achtergrond een porte-brisee ; ter linker- en rechterz!yde deuren,
waarvan de eene toegang geeft tot de vertrekken des Konings, de
andere tot die der Koningin Karolina Mathilda . B!~ bet opgaan
der gord!~n z~n verschillende heeren van 's Konings gevolg, alle in
jachtkostuum, in groepen verdeeld en met elkander in gesprek :
ecnige hebben sick uitgestrekt op de sofaas, andere op stoelen .
I.
Graaf BANNER, Graaf DANESKIOLD, Ridder OTTKE,
Geheimraad JESSUN, 7ustitie-raad SAMSOE .
BANNER, zich b~j een der groepen voegende .
Mija Heeren, niet then toon van heftigheid!
Waar 't Staatsbelangen geldt - en 'k twijfel niet
Of deze zijn 't, die thands u 't oog doen vonklen Gun' men het koud verstand den voorrang .
DANESKIOLD, lachend.
Banner,
't
De
De
In
Te

Geldt meer dan Staatsbelangen ; 't geldt
zacht-blauwe oogen mijner schoone Lays
wondre fee, die ieder harer blikken
goud weet om to scheppen, elken kus
doen verkeeren in een landgoed .
BANNER .
Arme

Benijdenswaardige !
DANESKIOLD .
Vooral het eerste ;
Want sinds den nieuwen dag die voor ons daagde,
Dank Struensee, der Alchymisten vorst,
Heb 'k huis en hof gestadig weg zien kwijnen :
Het is de tering waar geen kruid voor wast .
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STRUENSEE .

OTTKE.
Bewaak uw LaYs minder, blanke Othello !
En wis vindt gij het kruid dat a ontbreekt .
BANNER .
Vermeetle, die bet waagt then raad to geven!
Vergeet gij, dat de aanbiddelijke Lays
Geschenk is van Zijn Majesteit den Koning?
(Algemeen gelaeh .)
DANESKRSLD .
Dat is gelogen !
BANNER .
'k Hoop 't voor u, mijn vriend !
Want iedre gunst, die afdaalt van den troon,
Aanvaardde ik gaarne - maar toch d e z e niet .
(Algemeen gelaeh .)
DANESKIOLD .
Lacht, Heeren, lacht! 'k Erken : 'k ben zeer misdeeld,
Wie ik aanbid is in Parijs geboren,
En dus geen Deensche, wier bekoorlijkheden
Men steeds 't voordeeligst bij 't gewicht begroot .
Gelukkig gij, die altijd w e g e n moogt !
BANNER .
Bravo, bravo ! De reize door Europa
Deed a verkeeren, u bijkans nog meer
Dan onLen Heer en Koning : 't schertsend woord
Des vriends ontmoet bij a thands zijn gelijke,
Niet als weleer de spitse van het zwaard . Zoo 'k Koning waar' liet ik u allen reizen.
DANESKIOLD .
Maar 'k ried u dan : Beef hun een dokter mede
Als de onze was - een tweede Struensee .
OTTKE .
Toch, Banner! zulk een refs dunkt me overbodig .
Wat ge in den vreemde zoekt, gewerd ons bier .
Deed Orpheus' tier zelfs de olifanten hupplen,
't Recept van onzen dokter wrocht nog meer :
't Deed blauw bespeuren aan een Deenschen hemel,
En uil bij uil een wijl ter ruste gaan.
E e n nachtuil, en nog wel die 't schrilste krast,
Moet echter nog in slaap .

STRUENSEE .
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BANNER .
Geen politiek!
Heer Jessun, 'k geef van avond u revanche,
Voor 't minst zoo de Champagne 't niet belet .
En dan naar 't bal bij de Gravin van Holstein,
Heer Samstle! Op morgen we&r ter jacht!
Telde iedre nacht een dubbel aantal uren
DANESKIOLD .
Draag Struensee dien wensch slechts voor . Heer Banner!
De aartsvader Josua gebood de zon
En Struensee kan zeker meer dan hij .
JESSUN .
Toch wenschte ik, dat hij nooit verschenen ware,
De boerenzoon, die ons leert vrolijk zijn,
En 't hoofd to groot acht voor een narrekap !
BANNER.
Misschien is hij de beste nar, die ooit
Een Koning en zijn Eedlen schaatren deed
Ik mag een nar, die nar is zonder bellen !
(Uit de z~deur versch~rnt Struensee, een man van
32 jaren, schoon van gelaat, bevallig van nzanieren;
zedig, maar net in het zwart gekleed) .
II
De vorigen, STRUENSEE .
JESSUN.
Gij laat ons fang, zeer lang zelfs wachten, Dokter !
STRUENSEE .
Nu 'k om mij zie, toch zeker niet to lang .
Waar 't fijn vernuft elk woord to kruiden weet,
Bindt zich de Tijd zijn vlugste wieken aan .
BANNER .
Wis hebt gij nauw 't studeervertrek verlaten,
En naamt ge een spreuk juist opgevangen, mee .
Och, last de boeken dicht! Gij droegt tot nu
Een netten hofrok zonder pluis of vlek,
't Waar jammer zoo een spinweb dien bedierf
STRUENSEE .
't Is waar, Heer Graaf ! 't waar jammer, 't meest voor mij,
Die d a n niet meer zou voegen in uw kring .
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STRUENSEE.

JESSUN
T h ands voegt ge er w e 1 : 'k verheug mij dat gij 't weet .
DANESKIOLD .
Kom, Dokter ! voel mijn pols en then van alien .
Schrijf me een recept, waardoor mijn goede luim,
Die waarlijk bijna zieltoogt, weer herleeft .
STRUENSEE tot Daneskiold.
Uw pols klopt waarlijk, Graaf! als die van 't kind,
Dat aan zijn maag to kwistige offers bood .
't Recept is dus : een allerstrengst dieet .
(Men lacht)
DANESKIOLD .
Waar schuilt uw geest!
BANNER.
Toch is de zet wel aardig,
Mijn blanke Othello! Dokter, nu mijn beurt!
ST RU ENSEE .
Neen, niet uw pols : laat me & in de oogen staren .
Zij spellen mij uw zwak, dat kwaal kan worden
Indien gij 't niet verhoedt . Uw krachtig brein
Heeft veel behoefte aan werkzaamheid ; 'k geloof
Dat gij juist die behoefte schaars vervult .
BANNER .
Schoon ze ongevraagd is dank ik voor de les .
(De porte-brisee wordt opengeworpen, eenige o, ficieren
der l~jfwacht hosteeren zich in de vestibule, dan komt
Graaf Holck, de opperkamerheer, op) .
III .
De vorigen, Graaf HOLCK, dan MARIA JULIANA.
Graaf HOLCK.
Haar Majesteit de Koninginne-moeder!
(Allen, behalve Struensee, die op den voorgrond bl~jft
staan, scharen zich in twee r~jen van de vleugeldeur
naar de zjideur) .
Graaf HOLCK .
Heer Struensee herinner 'k de etiquette .

STRUENSEE.

11

Zijn ambt en stand wijst hem een andre plaats,
Dan die hij thands, gants argloos zeker, inneemt .
(Struensee buigt en voegt zich aan het eind van een
der achterste r jen . Maria ,7uliana, gevolgd van Brie
ministers ; z j draagt het grootkruis der Olifantsorde .)
MARIA JULIANA .
'k Bespeur Zijn Majesteit niet onder u !
BANNER .
Zijn Majesteit, straks van de jacht gekeerd,
Behoefde rust.
MARIA JULIANA
't Is waar : hij toog ter jacht .
Ik vrees altijd, dat van zijn zwakke krachten
joist door dat spel to veel gevorderd wordt
STRUENSEE, voortredende.
Integendeel, Mevrouw ! 't g e b r u i k der krachten
Brengt geen verlies, maar immer winst to weep :
En de natuur, des menschen beste moeder,
Verbiedt alleen verspilling .
MARIA JULIANA.
Onze wijsgeer
Blijft altijd even mild! Hij biedt zijn gaven
Aan alien aan, nog eer men er om bidt .
(Tot de anderen.)
En, Heeren ! was het loon den kampstrijd waardig ?
BANNER.
Zijn Majesteit alleen schoot zeven hazen
En kwetste een vos ; hij vond en volgde 't spoor .
Zelfs uren ver, eens everzwijns . . .
MARIA JULIANA.
Gij alien
Bleeft hem toch bij en waaktet op zijn schreden?
E e n misstap van het paard, e e n scherpe windvlaag
Waar licht in staat ons alle' in rouw to domplen
(Zj~ gaat naar de deur ter rechterz jde .)
STRUENSEE .
Uw Majesteit . . . ! zij dulde dat de dokter
Zich tegen welke stoornis ook verzet .
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STRUENSEE .

MARIA JULIANA .
De Koning zal 't gewis geen stoornis achten
Nu 't Rijksbelang een mondgesprek gebiedt .
STRUENSEE .
De Koning slaapt en hij behoeft de rust
Tot opbouw en herstelling . Heden avond
Verwacht hij al deze Eedlen aan zijn disch .
MARIA JULIANA .
Heer Struensee, wij wenschen niet to twisten
Schrijf gij recepten voor, dat is uw taak !
We ontveinzen echter niet hoe 't ons bedroeft,
• steeds to zien in 't zwarte kleed des wijsgeers,
Niet in den bonten rok des wonderdokters,
Die u, zooals men wil, zoo aardig kleedt .
( Tot Holck en de ministers .)
Gij, volgt mij !
(Z~j verdwijnt door de z~jdeur met haar gevolg ; alle
buigen diep ; de hovelingen houden zich van .Strrrensee
verwijderd, die alleen staat .)
OTTKE .
Arme dokter, hoe hij beeft
En arm souper dat dus wordt voorbereid !
Sliep h ij daar ginds wat minder, z ij wat meer .
BANNER .
Stil, onvoorzichtige! 'k zag dat Graaf Holck
• donker aanzag, en een donkre blik
Van hem spelt altijd onheil . - Zeg, Heer Dokter,
Die les was ongevraagd en smaakte niet .
STRUENSEE.
Die les verdiende ik - ja den bonten rok
Verborg ik al to lang ; dot 'k then verborg
Geschiedde uit zucht om steeds door kleurenwissling
• alien voor eentonigheid to hoeden .
Weg met des wijsgeers zwarten mantel thands!
Mijn Heeren, dat alle ernst voor scherts verdwijn !
Zoo lang de Koning sliep was gindsche deur
Gesloten voor u alien - thands niet meer !
Zijn Majesteit is uit zijn slaap gewekt
En stelt uw bijzijn nii op hoogen prijs .
(Z~j weifelen .)

STRUENSEE .
Vreest gij Graaf Holck? Hij doet den Koning gapen !
Gij weifelt nog? zegt vrij dat ik u dreef .

BANNER .
Durft ge allen? dan verlossen wij den Koning !
(Allen door de z dear of )
IV

STRUENSEE alleen .
STRUENSEE .
Niet een van hen, die mij begiijpen zou .
Zoo 'k tot hem zei : wees gij mijn rechterhand,
Voer nit wat ik gedacht heb . . . . Arme dwaas,
Die 'k ben, 'k vergeet reeds wecr den bonten ruk!
Waarom den strijd . then ik hier strijden moet,
Ontweken, ja ontvlucht? Waarom niet lang reeds . . . ?
Waar is de Aaron, die een Mozes volgt
En volgen moet, wil Mozes schepper zijn?
Er ware er een . . . ! Zoo mij die vrouw niet haatte . . !
Weg met dat beeld !
V.

De vorige, majoor KOLLER .

KOLLER .
Alleen ?

STRUENSEE .
Hoe zoo gejaagd?
Hebt gij de hulp eens dokters noodig?

KOLLER .
Ja
Versta mij echter wel : van 's K o n i n g s dokter .
E e n gunst slechts !

STRUENSEE .
Gunsten schenkt Haar Majesteit
De Koninginne-moeder, ik recepten .

KOLLER .
Die meenge gunst der Koninginne moeder
Ten grave deden gaan ! Dus uw recepten
Kies 'k boven al de gunsten van Julian
.Haar gunstling Holck zag in den zesden graad
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STRUENSEE.

Een bloedverwant, die afstak bij zijn neven
En nog niet leefde van des Konings schatkist
Welnu, dien neef diende ook een ambt verschaft,
En wel bet mijn 'k Ben niet van Deenschen adel .
'k Bezit niet een beschermer, en alzoo
Ben 'k evenzeer to vreezen als de slak,
Die zich op 't pad waagt en vertreden wordt .
O zoo 't eens oorlog werd! Zoo 'k al die jonkers,
Die in de alkoof hun riddersporen wonnen,
En in 't boudoir den naam en 't loon des helds Zoo 'k al die jonkers voor een batterij
Geschaard zag en hun moed aldaar mocht proeven
Maar neen, bet is de gouden eeuw der lauwheid!
Geen moed maar slechts geboorte wordt gevergd,
Of wel de buigzaamheid van 't kruipend dier,
Dat slang in 't bosch en hoovling beet alhier .
ST RUENSEE .
Licht is de verf waarmee gij maalt wat bout !
Majoor, gij denkt dat ik u helpen kan
En zeker ook dat ik u helpen wil .
Gesteld ik k a n, maar wat toch doet a denken
Dat ik ook w i 11 e n zal ?
KOLLER .
Uw schranderheid.
't Gevaar dat mij bedreigt, bedreigt ook u ;
In mij redt gij it zelven .
ST RUENSEE
Stout gesproken,
En ook oprecht mij wat ge denkt bekend !
Ge zijt een realist en hebt verstand,
Berekenend verstand ; ver kunt gij gaan,
Zeer ver zelfs, zoo Graaf Holck bij d' eersten tred
U slechts de Achillespeeze niet doorkerft .
Niet waar, niet slechts de vrees van of to dalen,
Maar ook de vrees van niet to kunnen stijgen
Doet u naar hijstand omzien? Gij hebt eerzucht.
'k Veroordeel niet dien prikkel, die altoos
Tot arbeid spoort, tot grootschen arbeid vaak
En nooit verslapt . Paart zich aau de eerzucht moed,
Dan wordt de kracht vertienvoud en bevleugeld,
Dan slaagt de man, waar zelfs de Titans faalden,
Neemt hij den Hemel in. Gij toonde uw eerzucht,
Weldra misschien toont gij mij ook uw moed

STRUENSEE .
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KOLLER .
Gij wilt dus . . . ?
VI .
De vorigen, Graaf VAN RANTZAU-ASCHBERG .

RAN TZA U.
Struensee, mijn waarde vriend . . . !

STRUENSEE .
Graaf Rantzau ! . . . hier !
(Tot Koller )
Ik ken uw wenschen thands .
Is de eerzucht 't hoofd, dan zij de moed de hand ;
Wat gene wil, grijp deze!
(Koller

af.)

RANTZAU .
Of ik 't orakel
Van Delfi hoor! Moderne Pythia,
Wat spelt gij then geloovige?

STRUENSEE.
Wellicht
Een toekomst, waaraan gij niet zult gelooven,
Zoo gij de sceptikus gehleven zijt,
Dien gij weleer u toondet .

RANTZAU .
Steeds nog ziener,
Apostel van een nieuwen dageraad
En dweeper met den gulden vrijheidsgeest,
Die wel den moker voert, maar niet den troffel ;
Wel afbreekt, maar niet opbouwt ; zelfs het pain
Door andren nog laat ruimen? . . . Te Altona
Kon ik 't mij denken - aadmend in een sfeer,
Waar de gelijkheid heerschte en heerschen moest,
De sfeer van 't echte burgerlijke zijn,
Waar men nog nooit aan indigestie stierf
En altijd van verveling! Maar nog hier
Behebt to zijn met zulk een jonglingskwaal!
Dat nog to zijn na een volbrachte reis
Door half Euroop . . . 't gaat mijn begrip to boven .

STRUENSEE .
Zoo ik het laatste erkende waar' ik kwetsend .
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STRUENSEE
RANTZAU .
Och, wees bet liever nog dan filantroop !
Doe eer nog twijflen aan uw savoir vivre
Dan aan uw oordeel! Filantroop, hoe dom!
Ten zij de naam 't verguldsel zij der pille
Die men zijn naaste duur verkoopen wil .
Zou dit bij u zoo zijn? Wat gij bier waart
Zou 't bijkans mij doen denken ! Struensee,
Wis uit filantropie hebt ge aan dit hof
De glad gekemde pruik weer op doen krullen,
In 't stramme been de dansmanie gejaagd,
't Goud door de mazen van de maagre beurs
Doen glijden over 't laken van den speeldisch?
Wis uit filantropie deedt gij den Koning
't Is waar, zijn leed - maar ook zijn kroon vergeten?

STRUENSEE .
Heer Graaf! . . . 'k Verwachtte een andren toon van u!

RANTZAU .
Gij hebt gelijk - 'k heb u misschien verwend
Toen 'k u als arts den Koning aanbeval
En u . . .

STRUENSEE.
'k Vergat uw diensten niet, Heer Graaf

RANTZAU .
Tot lijfarts deed benoemen, toen had ik
Verwacht, dat ge als hervormer op zoudt treden ;
Hervormer, maar een ander als ge u toondet.
Vergat ge wat wij to Altona bespraken,
Dat Rusland, dat in Kopenhagen heerschte,
Onttroond moest worden? - en het heerscht er nog!

STRUENSEE.
Nog was 't mijn ure niet

RANTZAU .
En daarom liet gij
In Glucksburg mij in ballingschap verteren?
Een woord van u, gefluisterd tot den Koning,
En 'k waar terug ontboden aan het hof

STRUENSEE.
Nog was 't mijn ure niet : en dan, Heer Graaf!
Gij zij t terug .

STRUENSEE .
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RANTZAU .
't Is waar, maar sneller nog
Dan 'k herwaards kwam keer ik naar Glucksburg weer,
Zoodra Julian of Holck mij hier ontmoet .

STRUENSEE .
Hoe nu, Heer Graaf! gij waagdet hier to komen
Terwijl 't verlof daartoe u nog ontbrak ?

RANTZAU .
'k Verwacht, vriend-lief! dat gij 't mij zult doen geven,
Of liever dat gij 't overbodig maakt.
Gij zwijgt, hoewel gij weet wat ik bedoel? Arts, hebt ge hoop den Koning op to richten?

STRUENSEE .
Neen, dat gaat ver de wetenschap to boven .
Verzachten kan zij . . . door verstrooiYng slechts .
Dat wil, dat doe 1k . Grijze v6or den tijd,
Heeft hij zijn kracht niet in des levens strijd
Maar wentlend in des levens slijk verspild,
Tot de natuur niet meer herstellen kon .

RANTZAU .
Men deed hem die verspillen, Struensee !

STRUENSEE .
1k weet het - en nog meer! Zijn krachten waren
Reeds ondermijnd eer hij ze zelf verspilde .

RANTZAU.
Men sprak eens van vergif . . . Gij zwijgt? 'k Begrijp u .
,Gij noemt geen naam, toch zweeft die op uw lippen . . .

STRUENSEE .
Heer Graaf! . . . Gij spreekt niet slechts, naar denkt voor mij ;
't Is meer dan 'k ooit van iemant durfde vragen .

RANTZAU .
\Vis mist gij nog 't bewijs? Voorzichtige,
Die z6o lang zwijgt, die z6o Lang zwijgen kan!
Of zijt gij ook gelijk zoo velen reeds
Geboeid aan haar triomfkar. Buigt gij ook
Voor 't outer van Juliane-Afrodite?
Vriend-lief, niet in then tempel ligt uw toekomst

STRUENSEE .
hunt gij mij dan een andren wijzen, waar
Een machtiger godinne troont en heerscht?
2
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STRUENSEE .
RANTZAU .
Ten laatste toch heft gij een slip des mantels .
Waarme6 ge u hier aan 't hof voor elk verbergt,
Maar mij toch niets verbergen kost! Wie ooit
Den goochlaar zag herkent den wonderdokter :
Wie Struensee gekend heeft to Altona,
Zoo schaars omringd van lijders die hem beidden,
Kent ook den lijfarts Zijner Majesteit,
Die 't gantsche hof doet knielen voor zijn poeders
Stil, word niet boos om deze erinnering .
Ik meen het goed met u ; ik bleef dezelfde .
Maar waar de zaaier zaait, wil hij ook oogsten,
En hij ontwaart op d' akker nog geen kiem .
Hij zal het n6g aan wind en weder wijten .
Niet aan de korl, die hij heeft neergestrooid,
En d' akker dus n6g niet herploegen . Vriend,
De machtiger godin, zij is Mathilde . . .
Wijd hiar uw dienst : ik ried u dit reeds lang,

STRUENSEE .
De Koningin . . . ? zij haat mij !

RANTZAU .
En gij haar?
Welmi, de politiek leeft niet van liefde .
Het kirren van de duff past in het groen,
Niet in de raadzaal . Vriend, gij m o e t haar winnem
Zij slechts is 't tegenwicht, dat in de weegschaal
De zwaarte van Juliana overwint .
De Koning leent zoo willig u het oor ;
Verzoen hem met zijn jonge schoone vrouw
En laat dhn mij de zorg voor 't verdere over .
Ik zal erkentlijk zijn : in plaats van Holck
Wordt ge opperkamerheer, wordt dus 't bestuur
Der feesten en vermaken u bevolen
Licht wast er nog een staatsman nit den arts .

STRUENSEE.
Maar toch alleen zoo gij hem leiden wilt !

RANTZAU .
Thands aan den arbeid! Breng mij naar den Koning .
(Hy treedt naar de z!Vdeur ; deze wordt geopend ;
Maria 7uliana treedt binnen, gevolgd door Graaf
Holck en de drie ministers . By den blik op Rantzau
en Struensee doet z~i haar gevolg vertrekken .)

STRUENSEE .

VII.
De vorigen, MARIA JULIANA .
MARIA JULIANA .
Graaf Rantzau-Aschberg! Toch geen ongeval
Dreef u uit de eenzaamheid van 't vredig oord,
Dat u naar 'k hoor zoo lief geworden is?
Ik weet hoe hoog gij 's dokters kennis stelt,
En dus . . .? Gij andwoordt niet? Ik vrees bijna
Dat u de lucht van Kopenhagen schaadt,
Ze op uw gestel alrea nadeelig werkt . Ware ik geen onderdane van den Koning,
Ik riep u 't welkom toe : thands mag ik niet.
RANTZAU.
Ik ken mijn schuld - en onderga de boete.
Hoe zwaar ook zal die mij nog minder drukken
Dan wel 't besef van 's Konings ongen2,
Thands door Uw Majesteit mij wear herinnerd!
Wis gunt gij mij Ben woord tot mijn verschooning.
Heer Struensee ontbood mij, voor bet mint
Ik leidde 't of uit wat mij werd bericht .
En daar hij zoo nabij Zijn Majesteit .
MARIA JULIANA.
In 's Konings slaapvertrek zich meest beweegt,
Zoo dacht gij ook, dat wis Heer Struensee
Des Konings wil het best u kon vertolken,
Vooral nu niet die wil met d' uwen streed .
(Tot Struensee.)
Ik had gedacht, dat slechts de wetenschap
Uw aandacht waardig werd gekeurd, Heer Dokter !
Maar 'k merk dat gij de grens van uw gebied
Hebt uitgebreid . Zou ik vernemen mogen
Wat u vermoeden deed, dat 's Graven komst
Zijn Majesteit niet ongevallig ware?
STRUENSEE .
Ik ried Graaf Rantzau niet tot dezen tocht,
Maar ik begrijp wat hem daartoe bewoog
En dat hij rekende op den steun des Konings .
Graaf Rantzaus naam hield steeds een goeden klank
In 's Konings oor .
MARIA JULIANA .
Wij meenden 't tegendeel ;
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STRUENSEE .

Maar oordeelden onjuist - dat is de zin
Van wat ge zegt .
(Men hoort in het aangrenzend vertrek het aanstooten
van glazen en levendig gjuich.)
'k Zou onrechtvaardig ziju
Zoo 'k langer u terughield nit het rijk,
Waar gij verdient to heerschen als gebieder.
E e n raad slechts in 't belang zelfs van uw scepter :
Blijf immer in het ziekvertrek des Konings
En waag u nooit daar buiten . Zoo gij 't deedt,
Zijn Majesteit, die gij thands lachen doet,
Mocht ge eens doen geeuwen - en dat waar gevaarlijk!
STRUENSEE.
'k Begrijp misschien waarop gij doelt, Mevrouw
Ja, heden morgen waagde ik 't om den Koning
Te wijzen op den band, waarin de drukpers
In Denemarken zucht, en op de schennis
Van 't edelst recht door zulk een ketening .
'k Ontveins niet wat ik zeide, neen veeleer
Herhaal ik 't : hopend in Uw Majesteit
Een bondgenoot to erlangen . De censuur!
Een boei gelegd om wat onstoflijk is,
Om wat den mensch tot mensch maakt ! De eene broeder
Zal d' adelbrief des andren dus verscheuren!
Wie geeft hem 't recht daartoe? Zijn allen niet
Gelijken in hun streven naar de waarheid?
Hoe zal dan de een tot d' ander kunnen zeggen
'k Wit dat ge denkt als ik of dat ge niet denkt
Als gene denkt . . .?
MARIA JULIANA.
Bravo, bravo, Heer Dokter !
Wis had de Koning slaap, dat hij van morgen
Niet eveneens als ik 't heeft toegejuicht .
STRUENSEE .
Mevrouw, een scherts gelijkt soms een coquette,
Die door haar spel 't gezach, dat zij bezit
En nit to breiden denkt, voor altijd inboet.
(H~j buigt en verdwiint in het z~jvertrek waar men
weder de glazen hoort rinkinken .)
VIII .
MARIA JULIANA, RANTZAU .
MARIA JULIANA, zacht .
Hoe onbeschaamd!

STRUENSEE .
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RANTZAU, evenzoo.
Voor goed zijn zij gescheiden.
(Luid.)

Uw Majesteit vergunt dat ik den Koning . . . ?
MARIA JULIANA .
Uw arm, Heer Graaf! 'k heb met u raad to plegen .
Vw vriend doet wondren hier : de kwaal des Konings
Wijkt schier op zijn gebod .
RANTZAU .
Uw Majesteit
Gelooft hem machtiger dan hij zich zelven,
En toch . . . bescheiden is de wijsgeer niet .
Hij noemde straks den Koning onherstelbaar,
Niet door de kwaal, geerfd misschien van de ouders,
Maar door 't vergift dat eens . . .
MARIA JULIANA .
Vergift? Denkt hij
Zijn Majesteit vergiftigd?
RANTZAU .
Ja, Mevrouw !
En toovenaar, zoo als hij gaarn wil zijn,
Beweert hij niet de daad slechts, ook den dader
Herkend to hebben .
MARIA JULIANA .
Wien heeft hij genoemd?
RANTZAU .
Juist wilde hij 't mij toevertrouwen, toen . . . .
Uw Majesteit hier binnentrad.
naar den achtergrond wmzdelend
aan Rantzaus arm .

MARIA JULIANA,

Hoe jammer,
Dat ik juist kwam, want anders wist gij 't reeds!
Spreekt gij hem weir dan moet gij 't daadlijk vragen .
RANTZAU.
'k Beloof het u .
MARIA JULIANA .
'k Hou veel van tooverij .
(Beiden af.)
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STRUENSEE .
Ix.
CHRISTIAAN VII, STRUENSEE, BANNER .
(Uit het z~ivertrek treedt Struensee met den Koning
onder den arm. Deze is een jongeling van ruim
22 jaren ; het gelaat is doodsbleek, de oogen zqrz
als verglaasd. Hij is beschonken en houdt een
broken glas in de hand.)
CHRISTIAAN .
Lucht . . . lucht . . . benauwd !
ST RUENSEE .
Leg hier u neder, Sire !
(H~ leidt hem naar de sofa, waar Christiaon nederz~jgt) .
Arm menschenkind, dat elk genot misbruikt !
Hij sluimert in!
(Hji voelt hem den pals en b%ft hem een
oogenblik aanzien .)
Toch is dat leven kostbaar.
(Het gejoel en gedruisch vermeerdert . Naar
de deur Mend.)
Stil, Heeren, stil!
BANNER, onzichtbaar .
Kom, Struensee, blijf hier!
(Doze treedt het z~jvertrek binnen .)
X.
CHRISTIAAN VII, daarna Koningin MATHILDE en
STRUENSEE.
(Een oogenblik b%ft de sluimerende atken ; dan wordt
de deur ter linkerzjide geopend . De Koningin zit
behoedzaam in het rond en treedt binnen .)
MATHILDE
Het kost mij veel om Rantzaus raad to volgen .
Ik beef . . . Zoo mij Juliane weer terugwees
Maar neen, niet langer duld ik wat ik cluldde!
De Koningin ben i k !
(Zy treedt naar de tegenovergestelde zjide. Het gJoel
der feestvierenden wordt weder gehoord. Zij deinst terug.)

SIRUENSEE .
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CHRISTIAAN.
Champagne! ik wil
Dat mij de blonde schenkt . . .
(Mathilde bemerkend.)
Hier, blonde deerne !
Vul 't glas . . . een kus!
MATHILDE.
Herkent ge mij niet, Sire?
CHRISTIAAN .
Een lieve meid! kom hier !
MATHILDE
Kom tot u zelven!
(Zy knielt naast hem neder en vat z!~n hand.)
CHRISTIAAN .
Zwijg, Dokter! Ik wil vroolijk wezen ; 'k wil
Haar bij mij zien . . . wat poezle hand! een kus!
Tien, twintig! Kom hier naast mij zitten - hier!
(Struensee versck,nt met een glas water op den
drempel.
Gij wilt niet, feeks ?
(H~i slaat haar in 't aangezicht .)
MATHILDE

opr~zend.

0 schande, schande !
STRUENSEE hem b~i den arm nemend.
Sire,
Zie wat gij deedt! - Ik bid u hier to blijven,
Mevrouw, hij moet erkennen wat hij deed,
In zijn belang . . . ook in bet uwe . - Sire !
Gij heht een vrouw beleedigd, en die vrouw
Is Koningin van Denemarken .
CHRISTIAAN .
Wat?
Wat meent gij?
STRUENSEE .
Op de kniLn, Christiaan
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STRUENSEE .
MATHILDE.
Heer Dokter, om Gods wil . . . ! bedenk, 't is schennis
Der majesteit .
(Christiaan poogt van de sofa op to staan .)
Tot den Zoning .
'k Vergeef u wat ge deedt .
Mijn kracht tot dulden is geoefend, Sire !
Zelfs dezen hoon torscht zij als de andere ook.
CHRISTIAAN .
Hoe komt gij hier? Vertrek!
(Tot Struensee .)
En gij . . . ga heen 1.
STRUENSEE .
Vraag eerst uw gemalin vergifnis, Sire!
MATHILDE.
Ik bid u, ga . . .
STRUENSEE .
Gij z u 1 t die vragen . . ,
CHRISTIAAN, stampvoetend.
Zwijg
Mijn moeder had gelijk : ik ben uw Heer!
Ik jaag u weg!
STRUENSEE .
Maar eerst zult gij u buigen .
(Christiaan krimpt onder den blik des Dokters ; h
biedt wedrstand, maar de knieen knikken en h
valt voor Mathilde neder.)
MATHILDE, hem ophejend.
'k Heb 't u reeds lang vergeven, Cbristiaan!
Neen, niet nit dwang, maar nit genegenheid
Buig zich uw voet en lispel gij me een woord,
Zoo zelden nog van u vernomen, toe.
Bescherm mij, Christiaan! bescherm mij tegen . . .
Mij-zelve!
CHRISTIAAN .
Ja, we zullen morgen salm
Gaan jagen . . . salm gaan wandlen . . . maar dan moet ge
Ook trictrac leeren spelen . Sttuensee,
Leer gij haar trictrac spelen!

STRUENSEE
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MATHILDE, zich afwendende.
0 mijn God !
STRUENSEE.
Gij hebt mij weggejaagd - thands ga ik, Sire!
CHRISTIAAN .
Neen, neen ! Mijn hoofd !
STRUENSEE.
De drift is u noodlottig .
CHRISTIAAN .
Verlaat mij niet . . . Mathilde . . . vraag 't voor mij !
MATHILDE .
Heer Struensee pleeg met zich zelven raad . . .
(Tot Christiaan .)
Tot morgen zoo gij 't wilt . . .
STRUENSEE .
Haar Majesteit
Vergunt mij dat ik haar geleide?
MATHILDE, kort en hoog henz terugtoiizende .
Neen !
(Z!v snelt heen .~
XI.
CHRISTIAAN, STRUENSEE
STRUENSEE, haar nastarende.
Wat was dat?
CHRISTIAAN .
Gij gaat niet : gij blijft mij bij .
Mijn beste vriend!
STRUENSEE .
Wat zou 't u baten, Sire,
Zoo 'k bij u bleef? Gij noemt me uw besten vriend?
Zoo lang gij dat gelooft kan ik 't ook zijn ;
Maar gij zult dat niet lang gelooven, Sire !
Straks komt tot u een ander en vertelt
Dat ik uw vijand ben en gij gelooft het .
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STRUENSEE .
CHRISTIAAN .
'k Geloof het niet .
STRUENSEE .
Zoo zeker als ge steeds
Haar Majesteit, die recht heeft op uw troon,
Die recht heeft op nog meer, verstooten hebt .
En, Sire, slechts Mar arm geeft d' uwen kracht.
CHRISTIAAN .
Weluu, ik zal voortaan . . .
STRUENSEE .
Haar Majesteit
De Koninginne-moeder en Graaf Holck
Verbieden 't.
CHRISTIAAN.
Maar wij willen 't, wij, de Koning!
STRUENSEE .
Gij zult dat zijn zoodra z ij niet meer heerschen .
Vaarwel!
CHRISTIAAN .
Blijf bier, blijf bier! Wat moet ik doen?
STRUENSEE.
Dat, Sire ! moet gij weten.
CHRISTIAAN, verheugd.
'k Weet het ook .
Gij hebt gelijk, . . o ja 'k begrijp het goed,
Heel goed. . . wat was het ook?
STRUENSEE, schr~Vft eenige regels en biedt
bet papier hem aan.
Zie hier 't besluit,
Dat Koningin Juliane en ook Graaf Holck
De vrijheid geeft van 't hof zich to verwijdren .
CHRISTIAAN .
Dat meende ik . . . juist!
(H~j teekent .)
Thands blijft ge toch, niet waar?

STRUENSEE .
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STRUENSEE schellend.
Thands kan ik, Sire!
(Tot een kamerheer)
Is Koller in 't paleis?
(Deze buigt .)
Zijn Majesteit ontbiedt hem .
(De kamerheer af.)
CHRISTIAAN, geeuwend.
Hebt ge morgen
Wat nieuws?
STRUENSEE .
Ja, Sire!
CHRISTIAAN .
Maar toch geen souper?
XIi.
De vorigen, KOLLER .
STRUENSEE, hem 't papier gevend.
Volvoer then last, Heer Koller - zonder ophef.
Graaf Holck laat gij de grenzen overvoeren .
Haar Majesteit de Koninginne-moeder
Verzoekt gij, u naar Vredenburg to volgen .
Beleid en moed ! Tot webrziens, K o l o n e l!

TWEEDE BEDRIJF .
I.
E€u zaal op Christiansburg. flan den wand hangers beelteezissen
van Noordsche kr~jgers en Koningen ; laken porti~res bedekken de
deuren aan wedrsz~jden ; een tafel met een groen kleed bedekt, op
welks slippen het koninkl~Vk wapen is gestikt ; daaronz been eenige
etoelen en een leuningstoel op een verhevenheid met het groote
rijkswapen en een vergulde kroon ; papier, pennen en inktkokers ;
de deur op den achtergrond staat open en doet een vestibule zien,
war een wacht van soldaten der garde post heeft gevat . Bij het
opgaan der gord~jn verschynt BRANDT, gevolgd door EEN KAMERMEER . De wacht staat voor Brandt aan .

BRANDT, opkomend.
Den Konferentie-raad wenschte ik to spreken .

DE KAMERHEER .
Heer Struensee werkt in zijn kabinet
En heeft ons streng verboden hem to storen .
Die arbeid duurt reeds dagen achtereen . . . .

BRAND T .
Welnu?

DE KAMERHEER.
'k Verzweeg aan Zijn Genade niet mijn vrees,
Dat dit bij langen duur het sterkste brein,
Dus ook het zijn, zou kunnen schaden.

BRANDT.
Zoo.

DE KAMERHEER.
En niemant meer dan ik weuscht Zijn Genade
't Behoud der kracht, waarvan zij blijk geeft, toe .

BRANDT.
Heer Struensee stelt dit gewis op prijs .

STRUENSEE .
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DE KAMERHEER .
Mag ik dit woord gelooven?

BRANDT .
Ik lieg nooit .

DE KAMERHEER .
'k Vraag duizendmaal verschooning, maar uw goedheid
Kon mij misscbien gelukkig willen maken
Door mij de gunst, die 'k eens genieten zal,
Me als werklijk reeds geschonken voor to stellen .

BRANDT .
Genoeg! klop aan die deur en meld mij aan .

DE KAMERHEER .
Ik bid u, Heer, breng mij niet in gevaar !
Den hofmaarschalk, Graaf Ottke, dus mijn meerdre,
Bekwam bet slecht.

BRANDT .
Den man, die zijn kwartieren
Niet meer to tellen weet? Den trotschen gek?
Wat overkwam hem dan?

DE KAMERHEER .
Gij weet het niet?
Uw Edelheid wijdt zich zoo zeer den Koning
Dat zij het hof schier afsterft .

BRANDT.
Nu, Graaf Ottke. . .?

DE KAMERHEER .
Trad straks 't vertrek van Zijn Genade binnen,
Hoewel hij niet was opontboon ; 't was stout .
't Bekwam hem slecht ; veel sneller dan bij kwam,
Stoop hij terug, de doodskleur op 't gelaat .

BRANDT .
En gister nog was hij uw vriend, niet waar?
'k Begrijp hoe gij genet!

DE KAMERHEER .
Heer Brandt, niet zoo!
Het deed mij werklijk leed, dat juist Graaf Ottke . . .
Maar 't Staatsbelang gaat boven alles toch .

BRANDT .
Wat noemt gij wel een Staatsbelang?
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STRUENSEE .
DE KAMERHEER .
't Belang. . .
't Belang van Zijn Genade . . . van den Koning . . .
En wat de Koning wil dat wil de Staat .
Drie maanden is 't gele~n, dat Zijn Genade
Zich afsloot zoo als thands, en plotsling klonk 't :
De drukpers zij van alle banden vrij !
't Is 't schoonst geschenk ooit aan een yolk geboden .
De drukpers vrij ! geen boei meer voor het brein!

BRANDT .
'k Begrijp uw vreugd - die boei moest ii vaak knellen .
(De zijdeur wordt geopend )

DE KAMERHEER,

laid.

Een nieuwe dag verrijst voor Denemarken !
II .
De vorigen, STRUENSEE.

STRUENSEE, nag onzichtbaar.
Wie is daar?

BRANDT .
Ik, Heer Konferentie-raad !

STRUENSEE, optredend.
Gij, Brandt! Waarom kwaamt gij niet daadlijk binnen?
(Tot den Kamerheer .)
Of hebt gij soms Zijn Edeiheid weerhouden?
Drat heette ik u toch niet .

DE KAMERHEER .
Maar Uw Genade
Beval dat niemant . . .

°TRUENSEE, hen heenwenkend.
Het is wel .
III .

STRUENSEE, BRANDT .
STRUENSEE .
Wat iemant
Of niemant is leert nooit zoo'n kamerjonker,
Die 't ambt misschien reeds erfde van zijn vaderen,

STRUENSEE .
En, toch nog fier, op 't aadlijk wapenbord
Het tal kwartieren toont. Mij dunkt : dat ambt
Verdraagt zich slecht met den modernen tijd .
Misschien dat de edelman, die hofknecht werd,
Toen 't vuistrecht in Euroop den scepter zwaaide,
't Fluweel nog soms deed schuilgaan in den kolder ;
Thands blijft het goud-borduursel ongekreukt,
En heeft de hand niet meer naar 't zwaard to grijpen,
Maar slechts naar 't glas of 't ledig bord des meesters .

BRANDT.
Licht is de kloof, die 't n u en 't g i s t e r scheidt,
Zoo wijd niet als ge denkt . Erken ik ook
Uw scherpen geest, toch dunkt me dat uw oog
Zijn blikken in 't verschiet wat verre heenstiert
En, daar 't het matelooze poogt to meten,
Van 't meetbare al to vaak de blikken wendt .

STRUENSEE.
Ik dank u . Elk van ons vervull' de plaats,
Die 't Noodlot hem bereiken deed . Wie de Elbe
Of welken stroom ook langs stiert, speure de oevers,
Den horizon, die zijn gezicht bepaalt .
Maar wie de golven snijdt van d' Oceaan
Bespeurt geen grens ; hij ziet den horizon
Steeds deinzen, deinzen altijd even snel,
Als hij zich zelv' beweegt op 't vlak der waatren .

BRANDT.
Toch voegt then man een dubbele waakzaamheid,
Want meenge zandbank dreigt, maar in 't verborgne.

STRUENSEE .
De Wetenschap beheerscht het roer . . .

BRANDT .
Te trotsch
Om 't peillood uit to werpen, strandt ze vaak .
De klip verrijst, al heeft de Wetenschap
Haar nog in haar registers niet geboekt .

STRUENSEE .
Dan strande zij ; haar schipbreuk leere een ander .
Het peillood komt alleen der kustvaart toe,
Der onkunde en der kinderlijke vreeze!

BRANDT, heftig.
Der vreeze. . .?
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ST RUENSEE.

(Na een pause, week .)
Neen, o neen, geen kampstrijd nreer,
Die spelend aanvangt en vaak ernstig eindigt !
'k Vertrouw mij zelven niet, neem ik een laps,
Zij ook de vlijmspits afgeknot, ter hand .
En dan een strijd met u! Het zoude een strijd
Des jongren broeders tegen d' oudren zijn,
Een strijd, waarop geen zegepraal kan, volgen,
Maar slechts verlies voor hem die overwint .
STRUENSEE .
Heb dank, mijn vriend! voor zulk een lieflijk woord .
'k Gevoel bet, geen vijandelijke God
Kan onze ideen ooit ten strijd doen gaan .
Zijt gij niet mijn, door onverbreekbrer band
Aan mtj gehecht, dan 't kind aan hem die 't voortbracht?
0 Brandt, 'k herdenk zoo vaak de heerlijke uren,
Doormijmerd aan uw zijde to Altona .
Hoe 'k in den edelman, die in then naam .
Eerst slechts bet voorrecht prees, om als zoo velen
Van zijn gelijken woekerplant to zijn,
Weldra een kiem van eigen leven waarnam,
Een vruchtbre kiem, die 'k wasdom geven mocht.
Herinnert ge u bet wielend molenrad,
Waarbij gij stondt, waarop gij peinzend staardet,
Toen 'k u voor 't eerst ontmoette? 't Wentelde om
En om en stond niet stil, totdat de kracht,
Die 't voortdreef, zich verplaatste of rusten ging .
Dat is een beeld der menschheid! riep ik uit .
Het is verraad gepleegd aan heel de schepping,
De kracht die in ons leeft met ondank loonen,
Als wij niet werken, elk der raadren vatten,
Dat op ons ingrijpt. . . 0 wat schoone tijd !
Het schijnt mij toe, als waren wij veel jonger,
Veel frisscher, veel meer hopend . . . !
BRANDT .
Dan . . .? Dan nu . . ?
Ge zijt een dweeper, een van de ergste soort .
Ik haat het gantsch geslacht . . . behalven u.
Geloofde ik aan der Hindoes zielsverhuizing,
'k Zou denken, dat gij eens een gems geweest waart,
Die klauterde op de spits der hoogste bergen,
En ik een mol, die op de vlakte kroop
En 't wonderwel met de aard to vinden wist .

STRUENSEE .
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STRUENSEE, nit z~rn gepeins ontwakend .
Neen, 't is geen beeld uit nevelen gebootst.
Wat wij daar ginds bepeinsden treedt in 't leven!
BRANDT.
lk hoop het, vriend! en dat de kracht van Atlas
Moog wonen in uw schoudren ; want als hij
Moet gij alleen een gantsche waereld torsen . . .
STRUENSEE .
Neen, Diet alleen . . . Staat gij mij Diet ter zij ?

BRANDT .
lk deed het - maar Diet langer is 't mij mooglijk :
Voortaan juiche ik van v e r r e uw zege toe

STRUENSEE .
Hoe, mij verlaten . . .? Gij zoudt mij verlaten ?
Wat demon legt dat denkbeeld u in 't brein?
Kwetste ik? Deed ik wat kwaad was in uw oogen?

BRANDT.
lk gaf uw wensch gehoor, toen gij Graaf Holck
Verdreven hadt ; 'k aanvaardde wat gij me aanboodt .
Vertrouwde van den Koning werd mijn ambt.
Vertrouwde? Noem het liever slaaf! Het walgt mij !
Hij wandelt en hij eischt mijn schaduw, slaapt
En vergt dat ik zal droomen zoo als hij .

STRUENSEE.
Dus de arme is. Dog Diet arm genoeg ; hij moet
Nog armer zijn Hij is aan u gehecht,
Als 't kind aan zijn verpleger - en gij gaat !

BRANDT.
Dat is Diet waar! Had hij de kracht tot haten,
Hij zou mij haten !

STRUENSEE .
Neen ; hoe ook verslapt,
Voelt toch de kranke in zich een eigen wil,
Maar ook, dat de arbeid hem to zwaar zou zijn,
Als eens die wil zich uitte in meer dan woorden .
Hij voelt een kracht, maar voelt een grootre zwakte ;
Dat schept een wrok die zich aan 't naaste koelt .

BRANDT.
Hij koele then voor 't minst Diet meer aan mij!
1'
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STRUENSEE .
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STRUENSEE .
Ook als 't hem troost, ook als 't hem laafnis ware?

BRANDT .
Nog gister, toen op 't uur door u bepaald,
De schermles aan zou vangen, riep hij plotsling
Zijn lijfknecht toe, hem wijzend op mijn degen :
,,Zie of de spits wel stevig is omwoeld,
,,Hij is mijn vijand . . . pas dus op!" En straks,
Juist dat Graaf Rantzau hem verliet, riep hij,
Toen 'k binnen trad, mij tegen : ,Mijn cipier!"
'k Gevoel dat hij gelijk heeft : 'k ben zijn vijand
En zijn cipieri

STRUENSEE .
Heeft Rantzau hem bezocht? . . .
Brandt, luister wel : de idee, die mij bezielt,
Waardeert ge, en haar in 't leven to doen treden
Acht gij een zegen ?

BRANDT.
Zij is immers de uwe?
Wat u behoort eer ik als goed en groot . . .

STRUENSEE .
Ik geef haar prijs - ik moet het - als g ij detnst .

BRANDT.
Hoe nu?

STRUENSEE .
Het zwaartepunt van heel mijn stelsel
Ligt in 't vertrek dat gij met hem bewoont .
Zoo 't wordt verplaatst dan stort wat 'k opbouwde in .
Uw waakzaamheid alleen kan dat verhoeden.

BRANDT.
Dus dat vertrek dient streng bewaakt to worden ;
Zelfs voor bet leger waar de kranke op rust
Dient wel een wacht geplaatst . . .! Ik moet dat zijn .
Kunt gij Been ander voor dat handwerk kiezen?
Er zijn er, die het goud belooning achten
Voor elke daad ; die in den vuilsten draf
Het muntstuk zoeken, dat er ligt verborgen
En 't loon zal zijn des delvers . Maar i k heb

STRUENSEE .
Een afschuw van de vuilnis ; mij is 't goud
Alleen metaal, tot dat de stempel der verdienste
Den muntslag er aan geeft . Licht is 't bekrompen,
Maar 'k hecht nog aan den naam van eerlijk man .

STRUENSEE .
Brand, hoe gij kwetst! Poogde ik u om to koopen?
Vroeg ik iets anders als de zelfverloochening
Voor 't heil van anderen, voor dat eens yolks?
Brandt, hoe gij kwetst! Ga, gij zijt vrij to gaan .

BRANDT .
Ben ik zelfzuchtig . . .? Kwetste ik . . .? 0 vergeef mij!
Gij werkt voor andren, ik slechts voor mij zelf?
En toch . . . kunt gij Been ander vinden . . .?

STRUENSEE .
Vriend,
Uw taak is eervol! Gij, de gids des Konings,
Zijn trooster en zijn goede genius !

BRANDT.
iveen, niet alzoo ! 'k Ben werklijk zijn cipier !
Maar 't is om uwentwil dat ik bet ben .
'k Behoud mijn boei - verzwaar die, is bet noodig ;
Ik tors haar tot gij zegt : bet is genoeg !

STRUENSEE.
Ik wist bet wel dat 'k u niet zou verliezen !
Thands gaan wij naar den Koning ! Hede i, Brandt,
Waag ik een slag, die veel beslissen moet
IV .
De vorigen, EEN KAMERHEER, dan KOLLER .

DE KAMERHEER .
Heer Koller vraagt . . .

STRUENSEE .
Nu niet! . . . Hij kome morgen .

KOLLER, binnentredende en zich diet buigende .
,,Doe haastlijk wat ge doen wilt," was de spreuk
Mijns vaders, en 'k geloof ook die van u,
Heer Konferentie-raad! Ik volg de les .

STRUENSEE, tot Brandt die vertrekken wit.
Wacht even, Brandt!
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BRANDT, ruw .
De Kolonel heeft zeker
U veel gewichtigs mee to deelen ; anders
Had hij de les, waarvan hij straks gewaagde,
Thands niet zoo treflijk in praktijk gebracht.

STRUENSEE .
Kom morgen zoo ge kunt, Heer Kolonel!

KOLLER.
Geef 't oogenblik dat 'k van u wensch mij heden .
'k Vorm mij naar u, Heer Konferentie-raad!
Ik weet, dat naar uw meening steeds de spoed
In overleg en daad den uitslag schier verzekert .

STRUENSEE, glimlackend tot Brandt, die hem
onderzoekend aanstaart .
De krijgsman laat zijn degen duchtig klettren .
Zij 't ook in vredestijd een ijdel spel,
Toch zien wij 't aan, omdat het krijg kan worden .

BRANDT, zich haastig afzuendend .
Tot straks. . .

STRUENSEE.
Ga dan als gij het wilt . . . ! Tot straks !
V.

STRUENSEE, KOLLER, dan DE KAMERHEER .
STRUENSEE.
Welnu, wat is uw wensch, Heer Kolonel?

KOLLER .
'k Zag gaarne bij de Garde mij geplaatst . . .

STRUENSEE .
Den Deenschen adel slechts wordt dat vergund .

KOLLER .
Gelijkheid naar de wet hebt gij gepredikt,
En 'k heb u toegejuicht van ganscher hart .
Gij huldigt slechts verdienste . . . ! derf ik die,
Dan - maar ook dan alleen - buig ik het hoofd .

STRUENSEE .
Wacht nog!

STRUENSEE
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KOLLER.
Stelt gij op prijs wat 'k voor u deed,
Dan hoop ik dat ge mij niet zult doen wachten .
Mijn toekomst . . . mijn geluk. . .

STRUENSEE.
'k Begrijp. . . 'k begrijp . . .
Cupido heeft den trotschen Mars gewond .
De schoone woont aan 't hof . .? eene eeredame
Der Koningin . .? ik meende iets op to merken,
Toen ik den Kroonprins in zijn ziekte bijstond .
Een goede keus . . . van hoogen huize . . . en rijk!
'k Heb 't u voorspeld : gij brengt het ver, mijn vriend!

KOLLER .
Dus ben ik Kolonel der Garde ! Ik dank u.

STRUENSEE
Zoo haastig niet ! . . . Er is geen open plaats .

KOLLER.
Er is er geen, 't is juist : toch zal ze er zijn
Zoo gij 't slechts wilt . Stel EickstSdt op pensioen .

STRUENSEE
Een man in 's levens kracht.

KOLLER .
Ik ben bet ook .

STRUENSEE .
Hij diende tronw .

KOLLER .
Ik trouwer nog naar 'k meen .

STRUENSEE .
Hij is alom geacht .

KOLLER .
En is uw vijand.
Ik ben uw vriend en vraag niet naar 't waarom,
Als gij mij zegt : doe dit of laat dat na .
'k Bewees dat reeds en kan 't nog meer bewijzen .
Geloof me, een goede kling kan noodig zijn,
Want nog is iedre vijand niet verwonnen .

STRUENSEE, scherp.
Een krank beheer, dat afhangt van een degen!

STRUENSEE
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KOLLER .
Dat zij zoo ; maar het geldt 't geluk eens vriends,
En 't fnuiken van eens vijands macht .
(Het slaat drie uur .)

DE KAMERHEER .
De Staatsraad !

STRUENSEE, tot Koller .
'k Vergeet u niet ; van avond spreek ik u .
(H~j goat suel heen )

KOLLER.
Hij weifelt ; hij is alles mij verplicht
En weifelt toch ! Maar neen, hij durft niet w e i g e r e n .
Hij is de koopman, die de waar op prijs houdt,
Maar toch bij 't scheiden van de markt verkoopt .
VI .
Gerofel van trommen in de verte : de wacht presenteert het geweer ; de Graven THOTT, ROSENKRANTZ, MOLTKE, REVENTLOW en RANTZAU,
allen met de olifants-orde, binnengeleid door den
kamerheer . B~j hun verschiinen treedt Koller diep
buigend achterwaards en vertrekt ; later EEN KLERK,

ROS ENKRAN TZ.
Ontbie den Konferentie-raad!

DE KAMERHEER .
'k Geloof
Dat Zijn Genade bij den Koning zich bevindt .

ROSENKRANTZ .
't Ic wel.
(De Kamerheer af.1

MOLTKE .
Het jongste lid laat de oudste wachten .

RANTZAU.
Mijn waarde Heer, die daad bevreemde u niet !
Wij leven in een tijd, waarin de groene knop
De ontloken bloem haar ouderdom verwijt,
De bloesems veel meer gelden dan de vrucht .

STRUENSEE.
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(Half luid tot Rosenkrantz .)
Zijt ge ook in kort op Vredenburg geweest?

ROSENKRANTZ, zich snel afwendend.
Ik kom daar nooit .

RANTZAU.
't Wil zeggen : nooit bij dag,
Wel in de scheemring, in dat heerlijk uur
Als alles grijs is, zelfs de rok eens Staatsraads

(Hem een snuifje biedend.)
Een prise, Graaf?

(Rosenkrantz buigt en weigert .)
REVENTLOW .
De Koninginne-moeder
Leeft eenzaam op 't slot Vredenburg .

RANTZAU .
Gelukkig,
Dat zij onkundig is van wat wij weten ;
Dat zij niet ziet wat wij geschieden zien,
En somtijds nog den groet eens vriends ontvangt .

THOTT, zacht tot Moltke.
Ook hij is een van de onzen, merkt ge, Moltke?

BEN KLERK tot Graaf Rosenkrantz .
Heer Struensee beval me Uwe Excellentie
Die stukken aan to bieden . Zijn Genade
Kan niet dan laat verschijnen in den Raad.

(Hf legt op een ontvangen wenk twee groott skzpWs
papieren op de tafel neder en vertrekt.)
ROSENKRANTZ .
Mag 'k u verzoeken plaats to nemen, Heeren?

(Allen behalve h~i en Rantzau gaan zitten )
RANTZAU, Rosenkrantz even ter z~jde leidend.
Bezoekt gij weer de Koninginne-moeder,
Doe 't in den nacht, niet in den avond meer,
En fluister dan Haar Majesteit in 't oor,
Dat zij zich van doofstommen doe omringen .
Begrijpt ge . . . ?
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STRUENSEE .
ROSENKRANTZ.
Ik dank u, vriend!

RANTZAt1.
Een prise?

ROSENKRANTZ .
Gaarne!
(Beiden nemen b~j de anderen plaats .)

ROSENKRANTZ, de papieren openend.
Tot honderd duizend kroonen klom 't te-kort .
(Tot Reventlow .)
Wij kenden 't erger nog . Dat voorstel hoort bij u .
(De lezing voortzettend .)
,,Dekreet tot stichting van een vondlingshuis "
Dat 's goed, niet waar, Mijnheeren?

RANTZAU .
Zelfs van twee .

ROSENKRANTZ .
„Opheffing van de straf op de ontucht !"
THOTT.
Dat ondermijnt de zeedlijkheid, Mijnheeren !

RANTZAU .
't Is konsequent, bet een past bij bet ander :
Hef op de straf en sticht een vondlingshuis .

REVENTLOW .
De Geestlijkheid zal morren . . .

RANTZAU .
Nu, zij morre.
Mids luid, zoo luid dat ieder vrome 't hoort.

ROSENKRANTZ .
,,Afschaffing van bet lage en 't hooge recht
Des Adels ; slechts de vierschaar van den Koning
Spreek voortaan recht in 't Rijk ." - Dat is verkrachting
Van herkomst en gebruik! Dat is verminking
Van wat ons toebehoort, vernietiging
Van onze kracht! - Hetgeen men zaait dat oogst men .

STRUENSEE .
Wij zwegen, toen de drukpers vrij verklaard
En elks gelijkheid afgekondigd werd.
Wij lieten stil den boozen geest bezweren,
Thands sluipt hij om ons been en grijpt ons aan,
Tot hij ons vastgrijpt en ten afgrond mecvoert .

RANTZAU.
Bedaar, Heer President ! Leer u bedwingen,
Zoo dat gij 't kunt, als gij, naar huis gekeerd,
Uw boeren tegenkomt die u als broeder groeten .
Pas op dat gij de zweep niet meer hanteert,
Maar wijk beleefd als ze al to dicbt u nadren :
Hun hand is forsch en kreukelt licht uw rok .

REVENTLOW, op de tafel slaande .
Den dokter .nar moet paal en perk gesteld .

MOLTKE .
'k Stel voor, hem aan to klagen bij den Koning .

ROSENKRANTZ .
Nog hoordet ge alles niet . De schaamtelooze
(Lezende .)
,,De heerendienst zij afgeschaft ; bet strijdt
Met de eerste wet, die de Natuur ons stelt,
Dat de eene mensch behooren zou aan d' ander,
De boer een beer zou kennen, wien hij 't zweet
En ook de vrucht zijns arbeids offren moet ." Dus willen wij voortaan den boer doen werken,
Den boer, die ons behoort en then wij erfden
Zoo goed als weide en bosch, dan moeten wij
Voor 't eelt betalen in den groven knuist .

RANTZAU .
Gelukkig! 'k heb mijn boeren juist verpand
Men schoot per hoofd me er honderd kroonen op .
Ik raad u aan dat evenzeer to doen .

ROSENKRANTZ .
Nog meer. Een nieuw dekreet! Een heerlijk middel
Tot dekking van 't te-kort! Trots onze rechten,
Door de eeuwen been gewaarborgd en geheiligd,
Wil hij ons goed, steeds vrij van schot en lot,
Belasten en van ieder morgen gronds
Ten bate van het rijk een thaler heffen .

RANTZAU.
't Is kousequent, Mijnheeren! de gelijkheid
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STRUENSEE.

Wordt op die wijs het krachtigst voorgestaan .
In weinig tijds zijn we alien even arm,
En bouwt de boer van de afbraak onzer huizen
Een schoorsteen in zijn hut .
ROSENKRANTZ .

Ik zal 't bestrijden
Zoo lang de tong mij dient . 't Is meer dan tijd
Dat wij 't beheer doen enden van den nar!
THOTT .
Dit eischt 't belang des rijks!
ROSENKRANTZ.

Ik stel u voor :
Graaf Rantzau to verzoeken onze wenschen
Den Koning voor to dragen, hem to smeken
Het koninkrijk to hoeden voor verderf.
(Allen bnigern .)
RANTZAU .

'k Ben innig u verplicht voor zulk vertrouwen ;
Maar 't algemeen belang eischt grooter kracht
Dan ik bezit . . . Wat me ook verweten worde,
Gewis geen zucht mij zeiv' to hoog to schatten . . .
Ik weet niet veel, maar dit toch : dat ik niets weet .
Wilt gij me een jachtpartij of bal doen reeglen,
'k Geloof dat mij daartoe geen takt ontbreekt ;
Maar om het distelveld der politiek
Te omploegen, gaat mijn krachten ver to boven .
Maar gunt die taak veeleer aan Rosenkrantz.
Ziju gaven zijn bekend - altijd welsprekend,
Zal hij het thands als nooit to voren zijn .
Heer Rosenkrantz bezit de meeste boeren,
En dus het vuur der krachtigste overtuiging
Zal tintlen in zijn taal .
ROSENKRANTZ .

Hoe needrig ook,
Erken toch, Rantzau, dat ge altijd verrast,
Door steeds, zelfs in de i aadzaal, to doen denken
Aan jachtpartij of bal.

(Tot

de anderen .)

Keurt gij het goed .
Dan yang 'k den strijd met den hervormer aan,
Die met zijn ruwe hand het heiligste aangrijpt
En zeker zelf niet weet wat hij vernielt .

STRUENSEE .
RANTZAU .
Vermetelheid is meest de weg ter zege ;
De Dokter weet het en vertrouwt daarop .
't Waar jammer voor zoo menig fijn bedrog,
Als steeds 't profetenkleed, waarin 't zich hult,
Doordringbaar waar voor regen en voor wind .

ROSENKRANTZ .
Gij wordt wijsgeerig!

RANTZAU .
'k Wilde 't toch iliet zijn .
Niet graag ben ik vervelend! Is 't mijn schuld
Dat k ernstig word, nu 'k aan de worstling denk
Waartoe ge ii voorbereidt . . .?
(Glimlaclrend.)
Duid mij 't niet euvel,
'k Geloof niet, vriend! aan rtw. . . vermetelheid.

THOTT.
EIeer Graaf!

ROSENKRANTZ .
Laat hem begaan - hij denkt zich geestig
En op een bal . . .

RANTZAU .
Of op een jachtpartij,
(Struensee Lemerkend .)
Juist op het oogenblik, dat uit het bosch
Het ever opduikt en de jager . . . v 1 u c h t .
VII .
De vorigen, STRUENSEE, later EEN KOMMIES VAN STAAT.

STRUENSEE .
Ik vraag verschooning voor mijn laat verschijnen ;
Maar 'k zorgde toch, dat de arbeid niet ontbrak .

RANTZAU.
Gewis niet ; 't heeft den Staatsraad zelfs verbaasd,
Dat gij in luttel tijds zoo veel papier
Beschreven hebt .

ROSENKRANTZ .
Niet dit, Heer Struensee,
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STRUENSEE .

Maar wel, dat gij de teedre penneschacht
Hebt kunnen doers verkeeren in een stormram,
Die tempelmuur noch fundament ontziet .
Wat ge ons hebt voorgesteld tuigt voor uw ijver,
Ook van uw moed tot slopen, maar wij alien
Wij kiezen boven 't brokklen van het puin
Het ankren en het voegen van den muur .
STRUENSEE.
(H~j treedt nader en legt de hand op den
rug van den troonstoel.)
Ook als het fundament niet meer kan dragen,
De muur op zijn onvasten grondslag wankt?
't Is beter toch den tempel of to breken
Eer hij in een stort en de priesterschaar
Verplettert onder 't puin . - Maar de ure is daar,
Dat 't spelende vernuft de wieken toeklepp'
En 't koel verstand alleen zijn stem verheffe .
Geen beelden meer, waar de gedachte in schuil gaat
Of slechts ten deele zich vertolken kan!
Wat in mijn binnenst leefde sedert jaren
Ik heb het neergelegd in wat ge laast .
Dit rijk gelijkt een lichaam, waar de kanker
In woelt en woedt, die de eelste levenssappen
Vergiftigt of verteert . Ik heb besloten,
't Skalpel ter hand to nemen en het kwaad
Te ontwortelen, hoe diep de wonde ook gape .
Dit rijk, hoe klein het zij . heeft krachts genoeg
Tot zelfbewust, dus tot zelfstandig leven ;
Heeft krachts genoeg den vijand tot ontzach,
Den vriend tot liefde en achting, d' onderdaan
Te stemmen tot vertrouwen op zijn Vorst,
Tot trotscbheid op den volksnaam then het draagt .
En thands . . . ! Dit rijk, het is een spel des vreemden
Een prooi van d' adel die 't verdeelt als buit!
Dit yolk, het is een ruwe en bandelooze hoop,
Wiens kracht en geest men zoekt to dooven
In stroomen brandewijns ! een schaamle hoop,
Wien men de kennis van zijn plicht onthoudt,
Maar ook die van zijn rechten! Ik vang aan
Met d' adel, maar ik neem mij voor to dalen
Van trap tot trap, tot ik den laagsten man
In 't koninkrijk heb aangeraakt . Ik wil
Vervormen en hr rvormen ; ik. wil rechten
Handhaven, maar de voorrechten besnoeien .
Ik wil de vrijheid : 'k zal dus boeien breken .
Ik wil de kennis : dus der domheid krijg !

S TRUENS E E.
lk wil de ontwikkling : dus wat die belemmert,
Verdwijne, opdat de kracht van elk zich uite,
Zoo als de Genius der menschheid 't eischt .
Thands weet ge wat ik wil . Wilt ge mij volgen?
(Een pauze ; alien bljiven hem verbaasd aansk .ren .)

ROSENKRANTZ .
Ge riept bet koel verstand tot bondgenoot,
Maar ik geloof : bet weigerde to komen .

THOTT .
Veel groots schuilt in uw opzet! 't is veeleischend,
Te veel naar 'k vrees . Gij zijt nog jong, Heer Raad
Hoor naar een man wien reeds bet hoofdhair grijsde
En de ondervinding leerde - vraag op eens
Zoo veel niet .

RANTZAU, sarkastiesch .
Hef een thaler van bet morgen,
Maar laat de heerendiensten !

REVENTLOW .
Wat gij wilt
Begrijpt dit yolk nog niet . Wacht andre tijden!
Uw plan zij schoon, maar 't is onrijp . . .

ROSENKRANTZ .
't Is meer ;
Het draagt in zich de kiem reeds der ontbinding .
Uw plan, bet kwetst, bet doodt . Geen halfheid spreke
Van plooien meer! Ik sta uw dwaasheid tegen,
Wij alien doen 't en spreken 't veto nit .
(Allen buigen behalve Rantzau .)

STRUENSEE .
Steeds is de hartstocht een onveilge gids .
Velt dus geen vonnis in dit oogenblik!
Maar wikt, wanner de Rede niet beheerscht
En onderdrukt wordt door vijandige' invloed .
't Is in 't belang des Rijks, 't is in bet uwe
Dat ik then raad geef .

ROSENKRANTZ .
Niemant onzer twijfelt
Aan uw talent als Dokter ; maar de ziekte,
Waarvan ge spreekt, bestaat wellicht illeen
Bij hem die haar zoo duidelijk beschrijft .
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STRUENSEE .
Uw teedre zorg ontrust' zich niet to zeer!
Wij spreken en wij handlen zonder hartstocht,
En daarom scheiden wij wat gij vereenigt :
Het Rijksbelang en 't onze . 't Eerste slechts
Neemt zitting in dit hoogste Staatscollegie .
Wij spreken en wij handlen zonder hartstocht,
En daarom stemmen wij uw voorstel af .

STRUENSEE .
Beraadt u wel, beraadt u alien wel !
Het geldt geen spel, Mijnheeren van den Staatsraad !

ROSENKRANTZ .
Gij dreigt ons ? Zie, dit is ons aller andwoord !
(H~ neemt de papieren van de tafel en verscheurt die ; een oogenblik paanze .)

STRUENSEE, bewogen .
Gij hebt het zoo gewild ; de teerling viel!
(Hii schelt ; een Kommies van Staat dragcude
een brief met 's Konings zegel of een
fluweelen kussen.)

DE KOMMIES .
Een boodschap van Zijn Majesteit den Koning!
(Allen )-ijzenu of .)

ROSENKRANTZ, lezende .
,,Wij, Christiaan de Zevende, salut
,,Aan alien die dit lezen . . . Wij besloten
„De monarchie, gedwaald van haar beginsel,
,,Te doen herstellen in haar vroegren staat,
„En haar to ontdoen van wat haar macht beperkt .
,,We ontbinden dus den S taatsraad . . Onze wil .
,,Zij uitgevoerd door onzen trouwen dienaar,
,,Den Konferentie-raad, Heer Struensee !"
THOTT, zacht tot Rosenkrantz .
Waarom zoo ver gegaan?

(Laid)
Heer Struensee. . .!

ROSENKRANTZ, Thott wderhoudend, zacht .
Wij kunnen niet terug, wij mogen 't niet.

(Luid tot Struensee.)
De last then gij ontvingt is licht uitvoerbaar .
Niet een van ons die wederstand zal bieden,
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Al ziet hij ook den drang van 's vreemden hand,
Die 't waagde 's Konings veder to besturen . . .
De krizis is verhaast, Heer Dokter! wees
Er voor gedankt!
(III gaat, gevolgd van allen, die Struensee,
immer nog op den troonstoel geleund,
voorb6~gaan . Rantzau is de laatste, de
vertrekt ; h~i keert op den drempel.)
VIII .

STRUENSEE, RANTZAU .
RANTZAU .
Gij hebt gespeeld als jeune premier fort ;
Maar ik deed ook mijn best, waar 't ook alleen
Als p&re noble! Hadt gij 't straks gehoord
Hoe 'k alles deed om hen tot drift to prikkelen .
Het viel mij moeilijk ; de rhinoceros
Is kwetsbaar, vergeleken bij de huid
Eens Deenschen Staatsraads . Struensee,
Mijn vriend, gij overtreft mijn stoutsten wensch!

STRUENSEE.
Ik kon op zulk een bondgenoot niet hopen .
Dus gij, Graaf Rantzau Aschberg, gij gelooft
Aan iets, zij 't slechts aan mijn komediespel ?

RANTZAU .
Noem 't, zoo gij 't wilt, .verheevner : noem het Staatkuns,t

STRUENSEE .
De zin schijnt u van beide woorden een .

RAN TZA U.
U zeker niet, voor 't mint gij geeft bet voor.
'k Weet, dat ge als arts, den lust van 't vroolijk hof,
Slechts mijmrend in bet stil studeervertrek
Waar ge evenwel u zelden op liet sluiten,
Als Konferentie-raad, der Deensche Kerk
Haar ernst, al is 't ook niet haar leer ontleent,
Het voorhoofd plooit als dat eens boetgezants,
En 't kleed draagt, of op ieder plooi en slip
De bijbeltext des schriftgeleerden prijkte .
'k Weet, dat gij uren ronddoolt in gepeins Gewis alleen ten nutte van den Staat Dat ge in den slottuin bloem noch waterwerk
Uw aandacht schenkt, maar meestal naar de vensters
Van 't koninklijk verblijf - wis in verstrooiYng

STRUENSEE .
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En in den waan het luchtruim to bespieden De blikken, richt . . . meest naar denzelfden vleugel. .

STRUENSEE .
Wat geeft a 't recht mijn gangen to bespieden . .?

RANTZAU .
Hoe ge u verraadt! waar blijft uw kalmte thands?

STRUENSEE .
Graaf Rantzau-Aschberg, het is meer dan tijd
Dat wij elkadr begrijpen leeren, dat we elkaAr
De plaats herinren waar wij beiden staan!

RANTZAU .
'k Geloof dat ik de m ij n e en de u w e ken .
Mijn jonge vriend, al droomde ik vroeger niet,
Dat gij zoudt k u n n e n wat gij deedt, aan 't will e n
Heb 'k nooit getwijfeld . Maar wat drift op eens !
Ik doelde alleen op iets wat elk vermoedt :
Uw hulde aan een der schooners van dit hof.
'k Zeg een der schoonen - ze is de schoonste niet,
Voor 't minst niet naar mijn meening .

STRUENSEE .
En die geldt,
Die geldt zeer veel waar 't vrouwenschoon betreft . . .

RANTZAU .
Mevrouw von GShler is uw hulde waardig,
Al evenaart ze ook niet de Koningin .

STRUENSEE .
Dus wil 't gerucht . . .? Ik dank u voor de tijding.
Maar dringende arbeid wacht mij -

RANTZAU .
Gij meent : - o n s .

STRUENSEE .
Gij wilt

?

RANTZAU .
U volgen, mids van tijd tot tijd
Uw stormmarsch wat getemperd worde, en daarvoor
Hoop ik to zorgen . . . onder een beding :
Gij stuit de vordering des onbeschaamden,
Een woekraar, die een edelman beschimpt
En me om een handvol kroonen voor 't Gerecht
Heeft durven dagen - d i e gelijkheid toch
Is al to dwaas !

STRUENSEE
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STRUENSEE .
Zijt gij die kroonen schuldig,
Niets billijker dan dat gij ze ook betaalt,
Of dat men, doet gij 't niet, a daartoe dwingt .

RANTZAU .
Gij weigert? . . . 'k Wil niet spreken van mijn rechten,
Of roerend u herinren aan uw plicht.
De dankbaarheid is toch den hond gelijk,
Die, uitgevast, ons hand en voeten Iekt,
En nauw verzadigd ons de tanden toont .
Maar, jonksken! ik beroep me op uw verstand.
Zie toch eens om u heen : zoo ik niet volg,
\Vie volgt u dan . . . ? Gepeupel zonder naam,
Dat gij nog eerst een rok en hoed moet koopen
Urn 't dienst to laten doen als uw lakei .
Een schoon gevolg voor een hervormer, die,
Vergeet dit niet, een vreemde is! Rant zau •A schberg
Klinkt altijd beter hier dan Struensee,
Al huplen ook de drukpers en de boeren
Bij 't noemen van des laatsten naam van vreugd .

STRUENSEE .
Misschien, dat 'k liever reis met dat gepeupel
Dan met een edelman, die op het bergpad
Nu vbor, dan Achter mij een wals begon
En mij den weg versperde door een dansmaat .
'k Herhaal 't : 't wordt tijd dat wij elkander kemren
Ik voed nog medelijden voor de onnoozle,
Die 't stuksken hout mee aandraagt, om den letter
Te doen verbranden voor de glorie Gods ;
Maar dat voed ik zelfs niet voor den beschaafde,
Die voortschrijdt in het leven zonder ernst,
Die elke idee, de heiligste en de eerwaardste,
In de armen van den spot to worgen poogt :
Die, warm noch koud, voor elke daad een lach heeft,
En gants de menschheid in 't pierrot-pak steekt .
Vaarwel !
(III vertrekt.)
Ix .

RANTZAU alleen .
RANTZAU, henz nastarend.
Het ga u we], mijn dartel kieken !
Waarachtig, 'k dacht een ganzen-ei to broeden
t

4
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En ziet : een krokodil kroop uit de schaal .
Pas op ! Zoo 'k eens de premie won verdienen
Die op 't vernielen van elk ondier staat . . .!
X.
1'ertrekken der Koningin, genzeubeld style Louis X V Rechts aan
den wand een levensgroot portret van Koning Christiaan ;
links een deur, die tot de slaapkamer der Koningin leidt . Op
den achtergrond vleugeldeuren . Op de tafel, links op den
voorgrond, een bouquet, boeken en eenig handwerk .
Mevr . VON GaHLER en Freule VON EYBEN, door de
vleugeldeur op den achtergrond opkomende .
MEVR . V . GaHLER.
Spreek niet in raadsels meer ; wat hebt ge, Freule?
V . EYBEN .
Een wenk, een raad!
MEVR . V, GaHLER .
Welnu?
V . EYBEN.
De schranderste
Kan handlen sours . . .
MEVR . V . GdHLER .
Als eene die het niet is?
V . EYBEN .
Gij vat mij gauw .
MEVR . V . GdHLER .
Niet waar, ik ben de schrandre?
Maar wie is zij die ge overstelt aan mij?
't Valt moeilijk dat to gissen, ja onmooglijk,
Zoo lang men voor het minst beleefd wit zijn .
V . EYBEN .
Betoovrend met de tong, soms ook met de oogen !
MEVR. V . GaHLER .
Hoe nu? Ge wilt me een wenk, een raad zelfs geven,
En spilt uw tijd met zulk een vleierij!

STRUENSEE .
V . EYBEN .
Zij houdt wellicht mijn wenk en raad reeds in . . .
Niet een biedt uw verstand een dieper hulde
Dan ik, uw geestkracht om steeds kalm to zijn,
Voor 't minst to s ch ij n e n : als Minerva schier
Te midden van de dwaasheid rood to wandelen,
Die, naar uw oordeel wis, bier alien kenmerkt !
En toch . . . Minerva hoede zich en legge
Haar schild niet uit de hand, zoo als ze eens deed,
Om zeekren Paris in bet oog to staren . . .
Vriendin! als ge aan den speeldisch weder neerzit,
Vergeet dan niet uw spel voor een der blikken
Van zeekren zeer galanten jonkman . . . Zult ge?

MEVR . V . GaHLER .
Is dat uw raad? 'k Wil nu niet schrander zijn
En zoeken naar den grond van zulk een vriendschap!

V . EYBEN, heftig.
Mevrouw!

MEVR. V . GdRLER .
Ik wil niet zoeken, zeide ik immers
Waarom maakt gij mij 't vinden nu zoo licht?

V . EYBEN .
Mev ouw! Ik dwaze, die uw dank dacht to oogsten,
Maar inzie dat het beter waar geweest,
Dat uw gemaal den wenk gaf dien ik waagde .

MEVR . V. GaHLER,
'k Geloof dat gij me kwetsen wilt, Freule Eyben!
Maar ik wil u niet volgen op dien weg ;
Juist niet, omdat ik mij onkwetsbaar weet
In 't goud geschubde harnas van Minerva,
Maar wel daar 'k weet dat gij dat harnas mist,

V. EYBEN .
Vergist ge u niet en is Minervaas harnas,
Waarmec ge u denkt omgord, alleen haar helm
Waarvan gij meest 't vizier houdt neergelaten?
Een krachtig bondgenoot, nog krachtiger
Dan 't zijden masker, dat den gloed van 't oog
Bij 't schijnbaar koel en schuldloos woord verbergt!
Ja, zulk een helm mis ik en kan ik missen .

STRUENSEE .
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MEVR. V . GaHLER .
1k weet Diet of ge u zelv' geen onrecht doet,
't Een voorrecht noemt wat een gebrek kan zijn
Gebrek aan savoir-vivre.

V . EYBEN .
D'at zal 't zijn .
't Is savoir-vivre als men op 't lustig bal
Den geurenden bouquet eens jongen Dokters,
Met koelen blik en met den top des vingers,
Als waar 't met wecrzin, aanneemt - den getnaal,
Die stromplend nadert, met gejuich ontmoet,
Maar in de corridor, in 't kunstprieel
Verscholen, den galanten schenker
Voor zijn cadeau bedankt en schaadloos stelt .

MEVR . V . GaHLER .
Freule Eyben, dat wordt hoon voor mijn gemaal!
Mij treft de pijl Diet, die de jaloezy
Durft leggen aan den sterk gespannen boog .
Maar waag het Diet to doelen op zijn hoofd,
Of 'k breek het wapen dat ge slecht hanteert .
Heer Struensee, de vriend van mijn gemaal,
Is ook de mijne, en ik erken dit gaarne .
Te midden van de plompheid van dit hof
Doet hij vernuft en geest to meer waardeeren
De schranderste van 't Deensche jonkerdom
Jaagt van de lippen u een geeuw, de vlugste
Een schaterlach en de galantste een blos
Op 't aanschijn, dat voor 't minst Dog blozen kan .
Misschien dat gij Diet in die meening deelt .
Dat gij gespijzigd wordt waar ik gebrek lijd .
Gij waart bereid me een weak, een raad to geven ;
1k wil Diet minder doen Heer Struensee
Kan zeer gevaarlijk zijn : voor wie in hem
lets a n d e r s als vernuft en geest waardeert .
Adieu ! mijn schuld is, hoop ik, thands vereffend .
(Dice buigend of.)

Xi
V . EYBEN alleen .
Geveinsde! . . . Nog die les van haar to ontvangen!
Plaats Diet u op mijn weg, gij valsche vrouw!
(Een bloena uit den bouquet nenmend en die ontbladerend .)
Plaats Diet u op mijn weg of ik vertreed u

(Aj

werpt de ontbladerde bloem uedr en vertrapt die .)
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X1I .
Dc vorige, STRUENSEE .
STRUENSEE in de deur, Fr . von Eyben zien,le .
Ah ! . . . Freule . . . !
(H bl~ift op den achtergrond staan.)
V . EYBEN, zich in den leuningstoel werpend .
Nader toch, Heer Struensee!
Ten minste indien ge u van uw schrik hersteld hebt!
STRUENSEE .
De Freule meent . . . ?
V . EYBEN.
Dat gij niet mij verwachttet,
Maar wel een andre ; die ging juist van hier .
Is zij op 't rendez vous to vroeg verschenen
Of gij to laat? Maar 't laatste zou wat lomp zijn,
En Str uensee was altijd zeer galant .
STRUENSEE .
Freule Eyben !
(H~i vat hear hand en buigt zich tot haar over .)
Gun me een blik van 't schittrend oog .
E e n blik slechts ! Wees niet wreed, niet onrechtvaardig !
(Onz zich been ziende, fluisterend.)
Ik zou u zien en niet aanbidden ! . . . Clara !
V. EYBEN .
Niet meer then toon ! Ik duld geen huichlarij
Ik ken de neiging, in het diepst uws harten
Gevoedsterd sedert lang, maar steeds verholen .
Ik was uw dupe, ik zal 't niet langer zijn .
STRUENSEE .
Mijn dupe? Mijn Godinne! 't Ideaal
Van vrouwlijk schoon en van bevalligheid ;
Het ideaal van vrouwelijke fierheid,
Door to rheid en aanminnigheid getemperd !
V . EYBEN .
Gij zegt het ook tot haar die hier u wachtte .
STRUENSEE .
Ik wachtte niemant . Laat ons 't oogenblik,
Dit oogenblik van zaligheid genieten ;

STRUENSEE

Laat me, in de erinring van zoo menig uur
Van reeds genoten weelde, mij verblijden
In menig uur van nog to smaken heil !
Laat me in uw aanblik zalig zijn - uw blik
Is poezy, uw ademtocht muziek .
(Zij laat haar zakdoek vallen ; h~j buigt ale k,,i,•
en biedt haar den doek aan ; z~j heft hem op ;
hare hand kussend .)
Zijt gij voldaan?
V . EYEEN .
Moet ik het wel niet zijn?
En toch - in 't diepst mijns harten klinkt een stem,
Die luide tot mij roept : hij, then ge lief hebt .
Bedriegt u - Fredrik, als dat eens zoo ware,
Dan hoede u God!
(Na eene pauze .)
Voor meer dan duizend jaren .
Was Jarl Bergthor de dapperste der Noren,
Zijn dochter Thora de allerschoonste, en, vreemd !
Brunette in 't midden van de goud gelokten
Einar, de boogbedwinger, vroeg haar liefde .
in schoonheid Braga! Trotsche krijger, stoute viking,
Beheerschte hij de landen en de waatren,
En bracht hij Thora 't goud der hoogste bergen,
Den geur van 't dal, de paerel van de zee .
Zij nam ziju cijnsen aan, en 't donker oog
Doorgloeide een vonk : een lichtstraal als der zon .
Zij was gelukkig, In zijn krachtige' arm
Was 't ijsveld haar een mollig moschtapeet,
En de aim van 't Noord, die langs de rotsen gierde,
Ze huivren deed op de eeuwen-oude grondvest,
Een zoele zefier, die de schoonste bloemen
Ontluiken deed in 't maagdelijke hart . Daar fluisterde, allengs luider, haar een stem
„Blondlokkige Inger is als gij gelukkig
,,Door d' eigen handdruk, in denzelfden arm !
,,Ga naar den wolfsprong in het nachtlijk uur
,,Als de Eunjers gaan ten dans aan Lokies hand ."
Zij ging. De gier had daar zijn nest gehouwd,
De wolf zijn prooi geborgen : 't enge pad
Werd als bewaakt door d' immer gapende' afgrond .
Zij ging ; zij vond er beiden . Niemant weet
Wat daar geschied is, maar zij keerde a l l e e n,
En geen die Inger of die Einar weerzag!
Slechts eens nog plooide een lach om Thoraas lippen ;
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't Was toen zij 't gierental vertienvoud zag,
In enger kring steeds zwierend om den wolfsprong
En krassend nederschietend in den afgrond . Jarl Bergthor was de vader mijns geslachts
En Thora was brunette zoo als ik .
STRUENSEE, flauw glimlachend .
Heb dank voor die legende, en nog veel meer
Voor d' overschoonen vorm dien gij haar gaaft .
't Is meer dan duizend jaar geledn ; in al dien tijd
Kan 't hart ook der brunetten zijn verzacht .
V . EYBEN, streng.
Gij hebt geen andre lief en wachttet hier
Geen andere? Ik kan minnen, maar ook haten,
Zoo als geen andre kan .
STRUENSEE .
Ik wachtte niemant ;
'k D a c h t wel een andre bier to vinden .
V. EYBEN .
Wie?
Misschien von Gahler ?
STRUENSEE.
Juist .
V . EYBEN .
Ge erkent het nu!
Meineedige !
STRUENSEE .
Wij lezen saam Corneille . . .
V . EYBEN .
'k Verbied het u .
STRUENSEE .
Zij heeft niet veel lektuur.
V . EYBEN.
Zeer waar .
STRUENSEE .
Toch wordt haar schanderheid geroemd .
V. EYBEN .
Maar is 't to recht?

STRUENSEE .
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STRUENSEE .
In 't bijzijn van elke andre
Zou 'k durven zeggen : ja . . . Maar welke star
Zou niet verbleeken bij itw schitterend licht ?
Wel needrig zijt ge, wel bescheiden, Clara!
Dat gij zoo weinig aan uw macht gelooft .
Ik zal de lezing staken . - Heb ik ook,
Bij 't moeilijk werk, dat mij is opgeladen,
Behoefte aan bondgenoten, ik trotseer
Een vijand meer . als gij dat van mij eischt .
Maar 't denkbeeld pijnigt mij, dat aller oog
Aan 't hof zich thands op u alleen zal vesten ;
Dat onze liefde, die het duister zoekt
En zoeken moet zoo lang mijn tred nog wankelt,
Mijn macht nog zwikken kan bij elke windvlaag,
Den sluier missen zal, dien 'k voor haar zocht
En, naar ik dacht, tot dus ver had gevonden .
V . EYBEN .
Begrijpt gij 't zoo?
STRUENSEE .
'k Zal voortaan iedre vrouw,
Die 't koninkrijk in mij wil op doen heffen
Van uit het diep verval, en met dat doel
Mij nader treedt, voorbijgaan met een buiging,
Een koele, maar - 't ligt in mijn aard - toch een beleefde .
Hou 't laatste mij ten goede En moet ik falen,
Wat is de neerlaag mij, wat is de schande,
Als 'k aan irw borst het zoet gefluister hoore
Dat alles droombeeld is behalve uw liefde!
V. EYBEN .
Neen, Fredrik ! neen ! Ik ware uw liefde onwaardig
Zoo 'k mij niet kon verheffen tot uw hoogte,
Zoo 'k niet uw doel als waarlijk grootsch waardeerde!
Elk offer, dat mijn liefde aan i brengt, wordt geluk .
'k Vertrouw u ; neen, 'k wil aan mij zely' niet denken .
Maar deed ik dat? Heb ik Haar Majesteit
Niet maanden reeds geleEn op u gewezen,
Als op een vriend, dien zij vertrouwen kon?
Zij haatte u ; zelfs verbood ze nw naam to noemen .
Ik leidde u bij haar in . Zij dankt mij thands
Voor 't geen ik deed ; 't getuigt wis voor uw gaven,
Maar voor een klein deel voor mijn bijstand ook .
STRUENSEE .
0 zeker! . . Dus gedenkt Haar Majesteit
Mij steeds in vriendschap?

STRUENSEE.
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V . EYBEN .
Twijfelt gij daaraan?
Nog heden morgen gaf ze een blijk daarvan .
Onrustig, schoon de liefsten haar omringden,
Zag ze op de klok, en slechts ter nauwernood
Gaf ze andwoord op de vragen harer dames .
't Was ook het uur dat gij gewoonlijk kwaamt
Om naar Zijn Koninklijke Hoogheid . . .
STRUENSEE .
Geef
Een kind, dat nauw den voet gebruiken kan,
Toch zulke titels niet . . ! Haar Majesteit
Boog zeker voor de kracht slechts der gewoonte .
Zij wachtte mij, den dokter, die haar kind
Herstellen deed.
V . EYBEN .
Ook dat, maar meer dan dat!
Want toen ik met beteekenis haar aanzag,
Toen bloosde zij en fluisterde mij toe :
Hij is een vriend, een krachtig bondgenoot
In 't streven naar het grootsche en naar 't verheevne .
STRUENSEE.
Heb dank voor dat bericht ! Den steun, then 'k zocht,
Verkreeg ik! Aan mijn aarzling is ten einde!
Mijn blik zag goed door 't dichte masker heen!
Thands grijp ik 't ideaal, dat stadg me omzweefde,
Maar in ontastbren vorm !
V . EYBEN, koud.
Een schoone zege!
De politiek is u een tooverfee
Voor wie ge elke aardsche schoonheid ras vergeet .
Pas op : ze is 6ok een vrouw . . .
STRUENSEE .
Maar, dierbre Clara,
Die zege is schoon, owdat 'k haar dank aan u!
V . EYBEN .
Ik hoop 't, niet slechts voor mij, maar ook voor u .
STRUENSEE .
Gij zegt het mij zoo koud, zoo vreemd!
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V . EYBEN.

Genoeg !
Losbarstend.
Maar, koude man, voelt gij
Begrijpt gij uiet, dat ware,
Naijvrig is? dat 'k niemant
Een leven vraag omdat 'k

niet hoe gij kwetst?
vuurge liefde
naast mij duld,
een ]even geef?

STRUENSEE .

Stil, stil ! - Men komt .
XIII .
De vorigen, Koningin MATHILDE .
(Beiden buigen diep en bl~jveu in gebogen honding
staan .)
MATHILDE .

Hoe nu? . . . Geen etiquette !
Niet naar den grond gezien, maar wel naar haar
Die u waardeert als trouwe bondgenoten .
Wordt ge ook al ernstig, Clara? Onze Dokter
Was 't immer, maar gij niet .
V . EYBEN.

Altijd zoo goed,
Te goed voor mij . . ! De vreugd stemt 6ok tot ernst
De Dokter meidde mij 't herstel des Prinsen .
MATHILDE .

Goddank! hij is behouden . . . Lieve Clara!
Behouden, en naast God door u, mijn vriend!
Heb dank voor al uw zorg . Hoe kennis macht geeft !
STRUENSEE.

Vergunt Uw Majesteit dat 'k den patient . . ?
MATHILDE .

Nog niet ; straks gaan w'_j beiden ; maar vooraf
Moet ik - daartoe verzocht - Freule Eyben melden,
Dat Kopenhagens Kommandant haar wacht .
Bloos niet!
V. EYBEN .

'k Zou eer verbleeken, niet van angst
Maar wel van toorn! Onnoozele Eickstadt, die
Wel hoorend doof en zier.d e blind mag heten .
Uw Majesteit heeft toch geen hoop gegeven
Dien dappren in het kleed van arlekijn?
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MATHILDE, levendig.
0 huw hem niet wanneer gij hem veracht .
(Zich herstellend.)
Toch is 't een man van rang en van geboorte . .
V . EYBEN .
Een wandlende parfunc, die aan den hemel
De kleuren slechts des regenboogs ontleent,
Een gek. . .
MATHILDE .
Wat vuur! en ik verwachtte koude .
Verachting maakt tech koud . Maar 'k onderzoek
Of dring niet verder. Gij zijt vrij to kiezen,
Maak van dat voorrecht, lieve, een goed gebruik!
(v . Eyben af.)
XiV .
MATHILDE, STRUENSEE .
MATHILDE .
Heer Struensee!
(Struensee, die zich op den achtergrond heeft gehouden, treedt nader .)
Wat 'k u heb mec to deelen
Geschiedt het best in 't afzijn van een derde .
De dank klonk licht to koud - de dank der moeder ! Als then een vreemd mede opving van mijn lippen!
Gij hebt mijn kind gered - het kind der vrouw,
Die u voorheen bejegende met onwil,
Wellicht uit vrees
ja 't kan wel vrees geweest zijn!
Gij, edel man, hebt kwaad met goed vergolden!
Heb dank, heb dank! Gij hebt mijn kind gered!
En zoo ooit moeder ademde in haar kind,
Den ouderband een Jacobsladder heette,
Waar langs op aarde de englen nederdalen
Om rust to brengen aan 't mismoedig hart,
Dan was het deze hier . . . !
STRUENSEE .
Mevrouw! Die woorden . . .!
Wat neemt Uw Majesteit zich voor? Als afscheid
Klinkt mij die taal vol weemoed in het oor!
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MATHILDE .
't Is ook een afscheid . . .
STRUENSEE .
Zal Uw Majesteit
Zich scheiden van dit hof en van den Koning?
Zoo krachtig heeft zij steeds het juk getorst
Dat haar alhier to dragen werd gegeven . .!
Vergeef 't den Dokter, waagt hij zich to verre
En peilt hij krankten van 't lichaam slechts .
MATHILDE .
Gij peildet ze immers lang en trachttet ook,
Wel niet ze to genezen - dat 's onmooglijk! Maar to verzachten Als ik mij herinner
Wat 'k was voor dat gij bier kwaamt ; als 'k gedenk
Hoe Juliane heerschte en mij vertrad,
Mij, kind van vijftien jaren, nauw ontscheurd
Aan de armen eener moeder, om to rusten
Aan 't hart eens mans, die mij weldra verliet,
Omdat die vrouw zich plaatste tusschen ons . . . !
Als 'k indenk hoe 'k alleen stond - nog een kind .
Onkundig van 't gemeenste en van bet laagste,
Dat niet van ver, maar van nahij me omringde,
Zelfs volgde waar de vrouw zich veilig waant
In 't heiligdom der echtelijke trouw!
O schande, die mijn levensvreugd vergiftigt,
Die elken blos van vreugd verkeeren doet
In een van schaamte! Struensee, zoo 'k indenk
Dat gij den zwakken knaap - mijn Heer en Koning!
Tot mij terug bracht, mij de plaats hergaaft
Waarop ik recht had, dan heb 'k it to danken
Als niemant bier . . 't Geluk kost gij niet geven,
Maar toch mijn waardigheid hebt gij gered.
Dank, eeuwig dank daarvoor!
STRUENSEE .
Ik dank veeleer
Uw Majesteit . . ! Door haar gewerd mij 't voorrecht
Om aan de Koningskroon van Denemarken
Het rijkst kleinood Europaas to zien schittren .
In haar is 't mij vergund . de schoonste toekomst
Te profeteeren aan 't herboren rijk !
En in bet oogenblik van zegepraal
Zou zij niet grijpen naar de gouden vrucht?
Zou zij den schat, dien zij bezit, vergeten,
Ter wille van den rijkdom dien zij derft ?

STRUENSEE .

Verwerpt de Koningin haar aureool
Omdat de vrouw haar krans van rozen mist?
MATHILDE .
Niet verder ! o niet verder ! Macht e n liefde,
't Waar heerlijk! Maar waarheen dwaalt mijn gedachte!
De liefde strooit geen bloemen op mijn pad ;
En macht alleen zij is de keerkringszon,
Die 't geurigst kruidtjen blakert en verzengt .
Gij hebt mij niet begrepen, Struensee :
Niet ik wi1 scheiden van dit koninkrijk ;
Ik m ag 't niet, schoon ik 't w i l d e . Neen, ik vraag
Dat g ij van hier gaat .
STRUENSEE .
Ik? . . . Wat is mijn misdrijf?
MATHILDE .
Niet dus, mijn vriend! . . . In Londen zal mijn broeder
Met open armen u ontvangen . . .
.
Ga
!
Gij zijt mijn beste vriend en . . . felste vijand .
STRUENSER .
Uw felste vijand? Heb ik goed gehoord?
De Dokter ware uw vriend, de man van Staat
Uw vijand ; is ook dat uw meening? Neen,
Dat kan ze niet zijn ; want geheel mijn streven
Bedoelt uw glorie Jeanne d'Arc van Frankrijk
Zag voor haar oog de moeder Gods verschijnen,
Die haar ten strijde riep voor 't vaderland .
Zoo rees gestaIg irw beeld voor 't oog mijns geestes,
Toen 't opzet, als hervormer op to treden,
In mij ontwaakte ; uw beeltnis, die mij toeriep :
„Vrees niet, ga voort . . in mij zult ge overwinnen,
,Gij strijdt voor mij terwijl gij strijdt voor 't rijk !"

(Een knie voor haar buigend.)
Wat ik verkreeg, wat ik nog zal verkrijgen,
Ik bied het u als needrig offer aan .
'k Moet zbnder u in zwakheid nederzijgen,
Ik zal met u het talrijkst heir weerstaan .
Wijs mij den bergtop, then ik moet bestijgen,
Wijs mij de Hydra die ik moet verslaan . . .
'k Zal trachten - ik zal slagen - 'k zal verwinnen Dood mij dus niet - laat mij niet van u gaan I
MATHILDE .
U dooden?
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STRUENSEE .
(Hem ophefend geeft z~j hem een kits op hel
voorhoof,t . Zich afwendend en het gelaat met
hare handen bedekkend .)
God, wat deed ik? Schandlijk . . . schandlijk!
Dat hart . . . waar 't eer gebroken . ! Ga. . . van hier

xv.
De vorigen, RANTZAU, den toegang door de
schilder~j bedekt doorkomende, dan CHRISTIAAN net twee knapen, een z orte en
blanke, daarna BRANDT .
RANTZAU .
Hier woont de vreugde, Sire! die ge zoekt .
(Tot Mathilde .)
Uw Majesteit kan ons toch wel ontvangen?
(Struensee ziende.)
De Dokter, Sire ! zullen we ook teruggaan?
Haar Majesteit is zeker ongesteld .
CHRISTIAAN, met de zweep klappend.
Kom, kom 1 ik weet haar to genezen .
(Mathilde op de Wang tikkcnrt .)
Koortsig?
Laat mij je tong eens zien, je pols eens voelen .
Wees vroolijk, ik ben ook in mijn humeur !
STRUENSEE.
De Kroonprins is hersteld .
CHRISTIAAN .
Dus was hij ziek ?
MATHILDE .
Zijt gij de ziekte uws kinds vergeten, Sire?
CHRISTIAAN.
Mijn God, wat deftig! Sire! Ik wi1 't niet zijn .
Ik dacht, Caro! u goed geluimd to vinden,
Zoo jolig als Katrien, die 'k niet meer kus,
(Op Struensee w~zend.)
Daar hij 't niet hebben wi1 Kom, lack dan toch
'k Heb Brandt daar straks eens duchtig afgeklopt,

STRUENSEE .
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Ik had beweging noodig - ik was koud,
En ik verveelde mij en had zoo'n pijn .
Zeg . Struensee, waar komt die pijn van daan?
Is dat van zwakte? Schrijf recepten, Fredrik!
Laat mij wear sterk zijn als voorheen .
STRUENSEE .
Wees kalm ;
Neem rust wanneer een ieder rust . . .
CHRISTIAAN.
Rust, rust
Ik wil geen rust, maar dat ge mij vermaakt
(Tot Rant-,au .)
Zeg, Holsteinsche os! waarom bracht gij me hier?
'k Moest Brandt ontvluchten, nit dat deed ik!
En hem op reis doen gaan . 'k Begrijp 't niet goed .
Zeg, Struensee, waarom wilt gij op reis gaan ?
RANTZAU.
Haar Majesteit gaf mij den wensch to kennen,
Dat Struensee een poze rust mocht nemen .
Ik droeg 't Uw Majesteit eerbiedig voor,
Ter wille der gezondheid van haar vriend .
STRUENSEE .
Ik dank Graaf Rantzau ! Hoewel ongevraagd,
Is dat betoon van vriendschap mij zeer lief .
CHRISTAAN, met z~jn zweep klappend.
Maar, voor den duivel ! laat mij dan eens lachen .
(H~ slaat met de zweep de porte-bouquet naet de
bloemen van de tajel.)
Wie wil eens met me vechten? Niemant, lafaarts?
Dan zal 'k me zelv' beweging geven .
(H~j geeft de beide knapen en den Graaf Rantzau
een zweep slag.)
Daar.
(H~i n adert Struensee met opgeheven zweep .)
STRUENSEE, met verhefiing van stem en den
Koning strak aanstarend .
Doe 't als ge durft . . .
CHRISTIAAN, dreigt noginaals, maar mat de
sweep vallen .
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STRUENSEE .

Kom, Fredrik, wees niet boos'.
Zie mij niet meer zoo aan .
(Brandt ziende, die gejaagd opkomt.)
Ha, daar is Brandt!
(H~j geeft hem een fikschen slag .)
Daar, dat 's je deel .
BRANDT,
vattend

woedend den Koning b~j den sehouder
Gij durft mij nogmaals slaan

MATHILDE, schier in onnzacht.
Help, Struensee!
STRUENSEE, vooruittredende.
Ik droomde heden nacht,
Dat wij op Hirschholm aan het jagen waren ;
't Krioelde er van faizanten .
CHRISTIAAN, opmerkzaam .
Van faizanten?
Ha, ha! Faizanten! Dat nog wel op Hirschholm!
Voor veertien jaar schoot ik de laatste er necr .
Als die er waren, zou 'k mij niet vervelen ;
'k Gaf duizend thaler zoo 'k er een kon schieten .
STRUENSEE .
Niets maklijker dan dat .
CHRISTIAAN, Struensee b~i de hand nemende.
Hoe dan, mijn beste Frits?
STRUENSEE.
In Pommren heeft men overvloed . De Koning
Van Pruisen fokt ze daar bij duizenden .
Als we een vertrouwd persoon eens derwaards zonden . . .
CHRISTIAAN .
Goed, goed! Maar wie? 't Is toch niet ieders werk
Faizanten levend over zee to voeren .
STRUENSEE.
En de uitvoer is verboden door den Koning .
Dus zenden wij een handig diplomaat . . .
Graaf Rantzau-Aschberg.
RANTZAU .
Mij ?
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CHRISTIAAN.
Gij haalt faizanten.
RANTZAU .
'k Geloof u beter hier to kunnen dienen .
Wis schertst Uw Majesteit .
CHRISTIAAN .
Gij haalt faizanten .
RANTZAU .
Gun de eer aan een lakei.
CHRISTIAAN, met den voet stampend.
Gij haalt faizanten .
En - daadlijk ! Brandt gaat mee.
STRUENSEE.
Die is hier noodig .
CHRISTIAAN.
Maar 'k wil hem niet meer zien .
STRUENSEE .
Dat, Sire ! meent ge niet .
CHRISTIAAN .
Waarachtig. . .
STRUENSEE, hem b!V de hand nemend.
Volg Heer Brandt - hij is uw vriend .
(De Koning gehoorzaamt met eenige aarzeling en
gnat met Brandt heen .)
Graaf Rantzau, heden avond gaat ge op reis !
Vergis u niet : faizanten en geen ganzen . . .!
(Rantzau-Aschberg

af.)

(Tot de Koningin .)
Moet ik vertrekken?
MATHILDE .
Heden niet . . .
STRUENSEE.
Dus morgen . . . ?
(Mathilde reikt hem haar hand, die h!~ kust .)

DERDE BEDRIJF .
I.
Antichambre van den Minister, Graaf Struensee, Ter linker- en
rechterz~Vde deuren . Rjjk ameublement. Laken porti~res bedekken
de toegangen. Twee lakeien, in rood en wit livr~V, met een tulbandwrong op het hoofd, waarop in een zilveren plaat Struensees
wapen - een schip met een kroon daarboven zwevende - gesneden
is, staan aan de deur ter rechterz!~de, waar 's Ministers kabinet
ondersteld wordt to sin . Twee lakeien, eveneens gekleed . staan
aan weersz~jden van de vleugeldeur op den achtergrond . Drie
kamerheeren in blauw jluweelen prac, korten broek van dezelfde
stof en wit z!Vden kousen, onderhouden zich met elkaer op het
tweede plan. Gedurende het eerste tooneel wordt de achtergrond
gevuld door een dubbele ro~ van civiele en militaire beambten,
waaronder VON EICHSTEDT. By het opgaan dergordi/n oft den
voorgrond links : JULIANA MARIA in zwart gekleed, en haar
zoon, Erfprins FREDRIK, een jonkman van achttien jaar, bleek,
maar met levendige schrandere oogen en een eenigzins gebogen rug .
JULIANE.
Nog geen gehoor!
FREDRIK .
Waarom hierheen gekomen
En niet gebleven op ons Vredenburg?
Diar kon 't gerucht van 's hofnars zotternijen
Onze eenzaamheid nog soms vervroolijken,
Maar hier kwetst de aanblik van zijn hoovaardij
JULIANE .
Geduld, mijn kind!
FREDRIK .
Geduld, altijd geduld!
Van 't oogenblik dat ik begon to denken,
Werd mij dat kwetsend woord steeds toegevoegd .
,,Geduld! gij zijt slechts Erfprins ; lijdzaamheid
Past aan den jongren noon - den tweede in 't rijk!'
Dat ik de tweede ben en de eerste een simpele!

STRUENSEE.

JULIANE .
Gelukkig voor ons beiden dat hij 't is!
Bedaar ! wie t w e e d e is kan nog e e r s t e worden,
Mids hij voor twee verstand en moed bezit .
Ik weet dat gij ze hebt . Vertrouw op mij
Al wat ik doe, 't geschiedt om uwentwil.
FREDRIK .
Ook deze stap, die u en mij vernedert?
JULIANE .
Ook deze stap . Vernaamt gij niet den jubel,
Die op de reis naar hier ons vergezelde?
Dat toont den zin van 't yolk - en overal
Heerscht een gevoel : haat tegen Struensee.
FREDRIK.
Waarom ons dan niet aan de spits gesteld
En 't rijk verlost van 't spel van d' intrigant,
Die zelfs de Koningin aan banden legt,
Ook haar beheerscht als bij 't mijn stiefbroer doet?
JULIANE .
Van waar dat sprookjen? Maar gij hebt gelijk :
Zij wordt beheerscht, maar toch op andre wijs
Als Christiaan .
FREDRIK .
Gij glimlacht veelbeteeknend !
Wat meent ge? Niets toch wat Mar schaden kan?
Haar, die reeds diep genoeg rampzalig is :
Een lelie in 't moeras!
JULIANE .
Uw beeld is juist .
De blankste lelie heeft toch zwarte spikkels Uw beeld is joist .
FREDRIK .
Wat is uw meening, moeder?
JULIANE .
Wel, dat ze schoon is ; ware zij het minder
Het zou me leed doen, 't allermeest om u,
Die haar zoo lief verdedigt . Zeg, wanner
Hebt gij haar 't laatst gezien?
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STRUENSEE .

FREDRIK, verlegen.
Ik weet het niet . , .
Toen gij haar zaagt voor 't laatst . Ik mocht haar wel.
JULIANE.
Er zijn er velen die hetzelfde zeggen,
Licht met meer recht dan gij - en dat is goed .
En ware 't anders, ik son werklijk wenschen
Dat 't zijn mocht zoo als 't is .
FREDRIK.
Uw
En
Ik
De

't Is of ik Guldberg,
raadsman Guldberg hoor . Waarom niet open
vrij met mij gesproken? Ben ik nog een kind?
hou niet van het donker kronkelpad .
rechte heirweg is de beste en kortste.
JULIANE.

De kortste zeker.
FREDRIK.
Wil het yolk als wij,
Laat dan mijn stem, de stem van d' Erfprins hooren
Niet hier in de antichambre van den hofnar,
Maar in het veld en aan de spits van 't leger,
Verdedig ik de rechten van mijn neef,
Den troonsopvolger .
JULIANE .
Wien bedoelt ge, kind?
FREDRIK.
Den Kroonprins - wien toch anders zou 'k bedoelen?
JULIANE .
Is dat uw neef? Is dat de troonsopvolger?
FREDRIK .
Is hij het niet? Geen halve woorden meer !
JULIANE.
't Is waar, die passen bij den heirweg niet,
Dien gij verkiest ; maar voor het oogenblik
Gait gij het pad, dat i k bewandlen wil ;
't Is donker, maar 't is veilig.

(Een Kamerheer naderend, die uit het kabinet des
Ministers komt.)
Heer van . . . van . . .?
'k Heb de eer niet u to kennen .

STRUENSEE
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DE KAMERHEER .
Kortweg : Selbich .

JULIANE .
Welnu, Heer Selbich! then mij eindlijk aan.
Ik wensch Heer Struensee . . .

DE KAMERHEER .
Zijne Excellentie
Graaf Struensee verzoekt Uw Majesteit
Een oogenblik geduld . Zijne Excellentie
Geeft straks gehoor aan alien die het wenschen .

FREDRIK, half luid .
Graaf! Excellentie! Zeg eer : pestilentie!

JULIANE.
Mag ik niet voorgaan? Vraag 't Zijn Excellentie!

FREDRIK, tot zone moeder.
Sinds wanneer is de hofnar Deensche Graaf?

JULIANE .
Ik weet het niet . Hij zal het niet meer zijn
Zoodra gij hebt geleerd to zien en zwijgen ;
Dat is : een man to zijn in plaats van knaap

FREDRIK.
'k Zal zien en zwijgen .

JULIANE.
't Is ook tijd ; hij komt.
II.
De voriqen, STRUENSEE, in donker groen fluweel gekleed ;
een schitterend juweel aan den vinger.

STRUENSEE, het gelaat naar het vertrek gekserd
dat h~j verlaat, terworl al de aanwezigen op den
achtergrond zich diep buigen .
Breng dat dekreet naar den Finantie-raad
En 't agder naar den Raad van oorlog ; - daadlijk
Beveelt gij 't uit to voeren
't Pak rekesten
Om onderstand beandwoordt gij afwijzend .
(Zich omwendend met een lichte buiging .)
Mijn Heeren !
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STRUENSEE .
(Tot een deftig burger in de groep.)
Burgemeester, hebt gij me iets
Te vragen?
DE BURGEMEESTER.
Excellentie, meer dan twintig
Beambten zijn ontslagen nit de dienst .
't Zijn echtgenooten, vaders ! Allen dringen
Op een pensioen of slechts een wachtgeld aan ;
't Zijn burgers mijner stad . . .
STRUENSEE.
Alleen door gunst,
Niet door verdiensten kwamen ze aan hun ambt .
Lakeien van den adel, bracht hen deze
In dienst van 't land dat zij niet dienen konden,
En dat ook niet hun diensten noodig had!
Het geld van alien mag niet e n k l e n baten .
De schatkist is de rijkdom van den Staat,
En is geen armenkas .
DE BURGEMEESTER.
Maar slechts een wachtgeld . . . .
STRUENSEE .
Niets. Eigen kracht verschaff' hun een bestaan .
't Beginsel, dat hen doet ontslaan, gebiedt,
Dat ook den twee fabrieken uwer stad
De rijkssubsidie worde onttrokken . . . .
DE BURGEMEESTER .
Hoe?
Dan vallen zij !
STRUENSEE .
Dat woord veroordeelt beiden.
Wat i n en door zich zelf niet kan bestaan,
Verdient ook niet door gunst in stand gehouden . . . .
Geen broeikasplanten meer, op aller kosten
Ten nutte slechts van enkelen gekweekt !
DE BURGEMEESTER .
Toch, Heer . . . !
STRUENSEE, met de hand wenkend.
't Is wel ! . . . Heer Generaal von Eichstedt !
(Deze treedt voor ; hem wenkend nader to komen.)
Een woord! Het heeft Zijn Majesteit behaagd
Als Kommandant der hoofdstad a to ontslaan

STRUENSEE .

V. EICHSTEDT .
Waarom?
STRUENSEE,

met

nadruk.

Het heeft Zijn Majesteit behaagd !
V . EICHSTEDT .
Toon mij 't besluit des Konings .
STRUENSEE .
't Is niet noodig .
Zijn Majesteit heeft toch geproclameerd,
Dat elk besluit, dat ik geteekend heb,
Erkend moet worden als dekreet des Konings .
V . EICHSTEDT.
Meld mij voor 't minst de reden van 't ontslag .
STRUENSEE.
M ij n g o e d h e i d w i 1 't u geven . Kracht verlangt men,
Geen zwakheid bij een oproer . . .
V. EICHSTEDT, schamper.
'k Weet : gij doelt
Op de ontevredenheid die alom smeult . . .
STRUENSEE,

hoog.

Geen woord daarbij in uw belang, von Eichstedt !
Er is een gisting, maar door enklen slechts
Gevoed, die ik niet de eer bewijs to vreezen,
Maar die 'k ook niet ontzien wil - dat deedt gij !
V . EICHSTEDT .
Wie neemt mijn plaats in?
STRUENSEE .
Generaal von Gdhler .
V . EICHSTEDT, schamper.
Ik kon 't vermoeden. - Wat wordt mij bevolen?
STRUENSEE .
Te blijven aan het hoofd uws regiments,
Dat zich in Jutland leegre . . . 't Ga u wel!
(Tot de overigen.)
Tot straks, Mijnheeren!
(Zij verdwijnen .)
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STRUENSEE.
(Koud beleefd.)
Mij is meegedeeld,
Dat mij de Koninginne-moeder wachtte .
FREDRIK .
Te recht spreekt gij van w a c h t e n .
STRUENSEE, veinzend hem thands eerst op to merkeu .
De Erfprins ook
Hadt gij uw komst aan mij vooraf gemeld,
lk had gezorgd terstond u op to wachten .
Waar de verrassing dan ook minder groot . . . !
JULIANE .
Geen verontschuldiging, want mijn geheugen
Is niet zoo zwak, dat 't reeds vergeten heeft
Hoe zaken van den Staat v6or alles gaan .
Toen mij 't vertrouwen Zijner Majesteit
Een aandeel gaf aan 't hoog bewind des lands,
Poogde ik als gij die waarheid na to leven,
Hoewel met zoo veel roem niet als gij 't doet.
FREDRIK, half luid.
Roem ! Roem !
JULIANE .
Heer Struensee, acht dezen lof
Zoo vreemd niet uit mijn mond! Bestreed ik u,
't Was voor 't behoud van wat ik 't kostlijkst achtte .
STRUENSEE .
Spraakt gij daar straks niet van uw sterk geheugen?
JULIANE .
Gij meent daarme6 dat 'k ook den strijd me erinner?
0 ja den strijd, maar niet den hartstocht meer,
Waarme8 hij werd gevoerd en ook voleindigd!
Twee jaren wonens op 't slot Vredenburg
Stort vrede en kalmte in 't meest verbitterd hart .
STRUENSEE .
't Kan zijn - 'k heb steeds gewenscht dat dit zoo ware ;
Maar 't heimelijk bezoek, dat gij ontvingt,
De naam der vrienden, die u ginds bezochten,
Dit alles deed mij vreezen, dat de vinger
Zich eer naar 't zwaard dan naar d' olijftak boog .

STRUENSEE .

FREDRIK, heftig.
Omringden ons spionnen . . . !
STRUENSEE .
Denkt Zijn Hoogheid,
Dat zijn verheevne moeder 't voorrecht bad,
Om vrienden to bezitten, wien de trouw
Meer gold dan eer of goud? 'k Vergeef 't uw leeftijd,
Dat n6g bet oordeel het verstand niet leidt .
FREDRIK.
't Ligt aan den leeftijd niet . Ik ken er wel,
Die oordeel missen, schoon 't bedaagde hoofd
Zich met den kap der filozofen tooit .
JULIANE.
Zwijg! - Is 't niet meer dan tijd, Graaf Struensee,
Dat zich de knaap in andren kring bewege
Dan die van boeren?
STRUENSEE .
'k Weet het niet, Mevrouw !
Licht dat hij hier de schoone deugd verloor
Der openhartigheid, die thands hem siert .
Ik schat haar hoog : zij stelt mij toch in staat,
Niet slecnts to lezen in dat jong gemoed,
Maar ook in dat van hen die 't fatsoeneerden .
JULIANE .
Niet dus ! I k kan den wildzang niet regeeren !
'k Beproefde 't bij herhaling, maar vergeefs!
Dat 6ok is een der reednen mijner komst,
Waarvoor 'k verschooning
alsnogg heb to vragen
Aan u, die hier in 's Konings naam gebiedt .
Ik bid u, Graaf! trek u den wildzang aan,
Wees gij zijn voogd, zijn meester en zijn voorbeeld!
FREDRIK .
Ik wil niet, moeder !
JULIANE, streng.
Nbg hebt gij Been wil !
En dat is zeer gelukkig voor ons beiden .
STRUENSEE .
Een moeilijk werk : to toomen en to temmen
Wie bandloosheid voor ware vrijheid houdt !

is
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STRUENSEE .

JULIANE .
Gij weigert dus die bede? Laat mij hopen,
Dat zij bij u verhooring vinden kan,
Als ik de helft der task op mij wil nemen.
De wildzang blijve als vroeger met mij wonen ;
Maar laat hem deelen in uw onderricht.
STRUENSEE.
't Slot Vredenburg ligt daarvoor wat to ver .
JULIANE .
Zend ons alzoo niet naar dat slot terug!
Laat ons hier wonen, Graaf! 0 weiger niet !
Ik weet, dat gij mij hebt gevreesd . . .
STRUENSEE .
Dat niet!
JULIANE.
Welnu, gehaat alleen! Gij hadt er reden voor .
Ik heb met trots en strengheid u bejegend :
Ik mat u met den maatstaf van 't gewone ;
Geen wonder dat 'k verkeerd gemeten heb .
Ik zag in u een gunstling, als zoo velen,
Van de allerlaagste soort, wier eenig streven
Een hofrok is met dubbel zwaar borduursel .
Dat ongediert, hoe nietig het ook zij,
Kan troonen ondermijnen, knaagt aan 't purper,
En dient, hoe eer hoe beter, maar vertrapt!
Ik heb gedwaald en boette voor die dwaling .
Of denkt gij dat de stap, then ik thands waag,
Geen wichtig offer van mijn fierheid eischt?
Maar nutteloos acht ik eeu verdren . strijd.
Gij hebt verwonnen en ik buig het hoofd!
Gij hebt verwonnen en . . . verdiende 't ook.
STRUENSEE .
Mevrouw . . . ! die lof is vleiend ! Maar wat waarborg . . . ?
JULIANE .
Voor mijn oprechtheid . . .?
STRUENSEE.
Ja, Mevrouw !
JULIANE .
Heer Graaf,
Dien waarborg vindt gij in uw eigen grootheid!

STRUENSEE .

Ik kan u niet bestrijden schoon ik 't wilde,
Maar 'k wil 't ook niet ; 'k leef voor mijn zoon alleen
En heb to zorgen voor diens toekomst . Heersch,
Herstel en schep - gij hebt de gave er toe
Gun mij alleen een plekje' in deze woning
En gun mijn zoon een werkkring onder u!
STRUENSEE .
Indien Haar Majesteit de Koningin
Gestemd is zoo als ik dan stemt ze toe .
Maar we eischen onderwerping, algeheele.
JULIANE.
Een algeheele! Stel mij op de proef!
STRUENSEE .
En de Erfprins wiL . . ?
FREDRIK .
Mijn moeder wil dat 'k wil.
STRUENSEE.
't Is waar, uw leeftijd voegt gehoorzaamheid :
't Is goed dat ge u - hoe laat ook -- dat herinnert .
FREDRIK, zacht tot zone moeder .
Maak 't kort - of ik bedwing mij langer niet .
JULIANE .
Dus gij vergunt. . .?
STRUENSEE .
De Koningin to zien .
Gij beiden onderwerpt u aan haar wil .
FREDRIK .
Geheel! Hear wil zal ook de mijne zijn .
STRUENSEE .
Een wijs besluit!
(Hi schelt ; tot den Kamerkeer .)
Geleid Haar Majesteit
En d' Erfprins naar 't weleer bewoond verblijf .
(Tot beiden .)
De Koningin doet straks haar wil verstaan .
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STRUENSEE .

JULIANE, hem naderend, fluisterend.
Heer Graaf, wij zijn von Rantzau straks ontmoet
Geeft gij then man verlof om hier to wonen :
Een intrigant - uw vriend eens - thands uw vijand?
STRUENSEE .
Ik vrees hem niet. - Herinner u, Mevrouw,
Ons vred-verdrag : de moeder van den Erfprins
En niet de koninginne keert terug .
JULIANE .
Gij hebt gelijk ; ik zwijg ; maar 'k wilde u toonen,
Dat 'k uw belang voortaan het mijne heet.
III .
STRUENSEE, vervolgens KOLLER, als Kolonel der
STRUENSEE .
Zij buigt! Een parel meer aan onze kroon!
In Mar heb ik den adel in mijn macht .
(Koller verschont.)
Boniour, vriend Koller . . .! Zoo onaangemeld?
Blijft de etikette u steeds een vijandin?
KOLLER.
Een onverdiend verwijt! Ik stond een uur
Te wachten op gehoor! 't Is ook bekend :
De militaire macht is niet in gunst ;
De staatsiedegen voert den boventoon .
STRUENSEE .
Bedaar, bedaar! Gij, kind van de Fortuin,
Toont u een telg der grillige godin!
Nauw raapt gij door haar gunst een nieuwen schat,
Of de ontevredenheid vraagt wedr naar meer .
KOLLER.
Dus wat ik heb, is gunst slechts der Fortuin?
't Is vleiend, Heer Minister !
STRUENSEE
Maar zie toe,
Dat niet uw moeder u den rug toekeert !
Des hoovlings degen en des krijgsmans zwaard,
Zij hebben beide den heer - dat is 't gezach !

STRUENSEE .
KOLLER.
Van waar toch die berisping? Kennen wij
Elka:lr van gistren slechts?

STRUENSEE .
Van vroeger reeds ;
Ook daarom vraag 'k een andren toon en houding.
Maar thands ter zake! Wat verklaart uw komst?

KOLLER.
De Garde mort . . . Zij vraagt soldij-verhooging,
Verlichting van de dienst en meer rantsoen .
Zij is 't bevoorrecht corps der monarchic. . .

STRUENSEE .
Dat was zij, maar dat mag zij niet meer zijn .
'k Brak alle privilegies - 'k Breek ook deze .
't Dekreet, waarbij de Garde ontbonden is,
Heb 'k straks geteekend!

KOLLER.
Wat is dat ? Gij waagdet . . . ?

STRUENSEE .
Reeds wecr die toon !

KOLLER .
En zonder mij to kennen! . . .

STRUENSEE .
Heb ik 't gewaagd - 't schijnt u vermetel toe.
Waart gij het niet, die mij in vroeger tijd
Juist op het kwetsend voorrecht weest dier Garde?

KOLLER
Maar 'k werd haar chef.

STRUENSEE .
't Is waar, ik maakte u dat

KOLLER.
'k Beloofde aan mijn Majoor alre6 mijn plaats .

STRUENSEE .
Benoemt gij reeds? Straks gaat gij nog ontslaan .
Aan wien ontleent gij toch die macht?
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STRUENSEE.
KOLLER .
Aan u
En zoo ik meen to recht .

STRUENSEE .
Ge ontsloegt u zelven
Maar toch om u voor hooger to benoemen?

KOLLER.
Juist ; ik benoemde mij tot Generaal .
En dan nog lets! Ik ben van Pommersche' adel,
Maar 'k heb mij, met het praedikaat van Graaf,
Verheven in den Deenschen adelstand .
Ik wil in rang gelijk staan met mijn vrouw .

STRUENSEE .
Neemt nu bet laffe kluchtspel haast een eind?
Hoewel gij niet van Deenschen adel waart,
Heb 'k u benoemd tot chef van 's Konings Garde .
't Was gunst genoeg . Wilt gij thands verder schrijden,
Dan wordt bet tijd dat ge uw verdieiisten toont .

KOLLER .
Parbleu ! ik volg, Heer Graaf, uw eigen voorbeeld'
Een parvenu kan wel Minister worden,
Een Pommersch edelmau dus Generaal
En Deensche Graaf! Gun st en Been verdiensten!
Kom, laten wij die weegschaal niet gebruiken ;
Gaan wij de wording van uw macht niet na ;
Want dan zou ik misschien hoogmoedig worden .
Ik eisch - verstaat gij, Excellentie ! - 'k e i s c h
Tot Generaal en Graaf benoemd to worden .

STRUENSEE .
Al waart gij 't hoogste militair genie
En 't koninkrijk in 't uiterste gevaar,
Ik zou een eisch, gelijk gij waagt to doen,
Bestraffen met ontslag uit al uw ambten .
Begrijpt gij mij? - De lijfgarde is ontbonden ;
Dank 't mijn genade dat ge uw rang behoudt,
Bij 't regiment der Seelandsche dragonders .
IV .
De vorigen, een KAMERHEER .

STRUENSEE .
Welnu ?

STRUENSEE .
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DE KAMERHEER.
Haar Majesteit de Koningin
Laat dringend u verzoeken to verschijnen .

STRUENSEE .
Ik kom zoodra ik kan . Hebt ge onze gast,
De moeder van den erfprins, aangediend?

DE KAMERHEER.
Haar Majesteit kan heden niet ontvangen .

V.
De vorigen zonder den

KAMERHEER .

STRUENSEE, half luid.
Wat vrouweluim!
(tot Koller .)
Vind ik u morgen hier,
Dan gaat gij in arrest.
(Af in z~rn kabinet.)
VI .

KOLLER alleen, daarna VON RANTZAU .
KOLLER.
Vervloekt, hij durftl
Altijd zoo laf en thands zoo overmoedig!
Wat onverwachte hulp gewerd hem dan
En maakt hem vrij van mij? Ik ben een ezel,
De stomste langoor, want de stal was goed,
De last niet zwaar . . . .

RANTZAU .
Leert gij een les van buiten,
Of bidt gij overluid in de eenzaamheid?

KOLLER .
Gij waagt u hier? Ik heb bevel ontvangen,
U to arresteeren.

RANTZAU .
'k Maak u 't maklijk dan ;
Hebt gij de boeien klaar?
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STRUENSEE .
KOLLER .
Vertrek, Heer Graaf!
En 'k heb u niet gezien. Schuil weg tot morgen,
Dan spaart ge mij de moeite van 't arrest .

RANTZAU.
Hoe nu? . . . Maar 'k w e n s c h gearresteerd to worden .

KOLLER.
Ik gun het hem die me opvolgt .

RANTZAU .
Gaat gij heen ?
Met hooger graad? 'k Wensch u geluk, mijn vriend!

KOLLER .
Maak mij niet dol !

RANTZAU .
Dus niet met hooger graad?

KOLLER .
Neeni Neen!

RANTZAU.
Krijgt ge uw pensioen? 't Zou heerlijk wezen
In 'slevens kracht ten koste van den Staat
Te kunnen jagen of to visschen - veel geluk !
Och, huur van mij een huisjen met een vijver,
Wat eendjens en een kooi met tortelduifjens!

KOLLER .
Ik blijf in dienst .

RANTZAU.
Maar toch van hier gezonden?
'k Begrijp . . .1 't Wordt op den duur wat al to lastig
Een krediteur steeds in 't gelaat to zien.
Gij zijt dat toch, niet waar? 't Is beter
Om debiteur van Struensee to zijn .

KOLLER .
Waarachtig, ja! Waarom waagt gij a hier?

RANTZAU .
Er zijn er meer die deelen in uw lot .
1k kom ze troosten met - mijn zwarte kunst.
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STRUENSEE .
Die eedle kunst doet me in' de toekomst lezen,
En in mijn smeltkroes op mijn tooverwoord
Uit koper goud, nit glas juweelen vormen,
Soms nit een kolonel . . . een generaal!

KOLLER.
Doet ge aan die kunst? Geef daar me een staaltjen van!

RANTZAU .
Niet hier aan 't hof . . . maar ginder in mijn werkplaats .

KOLLER .
\Vanneer en waar?

RANTZAU zacht .
In Eischstedts huis van avond .
(Hens naar den achtergrond w!lzend .)
Ga gij ter rechter - ik volg dan ter linker .
(KoIler

of )

(Tegen het kabinet van Struensee gekeerd)
Faizanten en geen ganzen . . .! Excellentie,
Die gans van u maak ik tot een faizant!
(Brandt ziende)
Heer Graaf!
(Met een (Tiepe buiging af.)
VII .

BRANDT, later STRUENSEE.
BRANDT .
Die man loopt vrij in 't rond ! Hoe dom !
(H~j Hop drieznaaL)

STRUENSEE, van binnen .
Ik kom .
(Op den drempel.)
'k Ben niet alleen : dus zeg mij hier
Wat ik to hooren heb .

BRANDT.
Dat is het woord
Te h o o r e n - meer is 't niet wanneer ik spreek.
Gij hoort mij wel, mij volgen doet gij nooit .
t

6
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STRUENSEE.
STRUENSEE .
Dus we& gezind tot twisten - spaar mij dat !

BRANDT.
Gij noemt mij twistziek als 'k van u verschil
Uw ijdelheid, die goed noemt wat ge doet,
Hangt schellen a voor t oog .

STRUENSEE .
Genoeg, mij walgt
Uw grofheid .

BRANDT .
Wel zijt gij gevaarlijk ziek,
Wanneer de waarheid u een grofheid schijnt.
'k Ben weir gewaarschuwd . . .

STRUENSEE .
Is de brief geteekend?

BRANDT .
De schrijver ware een gek had hij 't gedaan .
Wel is de drukpers vrij, maar wie het waagt
Met woord of in geschrifte u aan to randen,
Is juist niet lang op vrijen voet . En toch Naast al die kracht nog zoo veel flauw- en zwakheid!
Een Rantzau-Aschberg sluipt hier vrijlijk rond . . .

STRUENSEE .
Die man zwerft als een vlinder om de kaars
En zengt eerlang de vleugels. Maar ter zake !
Ge ontvingt op nieuws een brief ; gij vreest op nieuws?

BRANDT .
'k Heb dan ook meer dan vroeger to verliezen .
Adele smeekt mij steeds van hier to gaan .
Zij wil mij volgen,

STRUENSEE .
De Gravin van Holsteyn,
Zou zij u volgen?

BRANDT.
Stel me er toe in staat!
1k diende u goed ; verleen mij een pensioen .
Ik vraag niet veel .

STRUENSEE.
STRUENSEE .
Dus wilt gij mij verlaten?

BRANDT .
Spreek mij niet toe op zulk een zachten toon
Gij meent het niet . . .

STRUENSEE .
Dus waarlijk mij verlaten!
Die vrouw plaatst zich dan altijd tusschen ons .

BRANDT.
Ik heb haar lief - ik wensch voor haar to leven
Kan 't zijn, wat vroolijker dan als cipier .

STRUENSEE .
Reeds we&r dat woord! 1k maakte u Graaf als mij!
'k Verkoos geen rang dan then 'k met u kan deelen .

BRANDT
'k Ben niet eerzuchtig - ik verlang niets meer ;
'k Wil slechts behouden wat ik heb .

STRUENSEE .
Belioud dat!
En gij ontvangt nog vijftig duizend thaler !

BRANDT .
Behouden kan ik slechts zoo ik van hier ga .

STRUENSEE .
Toch niet de vijftig duizend thaler ; deze
Ontvangt ge alleen wanneer ge naast mij blijft .

BRANDT.
Is dat uw laatste woord?

STRUENSEE .
Mijn laatste woord!

BRANDT .
Bepaal een tijd wanner mijn dienst zal enden .

STRUENSEE .
Gij kunt vertrekken - daadlijk als gij 't wilt .

BRANDT.
Maar zonder geld - dus zonder haar die 'k liefheb!
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(Struensee haalt z~jn schouders op .)
Beloof mij dan een andren toon to voeren .
Uw woord klinkt luid genoeg, maar houde uw daad
Daarmee gelijken tred . Laat het kanon
Uw woord, wanneer 't bespot wordt, begeleiden .
STRUENSEE.
Meng u toch niet in zaken van den Staat!
De Idee, die m1j bezielt, plant ik niet voort
Door krijgsgeweld . Wat deert mij 't volksgeschreeuw !
Het yolk begrijpt mij niet, maar zal dat eens
En mij alsdan als zijn verlosser eeren . Brandt, keer terug! 'k Zit vast nog in den zadel!
De plompe hergst, die Denemarken heet,
Erkent zijn meester . . .
BRANI)T
't Moet . - In Gods naam dan!
Uw trots is niet to buigen - ik moet volgen,
Gebonden aan het ros dat gij berijdt .
(Af.)
VIII .
STRUENSEE, daarna Freule VON EYBEN, bleek, in
donkere Heeding, uit het z~jvertrek ter linkerzijde .
STRUENSEE.
Gebonden niet door vriendschap, maar door geld !
Wat is die man gedaald! Eens vriend, thands huurling!
Een huurling is goedkooper dan een vriend ;
Hij vraagt geen dankbaarheid, en die is duur!
V. EYBEN .
lk zocht u
STRUENSEE, schrikt, maar herstelt zich spoedig.
We6r hersteld ! Wat booze krankte
Die 't blosjen wegjoeg van de albasten koon!
Waagt gij u niet to vroeg uit 't ziekvertrek?
V . EYBEN.
Voor u misschien . Heb dank voor al de zorg,
Waarvan gij t h a n d s mij blijk geeft .
STRUENSEE.
Wat verwijt !
'k Liet iedren dag trouw aan uw huis vernemen .

STRUENSEE.

V: EYBEN .
Wel zeker . . . to gelijk met al mijn erven .
Misschien keerde ook uw b8 gelijk de hunne ;
Teleurgesteld daar de ademtoclrt nog ging .
STRUENSEE .
Dat woord kan niet de tolk zijn van uw hart!
V . EYBEN .
Het is de tolk, en laffe huichlarij,
Het eenig wapen der onmanlijkheid,
Kan slechts den twijfel leggen op uw lippen .
STRUENSEE .
Die toon voegt niet der fijn beschaafde vrouw .
V. EYBEN .
Is dat het hoogst wat ge in een vrouw waardeert?
Een zachten toon, een Iieflijk beeld, een zin,
Welks Ie6gheid door wat bloemen wordt gedekt,
Zoudt gij verwachten van een diep verneerde
Van een ter dood verwonde vrouw?
STRUENSEE .
Houd op !
Verg van uw kracht niet wat zij niet kan geven ;
Betoom uw drift - gevaarlijk wordt zij u
V. EYBEN .
Verhaaste zij mijn dood, zoo slechts mijn woord
In de uiterste ure a 't trotsche hoofd doe buigen,
Van angst en vrees then vinger doe verstijven,
Waaraan de schande een vorstlijk kleinoo .1 stak . . .!
Ik, dwaze vrouw! want dat zoudt gij joist wenschen ;
En nauw betoog de doodskleur mijn gelaat
Of gij, zoo fijn beschaafd, zoo fijn gevoelend,
Zoudt van mij scheiden met verruimd gemoed,
En mij vereeren met het woord : de onnoozle!
Neen, 'k wil bedaard zijn . - Fredrik Struensee,
Wat werd er van nw eed en van uw trouw?
STRUENSEE .
Daagt gij mij uit? 'k Had u de erinnering
Van 't gister willen sparen . Mindet ge ooit?
Bedaar ; 'k geloof dat u mijn twijfel kwetst,
Dat gij u nauw weerhoudt het mij to zweeren,
Met al de kracht, die u de hartstocht geeft :
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,,Nooit heeft er eene op aard als ik bemind 1"
Maar ware en heilge liefde weet to ontberen,
Houdt van de bloem de doorne slechts voor zich,
Wanneer 't de glorie geldt van wie zij mint .
Zij weet to lijden, zely' zich to verloochnen,
Wanneer 't geluk van wie zij mint dat eischt.
En die ontbering is voor haar gewin ;
Die zelfverloochning borg voor 't zalig leven,
Dat nit bet graf, dat zij zich zelve dolf,
Onstoflijk, heerlijk, eeuwig zal verrijzen . Kost gij ontberen en u zelv' verloochnen?
Gij kondet en erkendet eens mijn roeping
Gij wenschtet mec in 't moeilijk worstelperk
Te streven naar bereiking van mijn doel .
Zoo heette 't! . . . Maar nauw wendde ik u den rug.
En zocht een wapen voor den strijd bekwaam,
Of gij verhieft u dreigend tegen mij !
Uw krankte, die u neerwierp op het rustbed,
Behoedde u voor de misdaad me aan to vallen.
Uw liefde . . . zij was ijdelheid en zelfzucht !
Wel gruwzaam is 't, dat 'k dus u kwetsen moet,
Maar 't is mijn plicht de waarheid u to onthullen .
V

EYBEN.

Ik hoor dit aan! 'k hoor dit ten eind toe aan!
Gij, ijskoud man, die ijdel woordenspel
Kunt stellen tegen de aanklacht van een hart.
'k Verscheur het niet, ik kan het niet verscheuren,
Het net van logen dat gij in uw woorden,
Zoo fraai gevormd, mij om to werpen poogt .
Ik weet slechts dit : ik heb u tecr bemind,
Ik zwoer u trouw to zijn en hield dien eed .
Ik weet slechts dit : gij zwoert mij liefde,
Gij zwoert mij trouw to ziju en hraakt dien eed .
Gij hebt met mij gespeeld! Een gruwzaam spel!
En nauw hadt gij door mij uw doel hereikt,
Of 'k werd voor u alleen een ijdel werktuig .
Niet waar, bet was zelfzuchtig toen 't mij klaar werd
Dat 'k niet uw doel, maar slechts uw mlddel was,
Had 'k aan uw voet bewondrend moeten knielen,
En niet de tong een giftge pijl doen worden,
En niet het woord 't gevleugeld zwaard mijn haats?
O dat de kracht mij toen begeven heeft!
Maar nog is niets verloren : de oogst is schooner
Nu 'k wachtte tot de vruchten zijn gerijpt . Jarl Bergthor was de vader mijns geslachts
En Thora was brunette zoo als ik !

STRUENSEE.
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STRUENSEE.
'k Herinner mij het sprookjen nog zeer goed .
Maar om u zelfs wil staken wij een kamp,
Die u verzwakt en mij niet deren kan
De ziektestof waart in uw leden rood,
En stoort de funktien van alle organen .
Gij ziet en denkt verkeerd . . . gij schept u spoken,
Daemonen, die u . . .
V

EYBEN .

Fredrik Struensee,
De Koningin werd moeder eener dochter,
Wie is de vader van die dochter? Gij!
STRUENSEE .
Betoom uw tong -- uw waanzin wordt gevaarlijk !
Freule Eyben, noop mij niet, in de enge cel
U tot de rust die gij behoeft to dwingen .
Zij 't waanzin of de wrok der jaloezy,
Ik zal Been vlek op 't kleed der hedge dulden .
Gewaarschuwd zijt ge - een woord nog als ge spraakt,
En 'k zal dien mond voor jaren doen verstommen . . .
De dokter niet, maar de minister spreekt .
(Door de z deur rechts

af.)

IX .
V. EYBEN, daarna Koningin MATHILDE .
V . EYBEN .
Hij dreigt! hij waagt to dreigen ! Schim van Thora,
Geleid mij! Furien, licht met uw toortsen
Mij voor! Mij wenkt de wraakgodin! Ik kom,
Ik kom
MATHILDE, uit de z~jdeur links .
Gij hier . . . alleen? Wat deert u, Clara?
1k wist niet dat gij hier gekomen waart
Me dunkt, uw eerst bezoek had mij behoord!
Maar ik verwijt u niets . . . neem rust, melieve!
Gij hebt behoefte aan rust . . .
V . EYBEN .
Blonklokkige Inger,
Treedt mij niet in den weg! Zict gij dien afgrond?
Hoor . hoe de bergstroom in de diepte bruischt!
Hij slijpt en scherpt de hoeken van den rotswand . . .
Die afgrond wordt 11w graf.

STRUENSEE
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MATHILDE, naet medel~iden .
Kom tot u zelve !
Is geen van de uwen herwaards u gevolgd?
Wees kalm . . . Staar niet zoo strak . . . Zie mij in 't o0g .
V. EYBEN .
Gij wilt bet ?
MATHILDE, terugdeinzend.
Welk een blik! Wat heb ge, Clara?
V . EYBEN .
Ik droomde . . . is 't wel een droom?
MATHILDE .
Wat droomdet gij?
V . EYBEN .
Ik dacht me in England . . . in een trotsche burcht,
Met dikken muur en hooge torentin .
Ik zag de burchtvrouw en haar edelvrouw°n,
En een van deze in d' arm eens schoonen ridders 't Was haar verloofde . Plotsling weggevoerd
Beyond ik me in de zaal de ridderhal,
En 'k zag er onder 't beeld van haar gemaal,
De burchtvrouw op de knie dienszelfden ridders .
MATHILDE .
Genoeg - 't verbaal ontroert a . . . 't Is een droom !
V. EYBEN .
Een dartel spel ! een spel slechts, want die ridder
Zag meer op 't kleed dan op 't gelaat dier vrouw ;
Zijn kus gold meer bet diamanten halssnoer,
Dan wel de roode lippen zijner speelpop .
MATHILDE .
't Is wel . . . Gij moet vertrekken . . heb 'k u noodig
Ik zal u doen ontbieden . . . maar ga nu!
V . EYBEN .
Ik lachte en riep bet burchtgezin to sadm,
Om 't schouwspel aan to zien -- zij lachten alien!
Neen, alien niet ; des schooren ridders bruid
Vlood been en riep den burchtheer . toen die kwam,
Toen kroop ze ineen, de dartele overspeelster ;
Toen werd ze bleek, bijna zoo bleek als gij !

STRUENSEE
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MATHILDE, met majesteit.
Freule Eyben, ik gebied u to vertrekken !
V . EYBEN .
'k Gehoorzaam . . . God bescherme Uw Majesteit!
(onder het heengaan )
Bijna zoo bleek als thands Uw Majesteit !
(Zij vertrekt .)
X.
MATHILDE, dan STRUENSEE .
MATHILDE.
Ja, God bescherme mij ! Beschermen, Hij ? De Alreine !
(Zij waggelt naar Struensees kabinet en leunt tegen
den deurpost .)
0 Fredrik, Fredrik! - help!
STRUENSEE, op den drempel .
Mathilde! Gij! . .
MATHILDE .
Een giftge pijl heeft mij bet hart doorboord,!
(Z# z#gt in zone armen neer .)
Xl .
Een vertrek b~j von Eichstedt, eenvoudig gemeubeld ; hier
en daar kisten en kojjers . Een deur op den achtergrond
en ter rechter z~de ; doze laatste is met een taken portiPre voorzien ; op den achtergrond een venster . Aan een
tafel, waarop twee kaarsen branden, zitten RANTZAU,
KOLLER en EICHSTEDT ; deze met zorg gekapt en
gekleed; Koller met een duitsche pip in de mond .
KOLLER .
Dus geeft ge werkelijk bet bevel gehoor
En reist gij of naar Jutland?
EICHSTEDT .
Een soldaat
Kent de gehoorzaamheid als eersten plicht .
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KOLLER .
'k Ben 6ok soldaat en ik gehoorzaam
De macht, die ik erken als overheid,
Als wet t i g e overheid ; maar d' intrigant,
Die in het slaapvertrek zijn titel kreeg,
In 't ledikant zijn portefeuille vond
En in een vrouwerok een heerschersstaf,
Noem 'k in der eeuwigheid geen overheid,
Geen wettige overheid .
RANTZAU .
't Is waar gesproken,
Maar even luid als waar, en dat 's onnoodig .
(uI~j staat op en schuift de gord~nen voor de ramnen.)
Vriend Eichstedt, stel eens dat uw korporaal,
Misschien een flinke en daarbij mooie knaap,
In 't oog der Koniugin genade vond,
Die hem minister maakte, zoudt ge ook hem
Beschouwen als uw chef en superieur?
EICHSTEDT.
Indien de Koning hem 's rijks zegel gaf,
Zoo als hij deed aan Struensee, dan zeker.
'k Begrijp uw redeneering niet to best
Gij volgt alleen de wettige overheid ;
Maar dat is rekbaar, en bet heeft den schijn,
Of gij die macht slechts wettig noemen wilt,
Die, en zoo lang ze, u voordeel brengen kan .
Gij beiden, dunkt me, hebt de macht gediend,
Die thands voor u onwettig is geworden . . .
'k Heb nooit gehoord dat Koller heeft geweigerd,
't Brevet van kolonel van hem to ontvangen,
Die thands voor intrigant gescholden wordt .
KOLLER tot Rantzau.
Laat ons vertrekken! Wij zijn hier verdwaald!
't Kan groot zijn nog de hand van hem to kussen
Die u kastijdt ; 't is Christlijk naar men zegt!
Ik noem 't een zwakheid die mij walgen doet ;
'k Verkies veeleer to trappen die mij trapt,
En geef voor een er liever twee terug .
EICHSTEDT .
Ik haat als gij den vreemden potentaat ;
'k Veracht als gij den oorsprong zijner macht,
Indien zij is zoo als gij zegt to zijn ;
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Ilij is de pest, de vloek van Denemarken,
Welks leger hij vernielt, maar . . is minister.
RANTZAU, Koller terug houdende
Een oogenblik - von Eichstedt heeft gelijk .
Vermoeden we ook, dat Struensee den Koning
Gevangen houdt, wij kunnen 't niet bewijzen ;
En .naar den schijn is Struensee minister,
Is hij de macht die ons bevelen kan .
Maar alien zijn wij 't eens . dat Struensee
De pest, de vloek is van het koninkrijk .
Zijn val zou redding zijn voor heel een yolk!
En, om den inhoud van een reglement
Met slaafschen zin to lezen en to volgen,
Zou men 't belang van alien doen to loor gaan?
Er is een wet, die boven alle gaat,
Niet op 't papier, maar in elks hart geschreven :
't Is de natuurwet, die 't behoud van 't rechtsEn zeedlijkheids princiep gebiedend voorschrijft
EICHSTEDT .
Gij zijt dus kampioenen van het recht
En van de zeedlijkheid? 't Is al to dwaas!
Maar ik ben slechts soldaat en geen sofist,
Die met begrippen als met woorden goochelt .
Graaf Struensee heeft recht mij to bevelen :
De Koning - aller Heer! - gaf hens dat recht .
KOLLER, tot Rantzau .
Laat ons vertrekken .
(Een bediende komt binnen en fluistert von Eichstedt lets in .)
EICHSTEDT.
Noemde zij haar naam ?
(De bediende schudt het hoofd ontkennend en vertrekt .)
RANTZAU, zaeht tot Koller.
Er is een vrouw in 't spel - nog niet gewanhoopt!
(Luid tot Eichstedt .)
Ik heb nog veel met u to spreken . . .
EICHSTEDT .
Later !
RAN TZAU .
Wij wachten ginds tot ge ons weir spreken kunt .
Wij luistren niet en hebben veel geduld ;
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Dus overhaast u niet, gelukkige !
Tot zeven uur hebt gij een schoonen tijd ;
Maar dan ook hoort gij ons . Te zeven uur
Heb 'k Koller een verschijning toegezegd :
Een staaltjen van mijn zwarte kunst .
EICHSTEDT, ze heen wenkend.
Goed, goed!
(Koller en Rantzau verdw~nen door de zijdeur links .)
XII .
EICHSTEDT, Freule V .
haar sluier opslaat .

EYBEN, die op den dr mpel

EICHSTEDT.
Freule Eyben ! . . . Wat geeft mij de onschatbare eer
U hier to zien?
V . EYBEN .
Geen hoftoon, Generaal !
't Verbaast u dat Freule Eyben tot u komt,
Het kwetst u zelfs .? Haar aanblik toch herinnert
Een pijnlijk oogenblik ; maar - zij t een balsem
Voor uw wellicht nog niet gesloten wonde Dat oogenblik was pijnlijk ook voor mij .
EICHSTEDT .
Wat hoor 'k! Diana kent dus mededoogen?
V . EYBEN .
Het scherp verwijt, dat in die woorden trilt,
Heb ik verdiend.
EICHSTEDT.
Niet dus - 'k verwijt u niets ;
'k Begreep het zelf dat 'k u niet waardig was .
V . EYBEN .
Uw ijdelheid of liever eergevoel De man toch is nict ijdel ! -- werd beleedigd ;
Het woord dat ge daar spreekt getuigt het mij
EICHSTEDT .
O neen! Uw weigering was wel verdiend ;
Zij spoorde me aan tot meer bescheidenheid.
'k Heb daarvoor a to danken! 'k Was een dwaas
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Een oogenblik to hopen, dat mijn vader
Mij met zijn naam ook n6g iets had geschonken.
V EYBEN .
Uw vader was de schoonste man der hoofdstad
En liet u werklijk veel van 't zijne na .
(Ter z~jde .)
Kleingeestig man !

(Luid.)
Von Eichstedt, laat mij hopen,
Dat ik u kwetste, en 'k schenk u dan vergoeding,
'k Stel u in staat tot wet rwraak .
EICHSTEDT .
Hoe, tot weerwraak?
Ik zou dat doer! 't Is waar, eerst wilde ik dat ;
Maar dra voelde ik to wel, dat uw kastijding
Den hartstocht mijner liefde niet bedwongen,
Maar daaraan nog vereering had gevoegd .
V . EVBEN .
(Ira zida zelve )
Onmannelijke man ! . . .

(Luid.)
'k Wil dat ge u wreekt,
Door mij een dienst, een gunst zelfs to bewijzen!
EICHSTEDT.
Gij staat dat toe! . . . Maar wat toch is geschied . . .?
V. EYBEN .
Ik heb mij zelv' beproefd en . . . andren ook.
Niets meer daarvan! Ik vraag u voor den Koning,
Voor 't gantsche rijk om hulp . Als Kommandant
Der Hoofdstad . . .
EICHSTEDT .
'k Ben 't niet meer ; 'k vertrek naar Jutland .
V . EYBEN.
Gij keert van daar aan 't hoofd van uw soldaten,
Bevrijdt den Koning . . .
EICHSTEDT .
Zou 't dus waarheid zija
Dat hem de hofnar, die minister is,
Gevangen houdt?
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V. EYBEN.
De leeuw, hoewel gestrikt,
Blijft toch een leeuw . Gij boogt u voor dien man
Maakt gij hem klein - gij maakt u zelv' to kleiner!
EICHSTEDT .
Freule Eyben . . .! Ik heb nooit dien man vereerd,
Maar slechts bet ambt dat hem de Koning schonk .
Trouw aan den plicht, die mij is voorgeschreven,
Zal ik van hier gaan, daar die man 't heveelt .
V . EYBEN .
Dat zult ge niet . Ik wil den val diens mans .
Gij biedt uw arm der Koninginne Moeder,
En doet wat u Haar Majesteit beveelt .
EICHSTEDT .
1k mag niet . . .
V . EYBEN, hem naderend, vleiend.
Als ik 't wensch? Als 'k u beloof
Erkentelijk to zijn . . .?
EICHSTEDT .
Belooft gij mij . . .?
V . EVBEN .
't Geluk .
Ik a c h t t e u steeds ; toon slechts to kunnen haten,
En ik kan racer .
EICHSTEDT.
Dus is 't alleen de haat . . . ?
V . EYBEN .
Zijt gij gewoon den naam des booms to vragen
Eer gij zijn vruchten proeft? Is 't niet genoeg
Dat 'k u 't geluk beloof waarnaar gij streefdet ?
Ikk heb mij zely' beproefd, zeide ik u immers?
Mijn vriend, mijn lieve vriend, ik deed u onrecht,
En ook mij zelv' toen ik uw aanzoek afwees . . .
EICHSTEDT, haar hand kussend.
Versta u thands . . .
V. EYBEN, zich afwendend.
Gij moet mij nog verdienen!
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EICHSTEDT .
En dan voor 't gantsche hof neemt gij mij aan?
V EYBEN.
Voor 't gantsche hof . . . als gij mij hebt verdiend .
EICHSTEDT .
Het kost mij 't hoofd zoo ik de neerlaag lijd .
V EYBEN .
Is 't loon zoo klein, dat u de zege biedt,
Z6o klein, dat gij gij Been strijd er om wilt wages?
EICHSTEDT .
0 neen . . . ik wil . . . en toch . . .
V . EYBEN, hem de hand op den arm 1e ;gend en in
bet oog ziende .
En toch . . .?
EICHSTEDT, haar omarmend in vervoering .
Beveel !
XIII.
De vorigen, KOLLER, nit de z~deur stuivend, daarna
RANTZAU i voor den toeschouwer verborgen, JULIANE
MARIA .
KOLLER .
Wat duivel, Eichstedt! hebt gij haast gedaan?
(v . Eyben hull zich in haar sluijer en pat been ; haar
groetend, terw~l hy haar poogt to herkennen .)
Neem mij niet kwalijk . . .
(v . Eyben af.)
Hoor, daar binnen spookt bet .
't Schijnt Rantzau met zijn kunst waarachtig ernst .
RANTZAU een der kaarsen uitblazend zoodat bet schemer
danker wordt.
't Loopt ook naar zeven.
EICHSTEDT.
Maar wat zaagt ge dan?

ST RU ENSEE .

KOLLER .
Naast hem en mij een menschelijke gestalte .
Nooit vreesde ik vleesch en bloed . . .
RANTZAU .
Dat weten wij .
(Het slaat zeven cur.)
KOLLER, tot Rantzau, op Eichstedt duidend
'k Heb haast . . . vertrekken wij! Hij weigert toch!
EICHSTEDT.
Ik weiger niet . . .
RANTZAU .
Welsprekend was die dame?
Dus jong en schoon, mijn kuische Endymion?
KOLLER .
Maar ik heb nagedacht - 't is to onbekookt,
Wij hobben plan noch hoofd !
EEN STEM .
Ik ben uw hoofd !
KOLLER, de hand aan het zwaard.
Verrader! Rantzau . . .!
RANTZAU, lachend.
Vrees niet, kloeke ridder!
EICHSTEDT .
't Is vreemd toch . . . !
(h/ wil met uitgetrokken zwaard het vertrek binzzen ijlen .)
RANTZAU hem terughoudend.
Zijt gij dwaas ?
(Een zwarte gedaante verschynt op den drempel.)
EEN STEM .
1k ben uw hoofd .
Gij moogt mij hooren, maar niet zien .
KOLLER .
Die stem . . . !

STRUENSEE .

97

EICHSTEDT .
Ze is die der Koninginne-moeder .

RANTZAU .
juist .
(llij neemt zVn hoed af : de beide anderen volgen zjin voorbeeld.)
Haar Majesteit heeft nog wellicht to zweeren,
Dat zij geen vijand van den hofnar zag
Of z i e n z a 1 . . . 't H o o r e n dus is niet verboden .

EEN STEM .
Heer Generaal von Eichstedt . gij vertrekt
Zoo als u is bevolen ; maar gij keert
Als ik het u bevelen zal . Heer Koller,
Zoodra 'k u noodig heb zij gij gereed!
Reis of naar Seeland - morgen reeds, bij tijds ;
Maar vraag Graaf Struensee verlof, een deel
Uws regiments naar hier to mogen voeren .
Wees needrig en uw vijand wiegt ge in slaap .
Men buige 't hoofd om 't later fier to heffen .

KOLLER .
Wat neemt Uw Majesteit zich voor?

EEN STEM .
't Zal blijken
Als 't daarvoor tijd zal zijn . - Gehoorzaamheid
Is 't eerst gebod ; stilzwijgendheid het tweede .
Von Eichstedt, 't zal Zijn Majesteit behagen,
Aan de orde van den Dannebrog een gift
Van twintig duizend thaler toe to voegen!
Heer Koller, 't zal Zijn Majesteit behagen,
Den rang van Generaal u toe to kennen .
U op to nemen in den adelstand
Volgt thands Graaf Rantzau! Dezen avond
Voert hij u nog tot andre bondgenoten .
Gesloten mond en open oor . . .3 Vaartwel!
(terw~il zji allen in eerbiedig gebogen houding stawn,
valt de gord~jn .)

t

VIERDE BEDRIJF.
1.
Antichambre der Koningin : op den achtergrond een glazen-vleugeldeur, die een balkon afsluit : ter rechter- en linkerz~rde deuren ;
door een van deze treden PRINS FREDRIK en EEN KAMERHEER op .
DE KAMERHEER .
Haar Majesteit houdt, sinds Zijne Excellentie
Minister is, verblijf in dezen vleugel .
FREDRIK.
Goed, then mij aan!
DE KAMERHEER .
Het is ons streng verboden,
Zoodra Zijne Excellentie konfereert
Met Hare Majesteit.
FREDRIK .
Dus is h ij binnen?
DE KAMERHEER .
Haar Majesteit ontbood Zijne Excellentie .
FREDRIK .
Dan zal ik wachten .

(De Kamerheer buigt, maar blyft .)
'k Wensch alleen to zijn .

(De Kamerheer af)
Dus t' alien tijd en overal die man !
Waar schuilt zijn kracht, waar schuilt zijn waarde,
Dat zij hem zelfs van alien onderscheidt? .
Met baar in konferentie! 0 Mathilde,
Hadde ik u nooit gezien of ware ik de oudste
En de erfgenaam der Dednsche kroon geweest!
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Men zegt : ze is zeer genadig voor lien man ;
Zij acht hem hoog, ontvangt hem to ieder uur . . .!
Afschuwlijk . . .! wat gedachte! 't Kan niet zijn!
II .
De vorige, STRUENSEE uit de deur ter rechterzode binnentredende, in het kostuum als in het vorige bedrt,
maar voorzien van hot grootkruis der Mathilda-orde :
rose lint met zilveren randen, waaraan een rondo medaillon met de letters C. M. in brillanten, prykende met
een koningskroon en omgeven van een lauwerkrans.

STRUENSEE .
Prins Fredrik, 'k dacht reeds lang u aan den arbeid

FREDRIK .
Het dacht mij goed van daag eens niet to werken !

STRUENSEE.
Ik wil 't gelooven ; maar een slechte neiging
Dient onderdrukt eer zij meestresse wordt .

FREDRIK .
Is dat uw leer? Een schoone leer voorwaar!
Ik ken een fabel even fraai misschien.
Er was eenmaal een vos, de schrik der hoenders,
Een vos alzoo, die eer deed aan zijn naam !
Hij had een aap tot vriend. Op zeekren tijd
Trok deze aan 't koord der klok, en in de kerk
Stond waarlijk Rein de vos gereed, de passie
Aan hoen en duif, aan gans en eend to preeken .
Wat Rein welsprekend was! Het einde raadt gij,
Ook de moraal misschien .

STRUENSEE .
Hoe meer 'k u hoor,
Hoe meer 't mij Teed zou doen, dat z6o veel aanleg
Verloren ging door traag- en ledigheid.
Geest hebt ge, maar, helaas! to rijke fantazie ;
En deze, zoo zij de andere geesteskrachten
Beheerscht, ja overheerscht, schaadt alle ontwikling,
Die zij eenzijdig maakt . 't Is dus miju plan,
In plaats der fabelleer die gij verstaat,
U algebra to latea onderwijzen .
Is 't hier to druk dan zou een stiller plaats,
Misschien een vesting, heilzaam voor u zijn !
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FREDRIK .
Een vesting!
(Zich voor hem plaatsend.)
Denkt ge ook mij een simplen knaap,
Dien gij laat dansen naar uw straatmuziek?
Een vesting! Gij waagt mij to dreigen, Dokter!
Behoore ik ook tot 't Deensche vorstenhuis,
Toch laat ik mij niet drijven als scholier
Door een, wiens plaats alhier geen kamerdienaar,
Geen schildwacht aan de poort benijden moest
STRUENSEE .
Uw taal bewijst dat gij geen zachte hand,
Maar wel de roe des meesters noodig hebt.
FREDRIK.
De roe des meesters! Onbeschaamde dorper!
STRUENSEE,
Wien van ons beiden zou die schimpnaam voegen ?
Geboorte is slechts een toeval, wilde knaap !
Slechts de arbeid, dien de kennis vruchtbaar maakt,
Geeft d' adelbrief. Wie is van ons dus dorper?
'k \'Vil needrig zijn en dus niet verder gaan .
FREDRIK.
Leg of dien toon, die mij tot dolheid sart
Pedante schoolvos, needrig noemt gij u?
Dan is ook de ezel 't, die een leeuwenhuid
Zich omhangt en een leeuw zich denkt to zijn .
STRUENSEE .
'k Ben nederig, want ik verdraag de grofheid,
Die ik tot nu slechts bij 't gepeupel vond .
'k Ben needrig, want ik poog nog to overreden,
Terwijl 'k als meester u bevelen kan .
FREDRIK.
Dat kunt ge niet!
STRUENSEE, hem naderend en hem de ,cuts van
't hoofd slaande.
'k Eisch eerbied voor den Koning,
Wiens plaats ik inneem in deez' oogenblik .
'k Gewaag niet van den lastbrief uwer Moeder .
Van haar toch wil ik geen ontzach ontleenen Het bleek mij niet, dat zij haar eersten plicht
Het hart haars Zoons to kneeden, ooit begreep .

STRUENSEE .

FREDRIK.
Rand haar niet aan, of - God is mijn getuige ! Ik dood u
.
(11( slaat de hand aan z~jn degen ; Strue, .s e
bl~ft hem onbewegel~jk aanstaren .)
Is 't geen schimp alree genoeg,
Dat gij den Koning, bij de gratie Gods,
De vrijheid rooft, en h'j is aller Heer!
Rand Mar niet aan, mijn Moeder! Ze is mij zelve!
Vernederd hebt ge haar en been gejaagd . . .
Maar weldra zal zij u then smaad doen boeten . . .!
Waarom die glimlach . . .? Neen, ik vrees u niet,
Al stort uw blik me ook ijskoude in bet bloed!
'k Begrijp nu veel van wat mij was verborgen ;
Maar 'k vrees u niet : ik zal u wederstaan .
Mijns broeders Zoon beschermen en voorkomen,
Dat hem het lot zijns Vaders word bereid !
STRUENSEE .
Wilt gij 't voorkomen, bid alsdan uw Moeder,
Dat zij vertrekk' . . . Neem ik me ook voor to waken,
Toch kan de list bet scherpstziend oog verschalken .
De voedster van den Koning waakte ook trouw
En toch werd in de spijze van bet kind
Een poeder neergestrooid, dat veel verklaart
Wat anders d' arts een raadsel waar gebleven .
FREDRIK .
Gij meent . . ? gij durft . . . !
(Ret zwaard trekkend.)
Die lastring zij uw laatste .
STRUENSEE .
Steek op dat zwaard! 't Is speelgoed in uw hand .
FREDRIK .
Mijn God, ik vrees! ik waag niet toe to stooten!
Wat basilisken-blik !
STRUENSEE .
In Kopenhagen
Woont nog de vrouw, die voedster was des Konings ;
Ook de oude kamenier. die slechts een oogwenk
Het wiegjen van het kind verlaten had .
Zij beiden zullen staven wat ik zCide.
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Geen lastring dus, maar vreeselijke waarheid
Vernaamt gij nit mijn mond . Gij zijt leergierig,
Welnu, ik heb uw kennis thands verrijkt.
FREDRIK .
Mijn God! Mijn God . . . Neen, ik geloof u niet!
STRUENSEE .
Professor Berger weet zoo veel als ik.
Vraag hem ; hij zal u melden wat ik meldde
De Koning werd vergiftigd door uw Moeder.
FREDRIK .
Zwijg! Fluistren moest ge en 't is mij of gij schreeuwt!
0 ware ik niet geboren !
STRUENSEE .
Dan ware ook 't vergif
Niet in de spijs des stiefzoons neergestrooid !
FREDRIK.
Niet meer . . . niet meer! Zij deed het dus voor mij !
0 Moeder, die ik liefhad en vereerde,
Een monster zoudt ge zijn . . .! vergeving . . . 't Is me
Als wordt het hart mij nit de borst gescheurd !
Een moeder toch is 't hart eens kinds, een moeder
Is toch het beeld, waarnaar de zoon het reinst
Van wat het leven geven kan zich maalt!
En als dat beeld afzichtlijk is geworden . . . !
Vergeving, Moeder, voor dat woord . . .! En toch . . .
Is 't woord verdiend . . .
STRUENSEE, hem de hand op den schouder leggende .
Er zijn soms wonden, die
Geen zalf, maar slechts het gloeiend ijzer heelt .
De pijn is heftig, maar zij brengt genezing.
FREDRIK, huiverend.
Ik vrees u . . . laat mij gaan . . . heb 'k u beleedigd,
Vergifnis !
STRUENSEE .
'k Wil uw vriend, uw leidsman zijn.
FREDRIK .
Mijn vriend, mijn leidsman, gij . . .? Graaf Struensee,
Ik smeek den gunst Uw Excellentie af.
Hebt ge andren ook bekend wat gij straks . . . ?
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STRUENSEE .
Neen.

FREDRIK .
Begraaf 't dan in uw hart als waar 't een doode .

STRUENSEE .
'k Beloof 't u. De arts alleen ontgroef het lijk,
En niet de rechter.

FREDRIK .
En Professor Berger?
Is hij geldzuchtig of misschien wel ijdel?

STRUENSEE.
Hij is een edel man .

FREDRIK.
Toch waar' 't mij liever,
Zoo hij een zwakheid had die ik kon vleien,
Een ondeugd, die ik dienen kon .

STRUENSEE, streng.
Prins Fredrik,
'k Verwachtte een andre stemming des gemoeds l

FREDRIK.
Geef mij van daag geen tweede les, maar morgen ;
Ik zal alsdan gehoorzaam leerling zijn .
Professor Berger zal dus zwijgen?

STRUENSEE .
Ja.
Herstel u thands . . . De Koningin genaakt.

FREDRIK .
Ik durf haar nu niet zien . . . Mar niet . . . vaarwel
(haastig

af.)

III.
STRUENSEE, MATHILDE, uit de deur ter rechter aide .

MATHILDE .
Zijt gij alleen? Wie twistte er straks met u?

STRUENSEE.
Bedaar, melieve! 't Was Prins Fredrik maar :
Een wilde en ongebonden knaap, then 'k toomde,
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STRUENSEE .
Voor good mij onderwierp . Een rijke geest,
Die, naar mijn wil vervormd, ons dienen kan,
En ons een waarborg is der toekomst

MATHILDE .
Toekomst ?
Kunt gij aan meer nog denken dan het heden?
Ik trilde toen u beider stem mij toeklonk .
Wat bange tijd! Bij elk gerucht to siddren!

STRUENSEE .
De grofheid van 't gepeupel schokte u ; n6g
Gevoelt uw teer gestel er d' invloed van .

MATHILDE .
Wat deert mij 't laag gemeen ! Het handvol slijk,
Dat bij mijn rid naar 't rijtuig werd geslingerd,
't Bevlekte slechts 't paneel . Toch is 't mij nu,
Alsof dat slijk uit de ongewasschen hand
Ook mij bevlekte en mij het kleed bespatte .

STRUENSEE.
Den luitnant, die 't eskorte kommandeerde,
Deed ik ontslaan . Bezoek niet we6r de stad
Dan onder 't sterk geleide van dragonders,
Wier karabijnen ik met scherp doe laden .
Vrees dus niet meer .

MATHILDE .
Vrees? Fredrik, 't is geen vrees .

STRUENSEE .
Ze ware ook wel misplaatst . Nooit was ik sterker .
Het corps diplomatiek, welks voelorgaan
Dat van de slak in fijnheid evenaart,
Bezoekt geheel voltallig mijn receptie ;
Het leger zwijgt en bukt voor mijn gezach ;
De boer, then ik bevrijdde, en ook de burger,
Dien ik onthief van 's adels tyrannij,
Ze vangen aan mijn weldaa .n to begrijpen .
Nog straks heb ik den we6rstand overwonnen
Van wie den troon het naast staat . 't Uur is daar,
Dat ik de kroon mag zetten op mijn werk ;
Dat ik hec yolk, bet vrijgemaakte yolk,
Het recht geef, eigen tolken zich to kiezen
Met wie de Kroon zich steeds beraden zal.

MATH ILDE, fluisterend.
Is 't waarlijk goed ooit uit het kwaad geboren?
Kan 't werk bestaan, dat op een misdaad rust?

STRUENSEE .

STRUENSEE .
Mathilde ! . . .
MATHILDE .
Fredrik, zeg dat gij me liefhebt . . .
Zeg 't mij . . . herhaal bet mij : gij hebt mij lief?
STRUENSEE .
Hoe kunt ge twijflen? Wandel in bet licht
En vraag dan of de zon wel schijnt.
MATHILDE .
Niet waar,
Het grootsche werk, dat u is opgeladen,
Leidt uw gedachten af, maar doodt ze niet?
Gij mannen hebt tot arbeidsveld een waereld,
Wij slechts cen huis. en in dat huffs een hart,
Het hart van wie ons lief is ; maar die waereld
Doet u toch niet bet kleine huis vergeten?
Hebt gij mij lief?
STRUENSEE .
Als bij den eersten aanblik .
Maar hoe zoo droef? Wat Teed beklemt u toch?
MATHILDE .
Het zal de liefde zijn, die mij vervult,
Die me overheert, die hoop geeft, maar ook vreeze .
De liefde . . .? Toen ik 't wiegjen nader trad,
Waarin zij sliep, bet lief aanvallig wicht,
Toen straalde 't oog mij niet van moederweelde,
Toen was 't mij niet, of zich geheel mijn ziel
Als nit zou aadmen in een kreet van liefde . . .
Toen huiverdc ik . . . sloeg 't kleed van 't wiegjen dicht .
't Was wroeging. . . wroeging, die me ook thands verscheurt!
STRUENSEE .
Wanneer de mensch in strijd is met zich zelven,
Het ideaal, dat aan bet oog zijns geestes
Verschenen is, verwoest : als hij, bestemd
Om naar zijn aanleg vrijlijk zich to ontwiklen,
Zich-zelv' bedriegt, de wet slechts der konventie
Beschouwt als zede- en als natuurwet, dan,
Maar dan alleen kan hem de wroeging foltren.
Gij deedt dit niet . Hebt gij den band verbroken,
Dien ge u met vrijen wil hebt aangelegd?
Was 't niet veeleer de dwang der maatschappij,
Die a satmkoppelde aan een lager wezen,
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Dat u verneerde, uw krachten ondermijnde,
Dat, droefst van al, u dwong tot huichelarij?
MATHILDE .
Het hoofd zegt ja, maar 't hart . . . d i t hart zegt neen .
STRUENSEE .
Dat hart is krank . Verklaar het mij . Mathilde!
Toen 'k straks bij u de zaken van den Staat,
Den inhoud der dekreeten overwoog,
Verbaasdet gij me als altijd door uw oordeel,
Uw blik, die steeds zoo duidlijk onderscheidt .
'k Waardeerde in u de fiere Koningsdochter,
En ik hervind u thands een kind gelijk .
MATHILDE .
'k Beyond mij toen naast u en in de sfeer,
Waar ik mij vrij, gelijk ik ben . mag uiten .
Maar nauw omgeeft, beheerscht mij de eenzaamheid,
Of 'k hoor gestaAg een stem rondom mij fluistren
„Is ook de macht, waarnaar gij hebt gestreefd,
,,De liefde, aan wie ge u juichend onderwierpt,
„Niet al to duur gekocht?"
STRUENSEE .
Ik ben bereid
Terug to treden, zoo ik op uw pad
De steen mocht zijn waaraan uw voet zich stoot .
MATHILDE .
Gij, van mij gaan? Ik adem slechts in u!
Zoo lang gij om mij zijt ben 'k kloek en sterk .
Maar ach 1 die eenzaamheid, zoo lang gerekt,
Steeds langer, daar uw arbeid staig vermeerdert !
Verlaat mij niet - o laat mij niet alleen
Nu de nogen van den felsten haat me omloeren .
STRUENSEE .
Wat meent ge? Wie van ons waar wel 't rampzaligst
Indien wij moesten scheiden van elkaAr?
Maar wat bedoelt ge toch? - Bleeft gij alleen
Nadat ik straks met u gearbeid had? .
MATHILDE .
De Moeder van den Erfprins liet mij weder
Gehoor verzoeken . . .
STRUENSEE .
Ah . . . Ziedaar nu de angel
Die u gestoken heeft . Gij waagdet niet

STRUENSEE .

Me een zwakheid to bekennen die 'k veroordeel .
Steeds hebt ge haar 't gevraagd gehoor geweigerd ;
't Baart achterdocht ; het maakt u zelve klein
En de andre groot, terwijl die klein moet blijven.
MATHILDE .
Ik vrees die vrouw ; ik vrees die addrentong .
Van d' eersten stap, then 'k zette op dezen grond,
Was zij me een vijandin . . . laat haar vertrekken !
STRUENSEE
En haar, de gift'ge spin, geheel in t vrije
De webbe weven van intrige en list?
Hier is ze in onze macht . Zie haar in 't oog
En 't hare slaat zij near .
MATHILDE .
Geen enkel oog
Slaat hier voor 't mijn zich neCr, en zij zou 't doen?
STRUENSEE.
Moet ik de Zuster van Brittanjes Koning
Herinren wie zij is? Wil ze afstand doen
Als Koningin en wil zij voor haar zoon
Maria Julian tot voogdesse?
MATHILDE .
Daarvoor behoed' mij God!
STRUENSEE .
Dan wilt gij ook
De Moeder van den Erfprins hier ontvangen,
De hand aan 't zwaard, indien uw wrok dat eischt,
Maar ook een lach, een glimlach op de lippen
MATHILDE .
Ew naast die Vrouw ontmoet ik ook haar Zoon!
STRUENSEE .
Die is getoomd : geloof mij, goed gebreideld!
MATHILDE .
Steeds was ik hem het ideaal van reinheid !
STRUENSEE .
Gij bleeft het. Ik begrijp nu 's jonksmans woorden,
Zijn warmen toon zoo vaak het u betrof .
Dat is een breidel meer hem aangelegd!
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MATHILDE .
Hoe drijf 'k den blos, die mij zal purpren, weg . . .?
STRUENSEE, streng.
Door sterk to zijn en door u steeds to erinren
Wat ge aan uw kroon en kindren zijt verplicht .
Der vaste hand ontglipt nooit wat ze eens aangreep,
De onvaste wil verliest zelfs 't zekerst goed .
MATHILDE .
'k Zal sterk zijn zoo als gij . Gij zijt zoo kalm . . .
Waarom kan ik 't niet zijn als gij het zijt?
'k Wit sterk zijn Laat haar komen ; 'k wilde zelfs
Dat zij zich aan liet dienen . . . ze is mijn mindre .
STRUENSEE.
In alien deele : uw mindre en onderdaan .
IV .
De vorigen, een KAMERHEER.
DE KAMERHEER.
Haar Majesteit de Koninginne-Moeder
Met d' Erfprins vraagt Uw Majesteit gehoor .
MATHILDE.
Reeds nu . . . zoo vroeg?
(Struensee aanziende . die het oog strak op haargevestigd
houdt even als in het begin van het volgend tooneel ; laid
.)
't Gehoor wordt toegestaan .
(Z~j heft het hoofd op en verandert van houding .)
Ontbie mijn Dames en mijn Kamerheeren !
Voor 't gantsche hof verschijn Haar Majesteit.
V.
De vorigen ; de eeredames der Koningin, waaronder
Mevr VON G LHLER en Freule VON EYBEN ; de
Kamerheeren, zich scharende op den achtergrond ;
JULIANE MARIA en Prins FREI)RIK, bleek en bedrukt, voorafgegaan door den Hofmaarschalk met
den staf in de hand.
MATHILDE, een voetstap vooruittredende.
Wees welkom!

STRUENSEE .

JULIANE MARIA, nederknielend.
Ik verdien nog niet die woorden .
Voor 't gantsche hof bid 'k uw gastvrijheid af,
Vergetelheid voor 't geen verleden is,
Zachtmoedigheid voor 't heden en voor 't morgen .
MAT H I LD E.
Rijs op, Mevrouw
JULIANE MARIA .
Bedoelt dat woord vergeving?
MATHILDE .
Gewis, gewis!
FREDRIK .
Voor mij Been enkel woord?
MATHILDE, hem de hand reikende .
Mi_jn Broeder!
(Tot Freule von Eyben .)
Doe mij 't kistjen geven, Freule!
Dat 'k dezen morgen opende in uw bijzijn .
V. EYBEN, diep buigende .
Moet ik het zoeken op dezelfde plaats,
Of wel in 't kabinet van den Minister?
MATHILDE .
Nog . . . op dezelfde . . . plaats .
STRUENSEE, .fluistrend.
Ontsla haar straks.
MATHILDE, tot Fredrik .
De buitenlucht was $ ten minste nuttig .
Mij dunkt : gij zijt veel forscher dan voorheen,
Ofschoon . . . .
JULIANE MARIA.
Hij bleek ziet op dit oogenblik .
Ik weet niet wat hem deert - de vreugd wellicht
Van ii terug to zien, die hij zoo hoog vereert.
Wist ik niet dat bet ii gold, 'k waar jaloersch!
Schier iedren dag heeft hij me uw naam genoemd .
Zag hij iets schoons, het droeg gestahg uw beeld ;
Zag hij iets goeds, t herinnerde hem u ;
Zag hij iets stouts, het was aan u gelijk!
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FREDRIK.
Genoeg . . . genoeg . - Ik was een knaap .
JULIANE MARIA.
Gij schaamt het
(Tot Mathilde.)
Mijn ballingschap had vele droeve dagen ;
H ij was mijn troost en, onbewust misschien,
Mijn gids ; want zijn bewondering voor u,
Zij opende ook m ij 't oog . ,Wel goed en edel
Moet z ij zijn, die mijn Fredrik dis vereert,"
Klonk 't in mijn binnenst, en bet zelfverwijt
Baarde eerst wel ergernis, maar dra berouw .
MATHILDE.
Te dichte wierookwalm kan doen verstikken,
En waarlijk, dat zal toch het doel niet zijn .
(Freule v. Eyben biedt haar het kis jea.)
Heer Struensee, reik gij Haar Majesteit
Wat wij haar bieden als bewijs van . . . gunst .
JULIANE MARIA .
't Zal kostbaar zijn, ik ben daar zeker van .
'k Aanvaard bet in den geest, waarmee gij 't schenkt .
't Is me een bewijs, dat gij mijn bee verhoort
Om hier to mogen toeven ; dat gij 't doet
Heb 'k zeker ook Graaf Struensee to danken,
Wiens invloed zoo to recht gehuldigd wordt .
STRUENSEE, haar de orde omhangend.
Haar Majesteit schenkt u door mijne hand
Het Grootkruis harer Orde .
JULIANE MARIA .
Waarlijk! Waarlijk!
( Tot Mathilde.)
Dus neemt gij me in de rij van uw getrouwen op !
(Met een zijdelingschen blik op Struensee .)
'k Zie toch de l i e f s t e n uitgedoscht als ik .
MATHILDE .
Heer Graaf, wilt gij Haar Majesteit geleiden?
Zij zal gewis de rijen willen naderen,
Waarin zij oude en nieuwe vrienden telt .

S TR U ENS EE .

JULIANE MARIA.
En mag ik straks de jonggeboorne zien?
Gelijkt zij op haar Vader of op u?
MATH I LD E.
Op mij . . . zoo als men zegt .
FREDRIK.
Gun mij nu ook
Een oogenblik to spreken met . . . mijn zuster .
JULIANE MARIA .
Uw arm, Heer Graaf!
(Langzaain voortwandelend.)
'k Moet ongehoorzaam zijn,
Maar tot uw heil . 1k waarschuw u voor Koller.
Naar Jutland zondt ge hem en hij is hier . . !
Ook Eichstedt.
STRUENSEE .
Ik vergunde 't hun, Mevrouw !
Of meent ge, dat zij 't waagden hier to zijn,
Stond ik 't niet toe? . . . Gij waarschuwdet mij ook
Voor Rantzau . . . De intrigant kwam straks bij mij ;
Hij meende 't wel met mij, bood mij de hand
'k Nam haar niet aan, want ik behoef geen steun .
Dat Koller hier gezien wordt is natuurlijk .
Zijn regiment ligt hier in garnizoen .
'k Had medelijden met den armen man,
Die niet meer Officier kan zijn der Garde,
En tranen schreide, alleen bij de gedachte
Zijn hoofdkwartier in Seeland op to slaan .
JULIANE MARIA .
En wat zel Rantzau wel van mij, Heer Graaf?
STRUENSEE .
Och, dat gij heuldet met de onvergenoegden .
Hij zel mij nog veel meer to kunnen zeggen,
Indien ik hem weir deel gaf aan 't bewind.
JULIANE MARIA .
En gij gelooft dat?
STRUENSEE.
Zeker ; maar ik weet
Dat gij onschaadlijk zijt zoodra ik 't wil .
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(Men hoort in de verte een gejoel van stemmen, en ziet bet Hoj
Q den achtergrond onrustige blikken slaan naar Izet balkon .)
Voor 't oogenblik wil 'k slechts uw leidsman wezen.
(Beiden gaan langzaam de r~en langs .)
MATHILDE, Prins Fredrik bet grootkrttis barer orde
omhangende
Ik geef 't u niet zoo als aan de andren, Fredrik!
Want ditmaal is 't Been hofgunst slechts die 't biedt .
FREDRIK .
Ik dank u.
MATHILDE .
Toen ik 't laatst u zag zoo lustig,
En thands zoo mat . . . !
FREDRIK .
'k Was toen nog maar een knaap .
MATHILDE.
En thands?
FREDRIK .
Een man.
MATHILDE .
En sinds wanneer die groei !
FREDRIK .
Sinds straks ; een uur geleden mag het zijn
Toen werd ik man . Nog gistren ving ik vlinders,
Klapwiekende over 't geurig bloemenperk,
Sinds straks werd 'k afgericht op grootscher jacht,
De jacht op spin en wesp ; mij werd geleerd,
Dat zich de rups in 't schoonst en geurigst ooft
Bij voorkeur nestelt.
MATHILDE.
En wie leerde u dat?
(ffet gejoel konzt nader ; verschillende verwarde stentznezz
warden gehoord.)
FREDRIK, oj5 Struensee wjizend.
Die man, dien gij hebt uitgedoscht als mij,
V6or mij . Dat lint staat goed bij 't rijke kleed,
Gebiedt nog meer ontzach ; gij hebt gelijk,
Dat gij dien man verkiest tot hovenier :
Een meester in het snoeien van de loten
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STRUENSEE .
Die hem belemren ; ook een meester wis
In 't koesteren van bloemen - mids de zijne!
MATHILDE .
Stil, broeder 1 ieder woord is bits en kwetst .
Herdenken wij 't verleden . . .
FREDRIK .
Is 't u l ief . . .?
MATHILDE.
0 zeker!
FREDRIK.
Is 't u lief om u to erinren
Wat niet meer is? Een afgemaaiden akker,
Waarop alleen wat stugge stoppels staan?
MATHILDE .
Is dat het gister?
FREDRIK .
Is 't dat niet? Zie me aan!
Zie me aan als vroeger! . . . Maar al deedt gij 't ook,
'k Zou toch u niet gelooven, daar ik weet Een schoone wetenschap ! - dat ieder liegt.
(Trerscheidene hofbeambten glen naar binnen ; bet
komt steeds reader en reader.)
DE HOFMAARSCHALK .
Een oproer! Naar de Hofburcht dringt een hoop
Van 't vuilst gemeen .
STRUENSEE .
De wacht kome in 't geweer
En veeg het voorplein schoon!
VI .
De vorigen ; EEN OFFICIER ; buiten, matrozen .
DE OFFICIER .
Te groot, Heer Graaf!
Is de overmacht van woedende matrozen ;
Het mes ter hand, de moues van 't mode her ad,
Tot d' elboog opgestroopt, zoo rennen zij
In razernij ores tegen .
(Geweersalvoos ; daarna luide kreten .)
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STRUENSEE .
STRUENSEE .
Daadlijk dan
Een bd naar 't Arsenaal!
DE OFFICIER .
Wij zijn omsingeld!
STRUENSEE, in zich zelven .
De domme kracht bukt slechts voor haar gelijke ;
De rede is machtloos waar de waanzin spreekt .
Wat nu to doen?
DE OFFICIER .
Zal ik de alarmklok luiden?
STRUENSEE .
Dat niet ; dan zou 't kanon van 't Arsenaal
Losbranden op de menigt' : 't gaf een bloedbad !
DE OFFICIER.
Dat moet er zijn . . .
MATHILDE, voortredende.
Heer Luitnant, ga ons voor ;
Ik richt' tot hen het woord.
DE OFFICIER.
Uw Majesteit . . .
Bedenk . . .
MATHILDE, bevelend.
Heer Luitnant, ga ons voor!
DE OFFICIER .
Ik mag niet !
'k Bezweer Uw Majesteit terug to treden!
(Eenige steenen vliegen door de glazen van de balkondeureu .)
JULIANE MARIA, tot Struensee.
Hoe jammer dat gij niet de volkstaal kent .
1; e n woord van u en 't oproer zou bedaren
(Struensee verwjidert zich snel door de deur ter rechterzijde .)
MATHILDE .
Men opene ons 't balkon !

STRUENSEE.
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(De deuren worden geopend ; een drietal matrozen met rood
baai jen en wollen mots z jn tegen het balkon opgeklommen en klemmen zich aan de buitenste balustrade, zoodat
borst en hoofd alleen zichtbaar z jn . Mathilde treedt
niettemin langzaam voort. De Officier en de Hofmaarschalk treden v6or haar . Bet gantsche Hof dringt in
angst naar den voorgrond.)
EEN MATROOS .
Daar staat het wijf!
Verdoemd! wie durft haar aan?
EEN TWEEDE MATROOS,
to klimmen .

die de balustrade dreigi over
Ik wel!

STRUENSEE, door de zjdeur optredende .
De Koning!
VII.
De vorigen ; CHRISTIAAN .
EEN STEM BUITEN .
Weg met de Koningin en Struensee!
JULIANE MARIA, tot den Koning, die niemant schijnt
op to merken en strak voor zich ziet.
Een enkel woord !
STRUENSEE .
Uw Majesteit vertoone
Zich aan haar yolk !
(Hem de hand biedend.)
Is 't mij vergund . . .? Uw hand . . .!
FREDRIK, toeschietend.
Ik heb daarop het meeste recht, Heer Graaf!
Kom, Broeder, kom !
(De Koning bl jft onbewegeljk.)
STEMMEN BUITEN .
Dood, dood aan Struensee!
(Geroffel van trommen in de verte.)
STRUENSEE .
Uw Majesteit gelief den Prins to volgen!
(Christiaan en Fredrik treden naar den achttrgrond.)
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STRIFENSEE .
(Tot de Koningin.)
Daar naakt de hulp !
(Tot den hofmaarschalk .)
Strooi onder 't yolk wat geld,
En 't gaat uiteen nog vGor de troepen naadren .
(Christiaan en Fredrik z~in op het balkon aangekomen,
waarop middelerwyl verscheidene matrozen geklommen
zyn . Een luid gejuich van : Leve de Koning, Leve Prins
Fredrik, stygt uit de menigte beneden op . De Matrozen
reiken den Koning de hand. Christiaan knikt rechts en
links.)
EEN STEM VAN BENEDEN .
Voort, jongensl de soldaten! bergt je huid!
(De een voor, de ander na laat zich van het balkon nederzakken.)
CHRISTIAAN, terugkeerend en allen toeknikkend .
Goe dag !
JULIANE MARIA, met aandoening.
Mijn Zoon!
CHRISTIAAN, haar aanziende .
Bah . . . oud en leelijk ! weg
JULIANE MARIA, tot Fredrik .
Hebt gij den Vader van de jonggeborene
Alred geluk gewenscht?
FREDRIK, gesmoord.
Ik bid u, zwijg!
CHRISTIAAN, is langzaam voorigetreden en houdt bij
Mathilde stil.
Goe dag!
(De hand aan het hoofd brengend en haar scherp aanziende .)
Dat is zij . . . ja waarachtig, It is zoo!
Goe dag, Mathilde ! Ik heb van nacht gedroomd
Dat 'k dood was en de wormen voelde knagen . . .
Het deed zoo'n pijn! - Hoe maakje 't? altijd wel?
MATHILDE
Ja . . . Sire!

117

STRUENSEE .

CHRISTIAAN .
Nergens pijn?
STRUENSEE .
Uw Majesteit
Gelief den tocht to doen waartoe 'k haar noodde .
Het rijtuig staat gereed ; in de open lucht
Zal zij verkwikking vinden.
(Tot Graaf Brandt, die op den drempelderz#deurverschrjnt .)
Door de stad
Een rit gedaan! 't Volk moet den Koning zien!
CHRISTIAAN.
Ja, rijden wil ik! rijden! maar dan hard
Z6o hard, dat 'k niets meer hooren kan of zien .
(Af met Brandt.)
VII .
De vorigen, Generaal VON G'tHLER .
STRUENSEE, streng.
Gewis komt gij ons melden dat het yolk
Zich heeft verstrooid en 't oproer is gedempt
't Is laat genoeg ! Gij dwingt me er bijna toe,
Een Officier aan Pruisen to gaan vragen,
Om les to geven aan het leger hier .
(Naar de Koningin tredende, die met moeite zich staande houdt .)
Zou 't ook Uw Majesteit behagen, 't Hof
Te nooden tot het voorgenomen feest?
MATHILDE, jluisterend.
Nu niet !
STRUENSEE, evenzoo .
Juist niz !
MATHILDE, zich herstellende.
(Tot het Hof.)
Wij hopen dat de schrik
U noch in hoofd noch voet zal zijn gevaren !
Wij nemen ons toch voor, op overmorgen,
Ter eere van de Moeder van den Erfprins
Een gala-bal ten Hove to doen geven .
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De Hof-maarschalk is met Graaf Struensee
Met de ordening van 't noodige belast .
(De kr~igsmuziek doet zich onder het balkon hooren .)
STRUENSEE .
Heer Opperstalmeester!
(Een der hofbeambten treedt voor.)
De Koningin
Verlangt een rit to doen! Alzoo to paard!
(Tot Mathilde die h~j bU de hand neemt .)
(Fluisterend.)
Mathilde, moed!

(Luid.)
Alzoo to paard, Mijnheeren!
(De gord~jn valt.)
VIII .
Kamer des Konings ; het is half donker ; slechts een enkele
waskaars staat op tafel, waaraan Brandt zit to lezen ;
in een hoek zitten de beide knapen des Konings met elkander to stoeien . Ter linkerz!yde op den voorgrond ligt
CHRISTIAAN op kussens in een grooten leunstoel. H
slaapt . Een z6ideur ter rechterz~de voert naar het slaapvertrek des Konings ; op den achtergrond een vleugeldeur ;
ter linkerz~jde achter den leunstoel des Konings een tweeds
zydeur, die gesloten is . B~ het opgaan der gord~jn ziet
BRANDT nit z~jn boek op ; spiedt naar den slapende,
dan naar de stoeiende knapen .
BRANDT .
Stil daar ! of gij maakt kennis met de zweep !
(De knapen worden stil en sluipen een oogenblik later
door de z~jdeur rechts weg.)
(ATaar den Koning ziende.)
Hij slaapt in 't eind! Hoe lang moet dat nog duren!
Nip nacht, dan dag, en dan weer nacht en dag !
Slechts een machine houdt dat uit!
(Opstaande en tot den Koning tredende.)
Hij slaapt !
E e n druppel slechts en 't werd een eeuwge slaap !

STRUENSEE.
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Hij waar verlost . . . en ik . . . ik zou de keten
Verbreken die mij knelt : want Struensee
Gaf aan mijn geest en lichaam weir de vrijheid ;
Na zijn zij beide als aan hem vastgesmeed .
Helenl uw beeld verzelle mij ook thands
En stuur mijn hand! En ben ik vrij geworden,
Dan vlieden wij nit deez' vervloekte sfeer!
Ix .
De vorigen ; STRUENSEE, in een langen mantel gewikkeld treedt door de vleugeldeur op den achtergrondonbemerkt binnen.

STRUENSEE, hem op den schouder kloppend.
Maak hem niet wakker als hij slaapt, mijn vriend!
't Heeft werks genoeg gekost hem rust to geven .
(1% buigt zich over Christiaan been, voell hem den pots
en luistert naar z~Vn ademhaling.)
Een plant, die wegdroogt maar 't nog jaren houdt,
Mids met de meeste zorg gepleegd!

BRANDT.
Dat zij
De grofste logen die gij immer spraakt!

STRUENSEE, na hem een oogenblik scherp aangestaard to hebben .
Is weir de lever ongesteld? . . . Naar 'k hoor
Hebt gij in 't spel van morgen grof verloren .

BRANDT.
't Vervloekte spel! 'k Wil geen berisping hooren .
Gij zette er mij toe aan .

STRUENSEE .
Tot uw verstrooiing .
Gij hadt die noodig ; mijn recept was goed .
't Gebruik werd echter misbruik ; dat was dom.

BRANDT .
Ik ben ook dom - een slaaf moet dat ook zijn .

STRUENSEE .
Mijn Enevol, waarom mij steeds miskend? . . .
Uw speelschuld, hoe aanzienlijk, neem ik over . . .
Kom morgen bij mij en wij reeglen dat .
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Maar, vriend! van nacht de grootste waakzaamheid!
De slaap des Konings worde niet verstoord ;
Wijk dus niet van uw plaats.
(H~ wil gaau )

BRANDT .
Gij gaat reeds heen ?

STRUENSEE .
Het bal begint en 'k moet mij nog doen kleeden .
Sluit iedre deur ; Iaat niemant toe . Hoor, niemant!

BRANDT, op de deur wjizende achter den leunstoel des Konings,
'k Heb van die deur geen sleutel .

STRUENSEE .
Ook onnoodig.
De toegang van dien kant blijft ongebruikt .

BRANDT, fluisterend.
Toch heb ik gistren nacht juist van die zijde
Gerucht gehoord,

STRUENSEE .
Onmooglijk . Nu, adieu!
X.
De vorigen, behalve Struensee; dan Freule V . EYBEN .

BRANDT .
Hadde ik zijn ijdelheid! . . . Dus hij betaalt!
Goddank! . . . Maar elke thaler, dien hij schenkt,
Vertienvoudt ook de zwaarte van mijn keten .
(Heen en weer loopend en de woorden van Struensee herhalend.)
,,Maar vriend! van nacht de grootste waakzaamheid!"
De jager spreekt niet anders tot zijn hond!
(Een zwarte gedaante versch~rnt in de deur op den achtergrond.)
Wie daar?
(Haar to genaoet gaande .)
Terug! - Zie 'k wel, gij hier, Freule Eyhen?

V . EYBEN .
Stil, luister!

BRANDT.
Liet de wacht u door?
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V . EYBEN .
Waarschijnlijk,
Daar 'k bier ben .
BRANDT.
Dat verdient gestrenge straf.
V. EYBEN, hem terughoudend .
Gij kunt uw tijd veel nuttiger besteden
Door hier to blijven enr naar mij to luistren .
De wacht heeft ook geen schuld en wist nog niet,
Dat mij de gunst weervoer van afgedankt,
Van weggejaagd to zijn .
BRANDT .
Gij werdt ontslagen !
V . EYBEN .
Neen, weggejaagd! Dat is het juiste woord!
't Is sours een gunst om weggejaagd to worden .
Bij voorbeeld : bij melaatschheid of bij pest,
En 't plicht waar om den lijder bij to staan,
Dan is 't een guest om weggejaagd to worden !
BRANDT .
Freule Eyben, kan mijn invloed, . .?
V . EYBEN.
Liefdrijk aanbod,
Maar wees gedankt! Denk aan u zely' veeleer!
Helen zendt mij hier . . . kom dichter bij . . .
Ik ben haar b8 . . . Ga daadlijk haar bezoeken ;
Want zij behoeft uw steun . . .
BRANDT .
Wat viel er voor?
V . EYBEN .
Een zenuwtoeval ; 't ergst is wel voorbij,
Maar zij is zwak en vraagt gestadg naar u .
BRANDT .
Mijn God ! en 'k ben belet tot haar to gaan !
V. EYBEN .
Belet? Zijt gij niet vrij?
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BRANDT.
Noem niet dat woord,
Uit vrees dat alles hier begint to schaatren .
Maar wat is de oorzaak? Is haar echtgenoot
We@r tegen haar in wrevel opgestaan?
Heeft hij haar weer gedreigd, de grimmige ijsbeer?
V . EYBEN.
Waarschijnlijk ; maar 't is zeker dat zij vreest,
Dat zij uw hulp behoeft en daarom bidt .
BRANDT.
Blijf gij hier in mijn plants . . .
V . EYBEN .
Dat wil ik doen.
BRANDT.
Tot ik terug kom.
V . EYBEN .
Dat beloof ik niet ;
Want dat kan lang, wie weet hoe lang wel duren .
BRANDT, hoed en mantel zoekend.
Een uur slechts . . .
V . EYBEN.
Och, gij mannen kent geen tijd,
Waar 't geldt to troosten die gij waarlijk lief hebt!
Gij, mannen, zijt zoo teer !
BRANDT.
Tot straks.
V. EYBEN .
Vaarwel .
(Brandt af.)
Die is gestrikt! maar de ander, zal die volgen?
Stil, bonzend hart! versteendet gij nog niet?
(Z~ klapt tweemaal in de handen .)
XI .
De vorige. JULIANE MARIA, VON RANTZAU, VON EICHSTEDT en KOLLER, in mantels gewikkeld, treden behoedzaanz door de deur, achter den leunstoel des Koning
verborgen, binnen .
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JULIANE MARIA .
Goed op uw tijd gepast ! Gij zijt het waard
Grootmeesteres van 't nieuwe hof to zijn !
V. EYBEN .
Wat 'k deed geschiedde niet nit hoop op gunst .
Ik dien u, maar verlang geen loon, Mevrouw !
EICHSTEDT, fluisterend tot haar .
I k zeg dat niet : ik dien u, maar voor loon .
V . EYBEN .
Door mij to dienen moet gij me ook verdienen .
Voort, ijlings voort ! Speel nu den minnaar niet !
KOLLER .
Niet meer gedraald! Hij slaapt en dient gewekt .
V. EYBEN .
'k Ben hier niet langer noodig ; kan ik elders
Uw Majesteit van dienst zijn? Zij bevele .
JULIANE MARIA .
In mijn vertrek bescheidde ik de Officieren
Van Kollers regiment ; ga gij ze ontvangen!
RANTZAU.
Het nieuw Goevernement beveelt zich aan,
Wanneer zijn eerst gezant de schoonheid is .

(von Eyben of )
KOLLER .
Hoe ik ook schud, de slaap wordt niet verjaagd .
JULIANE MARIA .
Hem me@gevoerd!
RANTZAU .
En zoo hij niet ontwaakt
Voor morgen . . .?
EICHSTEDT .
Zonder teekning doen wij nets .
Geen enkel officier verroert de hand
Als op 't bevelschrift van den Koning zelven .
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JULIANE MARIA, vleiend.
Mijn zoon!
RANTZAU, ironisch .
Zelfs op then naam geeft hij geen andwoord !
JULIANE MARIA, een jleschjen den slapende voorhoudende .
Ontwaak . . . .
CHRISTIAAN, opschrikkend.
Wat is 't?
(Dof voor zich been ziende.)
Goo dag!
(Hy dreigt weder in to slapen .)
JULIANE MARIA .
Ontwaak, mijn zoon !
Er is verraad ; men smeedde een samenzweering,
Red u, red ons!
EICHSTEDT .
Hij kan niet meer verstaan!
RANTZAU.
't Is tijd , ja meer dan tijd dat hij het doe .
Nog zijn wij zonder lastbrief! Struensee
Heeft over dood en leven nog de macht !
( .7uliane Maria houdt Christiaan nogmaals het reukjleschden voor •
EICHSTEDT, haar terug houdende .
Het kan zijn dood zijn. . . !
KOLLER, hem wegduwend.
Als hij eerst maar teekent !
CHRISTIAAN .
0 God!
(fly springt eensklaps op ; alien deinzen van schrik .)
Welnu? Wie zijt ge? Spreekt ge niet?
JULIANE MARIA, hem by hand vattend.
Hoor ons met aandacht aan : een samenzweering
Is tegen u en uw geslacht gericht.
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Men wit uw kroon . . . verstaat ge mij ? uw kroon!
Men wit u op doen sluiten als krankzinnig!
CHRISTIAAN .
Krankzinnig? Zegt men dat? Ben ik 't of niet?
Ik ben. . . krankzinnig .
(H6~ buigt weder het hoofd.)
JULIANE MARIA .
Teeken dit geschrift
En alien zijn gered .
CHRISTIAAN, het dleschje weg stootend dat heron wordt
voorgehouden .
Wat staat daarin?
JULIANE MARIA .
't Bevel om Brandt gevangen to doen nemen .
CHRISTIAAN.
Goed . . goed! Geef hier!
EICHSTEDT .
Ook Struensee!
RANTZAU .
Zwijg domkop
CHRISTIAAN.
Dien niet!
JULIANE MARIA, tot Eichstedt.
Ik spreek, en als ik spreek, zwijgt gij!
(Tot Koller)
Maak krijgsgerucht !
(Koller en Eichstedt treden door de z~jdeur naar buiten
wapengekletter !)
Om Gods wit, Sire, teeken!
(voor hem knielend .)
Red allen, Christiaan ! Wilt gij uw moeder
Zien sterven . . .?
(Hem naar de tafel geleidend )
Teeken!
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(Ben pistoolschot valt .)
Hoor, de vijand nadert
CHRISTIAAN,

Mat .

Mathilde. . . roep haar. . .!
JULIANE MARIA,

Met verhef/ing van stem, bevelend.
Teeken . . . 'k Wil het, teeken !

(Christiaan ziet angstig tot haar op, teekent, en
valt neder in den leunstoel. Koller en Eichstedt
z~n terncgekeeerd. Verscheidene Ofjicieren stornzen
door de geheizne z!~deur binnen .)
EEN OFFICIER.
Er viel een schot! Zijn Majesteit beveelt . . .?
JULIANE MARIA .
Dat gij mijn orders volgt . Bij dit dekreet
Is mij 't gezach vertrouwd . . . Gut thands mij voor
En voert Zijn Majesteit naar mijn vertrek!

(Allen buigen ten teeken van onderwerping .)
XII .
De groote zaal in Christiansburcht . Gothische stijl. Bloemen,
firamidaal gerangschikt en to midden waarvan waskaarsen
zijn ontstoken, versieren hier en daar de zaal . Op den
achtergrond eene verhevenheid, afgesloten door een gordijn .
7er linkerzijde oh den voorg-rond een troonstoel, aan weerszijden iets lager een leunstoel ; daarachter eenige ylaatsen
voor de hofdames. Sofaas tegen den wand ter rechterzjde .
Luchters met kaarsen of den schoorsteenmantel links en aan
den wand. Bij het ofgaan van degordijn speele het onzichtbare orkest de Dessauer en komen verscheiden gasten door
de deur ter rechterzijde op . DE HOFMAARSCHALK ontvangt
ze . GRAAF STRUENSEE verschijnt in hrachtig kostuum,
voorzien van het grootkruis der Mathilde-orde en gevolgd
door adjudanten en f aadjes , die zich achIer den zetel rechts
van den troonstoel scharen . Al de aanwezigen buigen zich
diefr ; de Hofmaarschalk leidt hem naar de eerej5laats. herscheidene eeredames, waaronder Mevr . VON GEHLER, komen
ofi ; de Hofmaarschalk dient luide aan : Haar Majesteit!
De Koningin MATHILDE . hanfaren vervangen den marsch .
Het kostuum der jonge k'oningin is f rachtig, schitterend,
zelfs dartel ; het rijke blonde hair moet good uitkomen . Al
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de aanwezigen blijven in gebogen houding tot dat zij heeft
flaats genornen . Struensee is haar tegemoetgetreden en voerl
haar naar den troonstoel; later JULIANE MARIA , Prins
FREDRIK, Freule V. EYBEN .
STRUENSEE .
't Is of Afrodite d' Olymp verliet
Om onder ons in 't barre Noord to wonen .
MA TH I LDE.
Zijt gij tevreden?
STRUENSEE .
Meer nog : 'k ben verrukt!
De vuurblik is in 't oog teruggekeerd,
't Blosje' op de wang, de schalksheid op de lippen!
Dat gij zoo lang die schatten hebt verborgen !
'k Bewonder u, maar ik berisp u ook .
MATHILDE.
Mijn vriend, bet is me ook thands als waar de last,
Die me immer drukte op 't hart, als weggevaagd,
Als waar mijn voet met vleugelen geschoeid !
't Is hier zoo licht, zoo zonnig, zoo vol liefde . . . !
Had 'k eer uw raad gevolgd, en in bet rijk
Van dans en van muziek mijn fee gezocht!
DE HOFMAARSCHALK .
Haar Majesteit de Koninginne-Moeder!
Zijn Hoogheid de Erfprins!

(Beiden gevolgd door eenige dames, waaronder Freule v . Iyb,w
komen binnen door de deur ter rechterz~Vde .)
MATH I LDE .
't Is mij of een wolk
Zich plotsling over 't zonnig landschap spreidt .
Zie, Eyben volgt haar
STRUENSEE .
Welk een onbeschaamdheid!

(De hofmaarsckalk voert 7uliane Maria naar den leanstoel ter linkerz~ide der Koningin ; Prins Fredrik blijft
achter haar staan .)
JULIANE MARIA, tot de Koningin.
Weldadige' invloed oefent hier de warmte
Bij zulk een felle koude als buiten heerscht.
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STRUENSEE .
Een toovertuin! . . . 't Lokt alles nit tot vreugd,
Tenzij geheim verdriet bet hart vervult .
Ruim hebt ge uw deel daarvan, niet waar, melieve?
Zoo eens de heer en meester van ons alien
Met ons genieten kon, eerst dan, niet waar?
Zou uw geluk volmaakt zijn!
STRUENSEE, tot den Hofmaarschalk.
IIeer von Bunsen!
(Deze nadert)
't Behaagt Haar Majesteit u iets to vragen .
(Zacht tot Mathilde.)
Wees fier en scherp!
MATHILDE .
Wij zien hier ongenooden .
Wit deed u verder gain dan onze last?
JULIANE MARIA .
Ik ben de schuldige - maar zonder opzet!
Freule Eyben meldde mij uw ongenade
't Gevolg gewis van misverstand alleen ;
'k Beloofde hair mijn voorspraak en bemidling .
STRUENSEE .
Die ongenade is meer dan misverstand ;
Zij is gerechtigheid. JULIANE MARIA .
Heer Graaf, vergeef mij,
Dat ik mij niet tot u om andwoord wendde!
MATHILDE .
't Is wel, Mevrouw !
STRUENSEE, half luid.
Dat woord betaalt ze mij !
(Paadjes brengen op zilveren bladen ververschingen . Z~j die
de Koningin en Struensee bedienen, bieden het blad met
gebogen knie . °Julian Maria en Prins Fredrik worden
even als de anderen staande bediend .)
JULIANE MARIA, tot Fredrik.
Bemerkt gij 't hoe ons de eerbied wordt ontzegd,
Dien men ons schuldig is?
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FREDRIK .
Ziet gij 't eerst nu ?
Dat 's vreemd !
JULIANE MARIA.
Het kwetst u niet?
FREDRIK .
't Verrast mij niet .
JULIANE MARIA .
Wat deert u toch? . . . . Weleer zoo prikkelbaar . . . !
(De muziek begint zacht de menuet to spelen .)
FREDRIK.
De menuet !
(Hy ijlt naar Mathilde, die Struensee de hand wil beeden,
en dringt zich tusschen beiden in .)
Gunt gij mij de eer, Mevrouw ?
(Beiden verw~rderen zich ; Struensee goat Julian Maria
langzaam voorb~r, treedt op Mevr . v . Gahler toe en begeeft zich met haar in de ry. Verschillende groepen
vormen zieh.)
JULIANE MARIA, tot v. Eyben, op Struensee duidende .
Niet waar, 't stemt wel tot weemoed, de gedachte
Die man, thands zoo verheven en zoo dartel,
En binnenkort misschien wel . . . . zelfs zonder hoofd!
V . EYBEN, huiverend.
Mevrouw ! . . . Nog is 't zoo ver niet . . . !
JULIANE MARIA .
't Komt zoo ver,
Zoodra de Kommandant der stad verschijnt
En hier zich-zelv' in 's vijands handen speelt .
En hij zAl komen . . . 'k weet dat van nabij .
(Het vol orkest valt in ; een korte dans : Prins Eredrik
met de Koningin, Struensee met Mevr . von Gahler en
de overigen alien gepaard . De Hofmaarschalk met zone
Adjudanten aan de eene, de Kamerheeren aan de andere
zyde geposteerd; de Dansmeester op den achtergrond.
B~ het eindigen brengt ieder Kavelier zone Dame naar
hare pleats .)
1-

9
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MATHILDE, schertsend.
Gij hadt mij bijna daar doen struiklen, Fredrik!
FREDRIK,

droog.

Uw eigen kleed bracht u in dat gevaar.
MATHILDE.
Hoe onbeleefd gezegd!
FREDRIK .
't Kan zijn, toch waar!
MATHILDE, tot Struensee .
Uw arm, Heer Graaf!
(In de nab~heid van 7uliane Maria aangekomen .)
Bereidt ge ons een verrassing?
't Gordijn daar ginds . . .
STRUENSEE .
Onthult straks mijn geheim .
(Mathilde zet tick weder naast Juliane Maria, met w e
zY een gesprek aanknoopt.)
V. EYBEN, in 't voorbygaan tot Struensee.
Vlucht daadlijk!
STRUENSEE, ironiesch.
Wilt ge vrede, schoone Freule?
(Haar nastarend.)
Bevallig is ze . . . maar to kinderlijk hartstochtlijk !
V . EYBEN, terugkeerend.
Verstaat ge niet?
STRUENSEE, glimlachend.
Te goed misschien, mijn schoone !
(ZY blijft hem een oogenblik scherp aanstaren en keert
sick dan haastig af.)
(De muziek doet zich zacht hooren ; het gord~in op dens
achtergrond wordt weggeschoven . Tableau vivant, voorstellende een pastorale uit de 18de eeuw : bergeres aan
een blauw lint een wit lam vasthoudende ; bergers net
mandoline, en een loerende satyr .)
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JULIANE MARIA, na het vallen van het gord~iu.
Hoe jammer dat die satyr 't rein geluk
Dier Pastorale to verstoren dreigt.
Is dat uw vinding, Graaf? Ze is schoon .
(De Generaal von Gdhler treedt binnen .)
STRUENSEE, hem wenkend.
Von Gahier!
(Met hen ter z~yde tredend.)
Is alles rustig?
(Gdhler buigt.)
Ook de wachten zijn verdubbeld?
V . GaHLER.
Ik kom van mijn inspektie ; Koller waakt.
(De klok van de hofburcht slaat 12 uur .)
STRUENSEE .
Heer Hofmaarschalk, de tweede groep verschijne !
(Een kanonschot in de verte : de muziek doet zich weder
hooren, het gord~in wordt weggeschooen ; de estra(le is
gevuld met soldaten ; aan de eene z~de vertoont zich Roller; aan de andere Eichstedt met Rantzau, gevolgd door officieren en soldaten ; de achtergrond is metgewapenden beset .)
STRUENSEE, opspringend.
Wie waagt die grap? . . .
JULIANE MARIA, opr~rzend.
Die grap heb i k gewaagd .
Zijn Majesteit de Koning spreekt door mij .
(Tot Koller, Rantzau en Eichstedt .)
Mijnheeren, doet uw plicht!
(Tot Koller, op Struensee wyzende .)
Grijpt dezen aan !
(Tot Rantzau en Eichstedt )
En gij die vrouw !
(Tot de gasten .)
Blijft rustig en vreest niet
(Tot de Officieren .)
Boeit hem! ook hear indien zij webrstand biedt !
(De gordiin valt.)

VIJFDE BEDRIJF.
I.
Een gewelf in de citadel ; rechts een ~zeren deur, die tot een
gevangenis leidt ; op den achtergrond mede een deur . Langs
de muren staan banken . De deur op den achtergrond words
b~j het opgaan der gord~jn door den cipier geopend, die
Freule V . EYBEN met een papier in de hand binnen laat .
DE CIPIER.
Wie ben je toch, dat onze Kommandant
Permissie geeft den dikke to bezoeken?
Een liefjen, he? De dikke had er wat!
Voorname, naar ik hoor, ja heel voorname!
V EYBEN .
't Is wel - vertrek!
DE CIPIER.
Ben je ook . . . de Koningin?
Maar neen die zit . . . 'k geloof toch niet voor lang .
V . EYBEN .
Wat meent ge, man?
DE CIPIER .
Wel, dat zij vrij zal worden
Zoo als de dikke .
V . EYBEN.
Vrij?
DE CIPIER .
Maar zonder kop!
V . EYBEN.
Ga heen!
DE CIPIER .
Wel als ik heen ging bleef je alleen .
Je krabt die deur niet open met je nagels
Al zijn die nog zoo scherp . . . d'aar zit je schat .
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(H~ ontsluit de z~ideur en roept naar binnen .)
Daar is vizite voor je, nummer elf!

(tot Eyben .)
Schrik niet ; je lief draagt bier maar klein t e n u e .

(H~i gaat been.)
II.

De vorige, STRUENSEE, aan handen en voeten geketend, schomel gekleed ; hy is doodsbleek; zyn houding en toon
nochtans fier .
V . EYBEN, ontzet.
Mijn God!
STRUENSEE .
Ik kan a niet een stoel doen geven . . .
V . EYBEN.
Vergeet bij zoo veel web die nietighebn!
Vergeving, Struensee! Ik ben geen Thora,
Zoo als 'k mij dacht - de dochter van bet Noorden
Voor wie de wraak de hoogste wellust was !
STRUENSEE .
Waarvan beschuldigt ge u?
V . EYBEN.
Van uw ellende ;
Want ik bracht u ten val . 'k Gruw van mij zely' !
'k Heb u bemind, ja ik bemin u nog,
En ik deed u, nog straks zoo hoog gestegen,
Nebrzinken, lager dan de laagste zelfs !
STRUENSEE .
De hartstocht, zoo als steeds, verblindt u 't oog .
Stel u gerust ; g ij deedt den man van Staat,
Des Konings Vriend en 's Koninkrijks Hervormer
Niet zinken van zijn zetel. . . 't Schijnt mij toe,
Dat juist geen needrigheid, de kroon der vrouw,
De molder is dier smart .
V EYBEN .
Deed dan de smaad
U nog de schel niet vallen van uw oog ?
In 't uiterste uur hood ik nog redding aan .
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ST RU ENSEE.

Gij wildet niet - dat was mijn wreedste straf,
Uw wraak ; want over mij komt thands uw bloed .
ST RUENSEE.
De Staatsman en Hervormer van een yolk,
Hii valt niet door een vrouw, maar door het yolk,
`Vaarvoor hij heeft gewerkt : en de edelste onzer,
Zij waren steeds getuigen van de waarheid,
Dat elke idee, vbor ze ingrijpt op de massaas,
Door 't martlaarschap haar wijding eerst ontvangt .
V . EYBEN.
'k Begrijp u niet ; ik heb u nooit begrepen ;
Licht juist daarom hartstochtlijk u bemind .
Gij spreekt mij vrij van schuld? Uit mededoogen?
Opdat me uw laatst vaarwel geen eeuwge wroeging,
Uw laatste handdruk geen onwischbre smet,
Een vlek van bloed, tot erfnis laten zou ?
Maar zulk een mededoogen waar me een foltring !
Vernietig mij - doe 't schuldig hoofd mij buigen,
't Stof kussen van uw voet! Uit mededoogen,
Vertreed me en 'k juich nog uw genade toe!
STRUENSEE .
Niet dus, Freule Eyben! Hebt ge ook voor mijn rechter
Zoo beet men ze immers? - tegen mij getuigd . . . !
V . EYBEN.
Nog meer : ik deed die moordnaars samenkomen,
Toen gij mij 't hart doorboordet door uw ontrouw . . . !
0 God! ik heb geleden als geene andre,
En zij, die me u ontnam, was Koningin,
Bezat zooveel en maakte mij zoo arm . . .!
STRUENSEE .
Zwijg! zwijg!
V . EYBEN.
Ik moet u alles zeggen : hoor mij!
Toen gij mij 't hart doorboordet wilde ik wraak .
Ik had gezien wat niemant had ontwaard .
Ik meldde 't aan de moeder van den Erfprins,
Ik meldde 't Ove Guldberg, haar vertrouwde,
Een echten Deen, die zwijgt, maar zwijgend werkt,
En zwijgend draden spint die nimmer breken .
Ik bracht haar Eichstedt aan ; ik kocht hem om :
'Ic Beloofde hem mij zelv' . . . en ik veracht hem!
Ziet gij nu in, dat ik uw toorn verdien,

STRUENSEE .

135

Dat i k u slingerde in den donkren afgrond,
Waar u de redding niet genaken kan ?
STRUENSEE .
Zoo hooploos, Freule! staat mijn zaak nog nog niet .
Ik ben ter dood veroordeeld, maar het vonnis
Waagt men niet nit to voeren .
V. EYBEN .
Ove Guldberg
Treedt nooit terug ; hij had u niet gedreigd
Al hij niet toe wou slaan ; vlei u dus niet !
STRUENSEE .
Daarover niet getwist! Gij zijt dus hier gekomen,
Om mij to melden dat gij me altijd lief hadt ;
Maar ook om mij vergifnis of to bidden,
Dat gij me in uw omhelzing hebt verstikt . . .
Gij zult me een studie zijn, zoodra ik weir
Terug mag keeren tot mijn boekvertrek.
V . EYBEN .
Mijn God, zoo koud terwijl 't me in 't binnenst gloeit
Zijt gij een mensch . . .? Hebt ge ooit mij lief gehad,
Vloek dan of zegen dan of doe bet beide .
STRUENSEE .
Genoeg ! Dit onderhoud pijnt u en en mij .
'k V.ergeef u gaarne al wat gij hebt gedaan,
Want wat gij deedt hot lag in uw natuur ;
Gij handeldet zoo als gij handlen moest .
Ga nu! Geen woord! . . . Mij vallen deedt ge niet .
Dat zij uw troost! En nu, vaarwel! vaarwel! . . .
(Bewogen ; met do je stem .)
Denkt gij mijn kracht dan werklijk bovenaardsch ?
V . EYBEN .
Thands zijt ge een mensch then 'k lief heb, ja aanbid !
Zwaar als mijn misdrijf zal mijn boete zijn.
STRUENSEE .
Sta op, men komt! Men knielt niet meer voor mij !
III .
De vorigen, VON EICHSTEDT in groot teniue net grewapenden en toortsdragers .
EICHSTEDT.
Neemt hem de ketens af!
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V . EYBEN .
Dus begenadigd !
EICHSTEDT tot Struensee.
Uw vonnis is bekrachtigd door den Koning .
E e n uur nog hebt ge op aard ! Gebruik dat uur
Tot boete uit waar berouw .
STRUENSEE .
Ik dank u, Eichstedt !
't Verheugt me, dat gij beide noodig acht
En ze aanprijst, zij 't ook slechts in de uiterste ure !
EICHSTEDT, tot v . Eyben.
Kom tot u zelv'! Het leven schuw den dood!
'k Stond dit bezoek u toe ; 't was ridderlijk.
Ik heb u thands verdiend!
V' EYBEN .
0 God, mijn boete
Is zwaarder dan mijn misdrijf ; neen, ik kan niet !
(Zich losrukkend en naar Struensee Mend)
Vaarwel!
STRUENSEE, koud.
Freule Eyben, volg uw bruidegom !
(Z~ staat een oogenblik als wezenloos en volgt dan Eichstedt,)
IV .
STRUENSEE, alleen .
Zij hebben 't dan gewaagd! Zij dooden mij,
Als waar 'k niet meer, of minder nog, dan zij !
E e n uur nog levens, en dan sterven 1 . . . Sterven !
Dat is niet-zijn ; dat is : als nietig stofdeel
Wecr opgaan in de stoffen der natuur!
Armzalig menschenkind, dat woelt en wroet,
Dat door uw wil het eindeloze omvadmt,
Gedachten schept, die 't stofgewemel tarten,
U vrij voelt bij de onvrijheid van de stof,
Een snede in spier of vezel, en gij sterft
En wordt het spel derzelfde domme kracht,
Die rotsen vest en gassen vormt. . .
Maar neen,
Dat kan niet zijn ; niet a 11 e s kan vergaan . . .
Is 't sterkte of zwakheid die 't mij hopen doet?
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't Is sterkte ; ware ik zwak dan zou ik wis
Den eeuwgen slaap als welkom vriend begroeten .
Ik kan dat niet, niet van het leven scheiden !
'k Wil leven - leven! 'k Wil mijn werk volenden ;
'k Wil m e e r doen clan ik deed en . . . 't a n d e r s doen !
V.

De vorige ;

ADAM STRUENSEE ;

een gr~isaard in

het

zwart gekleed.

ADAM, near hens toe lend.
Kind ! Fredrik !

STRUENSEE .
Vader! . . . Heeft men u ontboden?
'k Begrijp 't : Graaf Struensee wil men herinren,
Dat hij de zoon is van een burger . Goed zoo!
Zijn neef de winkelier in Altona
En moei de groente-vrouw in Kiel gezond?

ADAM.
Zwijg! Veins niet meer! Verberg uw wanhoop
Niet langer onder 't masker van den spot!
Dunkt u 't zoo vreemd, dat zich alleen uit liefde
Een vader heenspoedt tot zijn lijdend kind?
Zoo lang dat kind den vader niet behoefde,
Hem zelfs een kluister achtte voor zijn voet,
Zoo lang kon ook de vader verre blijven ;
Maar 't kind behoeft hem thands ... Gij zwijgt?. . 'k Weet alles.
'k Weet, dat gij als misdadiger zult sterven,
Dat reeds 't schavot bet schuldig offer wacht .

STRUENSEE .
Misdadiger? Ik weet wat naam 'k verdien .
In de oogen van 't gemeen geeft de uitkomst slechts
Gehalte aan woord en daad . . . Ook in uw sfeer
Neemt men een maat ter hand die mij niet past .

ADAM .
Zoon, er is slechts een maat voor 't kleine en groote,
En de el, die 't purper van de Vorsten meet,
Duidt ook de lengte aan van het kleed des armsten .

STRUENSEE .
Ik wil niet twisten . . . Scheiden wij in vrede !
In 't kleed des armsten huist de kleinheid meest,
Die slechts een prikkel kent, dat is : de honger,
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'c Voldoen aan eigen lust . Er is een hooger sfeer,
Waarin de mensch zich oplost in de menschheid,
En hij, der alledaagsche zorg ontheven,
Zich aan 't belang van allen wijden kan . . .
ADAM .
Deedt gij dat?
STRUENSEE .
Ja : met dat bewustzijn sterf ik ;
En dat bewustzijn tart den hoon en laster,
Die 't hoog en 't laag gemeen mij hoopt op 't hoofd .
ik heb h6rvormd, gevormd ; ik heb ontwikkeld
Wat in de voor als kiem verholen lag.
En wat ik niet voltooide wordt voltooid :
De idee, die ik bet leven gaf, blijft leven
En zweeft bevruchtend rond, zij ook bet brein,
Dal haar het aanzijn gaf, tot stof vergaan.
Dat is mijn trots, mijn troost, ook de uwe .
Hij, die uw naam draagt en 't schavot beklimt,
Blijft eeuwig leven op 't historieblad .
ADAM.
Die eer wecrvoer ook Nero ; de euveldaad
Heeft als bet goede op eeuwig leven recht .
Maar gij wenscht u een andere onsterflijkheid !
Een dankbre hulde, een blijde erinnering
is niet to rijk een loon voor wie zich zely'
Verloochende en ten offer bood voor andren.
Gij deedt dat, en daarvan zijt ge u bewust?
Gij kwaamt aan 't hof. . . ter wille van den Koning .
Hij vorderde verpleging, leiding, raad ;
Gij gaaft die nacht en dag - in spel en dans,
In Bacchanalian, in wulpsch gedartel,
Waarvan gij zelf gewis een afschuw hadt,
Maar die gij noodig keurde als medicijn .
Niet waar, dat was 't begin der zelfverloochning.
Gij hadt een vriend - een losse ruwe knaap !
Hij was verdwaald, maar zocht den rechten weg,
Vermoeid van 't tasten op bet donker zijpad,
Gij werdt zijn gids, zijn redder, en then vriend
Verhieft gij tot een wachter van uw erf,
Tot bloeddog, maar aan ketens vastgelegd .
Gij hadt hem lief - toch hebt gij hem vernield,
Tot heil gewis der menschheid die ge weldeedt !
Gij braakt hem 't hart, niet waar, dat was uw plicht .
Niet waar, in hem bracht gij u zelv' ten offer!

STRUENSEE.
STRUENSEE .
Sail, vader, hoor! wat echo. . . !

ADAM.
In uw binnenst? In menig maagdlijk hart hebt gij geheerscht . . .
Nauw was de band geknoopt, de band der liefde,
Of gij verscheurdet then - gij moest dat doen :
De grootsche idee, die in u leefde en werkte,
Gebood u 't heir van wilge dienaressen
Steeds uit to breiden ; zij gebood to spelen
Met wat de mensch het heiligst heeft in 't hart .
't Geluk van meenge vrouw hebt gij verwoest ;
Gij moest dat doen : bet was uw hoogre plicht ;
Niet waar, in haar bracht gij u zelv' ten offer!

STRUENSEE .
't Is valsch . . . 't is valsch . . . gij martelt mij . . . uw zoon !

ADAM.
Maar op den troon zocht gij een bondgenote,
Die 't krachtigst u kon steunen, en gij vondt haar .
Gij vondt haar ; haar b e r e i k e n kost gij niet,
Dan over 't puin van een geschonden eed,
Van een vertrapte trouw . . .

STRUENSEE, gesmoord.
Zij had mij lief!
Geketend aan een lijk . . . zij, jong en schoon . . . !

ADAM .
En gij, hadt gij haar lief? Rampzaalge, neen!
Gij hebt haar niet bemind! Hadt gij 't gedaan,
Gij waart gevlucht bij d' eersten dartlen blik ;
Gij hadt aan Mar gedacht en aan haar schande ;
Gij deedt dat niet - gij dacht slechts aan u zelv'!

STRUENSEE, zich verhefend.
't Geluk dat zij ontbeerde gaf ik haar .
Zij was vernederd, ik heb haar verheven
Als vrouw, als Koningin . . .

ADAM .
Gij gaaft haar macht ;
Maar zij vro-g l i e f d e - 't brood des zielelevens,
En gij, gij wierpt haar paarlen in den schoot!
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STRUENSEE.
STRUENSEE .
Toch maakte ik haar gelukkig, en de macht
Die zij ontving was duizenden weldadig .
Mijn doel was grootsch, hoezeer gij 't ook verkleint .
ADAM.
Uw doel was grootsch! Wat deedt gij? Met geweld
Uw eigen wil opdringen aan een yolk ;
En, onbekend met d' aard van 's yolks natuur,
In naam der vrijheid alle vrijheid dooden .
Kleingeestig hovenier, die d' eiken stek
Gepleegd hebt in een broeikas, en in dagen
Volbrengen woudt, waartoe de groote macht,
Die gij natuur noemt, jaren, eeuwen eischt .
Uw doel was grootsch . . .? Uw doel was : zelfverheffing,
Uw middel : tyrannij en overspel!

STRUENSEE, aan z6rn voeten zinkend.
Gij, vreeslijk rechter, gij verplettert . . .!
ADAM, in tick zelven .
Eindlijk !

STRUENSEE, gebroken .
Waarom mij dat gedaan? mijn kracht gebroken?
Niets rest mij meer . . .
ADAM.
U rest oneindig veel!
Mijn kind, mijn kind! gij moest u zelven kennen :
Uw kracht was zwakheid, worde uw zwakheid kracht !
Kind, zoo waarachtig als er in dat brein
Een kracht leeft, die bewust is van zich zelv',
Ook zoo waarachtig heerscht er in 't Heelal
Een kracht, die geen natuurwet ons verklaart,
Maar waarvan de uwe een flauwe weerschijn is .
Die kracht hebt gij weerstaan ; haar thands verzoend!
Gelijkt het zeedlijk reine d' edelsteen,
't Berouw is dan gelijk aan de kristallen,
Waar de natuur den edelsteen nit vormt .
Mijn lieve zoon, gij, leven van mijn leven,
Ik wondde u diep - mijn strijd was zwaar en bang!
(Omkoog blikkend.)
Zoo ik voor hem mijn lichaam prijs mocht geven,
Barmhartig God, ik leefde reeds zoo lang!

STRUENSEE .
Mijn V ader ! . . . In mijn borst weerklinkt uw stem !
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(boor zich .)
Mijn werk was ijdel en mijn pogen kleen!

ADAM .
Kleen waart ge toen ge u groot dacht, maar thands groot !

(de deur op den achtergrond wordt geopend .)
Rijs op, mijn zoon! 't Uur van uw grootheid slaat .
VI .

De vorigen ; KOLLER, BRANDT in het midden van gewapenden .
KOLLER .
Zijt gij gereed?

STRUENSEE .
Ik ben 't.

(Zacht tot Adam .)
Bezoek . . . Mathilde!
Mijn laatste bede is dat zij mij vergete . . .
Neen . . . niet vergete : - Maar dat is wecr zelfzucht
'k Verdien bet niet, dat zij zich mijns erinner.

BRANDT .
Godlof! de dag der vrijheid is verschenen!
Wees vroolijk, Fredrik! - Zend then zwartrok weg!

STRUENSEE .
Vergeving, Brandt, voor wat ik u misdeed!
Ik meende uw vriend to zijn - ik was uw vijand .

BRANDT .
Maak mij niet week! Kom, naar ons laatste spel!

KOLLER, tot de soldaten .
Neemt beiden in uw midden - voorwaards . . . marsch!

ADAM.
Mijn kind, uw hand! Uw handdruk tot aan 't laatst!

(Omhoog blikkende.)
Hem leerde ik s t e r v e n, leer mij 1 e v e n, Heer !

(Allen af.)
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VII.
Ilet tooneel verandert met open gord~jn . Een pavi~oen in
het kommandantshuis van de citadel. Op den achtergrond
bogen door pijlers gesteund en door een ~zeren hek afgcsloten, waardoor men het uitzicht heeft op het binnenplein. Aan weersz~iden deuren . Op den achtergrond versch~jnt een peloton soldaten met een officier aan 'thoofd ;
tusschen de soldaten : Koningin MATHILDE . Deoffzcier
sluit Izet hek open en treedt met de Koningin hinrzen .
MATHILDE.
Wat is uw last? Zult ge eindlijk tot mij spreken ?
DE OFFICIER .
Mijn last is niet to spreken, maar to handlen .
MATHILDE .
Was dus uw last . . .?
DE OFFICIER .
Hij is volvoerd, Mevrouw!
(Af met z~jn soldaten .)
MATHILDE, op een sofa neerglydend .
'k Voel mij zoo neat als waar de dood nabij .
Dat dit zoo ware !
VIII .
De vorige Prins FREDRIK, in reiskostuum .
FREDRIK .
Ik vind u eindlijk dan !
MATHILDE .
Gij hier . . . gij hier! Bereidt zij mij die vreugd?
Maar peen, gij zijt Mar zoon . . . uw komst brengt onheil .
FREDRIK.
Wend u niet van mij af . . .! 'k Heb weken lang,
Maar to vergeefs, gedwaald om Kronenburg ;
Want aan geen raam bespeurde ik uw gedaante .
Slechts eens zag ik in een der bastions
Een witten doek voor 't kleine schietgat fladdren,
Een blanke hand -- en die was zeker de uwe Die haar aan de oogen bracht .
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MATHILDE .
Ja, 'k schreide veel .
FREDRIK .
Gij, in dat hol
MATHILDE .
Het was mijn wandelplaats .
Maar toen men niets mij meer to ontwringen had,
Toen werd het beter, ja toen werd het goed ;
Toen kreeg ik rust, ten minste geen bezoek ;
Tot heden vroeg . . . toen wekte me een soldaat.
'k Moest volgen . Weet ook gij mij iets to zeggen?
't Is of ik dood was, maar we@r ben herleefd . . .
't Is me alles vreemd. Wat werd er van . . . mijn vrienden?
FREDRIK.
Ik weet bet niet ; ja toch, dat weet ik wel.
Maar spreken wij van u, niet van uw vrienden!
Wat u betreft is me alles een geheim ;
'k Heb al dien tijd, schier levend, niet geleefd :
Ik dwaalde our Kronenburg en zag van morgen,
Een wagen, een eskorte van dragonders .
flat was voor u bestemd ; ik rende u na ;
Ik moest a zien, voor 't laatst misschien a spreken .
MATHILDE .
V oor 't laatst ! Men waagde 't ergst . . . ? dan is hij dood !
FREDRIK .
't Kan zijn, 't kan zijn . . . maar spreken wij van u!
Niet van dien man, want dat maakt mij krankzinnig !
Heb toch ook medelij met mij, Mathilde!
'k Ben nauwlijk achttien jaar en was ik lijd
Heeft sours geen man van tachtig ondervonden .
MATHILDE .
Mijn broeder !
FREDRIK .
In dat woord ligt juist de vloek,
Die me als een kole vuurs op 't harte brands.
Mathilde! ik was een wilde en domme knaap,
Toen voor het eerst uw minlijk lichtblauw oog
Zich op mij vestte, en bij dien eersten blik
Gevoelde ik dat ik 't was . Aan d' arm mijns broeders
Zag 'k u ten tweeden maal, en 't werd mij klaar,
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Dat ik niet dom genoeg was - minder dom,
Dan hij die 't recht had u to kussen . . .
MATHILDE .
Broeder!
FREDRIK..
Noem mij niet zoo! Ik kan then naam niet dulden .
Vergeef mijn drift . . . 'k Verdroeg zoo lang, zoo veel!
Ik sloeg van verre u ga. Als ge in den wals
Rondzwierdet en de rijke blonde lokken
U 't hoofd omzweefden als de gouden krans
Het heilgenbeeld, dan spiedde ik in het donker,
Het binnenst overvuld van 't giftigst gift,
Het gift der jaloezy ; als ge in het groen,
Ontdaan van 't pleeggewaad en de etiquette,
Rondfladderdet als goudgewiekte vlinder,
Dan ziedde ik in mijn schuilhoek als van toorn,
En naakte 't denkbeeld mij, dat slechts het levee
Eens simplen mij van u gescheiden hield,
En ik dat leven kon verkorten . . . !
MATHILDE .
Rampzaalge! still
FREDRIK .
Ik doodde die gedachte :
' k Dacht aan mijn Moeder, maar nog meer aan u .
Gij beiden waart mij 't beeld van deugd en reinheid ;
Dat was een waan, de waan eens dommen knaaps .
Ik werd een man . . . en 'k vind mij thands mast u !
Het heilgenbeeld was schoon, maar scheen van marmer
Het hield mij op een afstand om to aanbidden ;
't Is in een vrouw verkeerd, een schoone vrouw,
Wie 't bloed als mij in de aadren bruischt en kookt,
En die mij lokt to naadren tot omhelzen.
Gij traadt van 't voetstuk of - thands juich ik 't toe !
Kom tot mij en vergeten wij 't verleden!
Niet hier is meer uw plaats - ook niet de mijn!
De lucht is hier verpest - gaan wij van hier !
Wees gij de mijne en ik zal de uwe zijn.
MATHILDE .
Waarom mag ik niet sterven . . .? Wat ik leed
Was zaligheid bij 't geen ik thands gevoele!
0 Moeder! toen ik aan uw voeten speelde
In 't prachtig Windsor en de bloem des adels
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Me omgaf, om bij den schijn sleehts van gevaar
Den tengren voet, het teder hoofd to steunen ;
Ware u 't gordijn der toekomst opgeheven,
Iladt gij het woord, het vloekbre woord gehoord,
Dat deze, nog de beste zijns geslachts,
Mij toe to voegen waagt - uit medelijden,
Uit liefde hadt ge uw kind gedood!
FREDRIK .
Mijn God !
Hartstochtlijk min ik u, en gij wordt vrij . -Mijn leven wijd ik u . .
MATHILDE.
'k Begreep u wel .
Als eens de voet de grenslijn overschrijdt,
Die deugd van ondeugd scheidt, dan vliedt onze Engel,
En treedt een Daemon in zijn plaats, niet waar?
Dan spreekt geen wet van goed- en reinheid meer,
Dan klaagt er geen geweten, leeft geen God!
Zoo meent gij en zulk eene ziet ge in mij !
0 gruwel, zelfs de schaamte wordt me ontzegd
Door een die mij geeerd heeft en geliefd!
Maar ik verdien dat niet : al wast het heir,
Dat me aanklaagt ook tot duizendmaal tienduizend,
Ik blijf getuigen : ik verdien dat niet !
FREDRIK .
Kom tot u zelv', Mathilde !
MATHILDE .
Ga, 'k veracht u !
FREDRIK .
Niet dus, niet dus! Vergeving zoo 'k u wondde!
'k Begrijp nu, dat ik 't deed en vreeslijk ook
Veracht mij niet - heb liever mededoogen!
Voor mij bestaat het goed en 't kwaad niet meer ;
Voor mij zijn beiden een! Niet waar, afschuwlijk?
't Afschuwlijkst nog, dat ik 't mijn Moeder dank.
MATHILDE .
Wat hoor 'k!
FREDRIK.
Vergeving dus - veracht mij niet!
Ik zie u voor het laatst - veracht mij niet !
Gij stoot mij van u, maar gij redt mij toch .
Om u geloof ik weer aan 't Goede en Reine,
t
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Zelfs in 't bezoedeld kleed! Heb dank daarvoor ;
Veracht mij niet ; neem toch dat woord terug!
(Neerknielend) .
E e n kus - als Zuster !
MATHILDE .
Wees gezegend, Broeder !
IX .
De vorigen, JULIANE MARIA,
I'innentredende .

door

de

rideur

JULIANE MARIA .
Gij knielt voor haar
(Fredrik springt op .)
Hem naderend ; week.
Waar bleeft ge toch zoo lang ?
Weet gij dan niet wat Teed me uw afzijn baart ?
Al wat ik werk, is 't alles niet voor u?
Mijn kind, zie mij eens aan !
FREDRIK .
Ik kan niet . . . moeder!
(H!~ snelt heen.)
X.
MATHILDE en JULIANE MARIA .
JULIANE MARIA, in zich zelve .
Mij weer ontvlucht . . . ! Dat is Mar werk, de slang !
(Luid.)
Ik heb u hier doen komen . . . 'k Liet u wachten . . .
Toch niet zoo lang als gij 't mij eenmaal deedt,
Toen Gods lankmoedigheid de heerschappij
Der huichlarij en zedeloosheid toeliet .
Ik liet u wachten ; maar ik vreesde niet
Dat u de tijd zoo kruipend schijnen zou
Als hij 't mij was ; waar ge een moustache ziet
Valt juist de tijd niet lang .
MATHILDE .
Gij hebt gelijk Gij kunt vertreden ; en de macht daartoe
Is wis voor u het liefelijkst geschenk .
Gij hebt mij hier doen komen - met wat doe] ?
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JULIANE MARIA .
De toon van martelaresse voegt u we] .
Wellicht dat gij in de eenzaamheid leert inzien,
Dat die van zondares nog beter voegt.
Dat woord zal wis u blijde doen ontroeren ;
Nu 'k spreek van de eenzaamheid die op u wacht,
Zeg 'k u met-een 't behoud uws levens toe.
't Is meer dan gij kost wachten ; maar ik eer
Een kroon, al is zij ook door 't slijk gesleurd !
MATHILDE .
Gij eert een kroon . . . ? 'k Vernam, Mevrouw ! de tijding .
Die de afgezant van Englands Koning bracht .
Het Britsch kanon beschermde alleen dit hoofd .
Wie me ook verliet, mijn Broeder steunde mij ;
Dat was een lichtstraal in mijn duisternis .
JULIANE MARIA .
Ja, duister zal 't wel om en in u zijn Maar soms is 't duister beter dan het licht .
MATHILDE .
Wees mij genadig : staak dit onderhoud .
Meld mij waarom gij herwaards mij deeds komen .
JULIANE MARIA .
Om 't vonnis, dat de vierschaar heeft geveld,
U aan to zeggen : 't Recht verklaart u schuldig,
Uw huwelijk ontbonden, en verbiedt u,
Mathilde van Hanover, 't Deensche rijk .
't Eskorte, dat u herwaards heeft gebracht,
Zal u tot aan de grenzen begeleiden,
Terstond indien gij 't wilt ; maar 'k raad u aan,
Om liever tot de scheemring valt to wachten ;
Men ziet in 't donker niet noch wordt gezien .
MATH I LD E .
't Is wel, Mevrouw! Maar . . . dan . . . mijn kindren JULIANE MARIA .
Wat niel
Des Konings is begeert de Koning niet .
MATHILDE .
Gij meent . . . Mevrouw . . .?
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JULIANE MARIA .
Is u de zin niet klaar ?
Uw kindren blijven bij a als gij 't wilt.
MATHILDE .
Als ik het wil?

(Men hoort eerst in de verte, maar, steeds dichter bij, den
dofen slag van trommen .)
Maar wat geluid . . .? 'k Vermoed . . .
Laat mij van hier gaan!
JULIANE MARIA .
Blijf ; 'k wil dat ge ziet 'k Wil, hoort ge, dat ge ziet.

den achtergrond een offcier en een peloton
soldaten ; vervolgens een zwijgend muziekkorjrs en
eenige trammels lagers ; dan Graaf Rrandt en
Struensee, wiens hand in die zijns vaders rust ;
Koller, v. Eichstedt, officieren en soldaten ; de klok
van,d aan zacht to kleften ; de stoet trekt langzaam voorbij .)

(DO

MA'I HILDE .
Vaarwel, vaarwel!
IIij ziet mij niet - o God, een wonder, red hem
(De stoet is voorbij gegaan .)
Schenk hem genade! . . .
JULIANE MARIA,

op den achtergrond getreden .

E e n wenk slechts dezer hand
En hij is vrij ; en deze hand zal weaken
Indien gij 't wilt . . . Belijd, dat a die man
Reeds lief was voor uw oudste werd geboren
MATHILDE .
En dan . . . en dan?
JULIANE MARIA.
Dan zal die oudste u volgen,
U en zijn Vader . . .
MATHILDE .
Dus mijn kind onttroonen ?
Nooit . . . nooit . . .
JULIANE MARIA.
Dan stcrft die man .
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MATHILDE .
Ik wil . . . ik wil . . .
JULIANE MARIA .
Gij wilt verklaren, in bet bijzijn van getuigen . . .?
Haast u . . . nog een minuut en 't is to laat .
MATHILDE .
1k wil . . . Ik kan niet . . . Been, de Moeder kan niet . . .
(De klok houde op to kleppen .)
JULIANE MARIA, stampvoetend .
Te laat ! . . . Gij kunt vertrekken met uw Dochter ;
Uw Zoon blijft hier .
MATH I LDE, zich oprichtend.
Gij doodt in mij de vrouw
En ook 't gevoel van wroeging en van schande.
De wrack can mij geoefend is onmenschelijk ;
'k Werp al de zwakhecn van de menschheid weg .
Ja, 'k heb then man bemind - meer dan mij zelve . . .
Zoo dat een misdaad is dan draag gij die
Uw haat omringde mij van d' aanvang of
En dreef mij voort, dreef mij de zonde in de armen ;
Want elke vrouw heeft toch behoefte can liefde,
Voor 't minst can vriendschap en een minlijk woord.
Ik stond alleen - alleen . . . en ik was jong ;
'k Zocht heul bij u, maar iedre handdruk kwetste
En elke blik wondde als een scherpe dolk .
Wat vrouw waar niet gewankeld, niet gestruikeld,
Liep geen gevaar zich in den arm to storten
Zelfs van den laagsten man, en 't tuigt voor mij
Dat 'k d' edelsten van 't gantsche rijk verkoor .
Gij werpt den steep op mij ! Maar wie zijt gij
Die mij vertrapt? Gij waart nooit jong, nooit schoon,
Gij voelde u nooit alleen : de gantsche garde De jongste 't eerst - diende u als priesterschaar .
JULIANE MARIA.
Ellendige ! - houd op ! Gij hebt een zoon ;
Die zal uw rechter zijn, als . . . hij blijft leven .
MATHILDE.
Wat deed ik! 1k ben moeder en vergat dit!
'k Herroep het - 'k vraag vergeving - ik herroep het . . .
(Z~j zinki in onmacht op de sofa peer .)
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XI .

Ifet Iwf treedt binnen ; RANTZAU, KOLLER en EICHSTEDT ; Eeredames der Koningin-moeder .
KOLLER .
De misdaad is gestraft .
RANTZAU.
Gants Kopenhagen
Is op de been en is van vreugd aan 't plundren,
Roept luid : hoera! en daukt Uw Majesteit.
JULIANE MARIA .
't Is wel . . . Waar is mijn zoon? Waar is Prins Fredrik ?
RANTZAU.
Te midden van zijn onderdanen zeker

(Vertrouwl#k .)
't Zou goed zijn de belasting op bet bier
Geheellijk of to schaffen ; op bet tout
Kan men haar dubbel leggen . 't Goede yolk
Verdient een gunst.
JULIANE MARIA .
Ik dank u voor then raad .
Gij, Rantzau, voert die vrouw de grenzen over,
Doet dan een reis naar 't Zuiden van Europa.
Daar is het wecr standvastiger dan bier :
Dat 's goed voor uw gezondheid en . . . charakter.
Geen woord!

(Tot Koller .)
U, Generaal ! geef ik verlof
V oor eengen tijd . De lucht van Kopenhagen
Zal u het eerste jaar wat drukkend zijn .
Vrees niet, mijn vriend! ilw plaats blijft onvervuld .
Von Eichstedt, hebt ge d' Erfprins ook gezien?
V. EICHSTEDT .
Zijn Hoogheid nadert.
XII.

De vorigen, Prins FREDRIK met den Kroonprins op den
arm . Perschillende volksgroepen met vaandels en kransen
op den achtergrond; luide geroep van leve Prins Fredrik!
JULIANE MARIA .
Fredrik! - Maar wat zie ik?
Uw vijand draagt ge op d' arm?
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Thands nog mijn neef,
Maar eens, naar 'k hoop, mijn Koning en mijn Heer!
DE KROONPRINS, naar Mathilde de armpjens strekkende.

Mama!_ 'k ben bang voor de oude vrouw . . . Mama !
FREDRIK, hem op den grand zettend.

Ga naar Mama, mijn jongen !
JULIANE MARIA .
Zijt gij dwaas ?
Begrijpt gij niet dat i k meestresse ben . . . ?

(Tot Eichstedt.)
Geleid den Kroonprins been .
FREDRIK, hem terugwenkend.

Een oogenblik!
(Tot 7uliane Maria zacht .)
Mijn neef is mijn pupil, zal met mij wonen !
De spijze en drank, then i k neem, zal h ij nemen,
Begrijpt gij, Moeder? Diving mij niet het woord,
Mij bevende op de lippen, zelfs to fluisteren .
Het is een vreeslijk woord - en is 't gesproken
Gij hadt geen zoon en i k geen moeder meer . Herstel zoo veel gij kunt en richt haar op .
JULIANE MARIA .

Mijn God!- Voor . . . 't gantsche hof . . . ?
FREDRIK .

Voor 't gansche hof .
(Rantzau neemt den Kroonprins nit den arm zijner
moeder en voert hem naar den achtergrond.
JULIANE MARIA .

Ontaarde
FREDRIK .

Spaar u zelve en mij ! - Mathilde,
Mijn moeder spreekt tot u een woord van liefde,
Zij vraagt een handdruk ter verzoening, . .
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JULIANE MARIA, treedt waggelend nader, tot zij voor
Mathilde staat .
Nooit !
(Z~j zinkt in een aan de voeten van Mathilde.)
FREDRIK, tot Mathilde .
Verged haar!
MATHILDE, zich tot 7uliane Maria overbuigende .
M ach t ontvingt ge, toch geen li e fd e .
Vaarwel! 'k Benijd u niets ; ik scheid in vrede :
Gij bloosde als ik voor de oogen van uw kind .
(Bet yolk op den achtergrond ziet den Kroonprins aan
Rantzaus hand en wuift hem toe onder het geroep van
leve de Kroonprins! Hetmuziekcorpsderbezettingwordt
ondersteld to naderen, spelende den Dessauer-marsch .)

AANTEEKENINGEN
OP HET DRAMA : STRUENSEE .

Ik wenschte een drama to ontwerpen, dat Been rekening hield
met de eischen van bet gewone schouwburgpubliek en mijn inzichten ten aanzien van bouw en gedachtengang volkomen zou teruggeven, kortom, een drama, dat de mate van mijn kracht als dramatist
moest doen kennen . Ik betrad in deze periode, zooals ik reeds vroeger met een enkel woord to kennen gaf, weinig meer den Schouwburg en achtte mij los to zijn van alle gevoeligheid voor bet luidruchtig succes van het oogenblik . Mijn lektuur had mij der Duitsche
filosofie eenigszins nader gebracht en leidde mij wellicht tot de keuze
van den hoofdpersoon, die, in de aanvangende periode van bet rationalisme, de nieuwe ideen, woelende -- maar vooralsnog niet meer
dan woelende - in de klaarst denkende hoofden, in daden dacht
om to zetten. Daarbij achtte ik hem een zeer dramatische figuur, om
welke de gestalten van den moegeleefden en uitgeputten koning en
van de naar liefde en vroolijkheid smachtende koningin zich tot
verhooging van den dramatischen indruk zeer goed lieten groepeeren .
Met ingenomenheid aangevangen en voltooid . wordt deze arbeid ik heb mij nu eenmaal eene eerlijke biecht tot taak gesteld - nog
altijd door mij met dezelfde ingenomenheid beschouwd . Ik voeg er
evenwel dadelijk bij, dat de ouders meestal slechte beoordeelaars
bunner kinderen zijn, wat ik misschien met dit oordeel reeds bewijs
of straks, als ik mijn tooneelarbeid nit mijne laatste periode bespreek,
eerst recht goed bewijzen zal .
Toen Potgieter het door den druk openbaar gew orden drama gelezen had kwam hij mij op de Amsterdamsche Beurs ter zijde met
de korte maar daarom des to snijdender opmerking : ,ge hebt me
niet overtuigd, dat Struensee een dramatische figuur is" en deed de
Redakteur der Wetenschappelijke Bladen, die een korte maar zeer
goed gestileerde kritiek gaf, mij hooren, dat hij den historischen
Struensee boven den mijnen verkoos . Zeer verwaten misschien, maar
tr
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ik werd door de beide oordeelvellingen weinig in mijn vertrouwen
geschokt ! Vooral de laatste gaf mij in de aangevoerde argumenten
een maatstaf voor zijn zwak kritiesch vermogen . Dat men den dichter
verwijt zijn hoofdfiguren niet historiesch to hebben afgebeeld, getuigt,
dat de kunstrechter niet onbevangen genoeg is om aan de veelzijdigheid van de opvattingen van historische waarheid to gelooven en
tevens dat hij niet vertrouwd is met de rechten en plichten van
een kunstenaar . Eerst in de allerlaatste plaats heeft de kunstrechter
de eischen der historie to doen hooren en dan nog slechts schoorvoetend en fluisterend . Allereerst heeft hij het gegeven beeld to beschouwen en to ontleden en als hij dat tracht to doen, maar dan
bewijst, dat hij 't niet in zijn totaliteit heeft weten op to vatten,
behoort hij niet in de Schepenbank. Dit was met de beoordeeling
van mijn drama bet geval . Even der beste details toch in de teekening van Struensees charakter : zijne verdediging tegenover de koningin van beider onwettige verhouding, eene verdediging, koud als
ijs en holle woorden op holle woorden stapelend (4e bedrijf, 3e
tooneel) werd door mijn beoordeelaar in 't geheel niet begrepen, en
dit gaf mij den sleutel tot bet juist begrip van alles wat hij er
op volgen liet. Dat ik na tal van jaren van zijn kritiek nog gewaag,
getuige alleen dat ik haar aandachtig las, het oordeel van wie haar
schreef op prijs stelde en waarlijk niet van eenige gelcwetste ijdelheid .
Ik liet, zooals in de laatste jaren mijn gewoonte is gebleven, de
uitspraak in appel aan mijne tijdgenooten over . Zij kwam spoediger
nog dan ik verwacht had .
Het uitgegeven drama had zijn weg gevonden in de direktiekamer van den Amsterdamschen Stadsschouwburg, waarin drie tooneelisten zitting hadden : Peters, Roohol en Tjasink Mij werd kennis
gegeven dat tot de opvoering was besloten, en weinig weken slechts,
nadat mijn „Slot van Abcou" was vertoond, op den avond van den
zten Maart 1869, verscheen mijn Struensee voor bet voetlicht, Ik
had slechts dankbaar to zijn . Een ontwikkeld publiek vulde de eerste
rangen, tolken vol goeden wil verschenen op het tooneel . Ik kon tevreden zijn met de uitvoering . Van Lennep, die naast mij zat, fluisterde
mij toe : Over bet geheel goed gespeeld, maar wie de eerste had
moeten zijn, was de laatste. Helaas, ja ! Peters, die Struensee vertoonde . was niet meer dan middelmatig en in bet hoofdmoment
zijn slottooneel, daar verre beneden gebleven . Voorover, plat op
den grond liggende, hoorde hij de hoog ernstige vermaningen van
den prediker aan, wat bij een fransch publiek, dat zulk een scherp
oog heeft voor kontrasten, het tragiesch effekt dadelijk in een komiesch had doen verkeeren . Ditmaal prees ik mij gelukkig, een
bezadigd Hollandsch publiek als toeschouwer daar to zien nederzitten, dat bij het vallen der gordijn grove fouten toonde to vergeten om alleen bet goede to willen gedenken . Mevrouw Kleine en
Roobol - de laatste deed mij weder aan de charakterrol van
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Rantzau in Scribe's Bertrand en Raton denken - speelden uitmuntend . Mevrouw Kleine kon als koningin Mathilde voor mij niet zijn,
wat ze als Saffo voor Grillparzer was . Dit was echter de schuld van
den auteur, niet van de actrice . Koningin Mathilde behoorde tot de
rollen . waarin hare gaven bet minst tot haar recht konden komen .
Van al de levenden zou misschien alleen Mej . Jos . de Groot bij
machte zijn geweest succes to geven aan bet karakter en er tevens
succes meP to behalen .
Bet was bet laatst dat ik Peters zag spelen . Bijna in al mijne
stukken was hem eene hoofdrol to beurt gevallen . Natuurlijk . Ik
was opgewassen tot jonkman in de vereering van zijn talent . dat in
ons vaderland in bet tijdvak van 1840 tot 6o geen evenknie behoefde to erkennen . Werd echter mijn smaak en kritiesch vermogen
van lieverlede zuiverder en breeder ontwikkeld, Peters' talent brokkelde daarentegen telkens meer en meer af. Bij de voorstelling van
Struensee was 't nog maar een schaduw van hetgeen bet geweest
was ; en sedert then tijd werd de schaduw met groote en steeds
toenemende snelheid fletscher en fletscher, zelfs zoo fletsch, dat er
eindelijk geen zweem van overbleef.
Eens - 't was geloof ik in 1870 - bracht hij mij een bezoek .
Hij was, na als lid van de Amsterdamsche Schouwburgdirektie to
hebben moeten aftreden, naar 's Hage verhuisd, waar hij onder zeer
beklagenswaardige omstandigheden weder gastrollen gaf . Hij wilde
mij, zooals zijne familie mij to kennen gaf, over zeer belangrijke
zaken spreken . Ik zal den aanblik niet licht vergeten, toen hij mijne
kamer binnentrad . Wachlend als een beschonkene, met een zwervenden blik in de flauwe oogen trad hij op mij toe, met een tong, die
aan zijne heerschappij telkens dreigde to ontsnappen, begroette hij
mij . Welk een verandering merkte ik op! Welk een verzwakking,
niet alleen van bet lichaam, maar ook van den geest ! Deze scheen
alleen nog maar een waereld waar to nemen door hallucinaties hem
voorgetooverd . Hij dacht zich blootgesteld aan de vervolgingen van
wie hem aan den huiselijken aard bet naast stonden en bet liefst
hadden behooren to zijn ; hij dacht zich gewiegd op de vleugelen
der bewondering van de aanzienlijksten zijner landgenooten . Baron
A . had hem bij zijn voorbijgaan gewenkt binnen to komen ; Graaf
B. had hem hartelijk de hand geschud en beiden hadden hem den
grootsten kunstenaar van zijn tijd genoemd, wel tijdelijk smadelijk
miskend, maar weldra ten spijt van allen op bet gestoelte der eere
verheven!
Was hij vreeswekkend in zijn drift bij bet schilderen van al de
ongerechtigheden der zijnen, hij was 't veel meer bij bet mededeelen
van al de denkbeeldige eerbewijzen hem betoond ! Diep geschokt
trachtte ik den gang zijner denkbeelden een andere richting to geven ! 't Mocht met baten, en even onrustig en wachlend als hij gekomen was ging hij eindelijk, eindelijk van mij !
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Arme, arme krankzinnige !
En toch, niemant begreep nog dat hij 't reeds was, al vreesden
ook zij, die hem het naast omringden, dat hij 't worden zou . leder
echter was er van overtuigd dat zijn kracht voor goed gebroken en
zijne kunstenaarsloopbaan gesloten was . Bittere ellende dreigde de
voor jaren genoten welvaart to vervangen . Of er niet wat to doen
zoude zijn om in den oogenblikkelijken nood to voorzien ? zoo vroeg
ik mij af. 1k wist dat hij juist niet vriendschappelijk van zijn mededirekteur Tjasink was gescheiden, maar meende to mogen aannemen
dat deze in zulke omstandigheden dit niet gedenken zou . Ik had
juist geoordeeld ; Tjasink toonde zich een edel gemoed en een goed
kunstbroeder . Laat Peters als beneficant optieden ; geef ten zijnen
behoeve een afscheidsvoorstelling, raadde ik . Als andwoord werd mij
gewezen op zijn zieletoestand . ,Hij heeft zijn geheugen verloren
tegelijk met alle kunstbewustzijn," merkte Tjasink, bedenkelijk het
hoofd schuddende, aan .
,,Laat hem," vervolgde ik, ,optreden in een rol die hij in zijn
besten tijd het best speelde, bijv. als Meinau in Kotzebues Menschenbaat en Berouw . Ik ken een feit nit de tooneel-waereld dat mij
het recht geeft then raad to geven ;" en toen vertelde ik hem wat
met den akteur Monrose had plaats gevonden . Deze, vooral beroemd
geworden door zijne uitnemende reproduktie van Beaumarchais'
Figaro, was krankzinnig geworden en werd reeds eenige maanden
in een gesticht voor lijders aan die vreeselijke ziekte verpleegd .
Het buitengewone succes door hem bij de vertolking van het
meesterstuk van Beaumarchais behaald, had hem in waarheid het
hoofd op hol gebracht . Zoo volkomen had hij zich met de rol van
den Spaanschen barbier vereenzelvigd, dat hij er zich niet meer vrij
van kon maken. Overal en ten alien tijde dacht hij zich zoozeer
Figaro to zijn, dat hij zijn eigen naam geheel en al vergeten was en
zich Figaro noemde . Als men met hem sprak dan scheen hij niet
to hooren of niet to verstaan : slechts een citaat uit dat stuk bracht
dadelijk een repliek, vergezeld van eene humoristische beweging en
een vroolijken helderen lach . De Comedie Franfaise besloot voor
den armen kunstenaar een benefiet to geven, bij welke voorstelling
hij zelf, niettegenstaande zijn waanzinnigen toestand, de hoofdrol van
Figaro zou spelen . Rachel en de uitnemendste krachten van het uitnemend tooneelgezelschap hadden zich voor deze eenige voorstelling
beschikbaar gesteld . De zaal was eivol ; de recette frcs . i8ooo. Dr . Blanche, de geneesheer die aan het hoofd stond van het gesticht, waarin Monrose verpleegd werd, hield zich tusschen de koelissen op en moedigde zijn patient aan of kalmeerde hem in de
oogenblikken, dat deze niet to spelen had . Men begrijpt, in welke
angstige spanning de spelenden en toeschouwers verlkeerden . Algemeen vreesde men dat de ziekte van den kunstenaar zich plotseling
verraden zou . Het publiek schroomde to applaudisseeren nit angst
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den ongelukkige to overprikkelen . Rachel was zoo zeer bewogen,
onthutst en verward, dat haar gebeurde wat haar nog nooit overkomen was : haar bewonderenswaardig geheugen liet haar tweemaal in
den steek . Zij, die als Alma Viva en Rosine optraden, konden de
ontzetting, die zich van hen meester maakte, niet verbergen, want
bij ieder woord van Figaro vreesden zij een losbreken van den
waanzin . Maar . - hoe wonderbaar ! - was bet spel van Monrose
steeds voortreffelijk geweest, wat hij nu to aanschouwen gaf ging al
bet vroegere vei• to boven . Bijna scheen bet of hij de met hem spelenden door zijne kalme houding, zijn waarlijk vriendelijk lachjen
wilde geruststellen . Slechts eens werd zijn zelfbeheersching geschokt .
Aan bet einde van bet derde bedrijf had Figaro driemaal nit to
roepen : ,Hij is gek!" Aller hart bonsde angstig bij dezen uitroep
en ook Monrose scheen plotseling der waarheid hewust to worden ;
want hij sprak die woorden met steeds klimmende heftigheid nit en
met een uitdrukking van wanhopige smart . Daarbij bleef het echter ;
bet slot was heerlijk ; de uitkomst schitterend .
Zou iets dergelijks zich niet bij Peters kunnen herhalen? Was de
rol van Meinau voor Peters wel niet wat die van Figaro voor Monrose beteekend had, toch was zij de door hem best gekende, de
meest geroemde en naar bet ons voorkwam ook de gemakkelijkst
to vervullen rol .
Helaas ! de verwachting werd niet geheel vervuld . Was de deelneming ook algemeen, de opbrengst alzoo buitengewoon, de uitvoering was verre van schitterend .
Tegen bet einde schoot bet geheugen geheel to kort, en behoefde
men ook al niet den steun in to roepen van den akteur, die de rol nit
voorzichtigheid mede had aangeleerd en tusschen de koelissen wachtte
om des gevorderd dadelijk in to vallen, onsamenhangende woorden,
onzinnige uitdrukkingen deden naar bet vallen der gordijn verlangen . Welk een indruk de toeschouwers wegdroegen weet ik niet,
daar ik bet niet gewaagd had de voorstelling bij to wonen .
Kort daarop was Peters' toestand voor niemant een geheim meer .
In Delft een tijd lang verpleegd, stierf hij daar in 1872 .
In bet tijdschrift, door bet in die dagen opgerichte Tooneelverbond uitgegeven, schreef ik anoniem eenige regelen ter zijner gedachtenis . Ik laat ze hier volgen, omdat ze nog geheel mijne meening uitdrukken .
,,Lof en blaam is Peters' deel geweest gedurende zijn geheel
kunstenaarsleven . In zijn bloeitijd werd hij vergood en tevens vinnig
veroordeeld, en tot mijn leedwezen moet ik er bijvoegen, dat de
blaam nit de beschaafde klasse onzer schouwburgbezoekers opsteeg,
de lof slechts nit de breede rijen der onontwikkelden . Van waar dit?
Een enkele blik op Peters' kunstenaarsleven geve bet andwoord .
Een Vereeniging, die zich beoefening der uiterlijke welsprekendheid ten doel stelde, merkte den jonkman bet eerst op . Het was
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toen nog de tijd van bet pseudo-klassieke treurspel, de bloeitijd der
deklamatie . Van analyze van charakters geen spoor. Geen wonder,
dat bet gunstig uiterlijk, bet kristalhelder geluid en de zilveren toon
van 's jonkmans stem bij de kunstrechters de hoogste verwachtingen
opwekte, welke dan ook bij zijn optreden als jeune premier niet
werden teleurgesteld .
Het groote publiek klapte in de handen bij de welluidende tonen
der stem en de bevallige lijnen der gestalte en oordeelde dat er een
waardig opvolger van Snoek was geboren . De beschaafden plooiden
de lippen tot een goedkeurend woord en mompelden van goeden,
ja, grootschen aanleg . Beiden hadden gelijk .
De schouwburglokalen waren gevuld als de jeune premier optrad,
die soms zelf wel eens verbaasd was over de door hem behaalde
zegepralen : groote inspanning toch hadden ze hem niet gekost, want
niet veel meer dan de aangeboren gaven waren aangewend . Spoedig
echter werden de eischen hooger van de kritiek ; begon deze to verlangen dat de oorspronkelijke gave door studie verfijnd en ontwikkeld werd, dat de knop zich ontplooide tot vrucht .
Ik weet dat Peters in deze periode dikwijls van de zijde zijner
vrienden werd aangespoord om to breken met de traditie, niet langer tevreden to zijn met de vulgaire loftuitingen en spontane opwellingen van zijn kunstenaarsaandrift, maar zich zelven ernstig to onderzoeken, raad to vragen van de natuur en aandoeningen en hartstochten gade to slaan in bet leven orn zich been . Ik weet dat hij
bij herhaling werd gewezen op bet voorbeeld van Macready, zijn
grooten Engelschen tijdgenoot, die evenals hij stormen van toejuiching
wist to ontboeien bij zijne voorstellingen van bet melo-drama, maar
ontevreden met zich zelven, bet oordeel der menigte minachtend, op
bet toppunt zijner schijnglorie zich terugtrok en eenige jaren verre
van bet tooneel Shakespeare en diens voorbeeld : bet menschenleven, bestudeeren ging. Toen hij zich hervormd voelde, toen hij
begreep met bet verleden geheel gebroken to hebben, trad hij op
als Hamlet .
De oude Macready was gestorven, een nieuw, een groot kunstenaar uit de groeve, waarin de ander begraven was, opgestaan .
Peters had er, helaas! de kracht niet toe . Hoewel hij in natuurgave
wellicht niet onderdeed voor zijn Engelschen tijdgenoot, overtrof
deze hem toch in wilskracht .
En er was bier to lande niets wat Peters bet doornig pad van
zelfkennis en zelfverloochening opdreef, aan welks einde niet een
goudpapieren tooneelkroon, maar de onverwelkelijke lauwerkrans der
ware verdienste is opgehangen . Zoo bleef „Lazaro de Veehoeder",
,,Laurierboom en Bedelstaf' zijn alledaagsch, en de Hamlet van
flucis zijn weeldebrood .
Toch bleef hem met zijn echten kunstenaarsaanleg een beter ideaal voor den geest zweven en gaf hij in de laatste periode van zijn
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]even Ducis voor Shakespeare prijs ; maar toen hij dat - en slechts
schoorvoetend - deed, toen moest bet hem wel duidelijk worden,
wat anderen reeds jaren lang klaar was geweest, dat Shakespeare
een tolk vordert, die de stem der natuur hoort en verstaat en niet
alleen de flauwe, leugenachtige echoos der theatertradities . Peters
had dikwerf door Ducis overwonnen, maar leed telkens door Shakespeare de nederlaag .
En toen bet tot bier toe fielder geluid, de bevallige lijnen van
houding en gebaar waren verdwenen, toen bleef er weinig meer dan
roetine over ; toen bleek alles opgeteerd to zijn en verstomde zelfs
bet meest vulgaire handgeklap en verflensten de niet minder vulgaire theaterboeketten en kransen .
Peters is bet treffendst bewijs dat de grootste aanleg zonder studie
onvruchtbaar is. Had er in zijn tijd een goede tooneelschool bestaan,
waar de fantazie de kennis tot gezelle had ontvangen, de naam van
Peters zou onsterfelijk zijn geweest in de geschiedenis van het Nederlandsch Tooneel ; Peters zou als een ster van de eerste grootte
hebben geschitterd . Thands is hij niet meer dan een meteoor geweest,
die slechts een kort oogenblik een hel licht heeft verspreid ."
Juni '85 .
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DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN OF NEGEN TAFEREELEN
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PERSIA N E

JONKHEER REAAL .
MEVROUW REAAL .
BETSY, haar kamenier
VAN OMMEREN, tuinbaas bi, Aeaal .
VROUW VAN OMMEREN .
KORNELIS, hun noon .
JAKOB STUFKEN .
LIZE STUFKEN, zijn docbter.
VROUW MOES .
JAN SMALLENBURG .
KRIJN VAN DEN MOLEN .
HEIN, de looper, in dienst b~l Stufken .
KRELIS,
TRUI,

1

Dienstboden van vrouw Moes .

DE BURGEMEESTER .
JAKOB IWEMA.

Twee boeren.
STEVEN IWEMA .
EEN SPOORWEG-BESTELLER .
EEN POSTBODE.
EEN KRANTENJONGEN .
EEN BANKETBAKKERSJONGEN.
AAGT, een oude diensibode .
EEN GRIFFIER VAN POLITIE .
EEN LIVREIKNECHT .

Zwijgenden . Klaarijen. Gereclitsdienaars, Spoorwegbeambten,
Dienstboden, Dorpelzngen . enz .
Plaats der handeling : de drie eerste bedr?Vven in een Hollandsch
dorp ; de twee laatste bedr?ven nabij een groote stad omYtreeks het jaar 1845 .

EERSTE BEDRIJF .
EERSTE TAFEREEL .
hantoor van Mijnheer 7acob .Stufken . Een lessenaar voor twee
tegenover elkander zittende perjonen . Een geldkist daaronder .
herder de balie, die den lessenaar van bet avenge deel der kamer
afsluit . Op den achtergrond een deur en raam, dat op den weg
uitziet .

EERSTE TOONEEL .
STUFKEN, bezig in de geldkist, waarvan hij bet
aeksel heeft opgelicht ; schichtig opziende .

Hoor ik daar niet iets ? ( Eenige bankjens tellende .) Jacob, Jacob,
wees toch voorzichtig! 't Grimmelt hier van dieven, en je hebt nog
al wat to verliezen ! God bewaar me ! neen, ik heb niets . . ! De gewezen krullejongen, toen knecht, timmermansbaas, eindelijk kassier
en agent van de groote Landbouw-bank, heeft niets ! Laten ze 't in
het dorp maar gelooven I (Een paar groene zakken to voorsch~in halende, door wier z~jden mazen het goud glinstert .) Vijfhonderd tien
tjes . Ze liggen renteloos, maar ze blinken ook zoo, ik kan er niet
van afstappen . Een zwakheid . . . een vervloekte zwakheid . . . maar
ik kan niet ! (In de kist grabbelend.) Liggen mijn eigendomsbewijzen
er nog wel en mijn hypotheekgrossen ? Ja, ja ! Een aardig schatjen,
dat rente opbrengt en alleen bewaard wordt voor mijn Lize, mijn
kind! Maar ik hoop er toch dok nog van to profiteeren! (hij legt
een paar geldzakken op tafel .) Als ik eens een jongen had gekregen
in plaats van een meisjen! Neen, een jongen kost to veel . . . (plotseling,degeldkist sluitende.) Daar komt iemant1 (hj springt op zijn
kruk en vat ziin pen op.)
;entoilet treedt
(De zijdeur wordt geopend ; in ecn elegant mot
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Lize, eene T8jarige brunette met schrander gelaat, binnen ; zJ
is nuf/ig en fier ; zij houdt een kop thee in de hand .)

TWEEDE TOONEEL .
De vorige,
LIZE,

LIZE,

lalet'

VROUW MOES.

den kop thee op den lessenaar neerzetlende .

Goede morgen, papaatjen! (Zij kusl Item hartel!Vk.) 0, wat heerlijke verrassing! Ik heb nu wat ik wenschte . Een hittewagen!
STUFEEN, haar liefkozende .
Dus is hij gekomen ? Vind je hem goed, Lize ?
LIZE,

Beelderig, beelderig! Maar als ik het zeggen mag, de wagen is
wel wat cenvoudig, en bet hoofdstel ook . Mijnheer Reaal heeft op
ziJn portier een wapen .
STU FK EN .

Nu, dat kan je ook krijgen, en we kunnen het wagentje laten
vergulden .
LTZE.

Als een narresle6 ? Dank u wel, Vader! Ik ga er straks bet dorp
me6 in ; bet huis van den burgemeester en van den notaris voorbij .
Ik zal ze achter hun gordijnen doen rood worden van spijt . Het!clappen van mijn zweep zal reeds van ver hun vertellen, dat de eenige
dochter van mijnheer Stufken er aankomt, die Diets om hen geeft
en meer geld heeft dan zij alien to saam, geld . . .
STUFKEN, haastig .
Jawel, jawel, maar spreek niet zoo luid! (haar bet venster ziende,
waarvoor Vrouw Moes stoat : een gezette burgervrouze', met een eenvoudige muss op, maar een bloedkoralen snoer met gouden slot om den
hals, jak en rok van hetzelfde katoen, en een bona boezelaar voor ;
een vrouw van b j de 6o jaar, met vrijen oogopslag, zelfs iets brutaals .) Daar is tante ! ( haar het venster tredende en het openende, heel
vleiend.) Goede morgen, Tantelief! Wil u niet binnenkomen, '1antelief?
VROUW MOES .

Goede morgen, m ij n h e e r Stufken ! Goede morgen, j o n g e
j u f v r o u w Stufken ! Binnenkomen ? Dank je . Ik moet nog een
heel eind ver . Is dat jou hittewagen die daar voor het hek staat,
jonge jufvrouw ? 't Is jammer dat er geen bellen aan zitten .
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STUFKEN,

Dat 's aardig gezeid, heel aardig, Tantelief ! Maar Lize, spreek
dan ook tot je tante !
LIZE .

lk kan niet, ik wil niet, Vader! Mijn plezier is al van den
hittewagen af.
VROUW MOES .

Wel neen, zij hoeft niet to spreken als zij niet wil. Daar is baar
opvoeding niet naar Vroolijk rijden, kind! Pas op, dat je je handjens niet zan de leidsels bezeert .
STUFKEN .

Heel aardig, Tante !
LIZE .

Hebt u ons ook flog iets to zeggen ?
VROUW MOES .

Niets anders als dit : Duren is eene groote stad . En dan n6g iets :
(met klem) wat geschreven is b l ij ft geschreven . (zJ verdzv!Vnt .)
STUFKEN, het venster sluitende,
Dat wil zeggen, dat ze haar testament niet verandert, en het bestaande ons niet voordeelig is .
LIZE, stam;bvoetende.
Hoe kunt u toch zoo vriendelijk jegens haar wezen ? Ik zou haar
bet huffs verbieden . Die plompe waschvrouw !
STUFKEN.

Maar ze heeft ongemakkelijk veel moppen, Lies !
LIZE .

Foei, Vader! (zij snelt heen .)
STUFKEN.

Wat is dat nu weer? Ze wordt me wel wat al to grootsch! En
dat juist tegen dat dikke vrouwmensch! Eerst moet dat testament
veranderd ! ,Wat geschreven staat blijft geschreven !" Neen, venijnige
adder, dat moet n i e t geschreven blijven . Ze is rijk en ze is zuinig,
en dat moot ze voor 6ns geweest zijn. Maar wat Lize toch in het
hoofd spookt ! Die laatste woorden en die blik daarbij . . !
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DERDE TOONEEL.
De

Vorige ; HEIN UE LOOPER, armoedig en slonsig gekleed . Er
is echter fijnheid in het gelaat en de oagopslag geeft schranderheid to kennen . Een man van 45 jaar .
HEIN, door een kier in de deur op den achtergrond

Pst ! pst ! Ben je alleen ?
STUFKEN .

Kom toch binnen I 't Is hier geen hut als jij aan den heikant
bewoont . Vlegel, wien denk je voor to hebben ?
HEIN.

Baas . . . ik wil zeggen Mijnheer Stttfken, kassier, ontvanger-generaal, geldschieter . .
STUFKEN .

Voldoende. Is je boodschap gedaan ?
HEIN .

't Was een ongemakkelijke kuier . 't Dorp leit wel vier uur hier
van daan .
STUFKEN .

Maar je boodschap ! Heb je Langelaan gesproken ?
HEIN .

Ja ; en 't is als je dacht, hoor! Hij zit miserabel in de schuld .
Voor 30 .000 heb je zijn boerderij, maar . . . geld bij de visch, hoor,
en tegen overgifte van dat gezegeld briefjen . . . hoe heet je dat ook
weir ?
STUFKEN .

Promesse . En heb je 't kadaster wezen nazien? Staat er een stuk
van 1mijnheer Reaals boerderij op het erf van Langelaan ? Ligt er
cen servituut op mijnheers land ten behoeve van Langelaan ?
HEIN.

J4, ja, alles de waarachtige waarheid . Ik schat het land op wel 40.000.
STUFKEN.

Zoo, schat jij het op . . . ? Maar waar haal jij het verstand van
taxeeren van daan ? I k geef je dat van tijd tot tijd, versta je? Vergeet niet wat je waart voor ik me over je ontfermde Wat was je ?
Een strooper, een landlooper . . .
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HEIN .

Al genoeg! lk had al den tijd om Gods lieve natuur en Gods
minder lieve menschen to bekijken . Maar alles goed en wel, baas !
heb je me geld laten verdienen - 't was niet veel, en juist genoeg
om mijn Griet en haar 7 kinderen den mond open to houden - ik
deed er ook mijn werk voor, en 't was werk dat je juist niet aan
iedereen kunt laten doen . Zoo als Klaartje van Ommeren me hielp
deed jij bet niet. Dat 's de eenige, die mij nog voor een mensch
hield, toen niemant, waarachtig ik-zelf niet, bet meer geloofde .
STUFKEN.

Word nu maar niet zoo gevoelig . . .
HEIN .

Ja, dat 's een engel ! Had ik zoo'n vrouw gekregen dan bad ik
nog wat kunnen worden . Je kunt begrijpen hoe ik opkeek, toen ik,
van de boerderij van Langelaan terugkomende, haar tegen kwam, met
twee kinderen wandelend . Ze was kamenier, zei ze, bij Mevrouw van
Wulven, die dkar in de buurt haar buiten heeft .
STUFKEN, opmerkzaam.
Was ze daar ? Ei, ei
HEIN, zaeht .
Zeker bedenkt hij weer een schurkenstreek . (onderdanig.) En nu,
patroon, heb ik nog &en verzoek . Als er bij zulke reizen voortaan
eens een rijtuig of kon . . . zij, daar ginder in de stad, betalen bet
immers toch .
STUFKEN .

Je wordt dom, Hein, en ik kan alleen slimmerts gebruiken .
HEIN .

Dat weet ik nog niet. De jongen daar aan den lessenaar is juist
geen slimmert. Een beetjen dom, dat 's toch ook wel makkelijk, he ?
STUFKEN .

Kornelis is een beste, brave, verstandige jongen . Over een paar
uur ben je bij den notaris om een akte to teekenen, die dan klaar
zal liggen .
(De deur wordt geopend ; Kornelis, een knap jonkman van 23 jaar,
net maar burgerlijk gekleed, treedt binnen,)
STUFKEN .

Geef dat aan je vrouw, Hein ! De zieke sloof
HEIN, ter z~Vde, teleurgesteld .
(Hij
gnat heen .)
Een dubbeltjen !
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VIEIZI)F TOOVEF L .
STUFKEN, KORNELIS

KORNELIS,

gedrukt .

Goede morgen, patroon !
STUFKEN.

Goede morgen, Kornelis ! Wat scheelt er aan ?
KORNELIS .

Och, altijd hetzel!'de : Mijnheer Reaal onverdragelijk opgeblazen,
Vader onderdanig als altijd ! 't Is niet uit to houden . Sedert Klaraas
vertrek is 't niet beter geworden, want moeder schreit den halven dag .
STUFKEN .

Ja, daar heb ik van gehoord . Je zuster is zoo op tens heengegaan . Waar naar toe?
KORNELIS .

Naar een tante to Jutfaas .
STUFICEN.

Zoo, zoo, naar Jutfaas ! Ik kan hegrijpen dat je verblijf thuis er
niet plezieriger door geworden is Jij bent ook niet voor tuinbaas
in de wieg gelegd .
KORNELIS,

Ik kan vaders vrees voor then trotschen, overmoedigen jonkheer
niet uitstaan, die van mij ook een tuinbaas had willen maken .
STUFKEN.

God bewaar me, jij een tuinbaas ! Ik zal je iets anders laten worden . Dat je vroeger op een notariskantoor klerk geweest bent beveelt je aan . Ik wil je voorthelpen ; ik doe je misschien al gauw
mijn zaak over . Je hunt het ver, heel ver brengen . Wat was i k
tens en wat ben ik nit !
KORNELIS .

Ja, maar niet ieder kan wat

u

kunt .

STUFKEN .

Dat 's misschien waar . Maar, jongen . vroeg uit de veeren en laat
er weer in ; bescheiden jegens alle menschen en in alles eerlijkheid,
dan kum je er . Eerlijkheid, Kornelis, voor alles !
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KORNELIS .

U weet niet hoe gelukkig u mij maakt . Waaraan heb ik toch zoo
veel goedheid verdiend ?
STUFKEN .

Aan je ijver, mijn jongen ! Ik wil nu eens je doorzicht en zaakkennis op de proef stellen . Luister nu eens goed, mijn jongen!
Steven Iwema, uit de Rijp, vraagt een hypothekair voorschot van
40 mille op zijn landgoederen . De man is oud en kan niet goed
reizen, daarom moet er een prokuratie op jou worden opgemaakt
om al de stukken to teekenen . hij is van daag hier, maar vertrekt
morgen . De notaris vordert, en to recht, dat er eene akte worde
opgemaakt, waarbij verklaard wordt dat Steven . ook genaamd Jakob
Iwema, werkelijk Steven Iwema is, die in de wandeling ook Jakob
Iwema genoemd wordt . Morgen of overmorgen teeken jij dan de
akte van hypotheek en ontvang jij, als alles in de stad door de
Landbouwbank wordt goedgekeurd, de gelden . 't Is je eerste proef.
Bevalt me je wijze van handelen, dan ligt er meer in 't verschiet .
KORNELIS .

U zult over me tevreden zijn.
STUFKEN .

Apropos, ken je de van Wulvens ook ?
KORNELIS.

Ze zijn van adel en aan Mevrouw Reaal geparenteerd . Trotsche
lui ! Ze komen niet druk bij ons op de plaats . Ze zijn heel fijn en
daar houdt Mijnheer niet van .
STUFKEN .

Natuurlijk! izich in de handen wrijvende .) En nu, mijn jongen,
zeg aan Gerrit dat hij mijn foergon inspant . (Kornelis af.)

VIJFDE TOONEEL.
STUFKEN, JAKOB IWEMA, eer: acme lummelige beer.
STUFKEN.

Kom binnen, vrindje ! Je hebt me goed begrepen ? Jij heet Steven
Iwema, ook genaamd Jakob, woont in de Rijp, bezit 3o bunders
best weiland . . .
JAKOB .

Jao maor . . .
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STUFKEN.

Daar heb je een paar zeeuwen als handgeld . Overmorgen geef ik
je too gulden om naar de Kaap to gaan, waar je broeders in den
Heere wonen .
JAKOB .

Dartig meer, heb je guster gezaid .
STUFKEN .

Als ik dat gezegd heb dan blijft het ook zoo . Mijn woord is mij
heilig .

ZESDE TOONEEL .
De vorigen, KORNELIS,
KORNELIS .

1-Iet rijtuig staat klaar, Mijnheer
STUFKEN .

Goed, mijn jongen ! Dat 's nu Steven Iwema, ook genaamd Jakob
Iwema . Hij komt over een paar uur bij den notaris . Kijk hem goed
aan! (zacht) Hij ziet er niet naar nit om 3o bunders to hebben,he?
Maar zoo zijn die lummels allemaal . Steven, ga met me mee! Kornelis, je schrijft die brieven wel over, die ik daar klaar heb geleid .
(Beiden af.)

ZEVENDE TOONEEL .
KORNELIS aan den lessenaar, dan

LIZF, later AAGT.

KORNELIS.

Beste patroon ! . . . Had ik hem maar van mijne liefde gesproken !
Hij was in zoo'n goed humeur .
LIZE, het hoofd behoedzaam door de deur siekend.

Alleen . . ? (Binnenkomende .) Ik zag Vader daar juist vertrekken .
KORNELIS, van zyn kruk vliegend.

Allerliefste ! . . . (h~V wil paar omhelzen .)
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schertsend.

Zacht wat, jonge beer! Wat ge in drie maanden tijds je opvoeding
voltooidet ! 't Is heilig nog Been drie maanden geleden dat je me nog
niet dorst aanzien. Jongens zijn toch brutaal van nature .'
KORNELIS .

En dat vinden de meisjes wel aardig! (haar nogrnaals willende
omhelzen,) Wat heb je toch van daag ? Weer die hoogmoedige trek
op je gelaat ! Bedorven kindtjen !
LIZE .

Ik wil niet hebben dat je dat zegt . Kornelis, Vader houdt veel
van je . Hij zegt dat er iets gneds in je steekt . Nu dat vind ik ook
wel . Dat hij iets groots van je wit maken, iets meer dan een tuinbaaszoon , , .
KORNELIS .

Hij heeft bet van morgen nog gezegd . Ik zou hem in zijne zaken
opvolgen .
LIZE .

(snel) Zijn zaken? \Vat zijn dan wel vaders zaken ?
KORNELIS .

Hij is agent van een groote Bank .
LIZE .

Nu ja ! . . . Begrijp je niet wat ik meen ? (driftig.) Met een enkel
woord wil ik hebben dat je me begrijpt . Waar ben je aan bezig ?
Brieven schrijven . . ? laat ze me eens lezen .
KORNELIS is haar voor en legi de hand op de brieven .
Kom vrij in mijn kantoor en kijk in alle hoeken .
Maar handen nit de kast en oogen uit de boeken!
LIZE, tOOrnig.
Ik w i 1 die brieven zien . De dochter van den patroon zal hier
toch meer to zeggen hebben dan de bediende .
KORNELIS, vast.
Neen ; toen uw vader mij aannam stelde hij als eerste voorwaarde,
dat ik hoorend doof en ziende blind zou zijn . Ik ben op een notaris-kantoor geweest-daar was zwijgen plicht, bier niet minder.
LIZE .

Tegenover een vreemde, niet tegenover mij .
KORNELIS.

Als je vader zoo oordeelde, dan hadt je niet noodig mij to vragen
wat ik niet doen mag .
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LIZE.

Dus mag ik die brieven niet lezen ?
KORNELIS.

Misschien wel ; maar vraag het straks je vader als hij terugkomt .
LIZE .

Stijfkop! Dwingeland! Ik heb me wel in je vergist . Ik zal c ok
hoorend doof en ziende blind voor je worden ; maar ik was doof
toen ik dacht to hooren, en blind toen ik meende to zien . Voor
het Iaatst : wil je doen wat ik vraag ?
KORNELIS.

Neen, lieve, beste Lize!
LIZE .

Dan heb ik niets meer to vragen, en jij mij ook niet.
KORNELIS .

Lize, niet zoo . . . ! mijn allerliefste Lize !
LIZE, ontzachl~Vk hoog .

Ik heb je niets meer to zeggen, mijnheer! Ik ken je niet meer ;
ik ken voortaan alleen maar den jongen van den tuinbaas van mijnbeer Reaal.
KORNELIS.

Als ge dat kunt doen, dan was je genegenheid maar spel, dan
heb je mij alleen genomen om het aantal van je diehstboden to vermeerderen .
LIZE .

Je toont me wat een goede dienstbode je bent . (In tranen uitdarstende .) Maar ik m o e t weten wat daarin staat ! 1k moet zekerheid hebben . Ik kan je niet zeggen waarvan . Straks reed ik met mijn
ztieuwen hittewagen nit, en toen kwam ik den burgemeester tegen
en hij keek mij aan of hij mij uit den wagen won kijken . Dat
lompe, domme dorpsvolk !
KORNELIS .

Is het dat ! Ze kunnen den patroon niet vergeven, dat hij vroeger
maar baas Stufken heette .
LIZE .

Hebben ze je nooit iets kwaads van Vader gezeid?
KORNELIS.

Ze moesten t eens gedaan hebben! Hebben ze mij niet uitgela-
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chen, omdat ik, zoo als ze 't noemden, boven mijn stand wou gaan?
omdat ik geen tuinknecht wou worden?
L1ZE.

Dus, Kornelis, jij denkt ook dat het nijd is, jij, die alle papieren
kent? Ach, vergeef me mijn drift, je hebt goed gedaan met me die
brieven niet to laten lezen . (h!V omhelst hoar harlel~jk ; z!V wikkelr
zich eindelijk Ins ; schertsend.) Hoe je je overwinning weet to gebruiken!
Je waart vroeger maar zoo'n jongen !
KORNELIS .

En

flu . . ?

en nu, Lize ?

AAGT, binnen stuivende.
Duffer, daar is aangezeid, dat de baas zijn foergon een kwartier van
bier op de hei omgekeerd is gevonden ; er schijnt gevochten .
LIZE .

0 God!
KORNELIS .

Ik ga er dadelijk been .
L1ZE.

Neen, verlaat me niet. Ach, mijn arme vader . . .
KORNELIS .

Ik ga hem helpen als hij in nood is .
LIZE .

En mij alleen laten ? Maar ja, doe . het. Je heht gelijk : ik ben
niet bang meer . Doe wat je denkt dat goed is . (Er wordt driflig
gescheld.)

ACHT,STE TOONEEL .
De z'origen,

STUFKEN,

doodsbleek .

LIZE .

Vader, Vader ! We dachten u in doodsgevaar . Hebben ze u aangerand?
STUFKEN .

Je weet het bier al ? Een paar ellendige boeren, die me geld
schuldig zijn, wilden mij vermoorden Ik wist bet paard los to krijgen en wierp mij er op . Die vervlo.ekte schelmen! Ik zal ze laten
zitlen op water en brood, drie jaar lang ; ik zal ze . . .
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LIZE,

half jluisterend aan z !Vn oor .

Ze hadden toch geen reden ? U hebt ze toch niet . . to kort gedaan?
STUFKEN, trillend.
Kind! \Vie tooverde je die fratsen in het hoofd ? De dikke pad
toch niet, die we tante noemen ? (opgewonden .) Kom, we zullen eens
een lekker glaasjen wijn samen drinken, en Kornelis ook . (Met een
foornigen bilk op den jonkman .) D i e heeft je toch niet gesproken van
dingen, waar h ij noch j ij verstand van hebt ?
LIZE.

Neen, zeker niet, Papaatjen ! Kom, Kornelis, kom, Vader, ik ga
n beiden al voor. (Allen af.)

TWEEDE TAFEREEL .
EERSTE TOONEEL .
Rijk gemeubelde kamer in het huffs van REAAL. Meorouw REAM ,
in morgen-toilet en in een dikke chdle gewikkeld, komt binnen,
door BETSY, de bedaagde kamenier, gevolgd .
BETSY,

Mevrouw naar de sofa leidend

De doctor gaf veel hoop op herstel . Hij vond u in de laatste
dagen veel aangesterkt .
MEVROUW .

Slapen kan ik nog niet . Die lange nachten !
BETSY,

Toch vond hij uw pols beter .
MEVROUW .

Hij voelde then van morgen niet eens . Ik weet maar niet wat rust is.
BETSY .

U hebt veel to lijden ; maar het zijn de slechtsten niet die het
zwaarst beproefd worden . Kunt u me een oogenblik aanhooren ?
MEVROUW .

Later . . . . later misschien .
BETSY .

Ik heb tijding van uw protegee, van het kind van den tuinbaas .
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eensklaps met kracht.

Min protegee ? Die lichtzinnige deern ? Alles is toch gebeim gebleven ? Hij is toch niet to weten gekomen waar zij heen is gegaan ?
0, het was mij zoo'n zalige rust to weten, dat zij van hier was, dat
hij haar niet meer zien kon .
BETSY.

Mevrouw, ge vergist u waarlijk! Mijnheer had haar ter nauwernood
opgemerkt .
MEVROUW .

Geen troost van then aard ! Vljftien jaren gehuwd zijn was vijftien
jaren lijden .
BETSY .

Maar ik weet zeker, dat alleen medelijden de kennis met dat
meisjen heeft doen maken en voortzetren . U kent het ongelukkig
gezin van Hein, den looper? Diens vrouw en zeven kinderen leden
gebrek . Dat hoorde Mijnheer van het lieve kind, dat alles wat zij
uitsparen kon aan den heikant bracht . Mijnheer wilde onbekend blijven en deed zijne ruime giften naar de hut komen door haar .
MEVROUW.

Dan zou ik hem ditma al verkeerd hebben beoordeeld ! Toch zal
't voorzichtig zijn, hem het verblijf van dat kind to blijven verbergen .
BETSY .

Dat blijft een geheim tusschen de ouders en ons .

TWEEDE TOONEEL.
De vorigen, MIJNIEER REAAL, een gezet man van even 40 jaar,
hooghartig voorkomen ; een groenkleurige jas, waarop het lintjen
van den Leeuw, en donkere pantalon. Hij houdt eenige papieren
in de hand. Hij wil terug gaan nu h~i zijne vrouw ziet.
MEVROUW,

vriendel k.

Goede morgen, Henrick ! Betsy verwijdert zich .) Zoo vroeg en
reeds met zaken bezig? Toch geen oproepingsbrief van den voorzitter der Tweede Kamer? 't Zou me spijten nu reeds weEr naar den
Haag terug to moeten gaan . Ik gevoel me hier veel beter worden .
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REAAL.

Zoo ; veel beter ?
MEVROUW .

Je gelooft het niet ? Ga eens een oogenblik naast mij zitten .
(Hij g -ehoorzaamt met den wrevel oh 't gelaat .) Henrick, ik weet nu
eerst wat je altijd naar de zanderij dreef. Henrick, dat was goed,
dat was edel zoo in stilte wel to doen .
RFAAL.

'k Eegrijp je niet.
MEVROUW.

Dat kind was dus je hand in 't weldoen .
REAAL .

Ah zoo! Spreekt je van het kind van onzen tuinbaas? Nu begrijp
ik dat je je beter voelt .
MEVROUW.

Dat is scherp . Hebt je mij dan nooit aanleiding gegeven tot . . .
vrees?
REAAL.

Jaloezy meen je . Nu, 't doet me genoegen, dat je er voor eenige
dagen van genezen zijt .
MEVROUW .

Ts dat je eenig andwoord? Henrick, ons huffs is zoo ledig, en
't kon toch zoo bevolkt schijnen, als man en vrouw elkaAr begrepen,
elkaAr l e e r d e n begrijpen .
REAAL.

(met eenige warmte) Adele! . . . (In zich zelven .) Zij weet waar Klara
is . Zij meent overwonnen to hebben . Bah ! Intrige tegen intrige ! (h
stoat op en verwijdert sick van haar .)
MEVROUW .

Welnu, Henrick! ik weet dat mijn kwalen je geen vroolijk leven
doen leiden, maar ik voel me beter worden . Ik heb lust tot arbeid
gekregen .
REAAL .

Juist, dat is goed ; afleiding moet je je geven .
MEVROUW .

En dan wensch ik onze buren eens to zien . We hebben nog geen
diner gegeven .
REAAL .

Dat is heel goed . Waarlijk, dat bevalt me !
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MEVROUW.

Willen we straks saam gaan inviteeren?
REAAL .

Maar 't is noordewind ; ge hebt zeker geen chdle die dik genoeg is .
MEVROUW .

We nemen den landauer, die goed gesloten kan worden .
REAAL.

Dan is 't mij wel . Maar ik wacht hier nog bezoek . 't Betieft
staatszaken, Addle ! Ik moet deze papieren nog eens inzien.
MEVROUW .

Daar zal ik u dadelijk den tijd toe geven . Over een half uur kom
ik u halen, Henrick !
REAAL.

Adieu, tot straks dan !

DERDE
REAAL

alleen ; dan

TOONEEL .

VAN OMMEREN

en

EEN BEDIENDE IN LIVREI .

REAAL .

Zij voelt zich beter ! Ja, voor een paar uur ! Ik leef in een hospitaal
en ik ben gezond. God, wat verveling! Die vervloekte jaloezy! (h
ontvouwt de papieren en tracht to lezen .) Wat heerlijke blauwe oogen
heeft dat kind! Wat frischheid van teintl Weg met die drooge cijfers! (h~i werpt het papier weg .) Telkens kijkt dat blonde kopjen er
over been ! Dat lieve mondtjen glimlacht me toe . Vervloekt ! Niet to
weten waar ze is, en er niet naar to kunnen vragen ! (De baas op den
drempel, zacht kuchend .) Zoo, ben jij daar? (barsch .) Ik schijn het je
to hebben afgewonnen in vroeg opstaan .
DE BAAS, onderdanig.
Ik was achter in de plaats bij de zanderij, Mijnheer! Mijnheer
had me daar besteld .
REAAL.

En ik heb je laten wachten . Bedoel je dat ? Als ik dat nu eens
gewild had, wat durf je dan daartegen inbrengen ?
DE BAAS.

Niets, mijnheer, en dat doe ik ook niet !
13
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REAAL .

't Heeft er toch al den schijn van . Leg toch die mijnheersmanieren af, die je zeker nog uit je vorige betrekking hebt overgebouden .
Is je dan die herinnering nog zoo lief?
DE BAAS .

Neen, Mijnheer! . . . Mijnheer heeft me laten roepen .
REAAL.

Dat weet ik . Je waart vroeger bloemist boven Haarlem . Je hadt
daar eigen huis en hof, maar waart niet in staat je crediteuren to
betalen. Ik zou, als ik jou was, met mijn eigendommen ook mijn
burgertrots hebben afgestaan .
DE BAAS .

Burgertrots ! Heb ik then dan nog niet afgelegd ? . . . Mijnheer,
er iets van je orders ?

s

REAAL .

Je zoon wil zeker worden wat jij vroeger waart?
DE BAAS .

Kornelis is tegen mijn wil bij mijnheer Stufken .
REAAL .

M ij n h e e r Stuf ken ! - Ik ben straks aan de oranjerie geweest .
De ramen waren open, mijn oranjeboomen in de open lucht - en
't is noordewind .
DE BAAS .

65 graden Fahrenheit, mijnheer ! De versche lucht moet er doorspelen .
REAAL .

Maar ik wil niet hebben dat er weor sterven, zoo als verleden
jaar, en dit zijn juist de oudsten - ik heb die als kind nog geplant .
t Blijkt dat je er weinig verstand van hebt .
DE BAAS, zet even de pet op het hoofd en maakt een gebaar van
ongeduld ; h~i beheerscht zich, neemt de pet weer of en zegt
bedaard:
Ik zal de ramen war sluiten .
REAAL .

Als je 't met me eens bent, waarom heb je ze dan straks open
gezet? Doe je dat willens en wetens om de boomen to doen sterven ? Om me anderen to doen koopen ? Ja, zoo zijn jelui allemaal
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DE BAAS .

Mijnheer ! . . . Het is uw eigendom ; ik doe zooals u kommandeert .
Waren het mijn boomen ik zou anders handelen .
REAAL .

Maar het is je plicht mijn eigendom to behandelen of het je eigen
goed was,
DE BAAS, met ingehouden toorn .
Verkiest Mijnheer de ramen o p e n of d i c h t to hebben ?
REAAL.

Open, maar niet zoo wijd als jij ze gezet hebt .
DE BAAS.

't Zal geschieden . - Is er nog iets van Mijnheers orders ?
REAAL .

Wacht me bij de vinkebaan, om me dan het hour aan to wijzen
dat ik dezen winter kan later hakken . (De baas wilgaan.) ATOg iets :
heb je een zieke in je huis ?
DE BAAS .

Goddank Been, Mijnheerl
REAAL .

Waar is dan je dochter ?
trillend.
Ze logeert eenigen tijd bij eene tante .
DE BAAS,

REAAL .

Waar ?
DE BAAS .

Te Jutfaas .
REAAL .

Ik heb nooit gehoord dat ze daar een tante had .
DE BAAS .

Mijn vrouws zuster . . .
REAAL .

Daar is ze niet .
DE BAAS,

bevend.

Mijnheer! . . .
REAAL .

(ter z~Xde .) Hij verraadt zich. (luid.) Laat haar thuis komen . Ik wil
ten minste een vroolijk gezicht op de plaats .
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EEN LIVREIKNECHT .

Baas Stufken vraagt dringend mijnheer to spreken .
REAAL .

't Is waar, die man zou bier komen . Laat binnen ! (tot den baas .)
je doet zooals ik je gezegd heb.
(de boas af.)

VIERDE TOONEE L .
REAAL, STUFKEN op z~Vn zondags : lichte pantalon, zwarte role,

gekleurd vest en dito hooge das, waarop een groote vlek ; wit
kastoren hoed in de hand. Terwijl h~j binnenkomt is h~i nog
bezig met een veelkleurigen z~Vden foulard aan das en vest to
vegen.
STUFKEN .

Uw onderdanige dienaar, Mijnheer I Die vervloekte prengels in het
dorp ! Verexkuzeer me, Mijnheer, dat ik zoo binnenkom, maar die
smidsknechts hebben me iets achterna gegooid . 'k Zal proces-verbaal
laten opmaken . Me dus to molesteeren!
REAAL, zeer hoog.

Genoeg ! - Je wildet me spreken . 'k Moet je zeggen, dat ik niet
veel tijd heb .
STUFK EN.

'k Zal kort wezen, mijnheer ! Mijnheer weet dat ik Ingeland ben .
en daar Mijnheer President is van bet collegie van Hoofd-Ingelanden . . .
REAAL .

Ik spreek bier niet over polderbelangen .
STUFKEN.

Ik vervrij me nok niet u daarover to komen spreken, al had ik
daartoe ook recht en reden . Wel bejammer ik bet, dat de Heeren
bier niet door een beteren schout worden gediend . 't Kon bier beter
gaan dan bet gaat.
REAAL .

Ter zake, ter zake !
STUFKEN.

Ik heb mij vervrijd bier to komen om to spreken over Mijnheers .
belangen .
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REAAL, hem met de oogen metend.

En wat denk je wel dat m ij n belangen zijn ?
STUFKEN .

In deze : bet bezit van de hofstede Langelaan, met haar 4o bunders best toegemaakt wei- en teelland voor 70 stuks vee . Die hofstede belendt die van Mijnheer, heeft een overweg over die van Mijnheer en bet recht derzelver hooi over Mijnheers landerijen weg to
rijden . Daarbij komt dat Mijnheer door verkeerde voorlich ;ingen een
deel van Mijnheers nieuwe boerderij heeft doen bouwen op een stuk
grond, waarvan de heeft aan de hofstede Langelaan behoort. 'k Heb
bet bij den hypotheekbewaarder wezen nazien, Mijnheer!
REAAL, driftig .

Waar bemoei jij je al niet mee !
STUFKEN .

Ik kom in Mijnheers belang immers hier, zoo als ik zei . Jongens,
't moet heel wat waard wezen die hofstee to bezitten . Wilt u koopen ? Er is gelegenheid .
REAAL.

Gelegenheid? De kaerel, die er op woont, is een kwast.
STUFKEN .

Ja, maar kwasten krijgt men wel onder de knie, als er geldgebrek is.
REAAL .

Is er dat 2 (Stufken haalt een paar papieren uit z~Vneportefeuille .)
En de vent zette altijd zoo'n hooge borst!
STUFKEN, met beteekenis .

't Zijn niet altijd de sterksten, die een hooge borst zetten .
REAAL .

Hij vroeg een bespottelijken prijs .
STUFKEN .

(ter zijde .) Dus je hebt al geboden. (Luid .) Hoeveel wel?
REAAL .
50.000 gulden en dan nog een lijfrente .
STUFKEN.

Niet onaardig. Voor 50.000 kan Mijnheer van mij koopen zondee
lijfrente .
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REAAL .

Dankje .
STUFKEN .

Als Mijnheer 't niet doet, dan moet Mijnheers nieuwe boerderij
afgebroken worden .
REAAL.

Ik zal weten wat mij to doen staat en laat mij niet voorschrijveii
hoe to handelen.
STUFKEN.

Toch wel ; bet kadaster wijst het aan . Mijnheer heeft zich beetlaten nemen . Mijnheer heeft gebouwd op een andermans grond .
REAAL.

Dat gaat jou niet aan, dunkt me, zoolang die grond een ander
behoort .
STUFKEN, op zyn portefeuille kloppend .

Als ik wil dan is die grond mijn ! Ik heb den vogel in de kooi .
Toen niemant hem helpen wou heb ik hem geholpen, op goed vertrouwen, zonder waarborg, onder praesumtie van eerlijkheid, niet vreezende eenige malverzatie of impudentie .
REAAL .

Tegen hoeveel procent ?
STUFKEN .

Dat 's de kwestie niet . Ik heb hem geholpen, en dat had Mijnheer niet gedaan . Die man is mijn ; want hij kan me mijn geld niet
teruggeven, en dat's malhonnet.
REAAL .

Waarop je gerekend hebt, schacheraar !
STUFKEN, met beteekenis.

Ik schacher in v a s t, een ander in r o e r e n d goed ; ik in b o e rd e r ij a n, een ander in v l e e s c h .
REAAL.

Je hebt me, hoop ik, begrepen dat ons gesprek een einde kan,
nemen .
STUFKEN .

(brutaal.) Neen, dat heb ik niet begrepen . (onderdanig .) Dus Mijn-

heer wil niet koopen voor

50 .000?
REAAL.

Neen, zeg ik je, neen ! ( hij schelt.)
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moor Lij de deur zich omkeerend.

't Is waar ook, ik heb u nog de groetenis to doen van een lief
kind, dat om zekere redenen bier van daan is gezonden . . . van de
dochter van den tuinbaas .
REAAL .

't

Wat is dat ? ( Tot den knecht op den drenzpel.)
maakt bet meisjen het ? Waar is ze ?

Hoeft niet . Hoe

STUFKEN .

Onder den koop van de hofstei is bet andwoord begrepen .
REAAL .

Ik heb thands meer dan genoeg van die onbeschofte manieren .
Wat scheelt bet mij waar dat kind zich bevindt !
STUFKEN .

Een mooi meisjen, een lief bekjen ! Komaan, Mijnheer, zoo'n paar
oogen heeft je zeker wel eens meer geld gekost. 't tat in de famielie . Acht en veertig duizend dan . . .
REAAL .

Ga been !
STUFKEN .

Toch niet zonder bod? Mijnbeer wil de boerderij koopen en mooi
Klaartjen zien .
REAAL.

Nu dan, vijf en dertig duizend .
STUFKEN .

Dat 's dertien duizend to weinig.
REAAL .

Ik zal me nog eens bedenken . Het meisjen is . . . ?
STUFKEN, z~Vn hoed opstrijkend.

Ik geef u vier en twintig uur bedenktijd .
en gaat weer naar de deur .)
REAAL .

Ik kom op tot veertig duizend .
STUFKEN .

Dat 's acht duizend to weinig .
REAAL .

Loop naar den duivel !

(H,

maakt een str kaadje
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STUFKEN .

Ik zal hem uw komplimenten doen ! (Hij vertrekt.)

VIJFDE

TOONEEL .

dan MEVROUW REAAL, gevolgd door BETSY, die eenige chales
draagt en onder den arm een dik schoothondtjen houdt .

REAAL,

REAAL .

Zoo 'n gemeene kaerel ! Ik m o e t die boerderij koopen . Ik
m o e t bet lieve kind zien . H ij weet waar zij schuilt, Hoe is hij
dat to weten gekomen ? - Ha, wat licht gaat mij daar op! Hij is
zeker naar Langelaan gegaan, om zich van diens goed meester to
maken . In die buurt wonen de van Wulvens . Daarheen zal mijne
lieve vrouw bet duifjen hebben laten brengen. (h~ schelt,) Dadelijk
er een vizite gebracht! (de livreiknecht komt.) Span mijn jachtwagen in, spoedig !
MEVROUW, achtervolgd door Betsy op den
drempel der z?Vdeur .
Henrick, ik ben klaar . . de wind is zuidwest .
REAAL,

Vlak noord, Ik raad je thuis to blijven en je goed toe to stoppen . Ik rijd met den jachtwagen nit. Adieu, tot van avond! (Hi
snelt keen ; Mevrouw diep gekrenkt ; de gordijn valt .)

DERDE TAFEREEL.
EERSTE TOONEEL .
Woning van VAN OMMEREN . Meubels van den kleinen burger. Op
den achtergrond eene deur, daar naast een raam . Rechts en links
zijdeuren. BAAS en VROUW VAN OMMEREN . Gene steekt zijn eindJen pijp op aan het kooltjen in de test, die op de ijzeren plaat
staat waarop het vuur onder een aan een lange keten hangende
ketel brandt ; deze is bezig de houten aanrechtbank of to vegen .
VROUW VAN OMMEREN .

\een, man, spreek me dat niet tegen : zoo zou onze Kornelis niet
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handelen, als die nit bet ouderlijk huis was gegaan . Kornelis kan
nooit goed bij je doen, en Klaartjen is altijd alles . 't Is een goed,
lief, kind, - hoe zou een moeder anders kunnen zeggen? - maar
nu al in acht dagen taal noch teeken !
DE BAAS.

Zij kan ziek wezen .
VROUW VAN OMMEREN .

Dan had een van haar kameraads kunnen schrijven . Maar dat
geloof jij ook niet . Dat zegt me je somber gezicht wel . Och, lieve
man, jij vreest ook . Heeft Mijnheer sedert weir naar haar gevraagd
DE BAAS .

Neen ; alleen die eene keer. Maar ik won dat hij 't van daag weir
gedaan had, dan zou ik ten minste nog kunnen denken dat hij nog
niet wist wear ze was . Vrouw, hadden wij ons kind maar eer van
bier laten gaan, maar vbor jaren al . toen we zagen dat ze mooi
opgroeide ! De Reaals zijn toch . . . neen, ik zal niet zeggen wat ik
denk, want wij eten bun brood ; wij bezitten niets als hetgeen zij
ons geven . Het wordt dikwijls ondragelijk to dulden en to zwijgen,
Vrouw !
VROUW VAN OMMEREN .

Beste man ; wij hebben bet toch in ons eigen huisjen nog zoo goed .
DE BAAS .

Het zonnetjen is weg ; en de ander. die mij had kunnen opvolgen,
die voor u bet brood had kunnen verdienen, als ik er niet meer
zal zijn . . .
DE VROUW .

Hoor I De postbode! 't Is juist bet uur . Hij komt hierheen . (Het
raam openend.) Een brief voor ons ? (z~V neemt den brief aan en betealt.) Het adres is niet van Klaartjens hand . Lees jij, want ik kan
niet. (zk leunt tegen hem aan, terw it hij den brief snel doorloopt . )
Erg ziek ? Heel erg?
DR BAAS.

Erger .
DE VROUW .

Dood! dood!
DE BAAS .

Nog erger ! Ze is spoorloos verdwenen . Mijnheer heeft dhar een
vizite gebracht. Ze is weg, in z ij n handen ! Moeder, in z ij n handen !
(h!V schreit ; zij verbergt haar gelaat aan z~jn borsten snikt.) Vrouw,
ik ga er been ! Aan Kornelis geen woord 1
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TWEEDE

TOONEEL .

De vorigen,

KORNELIS .

KORNELIS,

blade.

Dag, Moedertjen, dag, Vader ! We&r zoo bedrukt om bet stilzwijgen
van Klaartjen ? U moet maar denken : geen tijding, goede tijding .
DE BAAS .

Je schijnt in een blijde stemming .
KORNELIS.

Zou ik niet? Ik heb verhooging gekregen van mijn patroon en het
uitzicht spoedig deel in zijn zaken to krijgen . Ik heb van de week
mijn eerste zaak gedaan . Ik beb zelfstandig mogen handelen en iemant
dertig duizend gulden als hypotheek verstrekt . Een heele som, h6,
en dat's bij ons niet eens veel . Ik kreeg van den patroon een goud
tientjen als gratifikatie. Ik denk er nu aan, Vader, mijn liefde voor
Lize den patroon me6 to deelen . Ik durf bet nu doen zonder vrees
van als tuinbaaszoon teruggewezen to worden.
DE BAAS .

We geven nooit ons konsent .
KORNELIS.

Vader. . . ! Is bet al niet erg genoeg, dat ik u den rug zie krommen voor den zweepslag van een meester? Moet ik dat voorbeeld
dan volgen? 't Is z6o afschrikwekkend, dat ik juist bet tegenovergestelde zou willen doen .
DE VROUW .

Stil, Kornelis, bezondig je niet !
KORNELIS.

Vader, u waart eenmaal M ij n h e e r van Ommeren - welnu, ik
zal u dat we6r doen worden i ik zal u de gelegenheid geven mijnheer
Reaal nog eens ferm in de oogen to zien en to doen zeggen : ik
ben meer dan jij .
DE BAAS .

KwAjongen, die mij ook de rust in mijn huis ontneemt ! Je wilt
je ouders, over wie je je misschien wel schaamt, we6r tot vroegeren
stand brengen ? Dat wil jij doen, nog wel door zulk een huwelijk !
KORNELIS,

Wat meent u daarme6, Vader ?

dreigend.
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DE VROUW .

Kornelis, zwijg! Och, je weet niet hoe ongelukkig we al zijn .
DE

Wat ik daarmee meen ?
rijk maar gemeen .

BAAS .

Dat a r m maar e e r 1 ij k niet voegt bij
KORNEL I S .

Dat is gelogen ! Als mijnheer Stufken zei : de broc?r van een dienstbl
voegt niet als mijn schoonzoon, dan had hij gelijk. En wie weet
wien ik nog tot schoonbroer krijg ! Misschien nog wel een staljongen,
op zijn hoogst een palfrenier.
DE BAAS .

Gave God dat bet zoo ware !
DE VROUW .

Zwijg toch ! . . , laat hem nu niets merken ! Goddank, daar is Hein .
Hoe gaat bet je, arme man? Is je vrouw van daag begraven?

DERDE TOONEEL .
De vorigen, HEIN. (Hij is veel veranderd. Zen oogen hebben iets
wilds . Alle vrool!~kheid is van z~n gelaat verdwenen . HV is in
zich zelven gekeerd.)
HEIN .

Ja, Griet leit er onder. Ze heeft niet veel plezier in haar leven
gehad, en daar heb ik bet mijne toe gedaan .
DE VROUW .

En je kinderen ?
HEIN .

Die zal z ij opvoeden, zij nit bet Hooge Huis, zij, die altijd den
mond vol heeft van God en Zijn gebod . Nu, ik had liever Klaartjen
gehad ; die had de kleuters groot kunnen brengen . Moeder, ik heb
bet Griet beloofd, dat ik een ander mensch zou worden . Bij mijn
ziel, ik wil anders wezen ; ik wil niet langer schurkachtige taxaties
doen en den woekeraar dienen .
DE BAAS.

Kornelis, hoor je dat getuigenis ?
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KORNELIS .

Hij is gek geworden .
HEIN .

Ja, hou jij me maar voor gek . Ik was 't vroeger, toen ik h e m
diende, die op dat mooie buiten woont met dat gezellig kantoor en
die verkleede prinses, jou lief, h8! Je krijgt een beste als zij op haar
ouwe lijkt.
KORNELIS.

Deugniet, then mijnheer Stufken uit het slijk opraapte, durf jij je
weldoener dus beleedigen ?
HEIN.

Ik was een deugniet, maar hij . . . . een weldoener? (lachend.) Onnoozele bloed !
DE BAAS .

We wisten reeds alles wat ge daar vertelt . We nemen deel in je
lot, maar we hebben zelven zooveel wat ons kwelt, dat we graag
zouden willen weten waarmede wij je kunnen helpen . . . om dan . .
HEIN .

Van me ontslagen to worden . . . ja wel, dat kan ik begrijpen. Ik
zoek Klaartjen. Zij zal me leiden en besturen . Baas, Vrouw, baal
Klaartjen weer thuis !
DE BAAS.

Dat zullen wij doen, niet waar, Vrouw? Dat hopen wij to doen .
KORNELIS .

En ik ga naar den patroon om hem alles to zeggen ; om hem to
verklaren, dat hij maanden lang een adder heeft gekoesterd ; om
hem to bekennen, dat m ij n geluk in z ij n woning ligt . . . dat ik
hem een zoon mil zij -I .
DE BAAS .

Dat zult ge n i e t doen . Zijt ge dat gebod ongehoorzaam, dan
hebt ge bier geen thuis meer . Zijt ge dan zoo laag gezonken, om
eerlijkheid niet hooger to stellen dan geld?
KORNELIS.

Wat aan den naam van mijn goeden patroon knaagt -- is alleen
nijd. Ik z a I doen wat ik voor goed bond, en bij mijne Lize vergoeding zoeken en vinden voor het alledaagsche en kleine, dat mij
hier omringt.
DE BAAS .

Gij gaat n i e t tot haar, of ge zet nimmer weer een voet over
dezen drempel .
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KORNELIS .

Ik ga tot haar, ik wil . . . ik zal . . .
DE VROUW,

hem vasthoudend.

Wilt ge ons dan kinderloos maken? Wilt ge uw armen, verpletterden vader v6or den tijd ten grave doen dalen ? Kornelis, Klaartjen is ons reeds ontnomen . - Zij is weg : zij is spoorloos verdwenen nit haar dienst . . .
KORNELIS,

Mijn God!
HEIN,

wild.

Wat zeg je daar, Vrouw? Niet meer bij de van Wulvens? (zijn
hoofd met beide handen vasthoudende.) Laat zien, laat zien! Niemant
mocht weten waar ze was ! Ik ontmoette haar, toen ik weer een
schurkachtige boodschap voor h e m deed . Ik vertelde het hem . . .
en hij ging eergisteren naar Reaal . ., dien hij noodig had . . . . en
Klaartjen is mooi . Wel vervloekt ! Dan is Reaal de havik, die de
duif beet pakte ! . . . dan heb i k Klaartjen overgeleverd ! Ik, die mijn
leven voor haar zou willen geven !
KORNELIS

Hein, kom tot je zelf ! Is bet waar wat je daar vertelt? Maar dat
bewijst nog niets tegen den patroon, w8l tegen dien booswicht van
het Heerenhuis. Moeder, is het werkelijk waar dat Klaartjen weg is ?
Ha! (Door het vender ziet hij Reaal in de plaats . Hij grijpt z~Vns
waders geweer, dat in den hoek stoat en snelt er mee naar buiten .)
DE BAAS .

Wat is dat? (Door 't venster ziende .) Hij legt op mijnheer aan!
Groote God!

VIERDE TOONEEL.
De vorigen,

REAAL. KORNELIS learnt ontsteld terug, gevalg d door
Reaal, die op den drempel staan bl~ft .

REAAL.

Geef dat geweer, knaap ! 't Is geen speelgoed voor een kwhjongen . Je waagdet me to dreigen! Breng me dat geweer bier! (Kornelis doet het schoorvoetend .) Vraag me vergiffenis voor bet oog van
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je ouders . De opvoeding, die z ij je niet gaven, zal i k je geven . Op
je knien !
DE VROUW, zacht tot den baas .
Spreek voor ons kind .
DE BAAS .

Ik k an, ik m a g niet ; hij heeft schuld
REAAL, gebiedend.
Op je knien, zeg ik !
KORNELIS, als door een onzichtbare macht
gedwongen, buigt zich veer.
Ver . . . gif . . . fenis !
REAAL.

Het rasphuis is je nu bespaard . Vergeet die les nooit !
(De gord~Xn valt.)

TWEEDE BEDRIJF.
VIERDE TAFEREEL.
De bleekerij van vrouw Moes . Links he! huffs : he! bleekveld en
de wasscherij op he! toaneel. Op den achtergrond een hekjen,
dat toegang geeft lot den weg over een kleine brag . Aangene
z~jde dier brug word! verondersteld de dorpsweg to zijn . Aan
eenige gespannen linen hangt
het gewasschen goed to droogen .
Poor het huffs staan eenige meiden, waaronder TRUL, het goed in
de kuip to stampen . Een kneecht is bezig met een g ieter uit de sloot,
die ondersteld word! op den achtergrond van he! tooneel to liggen,
het goed op Pet weld met water to besproeien ; een ander brengt
op een kruiwagen gespoeld goed aan ; een derde, KRELIS, staat
veer zich to kijken . VROUW MOES, met opgestroopte mouwen,
loopt been en weer . Later REAAL .

EERSTE TOONEEL .
VROUW MOES .

Trui, haal me bet goed van van Dapperen niet in de war ! 'k heb
pas een paar lakens moeten vergoeden . 't Waren nieuwe, zei ze bij
de afrekening . Jawel, nieuwe ! Er was in de laatste tien jaren geen
stuk, dat er naar leek in haar heele wasch .
TRUL.

Nou, dat weten we allemaal, Vrouw !
VROUW MOES .

Krelis, wat voer jij daar uit? Ik zie je wel in je gezicht, al sta
je met je rug naar me toe . Je smookt waarachtig weir. Koin bier,
en geef me dat ding ! ( Krelis nadert en steekt gauw zijn mondwarmertjen in zYn vestzak .) Geef me dat stuk pijp! (hij geeft het ; zij
gooit het op den grond aan stukken .) Ik w i 1 bier geen tabakslucht,
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versta je ? Met yolk als jelui zou men zijn geduld verliezen . Jelui
denkt allemaal, dat je maar doen kunt wat je wilt, omdat bier gee^
man in huis is.
TRUI, die bezig is goed op to hangen .
Neen, waarachtig, dat denken we niet, en daar hebben we ook
niets niemendal geen reden voor. 'k Won wel den manspersoon
zien, die bet jou verbetert .
VROUW

MOSS .

Zwijg tot je iets gevraagd wordt ! ( tot Krelis.) Wat sta je daar to
lanterfanten ? Marsch, aan je werk ! Niet meer die kruiwagens-loop !
Wat sta je to rillen, man
KRELIS .

'k lleb de koorts, leuf ik .
VROUW NOES, hem goed aanziende .
Heb jij de koorts? Ik weet bij ondervinding niet wat dat voor
een ding is .
KRELIS .

t Is of mijn hoofd bersten zal, en 'k ben zoo draaierig, o, zoo
draaierig !
VROUW

MOSS .

Kerm toch niet als een wurm in de lange kleeren . Maak dat je
naar bed komt en drink wat warms . Zweeten moet je en dat zal je,
sukkel !
KRELIS .

Als 'k den meester eens ging spreken ? Vrouw, de pokken zijn
erg op 't dorp .
VROUW MOES .

De pokken ? Ben jij bang voor de pokken ? Bang, om geschonden to worden ? (Teen nood, daar zou jij niet minder van worden,
man ! Den meester gaan'spreken ? Wat zou die kwakzalver aan je
doen ? Drankjens geven ? Allemaal dropwater ! Trui, baal eens voor
vier duiten vlier en kamille en een stuiver knoppen van aalst, en leg
dan mijn wollen deken op zijn bed . Kruip daar onder, man, vier
en twintig uur zonder je to verroeren, en je bent klaar . Ga nu maar
gauw naar binnen . Seem van daag je rust en morgen ook ; overmorgen clan dubbel werk, versta je ?
KRELIS .

Ja, Vrouw ! (h~y gaat langzaam been .)
VROUW MOSS, hem nastarende .
Die is bang voor de pokken . Bij de vijftig, en nog een kind !
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TROT, haar naderend, gehaast .

Vrouw !
VROUW MOES .

Nu, wat heb je? Ook al ziek ? Jij hebt het van 't schransen, hoor!
War heb ik geen mePlij mec .
TRUI.

Neen, dat is 't niet . Maar h ij komt er aan, de boeman van 't
dorp. Hij ziet er erg sagrijnig uit .
VROUW MOES, de mouwen neerstroopend .
Het eerste heb ik alleen maar to weten .
TRUI .

Hij heeft straks nog erg gekibbeld met den schout en den schoolvos, heb ik hooren zeggen .
VROUW MOES .

Hij zal 't met mij wel laten . (Mijnheer Reaal zichlbaar op den
dorpsweg. Zij goat naar den achtergrond en roept .) Mijnheer, een
woordtjen als je bliefr !
REAAL, nederbuigend, vriendel#k .

Goejen avond, vrouw ! Altijd nog veel to doen ?
VROUW MOES, de armen over elkander geslagen .

'k Zou het al erg miserabel hier beneden vinden, als ik niets to
doen had . Mijnheer, ik heb meer grond noodig ! Naast mijn erf left
juist een stuk open, dat den polder toekomt, en dat wou ik in erfpacht hebben . De heeren hebben maar to bepalen voor hoeveel jaar
en hoeveel geld, Me dunkt dat bet voor 99 jaar en voor f 3 bet
morgen wel gegeven kan worden . Zie je, mijnbeer, ik heb er al zoo
wat op gerekend dat ik 't krijgen zou . De Heeren zijn er toch om
ons plezier to doen, en de polder is er om de lui die er inwonen .
'k Heb daarom Leendert 't maar laten opnemen om er een schuur
to zetten, een vebemente goeje schuur, die wel een zak guldens kosten zal . 1k kon 't wel met een armoejige doen, maar dat zou me
verveeld hebben er op to kijken . En waarom ook ? Kinderen heb ik
niet, maar wel neefjes en nichtjes, krek als Mijnheer . En ik weet
niet hoe Mijnheer er over denkt, maar ik vind bet miserabel tuig .
Nou, Mijnheer, dat 's afgesproken, b8 ? Voor 99 jaar en een rijksdaalder erfpacht . . . .
REAAL .

Neen, Vrouwtjen, daar komt niets van . De polder staat geen grond
meer af.
14
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VROUW MOES .

En waarom niet ? De grond is toch om bebouwd to worden, dat
heeft onze lieve Ileer zoo gewild .
REAAL, met gewicht.

Heeren-Hoofd-Ingelanden hebben anders besloten .
VROUW MOSS .

Dat 's een reden van een wanreden, neemt uwe me niet kwalijk .
De Heeren hebben 't besloten ! Dat wil ik wel gelooven ; maar of
de Heeren bet m o c h t en doen, dat 's een andere vraag . Ik kon wel
tegen den ontvanger zeggen, dat ik besloten had geen belasting meer
to betalen . 't Zou me waarachtig opbreken als den bond de worst .
REAAL.

Geen verdere praatjens meer ! 't Blijft er bij : de grond wordt niet
in erfpacht uitgegeven .
VROUW MOES .

Maar waarom dan niet? 'k Ben voor goeden praat niet doof ; maar
wat uwe nou zegt is een dooddoener zoo als wij 't zouden noemen,
en aan zoo'n dooddoener had ik van jongs of bet land . De andere
Al
,
.,,Hoofd-Ingelanden heb ik al gepolsd . Ze hadden er niets tegen .
er van Reaal maar geen verzet komt," zeiden ze . En waarachtig, ze
zagen bet goed in . Maar die anderen hebben ook nog een stem,
zou 'k meenen .
REAAL .

Nu je zoo begint heb je niets meer to verwachten . Je bleekerij
staat voor een gedeelte ook op poldergrond . De landmeter zei me
laatst, dat je bij den opbouw je een paar roc hebt toegeeigend . Je
ziet er me naar nit, dat je langzamerhand, als wij je lieten begaan,
den beelen polder zoudt inpakken . Dergelijken lui moet men voet
bij stuk zetten . Ik raad je aan niet to luid . to spreken, want anders
zullen we dat bleekveld eens doen nameten . Dag, Vrouw I (h~Y loofa
door .
VROUW MOES .

Wel verdraaid, dat 's me nog nooit gebeurd ! Zoo'n maltraktatie !
Maar hooger wil ik het zoeken . (Tot een dorpeling, die voorb!Vgnat,
met een p~pjen in den mond) Ho, Gerrit-baas! Heb je ooit van
den wildeman gehoord, die menschen opvrat? War loopt er een .
Ja, waarachtig een menschenplaag is hij . Jelui hebt wel gelijk hem
zoo to noemen . Begrijp eens : hij wil me den grond naast me niet
geven . Maar hooger zal ik bet zoeken of mijn naam is niet,,Moes !"
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TWEEDE TOONEEL .
De vorigen, LIZE .
LIZE, uit de bleeker~V tredende, in elegant zomertoilet .

Dag, Tante !
VROUW MOSS, verbaasd.

Wat, jij bier, jonge jufvrouw ! (Tot de meiden .) Pakt me bet goed
maar gauw binnen! Doet de brij maar op en laat bet je smaken 1
(De meiden brengen alles binnen en verdw~Vnen .)
LIZE .

Met den mooien avond ben ik bet bosch doorgegaan en zoo van
achter binnengekomen .
VROUW MOES.

Om v6or in to komen moest je ook bet dorp door, en jonge jufvrouw Stufken wordt op haar kuier naar de bleekerij niet graag
gezien ; dat begrijp ik.
LIZE .

Och, Tante, niet zoo !
VROUW MOES .

En dat zoo to voet, niet in den hittewagen R
LIZE .

Tante . . . Uw Betjen heeft zeker ook wel eens bier naast u gestaan,
en dat Betjen was mijn moeder, mijn to vroeg overleden moeder .
VROUW MOES .

Dat deed ze, kind ! Mijn Bet was een goed schepsel . Hadt jij
maar meer van haar, dan . . . .
LIZE.

Zou Tante wel een Tante voor me willen wezen en me niet altijd
zoo scherp toespreken. (Haar dicht naderend.) Tante Moes, ik heb u
lets to vragen, heel in 't geheim . Belooft u me de voile waarheid
to zeggen ?
VROUW MOES.

Dat heeft me nog niemant hoeven to vragen . Als je me kendet maar je kent me niet ; en hoe zou je ook als je me nooit spreekt,
en hoe zou je me spreken als je me nooit ziet? Je spraakt van je
moeder, maar die was anders.
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LIZE .

Ik heb toch gehoord, dat moeder sedert zij uit uw huis was getrouwd, u ook weinig bezocht .
VROUW MOSS .

Dat dee zij ook, en dat zal jij toch wel niet in haar misprijzen,
denk ik. 't Was voordeeliger voor haar geweest als ze me wel be
zocht had, maar dat 's tot daar en toe . Op haar sterfbed heeft ze
me de reden gezeid . 't Was wel geen reden. maar ik heb 't er maar
voor aangenomen . Juist had ze bij me moeten komen, om haar arm
hart eens lucht to geven en haar loeris van een man eens toe to
takelen, zooals hij 't verdiende .
LIZE, driftig en met den voet stampend.

Tante . . .1 (zachter) U vergeet dat u tot de dochter spreekt .
VROUW MOSS .

Waarom bet dan ook op to halen ? Je woudt de voile waarheid
hooren, en je kunt dat niet! Liever dan maar van den pronk in je
huis gesproken 1
LIZE .

Wat is mij die pronk ! Liever zou ik hier wonen, als ik daardoor
den angst die mij kwelt . . . .
VROUW MOSS .

't Is hier, dunkt me, ook nog geen stal .
LIZE .

U hebt zulk een achterdocht tegen mij, dat u in elk woord den
toeleg ziet om u to kwetsen . Is 't alleen mijn schuld, dat ik detante
mijner lieve moeder zoo weinig zie ? Moet ik niet altijd spot hooren
als ik haar tracht to naderen ? Ik zou niets liever zien dan dat u voor
mij werdt wat u voor moeder geweest waart. 'k Heb van moeder
nooit anders als lof van u gehoord . Ze zei me dat ik u altijd lief
moest hebben .
VROUW MOSS.

Kwam je dat na ?
LIZE.

Zoo goed als ik kon . U wildet nooit bij o n s komen .
VROUW MOSS .

God bewaar me, neen! 'k Was bang je vloerkleeden en stoelen to
bederven . En dan, kind, ik wou dat je een anderen vader hadt.
LIZE.

Als dat de voile waarheid is, dan . . . . (zacht.) Maar ik m o e t
het weten .
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VROUW MOSS .

1k kon nooit dat gefleem en geflikflooi velen . Toen hij in zijn bombazijnen broek en bonte boezeroen mijn Bet vrijde, toen kreeg ik al
den kriegel als ik de punt van zijn neus maar zag . 't Is waar, 'k mag
niet vergeten, dat jij zijn kind bent, heb je straks gezeid, en dat wil
ik ook niet vergeten . Spreek dan over iets anders en vertel me nu
loch eigentlijk wat je me to zeggen hebt!
LIZE, verlegen .

Juist dit, Tante!
VROUW MOES .

Dus kom je over je vader spreken? vragen wat hij eigenlijk is?
Hoe hij je moeder heeft behandeld? - won je d a t weten?
LIZE .

Vader is zoo goed voor me ; hij heeft geen grooter genot dan
mij genoegen to doen . Maar ik heb meenen to zien, dat niet alien
hem zoo waardeeren als ik hem lief heb Ik heb meenen to bespeuren dat men hem in 't dorp niet . . . . eert . Kleeft er dan eenige
smet op hem ? Zeg me de waarheid, Tante, maar, is 't mogelijk, niet
zoo ten voile, niet zoo in een forsch woord .
VROUW MOSS, zachter gestemd.

Waarom juist m ij zoo iets to vragen, kind ? Ik zie je vader missebien door een bril met gekleurde glazen . Hij nam me mijn Bet
weg, hij stal me een tijd lang haar hart . Je moeder was niet gelukkig met hem ; ze waren misschien niet voor elkaAr geschikt .
LIZE.

Waarom niet ?
VROUW MOSS.

Waarom niet ? Waarom niet ? Weet ik alles ? Je moeder hield er
van, een ieder bet zijne to geven en n o g wat .
LIZE .

Houdt vader daar dan niet van?
VROUW MOSS .

Wel zeker. Hij houdt er van, mids hij .zelf een goed deel vooruit
krijgt . Begrepen ?
LIZE .

Neen ! Me dunkt, men is eerlijk of oneerlijk. Er is geen derde.
VROUW MOSS.

Zoo? Ja, jij bent zoo goed onderwezen dat ik niet tegen je op
kan. Ik zeg maar : ieder is een dief in zijn nering .
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LIZE.

Zou vader dat dok zijn?
geld.

Op wat wijs? Vader geeft honderden

VROUW MOES .

Juist, maar de procenten die hij rekent, h8 ?
LJZE.

U rekent toch ook winst ?
VROUW MOES .

Wel zeker, maar van de winst, die ik reken, gaan de menschen
niet om zeep.
LIZE .

Van vaders winst dan wel ? Spreek toch duid elijk, Tante ! Wien
maakte vader dan ongelukkig ?
VROUW MOES .

Je moeder, door zijn eeuwige gelddorst . Ze wou niet over hem
klagen, en daarom kwam ze nooit meer bij me . Zij had bet ook
eens moeten doen ! Ik zou haar duchtig de ooren hebben gewasschen,
want ze nam hem tegen mijn zin . „Bet," zei ik nog 's morgens toen
ze 's middags trouwen zou, „Bet, zie nog van den duitendief af ."
Nou, dat heb ik je al meer verteld, en van herhalingen hou ik niet .
LIZE .

Wat Moeder gelddorst noemde was misschien maar alleen eerzucht .
Moeder was een lieve, nederige ziel, rein en eenvoudig van hart .
VROUW MOES .

Ja, dat was zij . Wat jij je tong toch tot je dienst hebt !
ook van je moeder hebt, d a t heb je van je vader .

Wat je

LIZE.

En is dat alles wat u Vader to verwijten hebt ?
VROUW MOES .

Alles? 't Is dunkt me genoeg . Vraag maar eens Piet Bijltjens aan
de Meent. Je vader heeft den stumpert voortgeholpen . Ja, van den
wal in de sloot. Hij loopt nou to bedelen, en je vader heeft zijn
boerderij en zijn koeien . Hij wou bet laatste hemd uit de kast halen ; 't was grof als dweilgoed ; toch had hij bet willen nemen uit
puur plezier om to plagen . Maar gelukkig kwam er een groote hans
uit de stad, een sinjeur die de macht had, en die zei : „hou je klauwen
t'huis, roofdier, de hemden blijven aan den armen stakkert !"
Ll ZE .

Dat is niet waar, dat kan niet waar wezen .
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VROUW MOES .

Denk je dat ik lieg? Wat ze me ook na kunnen houden, liegen
met . Ik had bet eerst willen zwijgen, maar je keert me 't binnenste
buiten met je eeuwig vragen en twijfelen . Geloof je me niet? Vraag
bet dan aan Drosthagen, bier schuins tegenover ; vraag bet aan Jan
Vogel, die wel 10 jaar diaken is.
LIZE.

Maar hoe weet u dat alles?
VROUW MOES .

Van den notaris, die mijn testament heeft gemaakt, versta je? mijn
I a a t s t testament, mijn all e r l a a t s t, waar menigeen vreemd van
opkijken zal . En Drosthagen en Jan Vogel hebben bet van Hein, den
looper, die alles hoort en ziet door zijn eeuwig rondzwerven .
LIZE .

Zeggen z ij dat, die aan Vader zooveel geld verdienen ! . . Schande!
Schande! En u, die toch Tante over ons is, spreekt er over alsof
bet u genoegen doet, zegt bet voort zonder eerst zelve onderzoek gedaan to hebben ! Maar bier betreft bet ook een man, die
meer verstand durft hebben dan al de nullen van het dorp, en daarom
wordt bet dadelijk geloofd, nagepraat en aangevuld . leder voegt er
een korreltjen bij, misschien nog wel met een stichtelijke zucht en
een godzalige tronie, tot dat de molshoop een berg is geworden .
Foei, Tante, ik had dat van u niet gedacht !
VROUW MOES.

Zal je me dan ook eens aan 't woord laten komen ? Heer in den
Hemel! je mond schijnt niet grooter dan een stuiver, maar mijn
grootste tobbe boudt niet zooveel water in, als dat mondtjen woorden!
LIZE .

Ik dank u, Tante ; ik heb u laten praten en weet nu genoeg .
VROUW MOES .

Heb je me laten praten? Heb je me uitgehoord en gooi je me
nu weg als een uitgedrukte citroen ? Maar je weet nog lang filet alles. Ik heb me ingehouden, omdat ik je een zwak ding dacht, een
bedorven kind, maar dan toch een kind . Je weet lang, lang niet
alles ; maar ik zal je nou vertellen . . .
LIZE.

Alles wat Hein, de looper, en de notaris u hebben wijs gemaakt,
omdat ze wel wisten hoe u bet meeste plezier to doen. Ik dank u,
Tante ! Vertel me nu niets meer, zoo niet om mijnentwil dan toch
om den wil van moeders nagedachtenis . (Zij gaat been .)
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VROUW MOSS .

Kind, kind ! ( Lize is het bruggetjen overgegaan en verdwenen .) Zoo'n
schepseltjen ! Zoo'n peulschil ! Ze heeft me laten praten, en heeft me
waaracbtig een kleur doen krijgen . Wel verdraaid ! - T o c h een
aardig ding en meer mans dan Bet. Zou ik haar . . . ? Neen, wat
geschreven is, blijft geschreven . 't Is een ijdeltuit! (In het laatste
gedeelte van dit tooneel is de avond merkbaar beginnen to vallen. Op
het brugge jen wordt een menschelijke gedaante bespeurd, de kleeren
echter gehavend en gescheurd, de lange hairen loshangend . Vrouw Moes
bespeurt het vreemde voorwerp en schrikt .) Wat is dat?

DERDE TOONEEL .
De vorige, KLAARTJEN .
KLAARTJEN, zacht steunende .

Vrouw Moes !
VROUW MOSS.

De stem van een mensch ! (z j nadert en vat het bevend kind b j
den arm en steunt het .) Klaartjen van Ommeren ! Het mooie tuinbaaskind !
KLAARTJEN.

Den halven dag geloopen ! God, bet was de booze, geen engel !
(7ij slaat de handen voor het gezicht.)
VROUW MOSS .

Dat manvolk heeft toch wat op zijn rekening! God vergeev' me
de zonde, maar als ik den kaerel hier had . . ! _ Kind, arme stakkert,
je zult ook wel niet zonder schuld wezen, maar dat zijn we Been
. Waar kom je toch van daan ? (roepend.) Trui
van alien
(Deze komt buiten, maar schrikt terug.) Kom maar nader bij ! Er
zijn geen spoken, gans ! Loop eens gauw naar Baas van Ommeren
en zeg dat zijn kind terecht is ! (zachter tot haar.) Je hoeft niet to
zeggen hoe ze er uitziet - 't is daar zoo'n weekhartig volkjen .
TRUI.

Ik heb haar broer juist in de buurt gezien .
VROUW MOSS .

Ga hem halen ! ( Trui af.) Wees maar bedaard, arm wurm, van
avond slaap je weer in je eigen kooi op Spaarnwou .
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wild.

Neen, niet naar die plaats! Daar woont hij, daar woont de booze,
VROUW HOES .

Je bent toch niet zoo gek als je er uitziet. Je hebt wel gelijk
dat hij daar woont . Reaal, he, dat is de duivel ? Is hij dat ook
voor jou geweest ? Wel verdraaid, wat wordt bet me licht !
KLAARTJEN .

Laat me bier blijven, lieve Vrouw Moes, jaag mij niet weg !
TRUI, terugheerend.

Hij komt er aan, vrouw !
KLAARTJEN .

Laat me niemant zien als moeder ! Ik kan bet haar alleen zeggen. Och, Vrouw Moes, laat niemant me zien
VROUW MOES .

Trui, neem bet kind mee en help haar to bed in de pronkkamer .
Ja, kijk me maar niet zoo aan . Verstaje?Indepronkkamer . (beiden af.) Dat heb je nou to wachten van zoo'n weeke opvoeding!
De vader is geen knip voor zijn neus ward ; die man was altoos
bang, om over zijn eigen schaduw to struikelen . En de moeder . . ! God
beter 't, daar zijn vrouwen, die me rood doen worden van schaamte
over mijn eigen sektie !

VIERDE TOONE EL .
De vorige,

KORNELIS .

KORNELIS .

Zij is bier ?
VROUW MOES .

In huis . Kom mee ! 't Schaap ziet er uit, alsof ze drie maanden
nit bedelen ging . Ze heeft zeker in een heelen tijd haar familie niet
gezien. Ga dus mee !
KORNELIS .

Dank u, Vrouw Moes, ik kan niet . Ik ga bet Vader en Moeder
zeggen . Ze hoopt schande op ons alley hoofd ! (Hij wendt zich af.)
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VROUw MoES, hem onzacht in de armen gr~pende .
Er is maar een beest dat ik niet kan zetten, en dat is de pauw .
Die denkt altijd maar aan zijn eigen . Begrepen?
xoRNELIS, haar eensklaps op beide wangen kussende .
Heb dank voor wat u voor Klaartje doet . 'k Zal 't nooit vergeten . (Hij snelt been .)
VROUW MOES .
Daar zit toch ras in then jongen . Als ik er eens zoo een gekregen
had ! Ik had er dat pauwachtige wel uitgeranseld, en dan had ik
hem er to liever am gehad . Gekheid ! 't Is beter zoo ! Ik zou er
waarachtig week van warden . Dat verloren schepsel an eens goed
de waarheid gezegd, maar haar eerst wat doen eten ! Met een lee'ge
maag helpt de mooiste preek toch geen zier . (Z~V gaal naar binnen .)

VIJFDE TAFEREEL .
Zaal op het buiten van m~nheer REAAL . Op den achtergrond lage
openslaande ramen, waardoor r k geboonzte, weeldrig bloeiende
bloemen en smaragdgroene gazons zichtbaar zijn . Alles draagt
het charakter van een Hollandsche buitenplaals, toebehoorend
aan een rijk man.
EERSTE TOONEEL.
REAAL, op eon divan, bezig eenige kranten to lezen .
(De kranten wegweipend.) Bah, vervloekte historic! 't Is of het
een prinses is . Al de boeren van bet dorp gluren me aan . En ze is
mij nog ontkomen ! (Hi neemt eon papier van de tafel .) Een exploit van den deurwaarder, waarbij de WelEdele beer Jacob Stuf ken
mij sommeert een deel van mijne boerderij, als staande op zijn grand,
of to breken . Die schavuit ! (Een livreibediende brengt op een zilveren
blaadtjen een brief, en vertrekt daarna .) Ha, van mijn rentmeester !
(Lezende.) „Op bet goed van Stewen Iwema ligt een hypotheek . De
man ontving echter nooit een duit." Weir een streek van Stufken!
,,Ik heb reeds een aanklacht tegen hem ingediend ." Nu zal hij toch in
zijn eigen strik gevangen warden ! Maar dat kind wil ik terug zien .
1k kan niet buiten haar . Ik voelde me nooit zoo alleen, zoo ellendig naast dat marmerblok, dat mijn vrouw beet . (Er wordtgeklopt .)
Binnen !
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TWEEDE TOONEEL.
De vorige, VAN OMMEREN, burgerl~jk maar net gekleed, den hoed
in de hand, op den drempel, Hij is waardig in hooding en
gebaar en legt in den loop van het gesprek zone onderdanigheid af.
REAAL .

Jij bier ?
DE BAAS .

Ja, mijnheer Reaal !
REAAL.

Nu, wat heb je ? Is er weer wat gebroken aan de broeiramen
Of neen, daar pas je nog al goed op .
DE BAAS .

Mijnheer, mijn arm kind is aan den rand van bet graf, en ik kan
niet bidden dat ze gespaard moge blijven . Haar goede naam is ver
loren : bet eenige wat ze had . Onze vreugde, onze troost - en then
hadden we dikwijls noodig - is weg, en dat alles door u .
REAAL .

Ze zal beter worden. De dokter geeft moed, ik weet bet zeker .
DE BAAS .

Haar leven wordt misschien behouden, maar wat ge haar ontnaamt
is meer clan bet leven. Ge hebt gruwzaam gehandeld, Mijnheer Reaal !
REAAL .

Spaar me je verwijten ! Ik heb bet goed met haar voor .
DE BAAS.

Goed met haar voor! Ge hebt een kind, dat weerloos tegen de
zonde was, omdat ze die niet kende, door logen en bedrog me8getroond ; ge hebt een eerlijk kind van eerlijke ouders - nog wel
uwe dienstbaren - met schande overdekt. Ge hebt bet goed met
haar voor! Goddank, dat we in ons land de vrijheid hebben om laag
en gemeen to noemen wat laag en gemeen is, en wat gij deedt,
mijnheer, w a s laag en gemeen .
REAAL .

Baas, vergeet niet waar je staat
DE BAAS .

Ik vergeet bet Been oogenblik, en dat neem ik mij zelven haast
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kwalijk . Ik mag geen schimp stellen tegenover schimp, geen beleediging tegen heleediging, want ik heb jaren lang uw brood gegeten,
al was het ook tranenbrood .
REAAL .

I3aas, ik had bet kind lief! Is er iets misdreven, dan zal ik bet
goedmaken . Op mijne kosten kunt ge haar naar eene kostschool
zenden . Ik zorg voor haar toekomst, maar dan moet ik haar terug
zien, haar kunnen zeggen dat ik baar n o g lief heb!
DE BAAS .

Nooit! Ik dacht straks nog dat ik to scherp was door van gemeenheid to spreken . Ik heb bet mij zelven to wijten dat ik zoo
iets moet aanhooren . Ik kroop voor u als een worm . God vergeve
mij die lafheid om den wille van mijn gezin ! Ik heb voor u gebogen, en den geringsten tuinknecht had ik hooger moeten stellen dan
u . Ik word lomp, en toch, ik wilde bet niet wezen . Ik ben hier
alleen gekomen om u aan to zeggen, dat ik uw dienst nog dezen
dag verlaat .
REAAL .

Baas . . . 't maakt opschudding, Baas !
DE BAAS .

I k heb geen opschudding meer to vreezen ; ik heb niets racer te
verliezen . Toch zou ik niet graag in u w e plaats willen wezen . (HJ
keert zich om .)
REAAL .

Baas, nog een woord . . ! (de baas gaat been.) Ik wil niet dat hij
gaat! De gek . zonder een cent in den zak op zijn leeftijd de wijde
waereld in! Ik moet hem dwingen to blijven! . . . .

DERDE TOONEEL .
De vorige, MEVROUW REAAL, gevolgd door BETSY,
uit de zydeur tredende .
REAAL, deelnemende.

Heeft het toeval zich niet herhaald, Ad81e ?
MEVROUW, koud.

Heb dank voor uwe deelneming ! Waarlijk, ze is treffend . Betsy,
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je zult me wel nog eenige oogenblikken gezelschap kunnen houden .
Ik ben bang geworden voor de eenzaamheid . (Ze buigt tegen Reaal,
die haar nader is getreden, maar b~j de koele begroeting zich omkeert
en heengaat .)

VIERDE TOONEEL .
MEVROUW REAAL, BETSY .

MEVROUW .

Betsy, geef me mijn dikke chale. Is 't hier niet ijskoud ?
BETSY, haar doek a/eggend van de warrnte .

Ja, 't is om to rillen .
MEVROUW .

Zoo, dan ligt bet niet aan mij . Ik dacht dat ik de koorts had .
BETSY .

Wat Mevrouw de kinderen van den vagebond gelukkig maakt! lic
heb ze straks naar school gebracht .
MEVROUW .

Je hebt ze toch wel de koude pastei van gister middag mePgegeven?
BETSY.

Neen, Mevrouw, maar wel een dikke snec? rogge- en tarwebrood,
en ik moet bekennen dat de sneP zwartebrood dikker was dan de
(Er oalt een schat.)
witte.
MEVROUW.

Wat is dat? Heb ik niet verboden in de nabijheid van bet huis
to schieten? Ik ril van schrik . Betsy, geef me wat spiritus en roep
den baas ! Die verdient een strenge berisping . Roep den baas, als
die ten minste nog durft komen . (hoog .) Hoor je me niet?
BETSY, is bk het vallen van het schot naar den

achtergrond getreden en siddert bkhetgezicht,
Zij steunt zich am niet neer to vallen,
Jawel, Mevrouw ! (zij snelt door een der ramen naar buiten .)
(Een verward gedruisclz van stemmen in de verte .)
MEVROUW, opstaande,
Wat is dat ? Permitteeren zich de domestieken . . . ?
BETSY, terugkeerende .
Een kleine twist in de keuken over bet uitgaan van Mijnheer! De

206

ZEGE NA STRIJD .

keukensneid -- 't is een oud gediende moet Mevrouw maar denken
- was knorrig dat Mijnheer weir alleen was uitgegaan . Men hoorde
tegenwoordig zooveel van beroerten en Mijnheer zag in de laatste
dagen zoo rood, zoo heel erg rood . . . en dan . . .
MEVROUW.

Ge weet sneer dan ge zeggen wilt .
BETSY .

Mijnheer is niet we] geworden . . .
MEVROUW .

Hij . . . is . . . Almachtige God! dat schot . . ! Hij is vermoord . . .
door den jongen van den tuinbaas, die reeds eens op hem aanlei!
r Eenige domestieken brengen op een draagbaar het lijk van Reaal ui~
de plaats naar het huts, de open r¢men voorb~V . Mevrouw ijlt er
near toe. Voor den draagbaar neervallend) Dood! Dood !
(De gordijn valt.)

DERDE BEDRIJF .
ZESDE TAFEREEL .
Kantoor van ntijnheer Stufken als in het Ie bedrzj .

EERSTE TOONEEL .
KORNELIS zit aan den lessenaar, LIZE staat naast hem, aan
't slot van 't tooneel AAGT .
LIZE .
Niet zoo bedrukt! Dacht je dan, dat de schande van je ongelukkige zuster mij zou doen veranderen ? Ik wil haar gaan zien ; ikwil
in hare droefheid deelen ; ze is wel to beklagen . beklaag jij haar niet?
KORNELIS .
Ja, maar met haar wonen kan ik niet meer . Lize, dank, lieve beste,
voor je trouw ! Je wordt wel beproefd, want als je Vader zijne belofte niet spoedig nakomt en mijne pozitie verbetert . . .
LIZE .
We moeten handelen . We moeten alien van hier weg . We hebben genoeg om van to leven, en je hoeft dus vaders zaak niet voort
to zetten als we getrouwd zijn .
KORNELIS .
Getrouwd ! 't Zou heerlijk wezen I Een hemel op aarde ! Maar ik
kan toch niet gaan rentenieren . Ik ben op een notariskantoor geweest . . .
LIZE, besloten .
;
Juist ! Jij wordt notaris en zoo lang jij bet niet bent, geeft vader
ons zoo veel dat we stil kunnen leven . Zou vijftien honderd gulden
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genoeg wezen, als vader de huishuur betaalt? Maar we moeten een
huis met een tuin hebben, en de tuin moet zoo groot wezen,
dat ik mijn voliere mec kan nemen ; ook moet ik een kamer hebben om aan karat to houden, en jij moet er ook een hebben voor
je boeken . . . of neen, die zou je in onze huiskamer kunnen bergen,
want ik zou niet kunnen uitstaan dat je je opsloot zonder mij, al
was 't maar om met je boeken to converseeren ; want ik moet je bij
deze bekennen, dat ik gruwelijk jaloersch ben .
KORNELIS, haar kussend .

Ik zal je er nooit reden toe geven, mijn allerliefste engel!
AAGT, door een reet van de dour .

Juflrouw, daar heb je den schout, een boer en twee dienders!

TWEEDE TOONEEL.
De vorigen, DE BURGEMEESTER, STEVEN IWEMA en twee
Gerechtsdienaars q.p den drempel.
BURGEMEESTER .

Neem me niet kwalijk, jufvrouw Stufken, dat ik je een ongevraagd
bezoek kom geven . Is je vader thuis ?
LIZE .

Neen, Mijnheer, maar ik verwacht hem ieder oogenblik .
BURGEMEESTER tot Iwema .

We kunnen ook in zijn afzijn wel aan het onderzoek beginnen .
Kornelis van Ommeren, ken je dezen man?
KORNELIS .

Neen, Mijnheer!
BURGEMEESTER.

En je bent de gemachtigde geweest van Steven Iwema?
KORNELIS.

Ja, Mijnheer, en dat ben ik nog .
IWEMA.

't Is om to barsten!
BURGEMEESTER .

Steven Iwema machtigde je om op zijn goederen 30,000 gulden
to negotieeren ?
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KORNELIS .

Juist, Mijnheer!
IWEMA, heftig,

't Is niet waar !
BURGEMEESTER .

Een oogenblik ! (lot
looper, getaxeerd ?

Kornelis)

Die goederen zijn door Rein, den

KORNELIS .

Dat weet ik niet zeker . De patroon verzendt altoos zelf de verklaringen aangaande de taxatie.
BURGEMEESTER .

Maar je erkent toch in je voornoemde kwaliteit de 30 .000 gulden
voor je lastgever, Steven Iwema, ontvangen to hebben ?
KORNELIS.

Neen, Mijnheer! Ik ontving dat geld niet, maar de patroon . Voor
hem behandelde ik die zaak . 't Was mijn eerste en ik meende die
nog al goed . . .
BURG EMEESTER .

IIier is je kwitantie ; vertel geen onwaarheid!
KORNELIS.

Mijn kwitantie ? Ja . . . ik heb haar geteekend. (lezenele) ,Ontvanen nit handen van den WelEdelen Heer Stufken voor Steven
lwema de som van 30 000 gulden ." Ik teekende in blanco, zoo als
zoo dikwijls .
BURGEMEESTER .

Niet waar, die 30.000 gulden hebt ge, min de lage rente en de
kleine kommissie, uitgekeerd aan je lastgever, Steven Iwema, den
man, die daar tegenover je staat ?
KORNELIS, verschrikt

Is dat . . . Steven Iwema ?
LIZE .

0, mijn God! . . . Wordt Kornelis verdacht van diefstal ? Burgemeester, kunt u gelooven . . . ?
BURGEMEESTER .

Neen, ik geloof niet aan z ij n schuld ; maar alles getuigt tegen
hem . Die jonkman draagt de verandwoordelijkheid der daad, en een
tinder maakt zich meester van het voordeel dat zij afwerpt .
LIZE .

Een ander, een antler !
I5
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BURGEMEESTER,

Moed, mijn kind, cooed! 't Moest eenmaal zoo ver komen . Slechts
wie het naast bij stond kon dat het minst begrijpen .
LIZE .

Is die man de beschuldiger, of is 't mijnheer Reaal, die Kornelis haat ?
IWEMA .

De rentmeester van Reaal heit me ten minste gewaarscbouwd ! (hoewel de Burgemeester hem wenkt to zw ' en, hoe langer hoe heftiger.)
't Is dan ook God geklaagd! 's Avonds naar bed to gaan als eels
welgesteld man en 's morgens wakker to worden als een bedurven !
Mijn boerderij, waar nog nooit een kusting op gelegen h eeft . t o belasten ! God zal me liefhebben . wat een schurk ! Maar de kusting
zal er af. Zoo'n schelm ! (tot Lize) Dat 's je vrijer, he ? En de andere is je vader, he? Nou, bet is een goed nest :'
KORNELIS,

Burgemeester, laat hem zwijgen ! Lieve, beste Lize, hour niet naar
den plompen boer ! Mijn brave vader en moeder . . . ! Ik ben klaar,
Burgemeester, neem me maar meC 1 Laat de dienders me maar de
boeien aanleggen .
LIZE.

Neen, hij zal niet schuldig wezen ! Een ander is 't . God, ik mag
niet zeggen wie . . .
(Er wordt aan de deur getikt. Een der gerechtsdienaars geeft den
Burgemeester een weak .)
BURGEMEESTER, lot Lize, zacht .

Wij gaan alien een oogenblik been ! Gebruik dat oogenblik goed,
arm kind ! Ik mag niet meer doen . Iwema, ga mec !
IWEMA .

Waarachtig niet . De kusting moet er af, eer verroer ik geen poot .
BURGEMEESTER, zacht.
Stufken is in aantocht, then moeten we ook vangen .
IWEMA .

Dat zal waar wezen !
ga ik mee !

Die meet vooral in den knip . Non, dan
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DERDE TOONEEL .
KORNELIS, LIZE,
LIZE,

Kornelis, vlucht eer het to laat is ! Wat ik heb zal ik je geven
KORNELIS .

Ik kan niet, Lize, Vlucht met je vader!
LIZE .

Die zal voor de Wet geen schuld hebben . Ook zou een vlucht zijn
schuld bewijzen . Mijn God, ik sta tusschen mijn schuldigen vader
en mijn onschuldigen man ! Maar je bent nog niet mijn man, en hij
is mijn vader !
KORNELIS .

Dus van u scheiden . . . ? Dus in den vreemde als balling ronddoolen, zonder maag, zonder vriend ! Spoedig vergeten door alien,
misschien ook door u !
LIZE.

Kornelis !
KORNELIS .

Vlucht met mij, en ik zegen wat geschied is . Ik zal werken zoo
lang ik hoofd en hand gebruiken kan .
LIZE .

Verzwaar mijn strijd niet ! Als gij aanhoudt, dan volg ik, dan
verlaat ik mijn ouden, door alien geschuwden, vader ; dan vertreed
ik mijn plicht en yang den zwerftocht met u aan ; dan offer ik mijn
goeden naam op uit liefde voor u, maar het zou een booze daad zijn !
KORNELIS .

Neen, vergeef mijn zelfzucht! Wij moeten scheiden!
LIZE .

Wij worden nooit gescheiden . Hoor, men nadert . Het is tijd . Ik
breng je den tuin door. Kom met me! (zij dri rgt hem met geweld
de z~deur in .)
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VIERDE

STUFKEN,

TOONEEL .

sluipt de deur in, ordeloos gekleed .

Goddank, eindelijk van dat yolk ontslagen ! Ten laatste eens alleen ! Ze konden me niets maken . Ik heb en ik hou het geld, waar
ik de nieuwe boerderij voor kocht . (H~j ontdoet zich van zijn halsdoek.) Wat is 't warm! Is dat in mijn hoofd, dat gesuis? (h!Vgr~pt
zich aan een stoel vast.) Weer zoo'n duizeling ! Kon ik tnaar eens
slapen . . . . Ik ben nou voor goed van den sul af, en i k heb het
geld ! (Hij gaat tastend en zich vasthoudend naar den lessenaar .) Ties
zal hem wel vergeten . . . (hij ontsluit de geldkist.) Daar liggen de
geeltjens! (Hi neemt de zakjens op) Drie ! . . . Waren er gister geen
vier ? (Hij vat het hoofd met beide handen .) Laat ik me eens bedenken ! 't Is of ik geen geheugen meer heb ! Gister heb ik ze nog
geteld, en toen waren er . . . .

VIJFDE

TOONEEL .

De vorige, HEIN. Deze steekt het hoofd door de deur en sieurt
naar binnen . STUFKEN ontwaakt uit zijn gepeins enschrikt op.
STUFKEN .
Wie daar ? (Hein bemerkend) Niets to zeggen . Hij slnit de geldkist, steekt den sleutel bij zich en plaatst zich achter den lessenaar .)
Ja, toch iets . Schrijven . . . .
HEIN .

Dank je! 't Is misschien een kwitantie. Begrepen?
STUFKEN .
Schelm
HEIN.
Wel patroon, geef je nou je eigen naam ook al weg? Dat's scheu-.
tig, erg scheutig !
STUFKEN, woedend .
Weg ! Ik wil je niet meer zien, Tk zal baas blijven in mijn eigen
huis . Tot den looper toe in opstand ! Vagebond, word weer wat je
geweest bent .
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HEIN .

Neen . Goddank, dat niet ! 'k Heb den ouden Adam uitgeschud,
Werken wil ik en nog meer .
STUFKEN .

Maar niet bier. Weg zal je !
HEIN .

Hoe eer, hoe liever !
STUFKEN .

Ret loon van de laatste week krijg je met .
HEIN.

'k Heb met je dochter afgesproken, dat ik hier nog twee dagen
blijven zou .
STUFKEN .

In de keuken dan of bet turfhok!
HEIN .

Neen, dicht bij bet kantoor . Ik mocht je niet lang alleen laten,
zei ze.
srUFKEN .

Goed, lief kind !
HEIN .

Ze was bang dat je weer een beroerte mocht krijgen. Adie! taf.)
STUFKEN .

Een beroerte ! W e P r een beroerte I Dus heb ik er al een gehad
zonder bet to weten ! Dus ben ik sujet aan beroerten ! Lieve God,
als ik bier eens een beroerte kreeg, dan kon ik bestolen worden .
Als ik bet baar geld ten minste eens mee nam . . . (Haj ontsluit
weer de kist.) Maar waar naar toe? In den tuin de zakjens begraven en dan op een stuk papier aanteekenen waar ze liggen, om bet
niet to vergeten ; en dan dat papier bij mij dragen, altijd bij me
dragen tot dat een beroerte . . .
HEIN, naar binnen stuivende.

Baas, baas, daar zijn de dienders om je to halen! Rep je! Jufvrouw Lize zal je verstoppen .
STUFKEN, naar de zijdeur Mend.

Waar? Waar?
HEIN, den grooten sleutel van de open geldkist oprapende .

Neem je sleutel mec ! ( Hij duwt hem de deur door .) Je dochter wacht
je . (Hij gaat naar de opengelaten geldkist en haalt er de groene zakjens
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uit.) Dat 's voor arme Klaar, die ik door mijn babbelen ongelukkig

heb gemaakt . En nu, adie, gevloekt kantoor!
Griet zal tevreden
over me zijn! Griet, als ze niet verder is dan de maan, lacht me
me toe . Klaartje is dub b e 1 gewroken !

ZESDE TOONEEL .
STUFKEN,

gevolgd door VROUW MOSS, die gewapend is met een
groote green katoenen parapluie met knperez punt, en LIZE aan
het slot. D E BURGEMEESTER met gerechtsdienaars.
STUFKEN,

in zzch zelven prevelend.

Dienders, dienders ! Ik zag er niet €en . . Die Hein loog zooals altijd .
VROUW MOSS.

Wat prevel je daar vandienders? Dat 's zeker je kwaad geweten .
Je houdt mij toch al to met niet voor een diender? Ik heb een
appeltje met je to schillen . (Lize op den achtergrond bemerkende .)
Je bent er ook niet kleuriger op geworden .
STUFKEN, vleiend.

Ga toch zitten, Tantelief !
VROUW MOES .

Dank je 1 Ik ga niet zitten vdor we 't met elkakr eens zijn . Jakob,
wat denkt je met bet geld to doen, dat je arme klerk heet gestolen
to hebben ?
STUFKEN .

Dat 's aardig, heel aardig ! Wilt u niets gebruiken ? Een glaasjen
persico, Tantelief ? (H~V krijgt uit een kas jen een likeurkeldertjen en
schenkt twee glaasjens in .)
VROUW MOSS.

Dank je ! Je weet wel dat ik nooit iets bij je gebruikt heb . Ik
heb me zelden over je drempel gewaagd, want, vat je, ik voelde dat
ik er niet hoorde En dat ik nu kom is waarachtig geen blijk van
omkeer in mijn ziel, maar web een blijk dat ik me nog herinner
dat mijn goeje Bet je vrouw is geweest . Ik heb medelijden met dat
kind en haar lief, en al vind ik ook dat haar grootschheid een goejen
deuk verdient, zij kan 't niet helpen wat bier gebeurd is .
LIZE .

Tante, ik vermoed wat u hier komt doen ; maar zeg later wat u
to zeggen hebt .
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VROUW MOES .

Kom me nu niet wee'r met die groote-luis-manieren aan boord . Ik
moet nu zeggen wat ik to zeggen heb . Jakob, bet kan het laatst
wezen dat we elkaar sprelcen! Ik ben oud en jij bent wrak . Lieg
niet ! Jij hebt dat geld opgestoken waar de jongen op wordt aangezien . Geef het terug ! Verkoop je boel en trek hier vandaan !
Broodsgebrek zal jij en je kind niet hebben, daar zal i k voor zorgen .
LIZE.

Tante, we willen uwe aalmoezen niet . Uw taal is kwetsend voor
Vader. Denkt u dan dat Vader . . . ?
VROUW MOES,

Een dief is? Wis en waarachtig denk ik dat, en ook dat de heler
zoo goed is als de steler, vat je ?
LIZE .

U hebt door uz e handelwijze jegens ons het recht verloren hier
als boetgezante op to treden .
VROUW NOES .

Heb ik van mijn leven ! Waarachtig, de toon en de manieren van
den spullebaas op de laatste kermis, je weet wel, toen jij met je
vader op den eersten rang bij den rijkdom zat ! Maar ik heb eigenlijk niets met je to doen . Jij bent, vat je, een verwend kind, dat
wat minder lekkers en wat meer slaag had moeten krijgen . Ik heb je
voorspeld, wat hier gebeuren zou, maar 't hielp niet : altijd trotsch
er tegen in
STUFKEN, die herhaaldel~ik zln glaasjen gevuld
en leeg gedronken heeft ; brutaal .
Wat won je nu eigenlijk van me? (hoog) Zeg bet me nog eens!
VROUW :NOES, steeds op haar parapluie geleund.

Wat ik van je wou? Dat je eens in je leven een eerlijke daad
deedt . Geef al bet geroofde geld weerom, alles! Doe je 't niet, dan
krijg je geen rooden duit van hetgeen ik heb verdiend, boor je,
verdiend !
STUFKEN.

Dat weet ik al lang, ellendig vrouwmensch, en mijn lief kind ook,
die je niet waard bent aan to zien . Lize, geef me een zoen! Jehebt
briliant voor me gesproken, en ik dacht nog al dat je boos op me
waart . (Lize keert het gelaat van hem af.) Schrei je om hetgeen zij
gezeid heeft ? (Op vrouw Moes aandringende) Uit mijn huis ! Kom
er nooit weer in, opgeblazen boerin, groote pad, of zonder een
nieuw testament ga je de kist in . Weg, zeg ik je ! ( HHj heft z~jn hand
op . Zy bl~ft hem uitdagend aanzien .)
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LIZE, zich tusschen beiden plaatsende .

Vader ! . . . Tante, verlaat dit ongelukshuis ! Er ligt een vloek op .
Begraaf u niet met one onder her puin .
VROUW HOES, met hzaar pararluie stampend .

Wel verdraaid !
LIZE .

Om den wille van uw Betje, ga van bier !
VROUW MOES, op den achlergrond.

Wel verdraaid! (op den drenzpel.) Geen duit van mij zal ooit in je
vingers komen, geen duit zeg ik . Ik ken jelui niet meer!
(Of. )
die driftig op en neer heeft geloopen, voor Lixe stilhoudende .

STUFKEN,

Je hebt je goed gehouden, beste meid!
LIZE .

Wat die vrouw zeide was waarheid, Vader . Ik ben nu met u alleen en mag vrij nit spreken . Ik wil niet meer uw brood eten, want
er kleeft roof en bloed aan . Voor het leven dank ik u niet, maar
wel voor de opvoeding, die u mij lief geven . Die opvoeding zal
mij in staat stellen in mijn onderhoud to voorzien, lk ben vast besloten . . .
STUFKEN .

Dien jongen achterna to gaan ? En je dan t'huis krijgen als die
lummel van een tuinbaas zijn deern thuis kreeg!
LIZE .

Vader, er zijn woorden, die het kind zelfs haar vader niet vergeeft .
Niet meer, niet verder!
STUFKEN .

Maar ik wil niet dat je gaat . . . ! Lize, mijn kind !
LIZE.

Sta dan of van uw geld!
STUFKEN .

Van mijn geld? (in ziclz zelven .) Jakob, hou je kras! Alles komt to
recht Als je je geld houdt laat je ze allemaal naar je pijpen dansen!
(heftig) Niemant zal 't wagen er aan to komen . (Kij goat naar de
geldkist, ziet die open, zoekt near zin gouden tientjens en vindt die
niet.) Bestolen, bestolen! (hij zijgt in een . Lize knelt bij hem neder .
De burgemeester uit een z~'deur met eenige gerechtsdienaars .)

een langen jas (zooge-
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DE BURGEMEESTER, door het venste ; naar buiten roepende, waar eenige dienders ondersteld worden to slaan .
Omsingelt bet huis en den tuin! Ik kreeg daar bet hericht dat
Mijnheer Reaal is dood geschoten . De moordenaar houdt zich zeker
h i e r schuil .
(De gord~in valt)

ZEVENDE TAFEREEL .
Een wachtkamer 3e klasse . Houten banken tegen de muren, een
vierkanlen ruw houten tafel in het midden, bedekt met verschillende pakken en manden .
Op den achtergrond twee openslaande deuren, half glas engelralied, thands gesloten . Door het glas keen ziet men van tijd lot
tijd spoorwegbeambeen been en wecr gaan . Op den voorgrona
rechts een dubbele deur, waardoor de reizigers binnenkonzen . Op
den achtergrond links een buffet, waarin een burg erjzzfvrouw dient .
Bid hel opgaan der gordln zztlen eenige kleine burgers en burgervrouce en op de banken, verzeld van manden, pakken, enz .
De mannen rooken p,~pjens of sigaren . Verschillende passagiers in blauwe kielen met ruwe slokken in de hand komen
binnen, waaronder een of twee iets beschonken . Daarna wordt
de deur op den voorgrond behoedzaam opengeduwd . JAN SMALLENBURG, de bleeker, sluipt b innen . in
naamden kuitenklopper), hood en hoed en witten das om den hals,
Act hair plat op het voorhoofd neergekamd ; hel gezicht heeft
een vromen, g odzaligen trek . Hij heeft eon groen sergie reiszak
in de hand, ziet schuchter om zich peen en schuift op een der
banken neer . Verscheidene dorpelingen, waaronder KRIJN VAN
DEN MOLEN, allen bleekers, met reiszakken en trammels, volgen .
Dan wordt de deur met gewtld opengestooten en stapt VROUW
MOSS klotsend binnen, haar groen katoenen paropluie in de
hand, terwijl een SPOORWEGBESTELLER een zware reistasch,
twee hoedendoozen en twee stukken baai torscht . Later Spoorwegbeambten, krantenjongens, enz .
BESTELLER .
Een zwaar vrachtjen, jufvrouw 1
VROUW MOES .
Toch niet to zwaar voor jou, zou 'k meenen . Zet daar maar neer!
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(Ze wijsl op tie bank; de daar gezeten reizigers zien verbaasd de bagage aan en schikken op . Middelerw~il gaan er reizigers of en toe
naar het buffet om eten en drinker to bestellen en tegebruiken .) Dank

je, man !
BESTELLER, zn
n hand opbtoudende.

Maar, jufvrouw !
VROUW MOSS .

Wat moet je . . .?
BESTELLER .

Dat laat ik aan uwes beleefdheid over .
VRUUW MOES.

Beleefdheld ! Beleefdheid ! Als je wat moet hebben, moet je 't
zeggen . Ik hou niet van dat gebedel . (z!V krijgt een goedgevuld linnen geldzakjen uit haar zak ; tot den godzaligen bleeker) Smallenburg,
heb je een cent voor me?
SMALLENBURG .

Neen, Vrouw !
VROUW MOES .

Je hebt er wel een, maar die bewaar je zeker voor het kerkzakjen, he ? (tot den besteller) Nou, daar heb je er dan maar vier . . . .
de vijfde had hij moeten geven, maar de godzalige pottert houdt
hem liever zelf . . . dag, man
BESTELLER .

Maar, . . dat 's geen belooning - vijf stuks bagagie !
VROUW MOES .

Er zijn er maar drie ; en dan : heb ik je om je hulp gevraagd ?
Rukte je mijn spullen niet uit mijn hand, toen ik een kaartjen
nam, he? 'k Vond het nog al erg onbeschoft, maar ik dacht er
bij : zoo zijn ze hier in stad . En dan nog betalen toe! Waarachtig niet! (tot een der bleekers) Van der Molen, heb je 't ooit zoo
zout gegeten ? 't Is wonder, dat ze je ook niet den modder laten betalen, then je van gracht en straten aan je voetzool mebneemt . Wel
verdraaid !
BESTELLER, brutaal.

Krijg ik nou iets of niets ?
VROUW MoES, de vier centen terugnemend.

Nou niets, niemendal . (Ze goat driftig op haar bagagie zitten .)
BESTELLER .

Als ik er zoo warm in zat als jij, Vrouw, dan zou ik een armen
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stakkert, die er thuis nog vijf to eten moet geven, anders trakteeren .
(h~i keert zich af.)
VROUW MOES .

Hoe weet jij, dat ik er warm in zit ?
BESTELLER .

Ik heb je maar aan to zien . . .
vROUw MoES, hem van top lot teen aanziende .
Ja, dat 's waar - als ik dat jou doe, dan 16of ik waarachtig, dat
je wintervoeten hebt ; je draait me zoo raar. (naar het bgyet roepend)
Hei daar! Breng me ereis een warm kop koffie, gauw, hoor! (men
hoort roepen : as je blieft I Vrouw Hoes haalt een groot stuk papier
nit haar zak, waarin een hoop boterhammen en kluifj'ens .) Daar, man,
heb je trek? (zij geefi hem een pear die hi met graagte aanneemt ;
de koffie kamnt ; tot den besteller) Laat het je smaken !
DE BUFFETJONGEN .

Ook een broodtjen met vleesch, jufvrouw, of met ham, of met
kaas? Aan bet buffet kunt u alles in de ruimte krijgen .
VROUW MOES .

Dank je, ik heb zoo ver niet to loopen . !Met een vollen mond.)
Ik eet al . (tot den besteller) Hebben ze er wel suiker genoeg in gedaan? 't Zijn bier zulke schrielhansen . (Tot den buffetjongen) Hoe
veel ?
DE BUFFETJONGEN,

Een dubbeltjen .
VROUW MOES .

Dat 's vier duiten to veel . Ze snaaien bier op alles . Daar heb je
't geld en maak nou dat je weg komt . Zie je niet, dat de man naast
me al wel driemaal met zijn bol geknikt heeft? Dat wil zeggen, dat
hij wat hebben wil ; je moet bet maar weten . (Smallenburg zegt fluisterend tot den jongen wet h !~ gebruiken wil) (tot den besteller) Waarom eet jij niet? Waar heb je je brood zoo in de gauwigheid weggemoffeld ? Heb je geen trek?
BESTELLER.

Ja, maar die thuis zijn nog meer. Ik kan 't met de koffie nou
wel af.
VROUW MOES .

Zoo, kun je 't met de koffie nou wel af? 'k Geloof bet niet ; nou
dat 's tot daaraan toe : dat moet jij weten . 'k Heb er waarachtig
nog een cent bijgevonden, daar heb je ze nou alle vijf. (zij tell ze
in z~n hand af.) Adie !
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BESTELLER .

(heengaande) Len raa ., tnaar . . . toch een goed wijf !
(Smallenburg heeft een glaas'en klare met suiker genomen ; drinkt
het nit en smakt met de tong .)
VROUW MOES .

Pas op, Jan, denk aan je onbekeerden staat . Weet je 't nog? Toen
waren er tijden, dat je geen boom van een vrouw wist to onderscheiden .
SMALLENBURG .

't Is maar voor de kilte daar binnen, Vrouw!
VROUW MOES .

Dat kan ik me begrijpen, dat bet kil bij je van binnen is . Och
ja, 't was er vroeger wel wat al to warm . Waar de bekeering al niet
goed voor is! (roe end naar den overkant) Krijn, heb je 't eerste
gelui al gehoord ! 't Is hier om je dood to kniezen . (Krj n knikt
bevestigend.) Durf je niet praten, man ?
KRIJN, komt naar hoar toe .
't Is bier zoo dAnig vol -- en iedereen kijkt je zoo brutaal aan .
- Wat wil je?
VROUW MOES.

Je hebt nog al lange ooren ; daarotn dacht ik dat jij meer gehoord
had dan ik .
KRIJN .

't Is op bet oogenblik instappen . (zieh tot de naastbjiz!Vnde bleekers wendende) Spreek je lui over hem? Van morgen zag ik btj het
voorbijrijden de blinden dicht van zijn mooie huis . Heb je er nog
niet van gehoord ? 't Moeten schavotzaken wezen.
SMALLENBURG .

De Heere zij hem genadig ! schavotzaken !
KRIJN .

Hij moet niet meer of minder dan zich bet goed van een ander
hebben toegeeigend . Ilet rechte weet ik er nog niet van ; maar 't
moet een schoelje wezen, die Stufken !
VROUW moF.S,

snibbig.

De duivel is islet zoo zwart als hij er wel uitziet .
KRIJN .

't Is waar ook ; 't is uwees neef.
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VROUW HOES,

Dat doet er niet toe . Neef of Been neef, maar als je er een zoo
hoort uitluchten, en hij, die bet doet, zegt zelf dat hij bet rechte niet
weet, dan vind ik dat afgerazend flauw! lter z~ide) die kan je in je
zak steken . (luid) Vat je, ik ben nog liever met een woekeraar dan
met een lasteraar in gezelschap . Weet je wat een lasteraar is, Krijn,
of jij, Jan? 'k Wou dat ik dat goedtjen allemaal onder mijn voet
kon krijgen evenals de slakken op mijn bleekveld, Ja. dat wou ilc!
(ze traps met haar dikken schoenzool op de teenen v en haar buurman .)
SMALLENBURG,

(met de hevigste pin) Vervloekt . . ! juist op min likdoorn !
VROTJW MOES .

Neem me niet kwalijk ; 'k geloof dat ik je heb aangeraakt .
SMALLENBURG.

't Is niets . . . niet erg ! (Iz~ schuift was op z~V en bergs zijn voeten aan den anderen kant) .
VROUW MOES, ter z!~de .

Die was raak zonder dat ik 'twist . Nou, ik gun bet den kwezel .
VAN DER MOLEN, die naast Smallenburg zit .

En de jongen is weg ; die heeft Reaal vermoord zeggen ze . Ilc
mag lijen dat ze hem krijgen ; 't was altijd een verwaande gek . De
justitie zit hem hard achterna.
VROUW MOES, tegen van der Molen .

IIeb je al to met ook likdoorns? (Smallenburg aanziende) Jan, ik
geloof dat je van daag de weereld al voor heel erg bedurven houdt .
KRTJN .

't Kind moet erg ziek wezen .
VROUW MOES.

Spreek je van de zuster van dien half blanks beer? 't Is een goed
schaap en daarmee is alles gezeid . Die van Ommeren is geen knip
voor zijn news waard . Hij liet zich altijd koejeneeren door dien
Reaal . Hoe is 't Gods ter wereld mogelijk! Zoo'n ezel en zoo'n wezel I Wat zeg jij er van, Jan ?
SMALLENBURG .

Die veel p r a a t, doet k w a a d .
VROUW MOES .

En die z w ij g t (met de handen de beweging van inpalmen makende) die k r ij g t. (leder lacht in de nab !Vheid) Ik zeg maar die
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van Ommeren had er nooit den schrik onder ; hij wist niet van zich
of to slaan. (Smallenburg buigt ijlings op z!V.) Ik zeg bet maar bij
manier van spreken, vat je . En weten ze niet waar de jongen is ?
(tot van der Molen, die haar strak aanziet .) Nou, jij weet ook meer
dan je zeggen wiit .
VAN DER MOLEN .
(Voorzichtig .) Ieder denkt er bet zijne van .
(Verscheidene reizigers komen binnen ; de deur klept open en dicht . )
VROUW MOES.
Wel verdraaid, wat tocht bet bier! (z~i grabbelt, terwijlzebegeerig
haar het gesprek der bleekers luistert, naar het meegebrachte baai en
gr~pt zonder het to bemerken een slip van Tans langen jas, die ze
over haar school uitstrekt. Haar parapluie valt op den grand; Smal
lenberg zet er onwillekeurig den voet op) Nou, wat denk jij er dan
van, baas?
VAN DER MOLEN .
Dat hij bier naar toe is gekuierd,
(De spoorbengel luidt .)
(Een spoorwegheambte opent de deuren op den achtergrond .)
DE BEAMBTE.
Passagiers voor Abcoude, Vreelandsche Laan, Nieuwersluis, Breukelen, Maarsen en Utrecht .
SMALLENBURG, wil opstaan en voelt zich aan een
slip van zijn jas vastgehouden .
Vrouw . . ! Vrouw . . . laat me los !
VROUW MOES, driftig .
Wel, ouwe grappenmaker, heb jij me then slip op mijn knien
gespeeld ? We], heb ik van mijn leven ! heb je nu n o g al wilde
kuren en je bent nog wel ouderling ! (de bleekers schateren het uit ;
de parapluie onder zijne voeten bemerkend) Til je voet op, man! 't Is
waarachtig schande, mijn paraplu ! Je bent een lompert !
EEN KRANTENJONGEN, buiten .
(roepend) Kranten ! Amsterdammer . . .
EEN KOEKEBAKKERSJONGEN .
Zoute krakelingen .
DE KRANTENJONGEN .
Handelsblad . . .
DE ANDERE .
Boterjanhagel . . .
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DE KRANTENJONGEN .

Haarlemmer . . .
DR ANDERE .

Uitersche theerandtjens !
(Allen zjn opgeslaan, zoeken hun bagaadje en dringen naar de open
deuren, waarvaor men eenige wagens ziet stoan ; alien dringen en
slooten am de eersle le zijn .)
SPOORWEGBEAMBTE.

Derde klasse, vooruit!
VROUW MOSS,

(Ze is de achterste en heeft werk am al haar goed bijeen to pakken .) 't Is waarachtig schande dat ze je niet een handtjen helpen . 't Is
me een direktie! (lot de anderen .) 'k lieb toch mijn plaats betaald!
Dringen jelui zoo niet, je hebt al den tijd !
SPOORW EGBEAMBTE .
Instappen ! Derde klasse, v o o r u i t!
VROUW :NOES .

Hoor me then loeris eens jachten I Hij moest me liever bier komen helpen ! ( de dubbele deur ter rechter wordt apengestooten en Kornelis stui ft verwilderd binnen .)
7C OR N ELIS .

(Vrouw Moes bemerkende .) 0, vrouw Moes, help me! Ik kan
geen kaartjen meer krijgen en ik m o e t mee . Ze zitten me op de
hielen !
VROUW MOES .

(terugdeinzende .) Ben je . . . ? Zit er bloed aan je handen? . .
KORNELIS .

Bloed ? Wat meen je? Bloed? Wel neen . Ze zitten me achterna
omdat ik bedrogen ben door den patroon . . . . Ach, lieve vrouw
Moes, om den wille van mijn lieve zuster, die je als een moeder
hebt opgepast, help me aan een kaartjen !
VROUW MOES .

Daar heb je 't mijne om den wille van je zus ! (hij wil haar omhelzen .) Maak dat je weg komt ! ( h~i snelt been.) Arme jongen, neen
er is niets meer van een pauw aan je !
EEN STEM BUI'rEN .

Afluien !
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VROUW Mors, haar bagage opuenzend .
Ze zullen mij er nog wel inlaten . (een der aclzterdeuren wordt gesloten .) Hei, hei, ik moet er nog door! (op den drenzbel derandere
deur staande, beladen en bepakzt zoodat ze den doorgang geheel verspert.) Ik m o e t ea ik z a 1 er in !
(Twee dienders vliegen de zldeur door en ijlen naar den achtergrond .)
FEN DER MENDERS, tot Vrouw Aloes,

Laat ons door!
DE TWEEDS .

Ik zag er hem in gaan !
VR UW MOES,

Ik laat me niet kommandeeren !
DE EERSTE .

Ik gelast je ons door to laten .
VROUW MOES

Eerst moet i k er door. (naar buiten roepend) Hei daar, wacht even
Ik m o e t en ik z a 1 er in ! (het stoomjluitjen : de trein r dt weg .}
Wel verdraaid, to laat ! (tot de dienders) maar jelui komt toch ook_
to laat ; dat 's een troost .

ZES JAAR LATER .

VIERDE BEDRIJF .
ACHTSTE TAFEREEL .
Een kamer by van Ommeren, sclzanzel,,enzeubelden slechts flauw
verlicht . Een deur, die met een blink opengaat, op den achterrond. Een dear links op d n voorgrond ; op den achtergrond
een lrapjen, dat near een opleamert/'en leidt . B~v hethaardvuur
ter z jde een ruw houten tafel. Sloelen met matte zittingen.
VROUW VAN OMMEREN, zeer verouderd, slaat aan de tajel, en
sn dt eenig roggebrood en zet hofie . LIzE zit aan de lafel,
met eenig naaiwerk bezig . Zij is zeer eenvoudiggekleed en even
als Vrouw van Ommeren in diepen rouw . Z~j ziet steelsgew/ze
Vronw van Ommeren aan ; deze zvisckt zich ter sheiks een traan
uit het oo,-.

EF.RSTE TO 0NF.EL .
VROUW VAN O\t)IEREN, LIZE.

LIZE .

Och, ik kan u niet zien schreien, moedertjen! We zijn zwaar be
proefd, maar hebben we niet nog veel reden tot tevredenheid? Hebben we elkakr niet gevonden ?
VROUW VAN OMMEREN.

Ja, dat hebben

we. Engel, als we jou niet gehad hadden, wat
I6
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was er dan van ons geworden ? Arm, verlaten zouden we op de
waereld gestaan hebben .
LIZE.

Toch niet ! Ge moet me niet grootsch maken, Als a mij niet hadt,
dan zou u tocb Klaartjen, de gelukkige vrouw en moeder, nog
hebben .
VROUW VAN OMMEREN .

Ja, dat is een zegen van onzen lieven peer, dat ze nog zoo'n
goejen man heeft gekregen en in haar eer is hersteld . Maar, kind,
zij heeft andere banden ; jij behoort ons geheel, jij bent ons kind .
Lize, zeg bet mij ronduit, heb je er geen berouw van, dat je na
den dood van je vader al wat hij bezat den armen hebt gegeven,
en met ons bent komen wonen, ver van ons dorp? Spreek vrij nit,
zoo als bet op een dag als van daag past .
Ll ZE.

Een dag als van daag! Dus u dacht er ook om! Zijn zesden verjaardag na zijn vlucht, zijn eersten sedert zijn dood! (zij barsi in
tranen uit.)
VROUW VAN OMMEREN .

Arm, lief kind! Maar stil, stil ! Mijn goeje man heeft er nog niet
van gesproken . Hij is den dag misschien vergeten ! Hij heeft ook
zoo veel to zorgen, want de moezerij brengt nog zoo weinig op .
Maar andwoord mij op mijn vraag, lief kind !
LIZE .

Moedertjen, als ik bet nog eens moest doen, dan dee ik bet weer .
Alles kan ik mijn vader vergeven, maar niet, dat hij bet mij onmogelijk heeft gemaakt zijn nagedachtenis to eeren . En 't is zoo vertroostend voor een kind, vader en moeder na hun vertrek in liefde
to kunnen gedenken . . . Kom, ik wil weer niet zwak wezen !
VROUW VAN OMMEREN .

Jij zwak? Wie zou dan wel sterk mogen heeten' Een kind, in
weelde opgevoed en met ons armoe lijdend ; een meisjen, dat bet
liefste moest verliezen en nog ons weet to troosten !
LIZE.

Daar komt Vader. We moeten glimlachen, we moeten vroolijk wezen . (Terwiji van Onemeren binnentreedl.) Dat zal een lekker kopjen
wezen, moedertjen! Ik wed dat de koudste daarbij warm zal worden .
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TWEEDE TOONEEL.
De vorigen ; VAN OMMEREN met lang wit hair en zeer verouderd
gezicht . HHj is ook in den rouw ; een strik aan z?Vn pet . H
gaat evenwel rechtop en z~n blik is niet meer zoo schuw als
vroeger .
VAN OMMEREN .

Nu, daar zal ik de proef eens van nemen . Ik voel geen handen
of voeten meer .
L(ZE.

Uit den moestuin zal er niet veel meer to halen wezen . Kom, u
moet nit eens dicht bij 't vuur gaan zitten . U moet Hein nu maar
laten spitten en graven, vooral op een Zondagmorgen .
VAN OMMEREN .

Den armen stakkert gaat het nog slechter of dan mij . We zullen
morgen niet veel naar de markt kunnen brengen . (Z!Yn vrouw schuins
aanziende, die sick afgekeerd houdt en hare oogen afwiseht .) Maar
daarom niet getreurd ! We hebben wel voor heeter vuur gestaan . 0,
't is of ik weer jong ben geworden, sedert ik niet meer dienstbaar
ben . . . Maar Lize, je doet wel of je me hoort, maar je hoort me
niet .
LIZE .

Wel zeker ! We zullen van daag de flesch wijn open trekken, die
we nog over hebben - u weet wel van moeders laatste ziekte . Morgen een extra-les en dan is de flesch weer verdiend. En dan zullen
we van middag eens recht huiselijk . . .
VROUW VAN OMMEREN .

Denkende aan hem, die van daag verjaard zou zijn als hij nog
leefde .
VAN OMMEREN, zich voor het hoofd slaande .
En d a t kon i k vergeten . (omhoog blikkende, fluisterend.) V e rg e e f mij, mijn jongen !
LIZE .

Maar u heeft ook om zoo veel to denken! U hebt zoo hard to
werken ! En zonder dat bet iets belpt . Och, we zijn zoo erg ellendig
VAN OMMEREN .

Ellendig! (beiden omarmend.) Dat waxen we eens toen de rampspoed ons nog to machtig was. Toen Klaartjen nit ons oog was
verdwenen, toen onze jongen, van moord en diefstal beschuldigd,
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als een wild dier werd nagezet, toen schreiden we . Maar toen de
tijding tot ons kwam, dat hij . . . bij Algiers . . . het leven had gelaten . . . toen hielden we ons goed, niet waar, Vrouw, niet waar,
Lize ? Weet je, hoe dat kwam ? Omdat we in de geleden smart ons
zelven hadden leeren kennen en in het diepste diep van oils zelven,
daar woont God !
VROUW VAN OMMEREN .

Al heeft hij daarvan geen weet meer, toch won ik dat zijn onschuld bewezen kon worden .
VAN OMMEREN .

Als dief wordt onze Kornelis niet meer vervolgd, daar de f 30 .000
door onze Lize werden betaald . Maar de beschuldiging van moord
blijft bestaan .
LIZE .

Goddank, dat we hem dat verdriet ten minste bespaarden ; hij
heeft nooit van die beschuldiging geweten . Een stem in mijn binnenste fluistert mij, dat de dader nog eens ontdekt zal worden .
VROUW VAN OMMEREN .

Kornelis k a n het niet geweest zijn . Een oogenblik heb ik gevreesd,
dat de wrok hem to sterk was geweest ; maar sedert ik hoorde, dat
Mijnheer Reaal zijn gouden horloge ontstolen was, geloofde ik 't
niet meer. Maar, Lize, daar valt mij iets in ! Och, ik spring van den
hak op den tak, maar ik blijf alles ook zoo donker inzien . Heb je
nooit je Tante Moes geschreven hoe je voor ons sloven en zwoegen
moest? Ze heeft zoo'n goed hart en ze hielp ons wel, toen we de
moezerij begonnen .
LIZE .

Neen, Moeder! Tante moet mij naderen, ik doe het haar niet.
Tante heeft een goed hart, maar een forschen voet, en de eigenaardigheid om alles er mec to vertrappen, wat ze laag bij den grond vindt.

DERDE TOONEEL .
De vorigen ; HEIN met verwilderde oogen, hef hair laag op het
voorhoofd, veel verouderd, op den drempel .
HEIN.

Ik heb den schat gevonden - ik heb er jaren naar gegraven,
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maar Satan liet niet toe hem to vinden . Nu heeft Griet hem mij gewezen . Baas, Vrouw, komt gauw, anders wordt hij gestolen .
VAN OMMEREN .

Sla wat om, Vrouw ; laten wij den simpele tevreden stellen! (Beiden gaan naar buiten .)
LIZE, alleen .
Kracht om to dragen, wat mij is opgelegd! Zou bet vermoeden,
zoo lang al bij mij aanwezig, nooit waarheid kunnen worden ?
(De anderen komen terug ; van Ommeren houdt een besljkt zakjen
in de hand.)
VAN OMMEREN.

Zie eens, kind, wat onze lieve Heer ons zendt! Goud, alles goud!
(Line gr~pt er naar .)
HEIN, haastig haar hand onderscheppend.
Op then schat heb j ij geen recht
LIZE .

Niemant van ons, Lees die letters . . . J . S . staat er ; dat beteekent :
Jakob Stufken . Ik heb dat zakjen met die letters moeten merken .
Hein, hoe komt dat geld, dat uit de kist van mijn vader werd gemist, hier ?
VAN OMMEREN, aarzelend.
Neen, ik mag dat geld niet aannemen .
HEIN .

Waarom niet, Baas? Ben je dan niet arm? Hebben we danniet
genoeg to doen om iets in de maag to krijgen ?
VAN OMMEREN .

Op dat geld ligt misschien een vloek . . . en toch . . !
hem het zakjen uit de hand nemende en het raam uitwerpend.

LIZE,

Op dat geld ligt de vloek van de armen, Vader!
VROUW VAN OMMEREN, half laid.
Lize, we hebben geen halve gulden meer in huis!
VAN OMMEREN, 't hoofd buigende.
Je deedt goed, lief kind! Je hebt me een les gegeven ; een gevoelige, maar die ik verdien .
LIZE.

Neen, Vadertjen, geen les ! U hadt bet u zelven ook al gezegd . Maar
weet u wel, dat bet kerktijd is geworden ? (Ze krijgt een dik kerkboek, dat Vrouw van Ommeren aanneemt .)
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VROUW VAN OMMEREN .

Heb je geen lust met ons mee to gaan? (De kerkklok bomt in de
verte .) Ik laat je niet graag alleen achter .
VAN OMMEREN.

Vraag dat niet, Vrouw ! Als onze Lize er behoefte aan had, dan
zou zij t wel uit eigen beweging doen .
LIZE .

Nog niet, Moedertjen, later misschien! (tot de beide oudtiens.) Zult
u nu w el goed op elkandei passen? Moeder kan niet heel goed meer
zien en Vader is niet meer zoo vlug ter been . Denkr, dat ik niemant meer als u beiden op de waereld heb . 't Is van ochtend heel
koud, stopt er u dus goed in ! (Moeders zwaar kerkboek op vaders
arm leggend.) Daar had een ander voor 25 jaar u zeker met mek
hoeven to belasten, want u hadt bet zelf wel opgenomen . (Schertsend.) Wat de mannen toch al het ridderlijke, dat hun eigen is, afleggen met de jaren ! Nu, tot straks, lieve oudtjens, ik wacht u met
iets warms op . (Beiden of door de deur op den achtergrond.)

VIERDE TOONEEL
LIZE, alleen aan het venster ; ze naoogend.

Daar gaan ze! Zoo had ik ook eens gehoopt to gaan aan z ij n
arm ! ( Ze neemt nit een kas jen een dik schr jfboek en een stukjen opgerold papier ; z ontrolt het.) Zijn ring! Den ring, then ik hem gaf
toen ik nog h o opt e, toen ik nog g e 1 o o f d e aan geluk ! Ik ben
zoo moede!
neemt het boek op, rnaar legt het neer en schuifl het
van zich .) Neen, ik heb geen moed van daag mijn dagboek to openen, mijn gedachten aan hem, daarin neergeschreven, nog eens over
to lezen . (peinzend .) Hij had zich zelven leeren overwinnen1 Hij, die
vroeger geen band verdroeg, leerde zich voegen in de kluisters der
strengste krijgstucht . Bij het vreemde legioen to Algiers ingelijfd ;
officier geworden ; door de kogels gespaard, maar door die vreeselijke ziekte gedood . . !
66jft metgebogen hoofd een w jle neerzitten .)

(Zj

(Zj
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VIJFDE TOONEEL.
De vorige. HEIN komt met stoffer en vaagdoek binnen .
HEIN, neuriend, zonder Lize to bemerken .

Wie joeg de vijand op de vlucht? Chasse .
Ja, hij is dood ! Niemant is me hier beneden meer to veel ! Griet,
zorg jij voor den jongen als hij hij je in de maan is gekomen en
zeg hem . . . neen, zeg hem niets . . . ze mochten het bier eens h ooren .
(neuriend.) Wie joeg den vijand op de vlucht? Chasse .
Chasse, Chasse, Chasse !
LIZE.

Je schijnt in een goed humeur, Hein !
HEIN .

He, wat? Wat heb je gehoord? Wat heb ik gezeid?
LIZE.

Wat m o e s t ik hooren ? Wat k o n je zeggen ?
HEIN .

Zoo, wou je me uithooren, jufvrouw Stufken? Neen, ik vertel
niets, weet je ; ik heb niets to vertellen . 't Is toch wel waar, dat hij
dood is, morsdood? Daar heb je een tientjen voor je boodschap !
't Is bekend goud . . . uit je vaders kist.
LIZE.

Dat je een dief bent, dat weet ik .
HEIN, dreigend.

Een dief !
LIZE .

Misschien n o g iets anders . (met beteekenis) Griet in de maan fluisterde mij iets, toe . . . van nacht . . . Alles was stil ! ,Daar loopt Reaal ." zei zij . . . . „en zie je Hein daar achter het boschjen met
het geweer van den tuinbaas in de hand ? Hij legt aan . . . ziet of
niemant hem bespiedt, want hij wil dat een ander voor den moordenaar zal gehouden worden . . . . hij brengt den vinger aan den
haan . . . .
HEIN, klappertandend.
Zei ze dat? Zei ze dat? Maar je liegt . . . ? Adderjong, ik zal je
den kop inslaan! (h~V neemt een steel op en treedt op hear toe .)
LIZE .

(met kracht.) Moordenaar

(Hein deinst terug, laat den steel vallen
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en staat versteend.) (Ter z~Yde) De overspanning is voorbij . Ik vrees
hem . . . . Hij is tot alles in staat ! ( Zij verdw j,nt haastig in het zJ
vertrek.)

ZESDE TOONEEL .
HEIN,

alleen, dan

KORNELIS .

HEIN .

(Hij komt langzaanerhand nit z?Vn verdooving b!~ ; hij huivert.) Is
bier iemant geweest ? Griet, sprak jij tot me? Zei jij . . . ? Ik durf
het niet zeggen . . . Ik ben bang voor je . . . je kijkt me zoo door
en door . (kalmer.) Maar je kunt maar alleen met m ij spreken . (Er
wordt aan de buitendeur geklopt ; rillend) fin, hu, hu! Zouden ze
daar wezen . . . om me to halen?
(De klink wordt opgelicht, KORNELIS treedt binnen in elegance
winterkleeding van 1845, rijke moestaches, gebruind gelaae ;
een sabelhouw dwars over het voorhoofd, zijn nit sick! is kraciitig, mannel~k en meet weinig op dat van den vroegeren zoo
tengeren jonkman gelijken.)
KORNELIS .

Ben ik hier terecht bij baas van Ommeren ?
HEIN.

(barsch.) Ja! (Kornelis ontknoopt z~in overjas ; het lint van 't Legioen van Eer wordt zn hei knoopsgat van den onderrok zichlbaar .)
Wat zou dat? Wil je hem spreken? Na kerktijd dan weerom! Alleen z ij is thuis, Lize Stufken !
KORNELIS .

(hoog.) Verzoek dan Jufvrouw Stufken of zij de goedheid wil
hebben . . . (vriendelijker.) Maar ben jij niet . . . ?
HEIN .

Niet, then je denkt . 'k Heb Been naam meer . Maar je kunt haar
niet spreken en den baas en de vrouw ook niet . Ze spreken met
niemant meer . Ze huilen maar met mekadr sedert h ij dood is, vat
je, h ij die wegliep - je hebt er zeker wel vangehoord ? - 't Dorp
was er vol van, nu zes jaar geleden . . .
KORNELIS .

Kwam hier de tijding dat hij

. .?

HEIN .

Dood was, ja, de jongen die vluchten moest, ja we] .
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KORNELIS .

Welnu, ik breng tijding van hem .
HEIN.

(verschrokken.) Hij is toch wel dood? Hij ligt er toch wel onder?
KORNELIS .

yIer zij(le) Hij is gek geworden . (luid, goedig) Dien me aan, Hein!
HEIN .

Dat 's mijn naam, ja! Hoe heb je dien zoo gevonden?
KORNELIS, met nadruk, toch vriendel~Yk .

Dien me aan . . . als Mijnheer Hagen ; zeg dat ik de jufvrouw
noodzakelijk m o e t spreken .
HEIN, grommend.

Jufvrouw, jufvrouw! Een mooie jufvrouw . . . dochter van een vrek !
KORNELIS .

(hoog) Zeg dat flog eens!
(Rein ziet hem verschrikt aan en sluipt onderdanig been door de
z ,deur.)

ZEVENDE TOONEEL .
KORNELIS alleen, dan LIZE.
KORNELIS .

Zij gelooven aan mijn dood . . . Ik wilde alien verrassen ! Maar
de vreugd kan hen dooden . Zeker herkennen ze me niet terstond .
1-lier leven ze dus met elkaAr! Daar zaten ze! 0, 't is bier beilige
grond ! Maar welk een armoede ! Daarvan repte Lize in haar brieven met geen enkel woord . Ik hoor een lichten voetstap . Dat zal
de hare zijn . Ik huiver . . . 't is van vrees en zaligheid beide . Vreugde
kan dooden . . . Laat ik mij bedwingen . . . Goed, dat bet bier half
donker is . (Line treedt binnen .) Heb ik de eer Jufvrouw Stufken . . ?
LIZE .
(ontroerd.) Die stem! (buigt licht toestemmend) Mijnheer Ilagen?
KORNELIS .

Ik hoor dat bier zware rouw gedragen wordt .
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LIZE.

Mag ik weten wat ons de eer van uw bezoek verschaft, Mijnheer ?
KORNELIS .

Voor weinige dagen nit Algiers hier aangekomen . . .
LIZE.

Komt u . . . ? komt u ons de laatste groeten brengen van . . ? (zl
brengt haar zakdoek voor de oogen en schreit.) Vergeef mij, Mijnheer !
Ik dacht dat ik krachtiger was geworden onder de smart .
KORNELIS .

Ik was z ij n vriend, jufvrouw! Ik behoef er dus niet bij to voegen
dat ik de eer heb u to kennen .
LIZE .

Hij was dapper, niet waar?
KORNELIS .

Reeds als onderofficier op het slagveld gedekoreerd . Hij klom op
tot majoor .
LIZE .

Ik ontving den ring terug, lien hij altijd zeker aan den vinger
droeg .
KORNELIS .

Altijd . In het gevecht was die ring zijn talisman, in de tent een
herinnering aan het reinst en het heiligst, zijn wapen tegen de zonde,
zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde
LIZE .

(heftig bewogen .) Die stem, die woorden !
KORNELIS

Lize !
LIZE.

Hij is 't . Hij is niet dood ! hij 1 e e f t !

(zij

zinkt in z~Vn armen .)

KORNELIS .

Op aard zal er voor ons maar eene scheiding zijn en die is, hopen we, nog verre .
HEIN .

(roepend aan de andere zij der buitendeur .) Daar komt de baas
met de vrouw aan. Zorg dat ze een warm kop koffie hebben ! ( hij
steekt het hoofd near binnen, beiden arm in arm ziende,) Wat is dat ?
Griet, Griet, hij is niet dood I (hij snelt been.)
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LIZE.

(angstig.) Ze mogen je niet zien . Ze zouden 't besterven . Tegen
de smart zijn ze gehard geworden, tegen de vreugde nog niet . Spoedig, Kornelis, d a a r been! (zij dringt hem het trapjen op ; z~i werpt
kushandjens naar de gesloten deur.) Neen, zoo lief kan hij mij niet
hebben als i k hem heb .

ACHTSTE TOONEEL.
en ZIJN VROUW, die vermoeid en verkleumd binnen treden . KORNEI .IS onzichtbaar. Lize neemt rmoeder
den zwaren b!Vbel of then het nude vrouwtjen met moeite droeg,

LIZE, BAAS VAN OMMEREN

VROUW VAN OMMEREN .

Wat is 't bitter koud ! Kind, heb je gehuild ?
VAN OMMEREN .

Nu, krijg ik niet een zoen ?
(Lize neuriet een vrool~ik lied en helpt nzoeder haar omslagdoek
afdoen.)
VROUW VAN OMMEREN.

Lize, wat ben je vreemd! Man, z i e je wel, h o o r je wel?
LAZE .

(dwingt de oudtjens plaats to nemen .) Vader, Moeder, ik ben wat
geschrokken, of neen, dat niet . Er zijn smartelijke herinneringen bij
mij opgewekt, die toch heerlijk zijn . Onder kerktijd is er iemant
geweest, die Kornelis goed had gekend . . . . die tot in bet laatste
oogenblik . . .
VAN OMMEREN .

Zoo, zoo! Van omen lieven zoon vertelde hij .
LIZE.

Waar wil u been, moedertjen ? (7,e treedt deze, die naar 't opkamer jen wil, haastig in den weg.)
VROUW VAN OMMEREN .

Ik wou wat gaan halen . . . En dan - ik denk bet liefst aan Kornelis, als ik heelemaal alleen ben .
LIZE .

Neen, nu moet u aan hem denken terwijl wij er bij zijn . (Snel.)
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Hij was een forsch man geworden ; hij kreeg een diepe wond aan
't voorhoofd : hij was de dapperste van 't heele leger . Hij was sterk
als zijn tamboer-majoor en toen kwam de ziekte ; maar hij had zijn
lichaam gespaard . . , en toen de vreeselijke ziekte kwam, toen stier .
ven er honderden om hem been, die hij nog oppaste .
VROUW VAN OMMEREN.

Ja, zoo was hij, een goed, lief hart ! (van Ommeren aanziende .)
Zoo heb i k hem alt ij d gekend,
LIZE .

En toen werd h ij o o k ziek
VAN OMMEREN .

Wij moisten immers dat hij de ziekte kreeg. Later meer, Lize
LIZE .

Neen, Vader, wat i k weet, weet u nog niet . Hij is aan d i e
ziekte niet gestorven . (Snel) Men was wel bang dat hij sterven zou,
toen de kolonel van zijn bed been ging, en die kolonel sneuvelde
een our later, zoodat hij zijn brief niet terug kon nemen, die one in
den rouw deed gaan ; want, is 't niet waar, als we dien brief niet
gekregen hadden, dan waxen we niet in den rouw gegaan . . ?
VROUW VAN OMMEREN .

Kind, wat hazel je toch?
VAN OMMEREN.

Wat meen je toch?
LIZE.

(Snel.) Dat zijn vriend, dien ik sprak, Kornelis nog wel veertien
dagen, nadat de kolonel ons Kornelis' einde berichtte, g e z o n d heeft
gezien en gesproken en . . . als die kolonel gedwaald heeft, wat hebhen we dan voor bewijs dat Kornelis dood is?
VAN OMMEREN .

Dat 's waar, dat 's waar
VROUW VAN OMMEREN .

Och, vlei je toch niet, beste man !
VAN OMMEREN.

(bevend.) Maar boor je dan niet wat ze zegt? Die vriend gelooft
niet aan Kornelis' dood en Lize ook niet meer ; daarom neuriede
ze straks zoo vroolijk .
LIZE .

Juist . . . ik geloof niet meer aan zijn dood ; ik geloof aan zijn
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leven . • . aan zijn terugkeer. (Z!V steunt hij herhaling (p den rug van
een sloel • Vader en moeder hebben elkaars hand gevat ; een oogenblik
van stilte .) Zijn beste vriend is hier -- en die vriend zegt dat Kornelis ook spoedig hier zal komen .
VROUW VAN OMMEREN .

Ik voel 't : hij is hier al .
LIZE.

Ja! (ter z~Vde) Goddank, de vreugde heeft hen niet gedood !
VROUW VAN OMMEREN .

Daar in die kamer - ik mocht er straks niet naar toe . Man ik k a n niet alleen gaan - ik d u r f niet, maar hand aan hand . . !
(op het trapjen staat Kornelis .)
KORNELIS .

(de armen uitbreidende .) Moeder, Vader! (hij knelt heiden in dear •
men ; Lize knielt bij hen neder ; eenige maten zachte muziek •)
VROUW VAN OMMEREN .

Mijn jongen !
VAN OMMEREN .

Officier en ridder! Wat ben ik vroeger verblind geweest
LIZE .

Nu moet hij tusschen u beiden in gaan zitten .
KORNELIS .

En van avond ga ik aan 't vertellen . Alleen moet ik u mebdeelen,
dat we in de volgende week een bruid hier aan huis krijgen, ten
minste als u beiden goed vindt, dat uw zoon met Lize trouwt . (met
beteekenis) Ik leerde gehoorzamen, Vader! (Line door het venster
ziende, geeft een jlauwen gil,) Lize, wat heb je
LIZE•

Vlucht, Kornelis, vlucht . . . !

NEGENDE TOONEEL .
De vorigen, EEN INSPEKTEUR VAN POLITIE, een vijftalgerechtsdienaars
op den achtergrond. HEIN staat achter hen en spiedt in het rond .
HEIN, op Kornelis w!jzende .
Dat is hij ; je kunt er op aan .
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DE INSPEKTEUR .

Is u Kornelis van Ommeren, voor zes en een half jaar het land
ontvlucht onder verdenking van moord?
K ORNELIS.

Van moord?
DE INSPEKTEUR .

Is u werkelijk die jonkman ?
KORNELIS .

1k ben Kornelis van Ommeren . Maar wat heeft dit alles to beteekenen? Hein, hoe kom je in handen der politic? (Schertsend.)
Als exstrooper toch niet ?
HEIN .

(achter de politieagenlen verscholen.) Dat 's Satan . Pakt hem!
DE INSPEKTEUR .

Mag ik u verzoeken ons to volgen ?
KORNELIS.

Maar waarom ?
LIZE .

(jluisterend.) Ge wordt verdacht van den moord op Mijnheer Reaal .
Wij verzwegen u dit altijd, vergeving!
KORNELIS .

Werd Reaal vermoord? En i k zou dat gedaan hebben
DE INSPEKTEUR.

Het rijtuig is gereed !
VROUW VAN OMMEREN .

Laat hem ten minste tot van avond bier . We hebben hem p as
terug gekregen !
HEIN .

Griet, gooi nit de maan een zwaren steen op mijn hersens !
LIZE

(Met Kornelis naar Hein tredende.) J ij bent de moordenaar . Loochen 't als je durft .
HEIN .

(in elkadr z~gende.) Ja, ik ben 't . Laat me nu los, Satan !
DE INSPEKTEUR.

Maar, Jufvrouw, de bekentenis van een krankzinnige is niet voldoende om Mijnheer . . .
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LIZIt .

Er werd diefstal bij den moord gepleegd . Hein, waar hebt je 't
gouden horloge van Mijnheer Reaal verborgen ?
REIN .

Onder den wingert hier om den hoek, (Een der Gerechtsdienaars
verw~Vdert zich.) Graaf er maar dadelijk naar - Goddank, Satan is
weg. Voer me Inaar meb, ik zal alles bekennen ; die jongen weet
van niets .
KORNELIS.

Ik verpand mijn woord van eer, Mijnheer, dat ik me niet uit het
land zal verwijderen . (Dc dienaar komt terug en overhandigt den
Insftekleur een besl~kt ;bakjen, waarin een horloge.)
VAN OMMEREN .

Ja, dat is Mijnheers horloge !
DR INSPEKTEUR .

Hoewel ge onder toezicht der politie blijft, Mijnheer, vind ik toch
voor het oogenblik geen vrijheid u to arresteeren. (H vertreki met
een bulging jegens Kornelis. Hein gaal tusschen de Gerechtsdienaars
mee .)
LIZE.

Thands zijt ge waarlijk m ij n, waarlijk o n s !
KORNELIS .

Krachtige, groote ziel, moet ik u dan a I 1 e s danken ? Vader,
Moeder, w a t we zijn, we zijn het door h a a r ! (beide oudfens
knikken toestemmend) .
L[ZE.

(vroolijk .) Wilt ge wet zwijgen ! ( ernslig) Wat we zijn, zijn we
door een hooger Wezen, dat de smart in ons hart zendt als de engel Zijner liefde .
(De klink der achterdeur gaat op, een Postbode op den drenpel
met een brief in de hand.)
DR POSTBODE .

Drie stuivers als je blieft .
KORNELIS.

(zijn beurs kr~gend.) Dat zal nu het eerste geld zijn, dat ik voor
mijn vrouw betaal . (Postbode af.)
LIZE.

Van Tante Moes! (z ~j leest .)

,Als je je nog herinnert dat je een
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oud-Tante hebt, kom dan dadelijk . Als het hoogmoedsduiveltjen, dat
nu al zes jaar lang alleen het woord gehad heeft, nou ereis stom wil
warden, dan zie ik je van avond aan de bleekerij . 1k wil met je
afrekenen . Je Tante : leida Moes ."
Daar moet veel gebeurd zijn . Ze spreekt van het hoogmoedsduivel t j e Dat is Tante niet in haar gezonde dagen ; want toen hield
ze niet van verkleinwoordeu .
KORNEL{S .

Ze heeft me voor zes jaar bij mijn vlucht voortgeholpen . Dat vergeet ik niet . Lize, je gaat immers?
LIZE .

Dadelijk . Al had ik geen brief gekregen, dan zou ik n u t o c h
zijn gegaan .
KORNELIS .

En we volgen haar op den voet, niet waar, Vader en Moeder?
Wij hebben het brave wijf o o k voor zoo veel to danken ! Lize, ik
bestel een rijtuig voor je
(De g ordijn volt.)

VIJFDE BEDRIJF .
NEGENDE TAFEREEL .
Zitkamer b~V ITrouw Moes, net maar burgerl?Vkgemeubeld . Deur
op den achtergrond en ter zijde ; de laatste voert naar de slaapkamer . LIZR komt op met TRUI en KRELIS .

EERSTE TOONEEL .
TRUI .

De vrouw is miserabel slap . Ze laat dan erg armoejig de veeren
hangen. Ze heeft je zeker niet laten roepen, want ze heeft erg den
dikkert aan je gekregen sedert . . . je weet wel . . .
LIZE.

(eenigszins ongeduldig.) Dien mij aan !
TRUI .

Wel, Heere mijn tijd!
LIZE.

Heb je me verstaan? (Trui gaat knorrig naar binnen .)
KRELIS .

Ik geloof dat de notaris nog binnen is . Je zult je vingers ook
niet blauw tellen aan de vrouws duiten ! 's Jongens, 's jongens, 't is
groot geworden met haar mans familie. Daar heb je den scheele,
een spullebaas hebben ze me verteld . . .
LIZE .

Ik weet . . . de Muziekmeester Stevens .
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TWEEDE

TOONEEL.

De vorigen ; VROUW MOSS, door Trui ondersteund . Zij heeft een
schoudermantel ont . Uitgeteerd, met holle oogen .
VROUW MOSS,

knorrig.

Ik kan wel alleen loopen . (tot Krelis .) Sta jij di ar je tijd weer to
verpraten ? Je bent toch een dagdief . Geef me den stoel ! (z~ wordt
door Lize in den leunstoel geholpen .) Ik kan wel . . . ik kan wel . . .
Wat een drukte voor e e n mensch ! Ga jelui aan je werk ! Ik heb
met haar to spreken .
TRUT, tot Krelis, onder 't heengaan.
Ze is t o c h op 'r tijd gekomen ! Ze krijgt de duiten

DERDE

TOONEEL.

VROUW MOSS, LTZE,

VROUW MoES,

later de Dienstboden.

zwak, maar bij wile de oude .

Ben je eindelijk daar? Wel zoo, ik moest je laten roepen ! I k
moest de minste wezen, anders was de Jufvrouw zeker nog wat weg
gebleven . Oh . . . I (z~j test zich in de lendenen .)
(Lize haalt uit het naastb~jz~Vnd vertrek een kussen, stops dat Tante
in den rug, knielt b haar veer, neemt haar hand en kust die .)
VROUW MOSS.

Wat doe je ?
(zij schreit een oogenblik maar poomt
bet to verber;en, ten laatste :)

LIZE

Vergeef het mij, Tantelief, dat ik zoolang weg bleef, maar na
hetgeen er is voorgevallen, k o n ik de eerste niet wezen .
VROUW MOSS .

Niet de minste wil je zeggen . Mijn Bet had anders gehandeld .
Hoe kom je er toch aan? Maar ik geloof waarachtig dat je eer
m ij n kind dan het h a r e bent . (Z/' streelt haar lokken ; eensklaps
van toon veranderende) Dat vrije leventje bevalt je zeker heel goed?
(In zich zelve, fluisterend.) Daar komt hij weir, de koorts ! (Ze vermant zich en vervolgt .) Les Beef je . . . jawel, op stoel en stoof leer
je ze lezen . Onze meester bier moet er ten minste nog bij loopen .
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LIZE.

Ik hoop dat hij 't beter moge doen dan ik .
VROUW MOES .

Doe jij 't dan niet goed ? Waarom het dan gedaan ? Ik had
altijd hekel aan dat ploeteren en morsen zonder dat er iets schoon
wordt . Je hebt den baas en zijne vrouw lief, he ?
L1ZE .

Als mijn eigen ouders . . . als mijn moeder.
VROUW MOES.

Wel zeker ! Leg maar dat je nooit iemant zoo lief hebt gehad .
Alsof je boven den grond nog Been eigen familie hadt .
LIZE.

Had ik die, Tante ?
VROUW MOES.

Krijg een stoel en ga tegenover mij zitten ! Ik heb de koorts
weer. 't Is mijn laatste, dat voel ik, en ik heb je nog iets to zeggen . . . Je bent ouder geworden, en ik hoop wijzer . . . maar neen,
dat w e e t ik . Kind, wat je met je vaders geld gedaan hebt, dat zou
ik in jou plaats ook gedaan hebben ! 't Is er nit, en geen woord
daarover meer! (Z~i houdt op ; haargezichtbeweegtzichstuiptrekkend .)
LIZE .

Tante, Tante, laat ik u to bed brengen !
VROUW MOES, zich vermannend.

Hoe vindt je dat ik er uitzie, Lize 2
LIZE.

Slecht, Tante I Wat zegt de Dokter?
VROUW MOES .

Die kan niets zeggen, want die heeft me niet gezien .
LIZE .

Zelfs geen Dokter! Is u ook uitwendig veranderd, inwendig schijnt
u nog dezelfde
VROUW MOES .

Dat hoop ik ook.
LIZE .

Och, laat ik u in bed helpen !
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VROUW MOES.

(forsch.) Ik zal 't zeggen als ik 't hebben wil . (zachter .) Lies, als ik weg
ben - en dat zal gauwer gebeuren dan je denkt - dan moet je niet
vergeten dat Krelis me al tien jaar dient . . . (roepend) Aan je werk,
dagdieven ! Ik hoor je wel al zit ik hier . . . Neen, Mevrouw, uwe
heeft ongelijk. 't Was een oud taken, vol stoppen, en gelapt ook .
Ik zal uwe twee daalders vergoeden . Zeit owe dat bet nieuw is? Ja, bet
w a s nieuw, daar heeft uwe gelijk in . Geen cent meer dan twee
daalders, en dat 's alleen omdat ik uwe reeds tien jaar bewasschen
heb. (Line gaat naar den achtergrond en roept zachtkens : help
h e 1 p !) Wat wil je? Heengaan? Ja, dat is goed ! Ze wachten je
ginder. De ouden hebben bet meeste recht op je .
LIZE, de handen om haar hats slaande .
Neen, neen, Tantelief! Neen, hier behoor ik nu, en ik verlaat u niet .
VROUW MOES.

Ik wil dat je heengaat .
LIZE .

Maar mag ik u dan niet helpen
VROUW MOES .

Ik heb geen hulp meer noodig .
LIZE .

Uw Betje zal u wel dikwijls geholpen hebben .
VROUW MOES .

Dikwijls, dikwijls, kind ! 0, die tijd ! Blijf dan in Godsnaam
maar ! Je bent er ook de naaste toe . Lies, een glas water ! ( Lize
geeft het haar, maar Tante beeft z6o, dat zij het glas neemt en haar
laat drinken . Z!V neemt het hoofd der zieke en laat het legen haar
aanleunen . Tante is even ingesluimerd.)
KRELIS

en

TRUI,

op den achtergrond .

Hoe is 't met de vrouw ?
LIZE.

Heel erg . Konden we baar maar to bed brengen !
KRELIS .

't is haar klok nog niet Ze ging nooit naar kooi voor we er al
in waren .
VROUW MOES, opstaonde.
Afscheid nemen . Voor 't laatst wit ik mijn bleekveld zien en mijne
boerderijen . (de anderen bemerkende .) Wel, wat doe jelui daar? Waarom niet aan 't blok? De boel loopt toch verkeerd als ik er niet bij
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ben . (Zij wit opstaan maar valt terug.) Zoo lang ik er nog ben
zullen ze naar mijn pijpen dansen . (Krelis is heengegaan en ko,nt,
met al de diensiboden binnen . (Trees en droefheid staat op allergelaat .
Allen bllven zoo ver mogellk of den achtergrond.) Zoo, dan toch
nog aan 't week . Ik wou jelui voor 't laatst zien . Je hebt me gediend . , . 't was er wel naar . . . maar toch gediend . Heb jelui wat
op me to zeggen ? Zegt bet dan hardop, dat zij (op Lize wVzende,)
bet hoort.
KRELIS .

Je waart een goeje vrouw voor ons .
VROUW MOES .

Lieg niet. 't Woord ,goed" hoort er niet bij, Wees in je volgende
dienst wat meer bij de hand . Werk meer en praat minder, maar
blijf eerlijk en trouw, want dat was je, man! En wat heb jelui nog?
Gauw, of 't is to laat .
TRUI .

Je was miserabel sikkeneurig ; maar er komt geen die bet je verbetert . Je was best voor ons, al was je hard .
VROUW MOSS .

Lies, denk aan de stumperts! Benauwd, Lies! Jon wil ik hetwel
zeggen, Bid met me! Het Onze Vader, dat 's kort en krachtig, Lies!

VIERDE TOONEEL.
De vorigen . BAAS en VROUW VAN OMMEREN nzet KORNELIS Z
slutpen nader en knielen ont den stoel neer, LIZE bidt zachtkens
aan haar oor. Al de dienstboden vouwen de handen of schreien,
met den tip van het voorschoot voor de oogen . De dorpsklok
slaat langzaam zes slagen . B~Y de woorden : ,Vergeef ons onze
schulden," zinkt het hoofd der stervende neer .)
het ter s de geweken en tegen haar
aangeleund gelaat van Tante strookend.

LIZE,

Zij is ontslapen !
KORNELIS,

Een laatste kus!
de hand gedrukt!

de doode op hot voorhoofd kussende .
Dat is voor het spoorwegkaartjen, mij eens in
(De gord n vall,)

AANTEEKENINGEN
OP HET DRAMA : ZEGE NA STRIJD .

Had ik mij ook voorgenomen niet meer voor het tooneel to werken, toch werd ik steeds er door aangetrokken . Nauwelijks was mijn
roman : Het gezin van baas van Ommeren in het licht verschenen,
of het denkbeeld ontstond daaruit een drama to trekken . Den roman,
hoewel mij dierbaar, omdat er eigen herinneringen in leven, poog
ik niet to verdedigen, al is hij ook veel gelezen en door Inenigeen
goedgekeurd . Hij bevat een figuur, die ik niet alleen levensvatbaar maar ook bij uitstek geschikt beschouwde om in een drama
op to treden.
Na de inspanning, welke mij de bewerking van Struensee bad gekost en de uitputting die er op volgde ; na het hernieuwd blijk, Struensee had slechts bij la classe lettree ondersteuning gevonden dat tolken noch publiek genegen of in staatwaren een hoogere uiting
van dramatische kunst to huldigen dan scenieke bewerkingen van
romans, wier verdiensten soms alleen in de spannende intrige scholen, vond ik er behagen in, bedoelden roman to dramatizeeren . Ware
bet maar alleen om de waereld, waarin de personen optreden en om
den type van de kleerenbleekster, moest de bewerking, dacht ik,
genade vinden in de oogen van het schouwburg-publiek . Reeds was
mij ter oore gekomen, dat er sedert eenigen tijd, door tooneelartiesten, die vroeger deel hadden uitgemaakt van het Amsterdamsch
tooneelgezelschap, maar thands zelfstandig to Rotterdam optraden, een
nieuwe richting was ingeslagen, een richting, reeds voorlang door
Duitsche en Fransche artiesten, die van tijd tot tijd hier to lande
voorstellingen hadden gegeven, getoond, maar tot dus verre slechts

AANTEEKENINGEN .

2 47

zelden bier to lande gevolgd . Een echt hollandsch gedacht en fijn
uitgewerkt drama : Uitgaan, vertolkt in den zin als waarin bet geschreven was, had een storm van toejuichingen uitgelokt en tal van
misnoegden uit de rijen onzer beschaafden met de inheemsche tooneelkunstenaars verzoend . Ook daarom achtte ik bet tijdstip geschikt
voor eene bewerking als ik mij voornam en weldra ten einde had
gebracht. De ietwat tamme titel van den roman werd vervangen
door den meer klinkenden dan veel zeggenden van „Zege na Strijd ."
Dat Mevrouw Kleine tot bet tooneelgezelschap behoorde, 't welk
Tjasink heette to dirigeeren, droeg er niet weinig toe bij, om mij den
arbeid to doen ondernemen en lien to doen aanbieden aan de direktie op bet Leidsche plein . De aard barer gaven maakte haar bij
uitstek voor de rol van Vrouw Moes geschikt . Dit bleek bet eerst
op Zaterdag den len April 1872, toen Zege na Strijd, drama, getrokken uit Schimmels roman : „bet gezin van baas van Ommeren,"
door Ed, van den Hoeck, voor bet voetlicht kwam . Het was mij
een geheim gebleven, dat Mevrouw Kleine van Vrouw Moes een
boerin zou maken met een dialekt van over 't IJ . Misschien werd
zij daartoe verleid door bet echt-hollandsche hoofdsieraad, waarmede
zij zich als boerin mocht tooien of - wat ik eer denk - door de
traditioneele Pieternel, die in een nieuwjaarswensch op bet tooneel
nooit mag ontbreken en in een dialekt spreekt, waarvan in den loop
der tijden bet geheim der winding is verloren gegaan. Hoe dit ecbter
zij, de auteur had slechts dankbaar to zijn en to erkennen, dat de
afwijking van bet door hem gedachte de lijnen van zijn beeld verscherpte. d e kleuren er van verhoogde .
I-Iet door mij gesmaakte genot bij deze eerste voorstelling was
groot . Met enkele weinige uitzonderingen slechts bleek ieder der
spelenden op zijne plaats to staan . Mevrouw Stoetz als de vrouw
van den tuinbaas gaf mij in hare woning met man en aangenomen
dochter een tafereeltjen to aanschouwen, waarbij mijne bewondering
van de artieste wegsmolt voor mijn innige sympathie met de personen, die ik zag leven en lijden . Maar alien, hoe groot hunne verdiensten ook waren, overtrof Mevrouw Kleine als Vrouw Moes .
Ik herinner mij reeds als knaap Mevrouw Kleine to hebben opgemerkt evenals ik dat Peters deed . Het is mij een bewijs, dat reeds
toen de indruk, door hare verschijning teweeggebracht, levendig
was, al wist ik mij die niet to verklaren. Evenzeer als ik bij bet
zien spelen van : „De inspraak van bet bloed," treurspel van Wise-
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lius, als knaap naast mijn vader gezeten, mij den volgenden dag en
in de volgende jaren bij bet herdenken van bet genot op then
Maandagavond gesmaakt, mij van al de aangestaarde akteurs slechts
de persoonlijkheid van Peters herinnerde, zoo ging bet mij ook met
die van Mevr . Kleine na een voorstelling van Menschenhaat en Berouw, in welk tranenstuk zij toen als een snibbig kameniertjen optrad .
Jaren later zag ik haar in een Salon des Varietes, waar ik vooral haar
gave huldigde, om zich met bet voor to stellen charakter to vereenzelvigen
en dat betrekkelijk eenvoudig to doen, zonder dus, zoo als anderen
deden, in oogenblikken van emotie to schreeuwen of to fluisteren,
en in oogenblikken van kalmte to deklameeren . Toch trof mij toen
bet weinig zuivere barer diktie en de weinige distinktie barer manieren .
Daaruit viel of to leiden, dat haar verleden en haar heden van eigen
studie moest leven en dat de kring waarin zij verkeerde, voor die eigen
studie niet zoo gants voordeelig was . En toch wat verrassende
waarheid, wat meeslepende eenvoud, wat bewonderenswaardig juiste
intonatie, wat lichtvonken in de charakteropvatting soms, bij de voorstelling van de meest laffe vaudevilles en de nog smakeloozer melodramaas, die in bet steeds overvol cafe-theater, omstreeks bet midden
onzer eeuw bet lievelingsgerecht mochten heeten der Amsterdamsche
burgers, voor welke bet Leidsche plcin to deftig en to verveelend was !
Hoe kon die vrouw, zonder literaire opleiding, zonder beschaafde
omgeving - bet een en ander sprong ieder toeschouwer maar to
spoedig in bet oog! - zich zoodanig hebben weten to ontwikkelen ?
vroegen honderden zich met mij in die dagen af. Was 't niet bet bij
haar inwonend scherp verstand, dat haar de dingen rondom zich
deed ontleden en beoordeelen ? De distinktie mocht haar dikwijls blijken to ontbreken, waar deze evenwel niets anders is als een slaafsch
volgen van de uitwendige vormen der beschaving, mis ik haar gaarne
in ruil voor de - zij 't ook ruwe - oorspronkelijkheid, welke eigen
blik en opvatting waarborgt . En ook bet fijn oordeelend verstand, dat
een dergelijke oorspronkelijkheid vergezelt, weet zich, als de omstandigheden daazvoor gunstig zijn, de vormen der beschaving toe to
eigenen . Ook daarvoor leverde Mevrouw Kleine zelve een overtuigend
bewijs. Toen de tooneeltoestanden veranderden en de Move meer
en meer gedempt werd tusscben beschaving en tooneel, toen de verbetering van de Tooneelspeelkunst een volksbelang en de Letterkunde
de natuurlijke bondgenote werd geacht van den Schouwburg, toen
de ontwikkelden toetraden en niet meer konden worden geweerd en
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de artiesten zich aan de omhelzing der nieuwe vrienden niet langer
konden onttrekken, al lieten zij zich die aanvankelijk slechts schoorvoetend welgevallen, was zij de eerste - bijna zou ik zeggen de eenige die begreep, dat er een nieuw morgenrood was aangebroken en er
een toestand was ontstaan, welke der waarachtige gave de gelegenheid bood to verkrijgen wat zij steeds had gemist . Mevrouw
Kleine verwierf er bet eenige door wat haar ontbrak en toch, om
den aard barer gaven, haar niet ontzegd behoefde to worden . Zij
toonde weldra hoe zij haar voordeel had weten to doen met betgeen zij
in nieuwe omgevingen had aanschouwd en opgemerkt ; want toen
zij als de Hertogin optrad in Paillerons meesterstuk : De waereld,
waarin men zich verveelt, gaf zij de natuurlijke bevalligheid, de gemakkelijke fijnheid eener aristokrate bij de gratie Gods to beschouwen
en to huldigen .
Een scherp ontledend verstand leidt voornamelijk tot zelfkritiek .
Voor
kort
mijn
taal

mij had bet dan ook niets bevreemdends in, toen zij me eens
na bet ontstaan van bet Tooneelverbond zeide : ,Och, of er in
jeugd een tooneelschool hadde bestaan! Wat ik er graag mijn
had willen leeren spreken!" Met zulk een zelfkritiek ben ik

zeker, dat ze aan mijne zijde staat als ik beweer, dat haar natuurlijke aanleg en de aard barer krachten haar minder voor bet treurspel dan voor bet tooneelspel eigenden, minder voor bet lyrische dan
voor bet epische en dramatische . Rarer niet de kracht, om door
een enkelen toon, een enkelen blik, een enkel gebaar, een gantsche
scbare to doen trillen, maar wel om door fijne modulaties van haar niet
omvangrijk maar steeds zuiver gehouden stemgeluid, door in houding, gebaar en voorkomen bet door den dichter gebootste beeld in
al zijn schakeeringen voor to stellen en hare toeschouwers to boeien
door hen to doen beg r ijp e n . Daarom geloof ik niet, dat zij in den
tijd van Wattier en Snoek anders als in bet Blijspel zouhebbengesehitterd ; daarom heb ik haar nooit kunnen toejuichen in rollen als
die van Medea of Judith ; daarom acht ik bet haar grootste voorrecht
in de tijden der demokratie geboren en een echt kind van haar tijd
to zijn geweest .
Vrouw Moes draagt bet stuk, en Mevrouw Kleine droeg Vrouw
Moes . Er is slechts eene stem, en wel die der bewondering, over
hare reproduktie gehoord . Zij heeft ,Zege na Strijd" een groote
mate van populariteit verschaft, en diepzinniger dan hij zich zelven
misschien nog wel dacht, was de fotograaf, die er op stolid Mevrouw
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Kleine in die rol als lichtbeeld op zijn plaat to doen verscbijnen .
Al de goede hoedanigheden toch van haar talent zijn in die rol als
sadmgevat en geen zweem van zwakheid zelfs vertoont zich als
schaduw van z6o veel kracht ! Een afdruk van haar portret als Vrouw
Moes is in mijn bezit ; ik houd dat portret in eere als een herinnering van eenige oogenblikken van door mij gesmaakt genot, als
eene herinnering van . . . bet verleden, dat steeds meer aan mijn gezichtseinder wegdeinst en dus, helaas! steeds verflauwt .
Behoef ik to getuigen dat ik met weemoed haar afscheidsvoorstelling bijwoonde en ik haar innig dankte voor zoo menig oogenblik van hoog aesthetiesch genot mij en duizenden met mij bereid ?
Van bet stuk behoef ik voorzeker niet veel to zeggen . De literaire
verdiensten zijn weinige. Toch heeft bet bet voorrecht een echt hollandsch charakter to dragen en figuren to bezitten met scherpe lijnen .
f)aarom geloof ik dat bet zal blijven leven en weder voor het voetlicht komen, zoodra een tweede Mevrouw Kleine is geboren en de
laatste toesghouwer, die zich de eerste nog herinneren kan, verdwenen zal zijn .
Mei 1885 .

SOFONISBE .
DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN.

I8

P E R S O N E N.

Gemalin van Koning Syfax van Numidie .
scirlo, Opperbevelhebber der Romeinen .
MASSINISSA, Aanvoerder der met Rome verbonden Numidiers .
THAMAR, priesteres van Astarte .
SOFONISBE,

LAELIUS
SEVERUS

Romeinsche Krjgstrihunen .

TORQUATUS
SEXTUS

+ Romeinsclze Overslen .

LUCANUS
ATARBAS
ADHERBAL
SARKAS

i Numidieche Overstep under Massinissa .

MENALKAR

METHUMBAL, Bevelhebber van het slot Cirta .
BOSTAR, een aanvoerder uit Syfax leger .
BATU, een neger, Syfax wapendrager .

HIRAM, een knaap in Sofonisbes dienst.

FLAVIUS, Scipioos schildknaap.
Ronzeinsche en A'uoridische krjgsoversten en soldaten . j~gachtsto.. .

Het stuk speelt : de twee eerste bedrijven in den Koningsburcht to
Cirta, de volgende, afwisselend in het hoofdkwartier van Scipio
en in de legerplaats der Numidiers .

I.
Prachtige zuilenhal in den kaningsburcht van Cirta . De hoofdingang
op den achlergrond; aan de linkerzijde r) een breed gewelfde
deur ; te; enover deze een open, een uitstek vormend, van latwere
veorzien boogvenster, waardoor een deel van den trpicchen hemel gezien wordt . Op den voorgrond links een bronzenschenkta ci
met antieke vaten, kannen en bekers . Ann de wanden trofeen .

EERSTE TOONEEL .
METHUMBAL, THAMAR, door den hoofdingang opiredend.
METHUMBAL.

Volg mij hierheen, vereerde Priesteres!
De zuilenhal van Cirtaas koningsburcht
Ontsluit' zich u, want hoog vereeren wij
De Tempelmaagd, die 't teeken der Godin
De halve maan, op 't vlekloos voorhoofd draagt .
Rust van de reis, terwiji men uw gevolg
Op 't plein, verzorgt en van des lastdiers rug
De balen aflaadt, die ge herwaards bracht.
Wat mag 'k a bieden tot verkwikking? spreek
THAMAR .

Slechts om een handvol dadels vraag ik u
En om een beker water ; want mij kleeft
De tong als aan 't verhemelt . Vuurge pijlen
Zond mij de zon, en van Astartes tempel,
Van 't uiterste eind der zandzee, reisde ik af .
METHUMBAL.

Een zware weg !
i)

Linker en rechter van den toeschouwer .
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THAMAR .

log zwaarder was de zorg
Die mij hierheen dreef! Voor het Heilige,
Dat mij vertrouwd werd, zoek ik hier een toevlucht .
METHUMSAL .

Drong dan de nood der tijden, 't krijgsgerucht,
Tot gindsche ver verwijderde oorden door?
THAMAR.

Helaas! Wij hadden zorgloos voortgeleefd,
Op Syfax' zwaard en op Astartes macht -De aanminnige Godin! - vertrouwend!
Daar deed zich - 't words de derde nacht van daag
Een onverwacht en schriklijk schouwspel voor .
Een zwerm oproerge negers overviel,
Begunstigd door een donkren middernacht,
Den tempel der Godin . Zij hoopten zeker
Des Tempels heilge schatten mee to voeren.
Een door de Goden afgezonden bliksem
Verried bij tijds den wachters bet gevaar .
De strijd had drie lange uren reeds geduurd,
Toen eindlijk, bij des ochtends eerste gloren,
De vijand, twijflend aan de zege, vlood .
Na d' opgang van de zon waagde ik mij buiten.
Wat aanblik! Ver in 't ronde was de weg
Met dooden als bedekt ; van bloed bedropen
Gaapte ieder lijk mij ijzingwekkend aan .
Waar de Oorlogsgod zijn talrijkste offers slachtte,
Dicht bij den stuk gebroken stormram, lag
Een hoofdman der Romeinen ; maar to duidlijk
Vermeldde de ijzren helm, bet korte zwaard,
De vorm van 't hoofd, van welken stam hij was .
Toen wist ik wie deze aanval had beraamd .
Geen oogenblik mij larger veilig achtend,
Liet ik den tempelschat, Astartes beeld,
Drievoeten, offerschalen en tapijten
Afladen op den rug van mijn kameelen,
Om ze in de schuts to brengen dezer burcht.
METHUMBAL .

Gij zult der Koningin zeer welkom zijn.
THAMAR .

Ik hoop bet : echter niet als smeekeling,
Slechts als de vijandin van Rome . Ik wee t,
Dat ze als vriendin nog altijd aan mij denkt .

SOFONISBE.

METHUMBAL .

Gij kept haar ?
THAMAR .

Als de ring den diamant,
Dien hij omsluit . 'k Ben van den stam der Barkas
Zoo als zij zelve . Vroeg een wees, doorleefde ik
In 't huis haars vaders, Hasdrubal, met haar
De zaalge donkre dagen van de kindsheid .
Als tweelingzusters deelden wij to sadm
Vertrek en leper, spel en onderwijs,
Tot ons een hooger wil deed scheiden, h a a r
Op Cirtaas troon aan Syfax' zijde plaatste,
En m ij naar t stille Huis bracht der Godin .
Maar hoe verschuif ik nog bet oogenblik
Van 't lang verbeide weerzien! 'k Bid u, ga
En meld aan Sofonisbe dat ik hier ben .
METHUMEAL .

Ge zult bet ongeduld uws harten nog
Betoomen moeten : met bet morgenkrieken
Toog ze nit ter jacht - de struis van de woestijn
Misgunt zij vaak haar prachtig veedrenkleed .
THAMAR .

Hoe? Thands in oorlogstijd, nu ieder uur
't Meest ongewone brengen kan . . . ?
METHUMBAL.

Zij haat
In ledigheid to beiden op bet morgen .
Steeds uit den frisch gevulden beker wil ze
Geluk of onheil drinken . 'k Mag 't niet laken .
Tbch vond ik haar bij iedren storm gereed .
THAMAR .

Dus bleef ze zich gelijk : bij zonneschijn
Al dartlend zich vermeiend in bet spel,
Maar als een onweer naakte . ook vast besloten .
'k Herinner mij, dat ons van overzee,
Van Spanje, en als op uilenvlerken zwevend,
De tijding kwam van Nieuw-Karthagoos val .
Ontzettend was 't - wij zaten als versteend,
Als stond reeds de Romein voor onze poorten .
In raadzaal en op straat een dof gejammer !
En 't yolk, bet bloed van menschenoffers eischend,
Riep om bet groot metalen beeld van Moloch .
Toen trad ze, zij, 't verwende Vorstenkind,
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SOFONISBE .

En de Afgod van Karthagoos jonglingschap,
Met kalme hoogheid mij glimlachend tegen .
,,'t Is waar," zoo sprak ze, ,vreeslijk is de slag
Die ons getroffen heeft : toch 't hoofd omhoog !
De grijze Syfax vraagt mijn hand . Welnu,
Ik volg hem als zijn vrouw en door zijn vriendschap
Wordt driewerf het verlorene ons vergoed ."
METHUMBAL .

Nooit heeft haar de echtverbintenis berouwd,
Die haar de kroon gaf ; als een rijk kleinood,
Het kostlijkst, dat een God hem ooit kon schenken,
Bewaakt de Vorst haar . Laat haar echter zelve
U melden welk een prijs haar deel werd . . ! Hoor !
Gebas en hoefslag op de brug beneden . . .
De jachtstoet keert terug .
THAMAR, aan het raam ter rechterzijde
tredende en naar beneden ziende .
Zij is 't ! Hoe licht
Springt ze uit het zadl der witte hakkenij,
Werpt zij den knaap de purpren teugels toe !
Hoe bloeit haar schoonheid! fa, het schijnt als voei
De Tijd gants machteloos dat hoofd voorbij .

TWEEDE TOONEEL .
De vorigen .

SOFONISBE, HIRAM,

jachtgevolg.

SOFONISBE .

Neemt mij den koker of en wascht met wijn
Mijn edel paard ! Het heeft het wel verdiend .
Een heete dag ! Wij jaagden tal van struisen !
Den panther hebben wij geveld, den wildsten,
Die ooit in braambosch of in rotskloof woonde!
Kwam tijding aan van 't leger?
METHUMBAL .

Neen, Vorstin!
SOFONISBE .

Dit goud kleinood, van paerlen weemlend, hem,
Die 't eerst mij de aankomst des herauten meldt !
(Thamar benzerkend.)
Wie? . . .

SGFONISBE .

THAMAR .

Sofonisbe !
SOFONISBE .

Thamar ! Duizendmaal gegroet,
Gegroet mijn lievling! Dank, U Goden, dank,
Dat gij van daag, nu alle hemelteekens
Ons gunstig zijn, dat Gij van daag mij gunt,
't Gelaat to aanschouwen mijner dierbre zuster !
Zeg, welk een vriendlijk Noodlot voert u bier?
THAMAR .

't Is ditmaal geen geluk wat in uw arm
Mij been voert. Herwaards kom ik smeekend, vluchtend,
Om hier de heilige Godheid to doen schuilen,
Die de eerbied in haar tempel niet meer schut .
Reeds reiken tot aan 't einde der woestijn
De mazen van het net, dat Romes list,
Als met den lichte' onhoorbren voet der spin,
En altoos werkzaam, weeft tot ons verderf .
De wilde stammen aan den voet van d' Atlas,
De zwarte volkeren van de woestijn
Hitst ze op ons aan . .! Met moeiteslechts ontkwam ik
Den eersten storm van 't oproer .
SOFONISBE .

Wees getroost!
Voor u en mij kwaamt gij ter goeder ure .
Ge zult met mij het feest der zege vieren,
Dat al de zorgen, die u kwellen, doodt .
Want weet : die stoute en trotsche waerelddwingren,
Wij hebben ze. Zoo houdt de sterkste val
Den wolf niet in haar ijzeren tanden vast,
Als Syfax met zijn vijfmaal grootre macht
Het leger der Romeinen . Tusschen zee
En dras zijn ze op een duintop ingeklemd,
Terwijl Karthagoos vloot hun vlucht ter zee,
De keur der onzen die to land verspert .
E e n enkle slag nog en ze zijn vernietigd !
THAMAR

Met blij verbazen hoor 'k u aan . Gij ziet
De dingen als een veldheer.
SGFONISBE,

Ben ik dan
Het kind mijns vaders niet? 0 ware ik ginds,
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SOFONISBE .

'k Bond me aan den voet des Krijgsgods vuurge vleuglen
En vatte in 't slaggewoel met vaste hand
De zege bij de lokken van bet voorhoofd,
De wild in t ronde zwierenden, in plaats
Dat 'k hier, door machtloos ongeduld gefolterd,
Moet beiden op de ontknooping, niets vermag
Als slechts een krans voor 's overwinnaars hoofd
Te winden . . ! Ga, Methumbal, laat een feestmaal
Aanrichten in den tuin, voor haar en mij .
In 't palmenbosch wil ik den eeuwgen Goden
De voile en frisch omkranste drinkschaal wijden .
Gij roept ons niet van 't maal, eer de heraut,
Die wis niet lang meer uit kan blijven, komt .
(Methumbal vertrekt ; Hiram en de dienaren volgen .)

DERDE TOONEEL .
SOFONISBE,

THAMAR.

SOFONISBE.

En nu nog eenmaal, zuster, aan mijn hart !
Schijn 'k u hartstochtlijk toe? 'k Heb ook zoo lang
In zuster-armen niet gerust ! . . . En nu,
Laat mij van u en van uw leven hooren !
Vertel mij, veel
THAMAR .

Wat kan de Priesteres
Vertellen, wier zoo stil eentonig leven
De tempelmuur omsluit? Geheel mijn leven
School in 't verleden en ik wende mij
Om stil en zonder eerzucht voort to ]even
Sinds mijn Helasco op het slagveld viel .
Gelaten leef ik voor mijn plicht . gedenk
Den gouden tijd der jeugd, die ilc met u
En ook met hem eens in Karthagoos tuinen
Zoo zalig doorbracht . Lieve, wat de Goden
Mij ook ontzeiden, dAt verbleef me toch !
SOFONISBE .

Het waren schoone dagen ! Prachtig stond
't Gesternt van Hannibal toen nog in 't Zenith .

SOFONISBE .

De zegenboden stoven om ons heen
Als bloesemsregen, en ons alien scheen .
Als op den stroom des jubels voortgedragen,
Niets meer onmooglijk ; rijk en veel beloovend,
In gouden neevlen als omsluierd, lag
1)e toekomst voor ons .
THAMAR,

Alles, alles weg !
De tijd van 't zoet en kinderlijk vertrouwen,
't Geluk, dat ik voor mij verzekerd waande
En 't uwe ! Ook g ij hebt u een ander lot
Gedroomd als u gewerd .
SOFON1SBE .

Hoe, ik ?
THAMAR .

Uw mond
Erkende 't nooit ; toch heb ik u doorgrond,
Zag ik uw wang niet vuurger blozen,
Uwe oogen gloeien, als die schoone wildzang,
Als Massinissa het paleis uws vaders
Als Bast betrad ?
SOFONISBE.

Waarom noemt gij dien naaln ?
Ja, hij was schoon en fier ! En toen voor 't eerst
Hij voor mij stond, de zoon van de woestijn,
In alien glans der jeugd - waarom 't to ontkennen ? -Toen bruischte, van de schoonste hoop vervuld,
Hem deze boezem tegen ; toen geloofde ik,
In hem den held der toekomst to begroeten
Karthagoos voorbestemden Bids en herder!
Het was een schoone droom, ach, slechts een droom!
Want maar to ras, tot in het diepst zijns wezens
Doorgrondde ik hem, die nooit zich zelv' bedwong.
Dat was het rustig oog niet, waarnaar ik
Als naar de poolster wilde omhoog zien, dat
Was niet de schouder, om geheel een waereld
Te torsen ; troostloos moest ik 't mij bekennen
En zwaar heb ik dien schoonen droom geboet !
En dat ik toch niet wrokkend hem ontweek,
Toch nog zijn rusteloos gemoed to toomen,
Te leiden poogde, het geschiedde alleen
Uit meelij ; meelij, ja, dat was 't alleen
Voorkomen wilde ik, dat, wat nog als kracht
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SOFONISBE .

In hem aanwezig was, niet als een dwaaister
Gants doelloos zich in vuur verteren zou .
Ik heb her niet vermoogd ! o Thamar, Thamar
Gij weet, dat hij tot Romen overging ?
THAMAR .

Uit toorn deed hij 't, zoo hoorde ik, dat zijn yolk
Bij 's vaders dood den troon aan hem ontzei,
En, in de plaats des jonglings, Syfax uitriep,
Den machtgen nabuur .
SOFONISBE,

Zoo verwart een God
De draden van ons noodlot. Vraag mij niet
Wat 'k heb geleden . . . Nu is 't overwonnen .
Ik deed wat 'k moest en zonder rouwe draag ik
Den ring des Konings, die voor mij een vader
En voor ons yolk een machtig helper werd .
Een nieuw en ander leven ving ik aan ;
Zijn zon v e r w a r m t niet slechts, maar ook g e e f t I i c h t .
THAMAR .

O dat die moed en fierheid nimmer u
Verlate, Zuster !
SOFONISBE .

Vrees niet . Ik weet wel,
Dat 'k afstand deed van veel, maar toch de prijs
Was niet to groot voor wat 'k verkregen heb .
Een heerlijk voorrecht is 't Vorstin to zijn!
De hand geslagen aan den weefstoel. waarop
Het beeld des Tijds, door vrije daad en hoogre
Beschikking altijd nieuw en frisch vervormd,
Veelkleurig opdoemt, leef ik niet vergeefs .
En als de Goden op mijn grootsche taak
Hun zegen drupplen, mag ik we] den wensch,
Die eens mijn borst bewogen heeft, vergeten .
(na een korte gauze, gedempt .)

Wel komt soms, Thamar, als in lentenachten
De halve maanschijn over d' Atlas hangt
En dan het zoete geuren des jasmijns,
't Gebrul der leeuwen mij niet slapen laat .
Wel komt dan een gevoel van eenzaamheid,
Een onbetoombare aandrift over mij .
Dan is het mij, als waar mijn lot nog niet
Beslist, als moest een niet vermoed Besluit
Van t Noodlot nog vervuld, om aan dit hart

SO FuuN I SBE .

Bevrediging to schenken . . . .' Maar dat zijn
Slechts schaduwen en met den morgendauw
Wascht Cirtaas Koningin die droomen weg.

VIERDE TOONEEL .
De vorigen,

METHUMBAL .

METHUMBAL.

Gebiedster!
SOFON ISBE .

Spreek ! . . . Welnu, wat hebt ge, man?
Gij staart mij aan als kwaamt gij mij verkonden
Dat de aarde spleet .
METHUMBAL,

Gebiedster, wapen u
Met al de kalmte van uw groote ziel
Een vreeslijk ongeluk . . . ! Ge zult op mij
Den onheilsbb niet wreken . . . ?
SOFONISBE .

Ben 'k een kind?
Bij mijnen toorn, maak 't kort! Zeg, Nvat gebeurde er?
MFTHUMBAL.

Een ruiter kwam in voile vlucht van 't leger,
Wij zijn geslagen .
THAMAR .

0 gij, Hemelmachten !
Geslagen ! Wee ons !
SOFONISBE .

Moed gevat ! Misschien
Is 't maar een loos alarm . Waar is de bode ?
Ik zelve wil hem spreken .
METHUMSAL .

Uitgeput
Zonk hij van 't paard en smeekte om lafenis,
Nadat hij ons de maar had toegefluisterd .
Men reikt hem spijs en drank op 't buitenhof.
SOFONISBE .

Zend hem hierheen zoodra hij is gesterkt .
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Klaar moet ik zien . 't Gevaar heeft d' aard des leeuws
Een onverschrokken oog betoomt bet 't best .
Trekt middlerwijl de bruggen op, sluit of
De poort, voorzie de muur van werpgeschut !
(Methumbal vertrekt ; Thamar geeft teekenen van angst.)
Weeklaag maar niet to vroeg ! 't Is voor ons feest
Wel jammer! Al de schoone kransen zullen
Voor niets verwelken ! Moed ! Des oorlogs branding
Deint eeuwig op en neer, en Syfax hood
Reeds meengen stormvloed onverwrikt bet hoofd.
Wees sterk, mijn kind!
THAMAR.

Al ging 't ook in den dood,
Ik ben naast u ; gij zult mij moedig zien .

VIJFDE TOONEEL
De vorigen, HIRAM ; BOSTAR verschijnt aan de dear .
HIRAM .

De bode, Koningin!
SOFONISBE .

Hij trede naderl
(Bostar nadert schoo ;voetend .)
Tree reader zonder vrees ! 't Is niet uw schuld
Dat gij als raaf terugkomt . Meld mij spoedig
Wat ik vernemen moet ; maar zweer mij bij
Den vlammenhairgen God des Hemels eerst,
Dat gij de voile waarheid melden zult !
BOSTAR.

Ik zweer 't .
SOFONISBE,

Spreek nu .
BOSTAR .

Wij hielden vlak bij Hippo,
Aan 't zeestrand de Romeinen eng omsloten .
Reeds ging van dag tot dag, steeds bleeker wordend,
Het bleeke spook des hongers door hun rijen ;
En als de rijpe yacht door eigen zwaarte
Zich afscheidt van de twijg, zoo scheen de zege

SOFONISBE .

Van zelve ons toe to vallen . Syfax wilde
Ilij 't volgend ochtendkrieken d' aanval wagen,
En alles was ten laatsten kamp gereed .
Wij echter gaven, om met voile kracht
Den kamp to strijden, zeker van de zege,
Den lang ontbeerden slaap ons zorgloos prijs.
Daar klonken plotslings midden in den nacht
De kreten : de Romeinen zijn in 't leger !
En hoog en lichter laaie sloeg op eens
De vlam van nit de rieten tenten nit.
't Geheele leger w as den zee van vuur
Rook, vonken, vlammen en daartusschen galmden
De zegekreten der Legioenen ! Of
Een God of wel verraad hen tot ons voerde,
Ik weet het niet . Als een metalen muur,
Dwars door den baaiert heen, en helm aan helm,
Hun aadlaarstanderts hoog, de speer geveld,
Zoo stormden ze aan . Onmooglijk hen to staan !
Geen strijd meer ! Slechts een gruwzaam zwijgend moorders
Der duizenden, die wachlend en slaapdronken
Met naakte horst zich wierpen op hun weg !
En talloos hoopten zich de lijken op !
SOFONISBE .

Waar bleef de Veldheer ? Waar de Punit rs ?
BOSTAR .

Vergeefs beproefde Syfax achter 't kamp
De vluchtenden to zaamlen tot een bende,
Den stormpas der verschriklijken to staan ;
Vergeefs, dat hij, om hen door de elefanten
Te pletteren, met woede voortwaards rukte !
Pekkransen slingerden de listigen
De dieren op de snuit, zoodat ze wild
En brullende van pijn met 't reuzenlijf
Terug zich stortten op de schaar der onzen
En razend nederstampten wat nog stond .
Toen was het lot geworpen, Koningin !
En niet to keeren stoof door 't nachtlijk duister
Naar alle zijden 't overschot uit een .
THAMAR.

Ontzettend, Zuster !
SOFONISBE .

Werwaards wendde zich
De Koning ? Weet gij 't? Zoo slechts h ij ontkwam,
Dan is er redding .
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SJFONISBE .

BOSTAR .

0 mijn Koningin,
Is al uw hoop op Syfax' hoofd gesteld,
Geef dan haar prijs l
SOFONISBE.

Wat is met hen geschied ?
Gij zwoert mij voile waarheid . Spreek haar uit.
Hij viel in 's vijands hand?
BOSTAR .

Hij is daarheen
Waar geen Romein hem meer bereiken kan .
(gauze.)
SOFONISBE .

I)us doodI
BOSTAR .

Door eigen hand .
SOFONISBE .

Gij waart er bij ?
BOSTAR .

1k was er bij . Gewond, de hand verlamd,
Was hij van 't paard gezonken op de vlucht .
Vergeefs zocht Dog zijn trouwe schildknaap hem
In schauw van 't myrthenkreupelbosch to redden .
Reeds heeft de gierenblik van zijn vereolgers
Den gouden helm herkend, die verre in 't rond
Het vuur weerkaatste, en luide jubelend
Om zulk een rijke' en koninklijken buit,
Omsinglen zij de plaats ; toen plantte hij het zwaard
Aan 't hecht in de aard en stiet er zich in veer . . .
De vijand kwam en vond alleen zijn lijk .
SOFON[SBE.

Mijn echtgenoot ! . . . .
Ik weet genoeg ;
Gij kunt vertrekken, vriend !
Bostar en Hh-am Saan . Pauze .

SOFONISBE .

ZESDE TOONEEL.
SOFONISBE, THAMAR . later HIRAM .
THAMAR .

Sta daar zoo zwijgend niet,
Zoo vreeslijk kalm ! Ween uit uw diepe smart
Aan dezen boezem!
SOFONISBE .

Hij is wel mijn tranen waard,
Mijn dappre, vaderlijke vriend, niet waar?
0, wie vervangt hem?
THAMAR .

Zuster !
SOFONISBE .

Dat zal ook
Voorbijgaan . . . ! Zij mij slechts een oogenblik
Vergund om vrouw to zijn en hem de schuld
Van eerbied, vriendschap en van dankbaarheid
In 't laatste woord van afscheid to betalen !
Vaarwel, gij, vorstlijk hoofd en hart, vaarwel !
Met blijde zegelauwren hoopte ik u
Te kroonen 1 Wee mij ! Ik kan nu zelfs niet
U tooien met den treurigen cypres . . .!
Maar wreken, wreken wil ik toch uw val!
THAMAR .

Nauw kende ik hem, maar deze tranen zeggen
Wat gij verloort .
SOFONISBE .

Wij hebben jaren lang
Te saam, van een gedachte slechts vervuld,
Naar 't hooge doel gestrcefd . 0, het doet pijn
Als plotslings zulk een band verscheurd wordt . Maar
Nu 't hoofd omhoog ! Mijn wachlend rijk verlangt
De Koningin, en willig breng ik thands
Dat rijk bet edel recht op rouw ten offer .
Geen tranen, daden vordert deze tijd .
Ik voel 't, hoe over de gewone grenzen
Het Lot mij heenvoert . Daarom werp ik nu
Van mij wat zwak en vrouwlijk is, en wil 'k
De kroon op 't fier geheven voorhoofd dragen .
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HIRAM . naar binnen stuivend!
Red u, red u . .! Zie . . . De Romeinen naadren .
Reeds ziet men ginder hen in dichte drommen
Door 't rotsdal trekken . Maak u dus gereed
Ter snelle vlucht !
SOFONISBE .
1k, vluchten ? Hiram, nooit !
M'lij is de tijding welkom die ge brengt .
De vijand naakt. Welnu, hij zal mij vinden,
De leeuw, enweduw, die, naar wrake brullend,
Zich in haar nest tot tegenweer bereidt !
Van deze rotsen hoop ik met bebloeden kop
Hem to doen deinzen . Wij zijn sterk genoeg,
En wat aan 't aantal faalt vergoedt de wrok .
Een strijd met Rome! Daarnaar beelt dit hart
Zoo lang gesmacht . Voort, op de muren wil ik
Mijn krijgers voorgaan als Semiramis !
THAMAR.
Geweldige, als een loopend vuur zoo dringen
Uw woorden in mijn borst ! Ga voor mij uit ;
Ik volg u waar ge gaat .

(Gedruiscla buiten ; dan een dof gekraak .)
SOFONISBE .
Hoor, wat was dat?
Klopt reeds de vijand aan de poort der burcht ?
HIRAM .
Onmooglijk, Koningin !
SOFONISBE .
Geef mij het pantser !
Geef, geef .' 'k Wil in 't gevecht!

ZEVENDE TOONEEL .
De vorigen, METHUMBAL met ontbloot zwaard .
SOFONISBE .
Wat zoekt gij hier ?
Uw plaats is op den muur .
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SOFONISBE .

METHUMBAL .

Verraad ! Verraad !
Een troep hyenen moog hen achterhalen !
SOFONISBE .

Wat meent ge, man ?
METHUMBAL .

Verneemt ge dan 't gekraak
Der ijzren hoofdpoort niet ? De memmen deden,
Toen zij van ver den arendstandert zagen,
Waanzinnig van den schrik, de poorten springen
En jagen nu met losgelaten teugels
In laffe vlucht naar 't hooggebergte heen .
SOFONISBE .

Vloek op hun hoofd !,
METHUMBAL.

De zevenhonderd slechts
Der lijfwacht bleven u . In puin ligt reeds
De groote poort : wij houden 't zelfs geen uur .
Daarom laat 'k op de knien u bezweeren,
Vlucht, eer 't to laat is . . ! door de kleine poort
Bij 't palmenbosch ontkomt ge nog .
(trompetten in de verte .)
Hoor, hoor!
Dat is de tuba der Romeinen reeds .
SOFONISBE .

Ha ! En geen strijd !
THAMAR .

Behoud u voor ons alien
En voor de wraak, die gij uw gade zwoert!
Vlucht, vlucht !
HIRAM, aan den boog ter rechter .

Te laat! Het flikkert reeds van . wapens
Bii 't palmenbosch . Een kundig man - dat blijkt Voert ze aan ; reeds iedere uitweg is versperd ;
Wij zijn omsingeld .
SOFONISBE .

't Zij zoo . De verzoeking
Tot laffe vlucht wordt ons dan ook bespaard,
En 'k wil het Noodlot daarvoor dankbaar zijn .
Klaar is 't wat ons to doen staat . Met het zwaard
Behooren we ons een weg to banen of
Ig
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SOFONISBE .

Ons schandlijk to onderwerpen. Om onze eer
Te redden zij ons leven niet to duur !
(na eenig nadenken .)
De rug des bergs is aan de leeuwenpoort
Geschikt ten uitval ; daar gelukt bet ons
Het best 't ons omgeworpen net to scheuren.
Beproeven wij 't! Haar doodenoffers eischend,
Schrijdt Syfax' schimme bloedig voor ons nit
Ten strijde en helpt zij ons den reddingsweg
Veroovren . Maar dan ook geen oogenblik
Verloren! Voort, Methumbal, naar het plein!
Verzamel 't kleine hoopken dat ons rest
Zoodra 'k mij heb gewapend volg ik u .
(Methumbal goat .)
Het pantser, Hiram
(Ze laat zich de rusting aandoen .)
Thamar, arme zuster,
't Is hard wat u to beurt valt ! Moest gij 't huis
Der zuster met de hoop in 't hart betreden,
Om zulk een dag to zien
THAMAR .

Niet dus ! Laat mij
De Goden prijzen die mij herwaards voerden ;
Ik ben zoo zwak niet als ge denkt ; er vloeit
Ook in mijn aadren 't vorstlijk bloed der Barkas,
Dat stouter bruischt in de ure van den nood .
(Z~ rukt een speer van een der trofee'n .)
Deze arm, dank zij den spelen onzer jeugd,
Heeft niet verleerd de zware speer to drillen.
Rampzalig ware ik, zoo ik ver van u
U in gevaar wist ! Nu slaat 't hart mij hoop
Want 'k mag in alles met u deelen .
(trompetgeschal .)
Hoor!
Zij naadren . . .
(treedt naar den open boog .)
SOFONISBE .

Ziet gij iets ?
THAMAR .

Tot aan de brug
En in den stormpas rukt de vijand aan ;
Daar houden ze op . Een ruiter springt naar voren
In witten mantel op een stijgrend ros .
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SOFONISBE .

De reigerbos des helms verraadt den veldheer .
Zij groeten hem - hij toomt den barbaryer
En spreekt hen toe.
SOFONISBE, nog alt~Vd bezig zich to wapenen .

Waar dat?
THAMAR .

Ginds aan de helling,
Vlak tegenover ons . Mijn oor verneemt
Bijna den klank der woorden . Zij juichen
Hem hun bijval toe . Hoor, h6or !
SOFONISBE, jilt naar de opening .

Zij zullen dra
Verstommen zeg ik u l Reik mij mijn boog,
De scherpste mijner peilen ! 'k Zal hem treffen,
Zoo als 'k den panther heden morgen trof .
(Zij heeft in het midden van het vertrek den boog ontvangen en
spans dien.)
THAMAR .

Hij wendt zich om . . .
SOFONISBE .

Welnu . . . hij zal . . .
THAMAR.

Houd op !
Bij 't eeuwig licht, zie, dat is geen Romein !
Ik ken dat aangezicht . Zie zelve en oordeel
Of 'k mij bedrieg .
SOFONISBE, weder naar de opening getreden .

Hoe! Massinissa . . ! Goden !
(Zji strijdt een oogenblik met zich zelven en laat dan den boogzinken.)
Vergeefs ! Ik kan niet ! Thamar, voort . . . van hier !
(De gordijn valt.)

II .
Dezelfde decors . Sporen van verwoesting : de schenktafel is onigeworpen, de vaten en schalen op den grond verstrooid . flan de deur ter
linkerz~jde twee Romeinschc soldaten als wachten . Op het oogenblik
dat de gord#n opgaat, treedt TORQUATUS nit die deur to voorsch#n
en MASSINISSA to gemoet, die van Numidische oversten omgeven,
van den achtergrond oftkomt.

EERSTE TOONEEL.
MASSINISSA, TORQUATUS,

Oversten, Wachten ; later

HIRANI .

MASSINISSA .

Plant d' aadlaar op den muur ! Gelukkig is
Verricht wat ik aan Scipio beloofde
Wij zijn in Cirta .
Dago, gij bezet
Paleis en vesting met mijn Libyers,
En laat in allerijl de poort vernieuwen,
Die wij verwoestten . Gij, Torquatus, rukt
Inmiddels met de Italische kohorten,
Zoodra zij uitgerust zijn, langzaam voort,
Den weg ons dekkend die naar 't bosch leidt .
Ik zelf blijf hier, want veel gewichtigs is
Te reeglen nog . Waar is de Koningin ?
TORQUATUS, of' de deur ter linker w~Yzende.
Ginds in den toren . 'k Heb er voor gezorgd
Dat zij ons niet ontsnapt .
HIRAM ijlt uit de deur en wept zich voor Massinissa veer .
Genade, Heer !
Barmhartigheid
MASSINISSA.

Wat wilt ge, knaap ?

SOFONISBE .
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HIRAM .

Genade
Voor mijn gebiedster! Laat mij niet vergeefs
Neerknielen aan uw voet ! Neen, gij gelijkt
Die mannen niet van staal ; uw aanschijn draagt
Den trek van onzen stam ; red dus en help,
Want zij verteert van smarte .
TORQUATUS.

Vrouwentranen !
Die droogen wel !
HIRAM .

Barbaar, als zij maar weende
En tierde en haar gewaad aan flarden reet!
Maar zij is stom en dat is vreeslijker .
Met doffen blik, ontkleurde wang en traanloos,
Zit ze als een doode veer en blikt ze star
Op de ijzren ketens . Neen, die rotsen ginds
Zijn niet zoo onbewegelijk als zij !
MASSINISSA .

Geketend, zegt ge ?
TORQUATUS.

Ja, dat wil 't gebruik
Bij krijgsgevangnen, die de Republiek
Bekampten met de wapens .
MASSINISSA .

Ze is een vrouw,
En bovendien, gij wist dat ik haar kende .
TORQUATUS .

De Republiek kent vriend of vijand slechts .
Toch, als gij 't wilt . . .
MASSINISSA .

Ga, zoek uw troepen op
(Torquatus af.)
Elk op zijn post!
De zorg voor deze vrouw neem ik op mij ;
Ik oordeele over haar!
(De Oversten gaan ; op een wenk van Massinissa
ook de wachten ; tot Hiram .)
Neem dezen ring
Als teeken mijner volmacht . Ga, verbreek
De ketens uwer Koningin en zeg haar,
En doe wat ik beval .

SOFONISBE .
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Dat Massinissa bier wacht op haar groet .
HIRAM .

Heb dank !

(verawgnt door de deur links .)

TWEEDE TOONEEL.
MASSINISSA . alleen .

Vergeten dacht ik 't en geleden,
Mij in den nieuwen levensstroom gehard
En bet verleden machtloos achter mij !
En nu - o wij zijn zwak! - nu stroomt bet bloed
Weer zoo onrustig bruischend mij naar 't hart,
En vrees ik de overwonnene bijna
Als ware zij verwinnares . Gants anders
Had 'k deze ontmoeting mij gedacht . Ik wilde
Slechts koud en fier haar meelij toonen, haar
Den last verlichten then zij dragen moest ;
De wrake des versmaden moest bet zijn .
Vergeefs - 't gelukt mij niet . Reeds de gedachte,
Haar aangezicht to zien, ontwapent mij ;
En als verstijfde slangen, door een straal
Der lentezon verwarmd, zoo worden plotslings
Weer de oude wenschen wakker in mijn borst .
Zal ik ze kunnen toomen ? W i 1 ik 't slechts ?
Wat baat dit wroeten ! Laat bet oogenblik
Beslissen .

DERDE TOONEEL .
MASSINISSA, SOFONISBE, op THAMAR sleunend, versc,1nt
in de deur ter linker.

MASSINISSA.

Sofonisbe! Ja, gij zijt
Bij de Eeuwge Goden, heerlijk
Ge zijt mij welkom ! Welk een
Ons ook bij een moog brengen,
Ziet gij me weer.

bet!
schoon als vroeger!
vreemd gesternt
als een vriend
(wil haar de hand reiken.)

SOFONISBE .

THAMAR .

Terug, verschriklijke !
En geef der gruwzaam tot in 't hart gewonde
Tijd tot bezinning ! Wat hebt gij gedaan !
MASSINISSA .

Wild is de krijg en veel m o et soms de Veldheer
Toelaten dat geschiedt . . .
THAMAR .

Een welkom woord
Dat m o et, waarmee de booswicht steeds zijn schuld
Zich afschudt, iedre daad van overmoed
En iedre trouwbreuk .
MASSINISSA, rtreigend.

Thamar !
THAMAR .

Dreig mij vrij !
Versmoren kunt ge mijn verwijten, niet
U reinigen . Indien geen andere arm
Te vinden ware als de uwe, om Romes standert
Te planten op de muren dezer burcht,
Dan nog, hoe waagdet gij 't, gevoelloze,
De speelnote uwer jonkheid aan 't geweld
Van 't blind boosaardig toeval prijs to geven,
Zoodat geen drup haar van den kelk des smaads
Bespaard bleef, gij, wien 't slechts een woord zou kosten
En gindsche trotsche slaven kropen needrig
Haar voor de voeten !
SOFONISBE .

Zwijg !
THAMAR .

Dit eene nog
Laat mij hem zeggen dat zijn trouwloos hart
In schaamte moog vergaan . . . ! (tot AIassinissa.
Verneem bet nu
Dat gij nog ademt hebt gij haar genade
Alleen to danken . Twijfelt gij ? Kom hier
En zie . . . hier was I t! Toen gij voor weinige uren,
Van 't zegelied uws legers als omgolfd,
Op 't fiere ros als overwinnaar ginds
U opbliest, lag uw toekomst in haar hand,
Hing aan de spitse van haar pijl uw leven .
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SOFONISBE .

En zij, alleen de dagen uwer jeugd
Gedenkend, schonk het u .
MASSINISSA.

Zou Sofonisbe . .
Zij zou hier staande . . . ?
SOFONISBE .

Thamar, reeds to veel
Voor ijdle woorden is 't nu met de tijd .
Keer naar uw kerkerhol terug of vlied,
Indien zij 't u vergunnen, naar 't altaar,
En bid er de Godin dat zij uw zuster
Niet al to hard beproeve . Deze man
Brengt mij mijn Noodlot . Gun hem niet den waan,
Dat ik to zwak ben om alleen to strijden .
Ga !
( Thamar vertrekt door de middendeur,

VIERDE TOONEEL .
MASSINISSA,

SOFONISBE .

MASSINISSA .

Sofonisbe, welk een wederzien,
Vol pijn en dwaling ! 'k Had u, o geloof mij,
Den schrik zoo gaarn bespaard . Maar welk een veldheer
Bedwingt zijn troepen, drunken van de zege?
Is bij bun woeden alomtegenwoordig?
Nu is de storm bedaard, nu ben ik hier ;
Wees dus getroost. Des overwinnaars hand,
Ze wil uw lot, zooveel zij 't kan, verzachten.
Stoot mij slechts niet terug ; gun mij een woord,
Kan 't zijn - een vriendlijk .
SOFONISBE .

De verwonnene
Heeft slechts dit woord voor d' overwinnaar : doe
Zoo als gij wilt . . . Ik vroeg niet dit gesprek .
MASSINISSA.

Ge zijt zoo strak en zijt dezelfde toch
Die mij gespaard heeft? Hebt gij niet uw pijl
Om onzer Lente wil zijn wit doen missen ?

SOFONISBE .

Waarom clan nu geloochend, dat in u
De heugnis van lien schoonen tijd nog leeft?
In 't slaggewoel bekampte ook ik haar wel,
Loog ik mij zelven voor dat zij vernietigd was . . .
Een ijdel streven! Gij treedt mij op zij,
Laat weer uw oog als vroeger op mij rusten,
En der herinnering gesloten wonden,
Zij oopnen zich en bloeden . 'k Zie u en mij
Als vroeger in de burcht uws vaders, waar
Mijn oor de toovertonen uwer stem
Als indronk - aan den oever van de zee
Op 't vochtig en geribde zand bet spoor
Vervolgen van de vluchtende antilope,
En ginds in 't bosch der ceders . . ! Weet gij 't nog
Hoe 'k aan de bornput ginds u vend, bet dons
Des purperkleurigen Flamingoos strookend ?
Hem dood schoot, daar 'k dat voorrecht hem misgunde?
SOFONISBE,

\Vat is dit alles der gevangene ?
MASSINISSA .

Ilet zegge u slechts wat ik teen ondervond,
En wat ik thands, nit de asch weer opgewoeld,
In dubblen gloed voel branden ; 't vrage u slechts
Wat gij gevoeldet eer de staatkunde u
Het hart verwarde en eer de grijze Vorst,
Aan wie uw jonkheid opgeofferd werd,
U van mij heeft vervreemd . - Verbreek bet ijs
Van d' al to schuwen hoogmoed! Spreek bet uit,
Dat u des jonglings neiging niet mishaagde ;
En wat gij eens zijn stommen wensch misschien
Hebt moeten weigren, gun bet thands den man,
Die, door uw droevig lot to meer ontvlamd,
Vrijwillig u zijn gloed bekent .
SOFONISBE .

Gij spreekt
Tot Syfax' weduw . Onbegraven ligt
Zijn lijk nog ; ja de wonde bloedt nag voort
Waaruit zijn leven stroomde, en toch gij waagt . . !
Verblinde !
MASSINISSA.

Ik waag u de eenge bulp to bieden,
Die u kan redden van den ondergang .
O wees niet gij verblind ! Meet ik u nog
Op de ijzren wet, die thands gebied voert, wijzen?

SOFONISBE .
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Gij zijt haar onderdaan volgt gij mij niet .
't Lot der onttroonde Koningin behoort
Aan Rome, maar mijn vrouw kan i k beschermen .
SOFONISBE .

Uw vrouw ? Vrouw eens Romeins? Dan liever dood!
Ga heen en zoek een vrouw aan 's Tibers boord .
Eer eens verraders arm . . . .
MASSINISSA .

Iloud op . . . Verhoog
Den berg niet van uw onrechtvaardigheid !
Verrader scheldt ge mij, omdat 'k mijn rijk,
Mijn wettig erfdeel, dat men mij ontrukte,
Niet zwijgend prijs gegeven beb, en ik,
Dien 't vaderland als beedlaar van zich stiet,
De hand hulpvaardig mij geboden vatte,
De hand van den Romein ? 0 nooit hebt gij
Den bittren kelk der ballingschap geproefd !
Met de Harpijen, iedren geest des afgronds,
Die mij den snooden roof terug beloofde,
Had ik een bondgenootschap aangegaan!
Mijn, recht, mijn wraak begeerde ik maar alleen ;
Ik dee 't luchthartig en toch vast besloten ;
En nimmer rees een twijfel in mij op
Tot nu - waarom 't to loochnen ? - nu ik eindl .ijk
D'ontbeerden grond van 't vaderland betreed .
Nu van dat vaderland 't belicbaamd beeld
In u zoo heerlijk schoon en zoo vijandig
Mij tegenover staat, nu slingert mij
Het hart zoo fel bewogen in de borst ;
En zien de starren mijner jeugd betoovrend
Mij aan en wenken . . .
SOFONISBE .

Hadt gij u dien starren
Maar nimmer afgewend!
MASSINISSA .

En als ik nu
Haar weak eens volgde ? En als ik nu mijn wrok,
Gelijk een schild dat nit zijn voegen ging,
Eens wegwierp achter mij ? Als de uitgestootne
De rijke toekomst, de eere der Romeinen,
Den vriend zelfs dien hij Binder vond versmaadde,
En boetend aan den moederlijken haard
Terug kwam, om in de ure des gevaars
Een zoon, een Bids, een redder hem to zijn?

SOFONISBE .

SOFONISBE .

Als . . . als . . . !
MASSINISSA .

Zeg, dat gij 't wilt en ik zal willen .
Beveel, en bij des Hemels poorten, zweer ik
Ik volg u, onweerstaanbre, waar ge gaat !
Gij zijt mijn noodlot : U to wederstaan
Vermag ik niet, en, schoon ik ook mijn schuld
Niet mete naar uw inaat, toch weet ik wel
Wat ik moet doen om uwer waard to zijn .
't Geldt niet alleen u to bevrijden, 't geldt
Op aller hoogten hoogte u to verheffen.
Een machtig rijk van d' Atlas tot aan zee
Doemt voor mij op, dat Afrikaas geslachten
Roemrijk vereenigt onder eene kroon . . .
't Neemt alle volken in zich op, zoo ver
Het diamanten rad des Zonnewagens
Zich loodrecht wentelt over onze hoofden ;
Den Neger, die den olifant betoomt,
Den fieren zoon der zandzee met zijn rossen,
Den Kananieter wien de vloed gehoorzaamt l
Wat rijksgebied ! En wat bet in zich sluit
Aan overvloed en aan veroovringskracht,
Besloten in den band van eene Kroon . .!
En dan die Kroone de uwe . . ! Wijst gij mij
Terug, als ik u als verwinnaar nader
Ora haar to drukken op uw boofd ?
SOFONISBE .

Wel hoog
Vliegt ge in uw droomen! Zorg maar, dat u niet
De vleuglen smelten! Zeker is bet lichter
Een rijk met woorden in de lucht to stichten,
Dan slechts de kleinste schrede op vasten grond,
Slechts de noodzakelijkste, to zetten .
MASSINISSA.

Daarop
Zult gij niet wachten. In deze ure nog,
Als gij bet goed vindt, worde 't werk begonnen .
Den koppigen Torquatus heette een God,
Mij weg to zenden . Nu vertrouw ik u
De schutse mijner LibyErs, en zelf
Vlieg ik in allerijl terug naar 't leger,
Om mijn Numidiesch yolk u toe to voeren .
Mijn naam, die hun beweeglijk hart zoo licht
Voor Rome won, wint zeker hen nog lichter
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SOFONISBE .

Voor de Vorstin uit een verwanten stain .
Deez bureht is sterk, al kwam zelfs Scipio
Met Romes grootste heirmacht haar beleegren .
Tien jaar hield Troje stand om Helena,
En geen Karthago had het tot ontzet .
Zijt gij tevreden?
SOFONISBE.

Goed, het zij !
MASSINISSA .

Heb dank
Zelfs voor dat karig woord . Ik voel in mij
De kracht, weldra een beter to verdienen .
Het is de prijs, zoo leer ik, die den held maakt !
En nu, vaarwel! Wat Cirtaas weerkracht eischt
Zij ras verordend ; dan in allerijl
Naar mijn Numidiers ! Misschien roept gij
Me een hoopvol woord nog wel bij 't scheiden toe .
(h~V goat snel door de rniddendeur keen.)

VIJFDE TOONEEL.
SOFONISBE, later THAMAR .

SOFONISBE,

alleen.

Gij, Eeuwge Machten, werwaards drijft ge mij ?
In welken niet to ontwijken maalstroom wervelt
Ge mij naar onder ! Laat mij niet verzinken !
Vermag ik d' eenge redding van mijn yolk
Slechts z6o to koopen, delg dan in dit hart
Alle andre stille wenschen naar geluk !
Delg dan het laatste vrouwlijke in de vrouw !
Laat mij, gevoelloos, als de koopren beelden
Des Tempels, slechts uw werktuig zijn !
TI-IAMAR, binnentredende .
Dus heeft
Astarte mijn gebed verhoord! 'k Ontmoette
Den Vorst met stralend oog en op de lippen
Een blijden glimlach! Gij zijt dus verzoend?
SOFONISBE, smarteijk.

0 Thamar !

SOFONISBE .

THAMAR .

Zou ik mij bedrogen hebben ?
Onmooglijk. Neen . Zoo blikken de oogen niet
Die op verderven broeden ; neen, gij hebt
Zijn hart gewonnen : hij keert tot ons weer .
SOFONISBE .

Hij keert terug . . . Misschien zijn wij gered,
Ik hoop 't . . . en toch . . . wat beker ledigde ik !
Een beker, dien verachting, o zoo bitter,
Mij kruidde
THAMAR .

Wat bedoelt gij ?
SOFONISBE .

Ik verwachtte
Een overwinnaar, ja een vijand zelfs .
Ik had mij voorbereid op kille stugheid
Of ernstige grootmoedigheid, slechts niet
Op zulk een willelooze weifelzucht,
Die iedren prikkel volgt, op zulk geflikker
Van toomeloozen hartstocht! Zijn gemoed
Is als 't woestijnzand, dat de heete wind
Naar 't Westen nu en dan naar 't Oosten stuwt
En waar geen spoor van 't gister in beklijft.
Vergeten kon hij ons in onzen nood,
En plotslings, door 't geen hij bekoorlijk acht
Getroffen, wenscht hij als een dronken knaap
De starren zelfs to strooien aan mijn voet.
O wat is manlijkheid !
THAMAR .

Ge liet bet hem
Belooven, zuster ?
SOFONISBE .

Moest ik niet ? Het gold,
Niet mij, maar 't gold de toekomst van mijn yolk !
Mocht ik bet zwaard, dat yolk ter hulp geboden,
Wegstooten om de hand waarin het lag?
THAMAR .

Maar als ik straks den vuurgloed op zijn wangen
Begrepen heb . . . hij hoop voedt op een prijs
Dien niemant kan betalen als slechts gij . . . ?
Hebt gij uw hart beproefd?
SOFONISBE .

Ik heb eens aan
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Geluk en liefde en aan de heerlijkheid
Des mans geloofd, en 'k deed tech wat de Goden
Zoo gruwzaam streng mij hadden opgelegd .
Nu weet ik : dat geloof was slechts een waan .
En zou 'k dan huivren, voor Kartagoos heil
Een ijdel schaduwbeeld slechts prijs to geven?
THAMAR .

Ge zoudt dus . . . ?
SOFONISBE .

Ook bet ergste, zoo 't moet wezen .
Ja, bijna scbijnt bet of bet Noodlot mij
Daartoe door rampspoed wilde voorbereiden ;
Want niets meer hoop ik voor mij zelve en 'k heb
Alleen een plicht nog jegens 't Vaderland .

ZESDE TOONEEL .
De vorigen . BATU .
BATU .

Gebiedster !
SOFONISBE .

Batu ! Zie ik wel ? Gij leeft!
Zeg mij : van waar . . . ?
BATU.

Uit 's vijands handen, uit
De veldheerstent van bet Romeinsche leger .
Gevangen werd ik naast mijn dooden beer
En dacht wel nimmermeer uw aangezicht
Te aanschouwen in dit jammervolle leven .
Maar 't menschlijk hart van Scipio had meelij
Met d' ouden wapenknecbt ; hij liet mij gaan
Om u des Konings Iaatsten groet to brengen .
Gij weet hoe Syfax viel?
SOFONISBE.

Ik weet bet .
BATU .

Dan
Heb 'k slechts to melden, dat zijn laatste woord
Voor u was . Toen hij, aan de redding twijflend,

SOFONISBE .

Reeds op 't geplante zwaard zich nederboog,
Toen zei hij : ,Batu, breng mijn vrouw mijn groet
,,En tevens dezen dolk als een herinnering .
„Hij zij haar vriend als alles ontrouw wordt ."
Toen stierf hij . . . Koningin, zie bier bet wapen !
(reikt haar den dolk.)
SOFONISBE, het wapen beschouwend.
Behoede gij mij ! Voortaan zult ge nooit
Meer mij verlaten . . . Dat ge als laatsten troost
Mij steeds nabij moogt zijn !
BATU .

Dat u een God
Behoede, Koningin !
SOFONISBE .

Vrees niet, bet geldt
Nog niet voor 't leed to vluchten, want nog eens
Zwelt van een goeden wind na doodsche stilte
Het strak zoo slappe zeil van ons geluk .
Vorst Massinissa, onze vijand straks nog,
Treedt tot ons over en belooft zijn benden
Uit Romes leger herwaards been to voeren,
En veilig zijn wij als bet hem gelukt .
Gij zwijgt ? Wat denkt ge er van?
BATU .

Stout is uw plan,
Niet onuitvoerbaar . Zijn soldaten liggen,
Gescheiden van 't Romeinscbe leger, aan
't Gebergt', en wie verrassen kan, kan v eel .
lk vrees slechts . . .
SOFONISBE .

Wat?
BATU.

Ik vrees den arendsblik
Van Scipio, den geest die in hem woont .
SOFONISBE .

Gelooft ge then Romein steeds onverwinlijk,
Wijl de Fortuin hem eens de zege als toewierp?
BATU .

Gij kent hem niet . Hij is van andre stof
Als hen die 'k vroeger zag . Geboren Koning,
Heerscht hij in 't leger als in 't slaggewoel .
Gewone kracht geldt nimmer tegen hem .
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SOFONI SBE.

Ik haat hem, maar hij heeft mij vrees geleerd
En tevens eerbied .
SOFONISBE .

Zijn grootmoedigheid
Viel op een goeden bodem . Spreekt gij niet,
Als ware hij een Achilles? Bij Adonis,
'k Wensch hem to zien, den toovenaar !
BATU .

Ook fluister
Bij 't yolk de Sage, dat een God zijn moeder
Bezocht heeft en dat hem to middernacht
Een slangenkop, gewassen uit den grond
Bij 't licht der maan, zich in zijn tent vertoont .
Hij raadpleegt daarmee .
sOFONISBE .

Sprookjens
BATU .

't Zij zoo ;
Maar zeker is 't, dat hem een daemon schut .
Ik zag hem in den slag der Elefanten,
Hoe hij den laatsten aanval onzer troepen
Zich tegenwierp . Toen bruischten van de torens .
Zoo als de regen bij een wolkbreuk stroomt,
Vuurpijlen, slingersteenen, ziedende olie
Op hem ter neer . Rondom zonk hoofd bij hoofd
Verpletterd, zelfs zijn glanzend tijgerros
Zeeg neder, ook de vaandeldrager viel
Naast hem, maar hij, weer daadlijk op den voet,
Greep d' arendstandert en schreed, onweerhouden
Door 't vreeslijke om hem been, ter zegepraal .
Geen wapen en geen werpsteen kwetsten hem ;
Dat 's meer dan toeval.
SONONISRE .

Noem 't zoo als ge wilt .

Zoo veel is duidlijk : 't is een tegenstander,
Wien Massinissaas blinde onstuimigheid
Geen weerstand biedt als de eerste worp mislukt .
Diens haastige aanloop wordt door elk beletsel
Gebroken, als de zeekre hand ontbreekt,
Die hem betoomt of wel tot voortgaan spoort .
BATU .

Ik vrees 't als gij .
THAMAR.

En zoo verdwijnt het beeld
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Der redding, nauwlijks aan ons oog verschenen,
Als een fantoom, dat in de zandzee opdoemt.
Op wien nog hopen wij zoo niet op hem ?
Geef raad en hulp, gij, Hemelmachten !
SOFONISBE,

Moed !
Nog hebben zij het hoofd niet afgewend .
Bij al het bange onzeekre dezer ure
Is mijn besluit gerijpt . Wie in den storm
Het roer wanhopend loslaat is verloren .
Wij zijn 't nog niet .

ZEVENDE TOONEEL .
De vorigen, MASSINISSA treedt off, van z,~n gevolg omgevtn .
MASSINISSA .

Ik treed nog eenmaal voor u,
Ten tocht gereed, om, zooals ge eischen moogt,
U weer als Cirtaas meesteres to groeten .
Mijn trouwe Dago, 't hoofd der Libyers,
Zal steeds met eerbied iedren uwer wenken
Gehoorzamen totdat ik wederkeer.
Vaarwel ! Gij weet wat deze borst beweegt,
Laat dus in 't vol vertrouwen op uw gunst
Mij scheiden, Koningin !
SOFONISBE .

Wij scheiden niet . . . .
MASSINISSA .

Hoe . . . Zoudt gij dan . . . ?
SOFONISBE .

Want met u trek ik op .
MASSINISSA .

Gij mee in 't leger?
SOFONISBE.

Zou ik pijnlijk hier,
Terwijl mijn toekomst ginder wordt beslist,
Elke ure tellen ? Neen, met eigen hand
Grijpe ik die toekomst aan ! tJw bondgenooten
Zijn mij niet vreemd . Hun Afrikaansche bloed
2a
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SOFONISBE .

Bruischt zeker in de dappre harten op,
Bij d' aanblik der beroofde Koningin .
En machtger dan uw koel gewikte woorden,
Dringt wis de weeklacht van mijn ongeluk
Hun in de ziel . Weerstreef dus langer niet .
Besloten is 't .
MASSINISSA .

Gij wilt bet zoo . Welaan !
Wie zou uw arendsvlucht belemren kunnen ?
THAMAR .

'k Spreek een door God bezielde niet meer tegen ;
Maar laat mij met u gaan !
SOFONISBE.

Wat wilt ge, trouwe?
Naar 't slaggewoel? Neen, van de mijnen volgt
Mij slechts deze oude, en hij weet waarom .
Uw plaats is bier . In uwe handen leg ik,
Nu onze dappere Methumbal viel,
De sleutels dezer burcht ; ik weet : gij zult,
Wat ook gebeur', ze voor Karthago houden .
THAMAR.

Dat zweer ik u . Slechts met mijn leven geef
Ik ze over .
SOFONISBE.

Alles is dus hier geregeld.
En nu, eer dat de rappe hakkenij
Mij de verhulde toekomst tegenvoert,
Wijd, Thamar, aan uw zuster nog eenmaal
Uw heilig priesterambt en zegen mij 1
THAMAR, bewogen .

Trek dan van hier en dat 't geluk u volge 1
Ik zegen u als stond ik voor 't altaar.
Gij, die daarboven troont, o laat als gave
Het offer dezer tranen u behagen !
U, hoogen zonnejongling, roep ik aan,
Met U, die over 't woudgebergte 's nachts
Met zilvren rossen jaagt en levensdauw
Neerdrupplen doet, Astarte, ook u, en u,
Geweldge Melkart, stambeer van ons yolk !
Omzweeft dit dierbaar koninklijke hoofd ;
Treedt voor haar uit in storm en slaggewoel
En effent haar bet pad bij dag en nachtl
Gij hebt bet heilig vuur, dat in haar vlamt,
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Ontstoken in haar boezem ; leert haar dus
Naar Uwen raad haar arbeid to volenden l
En daar zij is bereid van gantscher harte
Al wat zij heeft voor 't dierbaar vaderland,
Voor U en voor Uw dienaars prijs to geven,
Weest haar genadig, Goden Afrikaas!
SOFONISBE

Wees mij genadig, Goden ! Van Uw geest
Voel ik mij aangegrepen ; ongeduldig
Zwelt mij het hart van moed, van hoop, van kracht!
Te paard dus, Massinissa! Rijden wij
Den wind voorbij ! Geen ruste meer voor mij
Tot ik mijn Noodlot ken en weet wie 'k ben
Of een slavinne van 't hoovaardig Rome,
Of Koninginne van een vrijen Staat!

(Terw !Vl zij zich wendt onz heen to gaan,
volt de gord~Vn .)

Hoofdkwartier van Scipio in het half verwoeste slot to Massylis . Een
hooge zaal ; op den achtergrond in het midden een zware pilaar,
die twee groote bogen draagt, welke beiden doorgord!Vnen kunnen
afgescheiden warden . De boog ter rechter laat een ver uitzicht in
het leger toe ; die ler linker leidt tot een nis, waarin Scipioos
veldbed is opgeslagen . Ann het tweede zjscherm links een deur ;
tegenover deze rechis een sterk vooruztspringende poort met ijzer
beslagen. Links op den voorgrond een tafel, waarop rollen, kaarten en schrkfgereedschap . Het gordyn hangt voor de nis neer ;
de blik op het leper is vr~i. Wachten schilderen voor den ingang;
de achtergrond wordt, gedurende de volgende tooneelen, onophoudel~ik levendig gehouden.

EERSTE TOONEEL .
LAELIUS

en

SEVERUS,

uit het legerkamp in de zaal tredend.
LAELIUS .

Wees welkom hier in Massylis, Severus
Gij blijft u zelv' gelijk en laat niet wachten .
SEVERUS .

Een slechte krijgsman die zijn tijd verzuimt!
Zoo wat een uur geleden kwam ik aan .
En ik beroem me er op, dat 'k niet vergeefs
Door de woestijnzon mij liet blakeren .
LAELIUS,

't Staat dus in 't Zuiden goed ?
SEVERUS .

Geheel naar wensch,
Door goud en door beloften zijn de stammen
Van 't groote zoutmeer tot aan 't rood gebergt
Voor ons gewonnen . It Kostte weinig moeite ;

SOFONISBE .

Want zwaar op alien lag Karthagoos juk,
En schier als redders werden wij begroet .
LAELIUS .

Nu, des to beter.
SEVERUS.

'k Trok op den terugtocht
Door 't vruchtbaar land van den beneden-Atlas,
En rijken voorraad breng ik meP in 't leger :
Veldvruchten, kudden, twaalf kameelen zelfs
Met zakken vol van fijnen wijn bepakt.
In 't dal der palmen echter voegde een zwerm
Van wilde krijgers zich bij ons . De zon
Bescheen nooit bonter stoet : beverwde negers,
Met waapnen uit den tand der elefanten
En kroonen, vreemd nit vederen gevormd ;
Getuljers, in 't geschubde pantserhemd
Van slangenvel, op Zeebra merries rijdend,
En Giftpijlschutters uit het cederwoud
Verstrooide scharen van den laatsten opstand
En alien dorstend naar 't Karthaagsche bloed.
LAELIUS .

't Zal Scipio genoegen doen .
SEVERUS .

Ik hoop 't.
Bij hem staat de inboorling in hooge gunst,
Meer dan wel billijk is.
LAELIUS .

Hij heeft ze noodig .
Ik hoorde vaak hem zeggen : Afrika
Wordt slechts door Afrika voor ons gewonnen .
SEVERUS .

Misschien heeft hij gelijk . Weleer was 't anders .
Weleer zag Rome een knecht slechts in den vreemdling .
Men wierp hem veer, en 't scherpe zwaard
Werd dan zijn wet .
LAELIUS .

Maar in het volgend jaar
Brak reeds het oproer nit .
SEVERUS.'

En werd bedwongen.
LAELIUS .

't Is zoo, en ons verbleef een woestenije,
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Vol bloed, vol puin en half gesmoorde vloeken .
Wil Scipio dat niet, wie zal hem laken ?
SEVERUS.

Bij Mars, niet ik, want hij is Romes veldheer!
Al waar hij 't niet, 'k boog voor zijn genius
Mij toch vrijwillig veer. Slechts kan ik niet
Mij in zijn wijs van oorlogvoeren voegen.
Den grijzen schedel valt het leeren zwaar .
Niet de verbroedring slechts met de Barbaren,
Slagorden, marsch, versterking - alles nieuw I
In plaats van naar 's ervaren Krijgsraads stem,
Hoort hij naar die der donkere openbaring .
Het duizelt mij, zie ik den jongling aan,
Hoe hij voortschrijdt op onbetreden paden
En als to dobblen waagt met de Fortuin .
LAELIUS .

't Is de oude school, die nit u mort, Severus !
Wel gaat hij andre wegen als tot heden
De Krijgskunst, ingeroest in vaste regels,
Of Fabius de draler, steeds betrad .
Maar heeft hij, 't groote wagend, zich het grootst
Niet steeds gewonnen? Niet als de adelaar
Zijn doel bemachtigd? Waar de besten zonken,
Droeg spelend hem een gunstge wind omhoog .
Zijn geest, ook zijn geluk, maakt hem tot veldheer .
De Goden zijn hem gunstig en zij dekken
Zijn fouten zelfs met dichte lauwren toe ;
Voor 't minst als 't fouten zijn, wat wij ten laatste
Trots alle tegenspraak bewondren moeten .

TWEEDE TOONEEL.
De vorigen, scipio treedt aan de linkers!Yde op. in gesj'rek met
ATARBAS . SEXTUS en andere Oversten, bij wie SEVERUS
zick voegt, volgen ; later LUCANUS.
scipio tot Atarbas .
Breng Massinissa voor zijn goede dienst
Mijn dank, maar zeg hem, dat 'k zijn voorslag
Niet aan kan nemen . Rustig blijve hij
In schuts der wallen zijner legerplaats .
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Bij Giscon, weet ik, is er geen gevaar .
(Atarbas vertrekt, Scipio treedt naar Laelius, die op den
voorgrond links staat, terwijl de overigen zich verder
rechts naar achteren hebben gegroept .)
't Is vreemd - hij trekt terug ; in plaats mij zelf
Bericht to brengen, zendt hij mij Atarbas,
En stelt hij voor met zijn geheele macht
Terug to gaan naar Cirta, dat door Giscon
Van uit bet Westen zwaar bedreigd zou zijn .
Toch weet ik zeker, dat die Giscon gister
Op drie uur afstands lag van Hadrumeet .
Hoe komt hij nu bij Cirta ? Zie de kaart !
Onmooglijk is 't en Massinissa dwaalt .
LAELIUS, ha f luid .
Maar Scipio . . .
SCIPIO.

W elnu ?
LAELIUS .

Als bij eens wenschte
U to d o e n dwalen ?
SCIPIO.

Wist ik maar, waarom !
Want hij is zonder twijfel mij verknocht .
0 hatelijke argwaan 1 Nu, 'k nam mij in acht Het blijkt ons spoedig hoe de zaken staan .
Tot zoo lang - zwijgen wij !
(Hij keest zich tot de overigen .)
Ziedaar, Severus!
Wees welkom, vriend! 'k Vernam bet goed gevolg
Van uwen tocht . Van avond moet gij 't mij
Hairfijn vertellen . . . Maar rust eerst wat uit
En laat 't u smaken na de heete reis .
SEVERUS.

Niet noodig, Konsul ! Trots de sneeuw daarboven,
Bleef dit verharde Iijf gezond en frisch .
Niet licht ben 'k uitgeput, en tafelweelden
Gun ik den kenners. Mij is altijd nog
De strengste dienst het liefst . Als 't nu maar gauw
Weer op den vijand losging !
SCIPIO .

Daarhoe, oudel
Kan 't spoedig komen ! Eer de maan weer vol is
Staan wij op 't slagveld .
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SEVERUS .

Waarlijk ?
SCIPIO .

Uit Itaalje
Kwam heden mij 't bericht, dat Hannibal
Zijn leger samentrekt bij kaap Mizene.
Daar kruist zijn vloot : waarom daarheen gegaan,
Als hij niet ernstig dacht aan een terugkeer ?
Denkt hij daaraan, dan draalt hij ook niet lang .
Terwijl wij spreken liggen reeds misschien
Sicieljes kusten achter hem .
(Lucanus is opgetreden en heeft stil tot Laelius gesproken .)
Wat is er ?
LAELIUS .

Een zonderling geval meldt de Overste
Der poort.
SCIPIO .

Wat meldt hij ?
LUCANUS.

De Karthaagsche bode,
Dien laatst uw goedheid redde van den strop,
Vertoonde plotslings zich nabij den wal
Te paard, en riep den wachters toe : „De muis
Verzoekt haar groeten aan den leeuw en zegt
Dat Syfax' weduw, Sofonisbe, ginds
In 't leger is ." Toen wendde hij zich om
En was verdwenen .
SCIPIO .

Sofonisbe, zegt ge ?
LAELIUS, zacht maar keftig.

Gij ziet : het stemt maar al to goed .
SCIPIO .

Blijf kalm
Is Flavius terug?
SEXTUS .

Nog niet .
SCIPIO .

Lucanus,
Laat dadelijk mijn renpaard zadelen.
(Lucanus af; Scipio keert zich lot de anderen .)
't Waar zoo onmooglijk met . 't Gerucht gaat toch
Van Massinissa, dat hij eens de hoop had
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De Koningin als Bade me6 to voeren .
Ontvlamde hartstocht doet zich veel vergeven ;
Maar dat hij 't mij verzweeg I Ik had hem waarlijk
Niet in den weg gestaan .
SEVERUS .

Hoe zoo? Gij zoudt . . . ?
SCIPIO .

Waarom het to ontveinzen? 'k Wenschte 't zelfs .
Men noemt haar schrander en groothartig ;
Het yolk vergoodt haar ; reikt zij voor 't altaar
Den bondgenoot der Republiek de hand,
Dan baat ons dat meer dan een zegepraal .
(Zacht voor zich .)
Waar blijft toch Flavius ?
LAELIUS .

Maar indien zij,
De telg van Hasdrubal, de boogbegaafde,
Den licht beweegbren man eens naar haar zij
Deed overgaan ?
SCIPIO .

Dat zij alleen mijn zaak .
Ik ken mijn man en houd alree hem vast.

DERDE TOONEEL .
De vorigen, FLAVIUS, snel optredend, een Numidischen mantel
over den arm geworpen .

SCIPIO .

Ha, eindlijk! Spreek, wat brengt ge?
FLAVIUS .

Heer, gevaar!
't Numidiesch heir vond ik ten marsch gereed,
En 't geldt geen strooptocht, maar verraad aan Rome .
LAELIUS .

Hoort gij ?
SCIPIO .

Zoo ver is 't nog wel niet .
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FLAVIUS.

Ik sloop
Op uw bevel in 't kamp, en schijnbaar zorgloos
Voortslentrend, overdekt door dezen mantel,
Bespiedde ik onbemerkt al wat er plaats had .
Een vreemde fiere vrouw zag ik van ver
Het kamp doorrennen en met de Oversten
Zich ijvrig onderhouden . Massinissa
Hield krijgsraad in gesloten tent ; de speerknecht,
Half dronken, pakte in allerijl bet zijne .
De ruiter zadelde . Dat was me een woelen,
Een kaaklen ondereen ! En men beloofde
Zich gouden bergen van de naaste toekomst .
Zelfs meer dan een dier helden hoorde ik snoeven
,,'t Was voortaan uit met de Romeinsche tucht !"
SEVERUS.

Een opstand I
LAELIUS .

Laat ons de verraders . . . !
SCIPIO .

Stil .
'k Was daarop voorbereid . Sextus, mijn paard!
'k Wil de Romeinsche tucht hen eens doen kennen .
Gij, Laelius, rukt met uw legioenen
Terstond naar Cirta en verzekert u
Van 't Slot tot iedren prijs : bet opent, hoop ik,
De poort u zonder strijd. En u, Severus,
Vertrouw ik in bet leger hier 't bevel .
Ben ik niet binnen 't uur terug, dan volgt ge
Mijn spoor met gants het heir, en dan sluit gij
Van alle zijden de Numidiers in.
Niet eer, verstaat ge ?
SEVERUS.

Goed . En welke knechten
Hebt gij tot uw geleide u uitgekozen ?
s&PIo.

Den liktor slechts en Flavius . Niet anders .
SEVERUS .

Vergeef mij, Veldheer . . . !
LAELIUS .

Scipio, onmooglijk !
Gij zult toch niet . . . ?
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SCIPIO .

Voorbarige achterdocht
Vermeerdert meest bet kwaad. De zaak zal zich
Nog wel in stilte laten schikken .
SE V ERUS .

Konsul,
Verzoek de Goden niet
SCIPIO .

'k Vertrouw op Hen ;
Zij hebben mijn besluit mij ingegeven .
LAELIUS .

Neem voor bet minst uw veteranen me6 ;
De tien Manipuli zijn sterk genoeg,
Zoo 't moet, om stand to houden tot Severus
Met bijstand aanrukt.
SEVERUS.

Laelius raadt goed .
Neem de Manipuli met u !
SCIPIO .

Opdat,
Door 't eerste toeval blind mee voortgesleept,
Hun brandende ijver hen ten strijde drijve,
Een bloedbad er ontsta, en 'k na de zege,
Een vreeslijk strafgericht zou moeten houden,
En zelf afhouwen wat wij als een lid
Van eigen lichaam morgen zouden missen,
Als Hannibal, daar ginder plotslings landend,
Ons uitdaagt tot den kamp ? Neen, no?maals neen
Voor hem, den reus, bewaar 'k mijn legioenen ;
Met dezen knaap waag ik bet nog alleen .
De hand, die fier naar 't zwaard to grijpen waagde,
Verlamt aan 't hecht, zie ik hem goed in 't oog.
Wees onbezorgd, mijn ster gaat voor mij uit!
(Hi verlrekt. Flavius en de Oversten vol-en .)
(Tooneelverandering.)
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VIERDE TOONEEL.
Het Numidiesch leger met een vergezicht op het Atlasgebergte. Links
Sofonisbes tent ; rechts, verder terug, de bogen van een verbrijzelde waterleiding, ter halver hoagie met slingerkruid begroeid .
BATU, SOFONISBE .

OP den achtergrond Numidiscke soldaten,
BATU .

Kom uit uw tente, Koningin I Het uur
Voor d' optocht, waarnaar gij verlangdet, sloeg .
In weinige oogenblikken komt de Vorst,
Om u in 't zaal to tillen van uw telpaard .
SOFONISBE .

Welkome tijding! Eli de troepen zijn
Gereed als wij ?
BATU .

Blik in het rond en zie !
Ginds staan de ruiterbenden reeds geordend
In lange rijen, speer aan speer,
Zich steunend op de schoften hunner rossen ;
Beladen wachten muildier en kameel .
Wij zijn gereed en wachten 's Veldheers wenk .
SOFONISBE.

Wat doet hem toeven ? Hadden wij den damp,
Die deze nauwe legergangen vult,
Maar achter ons ! Onaangenaam en als
Romeinsche koortslucht waait hij me aan,
En onder mijne voeten brandt de grond
Als lavagloed .
BATU.

Geduld. Daar komt de Vorst .

VIJFDE TOONEEL .
De vorigen,

MASSINISSA, ATARBAS, ADHERBAL, SARKAS,

MENALKAR

en andere R'umidische Oversten .
MASSINISSA .

Dat is een donderslag uit blauwe lucht

SOFONISBE.

Hij keurt bet of ? 't Geheele plan?
ATARBAS .

Geheel .
De schrandre wachter wil den welp des panthers
Dien hij met moeite temde, joist niet zelf
Het hok weer oopnen ; daarom weigert hij
Den strooptocht, then gij voor to wenden dacht,
Om hem uw krijgsvolk heimelijk to ontvoeren,
En wil hij, dat gij bij uw tenten blijft .
MASSINISSA.

O, deze Scipio !
SARKAS.

Wat zult gij doen ?
Een rasch besluit ! In uitstel ligt gevaar .
ADHERBAL.

In blinde haast nog grooter. Wees voorzichtig !
Een plan als 't uwe wordt niet heimlijk daad .
Geef 't op voor heden ; nemen wij den tijd
Om to overleggen. Met geweld den weg
Te willen hanen ware een wisse dood .
Zijn legioenen wierpen ons terug
Bij d' eersten aanval in bet open veld .
Dus rest u niets als wachten .
MASSINISSA.

Kan ik 't nog ?
Wij zijn to ver gegaan . Elk oogenblik
Kan 't stoute plan, dat hij tot nu slechts giste,
Voor hem veranderen in zekerheid .
De troepen kennen 't opzet, en hoe zouden
Zoo vele duizenden 't geheim bewaren ?
Neen, wat geschieden moet, geschiede nu .
Maar ziet omhoog ! Een God verleent ons hulp
En wijst ons d' uitweg . De avond dekt zich 't hoofd
Met wolken, kringlend om des Atlas top ;
De zon duikt neder in een zee van bloed
En kondigt ons een nacht van onweer aan .
Daarvan gebruik gemaakt ! Terwijl de vuren
Hier rustig branden, op den wal rondom
De wachten, maar verkleind in aantal, blijven,
Door roep en hoorngeschal den gantschen nacht
Des vijands heir misleidend, voeren wij
Door de achterpoort langs gindschen hollen weg
In schadw der duisternis ons leger been!
Gelukt bet, dan ziet ons reeds 't morgenrood
In Cirtaas burcht .
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ADHERBAL .

En als een bliksemstraal
Ons doet ontdekken, of indien wij stooten
Op 's vijands zwervende eskadrons, 't gehinnik
Der vuurge paarden ons verraadt, wat dan ?
ATARBAS .

Adherbal heeft gelijk : bet is een waagstuk,
Dat licht mislukt. Bijna berouwt mij 't nu,
Dat ik bet oor geleend heb aan uw drang .
Want de inzet is mij in dit spel to groot,
De prijs to klein . Wat scheelt ons toch Karthago,
Dat, winnen wij, nog knibbelt op bet loon,
En, overwonnen, ons laat kruisigen ?
Hier weet men toch wat Binder bet gebruik is .
MASSINISSA .

Gij treedt terug?
ATARBAS .

Dat zeg ik niet . Gij hebt
Mijn woord . Ik meen slechts : bet gevaar . . .
SOFONISBE, plotselings tusschenheide tredend.

Gevaar ?
Bruischt in uw aderen Numidiesch bloed ?
Zijt gij een zoon van de woestijn of brengt
Het dierenrijk daar slechts nog leeuwen voort?
Neen, aan den Noordpool stond uw wieg ; u
Heeft een Scytische, van vreeze bleek, gezoogd ;
Geen vonk der zonne drong er in uw ziel,
En draagt uw aanzicht ook de kleur van Libyen,
Dan is 't een spel slecbts der Natuur ! Gevaar
Dit was de klank, die steeds uw vaadren lokte,
Als de trompet bet ros ; dit was de kelk
Vol zoeten palmwijn, die hen dronken maakte .
Zij zochten bet zooals in uw legenden
De bruine knaap de koningsdochter zoekt . . .!
En gij - wat smaad! - beeft voor 't gevaar terug,
Terwijl 't, aanlokkend, in zijns sluiers plooien
U glorie biedt ! Zelfs de vertwijfling leert
U niet meer stout to zijn ? Besluit gij niet
Nog dezen nacht tot den beraamden tocht,
Dan zijt ge morgen, eer nog de avond grauwt,
In eigen net gevangen. Gaat dan, smeekt
Uw leven. of van Rome ! Ja, misschien
Verhoort zij u en moogt gij 't needrig aanzien,
Hoe zij de Goden Afrikaas van 't outer
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Te pletter werpt, hoe zij, Numidies trots,
De duizendjaarge burcht der Koningen
In vlammen op doet gaan. Wilt gij dit dulden,
Zoo doe 't en wees tevreden met uw loon !
I k doe het niet . . .
SARKAS .

Zal ons een zwakke vrouw
Beschamen, vrienden ? Ja, zij heeft gelijk ;
Vermetelheid is wijsheid hier .
MENALKAR.

Terug
Voert ors geen pad meer ; voorwaards dusI Terstond!
ATARBAS .

Het zij ! Men zal niet zeggen van Atarbas
Hij bleef terug waar zooveel schoonheid hem
Den standert voordroeg .
SARKAS,

Leid ons, Koningin
Wij volgen u .
ALLEN .

Leid ons, wij volgen u !
SOFONISBE

Welaan, spoedt u naar uw soldaten, steekt
De legervuren aan en laat de ruiters
Te paarde stijgen!
(Batu af.)
Reeds verdwijnt de dag,
En dof, 't gedruisch van onzen aftocht dekkend,
Loeit de avondwind. Wij breken op zoodra
Het duister wordt .
(Een luid hoorngeschal wordt gehoord.)
MASSINISSA,

Wat is dat?

ZESDE TOONEEL.
De vorigen,

EEN OVERSTE,

DE OVERSTE,

terstond daarop

SCIPIO.

naar binnen stuivend.
Scipio . . . !
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SOFONISBE.

MASSINISSA .

Rukt op ons aan ?
DE OVERSTE .

Hij is in 't leger reeds .
ATARBAS .

Wij zijn verraden .
MASSINISSA.

Goden
SOFONISBE .

Wees een man
't Geldt nu bet hoogste .
SCIPIO, achter de schermen .

Neem het paard mij of
En leid het aan den teugel .
(oj5tredend.)

Wat gebeurt hier ?
Getoomde paarden, vliegende banieren . . . !
Het gantsche heir gereed als tot den marsch
Wat moet dat? Geeft mij andwoord ! Wie beval dat?
SOFONISBE.

Numidies Vorst, die 't recht heeft dat to doen.
'scIPIO .

Dan heeft hij, bij de Olymp, mij slecht begrepen!
Te blijven, niet to gaan, beval ik hem .
Of werd mijn boodschap anders u gemeld ?
Spreek, Massinissa !
SOFONISBE .

Laat mij spreken, man
Waartoe de logen, die niet hen bedriegt?
Want wel erkent uw oog wat hier geschiedt .
Maar hoor 't in woorden nu en sidder! Ja,
Gij hebt den vijand in uw leger . Dezen,
Afzweerend Romes vloekbre dienstbaarheid,
Zijn tot hun eigen Goden weergekeerd,
En plooien stout Karthagoos vaandel uit .
U, Konsul, echter brengt een boos gesternt
Te dezer uur tot uw verderf hierheen .
Gij staat op een dra berstenden vulkaan ;
Omkronklen zullen u zijn rook en vlammen.
SCIPIO .

Ze to verstikken kom ik juist bij tijds .
Wij zullen zien wie heer is in dit leger :
De Konsul Scipio of wel . . . een vrouw .

SOFONISBE .
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In naam van den Senaat en 't yolk van Rome
't Bevel tot opmarcheeren was een dwaling,
En hij die 't volgt valt in 't bereik der krijgswet!
Geeft order of to zitten : - Oogenbliklijk . , !
Geeft order, zeg ik .
SOFONISBE .

Waagt gij 't ons to honen?
Zoo kome uw bloed dan op uw eigen hoofd .
tot de Numidische legerhoofden .)
Hij is in onze handen, stoot hem neer
sCIP[o, trekt z~Vn zwaard.
Ha, staat het zoo! Welnu, beproeft bet eens !
Ik echter zeg u : niet in uwe handen,
In die der Goden slechts berust mijn lot .
Treedt voor! Hier sta ik, een slechts tegen duizend!
Met diamanten schilden, schaar aan schaar,
Staan om mij been al de eeden die ge zwoert,
En ook de onzichtbren, die den meineed wreken !
En dus gewapend trots ik aller toorn .
Wie tast het heilig hoofd des Veldheers aan,
Wie heft de hand op tegen Scipio?
(De Oversten laten de wapenen zinken ;
stil spel gedurende de volgende regels.)
SOFONISBE .

Denkt aan uw land! Neer met hem in bet stof!
Geen God beschermt den vreemden onderdrukker!
SCIPIO .

Nu, hoort ge niet wat u die vrouw gebiedt ?
De Goden, zegt ze, weten niet van mij .
Wat draalt gij dan ? Vreest gij dit zwaard wellicht,
Dat u zoo vaak heeft voorgeglansd ter zege ?
Ik werp het weg . . . Ziet, ik sta weerl.oos nu ;
Een slecht gewapend kind zelfs stoot mij neer,
En gij zijt manner, die in mijne school
Den dood in 't aanzicht leerden zien ! Treedt toe,
En levert nu een proefstuk op uw meester!
Stoot toe, Menalkar ! Wel herken ik u
Ik sleurde u eenmaal weg van voor den voet
Der elefanten . Karthalo, tree toe!
Mijn laatste beker heeft u eens gedrenkt .
Toen gij onmachtig neerlaagt . Juba, nader !
Drie dagen is 't geleen, toen drukte ik u
Den krans der dappren op bet jeugdig hoofd .
Gij anderen, met wie ik als een broeder
21
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Geluk en ongeluk gedeeld heb, draalt ge
Treedt toe! Ik open u mijn armen ; drukt
De speer, waaraan ik u den lauwer hechtte,
Drukt haar in deze borst en dankt mij zoo .
(De Overseen z /n tern ; g etreden . )
SOFONISBE .

Geweldige !
SCII'IO .

Gij aarzelt, wijkt terug ?
Niet een van alien wil de moorder zijn
Zijns Veldheers? Niemant uwer zich de hand
In bloed meineedig doopen ? Op uw voorhoofd
Lees ik, bedrieg 'k mij niet, berouw en schaamte .
Gij voelt dat slechts een vreemde wil op 't pad
Der schuld u voortdreef, dat gij gaarn wellicht,
Waar 't mogelijk, weerkeerdet tot uw plicht ?
Gij heft de handen smeekend op ? Gij wilt het ?
Welaan, zoo weet het dan : ik kom niet hier
Om bloedgericht to houden, neen, ik kan
Vergeven als ge u zelven weer terugvindt .
(De Oversten storten voor hew neer.)
SARKAS .

Zie ons aan uwe voeten, Heer
SCIPIO .

Staat op !
Weest wat gij waart : de stoutsten der woestijn,
Voor Rome een bondgenoot, en 'k wil vergeten,
Als 't woord van een beschonkne, wat ge deedt.
Maar laat u niet ten tweedenmaal bedwelmen.
'k Zou dan, onbuigzaam als des Orkus machten,
Als wreker u met mijn legioenen naadren,
En, bij Medusaas hoofd, mijn liktors bijl
Waar' scherp genoeg uw aantal to vertienen !
MASSINISSA, treedt voor .
'k Dank a er voor, dat ge zachtmoedig zijt
Voor de verleidden ; maar voleind en spreek
Het vonnis over den verleider uit !
'k Verbrak mijn eed aan Rome en ook aan u ;
En ik heb niets wat mij verschoonen kan,
Geen woord zelfs van berouw . Mijn noodlot sleepte
Mij mede : 't worde gants aan mij vervuld !
Ik smeek u dit alleen : laat deze vrouw
Niet boeten voor wat i k misdreven heb !

SOFONISBE .

got

1k ben de schuldige, seem dns mijn hoofd !
SCIPIO.

1k wil uw hoofd niet. Al to rijke hope
Heb ik daarop gebouwd, dan dat ik t nu
Met eigen hand zoo snel verbrijzlen zou .
Nog Beef ik u Diet op . En wat de Veldheer
Van Rome niet misschien zou mogen wagen,
Waagt Scipio, de vriend, daar hij u kent .
Gij zijt op nieuw bevestigd in uw ambt
Als Legerhoofd . In 't volgende gevecht
Staat gij met dezen hier in de eerste rijen .
Toont dan aan hen, die niet aan eer gelooven .
Dat ik to recht u allen heb vertrouwd .
DE OVERSTEIS,

hun wapens zwaaiend.

Heil Scipio !
MASSINISSA .

Ter aarde werpt ge mij
En heft mij als met Godenarmen op .
Maar zij . . . maar Sofonisbe . . . Spreek !
SCIPIO .

Zij heeft
Zich zwaar aan ons vergrepen ; maar er zweefde
Een duistre geest, die haar to machtig was,
De daemon der vertwijfling over haar .
t Niet-mijden van wat meer dan menschenkracht
Gevorderd had, dat straf ik niet als zonde .
Zij blijve in hechtenis, maar blijve 't eervol .
Gij zelf bewaakt haar ; en opdat haar smart,
Blind om zich woedend, niet ten tweedenmale
Gevaarlijk zij, geef 'k haar een waardig doel .
Nog ligt bet lijk haars eedlen echtgenoots
Ginds in de tent der dooden ; brengt bet hier !
Haar stormend hart ontsluit' zich aan de lijkbaar
In heete tranen . . . ! Gij, maakt u gereed,
Den door den dood alleen verwonnen vijand
Met vorstelijke eer ter laatste plaats to leiden !
Tot weerziens bij de houtmijt ! Weest gegroet !
(Hij keert zich om, on, been to gaan . )
DE OVERSTEN .

Heil ! Heil !
(Scipio gaat ; de Oversten dringen hem na
Sofonisbe, die ter z!Vde gestaan heeft, treed :
op het midden van lief tooneel .)
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SOFONISBE,

SOFONISBE,

Beschaamd, verwonnen en vernietigd !
0, wie verleende u, schrikkelijke, de macht,
Die mij verplet en tot bewondring dwingt ?
Beschermt mij, goede Goden ! Welk een man !
(De gordijn valt .)

IV .
Ret inwendige eener tent ; rechts : ten laag met een tijgervel bedekt
veldbed ; links ; een eenvoudige lafel .

EERSTE TOONEEL.
in gepeins op het veldbed ziltend . BATU, een schaal met
vruchlen in de hand, treedt van den achtergrond op .

SOFONISBE,

BATU.

Gebiedster !
SOFONISBE.

Batu, gij ?
BATU .

f'l'ees niet vertoorud
Dat ik op nieuw u lastig vallen kom .
Wilt gij Been spijze nemen, Koningin?
Ten tweeden male zinkt de zon in 't West,
Sinds we onzen Heer ter laatste rustplaats brachten,
En steeds hebt ge iedre lafenis versmaad .
Geen slaap heeft u verkwikt. Uw leger zoekend
En altijd weder plotslings opgeschrikt,
Als gloeide een vuurpijl in uw matte ziel,
Doorliept ge uw tent den gantschen langen nacht .
Ook nu vind ik u weer, in doffe smart
Op 't geen geschied is broedend . Ruk u los
Uit uw betoovering ! Eet wat en spreek !
SOFONISBE .

Gij tneent bet goed . Let neer
BATU .

Het is wel vroom,
In smarte den verscheidne le gedenken,
En rouw to drijven om een dierbaar hoofd ;

SOFON ISEE .
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Maar niet vernietigen moet zulk een wee .
Het woord verlicht meest de beklemde borst,
En wat bet woord niet doet, dat doen de tranen .
Gij evenwel teert zwijgend weg. Men zegt
Te groot verdriet verstoort der dooden rust .
Als 't uw gemaal bekend was hoe gij treurdet,
Hij heette 't zelf niet goed .
SOFONISBE .

Gewis, hij heette 't
Niet goed, indien hij zien kon in mijn hart .
BATU.

Laat u dus troosten en hef wederom
Uw oog omhoog en volg den eisch van 't leven,
Opdat u de ure, dat aan u misschien
De weg der redding plotslings wordt getoond,
Gereed moog vinden . Waarlijk, ik berisp
Uw afschuw van onze onderdrukkers niet ;
Maar toch, vergeef mij, was bet wel gedaan,
Zoo trotsch wat Scipio u zond, to weigren ?
De wijn, de vruchten hadden u verkwikt,
De weeldrige tapijten licht den slaap
Op 't overmoede hoofd doen nederzinken . . .
Ook had een enkel woord van dank misschien
De waakzaamheid in slaap gesust . . !
SOFONISBE.

Niet meet!
Van zijn grootmoedigheid begeer ik niets .
BATU .

Bedenk ., .!
SOFONISBE.

1k mag dit eene slechts bedenken
Hij is Romein, hij is mijn vijand, is
De vijand van Karthago ! Kon ik 't ooit
Vergeten, wee mij !
BATU .

Vaak maakt l i e f d e blind,
Hier is 't de h a a t !
SOFONISBE .

Bid dan den Goden,
Dat zij mij nimmer ziende mogen maken ;
Want slechts in deze duisternis is Neil .
Wie nadert? Gij Onsterflijken, hij zelf!
(Sci io is opgetreden ; Batu groet hem met over
de Gorst gekruiste armen en vertreki .)

SOFONISBE .

TWEEDE TOONEEL .
SOFONISBE, SCIPIO .

SCIPIO .

Ik waag 't, Vorstin, in de eenzaamheid der tent
U op to kolnen zoeken, daar gij, stroef
U hullend in den sluier uwer smart,
Uw aanschijn ons verbergt . Een vriendlijk woord
Wijst gij gewis niet af, hoewel ge steeds
De stomme teeknen van welwillendheid
Tot nu versmaad hebt .
SOFONISBE .

Kan dan ook de hinde
De gast eens wolfs zijn? Laat mij waar ik ben
Tot leger dient mij deze tijgerhuid,
De olijf, die, overrijp, ter aarde valt,
Stilt mij den honger. Wat daar boven gaat
Voegt der gevangne niet .
SCIPIO .

Ik acht u hoog
Om zulk een trots en wil u dien niet nemen,
Slechts zacht dien buigen als de vrucht den tak,
En tot uw eigen heil . Schijnt u elk tooisel,
Des levens uiterlijke pronk, thands ijdel,
'k Begrijp dat ; maar misschien gelukt het mij,
Om iets wat minder u mishaagt to vinden
En 't droef gemoed verkwikt . Gij houdt er van,
Met boog en speer in 't vrije rond to zwerven,
En als Diana 't spoor van 't wild to volgen .
Ga vrij ter jacht en adem zuivre lucht .
Geef mij uw woord slechts niet to zullen vluchten,
En paard en wapens, muite en valken zijn
Steeds tot uw dienst .
SOFONISBE .

Laat af! Kan ik de kloof
Vergeten, die ons onverbidlijk scheidt . . . ?
Zou 'k van den vijand ooit . . ?
SCIPIO .

Laat hij a leeren
Dat hooger zin bekrompen haat niet kept ;
Vertrouwen dus to loonen met vertrouwen .
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SOFONISBE .

Den vinger, die uw wonden betten wi1,
Waarom lien spijtig weggestooten ? Neen,
Help gij bet werk der heeling zelf volenden !
'k Voerde uit de schauw van uw zwaarmoedigheid
Zoo gaarne u weer der levensvreugde in d' arm .
Toon mij den weg ! En wat ge van een vreemde,
Van een Romein licht niet begeeren wilt,
Begeer het van uw vriend . 'k Gaf Massinissa
Den last elk uwer wenschen to vervullen .
Gij weet : hij dient u gaarne .
SOFONISBE .

0 niets van hem
Ik merk, gij meent bet goed, en toch vind ik
Geen woord van dank voor u in gants mijn hart.
Laat dus dit stuursch gemoed maar aan zich zelf.
'k Verlang geen dienst, en wel bet minst van allen
Van z ij n e band!
SCIPIO .

Vergeef mij als ik argloos
Aan een geheim uws harten heb geraakt,
Dat gij met schuchtre schaamte nog verbergt .
Bloos daarom niet ! Ik weet toch dat bet leven
Zijn rechten eeuwig handhaaft op den dood,
En waar het Noodlot machtig werkt en drijft,
Ook de eischen van 't Verleden sneller zwijgen .
Gij zijt to jong om zonder hoop to zijn ;
Laat me in 't geloof dus blijven, dat voor u,
Na zooveel droefheid, aan de hand mijns vriends
Een nieuw geluk weer op zal bloeien .
SOFONISBE.

Nooit.
SCIPIO .

Verzeker 't niet zoo luid ! De Goden mochten
U houden bij dat woord .
SOFONISBE .

Het zij! Dat ,nooit"
Kwam me nit de ziele voort. Ja, onherroeplijk
Zijn wij gescheiden, wijl . . . gij, Eeuwge machten,
Wat zeg ik !
SCIPIO .

Spreek het vrijlijk nit : wijl hij
Tot Rome is weergekeerd ?
SOFONISBE .

Gij zegt het . . . Neen
Ik kan niet valsch zijn tegenover u .

SOFONISBE .
U niet bedriegen door een halve waarheid .
Neen, mijn Karthaagsch bloed niet alleen, mijn hart
Wijst hem terug. En scheidde hij zich ook
Dit oogenblik van Rome en lei hij ook,
Zooals hij eens mij toezei, al de kroonen
Van Afrika mij aan de voeten, toch
Zou 'k nooit de zijne worden, nooit !
SCIPIO .
Ik weet,
Bij Jupiter, niet meer wat 'k denken moet !
Nooit gaf de Sfynx zoo'n duister raadsel op .
Was die verbintnis, onbegrijplijke,
Dan niet reeds in uw hinnenst lang besloten ?
Hebt ge, om haar sneller to bezeeglen, niet
Uw borst met staal bepantserd, niet gewaagd
Wat anders niet een vrouw waagt? En vol afschuw
Schrikt gij nu zelv' terug, ontzet, als toonde
Ik u bet slangenaanzicht der Gorgonen?
Hoe moet ik dat begrijpen ?
SOFONISBE .
Vraag mij niet.
'k Heb zelv' geen woord er voor . Denk wat ge wilt,
Zelfs dat ik zwak en klein en trouwloos ben,
Een speelbal zelfs van wisselzieke luimen .
Neen, denk dat niet ! Denk liever dat een God
Vol medelij met dit geslingerd hart,
In bliksemlicht tot mij is neergedaald,
Mij 't ideaal waarnaar ik smachtte, toonde .
Nu staat bet hier, en nooit wisch ik bet uit
Het merk der hoogheid op bet edel voorhoofd,
En uw beschermeling in niets gelijk,
Die zijn moog wat ge wilt - alleen geen man !
SCIPIO.
Maak dan van hem wat hij niet is . Is ooit
Een vrouw in staat een man to ontwikklen,
Tot held hem to vervormen, dan zijt gij 't !
Gij hebt al wat een hart kan doen ontvlammen ;
Gebruik uw macht en blaas dan de eedle vonk
Tot
vlam aan
in uzijn
hart ; rondom
vergun hem
hem, dat
't Geluk
naast
opbloeie
Bij Jupiter, ware ik niet die ik hen,
'k Zou 'them benijden kunnen . . . !
SOFONISBE, losbarstend.
Scipio !
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SOFON [SBE .

SCIPIO .

Genoeg . Te veel misschien . Ik kwam nict hier
Den strijd uws harten to verzwaren, maar
U to bevrijden van des kerkers druk .
Neem aan wat ik u hood . . . Ik wil daarin
Een teeken zien, dat gij ons achten leerdet,
En daarvoor dankbaar zijn . Een klein gemoed
Verblij zich in den val des tegenstanders !
Een schooner zege is 't eind der vijandschap .
V aarwel.

DERDE TOONEEL .
SOFONISBE, alleen .
Staat dan de waereld nog ? Is dat
Daarboven de oude hemel ? Of werd ik
Veranderd en heel de aard verkeerd met mij?
Hoe, een Romein hier in mijn tent en ik,
In plaats van hem de gramschap van mijn stain,
Als waar 'teen bloedstroom in 't gezicht to slingren
Verslagen, machtloos vbor hem, 't luistrend oor
Naar hem gekeerd zooals de teedre hinde,
Als zij den roep van 't edel bert verneemt 1
Een oogenblik nog en mijn jagend hart,
Met al wat 'k zelfs mij zelve niet bekende,
Lag prijs gegeven open voor hem [ Tranen
Van schaamte, stroomt ! Berst open, alle sluizen,
Opdat ik in uw grenslooze overstrooming
Te niet moog gaan ! Vergeefs, vergeefs ! Gij liegt,
Gij heete druppels ! Zoo weent niet 't berouw ;
Zoo smelt het ijs weg bij den heeten kus
Des zonne-jongelings . Fier hart, wat is
Uit u geworden ? 0, gij zijt ontwapend
En drinkt nog weelden uit den kelk des smaads

SOFONISBE .

VIERDE TOONEEL
SOFONISBE, BATU, later MASSINISSA .

BATU.

Gebiedster, temper thands uw rouwbetoon
Ontsluit uw boezem weder voor de hoop!
Ik kom met goede tijding.
SOFONISBE.

Wat vermoogt
Ge mij to brengen dat mij zou verblijden ?
BATU .

De Goden hebben ons niet gants verlaten .
Ik heb 't ontdekt, waarnaar 'k met lynxenoog
Sinds onze inhechtnisneming heb gespied
Den weg ter vlucht . Slechts vastberadenheid
En dan een lichte voet, en wij zijn vrij
Nog dezen nacht !
SOFONISBE .

Onmooglijk
BATU .

Hoor mij eerst,
En de vertwijfling, die u nederdrukt,
Maakt plaats voor nieuwen moed . 't Terrein waar we o ns
Bevinden is mijn plan niet weinig gunstig .
Waar Scipio kampeert stond Massylis,
Het koninklijke lustslot, dat flamilkar
In vroegren krijg verbrandde . Ik ken, Vorstin,
De pleats nauwkeurig ; in mijn jongensspelen
Doorkroop 'k then puinhoop meer dan duizendmaal,
En dwaalde ik in de dnistre gangen om,
Die als een onderaardsche labyrinth
Uit een der kamers van 't paleis heel ver
Uitloopen in 't gebergt . Hoe zegen 'k nu
Des knaaps nieuwsgierigheid ! Want het gewelf
Liet mij een God bier in de legerplaats
Aan zeekre teeknen wederom ontdekken .
De toegang, dicht met onkruid overgroeid,
Gelijkt een scheur in 't overoude muurwerk
Der vroegre waterleiding ; niemant gist
Dat daar een weg bestaat . Dus staat de deur
Ter vlucht ons open . Licht bereiken wij
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SOFUN ISBE .

Den gang begunstigd door de duisternis ;
Zoodat wij, met de hulp der Eeuwigen,
Ver in 't gebergt zijn eer een haan no ., kraait .
SO FONISBE .

Onniooglijk zeg ik u .
BATU .

Geef uw gemoed
Niet aan den twijfel prijs omdat 't geluk
Zoo onverwacht u nadert! Vrees toch niet
Dat 'k a misleid ! Gewisser van zijn weg
Is niet de stuurman, wien het belle licht
Der bakers straalt in 't oog, dan ik bet ben .
SOFUNISBE .

'k Geloof u wel en toch . . .
BATU .

En toch ? Droegt gi,
Dan niet het ergste ? Droogde u niet het merg
Van 't beet verlangen naar de vrijheid op?
En Du een bliksem uit den blauwen hemel
Om 't staal to smelten van uw boeien neerflitst .
Nu zoudt gij aarzlen ?
SO FONISBE .

Waarom zongt ge mij
Dit lied niet eer ? Nog gister had ik u
Verwelkomd als een bo van heil en vreugde . . .
't Is nu to laat .
BATU .

Waarom ?
SOFONISBE.

Omdat nu de eer
De vrijbeid in den weg treedt . Scipio
Schonk mij een meer dan koninklijk vertrouwen .
Ik stel het niet to leur . . .
BATU.

De listige !
Hij weet dat u geen vrees bedwingen zou ;
Hij floot daarom een ander liedtie' u voor,
En lokte u in bet net. Neen, neen, gij zult u
Niet dus misleiden laten, Koningin !
De Goden zenden tot uw hulp een wonder,
Ja, de aarde zelve ontsluit haar donkren schoot
Ter uwer redding, en gij zoudt, ondankbaar,

SOFONISBE .

Omdat grootmoedigheid wordt voorgehuicheld,
Versmaden wat u aangeboden wordt ?
SOFONISBF .

Vergeefs al wat ge zegt .
BATU .

Bij 't hoofd uws vaders
Bezweer ik u . . .

1

(knielt .)

SOFONISBE .

Sta op . Ik k a n niet vluchten .
Toch dank ik 't Noodlot, want ik voelde mij
Voor den geweldige zoo gants verneerd,
Door zijn verheven geest zoo gants vernietigd .
Ik adem vrijer nu ik handlen kan
Als hij deed tegen mij .
BATU .

Moge a een God
Behoeden! Och, die eedlen en verheevnen,
Gij zult ze leeren kennen ginds in Rome,
Ten dage van den intocht, als hij wreed
Karthagoos fierste vrouw, met naakten voet,
Tn ketens achter zijn triomfkar wachlend,
Den blikken van bet laagst gepeupel prijs geeft!
SOFONISBE .

Onwaardige argwaan !
BATU.

Speel niet met den tijger!
Misschien dunkt bet hem goed voor 't oogenblik
1)e klauwen vriendlijk vleiend in to trekken,
Ze loeren niet to minder op den buit .
Hij reet bet hart zich liever uit de borst,
En wierp bet u in stukken voor den voet,
Dan ooit om uwentwil uit medelijden
Een schaduw maar op to offren van hetgeen
De pracht van zijn triomf verhoogen kan .
Wat vraagt de t r i u m p h a t o r, als zijn yolk
Hem toejuicht, naar de ellende der barbare !
Hij ziet alleen zijn krans, terwijl hij u
Vertreedt .
SOFONISBE .

Ik zeg u, daaraan denkt hij niet.
BATU .

Zoo waar hij een Romein is doet hij 't wel .
Ik hoorde 't uit zijn eigen mond .
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SO FONISBE .

Mensch, gij liegt
Hoe zou hij ii ook . . . ?
BATU .

Gister was 't . Hij stond
Te midden van zijn Oversten aan gindsche poort ;
Maar ieder woord verstond ik . Nu eerst, zei hij,
Was de triumf voor hem begeerens waard,
Daar u een God gesteld had in zijn hand .
SOFONISBE .

Het kan niet, kan niet zijn . . .
(Plassierisra is oinnengelreden .)
BATU.

Vraag dezen dan ;
Hij was er bij .
MASSINISSA .

Vergeef, als ik . . .
SOFONISBE .

Het Noodlot
Voert u hierheen . . ! Laat alles . . ! Slechts een woord
Wil ik van u, alleen een enkel woord ;
Het geldt mijn leven ! Is bet waar wat hij
Op 't oogenblik beweren dorst ? Is 't waar,
Dat gister Scipio -- neen het is waanzin ! -Van zijn triumftocht sprak . . . en toes van mij ?
Spreek : 'k wil een andwoord. Waarom aarzelt gij ?
Hij dee 't ?
MASSINISSA .

Hij deed bet .
SOFONISBE, wild.

0!
(Z~ wikkelt zich in hear sluier . Pauze .
De sluier valt veer terug .)
MASSINISSA.

Almachtigen!
Wat deert u ? Als een doode ziet ge er nit ;
Uw hand is koud als ijs . Neen, staar zoo niet
In 't ledige om u been !
BATU.

Kom tot zelve'.
Vorstin, bij alles wat u heilig is,
Beheersch lien storm !

SOFONISBE .

MASSINISSA .

Had ik vermoeden kunnen
Dat mijn onzalig wooed zoo diep . . .
SOFONISBE .

Gaat weg!
Gaat weg! Mij walgt uw huichlend aangezicht .
'k Verlang naar slangen en naar krokodillen,
En naar 't gehuil van den bloedgiergen sjakal !
Daarin is waarheid . Wat op 's menschen voorhoofd
Geschreven staat is logen .
MASSINISSA.

Eedle geest,
Waar dwaalt ge been !
SOFONISBE .

0 ja, een daemon heeft
Der menschen munt vervalscht . De majesteit,
Die goddelijk op 't heldenvoorhoofd troont,
Vernedert zich tot listige intrigante ;
Bereekning is haar groet en al haar lachjens
Als Sodomsappels, rood gekleurd van buiten,
Van binnen asch .
BAT U .

Gebiedster, och, bedaar !
SOFONISBE .

Dat de hyena valsch is, zegt haar blik ;
De giftge pad is van gedaante afschuwlijk,
Men ziet haar aan en vlucht . Wie wantrouwt echter,
Waar fiere kracht 't gewaad der waarheid steelt
Alleen tot een verachtlijk goochelspel ?
Op iedre trek was goedheid, sympathie !
Zij trilde in ieder woord, toen hij bet hart
Mij op de lippen lokte, en zooveel troost
Lag in zijn toon, dat, als bij Orfeus' lied,
Mijn wrok betooverd insliep en her bloed
Van Hasdrubal niet dacht meer aan zijn oorsprong.
0, hadt gij beiden ook then toon gehoord,
Gij hadt bij alles wat u 't liefste was
Gezworen : hij is waar. En toch was alles
Slechts schandelijk bedrog, om onbemerkt
Mij zekerder to kwetsen, slechts bet aas,
Waar men op 't oogenblik van 't wilde kampspel
Het wilde dier meo voedert in zijn kooi .
Welnu ! Uw wil geschiede ! Menschlijkheid,
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Verdwijn! De tijgerin waakt in mij op,
Ik smacht naar wrake, wrake !
BATU.

Deze toorn
Zal u verteeren .
SOFONISBE .

Dat hij 't dede, slaaf !
Ik ging clan op in vlammen . Van mij weg
Gij Iafheid, daden schuwend! Massinissa,
Ik heb een woord met u .
(Z~ g rijpt Massinissaas hand en voert hem
naar voren . Batu verwijdert zich .)

VIJFDE TOONEEL.
MASSINISSA,

SOFONISBE .

SOFONISBE.

Gij zwoert mij eens
Dat gij mij lief hadt. Thands kunt gij 't mij toonen .
In doodsangst schreit dit harte naar een offer.
Ga been, doe wat vereischt wordt !
MASSINISSA .

Sofonisbe,
Bij alle Goden der Barmhartigheid,
Versta ik u . . . ?
SOFONISBE .

Hij mag niet leven . . . ga !
(Massinissa zwijgt en maakt een afw~jzende beweging.)
Gij weigert ?
MASSINISSA.

Eisch van mij wat menschlijk is ;
D i t kan ik niet .
SOFONISBE .

Is dat uw laatste woord?
MASSINISSA .

Mijn laatste !

(Pauze )
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't Zij . . , Volg uw gesternt voortaan .
Wij zijn ten einde . . . ga !
(wenkt hem to gaan .)
MASSINISSA .

Uw stemme beeft
En in uw oogen brandt de gloed der koorts .
Zou ik u zoo verlaten ?
SOFONISBE .

Ik ben kalm.
Zoo kalm als de woestijn wanneer de Simoum
Voorbij gegonsd is . . . Waarop wacbt ge nog?
Ik zeide u toch, dat wij ten einde zijn .
Vaarwel !
MASSINISSA .

Gij wilt het . . ?
(H~V keert zich om, gaat tot den ingang, maar
wendt zich dan plotslings om .)

Sofonisbe, haat
Mij niet . . ! ik k/an niet anders !
SOFONISBE .

Gij zijt gij ;
Wie duidt bet u ten kwade?
(Z?V wenkt hem met de hand been to gaan ;
Massinissa bedekt sick hetgelaat en alt weg .)

ZESDE TOONEEL .
SOFONISBE , alleen ; later BATU.
SOFONISBE .

1k kon bet weten ;
Maar ik was laf : 'k had gaarne op vreemde schoudren
Den last gewenteld ; en die buigen door
Van zwakte . . .
De Eeuwge Machten zijn rechtvaardig!
I k moet de afschuwelijke daad verrichten ;
Met eigen hand hem offren onzen GoOn .

(Z!V

treedt de tent door en wendt zich dan
tot het voorhangsel van den toegang .)

Batu . . !
22

316

SOFONISBE .

BATU.

Gij roept, Gebiedster ?
SOFONISBE .

Gindsche gang
Voert naar 't gebergte ? Zeidet gij zoo niet ?
BATU .

Ja, links naar 't Oosten heen .
SOFONISBE.

En waarheen rechts?
BATU .

Rechts naar 't verwoeste slot van Massylis 't Romeinsche legerkamp .
SOFONISBE.

Is 't ver van hier
Tot aan de waterleiding ?
BATU .

Vijftig schreden .
SOFONISBE .

Zijn daar geen wachten ?
BATU .

Aan de legerpoort,
Heel in de verte slechts .
SOFON ISBE .

Houd u gereed !
Na middernacht als loodzwaar hier de slaap
Op alle wimpers drukt, leidt gij mij been .
BATU .

Hoe gaarn geboorzaam ik!
SOFONISBE .

Tracht wat to slapen !
Gij vindt mij hier als 't tijd is. Nbg iets !
Geef mij den dolk door Syfax mij gezonden ;
lk mag niet weerloos zijn .
(Batu geeft haar den dolk en gaat op hear wenk heen.)
Kom, doodlijk staal,
Gij diendet eens een Koning ; koninklijk,
Wanneer een God mij helpt, voer 'k u ter ruste!

(De gord~jn valt.)

V.
Scipioos hoofdkwartier to Massylis . Decors als in het begin van het
derde bedr~f. De gordijn voor de nis gesloten, de andere open . 't Is
nacht ; een zacht maanlicht valt naar binnen . Candelabres in de
hoeken . Buiten : hel leger ; schildwachten, enz.

EERSTE TOONEEL .
aan de tafel ter linkerzyde schr~Vvend ; op die lafel : rollen,
kaarten en een lamp . Rechis op den voorgrond : SEVERUS, ATARFAS en andere Romeinsche en Numidische Oversten in ten fluisterend
gevoerd gesprek ; b~V de nis FLAVIUS . Zoodra de gordyn opgaat
treedt SEXTUS van den achtergrond binnen en goat, nu h~Y Scipio
aan 't werk ziei, met kr~gsmancgroet op Severus af .

SCIPIO

SEVERUS.

Welnu ?
SEXTUS .

De ronden zijn terug .
SFVERUS.

Ze melden?
SEXTUS .

Diets van belang . Zij meenden in de verte
't Getrappel van een ruiterstoet to hooren,
Maar toen zij nader kwamen was 't een zwerm
Van struisen, die in een windsnelle vlucht,
Luid snorrend en met uitgespreide vleugels
Voorbij stoof . De allerlaatste werd geveld,
Een prachtig dier
SEVERUS.

Niets anders ?
SEXTUS .

Tijding nog
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Van Massinissa . De Numidier
Ligt ziek to bed en hij verzoekt den Konsul
Een mondgesprek op morgenochtend .
SEVERUS

Goed,
Ik zorg er voor ; stoor daarvoor niet den Veldheer .
Ilij schrijft naar Rome . Wat gedruisch daar straks
In 't nachtkwartier der bondgenoten ? Weet gij 't ?
SEXTUS .

Een Celtibeerjer wilde in dronkenschap
Zich aan een deerne van 't gebergt vergrijpen,
Die wijn en olie bracht . Zij echter rukte
Een dolkmes uit het hair en stiet hem veer .
Toen vlood zij als de wind . Wat gij vernaamt
Was zeker wel de lijk7ang van zijn stain
Om den gevalnen .
SEVERUS .

Hem geschiedde recht .
Waarom liet hij zich in met vreemde vrouwen !
(Sextus verwijdert zich op den wenk dat h~Vverlrekken
kan ; naar de andere Oversten gaande .)
Ze dragen stekels, merk ik, bier to lande
Als de scorpiotnen .
ATARBAS.

Ja, als men ze tergt ;
Maar anders zijn ze tam als overal . . .
En schooner.
SCIPIO, opstaande.
Morgen 't slot, genoeg voor heden !
Hoe laat is 't ?
SEVERUS .

Middernacht is reeds voorbij .
SCIPIO .

Nog nets van Laelius ?
SEVERUS .

Niets .
SCIPIO .

Van de kust . . .?
Uit Hadrumete ?
SEVERUS.

Ook niets van daar.
SCIPIO .

De wind
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Blaast nit 't Noord-Oost . Misschien dat hij ons iets
Gewichtigs toewaait .
SEVERUS .

Massinissa . . .
SCIPIO .

Kan
Mij morgen wachten in zijn tent ; 'k vernam
Dat hij mij zien wou . Vrienden, gaat nu slapen !
Ook ik ga rusten .
(De Oversten verw~Vderen zich ; de gordknen voor den
ingang vallen dicht . Flavius heefl de nis geopend waa
Scipioos veldbed zichtbaar wordt.)

TWEEDE TOONEEL .
SCIPIO, FLAVIUS .

SCIPIO .

Domp de kaarsen, Flavius,
En help mij bij 't ontkleeden !
FLAVIUS.

Lees ik u
Niet uit Homerus voor?
SCIPIO .

Van avond niet .
Mijn mo6heid toch is sterker dan mijn wil .
'k Heb veel gewerkt van daag en sliep
Den laatsten nacht maar weinig. - Neem dit pantser! Een zonderlinge droom deed mij ontwaken .
Een schoone vrouw met rijken diadeem,
Voortwandelend in prachtige kleedij,
Kwam aan mijn rustbed, greep met kille hand
Mij naar de keel om die mij toe to nijpen . Hier deze gesp nog ! - 'k Worstelde met haar ;
Haar oog, angstbarend star, zoog evenwel
De kracht me nit 't Bart en reutlend ebde reeds
Mijn adem . . . toen zij plotselings een gil gaf,
Getroffen door een snelle bliksemflits
Terug deinsde en mij losliet . . . ! Ik ontwaakte.
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FLAVIUS .

Heer, zulke droomen schept de maan .
SCIPIO .

Ze scheen niet .
Toen ik, om mij het brandend hoofd to koelen,
Naar buiten trad, glom rustig star bij star,
En wasemde de dauw op berg en vlakte . . .
Rechts evenwel van 't leger steeg een arend
Rauw krijschend op .
FLAVIUS .

Het is een gunstig teeken,
Dat u de zege spelt .
SCIPIO.

Het moog zoo zijn, slaap well,
(H~i treedt naar de nis toe ; Flavius
tempert het lamplicht op de tafel.)
Wek mij bij 't eerste morgenlicht !
(H~V strekt zich uit op zijn rustbed .)
FLAVIUS .

Rust wel
Ik neem mijn luit en speel wat voor de tent .
Ik weet : gij houdt er van.
(Heeft Scipioos mantel en wapenrusting in
orde geschikt en grb!~t een luit.)
Hoe was tocb ook
De wijs, die onlangs hem zoo goed beviel?
Een Mauritaansche zong haar op het water ;
Zwaarmoedig Monk 't of licht bewogen golven
Aankabblen tegen 't rotsstrand . Was 't niet zoo ?
(Hij doet een paar grepen en gaat spelend af.)
Pauze, slechts door de melodie van het korte lied afgebroken . Scipio
slaapt. Bij het einde van het lied wordt de groote deur rechts zacht
geopend en treedt Sofonisbe binnen .

SOFONISBE .

321

DERDE TOONEEL .
SOFONISBE, SCIPIO

slapend.

SOFONISBE .

Stil, alles stil ! Hij slaapt, slaapt vast . En nu
Geschiede 't . hlarte, wees standvastig! Gij
Hebt nu 't onwrikbaar vonnis nit to voeren . . .
Wat beeft ge, laffe zenuwen? Wordt staal!
(treedt naar de tafel.)
Kom, droeve vlamme, kom en licht mij voor
Bij 't duister werk en toon mij naar zijn hart
Den kortsten weg !
(gr~pt naar de lamp ; haar blik
valt op Sc(pioos brief.)
Wat zie 'k! IJl ik in koortse
En zie ik wat niet is ? Mijn naam staat daar .
Wel, goochelspel van 't bloed ! Neen, ik zag goed .
Een brief en hier mijn naam ! Stoft hij er op
Hoe hij mij heeft bedrogen ? Groote Goon,
Dat is Uw wenk ! Zijn gruwbre hoon en spot
Staalt mij den arm, die thands meedoogenloos
Hem in bet leven treffen zal . Dat 'k zie
Wat hij van de Barbare waagt to schrijven
(Z~V grb~pt bet bled en leest .)
,,Laat mij, wat Sofonisbe aangaat, vrij ;
,,Zij is een hooge, fiere en eedle vrouw,
,,Waard een Romeinsche vrouw to zijn . Ik wil
,,De Goden bidden, dat haar hart tot mij
,,Zich neigen moge in vriendschap! Voert mijn ster
,,Me als triumph a t o r naar het Kapitool,
,,Dan zal 't mijn trots zijn dat doorluchtig hoofd
,,In alle majesteit to toonen aan het yolk,
,,De bondgenote, die 'k voor Rome won ."
(Zij heeft aan 't slot met van candoening
bevende stem gelezen, en roeptgeheel overweldigd, jubelend uit : )
Hebt dank, gij Goden ! Hij verried mij niet .
Neen hulde was 't wat hij beoogde . . ! En ik
Verschriklijk ! Ik ! Ik hier, met welk een opzet !
Den dolk in deze hand ! . . .
(Het wapen weg werpende.
Weg, ver van mij !
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Waak op, o Scipio! de moord sloop binnen,
Uw tent in . . . ! op, ontwaak en houd gericht !
(Treedt naar de nis.)
sciPio, to voorscfi !Vn tredend.
Gij ! Sofonisbe . . . !
SOFONISBE .

Ja, en weet het daadlijk
Ik wilde u dooden ; maar uw genius
Verlamde dezen arm en hij werpt nu
Gefnuikt, door 't licht geblind, mij voor u neer .
SCIPIO .

Vrouw, welke raadseis
SOFONISBE.

Vraag niet! Roep den liktor!
Dat hij zijn bloedig ambt aan mij voltrekke !
Ik lig hier voor u neer en klaag mij aan,
Smeek om een vonnis . Vel 't! Mijn leven is
Verbeurd. Wat aarzelt gij ?
SCIPIO .

Sta op en dank
De Goden, dat voor bloedschuld ze u bewaarden .
Ik wil hetzelfde doen . Een wonder, schijnt het,
Heeft me in den slaap beschermd ; en dus behoed,
Kan ik geen rechter zijn, kan ik niet straffen .
SOFONISBE.

Geweldige, blijft ge eeuwig u gelijk ?
Ge wilt niet straffen, maar verplettert mij
Door zooveel goedheid! Bittrer dan de dood
Is dat gevoel, dat ik zoo klein en uws
Zoo gants onwaardig ben . Ik kende u ; toch
Verleid door valschen schijn trad ik 't geloof
Aan u met voeten . Ja, terzelfder ure
Dat gij zoo grootsch, zoo edel mij gedacht,
Hield 'k u voor wreed en sluw, vermeide zich
Dit hart in moord, totdat van gindsch papier
't Verduisterd oog de lichte waarheid dronk,
En mij de glans uws beelds, een God gelijk,
Ten bodem wierp! 0, had die lichtstraal slechts
Als bliksem uit de wolken mij verteerd !
Nu moet ik 't, voor mij zelv' vernietigd, dulden,
Dat de eenige, voor wien zich ooit mijn ziel
Gebogen heeft, mij minacht.

SOFONISBE.

SCIPIO .

Dat zij verre!
Uw smart getuigt, dat ik niet dwaalde, toen 'k
Een evenknie in u to ontmoeten dacht .
Gij blijft mij wie ge waart : zoo bittre rouwe,
Delgt wel zoo blinde schuld . Wat hier gebeurde
Zij als een droom van dezen nacht verzwonden ;
Ik drijf het weg . Ga dus en wees getroost,
En scheur den haat, dien gij op Rome voedt,
Van nit uw boezem !
SOFONISB E .

Wat ge mij herinnert!
Vergeefs is alles ! 'k I-lad een oogenblik
Vergeten wie ik ben . Ik zweefde alleen
Met u in 't ledige om, en in mijn hart
Zeeg als een zoet gevoel neer van verzoening .
Nu wekt ge mij, en 'k zie, ontzet, weer om
Mij been een waereld, vol van haat en tweedracht .
Karthago strekt haar armen naar Inij nit,
Naar mij, haar dochter ; wil ik haar ontvluchten,
Dan stijgen ginds met viammend dreigend oog
De schimmen mijner vaadren voor mij op .
Hoor! Zij verwijten mij verzuimden plicht ;
Zij klagen van verraad mij aan ; vergeefs
Poog ik hun toorn to stillen, to verzoenen!
De vijandin buns vijands moet ik zijn !
Zij vordren mijne ziel, en onverbidlijk
Aan diamanten keetnen sleuren zij
Mij tot zich ! Scipio, stel mij to recht,
Want tusschen ons kan er geen vrede zijn .
(stort voor hem neder .)
SCIPIO.

Een koortsdroom doet u ijlen . Jaag dien weg!
Meer dan die schimmen is het menschenleven
'k Heb in uw edel hart een blik geworpen
En lean het niet gelooven, dat het Noodlot
Bepaald heeft, dat we elkander zouden haten .
Want zij ook in uw aadren 't bloed Kartaagsch,
Een Hooge Geest zweeft op zijn donkre golven,
Dien niet uw vader, dien een God u gaf
Een erfdeel van de schoone menschlijkheid,
Gebonden aan geen yolk, aan geen geslacht!
Door dezen Geest, die als de vogel Phoenix
De hoog geboorne, op aller hoogten hoogte
Te huis is, voel ik mij aan u verwant .
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En ik herhaal, op hem vertrouwend : laat
Ons vrienden zijn !
SOFONISBE .

0, Scipio !

VIERDE

TOONEEL

De vorigen, TORQUATUS,

daarop

HIRAM .

SCIPIO .

Wat is er ?
TORQUATUS .

Laelius zendt mij vooruit
Met vreugdevolle tijding . Cirtaas burcht is ons,
En op haar puin onze adelaar geplant .
SCIPIO .

Verwoest ?
TORQUATUS .

Een puinhoop is de koningsburcht ;
't Is niet door onze schuld, maar door een vrouw,
Die in haar razernij 't gebouw in brand stak .
(Hiram is bij de laatste woorden binnengelreden
en werpt zich voor Sofonisbe neer.)
SOFONISBE.

't Was Thamar .
TORQUATUS .

Laat then knaap het u verhalen,
Hij heeft de daad mede aangezien, een daad,
Die ik veroordeel maar toch eeren moet .
SCIPIO.

Spreek
SOFUNISBE .

Waar is Thamar ?
HIRAM .

Toen de Libyers
Vernamen, dat uw opzet was mislukt,
Niet langer wilden vechten en de bruggen
Neerlieten, vlood met dicht omsluierd hoofd
De Priesteres terug naar uw paleis .

SOFONISBE .

lets vreeslijks gissend volgde ik haar en vond
Haar in de cederzaal, alwaar zij stoln
En doodsbleek met de ontstoken fakkel stond .
'k Zag langs de wanden in het rond den schat
Des Tempels en de heilige offerschalen
En 't vaatwerk, dat nit goud de kunstnaar goot ;
Daar tusschen wierook, myrrhe en sandelhout,
Opeengestapeld tot een hooge vuurmijt ;
Daarover kostbare tapijten en
Daarbp Astartes elpenbeenen beeld
In ziju met starren dicht bezaaiden sluier .
De Priesteres stond roerloos, luisterend,
Als voerde zij met Geesten een gesprek
In 't ledige om zich been . Daar klonk beneden,
Vermengd met schettrenden bazuinenklank,
De jubel der vijandlijke kohorten .
Ik smeekte haar to vluchten, maar zij wenkte
Mij met de linkerhand terug en zwaaide
De fakkel met de rechter in bet hout
Terstond stond alles als in lichter laaie
En was de zaal van dikke wierookwolken
En gloed vervuld, zoodat 'k bedwelmd moest deinzen .
Zij echter ving met zilverheldre stem,
Te midden van then Look, als waar 't cen geur
Van 't hoogaltaar, haar aloud Godenlied
Te zingen aan ; en, zingend als de zwaan,
Nadat ze voor zich uit, als waar 't een offerand,
Haar krans geworpen had, met fladdrend hair
En open armen sprong zij in de vlammen .
SOFONISBE.

Mijn zuster'
HIRAM .

Aan de voeten der Godin
Zag 'k haar gewaad nog eenmaal hel opflikkren .
Toen zweeg de zang en ik vernam niets meer
Dan 't suizen, bruischen van de vlam . Gezengd
Vloog ik naar buiten! Voor ik evenwel
Kon melden wat geschied was, lekten reeds
De roode tongen rondom nit de vensters,
En schoot er nit de krakende gewelven
Fen zuil van vuur en vlammen hemelwaards .
SOFONISBE .

Getrouw tot in den dood! Dat zij mij this
Vermanen moest !
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SCIPIO .

Ik dank u voor uw tijding .
Tot morgen, Overste ! (Torquatus af. Hiram gaal tot aan den ingang
terug, Scipio wendt zich tot Sofonisbe .)
Laat ons ook scheiden!
Een grens heeft iedre kracht, en wat van de uwe
Geeischt werd was to veel voor eenen nacht .
Keer naar uw tent terug! Een God zende u
Den balsemgeur des vredes in uw slaap ;
Want rust behoeft ge wel na zoo veel stormen .
SOFONISBE.

Ja, rust behoef ik wet, en ik ga been
Haar to verwerven . Slechts een woord vooraf,
Een laatste woord van uit het diepst der ziel !
Uitspreken moet ik 't eer ik slapen kan .
Wilt gij mij hooren, Scipio ?
SCIPIO .

Gewis
SOFONISBE,

De Goden baanden zonderling mijn pad .
Zij schonken bij een vorstlijke afkomst me ook
Een vorstlijk hart - maar 't was mij ten verderve ;
Want hoog en eenzaam sloeg bet en verteerde 't
Zich door zijn rijkdom, die geen maagschap vond .
Ik stormde rustloos door het leven been,
Steeds zoekend en teleurgesteld, tot ik
Zelfs twijfelde aan de stem, die steeds van binnen
Mij van een Ideaal gefluisterd had .
Toen vond ik u . . . en 'k zag mijn Ideaal .
SCIPIO.

Wat zegt ge mij ?
SOFONISBE.

Versta mij niet verkeerd ;
Ik ben niet schaamtloos . Nu ik afstand heb
Gedaan van alles mag ik alles zeggen,
En als nit wolken spreek ik reeds tot u .
0, waart gij in des Atlas ruwste rotskloof,
In plaats van aan bet Tiberstrand geboren,
'k Had, zoo ge mij als thands uw vriendschap boodt,
Met geenen der Onsterflijken geruild !
Nu is het anders, want ik mag de hand,
Mij door den vijand van mijn yolk gereikt,
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Niet vatten . Scipio, de wondervogel,
Waarvan gij spraakt, huist in geen aardsche woning ;
Hij leeft en sterft in bet Onweegbre slechts .
Ons, nit bet stof geboornen, dwingt de Wet
Van 't Vaderland, en aan den plicht des bloeds
Onttrekt zich - ik gevoel 't - geen eedle geest .
Zoo als een vrouw ooit minde, min ik u ;
Maar als gij eens Karthagoos gouden tinnen
Geslecht, vernield in zee wierpt, zou ik dan
Toejuichen ? Zou ik in 't triumfgewaad,
Dat mijner broedren bloed tot purper verwt,
Met u mij hullen en bet stof der Vaadren,
Door uws triomfkars rossen opgewoeld,
Als een tot waanzin dronkene Maenade
Opslorpen nit den beker? 0, ik zou
U zelv' een gruwel worden ! Dus, vaarwel !
Trek op de baan, u voorgeteekend, voort,
En krans u 't voorhoofd met steeds frissche lauwren!
lk kan niet afstaan van mijn vaderland,
En ik betaal bet z6o mijn schuld . . .
(Zij doorsteekt zich .)
SCIPIO .

Hood of . . !
Bij alle Goden . . . !
HIRAM, naar voren Mend en Sojonisbe opvangend .
Zij zijgt neder . . . Mijn Vorstin!
Help, help ! Zij sterft . . !
SOFONISBE .

Karthago . . . Scipio !
(Zij sterft .)
SCIPIO .

Haar oogen breken . . ! 0, verstond ik nog
Het schreien, 'k schreide hier!

LAATSTE TOONEEL.
De vorigen, LAELIUS, later SEVERUS en andere Oversten .
LAELIUS .

lk breng u hoog
Gewichtig nieuws .
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(Sofonisbe bespeurend .)
Onsterfelijke Goden !
Zij, bloedend op den grond! Vermoed ik juist?
Dood . . . de Karthaagsche vrouw !
SCIPIO .

Gun haar de rust
Die zij gezocht heeft . Laelius, mijn vriend,
Hier ligt een fiere lelietwijg geknakt .
Hadde ik in Rome een vrouw als zij gevonden,
Ik gaf daarvoor mijn schoonste zegepraal .
(keert zich of en smart met de hand over het voorhoofd .)
Genoeg !
(Severus treedt op, andere Oversten volgen ; de tentgordijnen blijven open . Helder morgenrood.)
SEVERUS .

Te wapen, Scipio, to wapen
Een bode nit Hadrumete ! - Hannibal
Is daar geland .
SCIPIO .

Wees welkom, oude leeuw,
Gij zult den arend vinden !
(tot Laelius .)
U, mijn vriend,
Beveel 'k dit dierbaar stof . Geef aan de vlammen
Wat sterfelijk en wat verganklijk is ;
Het andere steeg tot de Goden op .
(tot de anderen.)
Gij echter laat de krijgsklaroenen schettren !
Wij breken op naar Zama . . .!
(In de verte de tonen van een krijgsmarsch ;
de gordijsz volt.)

AANTEEKENINGEN
OP HET DRAMA : SOFONISBE .

Op zekeren zomernamiddag van bet jaar '70 waren in een hotel
to Rotterdam eenige heeren bijeengekomen, als leden eener Kommissie, aan welke, op voorstel van den beer J . N . v . Hall, door bet
laatst gehouden Literair Kongres de niet lichte taak was opgedragen,
om middelen to beramen tot verheffing van bet deerlijk vervallen
Nederlandsch tooneel .
Tal van letterkundigen en kunstenaars in Noord- en Zuid-Nederland weervoer de hooge eer tot die betrekking benoemd to zijn . Toch
waren slechts, zoo mijn geheugen mij altans niet bedriegt, de heeren
J . v. Beers, J. N . v. Hall, J. J . Cremer en de schrijver dezer regelen
opgekomen . De beer v . Beers, daartoe door bet Kongres aangewezen, nam plaats in bet voorzittersgestoelte . En toen . . . ? Een langdurige stilte . Was bet de verlegenheid of de bescheidenheid, die tot
zwijgen noopte? Ik hoop de laatste . Wie bet eerst de boei van de
over allen gekomen bekoring verbrak, heugt mij niet racer . Een echter nam bet woord, schetste in enkele woorden den vervallen toestand van bet tooneel in Noord-Nederland, wees er op welk een
wijde klove er gaapte tusschen die Instelling en de toenemende ontwikkeling van ons yolk, hoe weinig kans er bestond, dat de tegenwoordige artiesten en ook de toekomende, zoo deze de leerlingen
van gene moesten zijn, die klove ooit zouden kunnen dempen . Zijne
konkluzie was alzoo, dat voor alles de stichting eener Tooneelschool
gewenscht was . Natuurlijk zouden vele stemmen daartegen opgaan .
Er zou gewezen worden op bet voorbeeld van Wattier-Ziezenis, Snoek
enz ., de zoogenaamde heroi=n onzer tooneelspeelkunst, en die dat
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geworden waren zonder dat eenige methodische opleiding hun was
ten deel gevallen . Maar daartegen kon worden aangevoerd, dat
ook Tromp en de Ruiter nooit eenige akademie bezocht hadden en
niettemin de grootste vlootvoogden hunner eeuw waren geweest ; en
dat er sedert toch militaire en maritieme scholen zijn opgericht waar
de officieren worden gevormd en niemant bet in de gedachte zou
komen de oprichting dier instellingen to wraken .
Het pleidooi lokte geenerlei tegenspraak uit . Een der middelen
tot verheffing der tooneelspeelkunst was alzoo gevonden . De tweede
spreker was Cremer. De goede, beminnelijke man, de rijk begaafde
akteur en auteur! Hij had zich bet best van ons alien toegerust .
Sommige onzer zagen zelfs met eenige vrees de lange stroken papier
uit zijn borstzak to voorschijn komen . „Een akteur moet een edel
mensch zijn," zoo luidde de naleve inleiding . Gelukkig dat bet bij
dat eene aforisme bleef . Cremer had meer en lets beters to zeggen .
Hij wees er op, dat er vele voortreffelijke krachten aanwezig waren,
maar verspreid, versnipperd, en vaak elkander vijandig . Er moest gestreefd worden naar samenvoeging eerst, naar samensmelting vervolgens . Het werd uitmuntend gevonden . De wenschelijkheid alzoo werd
door allen erkend van samenvoeging en samensmelting . De beer
van Hall, wien de eer toekomt veler wenschen geformuleerd en ze
voor bet eerst voor den literairen Areopagus - Noord . en ZuidNederlandsch Kongres - gebracht to bebben, betoogde de wensebelijkheid van bet verschijnen van een tijdschrift, bijzonder aan de
belangen van bet Tooneel gewijd . „I)e dagbladenkritiek was erbarmelijk. Zou de kritiek van zoodanig tijdschrift anders zijn ?" zoo
werd er - ondeugend genoeg - gevraagd . „'t Scheelt niet aan 't
been, maar wel aan 't merg," werd er gemompeld . ,Weinige onzer
tijdgenooten," zoo merkte een derde aan, ,bekommeren zich om het
tooneel of wijzen bet een andere plaats aan als naast de tent der
akrobaten ; zou een tijdschrift, ondersteld zelfs dat er puntige pennen
gevonden konden worden als voor jaren door „den Spektator", wel
veel kans hebben op lezers?" De meerderheid oordeelde echter, dat
dit alles later zou kunnen overwogen worden, maar dat de wenschelijkheid ook van een tijdschrift kon worden uitgesproken . Ik geloof,
dat er geen verdere middelen to berde werden gebracht en dat wij
allen bet behandelde en beslotene reeds als vrij bevredigend en afdoende beschouwden, daarbij in aanmerking nemende de benauwdbeid van bet enge vertrek en den naar ons opstijgenden geur der
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spijzen, welke ons het gereedkomen der table d' Note vermeldde . Zoo
als in alle dergelijke gewichtige aangelegenheden zette een diner de
kroon op bet werk . De eenige treurige bijzonderheid was : dat er
bij den wijn toosten ontbraken en juist bij toosten wordt bet ons
goed yolk steeds zoo wel in bet binnenste, daar de geestvervoering
van bet oogenblik het doet gelooven dat ieder w o o r d een d aad
zal zijn . Houdt echter de geestvervoering op dan . . . blijkt ten onrent wel eens lets geheel anders . Zoo ging bet mij en ook, naar
ik geloof, den beer van Hall reeds onder den maaltijd, waar onze
geestvervoering den hoogsten graad bereikt bad waartoe zij kon opklimmen. Wij hadden de middelen gevonden ; wij zouden onzen
lastgever - bet Literair Kongres dat in een der volgende jaren
misschien zou bijeenkomen - onze meening mededeelen en dan . .
Ja, wat clan ? Bij meerderheid van stemmen, welliclit na eenige uren
redekavelens, waartoe gedurig misverstand en huiten-de-orde-zijn bet
noodige voedsel versebaffen, hooren besluiten, dat de konkluzies van
bet rapport worden aangenomen ! En zoo er dan niet iemant in zulk
een vergadering aanwezig is, die de zaak van hare praktische zijde
opvat en daarbij weet wat bij wil en ook wil wat hij weet, dan
blijft dat rapport met al de aangenomen wenschelijkheden bij de andere
rapporten sluimeren onder eene telkens dikker wordende wade van stof.
Dit moesten wij voorkomen !
Ik schreef den beer van Hall voornemens to zijn eene bijeenkomst
van belangstellenden to Amsterdam to doen houden en noodigde hem
uit hetzelfde to doen, Mijn spoedig daarop aangewende pogingen
slaagden, dank hebbe de krachtige medewerking van den beer job .
C. Zimmei man, wiens medehulp ik inriep en verkreeg . Een tachtigtal
belangstellenden vereenigde zich met bet voorstel tot oprichting van
een genootschap, welke den naam van Tooneelverbond verkreeg . De
beer van Hall volgde bet voorbeeld to Utrecht, andere vrienden van
bet Tooneel to Rotterdam, 's Hage en Leeuwarden . Afdeelingen verrezen in die plaatsen . Ze zonden op zekeren dag in '72 afgevaardigden naar de Hoofdstad ter vestiging van bet Verbond en verkiezing
van een Hoofdbestuur . En in dat Hoofdbestuur namen onder meer de
heeren Hacke van Mijnden en Prof . Stokvis plaats ; - heiden als
geroepen to bewijzen dat uitnemendheid van verstand zich zeer goed
kan paren aan teederheid van gemoed en dat de hoogste beschaving
verwante is van de hoogste beminnelijkheid .
Het Hoofdbestuur haastte zich de,,wenschelijkheden" der Kongres23
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kommissie tot ,feitelijkheden" to verheffen . Weldra zag bet eerste
nummer van bet tijdschrift : I-let Nederlandsche Tooneel, bet licht,
werden de reglementen eener Tooneelschool ontworpen en de school
zelve geopend . Eenigheid to verkrijgen ten aanzien dier school had
veel moeite in . Aanvankelijk was ik der meening toegedaan, dat van
bet Tooneel in zijn tegenwoordigen toestand voor de toekomst niets
to hopen viel ; dat een aanraking onzer kweekelingen met de professioneele artiesten veelmeer een gevaar opleverde en dus vermeden behoorde to werden ; dat wij alzoo de oprichting van een geheel nieuw
tooneelgezelschap moesten voorbereiden en onze kweekelingen na
afgelegd eindexamen daarin opnemen . En wat die kweekelingen
zelven betreft, wij alien rekenden bet gevaar dat zij liepen, om in
hun huiselijken kring weder aan to leeren wat onze onderwijzers hen
trachtten of to leeren, niet gering . Wij rekenden er toch vast op, in
de eerste jaren vooral, geene andere leerlingen to zullen verkrijgen
als nit de lagere volksklassen of nit de gezinnen der tooneelspelenden . Hoe de gevaren welke wij duchtten to bezweeren? De leerlingen
geheel aan hunne omgeving to onttrekken, bet ging onze financieele
krachten verre to boven ; maar ze op jeugdigen leeftijd aan to nemen,
hun dan bet onderwijs to geven, dat hen tot bet peil der algemeene
beschaving kon opvoeren en daaraan tevens bet vakonderwijs in zijn
geheelen theoretischen omvang ten slotte toe to voegen, dat zou
wellicht aan de bestaande bezwaren to gemoet kunnen komen en ze
zelfs geheel doen verdwijnen . Alzoo werd besloten, en dat beginsel
vond zonneschijn bij zijn eerste ontkiemen . Leerlingen toch van meer
dan gewonen aanleg meldden zich in den beginne aan ; leerlingen,
die bet veelzijdig onderwijs, dat zij to ontvangen hadden en de groote
kosten welke dit veroorzaakte, ten voile waardig bleken to zijn . Maar
toen latere ervaringen deden erkennen, dat de vroegere pessimistische
schatting van de waarde der professioneele tooneelartiesten onverdedigbaar was ; toen de Schouwburg zelf zich ontsloot voor de nieuwe
strooming op Tooneelgebied ; toen de beweging ten gunste der Lang
verwaarloosde Instelling steeds verder en verder zich uitbreidde en
zelfs de hoogste en de beschaafdste klassen onzer maatschappij bereikte ; toen jongelieden nit den beschaafden stand zich bij de school
om toelating aanmeldden, toen had men van beginsel moeten veranderen, had men den leeftijd, aanvankelijk voor de toelating verlangd, aanmerkelijk moeten verhoogen en den eisch van de noodzakelijke kennis meteen ; toen had men to rade moeten gaan met bet
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Schouwburgbestier, dat uit bondgenoten bestond, wat meer zegt : uit
eigen familie, ten einde bet praktische onderricht gelijken tred to doen
houden met bet theoretische, zoodat er na bet eindexamen dadelijk
bruikbare kweekelingen aan de tooneelspeelkunst konden worden toegevoerd, wat nooit bet geval is geweest . Men deed bet niet, en gaf
zoo veel duizenden bijna onnut nit, waar anders slechts zoovele honderden hadden behoeven besteed to worden om werkelijk nut to
stichten .
En waarom deed men dat dan niet ? Ik moet nu den vinger aan
de wonde brengen, die onze landaard dikwerf to bejammeren geeft
en zich vertoont op de scboonste bladzijden onzer Geschiedenis,
zelfs in de ernstigste en heiligste oogenblikken van ons volksleven,
in den vorm van kleinzielige kibbelzucht, zoo dikwijls gevolg van
gekwetste ijdelheid .
Het Schouwburgbestier, dat nit bondgenoten, zelfs uit eigen familie
bestond, zeide ik straks . Dwaasheid ! Dat men weinig met zulke
bondgenoten en zulke familie opbad zal uit de mededeeling van
eenige feiten kunnen blijken .
Toen eenige uit de Amst . afdeeling van bet Tooneelverbond bespeurden, dat de invloed, door hunne geestverwanten op betoordeel
hunner tijdgenooten geoefend, in gehalte en omvang toenam, begonnen zij zich of to vragen of die invloed, aanvankelijk slechts tot de
verre toekomst zich bepalend zoo lang alleen in en d6or bet Tooneelverbond gearbeid werd, niet langs anderen weg reeds voor bet
heden nuttig zou zijn aan to wenden . In 1974 zou de pacht van
den Amsterdamschen Schouwburg verstreken zijn . De Amsterdamsche
Afdeeling van bet Verbond wilde op de voorwaarden der nieuwe
overeenkomst bet oog houden en deelde tijdig aan den Gemeenteraad hare meening over de wijze van exploitatie en de voor deze to
stellen bepalingen mede . Zelfs gingen eenige barer Bestuurderen verder en verklaarden zij zich bereid eene maatschappij, van bet noodige
kapitaal voorzien, op to richten, welke maatschappij zich dan met bet
Gemeentebestuur zou verstaan over het exploiteeren voor bare rekening
van den Stadsschouwburg . Bij al de gevoerde onderhandelingen, bet
beramen van plannen, berekenen van kosten, enz . enz . maakte zich
vooral de beer de Brieder, toen ter tijde tooneelverslaggever der oude - Amsterdamsche krant en Sekretaris van bet komit6, verdienstelijk . Ook de beer Tjasink, de verjaagde directeur van den
Stadsschouwburg, zooals hij zich dikwijls noemde, had de onbaat-
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zuchtigheid zich voor bet komite beschikbaar to stellen en bet to dienen
van ,konsideratie en advies ." Deze onbaatzuchtigheid werd zelfverloochening, toen de gedurende jaren ,geschuierde" direkteur zich ze1(s
neder kwam zetten naast hem, die zulk een, meestal gevoelige, huidbehandeling had toegepast, op een wijze, die de een niet onverdiend,
de ander als alleen door wrok bestuurd, maar alien meedoogenloos
achtten . Dat de beer Tjasink, die juist niet beroemd was om zijne
zelfbeheersching, zich kalm en bedaard toonde tegenover den vinnigen bediller, kwam mij grooter voor dan de kalmte en de goedaardige vriendeltjkheid van den ander, die eigenlijk naast zijn grootsten weldoener zat, daar hij een goed deel der reputatie, welke toen
ter tijde de zijne was, aan bet objekt van zijn bijtend sarkasme,
derhalve aan Tjasink, had dank to weten .
Al de aangewende moeiten bleken echter vergeefs to zijn geweest .
Op onze beschouwingen werd weiuig, op onze voorstellen in 't geheel niet gelet en tot ult Aug . '76 de exploitatie van Albregt en
van Ollefen verlengd . Een zweem van leedvermaak werd reeds bij
een deel onzer bondgenoten opgemerkt . Toch gaf men niet den moed
verloren . Men wachtte bedaard bet einde van de pachtjaren af, verwierf inmiddels den steun van den populairen man, die van die dagen
of mijn krachtigste bondgenoot is gebleven, en bet gelukte ons beiden
op den juisten tijd een Vennootschap met een waarborgkapitaal van
honderdduizend gulden in bet leven to doen treden .
In bet najaar van 1875 wees de Gemeenteraad, tegen bet advies
van de Schouwbargkommissarissen, waarmee Burgemeester en Wethouderen zich natuurlijk vereenigd hadden, de exploitatie van den
Stadsschouwburg op de vastgestelde voorwaarden toe aan de Vereeniging ,bet Nederlandsch Tooneel," vertegenwoordigd door de heeren
A . C . Wertheim, J . E . Banck, L . A . H . Hartogh, J . E . Hacke en
den schrijver dezer regelen .
In de tooneelwaereld heerschte groote opschudding ; in de kringen
der liefhehberen, waartoe bet Tooneelverbond in de eerste plaats
behoorde, werd reeds dadelijk de houding aangenomen eener gewapende onzijdigheid . In gene was de overtuiging onwrikbaar gevestigd,
dat partikulieren, al waren ze ook in bet maatschappelijk leven hoofden van administraties en al badden zij ook de vermetelheid der
onkunde, geen drie maanden zonder to struikelen een Schouwburg
zouden weten to bestieren, voor wiens beheer men eigenlijk bijzonder
geboren moest wezen . De weinige sympathie der lief hebberen, wier
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kritiek over bet Tooneel steeds afbrekend was geweest, en, in bet
tijdschrift van bet Tooneelverbond geformuleerd, weinig instemming
bij bet publiek had gevonden, kon ik aanvankelijk alleen verklaren
door de vrees, dat de theorien, jaren lang verkondigd, mocbten blijken hol to zijn zoodra ze door de praktijk eens werden beproefd.
Later bleek mij en mijn bondgenooten, dat de tegenstand, then wij
eeist in 't geniep en later openlijk maar in ongeteekende dagbladarlikelen ondervonden, eigenlijk wortelde, zooals al de dwergen-geschillen in ons landtjen, in een personen-kwestie . Zelf niets-doen en op
anderer arbeid vitten, 't zijn twee stammen van een tronk !
Hadden de leden van bet Bestuur, dat met i Sept . '76 bet Schouwburgbeheer zou aanvaarden, bij bun eerst optreden den werkelijken
toestand goed overzien of een blik in de toekomst kunnen werpen, wie
weet of zij, hoe weinig vreesachtig ze ook waren van nature en hoezeer ook overtuigd van bet eerlijke en onbaatzucbtige hunner bedoelingen, niet terug zouden zijn gedeinsd, en de boltine to fijn verlakt
hebben geacht, voor den weg die hen wachtte! NaYef, zooals zij zich
dikwijls toonden, geloofden ze, dat ieder bet Nederlandsche Tooneel
got -gezinde hen van harte zou toejuichen, als bet dak aanbrengende
voor bet gebouw, waaraan ieder opkomend, opbloeiend en ook uitbloeiend talent sedert jaren had gewerkt . Ze haastten zich een kort
programma openbaar to maken, waarin bet streven naar samenvoeging
van de beste der bestaande krachten als hoofddoel in de naaste toekomst
werd aangeduid . Dat eenvoudige programma, waaruit alleen gepaste
bescheidenheid sprak, werd eerst om zijn nietsbeduidendheid bespot en
later, toen blijkbaar niemant der tegenstanders meer wist wat er in stond,
om zijn arrogantie gegispt en streng veroordeeld . Een ander programma
zelfs werd door vernuften, die zelven niets gaven, of zoo ze dat soms
poogden, zich meest aan de Muze vergrepen, in de hitte der verbolgenheid bedacht en in de plaats van bet werkelijk uitgevaardigde geschoven
en diende dan als maatstaf van de daden der nieuwe Bestuurders .
Van dat alles nog onbewust en getrouw aan bet openbaar gemaakte
programma, togen de nieuwe Be,tuurders aan bet werk . De meest begaafde artiesten werden tot hoogen prijs aangeworven : men wilde
toch den stand van tooneelspeler trachten to verheffen en reeds dadelijk bet mogelijke beproeven, om den kunstenaar, of wie er toen nog
voor doorging, boven zorgen van materieelen aard to plaatsen . Men
was er van overtuigd, dat de Letterkunde de grondslag behoort to zijn
van bet Tooneel en trachtte derhalve in de eer,te plaats den steun to
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verwerven van wie aan literaire verdiensten praktischen zin, ijver en toewijding paarde . Het oog richtte zich voor de betrekking van Sekretaris
dadelijk op den wakkeren, geestigen en literair ontwikkelden verslaggever der Amsterdamsche krant, den man, die bet vroegere komito zoo
ijverig ter zijde had gestaan. Ik had bet voorrecht hem van de gedane
keuze to verwittigen . Hij was, wat ik van zijn schranderheid en zijn
literairen zin ook wel verwacht had, zeer ingenomen met wat hem werd
aangeboden ; zoo ingenomen zelfs, dat hij, die joist benoemd was
tot eene andere betrekking - die van Hoofdredakteur der krant waarvan hij tot dusverre slechts verslaggever was - welke bet charakter
van duurzaamheid bezat en niet vereenigbaar was met bet ambt dat ik
hem aanbood en dat zulk een charakter miste, toch nog eenigen tijd
in tweestrijd verkeerde . In een brief, mij den volgenden dag geschreven, bleek echter de voorzichtigheid gezegepraald to hebben . Hij bedankte, maar de woorden waarin hij bet deed, de erkentelijkheid, die
er nit sprak, dat op hem de keuze was gevallen en de verzekering, dat
hij ons bij de volbrenging der grootsche taak van gantscher harte ter
zijde zoo blijven staan, troostte mij over bet verdriet zijner weigering .
Weldra echter was de open plaats op gewenschte wijze aangevuld en moest er aan een stuk gedacht worden voor de eerste voorstelling. De keuze was zeer moeielijk . In onze eigene dramatische
literatuur viel om verschillende redenen geen keuze to doen . Van
gantscher harte der nieuwe richting in de dramatische letterkunde
toegedaan en aan ons zelven verplicht een drama to kiezen, dat niet
alleen om zijn scenieke waarde zich aanbeval . aarzelden wij lang, to
lang misschien, in aanmerking genomen den korten tijd, welke ons
voor de voorbereiding wachtte . Het in Duitschland bekroonde treurspel van Geibel, Sofonisbe, werd eindelijk gekozen . Ik nam de vertaling op mij, daar wij niemant buiten ons haar voltooiing in weinige weken waagden to vragen. Van den beginne of aan - en 't is zoo
gebleven - begreep ieder onzer qu'il fallait payer de sa personne .
Op Dinsdag 5 September 1876 had de eerste voorstelling van Sofonisbe to 's Hage plaats . Als eerste proef, en voor de meeste der spelende
artiesten kon zij als eerste gelden, was de uitslag niet onbevredigend . Er
waren er onder de vertooners, die misschien nimmer een literair gedacht en gebouwd drama hadden helpen vertolken ; er waren er bij,
die ons verrastten door hunne steeds verborgen gebleven gaven of
ons versterkten in onze reeds lang gevestigde overtuiging van de
kracht, welke van hen uitging en nog vender uit zou kunnen gaan .

AANTEEKENINGEN .
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De tweede voorstelling to Amsterdam, door een overtalrijk publiek
bijgewoond, deed ons alien gelooven aan dezelfde goede uitkomst .
Wij verhlijden ons reeds over bet geluk, dat onze eerste poging verzelde, totdat . . . de redakteur der Amsterdamsche krant zijn eerste
verslag over ons de waereld in zond . Ik herinner mij nog de groote
verbazing, die zich bij ons alien openbaarde toen de man, die,,van
gantscher harte aan onze zijde zou blijven" uit overtuiging natuurlijk
dat wij 't goede bedoelden, ons de jammerlijke tijden herinnerde,
dat hij slaags was met den Schouwburgdirekteur Tjasink en de fabel
van den ijzeren en aarden pot in beeld bracht . Welk een geeseling!
Al hadden wij 't er op toegelegd den kunstsmaak van ons yolk
nog meer to bederven, de goede orde en de zeden to verstoren, we
zouden geen feller berisping, geen snijdender sttiemen van bet bitterst
sarkasme hebben kunnen ontvangen . Wat toon van gezach tegen ons,
onhebbelijke, onkundige en verwaande dwergen ! En dat alles zonder eenig argument, zonder dat eenige geloofsbrief getoond werd !
En dat alles met de gewone goedkoope geestigheid, u n de tegenpartij allerlei leelijke bochten en bochels toe to dichten, en, aldus
misvormd, voor bet krantenlezend publiek ten pronk to stellen, wat
dan natuurlijk had to lachen en dankbaar to zijn voor bet oogenblik
van genot, dat bet zoo zonder eenige moeite en zoo geheel passend
in zijn sfeer van gedachten en aandoeningen werd geschonken .
Fie upon you ! zou onze Engeische nabuur hebben uitgeroepen en
to luider naarmate hij de wezenlijke gaven van den bediller gekend
en bevroed had datdeze, als hij zich zelf had mogen zijn en
zich de moeite had willen geven op de hoogte to komen van zijn
onderwerp, mettertijd de eerste plaats had kunnen innemen in de
Nederlandsche Joernalistiek .
Maar niet genoeg dat keuze van stuk, vertaling, vertolking e nz .
enz . i n een, toen reeds in de laatste periode van tering verkeerende,
kraut werd afgekeurd, ook in bet geachtste Nederlandsche tijdschrift,
dat wel ter kwader uur voor hem werd opengesteld, trok de kampioen voor waarheid en waardigheid tegen mij to velde . Een vel druks
werd ingeruimd, orn aan to toonen dat ik van bet Duitsch zoowat niets
en van mijn moedertaal maar heel weinig verstond! 't Was voor mij
om van to ijzen ; om evenals bet velddier, dat zijn einde voelt naderen, naar een afgelegen plek mij terug to trekken om daar, treurend
over mijn ijdel bestaan, bet treurige leven of to sterven! Maar . . . ik
had een ietwat to taai leven! Ik bleef leven en genoegelijk ook!
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Welke armzalige vitterijen in bet eerste Tijdschrift van Nederland
op mijn arbeid ! Het bleek mij eerst recht, toen ik een tweeden druk
van Sofonisbe voorbereidde . In den loop van dit jaar doorliep ik
mijne vertaling nog eens met bet oorspronkelijke naast mij, en . . .
bet gevolg was dat ik waarlijk vele komma's en punten, eenige
woorden en enkele zinsneden had to veranderen . Ik sla mijn arheid
met dit to verkondigen joist zoo boog niet aan ; ieder, eenigermate
met de prozodie onzer taal bekend, kan doen wat ik deed en velen
beter dan ik, maar een woord van protest voegt toch bij bet feit, dat
kwade trouw bet woord nam en dit over bet gantsche land deed
schetteren .
Er was in den beginne nog slechts sprake van de vertaling, spoedig evenwel gold bet ook bet stuk. 't Was of op bet gebied der
dramatiek ten onzent alles t'onderst boven werd gekeerd . Wat naar
onze schatting groote dramatische waarde had werd uitgekreten als
prulwerk . De kennis was geheel aan de zijde der onbekende grootheden, wier kernige hetoogen kranten en tijdschriften bijna vulden .
Zoo gaf bet Tijdschrift van bet Tooneelverbond, van hetwelk ik mij,
om de jegens mij door eenige mijner medebestuurders aangenomen
hooding, had moeten afscheiden, een scherpe veroordeeling van Geibels drama, daarbij den auteur bejegenend als een broddelaar, die
zich aan lets had gewaagd, dat verre boven zijne krachten ging . En
Geibel was de afgod van heel Duitschland en de hoogste Areopagus
van bet Duitsch Atheen had hem voor dit werk juist den hoogsten
eereprijs toegekend, en bet publiek, dat de eerste voorstelling er van
bijwoonde, was als een man opgestaan, toen bet den dichter opmerkte, om hem to huldigen .
Daarom geef ik, met vol vertrouwen op betere waardeering van bet
gedicht, den tweeden druk van Geibels Sofonisbe en ben ik overtuigd
dat dit meesterwerk een plaats hlijft verdienen op elk repertoire, dat niet
voor dusgenaamde ,hooge kunst" gesluten is . Geibel is een groot
dichter, maar voor alles lyriesch, en de eenige zwakheid van zijn
dramatiesch gedicht is ddaraan toe to schrijven .
Jbli '85 .

JUFVROUW BOS .

DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN .
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P E R S O N E N.

Mijnheer QUERIJN VAN RUSTENBURCH .
MevrouW QUERIJN .
ANNA, hun Dochter .

Mijnheer Lypsius .
Mevrouw Lypsius .
JACQUES, hun Zoon .

Mijnheer ADEMA .
Jufvrouw Bos, Goevernante van Anna .
EDUARD QUERIJN .
FRITS VAN DEN ENGH .
TOONT JEN .
HENDRIK .
DE TUINBAAS .

Zwijgenden : een Postbode en een Palfrenier .
Plaats der handeling : de buitenplaats Rustenburch op de Veluwe

I.
Ontb~Xtkamer van Querln van Rustenlurch . Op den achtergrond
openslaande ramen. het uifzichi gevende op een zonnigen bloem :ntuin ; in 't verschiet : hoogopgaande boomen . flan weerszjiden deuren. De kamer, eenvoudig gemeubeld ; op de ronde mahoniehouten
tafel, waarover Heed, rechts i) op den voorgrend een dejeuner,
bestaande in : thee, brood en kaas ; een leunstoel met kussen ; daarvoor een stoof ; een drietal gewone stoelen am de tafel . Het is ongeveer Lien uur ; prachtig warm weer ; midden in den zomer .

EERSTE TOONEEL .
ANNA, DE TUINBAAS .

geestig kopjen, even 18 jaar, blondine ; een tuinhoed met
breeden rand en lang afhangende blauwe linten op 't hoofd en in
een eenvoudig maar smaakvol licht zomerkleedtjen, steeki het
hoofdljen door een der open ramen, k~Vkt naar binnen en zegt
Nog niemant ! (naar den kant van den tuin roepend.) Baas, dan
kunnen we nog wel even wat kersen gaan plukken !
ANNA,

BAAS,

onziehtbaar in den tuin .

Ik kom, jonge jufvrouw !
ANNA.

(schertsend) Ik weet wat dat beteekent . Ik kom, heet zooveel als :
begin zelve maar en tegen dat je klaar bent, ben ik bij je .
BAAS, alsvoren.
Ja wel, jonge jufvrouw !
(Anna is binnen gegaan om naar het onfb~t to zien ;

i)

Rechts en links van den toeschouwer,

z~Y

wil weer
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heengaan, maar wordt weerhouden door de komst (zkdeur rechts)
van Mknheer Quern : man van v~ftig jaar, van een bloedrijk
gestel met ten begin van zwaarlkvigheid, schrander oog, vleezig
gelaat, neustop eenigszins rood ; gekleed in jas en pantalon van
donkere zomerstof ; cal en board van dezen tijd ; net, maar niet
keurig .)

TWEEDE TOONEEL .
ANNA, QUERIJN.

QUERIJN .

(brommig) Nog niemant bier? (Anna bemerkende) Waar is je goevernante ?
ANNA .

Mijn goevernante, Pa-lief, was een rups, die op mijn veertiende
jaar als pop is ingeslapen, maar op mijn zeventiende als vlinder weer
wakker is geworden . U meent . . .
QUERIJN .

Roep Juffer Bos I - Platte naam voor een goevernante !
ANNA .

(met den vinger dreigend) Weer then naam . Ik heb geen goevernante ;
ik ben mijn eigen goevernante . (vleiend) Papaatjen, niet goed geslapen?
QUERIJN .

Heel goed . . . maar ik heb wat hoofdpijn . (ongeduldig) Ik won
dat je haar gingt roepen! (zet zick veer in den stoel naast den leunstoel en haalt de krant, die bij het theeblad ligt, naar zich toe.)
ANNA .

Ook Mama?
QUERIJN .

Dat hoeft niet ; die is nog niet uitgeslapen . 't Is erg warm van
daag ! Ik won dat er onweer kwam . (driftig) Ik heb nu al driemaal
om een kop thee gevraagd . (Anna vliegt naar hct t/eeegoed) Heel
weinig melk en veel suiker
ANNA.

(schenkt haastig een kop~en in, maar plenst het boordevol met mel/z ;
z~j zet het kopjen bij z~ln bord .) Op uw wenken bediend, Papaatjen I
QUERIJN .

(driftig) Dat lust ik niet ; geef dat je konijnen of hoe bet gedierte
ook beet dat je vertroetelt .

JUFVROUW BOS.
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ANNA .

't Is waar, mijn konijnen zouden 't niet nemen, maar . . , die drinken nooit, wist u dat niet? (Querijn ntaakt eon beweging van drift)
U maakt me ook zoo zenuwachtig door uw drift !
QUERIJN,

Ik geloof dat je me nog voor den gek houdt toe !
(7ufvrouw Bos treedt binnen ; vrouw van veertig a vijfen veertig
jaar ; bleak en mager, met een weenaoedigen trek op hat gelaat ;
sporen van vroegere schoonheid ; houding, gthaar en w~ze van
uitdrukking gedistingeerd ; toch gear bescheiden ; eenvoudig, maar
smaakvol morgen-toilet,)

DERDE TOONEEL.
De vorigen, JUFVROUW BOS, later HENDRIK .
QUERIJN .

(tot de binnentredende) Wat voor wijn heb je me gisteravond laten geven ?
JUFVROUW BOS.

Uw gewonen, Mijnheer! Barthez Pian .
QUERIJN .

Niet waar .
JUFVROUW BOS .

schelt ; de huisknecht in klein tame komt binnen .) Hendrik,
wat heb je Mijnheer gister aan 't souper geschonken?
(z!V

HENDRIK .

Twee flesschen . . .
QUERIJN.

Dat wordt je niet gevraagd ! (k wenkt hem keen to gaan ; de
knecht gaat .) Als ik den knecht noodig had gehad dan zou ik hem
zelf wel gescheld hebben, Jufvrouw ! ( least in de kraut .)
ANNA.

(zij heeft 7ufvrouw Bas middelerw~Vl hartelijk verwelkomd.)1Ik
heb van half acht in bet koepeltjen aan den Rijn gewacht! U hadt
beloofd daar met me to zullen komen lawn . . .
JUFVROUW BOS .

Ja, Anna-lief . . . Een kop thee, Mijnheer ?
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QUERIJN .

(norsch) Wel twee ! (h' gnat voort met lezen .)
ANNA .

(tot 5'ufvrouw Bos) Hadt u 't vergeten ?
JUFVROUW BOS .

(een kopjen inschenkend en Mijnheer dot gevend) Neen .
ANNA.

Dan zeker u verslapen ?
JUFVROUW BOS .

1k zag de ochtendzon al heel vroeg over de Betuwe schijnen .
QUERIJN .

Ik kan me zelven niet verstaan . Spreek zachter of gaat naar buiten. (voor zich) W e e r gedaald ! 30 1/4 . Gister 32 . (de kraut wegwerpend) Ik wou dat heel Peru door een aardbeving in de diepte wegzonk, dan was 't met al die guanoleugens in eens uit.
ANNA

Wat hebt u toch, Pa ? We hebben nog Been enkel goed woord
van u gehad .
QUERIJN.

Heeft de post niets anders als de kraut gebracht?
JUFVROUW BOS .

Neen, Mijnheer ! maar om half elf komt de tweede aan ; (hem met
beteekenis aanziende) misschien dat die andere tijdingen brengt . (zacht)
Anna heeft behoefte aan een goed woord ; zij g e e f t zooveel liefde,
zij heeft dus ook recht veel to o n t v a n g e n .
QUERIJN.

(vriendel~Xk) Anna, kind, wil je me een broodtjen smeren ?
ANNA .

Eerst een zoen, Pa ! (hij kust hear.) Daarmeb vraagt
(z~'geeft been er een) Daarmee schenk 1k vergiffenis !
QUERIJN .

Lief kind !

u

exkuus .
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VIERDE TOONEEL,
De vorigen, DE TUINBAAS .
TUINBAAS .

(komt uit den tuin met een boeket) Voor de jonge jufvrouw .
ANNA .

Voor mij ? Wat heerlijke bloemen . . . En een briefjen er in !
JUFVROUW BOS.

(tot den baas) Hoe kom je daaraan?
TUINBAAS.

(fuisterend) Een onbekend heer . . . van bij de vijftig, denk ik . . .
ANNA.

(aan het rose papier ruikend) Geen parfum, hoe jammer ! (lot
vrouw Bos) Mag 'k het briefjen wel open doen ?

7uf-

QUERIJN .

Geef het mij - ik zal je eerlijk zeggen wat er in staat .
ANNA .

En als 't nu eens in een taal geschreven was
die u niet verstaat? Latijn en Grieksch verklaren toch niet a 11 e moderne talen .
(alt d schertsend)

QUERIJN .

Komaan, Anna, geef mij dat briefjen - ik wil het hebben .
ANNA.

't Is al open . (lezende) 17 Juli 1857-17 Juli 1875 ; dat 's alles .
Daar is 't, Papa! (7ufvrouze) Bos trilt enplaalst zich achter Quern,
over wiens schouder zij been ziet) U bebt wel gelijk ; jonge meisjens
moeten de brieven, die ze ontvangen, altijd eerst aan haar vader geven .
QUERIJN .

Als t nog je verjaardag was !
TUINBAAS .

(laortelijk) Maar die is op den dag dat de zomer b e gin t .
JUFVROUW BOS .

Juist, baas!
ANNA, tot den tuinbaas .

Neem then boeket en doe er mec wat je wilt !
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QUERIJN.

(tot 7ufvrouw Bos) Wat heb je toch ? Ben je gescbrokken ?
JUFVROUW BOS .

Baas, je begrijpt dat de jonge jufvrouw dat niet meent. Laat Hendrik den boeket in 't water zetten . Straks zegt de jonge jufvrouw
(Baas af.)
wel wat ze er mee doen wil.
ANNA .

Weet u wie de boeket gestuurd heeft?
JUFVROUW BOS .

Hoe zou ik, lieve ? Maar een beleefdheid verbiedt, dunkt me, altijd
een lompheid, niet waar? (in zich zelven) Den zeventienden Juli !
QUERIJN .

Maar wat beteekent toch dat alles? Zeventien Juli . Nu ja, dat is
van daag . (streng) Ik wil er meer van weten, Anna !
ANNA .

Ik ook, Papa ! Ik brand van nieuwsgierigheid .
QUERIJN .

Jufvrouw, jij weet er meer van !
JUFVROUW BOS .

(kalm als vroeger) 't Is waar . De baas zei me dat de gever een
onbekend beer was, zoo wat van uw leeftijd, Mijnheer
QUERIJN, ter zijde.
Goddank
(haastig en herhaald schellen ; de stem van Toontjen wordt gehoord,
die telkens luider roept : Ja we], ja wel, ja wel !)

VIJFDE TOONEEL.
De vorigen, zonder den Baas, TOONTJEN .
TOONTJEN .

(een bejaarde dienstbode, circa 65 jaar, met een kornet waarvan
het wit ziiden lint half vast is gemaakt en half loshangt ; ze gaat
moeieljk .) Of Annaatje bovenkomtl Och, je moet haar meteen eens
vertellen, dat ik ouwe beenen heb . (Anna hujpelt been .) Geen tijd
om mijn kornet op to zetten! Morgen, Mijnheer, morgen, Juf! (beiden knikken ; M?/nheer stug, de Yufvrouw vriendel~Vk.) Mijnheer,

JUFVROUW BOS .
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Stijntjen is van daag al vroeg op 'r paardtjen . (den donkeren blik
van nkeer
Mr bespeurend) lk meen, Mevrouw, weet u . . . Grut, zei
ik Stijntje? Dat komt van 't harde to open ; dan denk ik altijd hoe
zij 't o o k moest doen, toen ze nog in haars vaders winkel stond .
Een rijk beklante winkel!
QUERIJN .

Ga naar de keuken!
TOONTJEN .

(op haar plaals bl?Vvend) Ja we!, Mijnheer! Juf, zou u me even
willen helpen ? Daar is de speld. Mijn vingers beven net zoo hard
als mijn beenen -- van schrik zeker over dat schellen !
JUFVROUW BOS .

Waarom kwamen de andere domestieken niet? (Querijn ziet middelerw~l nogmaals de krant in en leest voort met een trek van wrevel
op zijn gelaat.)
TOONTJEN .

Grut, neen ; als Stijntje 't zoo op 'r heupen heeft dan mag niemant als ouwe Toon bij haar komen . Dat weet je dok wel. Ouwe
Toon is dan ook . .
QUERIJN.

(knorrig) Ouwe Toon . Dag, ouwe Toon, ga naar de keuken om
to ontbijten !
TOONTJEN .

(bits) Ja wel, heel goed! (door 7ufvrouw Bos weggeleid ; onder
het been gaan .) Altijd even grootsch, en 't moest toch maar van
o n s komen . (b~j de deur.) Dank je wel - ik ben er .

ZESDE TOONEEL.
QUERIJN en JUFVROUW BOS .

QUERIJN.

Dat oude serpent !
JUFVROUW BOS .

(onder het vender gereedmaken van bet dejeuner) Mijnheer, zeg liever : die ouwe getrouwe .
QUERIJN .

Van 't oogenblik, dat ik mijn vrouw toeliet haar in huis to nemen
begon mijn verdriet . Nu heb ik er twee waar ik tegen vechten moet,
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en soms geloof ik dat mijn vrouw nicer . . . meegaande zou wezen,
als dat schepsel, dat maar niet sterven wil, er niet was . Ze is bovendien een levend verwijt van mijn vrouws origin .
JUFVROUW BOS .

Een r ij k e winkeliersdochter ! Me dunkt dat niemant daarop sets
aan to merken heeft .
QUERIJN .

Is 't m ij n schuld, als ik aan de zij van mijn vrouw aan de lucht
van krenten en rozijnen denk? Ik, een Querijn van Rustenburch!
JUFVROUW BOS .

Zonder die krenten en rozijnen misschien Querijn alleen .
QUERIJ\.

Jufvrouw, ik praat graag met je, maar ik vind toch dergelijke opmerkingen weinig . . . passend !
JUFVROUW BOS .

Dan zal ik ze voortaan voor mij houden, Mijnheer!
QUERIJN .

Daar hebben we t weer! Humeur! Zwijgend voor je zien . . . niet
rneer spreken dan noodig is . . . mijn vrouw een vriendelijk woord
toevoegen en mij ignoreeren ! Neen, dat wil ik niet . . . daar kan ik
niet tegen . Ik heb er behoefte aan soms over andere als alledaagsche onderwerpen to spreken . Daar was een tijd, dat ik bij de Iliade
genoot, en nu . . . als ik over de coifure van mijn adellijke buren
hoor spreken, moet ik me al in de wolken gelooven . Nu, zeg dan
toch eens een woord ! Denk je, dat ik van morgen al zoo veel aangenaams gehoord heb, dat ik buiten je geluid kan?
JUFVROUW BOS.

(glimlachend) I k heb u niets to zeggen, Mijnheer !
QUERIJN .

Ge moest me w e 1 sets to zeggen hebben . Ik benijd je . .! Je staat
Jaar zoo kalm . . . altijd je zelf genoeg ; altijd tevreden ; ik benijd je!
JUFVROUW BOS.

(met gevoel) M ij benijdt u ? (op den gewonen loon) En dat zegt
Mijnheer Querijn van Rustenburch, die in stad een dubbel huis op de
Keizersgracht heeft, een buiten aan den Rijn, equipage, domestieken . .
QUERIJN .

En een uit krenten en rozijnen getooverde vrouw en een uit het
bestjenshuis weggekropen slang. Ik sta liever alleen als jij op de waereld, stems dan op eigen kracht en mag dan zijn wat ik ben .

JUFVROUW BOS .
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JUFVROUW BOS .

Het laatste is zeker een groot voorrecht, Welnu, Mijnheer, wees
wat u is .
QUERIJN .

Gemakkelijk gezegd ! Sta ik alleen ?
JUFVROUW BOS .

Neen ; u hebt behalve de schatten, straks door u opgenoemd,
ook nog Anna .
QUERIJN .

Ja, als ik dat kind niet had! Dat i s een schat - en dat zij 't
in die mate is dank ik jou .
JUFVROUW BOS.

Volstrekt niet U hebt daar meermalen op gezinspeeld . Vleierij is
mij nooit aangenaam ; deze 't allerminst.
QUERIJN .

Als ik haar eens moest afstaan ! Toen ik straks then boeket zag,
vreesde ik een liefdesverklaring . Jij zeker ook, want ik zag je ontstellen .
JUFVROUW BOS.

Dat had een andere reden .
QUERIJN .

Welke dan?
JUFVROUW BOS .

Mijnheer !
QUERIJN .

Nu goed dan ! Je verliest Anna niet uit bet oog ?
JUFVROUW BOS.

Geen oogenblik .
QUERIJN .

Dat geeft me rust . Ik ben er zeker van e e n dwaze streek in mijn
leven gedaan to hebben ; ik was gek toes ik trouwde . . .
JUFVROUW BOS .

(met heteekenis) Dat geloof ik niet, Mijnheer !
QUERTJN.

maar die gekke streek werd bijna to niet gedaan door de
zeer verstandige daad jou tot opvoedster van Anna to hebben aangenomen . Ik heriuner 't me nog alsof bet gister ware geschied en
er zijn sedert bijna al zestien jaar verloopen . Wij kwamen juist van
een groote en lange reis terug . We waren in Zwitserland geweest
en mijn vrouw had de gletschers staan aangapen als de boerinnen
een groote koek . . . .
. . . .
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JUFVROUW BOS .

Op die reis schonk Mevrouw u immers Anna?
QUERIJN .

Nu ja . . .
JUFVROUW BOS .

Als 't u niet to veel kost, gelief dan die geschiedenis to laten rusten .
QUERIJN .

Ah ! Toch 6ok een kwetsbaar punt. Je wilt er niet aan herinnerd
worden hoe zwak naar lichaam en ziel je bij ons je kwaamt aanmelden ; hoe verlaten je je toen voeldet ; hoe je niet 6en referte kondet
opgeven ; hoe ik je moest aannemen op je eigen verklaring . . .
JUFVROUW BOS .

En hoe u wankeldet en Mevrouw den doorslag gaf. Waarlijk,
Mijnheer, spreken we daarvan niet meer . . 1 Ik dacht dat u mij over
u zelven to spreken hadt .
QUERIJN .

Dat heb ik ook . En wat wij tot dusver bespraken was daartoe de
voorbereiding . Ik heb behoefte uit to spreken wat ik denk ; er moet
iemant zijn die mij begrijpt . Jij bent mijn ouwe getrouwe even als
die keukenslang bet van mijn vrouw is .
JUFVROUW BOS .

Permitteer ; ik mag hier niets anders zijn als Annaas onderwijzeresse . (zij biedt hem een kop thee aan.) Ik hoor Mevrouw beneden
komen .
QUERIJN .

Ik heb je nog iets to zeggen v6or zij komt. (haastig) Ik ben ongelukkig geweest in een operatie, die ik mij zelven verplicht was to
doen . Bereid mijn vrouw v6or! Beschrijf haar mijn droefheid ; de
waarschijnlijk vreeselijke gevolgen . Wat ze ook wil wezen, weduwe
niet . Kortom, zeg alles wat ge noodig denkt om haar zacht to stemmen . Maar tegen Anna geen woord daarvan ! 't Lieve kind zou er
znaar van schrikken ; zij houdt zoo ontzachlijk veel van mij!
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TOONEEL .

De vorigen, MEVROUW QUERIJN, die ANNA een arm geeft.
TOONTJEN achter haar .
MEVROUW.

(Een gezetti kleurige vrouw van 40 a 45 jaar ; ze geeft den indruk van burgerl~Vkheid ; zij draag t een ochtendmuts met hoog kleurige
linten en verder een onbehagelVk loshangend morgentoilet) . lk wil den

knecht niet meer aan de kleine deur zien, Toon !
TOONTJEN .

Net zooals ik wel dacht .
MEVROUW .

1k vertrouw Hendrik geen zier .
TOONTJEN .

Net zooals ik wel dacht . Dan zal ik maar zeggen, dat hij naar een
andere dienst moet gaan omzien . . . . ten minste als Miinheer het,
goed vindt .
MEVROUW .

Die vindt het goed als ik bet goed vind, Toon!
QUERIJN .

(heel vriendelijk, terw~Vl Mevrouw zich in den leunstoel neerzel .) Ik

ben maar vast begounen to dejeuneeren, lieve
MEVROUW .

Dat merk ik ; je aptijt is zeker bier weerom gekomen ; boven
klaagde je er over, dat er veel aan je digestie mankeerde . Nu, des
to beter . Toon . . !
(Anna voert middelerw l met 7ufvrouw Bos een druk gesprek .)
TOONTJEN .

Wat blief ?
MEVROUW .

Heb je de boter nagewogen ?
TOONTJEN

(toestemmend knikkend) Een ons to min .
MEVROUW

(met een blik op .7ufvrouw Bos) En dat zit bier bedaard to ontbijten! (tot Toon) lk kom straks bij je ; ga maar voornit naar de
proviziekamer . (Toon af) (tot Anna) Kind, wat heb Je toch met

Juf to fluisteren ? Je hoort in 't geheel niet naar mij .
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ANNA .

Ik heb alles gehoord, Mamaatjen ! (haar onr den hats vallend, Als
we ons maar wat lieten beknibbelen . . . als we de boter eens niet
nawogen . . . 1
MEVROUW .

Dat zijn van die principes, die je in je eigen huishouden to pas
kunt brengen als Juf je huishoudster wordt . . . In Vaders huis ging
bet anders . . .
QUERIJN .

Een flink koopman !
MEVROUW .

Een winkelier maar, Dirk ! Ik hou niet van die grootschheid .
Wat is er toch van dien bloemruiker die straks bier gebracht is?
ANNA .

Och, Mamaatjen, ik geloof dat die eigenlijk voor ouwe Toon was .
MEVROUW.

Gekheid ! Ik hou niet van die romansaardigheden . . . Je bent er
voor klaar gemaakt, dat 's waar . Leest Juf je nog altijd nit dat vaerzenboek voor? Hemelsche goedheid, ik heb er laatst een oog ingeslagcn, maar nit waders inventaris kon ik nog wijs worden, maar
nit dien poespas geen zier .
QUERIJN .

Wil je van daag ook rijden, lieve?
MEVROUW.

Dank je. 1k ben van daag nou eens meer op Joe gezelschap gesteld dan op dat van den koetsier .
(snibbig)

QUERIJN .

Maar ik wou meegaan .
MEVROUW .

Wel wel, dat 's een veeg teeken! Daar zit zeker wat achter.
ANNA .

Mama, mag ik met Juf uitgaan als u met Pa zoo knusjens thuis blijft ?
(schalksch)

MEVROUW .

Neen . I k wou met jou gaan wandelen en met Papa, die natuurlijk een half our a c h t e r of v o o r ons gaat .
QUERIJN .

Lieve, dat laatste woord heeft me pijn gedaan . Heb ik daar ooit
reden voor gegeven ?

JUFVROUW BOS,
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MEVROUW .
Wat loop je met de strooppot! (roepend) Toon, Toon! - Juf,
ga haar cens even roepen ! (7ufvrouw Bos is gereed tegelzoorzamen .)
ANNA.
Wacht, i k zal 't wel doer . (roepend aan de deur) Toon

ACHTSTE TOONEEL .
De vorigen, TOOK, later JONKER FRITS VAN DEN ENGH .
'I OONTJEN .
(op verwijtenden loon . 'k Wachtte al lang bij de proviziekamer .
MEVROUW .
(medel~idend) Och, heb ik je laten wachten ? Ik zal 't geed maken,
boor I Toe, haal mijn breiwerk eens van boven en zie dan meteen
waar Bet aan bezig is . Je weet : 't is kamerdag .
(Toontjen loopt brommig been ; Anna ziet door het open raanz .)
ANNA.
Daar heb je Frits ! (z~ ijlt zzoar buiten .)
JUFVROUW BOS.
Maar, Anna . . ! blij f bier . . ! (hoofdschuddende ziet z~i het dartele
kind na.)
QUERIJN .
(naar zjin hoofd voelend .) He, daar overvalt bet me weCr!
MEVROUW .
Juf, ga Toontjen eens achterna en zeg haar, dat ik mijn breiwerk
in de kast naast den sehoorsteen geborgen heb .
QUERIJN .
Die duizelingen tegenwoordig . . .!
MEVROUW .
Heb je duizelingen ? (7ufvrouw Bos achterna roepend .) Breng met
cen mijn naaidoos meet (tot Querjn .) Je moet minder wijn drinken .
QUERIJN .
En dan die borstkrampen en hartkloppingen ! Ik kan me soms erg
benauwd maken .
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MEVROUW .

Ik niet. Je hebt een ijzersterk gestel . Maar je vraagt nooit naar 't
mnijne en daarom weet je daar ook niets van af. Mijn grootmoeder
en mijn moeder stierven allebei aan beroerten .
QUERIJN,

De eene op tachtig-, de andere op zeventigjarigen leeftijd .
MEVROUW

Dus als 't zoo achteruit blijft gaan . . .
QUERIJN .

Sterf jij op je zestigste .
MEVROUW .

Je zeit bet alsof je dat nog to laat is . . . Toon, Toon!
QUERIJN .

(driftig opstaande ; binnen 's monds .) Mijn God, wie kan dat uithouden ?
MEVROUW.

Weer een duizeling?
(FRITS, een Lang opgeschoten jongen van circa twee en twintigjaar

met ecn l,Vzig maar gezond voorkomen, treedt door het raam op
den achtergrond, gevolgd door ANNA, binnen . H/ draagt een zomer-kostuum van wit linnen en een strooien hoed ; een wormbakjen aan een gordel om het l~f, een klein vischemmertjen in
de eene en een rieten hengel in de andere hand .)
ANNA .

(achter hem .) Ma, mag ik met Frits gaan visschen ?
FRITS.

(even groetend en zich op een stoel neerwerpend, slaperig.) Goeje
morgen !
QUERIJN .

(norsch .) Goeje morgen!
MEVROUW .

(vriendel~Yk .) Zoo vroeg al bij de hand?
QUERIJN .

Anna, ik wou dat je thuis bleeft !
ANNA.

Och, Ma . .!
MEVROUW .

Waarom bet kind dat to misgunnen ? (tat Frits.) Hoe maakt bet
je Papa?

JUFVROUW BOS .
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FRITS .

Beroerd brommig .
IIEVROUW .

En je lieve Mama?
FRITS .

Vervelend . Maar 't i s dan ook vervelend . (geeuwend) Erg warm . . !
lange dagen . . ! Vindt je ook niet?
QUERIJN .

Ja, erg lang . En om ze wat korter to maken ga je visschen?
FRITS.

M e t haar . 'k Won dat bet weer winter was .
ANNA .

Om clan weer naar den zomer to verlangen .
FRITS .

Nu, Anna, ga je mee ? Je Ma vindt bet goed .
(2UERIJN.

Ja, maar . . .
MEVROUW .

Wat zeg je, manlief?
QUERIJN .

lk . . . wou Frits vragen hoe 't met zijn Papaas zweetvossenging .
FRITS.

Heel goed, dank je. Dat 's nou al de derde, die me er van morgen naar vraagt - erg vervelend !
QUERIJN.

(haiuid) 't Is me een lompert!
MEVROUW.

(evenzoo, vergoelijkend) Een eenig zoon !
FRITS .

Beste meid, draag jij bet emmertjen !
ANNA .

Hoe galant ! Wil je misschien hebben dat ik er jou b o k nog
bij draag ?
FR ITS .

Als we straks aan een natte plek komen dun zal i k j o u dragen .
QUERIJN .

Stijntjen, zeg dan toch dat je 't niet hebben wilt!
25
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MEVROUW .

Dat hij haar voor natte voeten bewaart? Ik vind het juist zooals
't hoort.
FRITS .

(tot Anna die op de porte-livres zoekt) Wat doe je daar toch? 't Is
tijd om to gaan .
ANNA.

'k Wou een boek meenemen, want ik ben er niet zeker van, dat
de visschen bijten en jij wakker blijft .
FRITS .

Ja, als ze niet bijten is 't vervelend .
QUERIJN .

Zeg eens, bedenk je eens goed : heb je geen boodschap voor me?
FRITS .

Ja, die had ik ook wel gedaan . Ik vergeet nooit iets ! Pa laat
weten, dat hij er nets mee to doen wil hebben . Hij houdt niet van
effekten, zei hij, en een domoor die 't anders meent, zei hij .
MEVROUW .

Wat heteekent die boodschap ?
QUERIJN .

Ik zal je dat later wel eens uitleggen .
FRITS.

Pa zei, dat hij niets van dat kwanselen met zoo'n makelaar houdt
en dat hij 't een gekken voorslag vond . (hid k~Vkt over Annaas schouder in het boek dat z~V in de hand heeft en even inziet.)
MEVROUW.

Wat heb je voorgeslagen, Dirk ? Je bent tech niet . . . ?
QUERIJN.

Ik vroeg bij onzen buurman voor een ander belet en in plaats van
mij tijd en plaats to bepalen stuurt hij mij then idioot op bet dak.
MEVROUW .

Dat is geen idioot - dat is een eenig kind van schatrijke ouders .
Kijk, die twee eens samen ! Stel je maar gerust : Anna blijft in haar
huis wel de baas .
FRITS.

(tot Anna) Hou jij waarachtig van lezen ?
ANNA .

(schalksch) Ik hou meer van hengelen .

JUFVROUW BUS.
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QUERIJN.

'k Geloof, dat ze 't al doet en beet heeft ook .
MEVROUW .

Ze is een echt meisjen . . .
QUERIJN.

(meesmuilend) Van 't deeg, dat op een goed vuurtjen gebakken,
later de smakelijke taart geeft, bekend onder den naam van Mevrouw Querijn .
(Frits heeft midderwijl Anna het ernmerttjen, waarin het boek wordt
gelegd, in de eene hand gegeven en wil met de andere hand haar
ook zijn hengel geven, maar trekt dien terug.)
FRITS .

Neen, dien zal 'k zelf maar houden - hij kan me dienst doer,
als wandelstok.
(De posibode gaol die groetend de ramen voorbij ; h~ schelt aan
de huisdeur in de coulisse .)
ANNA .

Ik zou je niet raden straks to dicht bij den walkant to gaan staan . . .
FRITS.

Heb maar geen zorg ! (lot Mevrouw) Wat is ze lief voor me !
ANNA.

want dan zwemmen de visschen van schrik weg.
lachende den tuin en de plaais in .)
. . .

(Zij

loopt

FRITS .

(haar achterna Ioopend.) Almachtig aardig ! (even terugkomend.) Ik
moet je lui nog zeggen, dat Pa en Ma van avond een viool over
krijgen . Of je alle drie plezier hebt to komen ? Ik en Anna gaan
dan aan den goudvisschen.vijver zitten en jelui beitjes met Pa en Ma
en den viool op de zaal, daar klinkt het beter, zeit Ma . (naar buiten ziende .) Waar zit ze toch ? Lieve Heer, heel aan 't eind van de
laan al ! En ik kan met de warmte zoo hard niet loopen ! Beroerd
vervelend ! (brommend af.)

JUFVROUW SOS .
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MEVROUW QUERIJN,

later

JUFVROUW DOS .

QUERIJN .

En met then dolmen leeglooper zou je haar willen laten trouwen !
MEVROUW .

(streng) Hoe is 't Gods ter waereld mogelijk, dat j ij op een leeg
looper zoo laag neerziet !
JUFVROUW DOS .

(in de eene hand breiwerk en naaidoos, in de andere een brief ; am
zich heen ziende) Waar is Anna? (Querijn h aalt . de schouders op.)
MEVROUW.

(haar strak aanziende .) Met Jonkheer van den Engh van Vredelust
aan 't visschen . Een brief voor mij ? (het adres bek~jkend.) Van mijn
lieve Suus . (ze leest.)
QUERIJN.

(zacht tot 7ufvrouw Bas .) Ik kon 't niet tegenhouden . Denk aan
onze afspraak . Je spreekt straks tot haar .
MEVROUW .

(die onder he., lezen steeds gejaagder is geworden .) Heer in den
hemel ! En to laat bezorgd ook ! Dirk, Suus komt met man en zoon
met den tweeden trein nit stad bier naar toe . Die trein is op slag
van komen ! En 't is kamerdag van daag . . . en de bedden zijn nog
niet eens afgehaald . . . en de baas heeft geen groenten . . . Gauw,
doe je pantoffels nit en je schoenen aan ! Je zult ze toch van den
trein gaan halen ? Die lieve Suns ! Ze vraagt belet . . . om to logeeren
ook . . . Dat had ze kunnen laten . . . Ben je dan nog niet weg ?
QUERIJN.

ik ga, (tot yufvrouw Bos .) Spreek dadelijk met haar, spreek voor
dat die ploerten komen !
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TOONEEL .

JUFVROUW BOS en MEVROUW.
MEVROUW .

Dat is me een bezoeking! Ik hou niets van die verrassingen ; en
dan brengt Suus nog haar man mee .
JUFVROUW BOS.

Ze is uw vriendin en zoo'n goede vrouw .
MEVROUW.

T e goed . Ze is bang voor haar man . Hoe is 't mogelijk ! Die
Gerrit Lypsius mocht ik nooit lijden . Maar waar was ik ook met
mijn gedachten mee bezig ! 't Is waar ook! Mensch, ik weet niet waar
ik 't eerst aan beginnen zal . Niet eens een paar dagen vooraf belet
gevraagd ! Dat 's toch niet zoo als 't hoort.
JUFVROUW BOS.

Wilt u 't aan mij overlaten ? Ik weet hoe u 't graag hebt .
MEVROUW .

Ja, dat weet je . . . en het zou ook wel schande wezen als je
't niet wist . In bet huishouden pas je ook veel beter dan altijd zoo
met Anna . Neem Toon mee in 't geheim! Van middag : soep vooraf;
laat er vooral geen selderie in doen, want daar kan Suus niet tegen .
Dan twee vleeschen en dan lamscoteletten met een pikante saus . Maar
als ik mij wel herinner, kan haar Gerrit niet tegen al wat pikant is .
't Doet er niet toe - dan moet hij 't maar leeren . Misschien kan
je wel goede visch krijgen . . . daar hou i k veel van.
JUFVROUW BOS .

Ik zorg voor alles . 't Wordt, geloof ik, tijd dat u je gaat kleeden .
MEVROUW.

Wat zal ik aandoen ? Mijn blauwe kleurt me goed, maar die is al van
verleden jaar en Suus komt uit stad . . . Zou ik misschien mijn lila . . 2
JUFVROUW BOS.

Juist . . .
MEVROUW .

Maar wat voor muts zal ik er bij opzetten? Deze bijvoorbeeld kleurt
er in 't geheel niet bij . 't Lint is bijna zoo rood als Dirks wangen .
JUFVROUW BOS .

Daar hebt u wel gelijk in : die zijn rood . Hebt u je wel niet
eens ongerust gemaakt ? Een man van zijn leeftijd, die er zoo opgezet
uitziet !
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MEVROUW .

Och kom ! Hij eet en drinkt to veel .
JUFVROUW BOS .

Ik geloof niet dat Mijnheer is zooals hij behoort to zijn ; ik boor
hem dikwijls zuchten.
MEVROUW .

Dat hoeft hij waarachtig niet to doen . 't Is me een leventje dat
h ij heeft ! Een rijke tafel . . . paard en rijtuig . . . en de rekeningen
worden voor hem betaald . Spreek me niet van z ij n zuchten . Als i k
't nog deb!
JUFVROUW BOS .

Toch weet ik, dat Mijnheer g e h e i m verdriet heeft .
MEVROUW .

En dat heeft hij aan de juf verteld ? Ik was er toch de naaste toe om
bet to weten, zou ik zeggen . 'k Heb al meer zoo iets gemerkt . Onze Juf
praat heel graag met Mijnheer Querijn en dan geeft Mijnheer Querijn
heel voornamen onzin tot andwoord . Maar ik versta op dat punt
geen gekscheeren . Ik heb er al lang over willen praten, want ik ben
tot z6o ver, zie je, er vol van! Je bent m ij n bebulp en niet die
van Dirk . Je brengt me Anna ook al van mijn weg af . Ja, ik lie
wel hoe je altijd met haar in allerlei hoekjens en gaatjens zit to
fluisteren . Je bent de goevernante g e w e e s t . 't Kind is nou onder
m ij n bestuur ; dat heb ik je bij gelegenheid eens aan 't verstand
willen brengen . Van nu of aan bemoei jij je niet meer met haar !
JUFVROUW BOS .

Ik was juist voornemens bet wel to doen en er u attent op to
maken, dat de intimiteit met dien landjonker . .
MEVROUW .

Ik wil dat die nog intiemer zal worden ; ik wil dat zij met hem
zal trouwen .
JUFVROUW BOS .

Met then . . ? Anna zou zich verbinden aan een knaap, die to dom
is om . . ?
MEVROUW.

Als ik merk, dat je me bij Anna tegenwerkt dan verlaat je dit
huis, waar je door mij uit goedheid bent opgenomen . Anna z a I
Jonkheer van den Engh trouwen . (roepend.) Toon, Toon !
JUFVROUW BOS .

Daartoe zal u haar toch niet dwingen, Mevrouw !
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MEVROUW .

Dat zal ik wel als 't moet.
JUFVROUW BOS .

Hebt u bet recht daartoe . .?
MEVROUW.

Zou ik niet over mijn kind . . ?
JUFVROUW BOS.

(zich tot haar heenbuigend .) Is 't het uwe?
MEVROUW.

(plotseling ontsteld ; op een geheel anderen Loon) Wat? Wat . . .?
Hoe weet je, dat . . . ?

ELFDE TOONEEL .
De vorigen. TOONTJEN .
TOON'rJEN .

(op den drempel der zijdeur) Daar komt vizite, Stijntjen ! Een beer
en een jonge beer, en een dame ook nog !
MEVROUW .

Ontvang jij ze, Toon! Ik kan niet . . . ik ben zoo geschrokken . . ,
JUFVROUW BOS .

Ik zal ze namens u ontvangen, Mevrouw, als u 't permitteert
(Mevrouw knikt toestemmend, en wordt door Toon jen, die 7ufvrouw
Bos vragend aanziet, weggeleid. Alleen gebleven en de hand op het hart
leggend.) Wat deed ik? Hoe onvoorzicbtig!

TWAALFDE TOONEEL .
Mijnheer GERRIT LYPSIUS, een man van circa 5o jaar, sterk gebouwd met blonde bakkebaarden, vleezig gezicht ; brutale uitdrukking ; luchtige zomerkleedij ; ietwat ploertig, dus kleurig . Achter
hem : JAQUES, een goed opgeschoten knaap van i8 a 19 jaar,
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bleek, schrander gelaat, lorniet op den neus, achteloos gekleed,
maar niet slordig ; een boek onder den arm, de handgeganteerd .
Achler beiden : susE, Mevrouw Lypsius, knap uiterl~k, 6jn be-.
ineden gelaat, even derlig aanduidend, ofschoon de ouderdom van
veertig reeds bereikt is ; rake en smaakvolle zomerkleeding, lichte
handschoenen en kleurige parasol . Ze draagl bovendien haars
mans rotting en parapluie, Zoodra z~; even over den drempel van
de openstaande ramen op den achtergrond zijn, treedt 7ufvrouw
Bos hen een schrede nader en maakt een r e v e r e n c e, die door
Lypsius en zijn zoon mel een licht hoofdknikjen en door Mevrouw
door een bijna onmerkbaar n i en beandwoord wordt . Op dot
oogenblik valt de gordijn .

II .
Voor de oranjerie, die bona de geheele breedte op den achtergrond
inneemt. Een deur, met klimop bewassen, voert uil de oranjerie
naar de allee van oranjeboomen, die de oranjerie Tangs loopt.
Aan beide z~Vden van het tooneel bloemen, amfcteaterschgewijs
geplaatst. Op 't midden van het tooneel hoogetropischegewassen ;
sierl!Vke stoelen bier en daar, een ~Vzeren bank en een tafel op
den voorgrond rechts . FRITS VAN DEN ENGH uit de oranjerie komende, druipnat, met een erg verdrietig gezicht, gevolgd door
ANNA, die motile heeft zich ernstig to houden .

EERSTE TOONEEL .
FRITS, ANNA .

FRITS .

't Is in de oranjerie om to stikken !
ANNA .

Daar droog je dan ook 't gauwst .
FRITS .

Ja maar - ik wil naar huis .
ANNA.

Al de gasten van Papa en Mama zitten nu juist op het terras en
die zou je dan voorbij moeten . Dat gaat niet, voor je wat bent opgedroogd. Keer je eens om ! ( met moeite haar la,-hen bedwingend.)
Heuscb, daar zitten heele bossen kroos op je rug . Waar heb je dat
toch opgedaan ? In de rivier lag niets van dat goed .
FRITS .

Weet i k het ? Ik weet alleen dat ik een plof deed ; ik dacht eerst
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dat ik erg beet had . Zoo lang je me aankeekt bleef ik wakker .
Dat akelig bock ! 't Doet me plezier, dat her mei in 't water viel
en dat ik 't niet weerom zal zien .
ANNA .

Hier is 't .
FRITS.

Dus dat bock heb je gered en mij liet je verdrinken ?
ANNA.

Zoo ver kwam 't toch niet, en als het zoo ver gekomen was . . .
FRITS .

Hadt je me geholpen . . .
ANNA .

Had ik je toegeroepen : Frits, wees nu eens voor 't eerst van je
leven er dankbaar voor, dat onze lieve Heer je hoofd, armen en
beenen gegeven heeft en je wil leeren, dat die er zijn om gebruikt
to worden . . .
FRITS .

Je bent toch een lieve meid . . . !
ANNA .

Niet nader . . . Je bent druipnat, Mijnheer! Och, ik heb zoo'n meelij
met je. Wacht ; ga hier maar even zitten ; dat 'seen zonnig plekjen.
FRITS.

Maar dat 's me to warm . . .
ANNA.

'k Zal Hendrik gaan zeggen, dat hij met wat schuiers en warme
doeken hier komt .
FRITS

En met een toe-rijtuig . . .
ANNA.

Trek je natte bottines uit! Zie zoo, die zal ik oude Toon in de
oven laten droogen, Ik ben dadelijk weer bij je . (haastig af, rechts
door de allee op den achtergrond.)
FRITS .

Neen, maar . . . Anna ! Anna ! Daar sta ik nu op mijn natte kousen . En ik hoor iemant aankomen ! (half graenend.) 't Is beroerd,
beroerd vervelend ! Was ik maar thuis gebleven . . ! Daar komen ze!
In Godsnaam, dan maar weer in de broeikas 1 (h~V vlucht in de oranjerie .)
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onzichtbaar . MIJNHEER ADEMA, een beer van 4ojaar . in het
zwart met twee ridderlinten in het knoopsgat ; geganteerd ; achter hem HENDRIK met een schuier en een toiletspiegeltjen .

FRETS,

HENDRIK .

(verworderd) Mijnheer . . . ?
ADEMA .

Ik kan de familie nergens vinden .
HENDRIK .

Ik geloof dat ze de plaats in zijn . . . Mijnheer ! Kan ik ook zeggen wie er geweest is .
ADEMA.

(rondziende.) Ik ben toch wel op Rustenburch ?
HENDRIK .

Ja wel, Mijnheer ! . . . 't Is hier geen vrije wandeling . . . (Adema
nadert de bloemen en plukt er een prachtige af.) Mijnheer, dat is niet
gepermitteerd . . .
ADEMA.

Je woont bier zeker nog niet lang, anders zou je weten, dat ik
t'ami intime ben . . . Vooral Mevrouw kende ik al voor zij met Mijnheer Querijn trouwde .
HENDRIK .

't Kan wel wezen, Mijnheer, maar dan moest Rustenburch u goed
bekend wezen .
ADEMA .

Dat is 't ook .
HENDRIK .

En Mijnheer vraagt of hij wel op Rustenburch is?
ADEMA .

(near een der bloemen ziende.) Wat een prachtige dubbele gerhanium. (h!~ plukt er een .) Ik ben dol op bloemen, die Zondagskinderen der natuur!
HENDRIK .

Mijnheer . . . ik kan er mijn dienst om verliezen als ik dat toelaat .
ADEMA .

1k zal wel een goed woord voor je doen . Ik zei je immers al, dat ik
sedert jaren intiem met de familie bekend ben, vooral met je Mevrouw .
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FRITS .

(uit de oranjerie tot Hendrik .) Kom je me helpen ? ( den vreemde
ziende en tick haastig terugtrekkende,) Vervloekt vervelend !
ADEMA .

Wie is dat jonge mensch ?
HENDRIK .

Een goede vriend van de familie - hij logeert hier tijdelijk .
ADEMA .

Ah zoo 1 Zeg eens, jongentjen, is de grond hier nog al goedkoop?
HENDRIK .

Heel goedkoop, Mijnheer !
ADEMA .

Is de lucht bier gezond ?
HENDRIK,

Erg.
ADEMA .

Hoeveel zielen telt het dorp?
HENDRIK.

(ter z~Vde,) Hij komt van Meerenberg!
ADEMA .

Nu ? Hoeveel inwoners ?
HENDRIK,

Zoo wat beneden twee duizend .
ADEMA.

(elles in een zakboekjen opteekenend.) Hoevele sterfgevallen in 't jaarl
HENDRIK .

Zoo ver ik weet - geen een . (de huisbel wordt geluid.) Ik word
geroepen .
ADEMA .

Uitmuntend. 't Is een Eden. Blijf nog even . . .
HENDRIK.

Als ik een kaartje van u mocht hebben . . . Er zijn gasten van
daag ! (er wordt weer geluid.) Mijnbeer, ik m o e t weg !
FRITS .

(in de oranjerie.) Zul je nu haast komen ?
HENDRIK .

(naar hem toeijlend.) De jonge jufvrouw liet me dit voor u geven .

JUFVROUW BOS .

367

FRITS .

(het hem door een kier van de deur achterna gooiend .) Daar heb ik
niets aan, domme prengel ! Breng me handdoeken, onder- en bovengoed!
ADEMA .

(al dien tijd verdiept geweest met berekeningen in zijn zakboekjen,
schrikt van de luide stem .) He! (tot Hendrik, die been wilgaan.) Kom
eens bier, jongentjen !
HENDRIK .

Als ik dan maar een kaartjen van u mocht hebben !
ADEMA .

Heel goed! Wat heeft bet leven op bet land toch een heiligenden
invloed. lemant van jou pozitie v r a a g t er mij zelfs om ! Hier heb
je een kaartjen . Dat is voor vijf porties soep, maar dat's voor een
hongerige to veel ; daarom scheur je daar telkens een vijfde af : dit
is voor to stuivers, mijn jongen! De spijskokerij heeft een slecht
jaar gemaakt, maar als de menschlievendheid zich bier reeds zoo
aandoenlijk openbaart in een stand, dien men, ten onrechte natuurlijk, bet maatschappelijk onkruid pleegt to noemen, wat zal het dan
wel zijn in de kringen, die men bij de prachtige orchideen, zooals
er bier groeien, vergelijken kan !
HENDRIK .

(die hem herhaaldelijk in de reden heeft willen vallen .) Mijnheer, u
bedriegt u . . . Mijnheer, ik g e e f nooit een cent . (luider gebengel .)
Ik sprak u van gasten ; daar zijn ze . (het kaartjen neergooiend onder bet heengaan.) Dat 's een gek, die moet met ouwe Toon op
een kamer ! (haastig of ; links .)

DERDE TOONEEL .
in de oranjerie ; MEVROUW QUERIJN opzichtig in
z~Yde gekleed met gouden sieraden . MEVROUW LYFSIUS. Beiden,
van een en-tout-cas voorzien, komen rechts op, pratend onder het
wandelen.

ADEMA, FRITS

ADEMA.

(het kaar~ien oprapend.) Dat is geen goed mensch . (de dames bespeurend, op beiden toeschietend) Gecharmeerd u to rencontreeren !
MEVROUW .

Je maakt me waarachtig aan 't schrikken ; - je komt als uit de
lucht vallen . Ben je pas aangekomen ?
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ADEMA .

Zoo op 't oogenblik . Ik hoop je geen belet to doen tot . . . morgenmiddag . . ?
MEVROUW .

(ter z~de .) 't Is of 'k een logement bond! (luid.) Als je 't voor
lief neemt zoo als . . .
ADEMA.

Natuurlijk . (lot Suze .) En Gerrit is nog de oude ? Ik heb hem,
dunkt me, in geen jaar gezien .
SUZE .

(voornaam .) Mijnheer Lypsius is heel wel ; hij wandelt dit oogenblilc in den moestuin met Mijnheer Querijn .
ADEMA.

Ik heb beiden driugend to spreken . Dames, zoo ik hoop, h tantot!
(diepe buiging, af.)

VIERDE TOONEEL
De vorigen, zonder ADEMA .
SUZE .

Een eerste indringer!
MEVROUR' .

Och, ik mag hem nog al ; een goeje sul ! Hij wordt er ook niet
jonger op - en dan altijd nog in zijn eentjen .
SUZE.

Toch niet, Stinette, hij is gehuwd .
MEVROUW .

Gehuwd ? Hij ?
SUZE.

Met de filantropie . Na tweemaal failliet to zijn gegaan, zooals
Gerard zegt, door den haat der menschen, heeft hij wraak willen
nemen op de menschen door ze to gaan liefhebben.
MEVROUW.

Daar begrijp ik 't fijne niet van.
SUZE .

Niet, dan hadt je 't Gerard moeten hooren zeggen ; die heeft van
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die zetten waar ieder om lacht als h ij ze vertelt. Ja, ook in de konverzatie is hij alles . Hij krijgt meer en meer invloed, Ze spreken er
van, hem kandidaat to stellen voor den Gemeenteraad en 'k geloof
dat hij een buitenplaats hier in de buurt zal koopen, zoodra er maar
weer eens een krizis komt in de financien, zoo noemt hij 't, geloof ik .
MEVROUW,

Ik zie wel : nog altijd even dol op je Gerrit.
SUZE.

't Is een man van gewicht en van invloed ; dat moet zijn vrouw
toch aangenaam wezen .
MEVROUW.

Gm altijd in de schaduw van zoo'n licht to wandelen? Dank je!
Suus, je bent altijd een goeje vriendin van me geweest ; in de laatste
maanden was je wel wat grootsch, weet je, maar dat vergeef ik je,
want je hebt niet altijd geld gehad ; maar dat je je man zoo bederft,
dat je hem naar zijn oogen ziet, neen, dat kan ik niet goed vinden .
Zie je, dat lag op mijn hart en dat moest er af .
SUZE .

Maar Gerard is alom gerespekteerd . . .
MEVROUW .

Daar hebben we 't alweCr !
SUZE .

Ik won alleen maar zeggen, dat de lof van zoo'n man je wel
grootsch m o e t maken en laatst noemde hij mij : een superieure vrouw!
MEVROUW .

't Komt me altijd verdacht voor als je man je begint to vleien .
Dus is hij waarlijk nog al lief voor je ? Geen hekkenspringer meer?
Nu, hou je maar zoo dom niet! Toen hij zoo veel werk van m ij
maakte, had ik hem misschien nog wel genomen, als ik niet zoo
dikwijls van zijn bijweggetjens gehoord had . Neen, dan moet ik
zeggen . op d a t punt is de mijne zuiver op de graat.
SUZE.

'k Geloof, dat men dat van geen enkel man kan zeggen .
MEVROUW .

Als dat waar was . . ! Dus je wist van je aanstaande . . ?
SUZE.

Wat andere van de hare misschien niet moisten .
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MEVROUW .

En je vereert je man als . . . ? Daar zit wat achter, Suus ! Suus, als
ik vermoeden kon dat m ij n man . . . !
SUZE.

Die snuffelde zeker altijd in de boeken tot dat hij jou zag. De
mijne, dat weet ik, had den naam wel eens deze en gene lichtgeloovige dame bet hart wat sneller to hebben doen kloppen .
MEVROUW .

Dat heeft de mijne nooit gedaan . 'k Heb veel op hem aan to merken maar hij . . .
SUZE .

Is zeker na de wittebroodsweken dadelijk weer zijn studies
begonnen.
MEVROUW .

Ik zie hem nooit met een boek ; maar dat moet ik ook zeggen : boeken wil ik niet over den vloer ; hij heeft er boven een kamer voor .
SUZE.

Dan zit hij daar to lezen . . .
MEVROUW .

Mensch, hij zit er nooit . Ja, als dat waar was zou hij me minder
in den weg loopen .
SUZE .

Is hij nog zoo driftig?
MEVROUW .

Neen, hij is deftig als hij kwaad is en dan zie ik in zijn oogen
de toonbank van onzen winkel staan ; en als ik dan een beetje boos
word, dan glimlacht hij, en als ik dan nog een heetje boozer word,
dan spreekt hij latijn, keert zich om en gaat been .
SUZE .

Dat vind ik toch heel zachtmoedig van hem . Hij is toch bet hoofd .
MEVROUW.

Wat? Het hoofd . Wat hij is - en me dunkt dat hij nog al veel
is - is hij door mij . Hij heeft bet heel goed hij me.
SUZE .

Stinette, ik geloof dat je je vergist. Toen ik hem straks zag, frappeerde 't me dat hij er zoo slecht uitzag .
MEVROUW.

Heeft niets to beteekenen .
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SUZE .

Meer misschien dan je denkt . Ik weet dat mijn man zich onlangs
liet ontvallen, dat een zijner patroons beneden pari stond en dat die
patroon tot zijn leedwezen zijn oudste en beste vriend was .
MEVROUW .

En daar bedoelde hij mei, . . .?
SUZE.

Querijn . En hij voegde er bij - bewogen, zooals ik hem maar
zelden gezien heb - ik hoop maar dat je lieve vriendin - hij heeft
altijd als een b r o e d e r van je gehouden ! - van haar huwelijksvoorwaarden geen afstand heeft gedaan, anders . . .
MEVROUW .

W elnu, anders ?
SUZE .

Zouden zij en de lieve Anna wel eens doodarm kunnen worden .
MEVROUW .

Stel je man op
heelemaal alleen.

dat punt maar gerust. Mijn kapitaal bestuur ik
SUZE .

Verstandig in deze gehandeld, Stinette !
MEVROUW .

Dirk zou gespekuleerd hebben ? Neen, dan had hij me eerst wel
permissie gevraagd . . .
SUZE .

Misschien raadpleegde hij, in plaats van met zijn vrouw, met zijn
huisboudster, goevernante, of wat titel heeft dat mensch?
MEVROUW .

Weet je iets van haar? Je spreekt zoo . . . raar over haar .
SUZE.

Geen wonder ; straks toen ze ons recipieerde deed ze me aan een
groote dame denken . Ik hoor, dat de lieve Anna met haar dweept .
MEVROUW.

Zoo lang ik dat goed vind .
SUZE .

Dat mag ik hooren, Stinette ! Ik kon ook al niet onderstellen, dat
mijn verstandige vriendin zich door een domestique de wet zou laten
stellen . Niet dat Jufvrouw Bos Been beschaafde vrouw zou zijn, waar
je man, die toch ook een halve geleerde is, niet dolgraag naar zou
willen luisteren . . .
26
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MEVROUW.

Wat meen je, Suus ! Zeg bet ronduit !
mij eens of !

Leg je bleuheid nu voor

SUZE .

Ik estimeer die Jufvrouw . . . maar . . . 't is je toch maar nooit duidelijk geworden waar ze van daan komt en waar ze naar toe wil . . .
MEVROUW .

(nadenkend.) Daar heb je wel gelijk in .

VIJFDE TOONEEL.
De vorigen en QUERIJN .
QUERIJN .

(in een licktgrj's jasjen met twee boeketten in de hand, onrustigam
zich been ziende, ter z~'de .) Hij is er niet . Goddank! (luid.) Ik zocht
de dames .
MEVROUW.

Grut, Dirk, Gerrit zocht je overal . Hier naar toe gaande zijn we
hem ontmoet.
QUERIJN .

Goed, goed . (zacht .) Heeft Jufvrouw Bos met je gesproken ?
MEVROUW .

(met opkomenden wrevel.) Waarom? Waar ben je toch mee doende?
Die bloemen . . .
QUERIJN .

De schoonste plukte ik voor Suze en voor jou .
SUZE.

Hoe prachtig en smaakvoi gearrangeerd !
MEVROUW .

Wat zijn ze kort afgeknipt !
heb je wat to zeggen .

De baas doet bet beter. (zacht.) Ik
sUZE.

(zacht aan den anderen kant .) Gerard verlangt je onder vier oogen
to spreken .
QUERIJN .

Ik verlang er ook naar . (hij gaat zich verdiepen in de beschouwing
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der bloemen . St~Vntjen zegt zacht eenige woorden tot hem in drift . Suze
poogt to luisteren onder den sch#n van de bloemen mede to bewonderen ; dit duurt slechts een oogenblik .)

ZESDE TOONEEL .
De vorigen,

LYPSIUS .

LYPSIUS.

(Een witte met groen gevoerde parasol boven, ten hooge hoed
op het hoofd; rood van de warmte, met z~Vn zakdoek in het rond
zwaaiende. Querijn be peurend.) Eindelijk dan toch gevonden ! ( tot
Suze, ter z~Vde .) Huwelijksvoorwaarden ?
SUZE .

Gered
QUERIJN .

(zacht tot Stijn jen .) Geen schandaal als je blieft . .
LYPSIUS .

(zacht tot Suze) En Anna?
SUZE .

'k Won juist beginnen toen h ij kwam .
LYPSIUS .

(zacht tot Suze .) Troon de andere mee en laat mij met Querijn
alleen ! Doe 't gauw, anders ontglipt hij me weer !
QUERIJN .

(tot Lypsius .) Wat zie je er geechauffeerd uit !
vijand bedreig je toch met then doek!

Wat onzichtbaren

LYPSIUS .

Dat excekrabel gedierte buiten is niet nit to staan . 't Is of 't verzot is op 't bloed van een Amsterdammer. 't Mag frappant mooi
wezen wat je bier ziet, maar in de schaduw to zitten is to koel en
in de zon to loopen to warm . En wat heb ik al geloopen ! Waar
school je toch, Querijn ? Na koffiedrinken verdween je .
QUERIJN .

Ik wachtte wel een kwartier bij den vijver en toen ging ik op het
terras. (op de geplukte bloemen w~Vzende) Zie daar de vrucht van mijn
arbeid.

374

JUFVROL'W BOS .

SUZE .

(tol Stan jen) Lieve, je hebt me een kijkjen op de rivier beloofd .
Zouden we . .?
QUERIJN.

Pardon, bet genot u daarheen to brengen rezerveer ik mij .
MEVROUW .

t Zal niet gebeuren ; i k doe dat .
QUERIJN .

Ook goed ; maar eerst breng ik Suze dan naar mijn faizanten ; ik
heb zilver- en goudlakensche ; eenige zijn zoo mooi, dat ze op Amerikaansche Spoorwegobligaties lijken . . . Als vriend Lypsius wil mee
gaan . . . die kan oordeelen !
LYPSIUS .

Ze schijnen bet bij je verbruid to hebben, al was er ook een tijd . . .
QUERIJN.

Nu, dat blijft afgesproken . Suze, mag ik je mijn arm offreeren?
MEVROUW .

Zij gaat met m ij . Gerrit, wat kruipt daar op je rug ? Gut, wat
een mooie rups !
LYPSIUS .

(met afschuw) Een rups ! Sla haar dood ! Ik hou niet van kruipend gedierte . . .
QUERIJN

(ter zijde) Hij voelt geenerlei verwantschap !
LYPSIUS.

Help me toch, Suze ! Hu, hu, heb je 't beest? Trap 't maar dood!
Straks won ik den kortsten weg nemen en een stuk land overgaan .
Ik lichtte den voet op ; daar klonk het : koak, koak, en plof, plof . .
een heir van kikvorschen - 't was een sloot, met allerlei onkruid
bedekt, zeker vol modder ; en dan ligt daar zoo'n laagjen groen met
bloemetjens boven op . Zoo is alles bier . . . 'k Ging weerom ; mijn
voet gleed uit : ik had op een groote gele slak getrapt. 't Is om er
viesch van to worden . Ik wandelde voorzichtig voort ; daar stond
een mooie roos ; bijna zoo mooi als ik er order een stolp in mijn
salon voor de ramen heb staan . Ik ruik er even aan ; daar vliegt
me een groote bromvlieg bijna in mijn neus . En dan die vliegen
en muggen of hoe dat gevleugeld, snorrend, piepend, gonzend, ja
soms schreeuwend gespuis heten mag!
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ZEVENDE TOONEEL .
De vorigen .

JACQUES .

JACQUES .

(komt lezend op ; zijn hoed is vervangen door een pet ; een lorniet
op den news .) Hebt u er last van, Papa ? Wrijf u dan in met anijs
en muskaatolie ; moderner en beter is 't evenwel een mengsel to
nemen, bestaande nit : 1/5 deel pyrethrum roscum, 2/5 deelen alcohol en 2/5 deelen water ; het daarmee gewasschen lichaamsdeel zal
door de insekten geeerbiedigd worden .
QUERIJN .

(ironiesch) Dat klinkt geleerd !
LYPSIUS .

Dat i s ook geleerd, en dat mag 't dan ook wel wezen, want 't
heeft me geld genoeg gekost .
JACQUES .

Geld, Papa, is niets anders als een koopwaar, waarvan de waarde
bepaald wordt door vraag en aanbod .
SUZE .

(opgetogen lot Stijnjen) Wat zeg je er van? Pas negentien jaar!
MEVROUW .

En hij draagt al een bril !
LYPSIUS.

Dat komt van 't vele lezen bij lamplicht. Jacques, heb je je kom
plimentt al aan Jufvrouw Anna gemaakt ?
JACQUES .

Ik meen haar straks in de verte gezien to hebben - bezig met visschen .
LYPSIUS .

(Quern aanziende) Onmogelijk !
MEVROUW .

Een onzer goede bekenden : Jonkheer Frits van der Engh van
Vredelust had haar gevraagd mee to gaan, niet waar, Querijn ?
QUERIJN .

Ja .
LYPSIUS .

(zacht tot Suze) Dat's een kaper op de kust . Zie toe, we moeten vooruit!
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QUERIJN .

Nu, Suze, mag ik je naar mijn faizanten brengen ?
SUZE .

Heel graag ; maar ik herinner me, dat ik Stinette eigenlijk toch beloofde met Mar to gaan . Als evenwel de Heeren (haar man aanziende) ons
volgen willen (Lypsius schudt ontkennendl ofschoon ik niet geloof, dat
dit gaan zal . Niet waar, c her i e, we gaan je garde-robe eens admireeren .
MEVROITW .

Zoo - dat wist ik niet ; maar dok goed ! ( onder 't heengaan tot
Querijn) Wat ik to zeggen heb wil ik spoedig zeggen .
QUERIJN .

Dan ga ik met je ma . . .
MEVROUW .

(dreigend) Onder vier oogen.

ACHTSTE TOONEEL .
die zich op een der stoelen heeft neergezet veer op het tooneel onder een tropisclae plant.

QUERIJN, LYPSIUS, JACQUES,

LYPSIUS .

Eindelijk dan toch met je alleen .
QUERIJN .

Voorzichtig . . . Je zoon . .
LYPSIUS .

Weet en begrijpt van zaken niets, en we hebben z a k e n to behandelen . Ik kom om surplus, lieve vriend !
QUERIJN .

(hook) Ik ver7oek je op mijn boekenkamer to komen.
JACQUES .

Is hier aan huis een boekenkamer? Mag ik die eens gaan zien, Papa?
LYPSIUS .

(wrevelig) Vraag Mijnheer dat,
QUERIJN,

't Zal me een genoegen wezen je er been to brengen, Jacques! Ik
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zal je mijn klassieken eens laten zien . Ik heb de beste edities van
Ovidius, Virgilius . . .
LYPSIUS.

De jongen verstaat, Goddank, nog Been latijn .
JACQUES .

Ik hoop 't dezen winter to gaan leeren . 't Is noodig Latijn to
kennen bij de beoefening der natuurwetenschap en aanverwante vakken, en dat is juist mijn specialiteit . Ik heb mijn diploma van de
hoogere burgerschool, Mijnheer!
LYPSIUS.

(hem naderend, fluisterend) Smijt dat boek weg ; studeer liever in
Annaas oogen
QUERIJN.

{off den achtergrond getreden waar hij iemand wenkt, die ondersteld

wordt in de nabijheid to zijn) Hebt gij eenige intimiteiten met elkander, dan tot straks !
LYPSIUS .

Ik volg je . . .
QUERIJN.

Goed . . . daar komt juist mijn tuinbaas aan . (tuinbaas komt .) Ik
zal je mijn broeikassen laten zien .
LYPSIUS .

(momfelend) Al weer een derde !
QUERIJN .

Ga je mec, Jacques ?
JACQUES .

Exkuzeer mij, Mijnheer, 't is hier koel en al de gewassen, die in
broeikassen getrokken kunnen worden, ken ik .
(De bass wacht met ontbloot hoofd op den achtergrand . De beide
heeren vertrekken Lypsius heeft z~Vn zakdoek weer to voorsch~vn
gehauld en gaat rechts en links van zich ajslaande af ; baas volgt .)

NEGENDE TOONEEL.
FRITS,

onzichtbaar,

JACQUES,

dan

TOONTJEN,

later

ANNA.

JACQUES.

(alleen) 't Is bier koel ; zeker een sterke uitwaseming van zuurstof
bij de orchideen, die me omgeven . (hij gaat voort met lezen.)
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TOONTJEN .

(Met doeken, onder- en bovengoed) Mensch, mensch, wat is 't warm!

Jonge beer, jonge beer!
JACQUES .

(onaangenaam ;estoord) Wat moet je ?
TOONTJEN .

Heere je . . ! Uwee meen ik niet . Hebt uwee jongenheer Frits ook
gezien ? Ilij moet hier ergens toch wezen ! Hij kan niet weg, zei ons
Annaatjen, want hij was druipend. De arme hals! Hebt uwee hem
niet gezien ?
JACQUES.

Laat me met rust !
TOONTJEN .

Dat zal ik, als ik maar eerst den jongenheer heb . Gossie mijne,
wat zal de stakkert bet onplezierig hebben ! 't Is toch een gait, ons
Annaatjen . Kent uwee bet kind wel?
JACQUES .

Ik hou niet van kinderen .
TOONTJEN .

Zoo . . . dat kan ik denken . . . Uwee meent zoo'n kleine . . . maar
een meisjen van achttien, zoo als ons Annaatjen . . . Is uwee ook al
a chttien ?
JACQUES .

(voortlezend) Negentien gepasseerd .
TOONTJEN .

Zoo, zoo ! Dat zou ik toch met zeggen . En uwee is mee met de
familie nit stad gekomen ? Op een kijkjen . . . ?
JACQUES .

He?
TOONTJEN .

'_Mar als uwee altijd daar zoo in uwees boek zit to uilen ; dan zal
uwee niet veel to kijken krijgen .
JACQUES.

(uit z~Vn boek opk~Ykend, 1)revelend) Wat vervelend zoogdier !
TOONTJEN .

Wat zeg je, jongeheer? Een zoogdier
JACQUES .

Ben je dat dan niet ?
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TOONTJEN .

Zoo iets is me nog nooit gevraagd! Staat dat in dat boek?
JACQUES .

been - bet staat in d i t hoofd,
TOONTJEN .

Dus uwee zegt dat ik . . . een beest ben ? Gossie mijne
JACQUES .

Ja, je bent een beest - een zoogdier, en behoort tot de bimani de twee handige .
TOONTJEN .

(kwaad)

lk ben geen beest, weet uwee, ik ben een mensch, en

al heeft dit arme lichaam

..
JACQUES.

Je lichaam is een spons en nog wel een die van vocht doortrokken is, want drie vierde van je lichaam is water .
TOONTJEN .

Heer <Almachtig, ik een spons met water!
FRITS .

(in de oranjerie jluisterend) Toon . . . ben jij 't, Toon?
TOONTJEN .

Ik weet bet niet . . . als 't waar is wat me gezegd is, dan ben ik .
FRITS .

Kom dan toch - 't is hier om to stikken . Wie heb je bij je?
TOONTJEN .

Ik geloof : een grappenmaker . Maar ik kom . (z~ neemt haargoed
ap met een gramstorigen blik op .7acques en gaat naar den achtergrand ; middelerwijl huppelt Anna in een allerliefst zomertoilet naar
haar toe, pakt haar om bet midden en danst met haar een paar maal
in bet rond.) Wat doe je ? Je danst met een zoogdier . Ba ! ben je
niet viesch van zoo'n spons met vuil water? (verdwijnt in de oranjerie met al haar goed .)
ANNA .

(verbaasd) Wat zegt het oudtjen ? ( den ander bemerkend) Mijnheer . . !
JACQUES .

(zitten bl~Vvend) Jonge Jufvrouw Anna, niet waar? (haar de hand
reikend) Ik geloof dat we nog oude kennissen zijn !
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ANNA .

Zoo - ja - dan is u Jacques . Ik zou u waarlijk niet herkend
hebben . . . 't Is ook al drie jaar geleden . . . Wat is u deftig gewordenl
JACQUES .

Sedert ik u het laatste zag, heb ik mijn diploma gekregen . . . U
is niet veranderd .
ANNA .

Dank u . (spotachtig) Heeft u slechte oogen ?
JACQUES.

Van 't studeeren hebben ze nog al wat geleden .
ANNA .

En u hadt ze zoo mooi
JACQUES .

(onrustig) Zoo . . . vindt u . . . dat duet me veel genoegen . Maar
't is dan ook urn ze to preserveeren, dat ik mijn lorniet gebruik.
ANNA.

't Staat u erg geleerd. Maar u moet er, dunkt me, veel door verliezen. Bij voorbeeld : de nuances kunt u er zeker niet goed door zien .
JACQUES .

Dat beteekent •n iet veel.
ANNA .

Niet? Zie maar eens um u heen . . . zie then kelk . . hoe prachtig . .
JACQUES.

(even omziende) Dat's een gardenia Sherbourmiae ; draagt trechtervormige bloemkroonen en besachtige vruchten ; bloeit het best in Indict.
ANNA.

Dank u ; maar ik onthoud dat stellig niet .
JACQUES .

Dat 's jammer .
ANNA .

Dat is 't ook. Maar zie dan toch die duizenderlei kleuren . . .
JACQUES .

(zonder om to zien) Zoo komen ze u voor ; kleuren bestaan niet
objektief ; zijn slechts trillingen van den aether .
ANNA .

Dank u .
JACQUES.

Die trillingen hebben een verbazende snelheid - sommige trillioenen in een sekonde .
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ANNA.

Dank u . 't Is mooi to weten waar de kleuren van daan komen,
maar ik vind het nog veel mooier ze to zien en to bewonderen . (z
ruikt aan eenige der bloemen .)
JACQUES .

Ik ben niet van die meening. Ook aangaande den geur heerscht
er algemeen een dwaalbegrip .
ANNA .

Houd op . Spreek daar geen kwaad van . 'k Heb heusch veel respekt voor uw kennis, maar . . .
JACQUES.

Kennis is macht, zei mijn hoogvereerde leermeester eens, toen hij
aan een vivisektie bezig was, en dat is waar, vooral waar het de
natuur betreft . Wilt u niet gaan zitten ?
ANNA .

Dank u ; staande leerde ik altijd beter .
JACQUES .

Doe zooals u dat gewoon is . Als men de natuur leert begrijpen
zooals ze is, dan ziet men een kolossale groote machine, waarvan
wij slechts een der kleinste radertjens zijn .
ANNA.

(om zich peen ziende) Arme bloemen
JACQUES .

Ook deze hebben de eer een deel uit to maken van de groote
beweegkrachten . . .
ANNA

In de fabriek, natuur genaamd .
JACQUES .

Juist ; u hebt me goed begrepen .
ANNA.

Begrijpen is 't woord niet, want ik begrijp er eigenlijk niets vanIk won dat Shakespeare u gekend had .
JACQUES.

Shakespeare
ANNA .

U kent hem toch?
JACQUES .

Zeker ; een sprookjensschrijver die dood is .
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ANNA .

'k Geloof dat hij gelijk had met maar dood to gaan . Er is in uwe
fabriek voor een dicbter geen plaats .
JACQUES .

Dichters zijn woekerplanten, die in bet donker en de vochtigheid
bet weligst tieren Waar bet licht en de warmte der wetenschap
doordringt kwijnen ze .
ANNA .

(laat haar handschoen vallen ; 7acyues ziet het, maar laat lien
stil liggen) U heeft zusters als ik wel heb ?
JACQUES .

Twee ; de eene belooft wat voor de chemie, de andere verdient
de plaats nog niet, die ze hij toeval inneemt .
ANNA.

In u w e fabriek altoos . Ilelpt u je zusters wel eens ?
JACQUES.

Nooit ; door eigen kracht moeten ze haar plaats veroveren . . .
ANNA .

In uw fabriek ; maar spreken wij daar nu niet meer van! U zult
met uwe zusters toch wel eens uitgaan ?
JACQUES .

Nooit.
ANNA .

(schalksch) Met andere dames dan wel misschien ?
JACQUES .

Wat meent u ?
ANNA .

(ter zijde) Wat een ezel ! Hij m o e t en z a I mijn handschoen
oprapen . (luid) Gaat u dan altijd alleen naar koncerten of bals ?
JACQUES .

Ik heb maar eens een koncert bijgewoond ; 't was om de akoestiek
der zaal to bestudeeren en de trillingen der toongolven to berekenen .
ANNA.

Wat zal u een plezier gehad hebben !
JACQUES,

Ik had ten minste veel satisfaktie van mijn werk .
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ANNA.

Zeker had u geen oog voor wie naast u zaten . Als dit nu eens
een dame was, die het ongeluk had iets to laten vallen, een handschoen
bijv ., dan zou u toch wel gebagen hebben om dien op to rapen?
JACQUES .

Als zij 't mij gevraagd had en ik had kunnen nagaan, dat zij zelve
buiten machte was . . .
ANNA .

Dus niet uit u zelven ?
JACQUES .

Geen enkel syllogisme had er mij aanleiding toe kunnen geven .
ANNA.

Maar de ridderlijkheid, iederen man ingeschapen . . !
JACQUES.

Hoe weet u wat ons is i ngeschapen ? I n s c h e p p e n, onmogelijk woord - onlogiesehl (h~j geraakt eenigzins in vuur en maakt
levendige gebaren waardoor z~n lorniet op den grond valt .)
ANNA .

U verliest uw gezicht . (het lorniet opraperid)
oprapen?

Mag ik 't voor u

JACQUES .

(het lorniet aannemende) Heel goed . (na hel weer voor het sag
gezet to hebben) Wij bleven bij het woord inscheppen, dat wij logiesch zouden gaan ontleden .
ANNA .

(op den grond trappelend, ter zijde) Neen, maar dat is to erg mijn handschoen laat hij liggen .
JACQUES .

Zegt u iets ?
ANNA .

Neen, en u . . ?
JAC QUES .

Ik sprak bet laatst van analyze ANNA.

Zoo, dat 's ten minste een meisjesnaam .
JACQUES .

(veronlwaardigd) Jonge jufvrouw, dat 's een zonde tegen
ANNA .

't Gezond verstand misschien? Ha, ha, ha!
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JACQUES .

U kan lachen ? (Uit de oranjerie komt Frits met broek en jas van
M~'nheer Quern, die hem to groot en to ruim zijn .)
ANNA.

Daar komt het gezond verstand aan . Ha, ha, ha' A r m e Frits !
Neen, goede, vroolijke, verstandige Frits! Watheefthet
oudtjen je aangetrokken ?
FRITS .

(zacht, op yacques wijzende) Wat is dat voor een jongen?
ANNA .

Een professor .
FRITS.

Erg vervelendl
verlegen zitten .)

(7acques, die had willen opstaan, gaat eenigzins
ANNA.

(tot 7acques) Jonkheer Frits van der Engh . (lot Frils) Jongeheer
Jacques Lypsius .
FRITS .

Is 't anders niet ! Lieve meid. wat heb je me lang laten wachten !
(ol!Vk) Waarom kwam . j ij me niet helpen, in plaats van die ouwe?
ANNA .

Ik was to veel van je geschrokken .
FRITS .

Wat zie ik? Jon handschoen. (hij raapt dien op, smeekend :) Laat
hem mij houden !
ANNA .

Neen !
FRITS .

Waarom niet ? H ij heeft hem toch niet opgeraapt . Wat zie je dien
jongen altijd door aan !
JACQUES,

(geergerd) Jongen, jongen ! Ik ben geen jongen .
ANNA.

(deftig) Daar heeft u wel gelijk in. (lot Frits) Den handschoen
krijg je niet ; maar wat zou je wel zeggen als ik je eens een vinger
toestak . , .
FRITS.

Allerliefste . . !
ANNA .

Om je de plaats of to brengen en to zorgen, dat je niet voor de
tweede maal een buiteling doet .
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FRITS .

Dat 's beroerd ; in z ij n bijzijn me nog eens to herinneren . . , .
ANNA.

Kom mee ; ik hoor stemmen ; en, heusch waar, Frits, je kunt zoo
niet gezien worden! - Kom! (beiden links af, zonder 7acques aan
to zien ; de gang van Frits is in de ruime kleeren moeielft, zoodat
Anna hem b~i de hand voortsleept .)

TIENDE

TOONEFL .

JACQUES, later LYPSIUS .

JACQUES .

Dat 's
vreemd ! 't Is of de letters dansen . Zou 't de schuld van mijn lorniet
wezen? (hij neemt dat af.) Ik had mooie oogen, zei ze . Dat heeft
me nog nooit iemant gezegd. Zij had ook mooie oogen ! Wat kan
me dat schelen ! Een dom wezen ! Geen kennis ; zelfs geen vatbaarheid om to leeren ; en bovendien waanwijs ! Ze lachte maar . Ja, maar
ik wil niet meer hebben dat ze lacht als ik haar weer spreek !
(alleen, wit doorlezen maar sluit plotseling het boek dicht .'i

LYPSIUS .

(van rechts op den achtergrond opkoynend) Nog bier alleen? Met

je boek ? Heb ik je niet gezeid dal je Anna zoudt gaan opzoeken
JACQUES .

't Hoefde niet ; zij is tot m ij gekomen.
LYPSIU S .

(bl~V verrast) Waarlijk? Druk met mekaftr gekeuveld?
JACQUES.

Papa, wat een triviaal woord!
LYPSIUS .

(driftig) Dat komt er niet op aan. 1k kies mijn woorden om me
goed to doen verstaan . Daarom : heb je met haar gekeuveld ? Je
hebt toch geen geleerdheid uitgekraamd ?
JACQUES.

Papa!
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LYPSIUS.

(driftig) Wel vervloekt, de jongen zou me bijna een kleur doen
krijgen ! Gans, begrijp je dan niets van de operatie, die ik op touw
zet ? I3egrilp je dan niet, dat ik je Anna, de eenige erfgenaam van
de schatrijke Mevrouw Querijn wil laten trouwen? Dan ben jij ten
minste geborgen !
JACQUES .

Ik verwijder mij, Papa !
LYPSIUS .
(hen

b~l

den

schouder vattend)

Hier zul je blijven . Wat heb je

met Anna uitgevoerd ?
JACQUES .

Papa, ik ga met den eersten trein weer naar de stad terug .
LYPSIUS.

Dat zul je niet .
JACQUES .

Dat zal ik wel ; maar v6or ik heenga moet ik haar nog even spreken ..
LYPSIUS .

Zoo, verlang je daar ten minste nog naar . Waarom ?
JACQUES .

Ik heb haar nog iets to zeggen .
LYPSIUS .

Heel goed . . . maar laat ik je nu eens vertellen hoe bet bij jon
gelui - niet in de boeken, maar - in de werkelijkheid toegaat . . .
Je begint galant to wezen, een komplimentjen to zeggen, bijv : over
haar mooie oogen - ze heeft ze deksels mooi
JACQUES .

Dat heeft ze van de mijne gezeid .
LYPSIUS.

Dat s sterk !
JACQUES .

Ik moest daarom niet langer met een bril loopen .
LYPSIUS .

En ik zie dat je hem hebt afgezet . . . Ik krijg waarachtig weer
hoop nu de rollen zijn omgekeerd . (ter z~Vde) Maar dat 's toch
vreemd . . . Zou zij op hem spekuleeren ?
JACQUES .

Ik ga haar opzoeken.

JUFVROUW BOS.

287

LYPSIUS .

Doe dat, jongen !

Ik surveilleer .
JACQUES .

Ik blief daarvan niet gediend . (hij gaat been ; o) den achtergrond,
moor onzichtbaar, hoort men Querijn vragen ; Is hij hier?) Ja, Mijnheer! (of.)

ELFDE TOONEEL .
LYPSIUS, QUERIJN .

QUERIJN .

(Lypsius ziende, teleurgesleld) Jij ?
hier wachtte.

Men zei me, dat Adema me

LYPSIUS .

Een krijgslist van mij, beste vriend ! Adema, dien ik straks ontmoette, zond ik diep de plaats in . Nu zijn we onder vier oogen . . .
wij o u d e vrienden ! Vat ik met je to bepraten heb kan niet langer
worden uitgesteld en daarom speel ik bet laatste half uur krijgertjen
met je.
QUERIJN .

Och kom! 1k dacht dat je alleen in je jeugd van dat spel hieldt .
LYPSIUS .

Je wordt pikant ; nu, de reden daarvan ligt voor de hand . Vriendlief . . . surplus, een halve ton . . , op je Peruanen !
QUERIJN .

(somber) Verkoop ze !
LYPSIUS .

Kom ik er me8 aan de markt, dan dalen ze bij tien percent tegelijk .
QUERIJN .

Een lief effekt dat je me aanriedt to koopen !
LYPSIUS .

lk ben de onderdanige dienaar van mijn patroons . Als zij me raad
vragen dan ben ik wel gedwongen dien naar mijn beste weten to geven .
QUERIJN .

't Is nog de vraag of je dien naar je beste weten gaaft .
27
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LYPSIUS .

In zaken word ik nooit boos . . . Ga je gang maar! Maar als je
gedaan hebt, herhaal ik dood bedaard mijn vraag : surplus!
QUERIJN.

En als ik het niet geef?
LYPSIUS .

Dan moet ik A t out p r i x verkoopen en dan wordt je meer dan
een ton debet .
QUERIJN.

Loop naar den duivel l
LYPSIUS .

Als die surplus kon geven, dan ging ik er voor jou naar toe .
Heb je geen kontanten of nog meer effekten ?
QUERIJN.

Dat raakt je niet .
LYPSIUS .

Neen, maar dat 's sterk . Vraag je vrouw !
QUERIJN .

Nu jij je er in gemengd hebt, hing ik me liever op .
LYPSIUS .

Doe dat, om Gods wil niet, want daar had niet een van ons beiden iets aan . Maar komaan, oude jool-kameraad, ik weet misschien
nog een middel! Ik neem den post over your 25 mille . 't Kan me
veel meer kosten ; dat heb ik voor een vriend over . Maar dan moet
jij ook wat meegaande wezen! (he)e under den arm nemend) Mijn
oudste jongen is een aanstaand professor ; hij is smoorlijk verliefd
op je Anna ; zorg dat ze van avond geengageerd zijn en je bent
geen geruineerd man 1
QUERIJN,

Ik geloof, dat ik bet dan juist zou wezen in meer dan een opzicht .
Bedrieg mij en mijns gelijken, maar niet dat kind .
LYPSIUS.

Sla maar door . . . geneer je niet . . . in zaken maak ik me nooit
boos . Heb je me nog iets to zeggen? Niet? Dan mijn beurt . Ik hoop
ieder van mijn kinderen een tonnetjen na to laten ; ik hoop binnen
kort lid van den Raad to worden ; ik hou mijn equipage. Op mijn
sociable staat al mijn wapen . . .
QUERIJN.

Een vergulden geldzak zeker .
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LYPSIUS .

't Staat op jou koets zeker niet ; maar ik vergis me : je v r o u w s
koets,
QUERIJN .

Je zoudt me bijna doen vergeten dat ik je gastheer ben !
LYPSIUS .

En jij schijnt al tang vergeten, dat je mijn debiteur bent . Maar
in zaken maak ik me nooit boos . Toch heb ik nog altijd dezelfde
vraag. Je hebt me laatst verteld dat je schilderijen je privaat eigendom waren . Je hebt een paar Troostjens hangen en drie of vier
Schotels, ook een Koekkoek, als ik me niet vergis . Je ziet : ik doe
aan kunst.
QUERIJN .

(snerpend) Zeker sedert de schilderskwast je familiewapen op je
koets zette . Je krijgt ze niet, hoorl Zoo komt zeker slach van menschen aan kabinetten !
LYPSIUS .

lk hou me aan 't zelfde kompliment . Hoe zouden die juweeltjens
aan je wand hangen als je niet wat geld in de liefhebberij hadt verdiend ! Je ziet nu erg laag veer op die papiertjens, en daar heb je
wel gelijk in . Ze hadden je van de pantoffel van je vrouw vrij kun
nen maken en bij slot van rekening kom je er nog meer onder .
Jammer, hoor, jammer! 1k heb de mijne onder mijn pantoffel ; dat's
veel beter. Maar, vrindlief, geld heb je niet, effekten evenmin, en je
schllderijtjens wil je niet geven, waar blijft dan . . . ?
QUERI JN.

(no een heftigen zelfstrjd) Weet je er werkelijk niets op to verzinnen? Die vervloekte historie drukt me al weken neer. Alles wel
beschouwd moet mijn vrouw er buiten blijven !
LYPSIUS.

(goedig) Zie zoo, nu zullen we mekaar leeren verstaan . Als her
hart maar op je tong ligt dan kan ik met je praten . Ik heb je wel
eens meer geholpen ; jij mij ook, dat moet ik erkennen ; maar dat
was niet met papieren kindertjens, ha, ha, ha . . !
QUERIJN .

St . St . (Hendrik komt met karaffen madera en port ; h j wordt
gevolgd door Toon jen, die een blaadtjen met kelkjens droage . Hendrik
hrengt Querijn fluisterend een boodschop over.)

390

JUFVROUW BUS .

TWAALFDE TOONEEL .
De vorigerz,

TOONTJEN

en

HENDRIK .

TOONTJEN .

Kompliment van onze Juf en de Heeren zouden wel dorst hebben .
(in het rondziende ; ter z!Vde) Zou hij Annaatjen toch op de hielen zitten ?
QUERIJN,

Zet daar maar neer !
TOONTJEN .

Ja maar, ziet uwee, ik wou maar weten waar Annaatjen gestoven is .
LYPSIUS .

Die is met mijn noon aan 't filozofeeren .
TOONTJEN .

Dat is zoo veel als . . . verangazeeren.
LYPSIUS .

Juist, best oudtjen ! (drukt haar, terw~l Querijn met Hendrile
spreeki, een rijksdaalder in de hand) Laat ze wandelen, hoor
TOONTJEN.

(het geld opstekend) Daar kan blijnheer op aan!

DERTIENDE TOO NEE L .
De vorigen, behalve de beide dienstboden .
LYPSIUS .

(de hand leggend op den schouder van Quern, die bezig it zichzn
to schenken) 1k heb er over nagedacht ; je moet veel geld verdienen
ten eerste om je schulden to betalen en ten tweede om niet langer
de knecht van je vrouw to wezen .
QUERIJN.

(onrustzg ow zich keen ziende) Adema komt zoo aanstonds bier .
LYPSIUS .

Dan moeten we ons haasten klaar to komen . (Quern schuift hens
een glas sherry toe) Straks proef ik meb ; eerst doe ik gewoonlijk
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de zaken af. 1k ben bezig aan een kolossale operatie, Eenige Graven, Baronnen en Oud-ministers hebben een vennootschap opgericht,
tot aankoop van al de diamantvelden in Patagonie . Ik kan je er
Kommissaris van maken met een goed aandeel in de winst .
QUERIJN.

Kommissaris . . . ?
LYPSIUS .

Van de Maatschappij : El dorado, Als Kommissarissen hebben we
al Graaf van Bult van Bulkensteyn en Baron Varen van Doornenburg.
Fr is nog een vakature en die wordt door jou vervuld .
QUERIJN .

Je spreekt als machthebbende .
LYPSIUS.

Ik ben de bankier der Maatschappij ; ik heb twee honderd aandeelen moeten nemen ; honderd houd ik en jij neemt de rest .
QUERIJN .

(die ziclz lniddelerw~Vl de sherry goed heeft laten smaken) Hou je

me voor den gek ? Ik heb a 11 e s : een lieve vrouw, een lief buiten,
een lieven kelder, een lieve tevredenheid, maar geen geld .
LYPSIUS,

Laat m ij daarvoor zo gen .
QUERIJN .

Hoe kom je op eens zoo beminnelijk ? Dat vertrouw ik niet.
LYPSIUS .

Nu jij je aan mij overgeeft (Quern blijft bedenkelijk ket hoofd
schudden) wordt je redding een zaak van 't hart . Ja, ik ben een origineel, zeggen ze wel eens in den hoek, want die me eenmaal vertrouwt . .
QUERIJN .

Doet het niet weer, meen je? - Proef nu mijn sherry eens!
LYPSIUS,

Dadelijk. - Ook moet ik je zeggen, dat twee honderd aandeelen me
wel wat veel zijn ; twee ton kan ik moeielijk in een operatie steken .
QUERIJN .

Nu begin ik je beter to begrijpen .
LYPSIUS .

Niet waar, een echte vriendschapsdienst . Ik sta je een deel van
mijn winst of en laat je voor honderd aandeelen in de boeken der
Maatschappij paraisseeren . Uit je winst betaal je mij het surplus . We
laten de zaken wat moesseeren en dan spuien we .
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QUER I JN .

(Z~Vn glas in de hoogte houdend en den wijn beschouwend) Jelui
houdt er toch een aparte taal op na . Zie je, deze wijn moesseert
niet en die is goed : Gold Sberry!

VEERTIENDE
De vorigen,

TOONEEL .

door den knecht geleid, die zich
dadeljVk weer verwijdert .

ADEMA,

ADEMA .

(met uitgebreide armen) Hoe maken jelui 't, Querijn, Lypsius ?
(hij sfireekt ze verkeerd aan) Zoo vertrouwelijk bij mekaar? Lieve
God, wat ben ik moe ! De heele plaats door geweest ! Eindelijk nog
in de keuken een belooning gevonden voor mijn arbeid . Je hebt
brave domestieken, die wat voor hun naasten over hebben . Maar
zouden we niet gaan zitten? (hj neemt den makkelijken ieunstoel,
waar Querijn en Lypsius mede het oog op hebben l .zten vallen . Querin
schuift hem een glas sherry toe) Dank je . Ik ben lid van bet matigheidsgenootschap .
QUERIJN.

(eenigzins opgewonden) Dat zij we bier allemaal . (spottend) Altijd
nog filantroop ?
ADEMA .

Dat 's mijn levenstaak .
LYPSIUS .

Een best beroep ; ik vergelijk bet altijd bij de karaffen in een
aptheek : heel mooie etiketten met latijnsche namen ; inhoud : water .
ADEMA .

Aan then vroolijken zet herken ik vriend Lypsius . Querijn, je
vrouw vroeg me bier to logeeren ; ik accepteerde 't natuurlijk, want
ik heb bier vele zaken .
QUERIJN.

Heb je er n o g niet genoeg van?
ADEMA .

Wat meen je?
LYPSIUS .

Dat 's een vraag . Onder oude vrienden is 't immers bekend, dat
je tweemaal je krediteuren tot filantropen hebt geforceerd .
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AD EM \ .

(oodmoedig) 't Is waar ; maar 't is mij tot zegen geweest .
QUERIJN .

Guile bekentenis !
ADEMA.

Ik was een waereldling, alleen bedacht op eigen voordeel . .
LYPSIUS .

Dat weten je krediteuren !
ADEMA .

Maar de rampspoed heeft me tot inkeer gebracht . I-let kouter der
beproeving woelde den akker om en bracht de vruchtbare aarde, die
onder lag, naar boven . Ik arbeid nu tot heil der menschheid .
LYPSIUS .

(half luid) Pas op je zakken !
ADEMA .

In dit heerlijk werk wenschte ik vriend Querijn to doen deelen .
(Querijn, die heri.aaldelijk met Lypsius heeft gedronken, schuift hem
ook een vol glas toe) Zooals ik reeds zei, ik gebruik alleen water .
Vriendlief, doe desgelijks !
QUERIJN .

(meer en meer opgewonden) Ik moet mijn blijdschap tech toonen
over jelui b e i d e r warme vriendschap .
ADEMA .

(eenigzins teleurgesteld, op Lypsius w~Vzende) Is hij mij dan voor
geweest? Maar met alle respekt voor zijn fortuin en reputatie zij 't
gezegd : hij werkt niet sheen tot nut en heil van anderen .
LYPSIUS .

Zoo'n domkop niet, dat 's waar !
QUERIJN.

We], filantroop, wat denk jij van de Maatschappij El dorado?
LYPSIUS .

(hem strak aanstarend) Jij komt nog al in finantieele kringen ;
zeg ronduit wat je hoorde .
ADEMA.

Hm, hm ! ( hij ziet Lypsius aan) Ronduit gezegd, hoorde ik van
de Kommissarissen veel goeds ; ze hebben het algemeen vertrouwen .
Mijn plan is, vriend Querijn, hier in den omtrek, hier in deze gezegende landstreek, overvloeiende van melk en honing als een tweede
Kanaan . . .
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LYPsIUS .

Sla je prospektus maar over!
ADEJIA .

Hier, waar de grond goedkoop en de lucht gezond is, een asyl
op to richten voor vrouwen en weduwen boven de vijftig jaar, die
zonder gezin of mannelijken steun in droeve verlatenheid bet mist
schien nog lange leven doorworstelen, verlangende naar bet einde .
QUERIJN.

(z~Vn loon naboolsende) En plaats er een asyl naast voor arme gehuwde mannen . . .
LYPSI US .

Dat 's Querijn weer uit den goejen tijd ; maar neen, toen zou hij
andere belendenen gevraagd hebben als een winkel met antiquiteiten .
ADEMA .

(Querijn, die zich weer inschenkt, weerhoudende) Drink niet meer,
lieve vriend! Vriend Lypsius, ik bid je, wees een oogenblik ernstig
LYPSIUS.

Ik ben ernstig, maar ik ken je plan . Je wilt aandeelen van vijftig
gulden kreeren, een goed idee ! Ik neem er twintig en hoop er nog
wel honderd to kunnen plaatsen .
ADEMA.

(hartelyk hem de hand drukkend) Heb dank! Hartelijk dank! En
jij, vriend Querijn ?
QUERIJN.

Ik zal me bedenken . Lypsius, je valt me mee !
ADEMA

Laat me hopen, dat vriend Lypsius hetzelfde van vriend Querijn
zal kunnen zeggen . Straks, van avond of morgenochtend . . .
QUERIJN .

Dus, je blijft tot morgen ochtend ?
ADEMA .

Misschien tot morgen avond . Maar nu heb ik nog je vraag to
beandwoorden . Je spraakt van de maatschappij : El dorado . (Lypsius
aanziende) Uitstekend. Een prachtige affaire . . . zooals algemeen verzekerd wordt . . . aandeelen al boven pari . . .
QUERIJN .

Vriend Lypsius heeft ze nog in voorraad -- misschien a pari .

JUFVROUR' BOS .
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ADEMA .

(haastig-) Ik heb als principe aangenomen nooit in eenige zaak,

die materieel voordeel belooft, deel to nemen .
QUERIJN .

Dus beleg jij je geld alleen in je eigen ondernemingen ?
ADEMA .

Als ik dat had ; 't Is bekend, dat ik leef van het legaat dat mijn
zuster mij vermaakte .
LYPSIUS

Veertig mule kreeg je, he ? En het ongehuwde leven kost veel .
ADEMA .

W at ?
QUERIJN .

(opgewonden) Weg met de oude schuchterheid ! Jij prefereerde al-

tijd nieuwe maan boven eerste kwartier .
LYPSIUS .

(vertrouwel~k tot Adema) Ik weet misschien iets voor je .
ADEMA .

Vrienden, ik wou je mijn plan . . .
QUERIJN .

We kennen 't. Vertel ons liever van wat niet op je prospektus staat.
LYPSIUS .

Een brunette, - me dunkt, ze lijkt wel wat op een andere, die
je eenmaal dat schandaal aandeedt .
QUERIJN .

Ja, dat schandaal . . . bijna twintig jaar geleden! (tot Lypsius)
Ik word kommissaris.
LYPSIUS.

(een glas vol uitdrinkend, na met Quern geklonken to hebben) Goed .

Ik neem je voorslag aan .
daag nog op je naam!

Ik telegrafeer ; de aandeelen komen van
ADEMA .

Heeren, om u zelfs wil, drinkt niet meer !
LYPSIUS.

Denk je dat de sherry het doet? Neen, ouwe jongen, de herinnering aan je vroegere joligheid .
QUERIJN,

Wat we hebben uitgespookt ; lion ik bet verleden maar terugroepen !
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ADEMA .

Denk aan je vrouw !
QUERIJN .

Ah bah !
LYPSIUS .

Denk je er nog wel orn, edele filantroop, dat je eens uit stroopen
gingt en een koddeheier ontmoettet in de gedaante (op Quern wzende) van z ij n broEr . Apropos, nooit meer van dien broer gehoord?
QUERIJN.

Sedert zijn vertrek naar Amerika, zoo wat zeventien jaar geleden,
niets meer .
LYPSIUS .

Hij is zeker voor de haaien .
QUERIJN.

Van dien jongen kon niets terecht komen . Geen respekt hoegenaamd voor convenances . . .
ADEMA .

Hij had wilde hairen . God geve dat . . .
LYPS IUS .

Ze hem uitgetrokken zijn ? Maar dan is 't een radikale kaalkop
geworden . (tot Querijn) Heb jij haar, die zijn laatste lietjen was, na
zijn vertrek nog leeren kennen? (7ufvrouw 13os koznt op met een
vouwstoel en eenig breiwerle.)
QUERIJN .

Caroline noemde Eduard haar , ten minste in een van zijn achtergebleven brieven vond ik dien naam . Zien, deed ik haar nooit .
Als ze nog leeft kan ze nu juist den leeftijd hebben voor een interne
van Ademaas op to richten aryl,

VIJFTIENDE TOONEEL .
De vorigen,

JUFVROUW BOS.

JUFVROUW BOS .

(heeft zich een oogenblik vastgehouden aan een bank of andervoorwerp in hare nab~heid ; z~i herstelt zich en komt bedaard naar voren)
Pardon, Heeren . . . ik dacht de dames hier to vinden .

JUFVROUW BOS .
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LYPSIUS.

Zoo, Juffie !
QUERIJN .

(ongerust)

Dat zweeft als over den grond ; men hoort nooit eels

voetstap .
JUFVROUW BOS .

Zeker niet, als men in zoo'n druk diskoers is als de Heeren . . .
AD EMA .

eenige die opgestaan is, voor zich) Als ze maar niets gehoord
heeft . (luid) Wat is 't lang geleden dat ik 't genoegen had u to zien !
(de

QUERIJN .

Hoe heb ik het nu ? Bij je laa`st bezoek toch, twee maanden geleden . .
ADEMA .

Ah ja, toen ik hier kwam om over mijn nieuwe spijskokerij to
spreken . Magnifiek gereusseerd ! ( tot Jufvrouw Bos) Nog eenige aandeeltjens to plaatsen . U beloofdet me toen . . . ! (Querijn schenkt tick
weer een glas sherry in ; hij ontmoet den ernstigen blik van
vrouw Bos. en laat het glas slaan .)

7uf-

LYPSIUS .

(achter Jufvrouw Bos) Waar is de kleine Anna?
JUFVROUW BOS .

Bij de andere dames denk ik .
QUERIJN .

Jufvrouw, ik won dat je bij Anna gebleven waart . Ze mag niet
meer met den jonker gaan hengelen .
LYPSIUS .

Juist, dat mag niet meer. (Jufvrouw Bos beschouwend) 't Lieve
kind heeft wel wat van Mar manieren ; waarachtig gedistingeerd!
ADEMA.

(tot Jufvrouw Bos) Als u een aandeel in mijn asyl . . .
JUFVROUW BOS .

Ik weet niet van welken aard
uwe inrichting is, Mijnheer, maar een vrijplaats tegen eenige Heeren
diende nog wel opgericht .
(beleefd, maar met eenige ironie)

QUERIJN.

(lot Lypsius) Die kun je in je zak steken .
LYPSIUS.

Waarachtig niet, jij eer.

JUFVROUW Bos .
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ZESTIENDE

De vorigen;

TOONEEL .

MEVROUW, SUZE, ANNA .

(Mevrouw heeft een perzik in de hand en is bezig lien op to elen
Suze altijd nog onder een en-tout-cas met glace Izandschoenen en zakdoelz met eau de cologne . Anna met een mandjen vol perzikken .)
ADEMA .

(naar de dames gaande) Gecharmeerd u to zien ! Wat heb ik naar
de dames verlangd !
QUERIJN.

Heel vleiend voor ons!
LYPSIUS .

Almachtig plezierig!
SUZE .

(bjtend) En Jufvrouw Bos werd overal vergeefs gezocht!
ANNA .

(naar 5eufvrouw Bas gaande) Heeft a een les in de filantropie gehad, ik kreeg er een in de geleerdheid . Ik heb zoo om hem gelachen . .'
QUERIJN.

Om wien?
ANNA.

Om Jacques .
QUERIJN.

(tat Lypsius en diens Loon van straks nabootsend) Almachtig plezierig! (kj gaal even naar Anna.)
A DEMA .

(die middelerw jl de twee dames heeft doen neerzitten, zich met haar
heeft beziggehouden en haar eenige papieren laten zien) Aandeelen
van vijftig gulden maar, Stijntjen !
MEVROUW .
Juf, Mevrouw Lypsius heeft op de wandeling niets als je lof uitgebazuind . Ze houdt schrikkelijk veel van je . (Adema afwerend)
Later over je soeplootjens
ADEMA .

(geirgerd) 't Zijn niet altijd soeplootjens .

JUFVROUW BOS.
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Als ik de eer had bij Mevrouw Lypsius beter bekend to zijn dan
zou haar gunstig oordeel nog grooter waarde voor mij hebben .
SUZE.

Ik ken u genoeg, om overtuigd to zijn dat uw voortdurende omgang mijn huiselijk leven veraangenamen zou . Als ge dus wenscht
to veranderen . . .
JUFVROUW

BOS .

U is wel goed !
QUERIJN.

Wij laten haar niet gaan, niet waar, Anna?
ANNA.

Mijn tweede moedertjen ? Neen, zeker niet .
SUZE .

(tot .StJntjen, zacht) Hoort ge 't? Je huishoudster heeft je al ge-

supplanteerd . . .
MEVROUW .

(zacht tot Suze) Ze moet w e g .

ZEVENTIENDE TOONEEL .
De Vorigen, HENDRIK .
HENDRIK.

(een kaartjen overreikend) Deze beer vraagt belet .
LYPSIUS.

(het kaartjen aannemend)

Mr . Edwards ; een engelschman naar

t schijnt .
QUERIJN .

Breng Mijnheer bier, (Hendrik aj .)
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ACHTTIENDE TOONEEL .
De vorigen, dan Mr . EDWARDS, geleid door HENDRIK .
EDWARDS .

(Een man met bruin verweerd gelaat van ruim 45 jaar, fantazie.kostuum, elegant maar donkere kleuren, ongedwongen manieren, met
een eenigzias vreemd accent) Jk hoop niet to inkommodeeren . . .
JUFVROUW BOS .

(hem ziende, jlauw) Hij ! (z f zijgt ineen . Anna en Quer jn vangen
haar op . Suze en Stjn jen zien van haar stoelen even om, maar bekommeren zick verder niet om haar en verwelkomen den vreenzde .
Adema hreidt de armen nit van ontzetten . Lypsius neemt een snuifjen .)
(De gordijn valt .)

Salon met openslaande ramen ; uitzicht op de buitenplaats . Voorgrond- bloemperken ; achtergrond : v~ver, bloemheesters en boomen evenals in het eerste bedrijf. De salon zelf is weelderig
gemeubeld. Groote tafel waarom been eenige stoelen ; hleine
tafeltjen .r met crapauds . Sofa . Op deze zit JuFVxouw BOS in
demi-toilette . ANNA, in moigen-toilet op een voetenbankjen . Het
boek waaruit z voorleest op den schoot van 7ufvrouw Bos .
Ochtendzon .

EERSTE TOONEEL.
JUFVROUW Bos en

ANNA.

ANNA .

(lezende) „'t Wag een heerlijke morgen . Zij was als naar gewoonte
vroeg opgestaan, schoon de doorgestane sebrik van den vorigen da l,
haar reeds niet sterk gestel zeer had geschokt . Er lag kalmte op bet
edel maar bleek gelaat . Zij zocht haar Reveling en voelde zich in
haar bijzijn weder verkwikt en tevreden."
JUFVRUUW BOS .

(de hand op het boek leggend en Anna een kus op bet voorhoofd
drukkend) Niet meer. niet meer ! (z~ brengt den zakdoek aan de
vogen) Waren we daar gebleven ?
ANNA .

Ja ! ( verlegen) Ik heb er heusch niet aan gedacht .
JUFVROUW BOS .

Waaraan ?
ANNA .

(nog meer verlegen)

Och, dat bet zoo precies overeenkomt met
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u . . . dat u ook zoo'n schrik heeft gehad . . ! Maar ik heb bet boek
eens doorgebladerd en even aan bet eind gezien. Lady Mapes wordt
nog gelukkig en in haar waarde algemeen herkend .
JUFVROUW BOS .

(haar omhelzend) 't Is mijn heerlijkste troost, dat je zoo'n goed en
rein hartjen hebt!
ANNA .

Heb ik iets goeds dan kreeg ik 't van u .
JUFVROUW BOS .

Neen, niet van mij . . . Kom naast me zitten en laten we wat praten ! Straks gaat dat niet meer . Was 't gister vroolijk aan diner en
souter ?
ANNA.

(haar arm om het midaen der andere heenslaande) 't Is waar, u
weet nog van niets . U hadt gister ook zoo'n zware koorts, dat ik
er niet van kon reppen . Aan 't souper ben ik niet geweest, daar ik
den heelen avond boven ben gebleven .
JUFVROUW BOS.

Bij mij ? Dat hadt je niet moeten doen . (ongerusl) Ik heb toch
niet geijld en er toen om gevraagd ?
ANNA .

\' een .
JUFVROUW BOS.

Wat is er voorgevallen dat ik nog niet weet ?
ANNA .

I)at die Mr. Edwards, eigenlijk oom Eduard is, Papaas eenige
broeder, die de geheele waereld heeft rondgezworven en op zijn
ouden dag naar zijn familie terugkeert . Nu, ik spreek wel van zijn
ouden dag, maar zoo heel oud is hij nog niet . Hij kan zoo prettig
praten dat alien aan 't diner naar hem luisterden, vooral de dames ;
de heeren badden, wat naar ik meen wel eens meer gebeurt, to veel
met zich zelven to doen .
JUFVROUW BOS.

Ondeugd !
ANNA .

De arme Jacques had, geloof ik, in den voormiddag zoo veel
g e l e z e n, dat hij in den namiddag niet eens meer h o o r e n kon.
Maar hij draagt zijn bril niet meer! 0, Juf . ik vertelde hem, dat
hij mooie oogen had ; hij gelooft bet, de arme jongenI
JUFVROUW BOS .

Anna, ik moet eens heel erustig met je spreken .

JUFVROUW BOS .
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ANNA .

Och, 't is nog zoo vroeg! Ik word bang van al then ernst . Ma
zei me gister middag ook, dat ze me ernstig had to onderhouden .
Zeker had de lieve Suze - ik kan het mensch niet uitstaan ! Ma dat mooie woord (Mevrouw Lypsius nabootsend) gesuppediteerd.
En Papa fluisterde me gister, juist toen Mijnheer Lypsius zijn Boergonje savoereerde, toe : „kind, ik heb straks eens ernstig met je to
spreken !" En ik houd niets van ernst ! De geleerde Jacques ook, die
aan tafel naast me zat, zei heel goedig en zonder eenig vertoon van
geleerdheid : ,ik won u van avond in het koepeltjen aan de rivier
wel eens ernslig spreken ." Maar hem wil ik juist n i e t spreken hij gaf me misschien een ongelijkvloeiend werkwoord to vervoegen op !
JUFVROUW BOS.

Men is er op bedacht je to etablisseeren, mijn kind ! Maar geef
aan geenerlei dwang toe ! Raadpleeg alleen je hart !
ANNA .

(vrooi~k) Ik renvoyeer al de pretendenten naar u ! ( Eduard komt
door de deur op den achtergrond binnen in morgen-kostuum ; bespeurt
beiden, groet beleefd en goat door de openstaande ramen naar buiten .)
(7ufvrouw Bos ziende veranderen) Wat deertu? Weermindergoed?
JUFVROUW BOS .

Kind, mocht je een jaar naar een kostschool gaan en ik met jL
mee daarnaar toe! (haar vurig aan het hart drukkend) Ik kan hier
niet blijven . . . en ik kan niet buiten je leven .
ANNA.

Ik ook niet buiten u . . . en daarom w i 1 ik niet dat we gescheiden worden . Nu zal ik Ma toch eens toonen dat ik een wil heb .
JUFVROUW BOS .

Stil, stil ! ( er woodt buiten hard geniest ; Frits van den Engh
wordt zichtbaar .)

TWEEDE TOONEEL .
De vorigen, FRITS op den drempel van een der ramen op den
achtergrond, met een grooten vogelknip in de hand.
FRITS .

Goeje morgen !

(hij nest)

Beroerd ! . . .

Anna, ik ben zoo ver28
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kouen ! Je begrijpt wel waarvan . . . Erg vervelend, he, zoo'n bonne
bij je . . ? Stuur haar weg ! Goeje morgen, zeg ik . (hij nest.)
JUFVROUW BOS.

Anna zal zeker dien groet beandwoorden, zoodra de Jonker zijn
exkuzes aanbiedt over zijn vroeg bezoek .
FRITS .

(hij niest) Wat ben ik verkouen! Je hebt me gister beloofd van
ochtend den knip met me to gaan ophangen . Wat was 't gisteravond
een tegenvaller . . ! 'k Wachtte je bij de goudvisschen . Er waren bier
loges, he ? Nu, dan hadden je Pa en Ma gezelschap en dan hadden wij . . . .
ANNA .

(driftig) Ga alleen je knippen zetten !
FRITS .

Ben je boos? (hV niest) Je wacht dien mallen jongen hier toch
niet ? (tot Yufvrouw Bos) Zeg waarom is ze boos? Toch niet met
haar gekibbeld ?
ANNA .

(boos) Ik wil niet hebben dat je zoo tegen Jufvrouw Bos spreekt . . .
JUFVROUW BOS .

St. St. ! Hij meent het zoo kwaad niet . Maar van knippen ophan .
gen komt voortaan evenmin als van visschen, Jonker!
FRITS .

(lot Anna) Ga je mee of niet ? Wat leutert dat ouwe mensch ?
ANNA .

Neen, neen, zeg ik je. En nu verzoek ik je heen to gaan en niet
weerom to komen als je geen betere manieren aanneemt . (af.)

DERDE TOONEEL .
JUFVROUW BOS, FRITS .

FRITS.

(met z!Yn knip in 't rond slaande) Beroerd ! Dat 's de schuld van
dien jongen schoolvos . (op huilenden toon) Zoo heeft ze me nog
nooit behandeld. - 'k Won dat ik dood was !

JUFVROUW BOS.
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(half luid) Arme rijke jongen !

(luid) Jonker, wil je jufvrouw

Anna een groot plezier doen ?
FRITS .

Gauw, zeg maar op !
JUFVROUW BOS .

Ze heeft bloemen voor een werk noodig dat ze onderhanden heeft .
Vergeet-me-nietjes, (voor zich) -- d i e staan to veel aan den waterkant - (luid) neen, die heeft ze al, maar lelietjes van dalen . . .
FRITS .

Hoeveel moet ze er hebben ? Ik zal den koetsier en den palfrenier
allebel laten zoeken, den heelen dag (hij niest) laten zoeken .
JUFVROUW BOS.

Neen, je moet ze zelf zoeken ; dat geeft eerst waarde aan het geschenk .
FRITS .

Goed, goed ! Een heele mand vol .
JUFVROUW BOS .

Ik zou maar dadelijk beginners .
FRITS .

Met die hitte ? Van avond is 't koeler .
JUFVROUW BOS.

Maar donker, (Yacques komt op, zijn boek dichtgeslagen onder den
arm, zonder bril) en om bloemen to z o e k e n en to v i n d e n
heeft men licht noodig .

VIERDE TOONEEL .
De vorigen,

JACQUES .

JACQUES .

Zonder licht geen bloemen, want zonder licht geen kleur !
FRITS .

Nu, ik ga . (lot Yacques vol minachting) Boekenwurm! (hij niest;
tot .7ufvrouw Bos) Zou je denken dat ik Anna er heel veel plezier
met zal doen ?
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Zeker.
FRITS .

Dat ze er weer in haar humeur mee zal komen? (7ujvrouw Bos
knikt toestemmend) Dat ze er me een zoen voor zal geven ?
JUFVROUW BOS .

Jonker !
FRITS.

Ik heb er nog no oit een van haar gehad .
JUFVROUW BOS .

Geen wonder !
JACQUES .

(die midderwkl de mooi ingebonden boeken op een der coins bezichtigd, den tuin heeft ingezien en weer naar voren kemt, ter z~ ;de)
Ik zie haar nergens !
FRITS .

Wat zeit hij ? Juf, ik ga dadelijk aan 't zoeken . Ik zal mijn knip
maar hier laten, daar doe ik van daag toch niets mee . (h~V gaat
naar den achtergrond. )
JUFVROUW BOS .

Volstrekt niet, then neemt u mee .
FRITS.

Ik zal hem door den palfrenier laten halen . Pa krijgt een nieuwen
van daag, de andere stal als een raaf . Juf, ik zal je eens aan komen
halen met mijn ezelwagen . (h~V gaat 7acques voorb~V ; met minachting) Vervloekt vervelend, zoo'n jongen ! (niezend of door een der
ramen op den achtergrond .)

VIJFDE TOONEEL.
JUFVROUW BOS, JACQUES, later ANNE .
JACQUES .

Een dom exemplaar !
JUFVROUW BOS .

Toch niet pedant !
JACQUES.

He?

JUFVROUW BOS .

JUFVROUW
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Dom en pedant gaan immers gewoonlijk samen . . . ?
JACQUES .

In welke school heb je dat geleerd ?
JUFVROUW BOS.

In die van 't leven .
JACQUES .

Om daarover to kunnen disputeeren, moeten we 't eerst er over
eens zijn wat het leven is.
JUFVROUW BOS .

Daar ik geen onderricht genoot zooals u het voorrecht hadt to
ontvangen, moet ik mij met het gewone spraakgebruik behelpen,
zonder er iets anders bij to denken als ieder denkt.
JACQUES .

Het leven noemen we zekere kracht, inhaerent aan de atomen, waardoor zij zich, naarmate hunner bijeenvoeging op grond van affiniteit of . . .
JUFVROUW BOS .

Ik geloof graag dat u alles beter weet dan een onzer . . . maar
ik zou zoo'n atoom, waarover u spreekt, wel eens willen zien . . .
JACQU ES .

Is niet to zien, is nooit gezien, zal nooit gezien worden . Kent ge
de pas uitgekomen lezing van den eersten fysioloog uit Berlijn? Dat
is een Prins der Wetenschap . Nonsens, alles nonsens, roept hij nit . . .
JUFVROUW BOS.

Dat geloof ik ook. Jongelief, zou 't niet beter wezen je hart to
leeren begrijpen in plaats van in het onmeetbare je to verdiepen?
Ik geloof dat je nog veel hebt to 1 e e r e n en . . . misschien nog
meer hebt to vergeten .
JACQUES .

Wij verstaan elkander niet . (geergerdi Jongenlief ! Reeds zoo oud
en nog zoo weinig begrip ! (haar beschouwende) Toch lijk je niet op
mijn oude lui ! En daarom wil ik trachten het je duidelijk to maken.
Door de werkzaamheid der cellen ontstaat de stofwisseling . . . (op
den achtergrond in den tuin vertoont zich Anna, die luide : „Baas,
Baas !" roept.) Mar stem ! (h/ keert zich haastig ono, ijlt door een
der openstaande ramen naar buiten, maar welt het boek, dat kij altijd
door onder den arm heeft gehouden, op de tafel .)
JUFVROUW BOS.

(glimlachend) Dat 's al veel : het boek gaat niet mee . Er is nog
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redding voor hem . Hij heeft haar lief ! (peinzend) Maar ik kan haar
niet afstaan . . .

ZESDE TOONEEL
De vorigen, QUERIJN, later MEVROUW.
QUERIJN

(komt op uit de deur ter rechter, met een doek zich het voorhoofd
bettend) Waar dejeuneeren we? Wat heb ik weer een hoofdpijn !
Kongestie, geloof ik . (tot Yufvrouw Bos) Wat zie je bedrukt ! Wat
was dat gister middag ?
JUFVROUW BOS .

De hitte.
QUERIJN .

Of misschien de plagerijen van mijn lieve wederhelft . Ze is flu
ook al weer aardig aan den gang, maar ik laat haar pra :en en ik
kan het haar n u laten doen. Ze spreekt erg lief over je, maar dan
moet je 't meest oppassen .
JUFVROUW BOS.

Ook zelfs tegenover mij alleen, Mijnheer, verzoek ik u niet to
vergeten dat u over uw vrouw spreekt .
QUERIJN .

O zoo, in die stemming! Nu, mijn lieve vrouw, die ik juist bij tijds
leerde kennen - 'k had, als ik onder een goed gesternte was geboren, een oogenblik vroeger kunnen verdrinken ! - nu, mijn allerliefste houdt z6o veel van je, dat ze je hier van daan wil sturen .
JUFVROUW BOS .

Mevrouw heeft gelijk. Anna heeft m ij hier niet meer noodig .
QUERIJN .

Je blijft hier, i k heb je noodig .
MEVROUW.

(binnenstuivend) Zoo heb j ij haar noodig ? Daar moest ik juist
op aan komen . (zenuwachtig lachend en beiden beschouwend) Zoo 'n
goeje veertiger en zoo 'n dikke vijftiger hebben mekaAr noodig . 't Is
om to schateren !
QUERIJN .

Schater maar toe, tot je lieve vriendin het hoort ; dan komt die
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hier ook om to schateren en dan ben ik in staat om het boven jelui allebei uit to schateren en dan heb ik eens eenmaal in mijn leven plezier !
MEVROUW.

Zul je zwijgen, speler . . . dobbelaar . . i
QUERIJN.

Neen, ik zal n i e t zwijgen . (7ufvrouw Bos wil sick verwijderen .)
MEVROUW .

Nu je 't vuurtjen hebt aangeblazen wil je gaan . Maar je zult ook
gaan . . . verder dan je wel wilt .
QUERIJN.

Je zult haar niet beleedigen, zooals je ieder beleedigt, behalve dat
ouwe serpent hier aan huis, dat onkruid, dat in je kelder wortelt
en van lieverlede tot je slaapkamer is opgescboten .
MEVROUW .

(tot haar man) Straks zullen w ij afrekenen ; (tot 7ufvrouzew Bos)
eerst met Mar, die ik van de straat opnam en die nu manieren vertoont, die ze misschien in God weet welken spelonk heeft opgedaan!
JUFVROUW BOS.

(waard4) Als u kalmer is geworden ben ik tot uw dienst, Me .
vrouw ! (z~V gaat door de openstaande ramen been en sluit die .)

ZEVENDE TOONEEL .
QUERIJN, MEVROUW,

QUERIJN .

Je moest je schamen, Stijntje Maalbrink !
MEVROUW .

Zoo heette ik eens, en, God hoort bet me zeggen, ik won dat ik
n o g zoo heette .
QUERIJN,

(gaat zitten) Ik zal daar niet het andwoord op geven, dat er op
past . Zij die daar been ging leert me bedaardheid .
MEVROUW .

Je maakt me dol . . . daar leg je 't op toe . Op een beroerte hoop
je, maar dat zal niet gebeuren . (werpt zich in een stoel) Ik ben ook
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heel bedaard . (heftig) Maar al sterf ik op 't oogenblik . . . ik maakte
mijn testament . . .
QUERIJN .

Den Iangst levende zeker alles, he ?
MEVROUW.

Geen cent . . .
QUERIJN .

Dus je houdt het er voor, dat ik je overleven zal?
MEVROUW.

(woedend) Als je zoo voortgaat heb je er kans op . Maar ik w i I
je overleven en ik z a I het ook, want een matig mensch wordt oud .
Maar al dacht je me dood to plagen, dan zou je er toch niets aan
hebben . . .
QUERIJN .

Niet ? Een verlies is soms een winst . . .
MEVROUW.

Want i k bracht alles aan en alles behoort mij . Dat weet je en
toch terg je me ! Bidden helpt niet meer, denk je, nu zal ik 't eens
met sarren probeeren . Neen, speler, dobbelaar, windhandelaar, hoe
je 't ook aanlegt, ik betaal niets ! Gerrit moet maar weten hoe hij 't
van je haalt.
QUERIJN .

Maar ik begeer ook nets van je beminnelijke goedhartigheid,
Mevrouw Querijn ! Ik begeer alleen dat Mevrouw Querijn, al is ze
nog zoo driftig, vergeten doet in een winkel achter een toonbank
to hebben gestaan . Sapienti sat .
MEVROUW .

Heer in den hemel, hij begint weer met zijn latijn ! En dat alles
zoo bedaard, zoo ijskoud ! Uit then winkel kwam alles wat je begeerde : geld.
QUERIJN .

Ik erken dat ik geld bij de vrouw nit den winkel begeerde . . .
Maar nu heb ik van al je geld niets meer noodig .
MEVROUW.

Wat blief ?
QUERIJN,

Ik heb een eigen vermogen en een honorable betrekking ; ik los
mijne onafhankelijkheid, die ik bij u, Mevrouw, beleende, weer in
en beveel voortaan alleen in dit huis . Ik zeg nu : non tali auxilio,
non defensoribus istis 1
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MEVROUW .

Je bent dronken!
QUERIJN .

Ik begin met je to bevelen, Jufvrouw Bos met de achting to behandelen, waarop ze recht heeft .
MEVROUW .

Je durft haar nog voorspreken? Ze heeft me gister verweten, dat
Anna niet ons kind was . Hoe kent ze dat geheim? Andwoord,
babbelaar!
QUERIJN .

(verbaasd) Heeft zij . . . ? Maar dat heeft die oude keukenslang gedaan . Dat is de eenige buiten ons die bet weet. Het wijfheeft gepraat . . .
MEVROU W .

Toon praat niet .
QUERIJN .

Daarvoor is ze op een to goede school,

ACHTSTE TOONEEL.
De vorigen,

TOONTJEN.

TOONTJEN .

Stijntjen, die misantroop uit stad vraagt een scheut azijn .
QUERIJN.

Scheer je weg !
TOONTJEN .

Ja wel ! (tot Mevrouw) De man kwam in zijn verbauwereerdheid
in mijn kamer, toen ik me aan 't kleeden was . . .
QUERIJN .

En toen is hij flauw gevallen, dat begrijp ik.
TOONTJEN .

Neen, toen is hij n i e t flauw gevallen - ik won dat bet waar
was geweest.
MEVROUW .

Och, zwijg maar, Toon !
TOONTJEN .

Neen, dat last ik me niet aanleunen . Die Mijnheer is op me afgekomen en toen zei hij : lieve Stijntjen
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QUERIJN .

Wat . . . ? Kwaadspreekster !
MEVROUW .

Ocb, beste Toon, vertel 't me straks maar! Bedoel je Mijnheer
Adema en heeft die azijn noodig ?
TOONTJEN .

Ja, en hij dacht, dat ik Stijntje was . Hij verexkuzeerde zich en
vroeg of ik 't niet kwalijk wou nemen, daar hij me alleen er van
achteren voor aangezien had .
MEVROUW .

Toon, niet verder !
TOONTJEN.

Neen, Stijntjen, dat kun je niet van me vergen ; ik moet me verdefendeeren . De misantroop zei . . .
QUERIJN,

En toen zei jij en toen hij weer - en zoo heb je weer gebabbeld,
gebazeld en gekonkeld zooais je altijd tegen ieder doet . Maar'kzal
toonen dat ik je een slot op je mond weet to wringen en voor goed ook !
TOONTJEN .

(zacht tot haar) Stijntjen, zou 't hem in zijn bol zijn geslagen ?
(luid) Maar mijn lieve mensch, de misantroop staat boven nog altijd
op azijn to wachten .
QUERIJN .

(haar bij de schouders pakkend) J ij zult het hem ten minste niet
brengen . Ga naar je keuken en kom er den heelen dag niet uit!
Van avond ga je per spoor naar bet besjenshuis .
TOONTJEN .

(haar schouder wr~Yvende) Stijntjen, laat je dat je ouwe trouwe
Toon zeggen ? (huilend) Ik heb je nog gebakerd, kind!
MEVROUW .

Kom met me meb, goeje ouwe ziel! 't Is een onmensch ! (beiden
schreien.)
QUERIJN .

Mooi zoo. Nu zijn we aan het laatste stadium . De krizis komt ;
de tranen zijn er ! ( uitbarstend) Maar weet jelui wel, dat je bet zachtzinnigste schepsel tot woede 7oudt aanhitsen, weet jelui dat wel,
plaaggeesten, harpijen? (loon naar de deur wegduwend) Maar aan
jou ben ik ten minste niet getrouwd ! Jij zult naar bet besjenshuis :
knabbel daar heel gauw je laatsten tand stuk op het hardste brok
roggebrood!
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NEGENDE TOONEEL
De vorigen, ADEMA .
ADEMA

(snel binnenkomende met

tal van )-oode vlekken op het gczicht) Is

hier dan geen azijn to krijgen i
QUERIJN .

(erg driftig) Zoo veel, dat je er in verdrinken kunt.
ADEMA .

Pardon, ik dacht in de domestiekenkamer to komen . Wel gerust, Mevrouw ?
(ze herkennend)

QUERIJN .

Zeg maar Stijntjen, zooals je gewoon schijnt to wezen als ik er
niet bij ben . (bedaarder) Wat zie je er uit !
ADEMA .

Van de muggen, mijn vriend! Van nacht geen oog dicht gedaan!
Ik kan me zoo niet vertoonen aan 't dejeuner . Vriendtjen, help me
toch aan wat azijn ! (tot Toontjen) Ik meen je meer gezien to hebben . .
QUERIJN.

Straks, van achteren .
ADEMA .

't Kan wezen .

Haar moet ik mijn plan nog meedeelen van 't asyl . .
QUERIJN .

Voor ouwe babbelaarsters .
ADEMA .

En u moet ik over een andere belangrijke zaak
spreken . Ik ben voornemens een loterij to houden . . .
tot Mevrouw)

MEVROUW .

Voor spelers en dobbelaars .
ADEMA .

Wat blieft u ?
QUERIJN.

Voor de filantropie is er nu geen gehoor . . . Kom mek !
ADEMA .

Maar eerst dejeuneeren . Als ik niet werkzaam kan zijn heb ik
meest ergen honger.
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QUERIJN.

Volg me dan 1

(hij

gaat hem voor naar buiten ; beia'en aj .)

TIENDE TOONEEL .
MEVROUW en TOONTJEN .

MEVROUW.

Begrijp je er lets van? Hij zegt de baas to willen wezen .
TOONTJEN,

Dronkemanspraatjens . . .
MEVROUW .

Hij zegt geld en een post to hebben . . .
TOONTJEN.

Hij is gekker dan ooit .
MEVROUW .

Maar heb je gepraat, Toon, over Anna?
TOONTJEN.

1leilig niet ! Zoo waar ik een zondig mensch ben, die nit genade . . .
MEVROUW .

1k geloof je, goeje, trouwe ziel
TOONTJEN.

Maar als ik wist dat 't hem kwaad kon doen, dan zou ik we
op den Dam in stad willen gaan staan en daar uitroepen wat bier
jaren lang onder mijn kroplap als to slapen lag .
MEVROUW .

Maar hoe komt zij er dan aan ?
TOONTJEN.

God bewaar me voor de zondige gedachte, maar . . . als zij 't eens
wist van . . . natuurswege . H ij was altijd zoo erg op haar gesteld .
MEVROUW .
Toon . .! Je brengt den duivel bij mij binnen, Zou zij en hij . . . ?
Hemelsche goedheid! en dat in m ij n huis, jaren lang, in m ij n
hnis . . .!
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TOONTJEN .
Stil
maar,
mijn
schatjen!
Maak je maar niet zoo ongerust ; h ij is
't waarachtig niet waard . Weet
je wat, Stijn, ga je ouwe gangetjen
maar ; jij b e n t en b 1 ij f t de baas, hoor, Stijn, en ik blijf bij je,
kind ! W at zou je ook zonder mij beginnen . . . !

ELFDE TOONEEL .
De vorigen, JUFVROUW BOS .
JUFVROUW BOS .
Heeft Mevrouw nu voor mij een oogenblik? Mevrouw had mij
iets to zeggen en ik heb Mevrouw iets to vragen .
TOONTJEN .
Lieve Juf, wat zie je betrokken! Zeker natte voeten gekregen van
dat vroeg buiten zitten ! Ja, ja je Annaatjen zal er ook nog wat
van krijgen.
MEVROUW .
Hdar Annaatjen ? Toon, ga been ! Ik ga ontbijten ; de loges zul
len me al lang zitten wachten .
JUFVROUW BOS .
Mijnheer Eduard is de plaats in en Mijnheer en Mevrouw Lypsius
verkiezen boven to dejeuneeren . Als u dus een oogenblik voor mij hadt . .
MEVROUW .
Ik heb je gezegd waar bet op staat en daarmeo is 't nit .
TOONTJEN.
Maar als bet goeje mensch wat zwaars op haar konscientie heeft
laat bet haar er dan afgooien ! (tot 7ufvrouw Bos) Spreek jij maar
toe ; zij zal je wel aanhooren .
JUFVROUW BOS.
Maar wat ik to zeggen heb wilde ik liefst onder vier oogen zeggen .
TOONTJEN .
Spreek dan maar gerust op ; m ij n oogen zijn zoo slecht, dat ze
niet meer meOtellen .
MEVROUW .
't Is misschien beter dat je er niet bij bent ; maar blijf in de nabijheid ! (Toon gaat naar een stoel op den achtergrond en vlijt er
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zich op veer ; tol ,7ufvrouw Bos) Spreek dan nu maar op! Ik was
straks driftig en heb toen misschien wat veel gezeid . . .
JUFVROUW BOS .

Zoo lang ik bier nuttig kon zijn was bet mijn plicht bier to blijven ; nu ik bet echter niet meer kan wezen . . .
MEVROUW.

Zoo, begrijp je dat eindelijk ?
JUFVROUW BOS .

Anna is mijn onderricht ontwassen en toch is haar opvoeding nog
niet voltooid .
MEVROUW.

Ze zal wel gauw getrouwd wezen ; zoo 'n man weet je wel op
to voeden . (loon loost een hoorbaren zucht.)
JUFVROUW BOS .

Nog heeft zich niemant voorgedaan, die haar verdient .
MEVROUW .

Bemoei je daar niet me6 ! Al is Anna mijn kind niet, zooals je
meent . . . (driftig) maar waar wil je nu eigenlijk been? Je begrijpt
toch, dat ik je na dat tooneel van straks niet houden kan of wil ?
TOONTJEN.

Bedaar, kind, maak je niet driftig
JUFVROUW BOS .

Ik wenschte, dat Anna nog een paar jaar naar een kostschool ging
en dat u mij permitteerde me6 to gaan als . . . haar kamenier bijvoorbeeld.
MEVROUW.

Ik wil je niet meer bij Anna zien . Ik wil niet . dat ze je liever
heeft dan mij . Of Dirk je ook al lief vindt dat kan me niet schelen !
JUFVROUW BOS .

Mevrouw . . 1 (zich bedwingend) Ik deelde in bet spelen en in bet
leeren van Anna en ben van lieverlede 6en met haar geworden ; ik
k a n niet van haar scheiden, Mevrouw
MEVROUW .

Toon, je hebt niet meer to twijfelen . . . zij is . . . ! En je durft nog
vragen hier to blijven? Querijn . . . booswicht . . ! 't is om to stikken !
JUFVROUW BOS .

Wat bedoelt u?
TOONTJEN.

(op Mevrouw toeschietend) Och God, ze valt op bet oogenblik nog
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flauw ! (tot 7ufvrouw Bos, terw~l ze Mevrouw wegleidt) Dat je haar
dat schandaal niet sparen kon !
MEVROUW .

(met Toon heengaande) Ik wensch geen mensch kwaad, maar zoo'n
schepsel . . .!
TOONTJEN .

St ! st !
Amerikaan .

Daar komt hij juist aan met then nit de lucht gevallen
MEVROUW.

Ik wil den zondaar niet zien': (beiden af. 7ufvrouw Bos leunt legen een stoel ; de binnenkomenden bemerkend wordt haar deemoedige
houding een fiere ; zij maakt een reverence en vertrekt.)

TWAALFDE TOONEEL.
QUERTJN, EDUARD .

EDUARD .

(haar nastarende) Gedistingeerde manieren !
QUERI JN .

Annaas ex-goevernante I
EDUARD.

Ik ontmoette haar straks al en ze deed mij een oogenblik denken
aan . . . het verleden ! (het afgebroken gesprek voortzettend) Waarom ik
niets van me hooren liet ? Uit r a n c u n e over je vroegere houding !
Maar niets meer daarvan ! Biecht eens trouw op : verbaast het je
niet, dat er nog i e t s van me to recht is gekomen ? Ik zelf ben er
ook over verbaasd . Dirk, ik heb armoe geleden I Het weinige, dat
vader ons naliet verkwistte ik voor een goed deel en toen ik 't ver
lorene door spel wou herwinnen, raakte ik alles kwijt . Ik had juist
genoeg om de reis naar Amerika goed to maken . . . Ik ben bet
doornbosch doorgekropen .
QUERIJN .

Nu, menigeen is er in blijven hangen .
EDUARD,

J ij toch niet ; jij hebt makkelijker dan ik a i s a n c e gekregen ;
i k heb er voor gewerkt en 't komt me voor dat jij . . . door een
spekulatie aan buitenplaats en equipage gekomen bent . Een huwelijk
kan er soms eene wezen .
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DERTIENDE TOONEEL.
De vorigen, LYPSIUS, met een stofjas ever den arm,gevolgd door sum
LYPSIUS.

(render de anderen op to merken) Ik m o e t naar stad ; zeur me
niet langer ; je blijft bier. (de anderen bespeurende, op gants anderen
Loon) Goeje morgen, vrienden ! ( zacht tot Querijn) De zaak is gezond ; van morgen een telegram gehad ; de honderd aandeelen zijn
op je naam overgeschreven ; van middag vergadering en de benoeming.
(Middelerwijl houdt Eduard zich met Suze bezig, die h?V als een
oude bekende behandelt.)
QUERIJN .

Goed, goed ! (z# spreken verder zacht .)
EDUARD.

lk denk nog altijd aan 't verleden, en jij, Suze?
SUZE.

(koket) Zooveel als Mevrouw Lypsius dat mag doen .
LYPSIUS .

(ter z~Yde) Wat fluisteren die twee toch? Gister aan 't souper ook
al! (laid tot Eduard) Kan ik in stad ook iets voor u doen?
EDUARD .

Ik krijg wel eenig geld los .
LYPSIUS,

(Suze terugduwend die lets zeggen
Eduard) Hoe veel?

wil) Zaken gaan voor ! ( tot

EDUARD .

Twintig duizend dollars.
LYPSIUS .

(heel vriendelijk) Beste vriend, ik ben je man,
noteering. Wil je een spekulatief fonds ?
EDUARD .

Spekulatief voor den Kommissionair, dank u !
SUZE.

(achter hem, zacht) Ik ga het bosch in,
EDUARD.

(evenzoo) Ik volg je

Hier is de laatste

JUFVROUW ROS.

419

QUERIJN .

(tot Lypsiur) Aan hem zal wel niets to verdienen wezen .
LYPSIUS .

Mijn p a t r o o n s verdienen aan m ij .

VEERTIENDE

TOONEEL .

De vorigen, ADEMA, later MEVROUW .
ADEMA .

(komt admechtig binnen) Wat heb ik bet benauwdl (zich sans gene
op een stoel werpend) Ik ben het terrein eens gaan opnemen . Zoo
goed als gekocht, . ! Alles al afgesproken met den architekt !
LYPSIUS .

(die met z~Vn vrouw in gesprek is geweest, half mid tot deze .) Goed
nit je oogen gekeken ! Als ik van avond terug kom moeten ze een
paar wezen ; doe je de zaakjens goed dan krijg je je p a n i e r.
ADEMA.

Nu moeten de vermogende vrienden me een beetjen helpen
een heerlijk doel , . !

-

QUERIJN .

(driftig tot Adema) Ik zeg nu eens voor altijd, dat ik in je dwaze
ondernemingen geen deel neem .
ADEMA .

Dwaas, dwaas! (tot Eduard) Op u, Mijnheer, is dan mijn hoop
gevestigd ; u hebt jaren lang in de maagdelijke wouden van Amerika
vertoefd . . .
MEVROUW .

(op den achtergrond voor een der vensters) Suus, ga je mee ? (de
anderen ziende) Daar staan ze allemaal weer to babbelen . Dirk, de
baas loopt je to zoeken, omdat Jonkheer van den Engh over de
schutting kijkt en naar je vraagt . Suns !
SUZE.

Ik kom, Stinette ! (gaat voort met Eduard to praten .)
MEVROUW .

Dirk, heb je niet gehoord wat ik zei ?
29
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QUE RIJN.

(zonder van zijn plaats to gaan)

Ja wel I (Lyjsius

neemt een snuifjen.)

ME VROU W .

Ik wil nu . . .
QUERIJN .

(droog)

Wat?
MEVROUW .

't Is om to stikken . . . ! Suus, ben je nu eindelijk klaar ?

(6eide

dames of door den tuin .)

VIJFTIENDE TOONEEL .
QUERIJN, EDUARD, LYPSIUS, ADEMA .

ADEMA.

(tot Eduard, die gereed is de dames to volge n)

Zoo als ik u straks

zeide, in de maagdelijke wouden . . .
EDUARD .

DAar is moeder natuur de filantrope, Mijnheer, en die eischt dat
men haar hulp v e r d i e n t .
LYPSIUS .

(op zkn horloge xiende)

Hoe laat de trein ?
QUERIJN.

Over een kwartier . . . ik ga zeggen voor je in to spannen .
LYPSIUS.

En meteen je vrouws zin doen, he? Nu, 't is al veel gewonnen,
dat je haar in haar gezicht iets dorst weigeren . ((2uerijn looptgemelrd"k weg ; tot Eduard) Ik ben bezig hem onafhankelijk to maken .
Goed huwelijk ! Van huis uit kapitaal ; toen Amerikanen in den burgeroorlog tot 40 / gekocht, afgezet tegen 97W1
excellente
affaire ! En nu, noteer ik voor u . . ?
EDUARD .

Ik zal wachten tot er wat land to koop is . Handelt u ook . . . ?
LYPSIUS.

In alles.
EDUARD.

(glimlachend)

Ook in huwelijksgeluk?
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LYPSIUS.

Dat is to zeggen . . .
ADEMA .

(die herhaald maar to vergeefs getracht heeft gehoor to verkrijgen)
lk ga de dames chaperonneeren .
EDUARD .

Dan hebben we ditmaal een doel . (wil hem latex voorgaan, wat
de ander weigert.)
ADEMA .

Dan samen! (hem onder den arm nemend) Ik won straks alleen
maar beweren, dat het hart zachter wordt gestemd aan den boezem
der natuur . . . (zij verdw~Vnen .)

ZESTIENDE TOONEEL.
LYPSIUS, later TOONTJEN en HENDRIK .

LYPSIUS.

(Heeft na de laatste woorden van Eduard staan to rekenen) Die
lompert ! V r o e g e r losbol prima qualiteit ! N u een Jantjen Sekuur!
Waar mijn rijtuig toch blijft?
TOONTJEN .

(in een der zkdeuren) Pst. Pst . Mijnheer !
LYPSIUS.

'k Heb Been tijd ; 'k ga naar stad.
TOONTJEN .

Neemt uwee een brief mee van hem voor het besjenshuis ?
LYPSIUS.

Hou je me voor den gek ? - Heb je 't lieve kind met mijn jongen laten wandelen?
TOONTJEN .
't Hoeft niet . 't Lieve kind krijgt geen cent van Stijntjen .
LYPSIUS.

Wat ?
TOONTJEN .

De waarheid spreek ik omdat h ij me gemollesteerd heeft ; als ik
char nog aan denk . .I
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HENDRIK .

(op den achtergrond) Mijnheer, het rijtuig . . .
LYPSIUS.

Goed . (Hendrik of Waarom krijgt Anna niets?
TOONTJEN .

Omdat ze Stijntjes kind niet is .
LYPSIUS,

Wat ? Dus Querijn niet haar vader ?
TOONTJEN .

Jongens neen, dat zeg ik niet . Dat dat vriendelijke goeje m ensch.
e r ook in betrokken is grijpt me in mijn ziel ; maar ik kan 't niet
helpen ; want waar er een vader is moet er ook een moeder wezen .
LYPSIUS.

Hoe komt dat kind dan bier ?
TOONTJEN .

Toen we nog aan den Amstel woonden - 't is nu zoo wat zestien
jaar geleden - werd er op een stikdonkeren avond gescheld ; ik
nam een pakjen aan . . . ik bracht het boven . . . en daar lag ze to
spartelen . . . net wakker geworden . . . ,Annaatje", riep de kleine
dot, want dat was ze.
HENDRIK .

(als straks) Mijnheer, de trein is al in zicht .
LYPSIUS .

Ja, ja ! (tot Toontjen) Daar heb je een riks .
TOONTJEN .

Daar neem ik geen geld voor aan .
LYPSIUS .

Ook goed. Je gaat naar mijn vrouw en zegt haar, dat ze niet zoo
familiaar is met . . . neen, zeg maar niets . (totHendrik) Zeg jij straks
aan mijn vrouw, dat ze op nadere orders wacht (onder het heengaan)
en dat . . . (beiden haastig af.)

ZEVENTIENDE TOONEEL .
TOONTJEN, dan JUFVROUW BOS.
TOONTJEN .

Nu weten ze 't . Ik moest naar 't besjenshuis ! Ik was een serpent 1 (7ufvrouw Bos komt van den achtergrond op, het blad met
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theegoed naar binnen brengend ; heel vriendel~Vk) Wacht, ik zal uwee
helpen, (zich bedenkend) Neen, van daag niet ; dat zou valsch wezen!
(Z gaat been ; terw~Vl 7ufvrouw Bos het ontbijtgoed wegbergt komen
Anna en Eduard gearmd binnen .)

ACHTTIENDE TOONEEL .
JUFVROU W BOS, ANNA, EDUARD .

ANNA.

Maar, oom, is me dat laten loopen ! Waarlijk u is niet galant .
EDUARD .

Ik wil nu eens heel gelant wezen en erkennen dat je gelijk hebt . . .
Ah . . . je goevernante !
ANNA .

(beiden aan elkadr voorstellend) Jufvrouw Bos, Oom Eduard .
EDUARD .

(hofel?~k) U is mij reeds zeer goed bekend . . .
JUFVROUW BOS.

(eenigzins in verwarring) Mijnheer . . . !
EDUARD .

En van de gunstigste zij . De leerling is het beeld der meesteresse,
en de leerlinge is allerliefst .
ANNA.

Ik herroep mijn woorden van straks . U is heel galant, maar wat
meer beteekent : jegens mijn lief tweede moedertjen ook waar . (tot
Jufvrouw Bos) 't Komt nu uit, dat ik van oom gister dien boeket
kreeg . Maar, oom, waarom dacht u dat ik op 17 Juni jarig was ?
JUFVROUW BOS.

Och, dat dacht Mijnheer zeker ook niet . Mijnheer zal wel gewichtiger zaken to onthouden hebben dan je verjaardag .
EDUARD .

Pardon - ik ken niets gewichtiger dan dien dag. (hear beide
handen vatlend) Mijn lief, allerliefst kind !
JUFVROUW BOS .

(bewogen) Is Mijnheer in staat op dat punt vergelijkingen to maken? Heeft Mijnheer zelf een dochter ?
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EDUARD .

(kortaf) Ik ben nooit gehuwd geweest. (als vroeger) Dus een erfoom, Anna, en, zooals ik hoop, een goede . Nu, dat zal de voortreffelijke jonkman, die je dat briefjen schreef, to stade komen, Verbeeld u, Jufvrouw, dat ik onze wildzang door bloemen en heesters,
zag galoppeeren . . . 't is waar, er was geen bloem of heester, dieniet vol eerbied op zij week .
ANNA .

Mis, oompjen, ik heb me deerlijk aan een doorn gekwetst!
EDUARD.

't Was een roos, die je bij zich won houden .
ANNA .

Mooi gezegd 1
JUFVROUW SOS .

(ter zijde) Hij adoreert haar .
EDUARD .

Maar hoe dat ook zij, die jongen met een paar spille beenen zocht
haar in to halen, maar liep overal tegenaan . Ik ging den wedloop
een tijdlang na en merkte, dat de jongen bet opgaf ; hij bleef bij
een bank staan en lei er een stuk papier op neer . 0 vrouw, je naam
is nieuwsgierigheid! Anna ging op bet papier af . . .
ANNA .

Joist op 't oogenblik, dat oompjen bet lezen ging . Hij scheen er
evenveel van to begrijpen als ik .
EDUARD .

Dat is ook niet to begrijpen, boor maar! ,Aanbiddelijke kombinatie van materie en kracht 1 Merk de aantrekking op, die mij tot
u dringt met een kracht, welke in omgekeerde verhouding staat tot
bet quadraat van onze afstanden ! Keur bet goed," enz . enz. ,Geheel
de owe : Jacques Lypsius ." (lachend) Wat kostelijke onzin ! Die jongen moest eens veertien dagen kondukteur op een New-Yorkschen
omnibus wezen dan ware bij ontbolsterd of - nog beter ! - (tot'
.7ufvrouw Bos, met een buiging) het voorrecht hebben eenige weken
uw leerling to zijn .
JUFVROUW BOS.

(koud) U vleit mij, Mijnheer ! (eenigzins geprikkeld) Of is 't ironie?'
EDUARD .

(haar aandachtig beschouwend en de hand aan het voorhoofd bren-gend ; ter zyde) Die oogblik . . I die stem . . i
ANNA .

(op den achtergrond) 0 wee, o wee, mijn vinger zit in den knip .
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EDUARD .

(naar haar toesnellend) Wat is er?
ANNA .

Ik ben er weer uit. Juf, pat a me6 de plaats in?
JUFVROUW BOS .

Ik heb zware hoofdpijn .
EDUARD.

(tot haar terug gekeerd.) Het beste middel daartegen is : aan iets
genoeglijks to gaan denken . . . en dat zal voor u niet moeielijk wezen .
JUFVROUW BOS.

(trillend) Mijnheer !
EDUARD .

(zich tot haar overbuigend) Kan ik u vroeger hebben gezien?
JUFVROUW BOS.

(weder kalm ; glimlachend) Waar zou dat geweest kunnen zijn ?
ANNA .

Waar blijft u toch, oom! (h~V gaat naar haar toe, en neemt haar
arm ; h~V keert op den achtergrond even om en houdt het oog of 7ufvrouw Bos gevestigd ; de gordkn valt .)

IV .
Een heuvel an het bosch ; vergezichl op weiden en huizen ; een rivier
doorkronkelt het landschap . Links op den voorgrond een rustieke
hut met wilde rozen en kamperfoelie begroeid . Links en rechts :
bosch . Op het midden van het tooneel een dikke eikenboom waaronder een rustieke bank. Avondzon ; langzamerhand wordt het
schemerdonker . Tegen het einde van het bedr~f komt de mean op,
die aanvankeli;k slechts even zichtbaar door de zware boomen is .
Van de rechter haar de linkerz~jde gaan EDUARD en SUZE het
tooneel langzaam over .

EERSTE T OONEEL .
EDUARD

en

SUZE.

SUZE.

Ik mag van je loyauteit verwachten . . .
EDUARD.

(uiterst beleefd) Alles !
SUZE.

Waar zijn dan mijn brieven ?
EDUARD.

(ter z~Yde) Verbrand, maar dat kan ik haar niet zeggen . (luid) Ik
zal ze teruggeven (smachtend) i n d i e n ge dat verlangt ! Suze, ben
je gelukkig ?
SUZE .

(aanlokkend) Ik was het maar eens .
EDUARD,

Ik begrijp waarop je doelt . In Amerika werd mij de naam van
den trouwelooze gemeld . . . die je bovendien nog kompromitteerde .
Was 't niet Jonkheer van Bergen?
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SUZE.

(hem vol beteekenis aanziende) Die ontrouwe was
EDUARD .

(k wendt het hoofd of en glimlacht ; daarna haar aanziende, op
warmen Loon) Suze, wat maak je me gelukkig ! (beiden verdw~ ;nen
in het bosch .)

TWEEDE TOONEEL.
TOONTJEN,

daarna

JACQUES .

TOONTJEN .

(die beiden naoogende) Wel, wel ! Ik moest haar namens haar man
nog wel zeggen dat ze niet to familjaar moest wezen met - 't wordt
me nu duidelijk - met dien Amerikaan .
JACQUES .

(nog onzichtbaar) Toon ! Toon!
TOONTJEN.

Hier ben ik, jonge heer!
JACQUES .

Is ze hier ?
TOONTJEN .

Ze komt hier ; 't is 's avonds haar lievelingsplekjen.
JACQUES .

Waar sta je zoo naar to kijken?
TOONTJEN .

Naar een gek vrouwspersoon . Neen, maar dat moet ik Stijntjen
gaan vertellen I (zij dribbelt heen .)

DERDE TOONEEL .
JACQUES,

dan

FRITS.

JACQUES .

Ik wou dat ik dien brief weerom had! Gister schreef ik hem en
toen vond ik hem mooi . . maar nu niet meet . Ik ben bang dat ze hem
niet begrepen zal hebben. En ik wil dat ze me begrijpt. 't Kan zoo
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niet langer ; ik doe geen boek meer open . Wat heb ik toch? Laat
ik analyzeeren . Wat is bet boofdbegrip ? - Die lichtjens in haar
oogen ! - Het boofdbegrip eerst en dan de dedukties ! - wat poezele hals ! en . . . (geergerd) Ik kan niet eens meer een analyze maken- Ik boor voetstappen 1 daar is ze . . . (Frits komt to voorschijn
met een wand vol boschbloemen) Die lummel !
FRITS .

Wat doe j ij hier?
JACQUES.

lets anders als jij hier doet.
FRITS .

Wat doe i k dan bier?
JACQUES .

Lummelen .
FRITS.

(vlak voor hem gaande staan. dreigend) Wat ?
JACQUES .

(hem een oorveeg gevend) Beroerd vervelend, he ?
FRITS.
(op hem losvliegend, maar zich bezinnend) Ik zal Paas palfrenier
op je afzenden - ik ben van adel .
JACQUES .

(sarrend) Je durft niet . . . lafbek ! (Anna koml op met een roos
in de hand.)

VIERDE TOONEEL.
De vorigen, ANNA .
ANNA.

(lachend) Mijnheer Jacques, wat is er in bet heelal gebeurd, dat
je je zoo aanstelt ?
FRITS.
Anna, zeg dat die gemeene jongen heengaat ! ( werpt zich op de
bank veer ; Anna laal haar roos vallen ; beiden grijpen er naar ; z
plaatst er haar voet op en raapt zelve haar op .)
ANNA .

Verplicht, galante heertjens 1
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JACQUES.

(aan haar oor) Ik won graag je even alleen spreken .
ANNA.

Heb ik aan je brief al niet genoeg ?
JACQUES .

Verscheur then brief!
FRITS .

Ik heb den heelen dag door het bosch geslenderd om lelietjes
van dalen voor je to zoeken . Je Juffie zei, dat je ze van noode hadt.
(den mand b~i haar slepend) Daar . . . een heele zoo, dunkt me .
ANNA .

(vriendelijk) Dank je we], Frits !
JACQUES .

(mom pelend) Ploert! (Anna mitt aan haar rood

Wat mooie roos!

ANNA .

Behoort tot bet geslacht der . . .
JACQUES .

Ze heeft de kleur van uw wangen . Wat ging de zon straks prachtig onder !
ANNA .

Onzin - de zon gaat nooit onder ; de aarde draait .
FRITS .

Waar spreken jelui toch over? Mag ik die roos, lieve meid ?
JACQUES.

(woedend) Lafbek!
ANNA .

(zich boos veinzend) Zulk een woord, Mijnheer Jacques, in m ij n bijzijn ! ( Frits de roosgevende) Uit erkentelijkheid voor de gedane moeite!
JACQUES.

Krijg i k niets ?
ANNA.

Dien heelen mand vol . (7acques keert zich kwaad af) En nu moet
er vrede gemaakt worden . Geeft elkadr de hand ! Toe, gauw ! (Frits
steekt de zone uit) Jacques !
JACQUES .

ATooit . De domoor die zich verbeeldt dat je van hem houdt !
FRITS.

Dat doet ze ook. (Anna reiki Frits de hand die hi vat .)
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JACQUES .

(op Frits toeschietend) Daar hebt je mijn hand . (h~l slaat daarop
zijn arm om Annaas taille en geeft haar een kus.)
FRITS .

Dat is mij nog nooit gelukt! (hij niest) Beroerd!
ANNA .

(tot 7acques) Dat neem ik je erg kwalijk .
JACQUES.

Ben je boos? Laat me dien kus er dan maar weer afkussen? (hij
nadert haar .)
ANNA.

Zeker niet! (wegvluchtend, ter zijde) D i e is gauw ontgroend !

VIJFDE TOONEEL .
JACQUES, FRITS, daarna LYPSIUS .

JACQUES .

(op Frits afgaande) Ik wil niet meer bebben dat je hier komt .
FRITS .

(terugdeinzende) Dat 's to zeggen . . . (h~V niest) Beroerd! (7acques
wil hem de mand vol bloemen naar het hoofd werper) Hij is waarachtig dol ! Anna, waar zit je ? (Lypsius komt haastig op .)
LYPSIUS .

Waar is je moeder? (Frits loopt weg.)
JACQUES .

Dat weet ik niet, Papa !
LYPSIUS.

Dat moest je weten als je je oogen gebruiktet waarvoor ze je
gegeven werden . Ze moet hier langs gewandeld zijn met dien Amerikaan . Je hebt ze niet gezien ? Jij ziet maar alleen naar het jonge
meisjen dat bier woont . . .
JACQUES.

U hebt me gezeid dat ik dat doen moest en Mama ook en Toontjen ook - en ik zelf ten slotte ook .
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LYPSIUS .

Ik verbied bet je . 't Moet nit zijn en daarmee basta !
JACQUES .

Neen, zoo versta ik bet niet . Maar laat ons goed onderscheiden!
Qui bene distinguit bene docet .
LYPSIUS .

Lieve God, nu dit nog! Wil je een amoerette met dat kind, goed
- maar je vrouw wordt ze niet.
JACQUES.

Als u met dat kind Anna Querijn bedoelt, dan wordt dat kind
mijn •vrouw, als zij mij ten minste tot man wil hebben . Ziet u, daar
blijft bet bij . Verzet u je daartegen dan weet ik wat bet burgerlijk
wetboek zegt . Dag, Papa ! ( goat heen .)
LYPSIUS .

Hij weet wat bet burgerlijk wetboek zegt! Ah bah ! En ik dacht
dat hij maar een geleerde kwast was ! (Suze en Eduard nit een der
lanen op den achtergrond to voorschijn komend ; beiden bemerkend)
De ouwe getrouwe had gelijk !

ZESDE TOONEEL.
De vorige,

SUZE, EDUARD .

SUZE .

(naar hem toeijlend) Wat surprise, Gerard ! Ik dacht dat je eerst
met den laatsten trein terug zoudt komen .
LYPSIUS .

Ik merk dat je dat dacht.
EDUARD .

Goed nieuws ?
LYPSIUS.

Hier is zeker meer . (tot Suze, zacht) Gevolg gegeven aan mijn
telegram ? Ik gaf kontra order .
SUM
Ik had heusch nog Been gelegenheid . 'k Heb bet kind bijna niet
onder mijn oogen gehad .
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LYPSIUS.

Zeker omdat ze een verkeerden kant op keken .
EDUARD.

Dus werkelijk geen enkel nieuwtjen aan de beurs ?
LYPSIUS.

(stug) Geen enkel dat u interesseeren zou .
EDUARD.

Bij voorbeeld van de El-dorado-maatschappij ? Mijn broPr vertelde
mij uwe opinie dienaangaande.
LYPSIUS .

Welnu . . . ?
EDUARD .

Ik ken haar van nabij.
LYPSIUS .

Zoo, en . . . ?
EDUARD.

Oplichterij .
LYPSIUS .

Mijnheer, vergeet niet dat ik hier de Maatschappij vertegenwoordig . . ! maar in zaken word ik nooit boos .
SUZE .

Manlief, wees niet zoo opgewonden! - denk om je gezondheid !
LYPSIUS.

Bemoei je niet met zaken waar je geen verstand van hebt .
EDUARD .

Ik meende u ook niet to beleedigen . De Maatschappij zal wel ter
goeder trouw gedwaald hebben ; de oplichterij schuilt zeker alleen
aan de andere zij van den oceaan . Maar zoo voorzichtig zal u toch
wel geweest zijn om je honderd aandeelen . . .
LYPSIUS .

Twee honderd .
EDUARD .

Pardon, u hebt er nooit meer dan honderd gehad ; ik weet het zeker .
LYPSIUS .

En u zeidet dus uw broeder . . ?
EDUARD .

Niets, want ik merkte niet, dat hij er eenig belang bij had .
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TOONEEL .

De vorigen, JUFVROUW BOS.
JUFVROUW BOS .

(haastig oj5komend, in het rond-ziende tot Suze)
Anna ook gezien ?

Mevrouw, hebt u

LYPSIUS .

Als er hier werd opgepast zooals 't behoorde, dan zou er niet
zoo dikwijls naar de jonge juffer behoeven gezocht to worden .
EDUARD .

Ik verzeker je, Mijnheer, dat de bedoelde jonge jufvrouw in staat
is op zich zelve to passen. Wordt er naar haar gevraagd, dan kan
alleen behoefte aan haar bijzijn daarvan de oorzaak zijn . (7ufvrouzo
Bos dankt hem zwijgend.)
LYPSIUS .

U verdedigt dat lieve kind heel warm, daar hebt u ook alle reden
toe ; het meisjen hoort tot uw familie . En Juffie daar bedankt u voor
uw verdediging heel aardig - en daar heeft ze ook alle reden toe .
SUZE.

Manlief . . ! manlief !
LYPSIUS .

Zwijg !
EDUARD .

U hebt volkomen gelijk . Waar de leerlinge in hare ontwikkeling
zoo veel goeds en liefs van de onderwijzeresse getuigt, moet deze
wederkeerig met de hechtste banden aan de leerlinge verbonden zijn .
LYPSIUS .

Almachtig mooi gezegd en ook zoo waar ! Juffie is dan ook met
de allerhechtste banden aan dat voorbeeldig opgevoed kind verbonden .
JUFVROUW BUS .

ik geloof, dat Mijnheer iets anders meent als hij zegt, maar ik
heb alle reden weinig belang to stellen in wat hij werkelijk meent .
LYPSIUS.

Wat manieren voor eene die . . . !
EDUARD .

Wil Mejufvrouw Bos niet tegen u opkomen, dan zal i k het doer,
Mijnheer, met het recht dat ieder welopgevoed man bezit om een
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fijn beschaafde vrouw, zooals we de eer hebben bier to ontmoeten,
to beschermen tegen de onbeschoftheid .
SUZE .

Ik vind dat Mijnheer Querijn wel wat heel sterk partij trekt . Wij
hebben ons niet to mengen in zaken, waarvan een zeer verdachte
geur uitgaat . (tot 7ufvrouw Bos) Ik heb met je Mevrouw zeerintiem
over je gesproken . Na al hetgeen er orntrent je verleden is uitgelekt,
zul je wel begrijpen, dat ik je niet bij me in huis kan nemen .
LYPSIUS.

En dat er van een huwelijk tusschen mijn zoon en dat kind niets
kan komen . En als Mevrouw Querijn, die van rechtswege bier de
baas is, mij om raad vroeg, dan zou ik korte metten maken met moeder en kind. (h~V wil gaan ; _7ufvrouw Bos plaatst zich in z~Vn weg .)
JUFVROUW BOS .

(legt haar deemoedige hooding of) Wat bedoelt ge, Mijnheer? Ik
heb recht to eiscben, ook namens de familie Querijn, dat u n u zegt
wat u meent .
SUZE.

them terugtrekkend) Gerrit, wat doet ze me scbrikken!
LYPSIUS .

Wat ik bedoel ? Dat uw broeder, mijnheer de advokaat van fijn
beschaafde vrouwen I de vader, en zij, die altijd toch maar een Juffie
blijft, de moeder is van bet kind bier aan huis .
EDUARD .

Schaam je . . . !
LYPSIUS .

Ik ben van daag naar den burgerlijken stand geweest . 't Heet daar,
dat bet kind in Duitschland geboren is op een reis, die Mijnheer en
Mevrouw Querijn deden, nadat ze vier jaren getrouwd waren geweest .
En nu kan bet bewezen worden, dat voor ruim zestien jaar datzelfde
kind, toen zoowat twee jaar oud, aan hun buiten dicht bij Amsterdam
is thuis bezorgd.
JUFVROUW BOS .

En indien dat werkelijk eens gebeurd ware, wie van ons zou daar
over bet m i n s t verbaasd moeten zijn ? (op Lypsius wb~zende) u, ja
u, die eens een vrouw met baar kind, dat bet uwe was, verstiet en
der armoede prijs zou hebben gegeven, zoo niet een ander beiden
had opgenomen en verzorgd .
LYPSIUS .

(eerst ontzet ; maar herstelt zich) Hoe aandoenlijk ! Maar ik hou
niets van aandoenlijkheid !
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JUFVROUN BOS .

Hoort ge nooit nit het verleden een stem, die u den naam van
Angelique Duval toefluistert? (z/ treed( near den achtergrond .)
EDUARD .

;ter zijde) Hoe kent zij die vrouw uit de demi-monde ? Zou zij
zijn wie ik dood geloofde ? Afschttwelijk ! ( 7ufvrouw Bosgaat peen ;
Eduard volgt hear .)

ACHTSTE TOONEEL.
1 .YPSIUS

en

SUZE .

LYI'SIUS.

(&'an zija ontzetten hekomen incur no ., verward) Ze zei „? maar
dat is alles voor jaren reeds afgedaan . . .
SUZE .

(lcoa ; en scherp) Ze zei zoo veel, dat we meer dan q ui t t e ziju .
School er dat in je verleden ? Je weest me altijd op de kleine shat,
die een jeugdige onbezonnenheid op miju goeden naam wierp, en je
hieldt me wijselijk den scharlaken vlek verborgen, die op je geheele
leven rustte . Voortreffelijk, beer gemaal ! Je speeldet eerst tegenover
mij voor zedepreker, en toen voor tyran . 0, de jaren van slavernij
hoop ik to vergeten in de dagen van vrijheid die aanstaande zijn!
LYPSIUS.

Heb je nu eindelijk uitgepraat ?
SUZE .

Om to beginner stel ik je voor, die manieren van blank-officier
of to leggen .
1.YPsIUS .

1k beveel je to zwijgen!
SUZE .

Ik zal zoo genereus wezen mijn lieve Stinette to verzoeken mij
je dochter of to staan.
LYPSIUS .

(conder eenig gezach, zelfs eenigzins verlegen) Maar Suze, geloof
je dan, dat bet kind bier aan huffs . . . ?
SUZE .

K a n zij 't niet zijn ? Kun je al je schatten van die snort wel
30
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overzien ? (hem van top tot teen opnemend) Een onttroond vorst is
toch een droevige figuur! Je dochter wil ik hij me hebben : bet zal
je nederig doen hlijven .

NEGENDE

TOONEEL .

De vorigen, QUERIJN .
QUERIJN .

(opkomend rechts ; wrevelig) 't Is of de heele waereld dol is geworden 1 Mijn vrouw zit bij haar ouwe k o n f i d e n t e en beiden
grienen om 't hardst. De filantroop heeft de groenten en vruchten
uit mijn tuin aan den hotelhouder in bet dorp, zeker tegen wat soeplootjens of aandeelen in zijn asyl, verkwanseld . Mijn adellijke buurman roept me over de schutting toe, dat ik op zijn lieven jongen
heb to passen en dat hij er niets verder van weten wil . Mijn broer
komt me tegen met een gezicbt als van een nihilist en jelui kijkt
hier me aan . . ! Mijn God, wat heb ik aan zulke gasten ! Ik mag
toch voor 't minst aanspraak maken op wat vriendelijkheid!
SUZE.

Dat mag je, arme belasterde man!
minachting op Gerrit been .)

TIENDE

(Zij

gaat met een blik vol

TOONEEL .

QUERIJN, LYPSIUS .

QUERIJN.

Wat is dat? Ben jij de baas niet meet? (h~V lacht) Nu, dat'sjou
zaak . Vertel me nu eens van o n z e zaken ! Ik had gedacht dat je,
uit stad teruggekeerd, me south hebben opgezocht .
LYPSIUS .

Dat zou 'k ook gedaan hebben als ik niet onderweg op een pad
had getrapt. Dirk, bet spant ; hoot, bet spant!
QUERIJN .

Wat? Hoe staan onze akties?
LYPSIUS .

Naar, boor! Maar ik geef den moed nog niet op . Ze z a 1 bakzeil
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halen ! Ze mag je vrouw niet spreken ; want dan is 't voor ons
allebei niet nit to houden . Beroerde historie, waar jij me in hebt
gebracht ! ( hij wil heengaan, Quern houdi hem tegen .)
QUERIJN.

Wat meen je ? Jij bent nog de dolste van alien . . ! (Lypsius glipt
been ; Mevrouw komt haastig van de andere zijde op .)

ELFDE TOONEEL .
De vorige, MEVROUW QUERIJN .

MEVROUW .

(haar man ziende in snikken uitbarstend) Dirk! (z!Y omarmthem .)
QUERIJN .

Mensch, wat overkomt je ?
MEVROUW .

Ik wil 't je vergeven, als je me alles bekent. Och, de mannen
hebben allemaal wel iets op bun kerfstok ! Als je maar niet in je
huwelijk die slechtheden hebt uitgehaald, dan wil ik je alles vergeven, want, Dirk, ik voel toch, dat ik je lief heb, al heb je ook wel
eens moeten denken dat bet niet zoo was .
QUERIJN .

Dat zegt zeker je konscientie .
MEVROUW .

Wei mogelijk, Dirk! Wat bad een mensch aan een konscientie als
't niet sprak . Vader zei altijd : in den winkel geen, maar in je buis •
kamer heel veel konscit=ntie. Maar je moet toestaan dat zij bier van
daan gaat ; bet kind wil ik als bet mijne blijven beschouwen .
QUERIJN .

Wat blief?
MEV ROU W .

En dan wil ik een verandering maken in 't bestuur van mijn geld
en je een deel van mijn inkomsten afstaan, zoodat je niet altijd zoo
dependent van me hoeft to wezen .
QUERIJN .

Dat 's een goed plan . En als dan die oude stokebrand . . .
MEVROUW .

Och, neen, vraag dat niet 7 Liever betaal ik wat je aan Lypsius
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schuldig bent. Maar je moet me eerst alles bekennen en me belooven,
dat dat ellendig kreatuur mijn huis verlaten zal . . . van avond nog . .'
QUERIJN .

(ongeduldig)

Maar, mensch, zeg me dan toch w a t ik bekennen

moet ?
MEVROUW .

W a t je bekennen m o e t ? ( driftig) Kort en goed : wil je afstand
van haar doen of niet?
QUERIJN .

Meen je Annaas goevernante ?
MEVRUUW .

(driftig) God vergeef me de zonde - ik zou haast vloeken. Ja,
d i e meen ik . . ! d i e moet hier van daan . . . dadelijk !
QUERIJN .

In 't geheel niet 1
MEVROUW .

Dus je hebt haar nog lief? (in tranen uitbarstend) 0, Dirk, dat
is mijn dood !
QUERJJN .

Je bent de dupe van een hallucinatie . Als ik dat ottwe wijf bier
had zou ik haar kunnen verscheuren .
MEVROUW.

Bezondig je toch niet meer! Is 't al niet genoeg, dat je bezig bent
je eigen vrouw to verscheuren? Maar wat je ook gedaan moogt hebben, 't zal jou schuld niet wezen ; want z ij zal je verleid hebben
door haar gladde tong . (hem eensklaps om den hall vliegend) Sta
dan ten minste toe, dat ik haar vriendelijk v e r z o e k hier van daan
to gaan .

TWAALFDE TOONEEL .
De vorigen, SUZE, daarna LYPSIUS .
SUZE .

(getuige van St~Vnljens liefkozingen) Overdrijf niet ; denk aan je

waarde als vrouw .
MEVROUW .

Je zult er misschien al van gehoord hebben . . . ?
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SUZE .

Ik weet alles ; k l a c h ten oaten niet, alleen d a d e n .
LYPSIUS.

(opkomende) Suze, loop dan toch niet langer voor me uit ! Ik zal
je alles verklaren . En jij, Querijn, speel me nu niet langer den huichelaar, maar beken !
QUERIJN .

Nu h ij ook ! (hij wil gaan .)
LYPSIUS .

Neen, niet van je plaats !
SUZE .

(tot Mevrouw die erg zenuwachtig is) Ik kan me begrijpen dat je
gesehrokken bent. (tot de beide heeren die de dames tegen willen houden ; met gezach) Laat ons gaan ! In oogenblikken als deze verstaat
de vrouw de vrouw bet best !
MEVROUW.

(onder het heengaan) Kon ik ook maar zoo iets zeggen ! Wat moet
dat van binnen lucht geven !

DERTIENDE TOONEEL .
QUERIJN, LYPSIUS, later ADEMA .
LYPSIUS .

Welnu, dan tusschen ons beiden
QUERIJN .

Juist .
LYPSIUS .

Je bent dom geweest en wilt op eens leep worden door er mij
voor to doen opdraaien .
QUERIJN.

Zijn dat beurstermen ? Ik versta ze niet .
LYPSIUS .

Dat je tot zoo'n avontuurtjen komt, dat kan ik begrijpen ; maar
dat je 't deedt zooals je 't deedt was vervloekt stom ; en dat je, nu
bet uitkomt, bet op mij wilt doen neerkomen is gemeen, versta je,
oude vriend ?
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QUERIJN,

(hem b~l de schouders vattend en in de oogen starend) Ben je waarachtig bij je zinnen ?
LYPSIUS .

(zick loswringend) Maak goed tegenover mij wat je bedorven hebt!
Je weet heel goed, dat ik die zaak met Angelique Duval v6or mijn
huwelijk al heb afgedaan . Als jij zoo'n zaakjen voor eigen rekening
voortzet, geef het dan geen hoofd in mij n grootboek, hoor! Ik
vorder nu dat je die verlepte pinxterbloem voor de moeder van je
Anna erkent .
QUERIJN .

Denken ze dan . . ?
LYPSIUS .

Suze verdenkt mij van een zwakheid en permitteert zich uit den
band to springen waar ze i n moet blijven .
QUERIJN.

Stijntjen verdenkt m ij, en van daar die herhaalde omhelzingen !
LYPSIUS .

Niet ten onrechte dunkt mij .
QUERIJN .

Och kom, hou je maar niet zoo onnoozel !
LYPSIUS .

Wat, geloof jij dan . . ?
QUERIJN .

Railleer niet langer . . . jij bent immers . . ?
LYPSIUS.

Neen, neen, neen ! - We zijn allebei in een mooie pozitie. Men
verdenkt ons . . . zonder reden, maar . . .
QUERIJN.

't Kon waar wezen, wil je zeggen . . . Dat verwenschte verleden !
LYPSIUS .

Leg dat niet ; 't had zijn v6or toch ook .
QUERIJN .

Maar 't kan niet blijven zooals 't is . Annaas reputatie . . .
LYPSIUS.

En de mijne tegenover Suze.
QUERIJN .

En dan Stijntjens hartelijkheden . . ! (Adema komt opgewonden op .)
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ADEMA .

Beste vrienden, ik heb een oratie gehouden in de dorpsschool met
het grootste succes ! Al de notabelen present ! Twintig aandeelen geplaatst! Daverende toejuichingen toen ik zei, dat vriend Querijn den
grond gratis afstond .
QUERIJN .

(woedend) Nooit !
ADEMA .

en (op Lypsius wijzende) dat een steunpilaar van de Amsterdamsche beurs voor al het meubilair van het asyl zou zorgen .
LYPSIUS .

Dat kun je begrijpen !
ADEMA .

Ik ben zeker van mijn intieme vrienden, riep ik . E e n maakte er
oppozitie ; 't was je bunrman, Jonkheer van den Engh . . bekrompen
verstand . . . laag voorhoofd . . . stompe kin . . . fletsche oogen . . .
LYPSIUS .

De rest schenken we je . Hartelijk geluk met je triomf l
QUERIJN .

Waarachtig niet. Ik heb meer dan genoeg van den indringer, die
over mijn roerend en onroerend eigendom beschikt .
LYPSIUS .

Hij heeft gelijk met dat to doen .
QUERIJN.

Waarachtig, dat 's kras
LYPSIUS .

Hij heeft op zijn beide vrienden gerekend, zooals die beide vrienden op hem .
ADEMA .

(geroerd) Dank . hartelijk dank ! Zoo ge in mijn binnenst kondet
lezen . . . !
LYPSIUS .

Dat kunnen we, dat doen we! Je wilt ons van dienst wezen . Luister,
wat je voor ons kunt doen . Je gaat straks naar de dames, omhelst
Jufvrouw Bos hartelijk . . .
ADEMA .

Heilig niet !
LYPSIUS,

En zeg op je aandoenlijksten toon, dat je je eindelijk bet verleden
herinneren wilt . . .
ADEMA .

Dat kan ik niet, want dat is onwaar .
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VEERTIENDE

TOONEEL .

De vorigen, FRITS, late: JACQUES, acleter de schermen .
FR ITS .

Zoo, vind ik jelui hij mekadr ? (h~i niest) Ik ben aan 't kamillen
drinken gegaan, maar 't helpt niet . Mijn Pa wil niet meer hebben
dat ik bier kom,
QUERIJN .

Ik evenmin .
FR ITS .

Ze zeggen dat Anna op den weg is gevonden . Maar wat kan in ij
dat schelen ? (tot Lypsius) En jonw jongen zeit -- maar then zal
ik laten afranselen . (hij niest.)
LYPSIUS.

Probeer dat eens . . .
FRITS .

Zeg hem dat hij zich schuil houdt .
JACQUES .
(onzichtbaar, Iuide roepend)

Waar is de lummel ?
FRITS .

(de vlucht nemend naar links in het bosch)

Beroerd

VIJFTIENDE TOONEEL .
EDUARD, MIEVROUW en SUZE, daarna JUFVROUW SOS en
ANNA ; ' t is schemeravoeed gereworden ; de moan, onzichtbaar acle-

De vorigen,

ter het bosch, werpt een bleek licht op den achler; rond.

EDUARD .

Ja, dames,
dat 's vooral een gebrek in ons goed maar klein landtjen : a 1 1 e s
wat nit den vreemde komt to prijzen . . .
(den arm gevend aan beide dames ; onder het opkomen)

SUZE,
(sentimenteel)

Wat heerlijke maneschijn ! 0, dat zacht en magiesch

licht 1
EDUARD .

Ik heb eens bij de Niagara zoo'n maneschijn bijgewoond .
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MEVROUW .

't Is toch almachtig plezierig zoo veel gezien to hebben ! ( 7ufvrouw
Bos en Anna komen links van den aclztergrond op . Z~j willen bij het
zien van 't gezelschap teruggaan, maar Adema, door Querijn en Lipsius daartoe gedwongen, goat beiden legemoet en leidt ze naar den
voorgrond, waar de anderen in een druk gesprek z~n .)
SUZE .

Maar om zoo de avondstilte to kunnen genieten, Stinette . . !
EDUARD.

Moet men een stormachtig gister hebben gehad, meent Mevrouw ?
ADEMA .

(door Quergn en Lypsius reeds herhaal(Iel~k aangemoedigd) In
Godsnaam dan ! (op Stijntjen afgaande en haar hand grijpend en
drukkend) Lieve Stijntjen, laat bet tusschen ons weer zijn als in bet

verleden !
MEVROUW .

I3emelsche goedheid ! (naar Querijn snellende) Bescherm je vrouw
tegen dien onverlaat .
LYPSIUS .

(ter zijde) Domkop, voor niets to gebruiken !
ADEMA .

Deem me niet kwalijk, Stijntjen . .! Ze hadden me gevraagd . . (tot
Quern en Lypsius) Ik heb jelui wel gezegd dat ik 't niet doen kon .
SUZE .

Men moet zich van daag over niets verbazen ! ( met minachting
richt zij het oak" op L)psius, die haar nadert, maar dien z~V den rug
toekeert ; seer lief tot Eduard) Vertel ons lets van dat stormachtig gister !
ADEMA.

(tot .7ufvrouw Bos) Ik had bet eigenlijk tegen u moeten zeggen . . .

och die distrakties !
JUFVROUW DOS .

Wat, Mijnheer t'
ADEMA .

Dat ik me 't verleden herinner zeker om den wille van dat lieve kind!
ANNA.

Oom gnat vertellen. U
zult hooren hoe prachtig hij dat doet - bijna zoo goed als u . Ik ga
stoelen halen.
(tot Yufvrouw Bos, die keen soil gaan)

444

JUFVROUW BUS .

MEVROUW.

Ja, laat hij vertellen, dat zal ons een verzetje geven ! (de dames
plaatsen tick np de stoelen, die Anna uit de but Izaalt, door 7ufvrouw
dos daarbij geho pen, en rechts op den voorgrond ter z!Vde van de bank
rangschikt. Quern en Lypsius staan ter linkerz !Vde van de bank zacht
to praten . Adema doet Anna in den kring nederzitten ; Jufvrouw Bos
staat aan den ingang der inwendig geheel donkere hut . Eduard, een
weinig ter zijde getreden, staart haar doordringend aan .)
SUZE .

Mijnheer Eduard, wij luisteren !
QUERIJ` .

(zacht lot Lypsius) Dus ik ben kommissaris .
LYYSIUS .

En eigenaar van honderd aandeelen . Hier is je rekening-koerant ;
teeken die straks. (ter z~ide) Dan is hij binnen .
MEVROUW .

Anna, ik won dat je naast mij kwaamt zitten .
JUFVROUW ROS .

(door niemant opgenzerkt aan den ingang der hut, Zoaarin zij gedurende Eduards verhaal schuilt) Anna-lief, zou je je Mamaas dikke
ehdle niet halen ? Mama zal het onder de boomen to koud krijgen .
ANNA.

U denkt altijd toch om alles !

(z~i goat lzaastig keen .)

MEVROUV .

T o c h goedhartig
SUZE.

Zooals die vrouwen altijd zijn .
lippen .

(tot Eduard)

We hangeu aan uw

LYYSIUS,

(ter sijde) Die twee kennen mekakr van vroeger ! Goed zoo !
EDUARI) .

(tegen den boon geleund ; de heeren achter de stoelen der daines ;
zfn Loon is ironiesch) Toen ik, na reeds jaren geleden, in New-York

aankwam, had ik geen penning ; mijn laatste dollar was me op de
loopplank door een pickpocket gerold. Een prachtige gelegenheid om
het wecr eens met het spel to beproeven ! Ik deed het niet. Ik had
me, toen ik aan boord ging, voorgenomen alleen to werken met
en to steunen o p eigen kapitaal, en dat kapitaal was : het beetje
brein in mijn hoofd en de enkele dollar, then ik eerst als kondukteur
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van een omnibus, toen als geheim agent der policie - in Parijs zou
men 't to o u c h a r d noemen - en later als joernalist verdiende .
Ziet ge (dc heeren aanziende) er is eenig onderscheid tusschen geld
winnen engeld verdienen ; tusschen arbeid en spel .Mijn
inleg - de Heeren vinden 't misschien aartsdom - was altijd geevenredigd aan de uitkomst, zoodat ik het genot van den angst en
de weelden der gewetensdobberingen moest missen en niet eens het
plezier had het verlies van een ander in den zak to dragen . 0, dat
moeielijk voortstrompelen van den arbeid tegenover de stoomsnelle
vaart van het dobbelspel, vrienden !
LYPSIUS .

t Heeft er veel van of hij ons gaat lessen .
MEVROUW.
(half laid tot Suze)

Erg droog.
EDUARD .

Ilet meest werden mij de genietingen van bet spel nog herinnerd
toen ik tooneel-recencent werd . 't Was of ik altijd aan een feestdisch
aanzat en voortdurend zat to toosten . Ik greep menig artieste bij de
vaische krullen en zette hem een doorne- of lauwerkroon op, geheel
naar den eisch van het oogenblik . 0, het schoon beroep! Ik zou er
zelfs geen filantroop of beunhaas in effekten voor willen zijn !
ADEMA en LYPSIUS.
He?
MEVROUW .

Wat je daar deedt hadt je hier ook kunnen doen .
uit je land gegaan ?

Waarom dan

EDUARD .

Om de vrouw . Ah, de vrouw . . !
SUZE .

Hebt ge er clan vroeger hier zulke verschrikkelijke ontmoet?
EDUARD .

Pardon, Mevrouw ! Zulke aanminnige . . . maar dat zijn juist de
verschrikkelijkste! De vrouw, die een groenen bril draagt of wier
oogen verdienen gebrild to zijn, en in hoofd en hart een heelen
kathechismus mee draagt is niet verschrikkelijk ; ze is bestemd om
een goede huismoeder to worden, kinderen op to voeden, die misschien in den hansop al professortjens zijn . . .
MEVROUW.

Wat vertelt hij toch ?
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SUZE,

(geinelijk) Onzin !
EDUARD .

zulke vrouwen zijn de olmen en de eiken en de dennen van
het bosch, in welks schaduw men wat gaat uitrusten en . . . zich misschien verveelt . . . Er zijn evenwel andere, in wier oogen een hemel
van geluk straalt en de hartstocht vonkt . D i e vrouwen zijn gevaarlijk, ja, verschrikkelijk ; ik vergeleek ze wel eens bij de bloemen,
(lie men hewondert . . .
. .

JUFVROUW BOS .

(tot den ingang der hut getreden) En die men vertreedt . (alle zien
verbaasd om.)
EDUARD.

Omdat men er door vergiftigd is, (van toon veranderend ; ernslig.)
Ik heb eens zoo'n schoone maar verraderlijke hloem gekend . . . Slechts
met moeite ontvluchtte ik haar geur, die ook mij dreigde to vergiftigen .
JUFVROUW BOS .

(uit de hut tredend, terwijl het v(lle maanlicht op haar valt ; al
de anderen zijn in de schaduw ; met kracht en zich in haar voile
len„ to opheffend) Dat is niet waar
EDUARD .

(naar haar toetredende, met minachting ; laid) Eindelijk heb ik

u dan toch het masker doen vallen, intrigante !
JUFVROUW BOS .

(met gebroken stem) Gij zijt wreed! (Z~i steunt zich aan een boom .
Eduard wendt rich of en keert tick maar de anderen, aie opgerezen
zJn en haar met minachting voorb~igaan, terw#l ze vertrekken . Aileen
gehleven en op de kniee'n vallend) O God, dat verleden . . . . ! Kan
zelfs een geheel leven van boete niet reinigen ? ( De gord~in vail.)

V.
Ilk ,, emeubetde salon . causeuses en sofa . Groote tafel in het midden,
waarom been eenige stoelen . Ter. linker- en rechterzjde ramen
en deuren ; op den achter rond een vleugeldeur, toeganggevende
tot een anderen salon, die gesloten is . Frissche bloemen in sierlijke
gotten voor de ramen ; boeketten op de tafel ; easy-chairs en kleine
tajel6iens .

EERSTE TOONEEL .
I.Yrsius links, ADEMA rechts van liet tooneel, ieder een koerant
in de hand, op een easy-chair met een klein tafeljen
naast zich .
LY PS IUS.

(lezende) „De diamantvelden der Maatschappij El-dorado bestaan
slechts in de verbeelding der oprichters . De schrijver dezer regelen
kent de zoogenaamde ingenieurs, die voor rekening van eenige NewYorksche bankiers bet terrein onderzochten en de edelsteenen vonden, die zij er zelven hadden neergestroold ." Dat 's to erg . (ter
zgde) Toch bij tijds mijn aandeelen opgeruimd !
ADEMA.

(met emfaze lezend) „'t Gedijt den Heer Adema, onzen gevierden
en beminnelijken filantroop, tot onverwelkbare eer, geslaagd to zijn
in de stichting van een asyl voor ongehuwde dames, waaraan zulk
een groote behoefte bestond ." (voor zich) 't Is goed, he? Ja, 't is me
altijd gezeid dat ik met de pen best to recht kon .
LYPSIUS .

(lezende) ,Het doel van mijn schrijven is, de oogen der lichtgeloovigen to openeu, opdat zij nog iets van hun uitgelegd kapitaal
trachten to redden " Mosterd na den maaltijd, wijsneus!
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ADEMA.

Zeg je iets ?
LYPSIUS .

Neen . (voor zich) Ja, ja, dat komt nit. Gister sprak hij er me van,
zijn broeder to zullen waarschuwen, i n d i e n hij er belang bij mocht
hebben . Venijnige zet van then Amerikaan ! Maar zijn broertjen loopt
er juist in .
ADEMA.

(ter z~ide) Wat zit hij toch in zich zelven to mompelen
LYPSIUS .

(luid) Je schijnt veel piezier to hebben .
ADEMA .

(tot L}psius) Luister! Onder de berichten nit de hoofdstad, komt
het navolgende voor : ,Het gedijt den Heer Adema, onzen gevierden
filantroop . . ."
LYPSIUS .

't Komt zeker onder de rubriek : ingezonden, voor . Handig, hoor!
Ik kan begrijpen dat je plezier hebt . 1k heb ook plezier en ook over
een ingezonden stuk.
ADEMA .

Wanneer mag ik beschikken over de twee honderd rijksdaalders . .
Je weet we] voor het meubilair . . .
LYPSI US .

Ik weet van niets,
ADEMA .

Gister . . . zei je toch . . .
LYPSIUS .

Grooter ezel heb je je nooit getoond . (7acques komt binnen met een
grooten bundel bloemen, waaronder rozen en lelietjes van dalen.)

TWEEDE TOONEEL .
De vorigen, JACQUES .
LYPS [US .

(tot 7acques) Zeker voor je kollektie ? (tot Adema) lie jongen is
dol op gedroogde kruien als anderzins . . .
ADEMA .

Thuis op mijn binnenplaats heb ik een ortis quinque-folia .
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JACQUES .

Wij noemen bet veel eenvoudiger : een wilden wingert . Ik feliciteer u met then schat. (h~V ziet herhaaldelkk am zich been .)
LV PSIUS .

Kijk maar zoo niet, ze is er niet . (valsch gemeedelijk) Des die
bloemen zijn voor dat lieve kind?
JACQUES.

(met vuur) Ze schildert, Papa, naar de natuur. Ik beloofde . . .
LYPSIUS.

Haar to helpen, niet waar ? (de ander kniki toestemmend) Kom even
mee, mijn jongen ; ik heb je iets onder vier oogen to zeggen . (beiden links af.)

DERDE TOONEEL .
ADEMA, dan QUERIJN en HENDRIK .
ADEMA .

(bezig z~Vn rekening op le maker) ja . . . vijf duizend vijf honderd . . .
en dan de grond voor niets en de opbrengst der twee loterijen . (met
de oogen omhoog) Gelukkig, dat ik dit weer heb mogen doen . .
QUERIJN,

(bij bet opkomen tot Hendrik den kneehi) Waar is jufvrouw Bos?
HENDRIK .

Boven op haar kamer .
QUERIJN.

Vraag of mijn broer hier wil komen . Waar sta je nog op to wachten?
HENDRIK .

De baas vraagt welke groenten Mijnheer van middag op tafel wil .
QUERIJN .
Laat hij dat aan mijn vrouw vragen .
HENDRIK .

Mevrouw heeft laten weten, dat hij 't voortaan u moest gaan vragen . En de keukenmeid won graag van Mijnheer hooren . hoeveel
gasten er uit het dorp van middag komen eten .
QUERIJN .
Gasten uit het dorp
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HENDRIK .

\lijnheer Adema heeft me vijftien invitaties laten doen .
yUERIJN

(Adema opmerkend) Wat boor ik ? lk spreek je later wel. (Herrdrik
of, tot Adema) Dat gaat to ver, \Iijnheer ! Op een deel van mijn grond
leg je beslag, over mijn moestuin regeer je al, en nu over mijn huis !
ADEMA .

Bedaar, vriendlief ! De goede menschen in bet dorp hebben mij
zoo krachtig ondersteund in mijn liefdewerk, dat ik van mijn kant
toch ook iets moet doen .
QUERIJN .

Een lieve manier om van uw kant iets to doen ! lk wi1 niet meer
door je geplunderd worden . Ik zeg je de gastvrijheid op
ADEMA.

Ik zal gaan, vriendlief, maar niet voor dat ik mijn plicht tot bet
einde toe vervuld heb ! Ik leef voor bet heil van anderen . Me dunkt,
wat ik van je vraag ten behoeve van je naaste is toch niet veel . Beschik wederkeerig geheel over mijn persoon ! Vriend Lypsius, een
edel trouw hart . beloofde ik met zijn vrouw to gaan spreken ; wil
ik bet met de uwe ook doen ? Of ben je met Stijntje al in orde?
QUERIJN.

Nriets is in orde . 't Is bier een warboel om er niet nit wijs to kunnen worden Tot je vertiek van bier kun je je familiaren toon met
mijn vrouw blijven volhouden . Zelfs mijn domestieken spreken van
je oude vriendschap voor Mevrouw Querijn .
ADEMA.

Voor jaren reeds was ze mijn lieve vriendin . . .
QUERIJN.

Je hadt de imprudentie dat gister in 't publiek to zeggen . Ik wil
hebben dat je er voortaan van zwijgt !
ADEMA,

Overdreven bescheidenheid van uw kant .
QUERIJN .

je bent gek . . .
ADEMA .

Ik moet en ik wil erkentelijk wezen . Zoo ik mijn naai- en breischool voor vrouwelijke idioten . mijn ,te huis" voor verlaten baboes
hebben kunnen openen als z ij mij niet had geholpen ?
QuERI J v .
Je hebt gelijk -- je kunt er niet dankbaar genoeg voor wezen en
daarvan niet to sterk doen blijken . . . (ter z 'de) Laat hij haar maar
bet hof maken, dan loop ik vrij .
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VIERDE TOONEEL.
Dc vorigen,

LYPSIUS.

LYPSIUS.

(met een kamersleutel in de hand) Zie zoo, de jongen zit aehter slot .
QUERIJN .

{acques ?
LY I'SIUS .

Met een zacht lijntjen mecgetroond naar mijn kamer en toen bet
slot orngedraaid ! Hij vindt er boeken en zal zich niet vervelen, en
bier verveelde hij ons .
ADEMA .

Dat moet je niet zeggen . . . bet is een alleraardigst jongmensch.
LYPSIUS.

Dat is hij ook . hij heeft er ook geld genoeg voor gekost ; maar
hij moot niet meer met dat meisjen bier aan huis . .
QUERIJN .

Ah zoo ! Een engagement vind je onmogelijk . . .
LYPSIUS.

Vraag je dat nog ?
QUERIJN .

Dus je geeft daarmee to kennen . . . ?
LYPSI US .

Natuurlijk : dat Anna niet de dochter is van M e v r o u w Querijn .
QUERIJN .

Begin je al weer?
LYPSIUS .

Dus beweer jij nn weer , . ?
ADEMA .

(tot Quern) Och, zeg ons, je beste vrienden, nu toch eens de
waarheid!
QUERIJN .

Den aartsvader fob op zijn mesthoop ga ik benijden. Zijn vrienden waren liefdezusters in vergelijking met de twee intimes, die ik
de eer heb mijn gasten to noemen en die niets anders doen als me
kongesties bezorgen van ergernis!
ADEMA.

Bedaar ! Maar wij begrijpen werkelijk niet . . .
31
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QUERIJN .

Ik ook niet.
LYPSIUS .

Heeft je broc r gezegd . . ?
QUERIJN .

'k Heb hem sinds gister niet gesproken .
LYPSIUS .

Maar dan dat mensch . . . de vriendin van . . .
QUERIJN.

Jon vroegere vriendin ? Niet gezien na dat schandaal van gisteravond. 't Huis schijnt wel uitgestorven . Anna heb ik ook nog niet
gezien . Waar die zit . . ? (warm) Het lieve kind!
ADEMA .

(tot Lypsius zacht) 't Is bepaald z ij n dochter, hoor!

VIJFDE TOONEEL.
De vorigen, HENDRIK .
HENDRIK.

Mijnheer, de baas komt zeggen, dat de oude Jonkheer over de
schutting hem heeft toegeroepen op den Jonker to passen, want die
is met een geweer onze plaats ingegaan .
QUERIJN.

Laat hij zelf op then slungel passen .
HENDRIK .

Ja, maar 't was op den jongen heer Jacques gemunt .
LYPSIUS.

Wat ? De jongen heeft me zooveel geld gekost, en hij zou gevaar to open . .?
QUERIJN.

(tot Hendrik) Wat heb je daar ?
HENDRIK .

Een telegram . . . voor u .
QUERIJN .

Was daarmeC begonnen ! ( hij teekent het refu ; Hendrik af ; h
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leest) ,Commissaris-vergadering maatschappij E1-dorado to 12 uur paniek . . . daling 30 percent ." (tot Lypsius woedend.) Daar weet jij van !
LYPSIUS .

In zaken word ik niet boos ; scheld maar als je dat Iucht kan
geven . Ik kan begrijpen dat je 't benauwd krijgt . Dank het je allerliefsten broc r, die a la baisse spekuleert en door zijn lasterlijk krantgeschrijf jou en mijn aandeelen naar beneden gooit ! (Stijn jen komt
op in een hater mooiste toiletten, maar gebogen en met roode oo ;en ;
haar ziende, Adema onder den arm nemende) Ik heb lucht noodig ;
ga met me mee !

ZESDE TOONEEL .
QUERIJN, MEVROUW .

QUERIJN .

(Lypsius naoogend) Dief in een heerenrok !
MEVROUW .

(de hand op z jn schouder leggend) Dirk ! Je hebt me sedert gister
nog geen enkel goed woord toegesproken . Je hebt toch van morgen
al gemerkt, dat ik je voor baas van 't huis wil doen doorgaan . Maar
beken me nu alles ! Arme man ! Je hoofd, he ? Maar nu z a 1 zij
weg, die je zoo ongelukkig maakt !
QUERIJN .

(uitbarstend) Och, zeur me toch niet langer aan het hoofd !
MEVROUW .

(drifti,,) Dirk ! (zich inhoudend ; lief) Dirk !
QUERIJN .

Neem liever voortaan je meer in acht tegenover je vriend den
filantroop, die veel to familiaar met je is 1
MEVROUW .

(verrukt) Je bent jaloersch !
niet lang meer to wezen .

Wees jij 't maar, dan hoef i k bet

QUERIJN .

leer z~Vde) Nu wordt ze n o g bartelijker 1 Maar, domkop, die ik
was, dat is mijn redding ! (luid) Ik ontken niet meer ; maar ik breek
met mijn verleden 1 (warme onzhelzing van Mevrouw) Dus je wilt
voortaan . . . ?
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MEVROUW .

De helft van mijn inkomsten je afstaan.
QUERIJN .

Lieve vrouw !
MEVROUW,

't Kind houden we . Roep nu je broPr en laat die . . .
QUERIJN .

Naar den Notaris gaan . (h# wil gaan.)
MEVROUW .

Straks - maar eerst dat mensch naar bet spoor brengen . . . En
zeg me eens : hoe beet bet scbepsel eigenlijk . . . ? God weet wat voor
vuil ik jaren lang in huis heb gehad! 0, 't is om razend to worden . . !

ZEVENDE TOONEEL .
De varigen, TOONTJEN .
TOONTJEN .

Stijntjen, vindt je goed dat Annaatjen haar wit kleedtjen aan doet ?
MEV ROU W .

(bits) Ja wel !
QUERIJN .

(bij het heengaan tat zjn vrouw) Ik ga je boodschap doen
dan , . . ( op Toon wijzende) zij van daag stellig bet huis nit

- en

ACHTSTE TOONEEL .
De vorigen, zonder QUERIJN.
TOONTJEN,

Bet kind is er op gesteld en ze doet van morgen al niets als builen .
MEVROUW.

Z ij heeft er geen reden toe, maar i k . . .
TOONTJEN .

Ze was van morgen vroeg al bij die ellendige stakkert . Br . . .
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wat was die gister avond bleek toen ze de trap opklom . . I Waarempel, ik dacht een geest to zien !
MEVROUW .

Beklaag haar nog - als fk nog klaagde . . !
TOONTJEN.

Daar heb je toch niet veel reden toe . Z ij heeft niemant en jij . eerst mij en dan je man, then je bezig bent to bederven .
MEVROUW .

Als ik daaraan denk . . ! hoe ik zoete broodtjens moet bakken . . !
En waarom ? Alles jou schuld !
TOONTJEN .

Stijn, kind, ben je van streek ?
MEVROUW .

Jouw schuld, zeg ik je . . . Had je Gerrit niet gezeid . . . ?
TOONTJEN .

Je man keerde me 't binnenst buiten van kwaadheid ; bet beste
mensch had niet anders gedaan .
MEVROUW .

Goed ; maar nou kun je optrekken ; je moet bier van daan Dirk wil het .
TOONTJEN .

Ik ga niet . Waar Stijn is blijft
kaerel !

Toon .

Zoo'n onbarmhartige

MEVROUW.

Neen, nu zeg i k dat je gaan moet .
TOONTJEN .

Neen, schepsel, je hebt je zinnen niet bij mekadr !
MEVROUW.

Ik, Mevrouw Querijn van Rustenburch zeg je de dienst op . Zouden ze me nu allemaal op den kop zitten ! Jij gaat, omdat i k wil
hebben dat je gaat ; omdat ik geen babbelkous kan uitstaan, geen
ouwe doe-niet, geen kwaadspreekster, geen stokebrand tusscben man
en vrouw, want dat was je . (Toon blijjt stokstijf haar aanstaren)
Nu, wat scheelt je ? barst los, liever dan zoo stom to staan kijken !
Wat heb je ? Wat prevel je . . ?
TOONTJEN .

1)at ik niet meer geloof, dat een mensch van verdriet kan sterven ;
want anders had ik hier dood moeten neervallen . Maar nou is 't nit
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met ons, voor goed nit. Ik hield almachtig veel van je ; maar
zie je, nou doe ik net als je tuinbaas, die wkt gauw bet onkruid
weet to wieden ; ik trek bet mijn hart uit . Denk je dat ik e en traan
laat ? Het mocht wat ! Contrarie van then -- ik lath - ik heb
plezier - ik word heelemaal vrij . (z~ gaat naar de deur. )
MEVROUW .

(half luid) Toon ! Toon
TOONTJEN .

(b~W de deur) Ik ga pakken ; maar jij zult van hartseer de tering
krijgen .
MEVROUW .

(ter zijde) Hou je konstant, Stijntjen ! Dat ouwe trouwe schepsel . . !
Neen, 't blijft er bij ! (Toon verdzv~Vnt door de deur rechts) Wat doe
je al niet voor zoo'n zondaar als hij je man is !

NEGENDE TOONEEL.
MEVROUW, ADEMA .

ADEMA.

(links opkomend) Dus vind ik je toch eindelijk eens alleen, lieve
vriendin ! (Mevrouw groet hem heel vriendel~Vk) Je staat bet me toe ?
(hi/ neemt haar hand en kust die .)
MEVROU W.

(ter z~de) Wat zou Dirk jaloersch wezen als hij 't zag !
Waar is mijn man?

(luid)

ADEMA.

Aan 't twisten met Lypsius . Deze schijnt een heel leepen zet gedaan to hebben . Hij heeft je man oolijk bij den neus gehad ; maar
ik bemoei me niet met een ander mans zaken . Ik kwam u, Iiefste
vriendin ! - zouden we niet gaan zitten ? - verzoeken een penninksken of to zonderen voor . . .
MEVROUW .

De woekeraar zal betaald worden ; maar hij komt nooit weer o p
Rustenburch . In Suze heb ik me ook bedrogen .
ADEMA.

Maar dat alles zal u wel niet beletten - allerliefste vriendin, als
we eens daar op de sofa gingen zitten? - om van uw schatten . . .
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MEVROUW .

(gnat op de sofa zitten, ferwijl h
naast haar wil plaats nemen)
Neem daar een stoel en zeg me wat je hoorde .
ADEMA .

Van mijn naasten spreek ik nooit kwaad .

TIENDE TOONEEL.
De vorigen, ANNA geheel in 't wit, een enkele roos in 't hair,
met JACQUES in druk gesprele opkomend en de beide anderen op den voorgrond niet bespeurend.
JACQUES .

Och, je schreit nu al weer !
ANNA.

Ik kan 't niet helpen, Jacques ! Och, mijn lief tweede moedertjen
is zoo diep ongelukkig . Ik kwam zoo als gewoonlijk vroeg in den
ochtend bij kaar . . . ik vond kaar heelemaal in het zwart ; 't was
de diepe rouw, zei ze op een toon, dien ik nooit vergeten zal . Ze
vroeg of ik me van daag geheel in 't wit won kleeden . . .
JACQUES .

Je houdt veel van haar?
ANNA .

Meer dan van iemant anders - behalve mijn ouders natuurlijk .
JACQUES .

En ik heb aan niemant zoo'n hekel, juist omdat jij zooveel van
haar houdt . Och, Anna, al weer tranen ! Mag ik ze afvegen? lk
kan ze niet zien . (h~Y neemt haar zakdoek en brengt then aan haar
oogen, terw~Vl hij zich tot haar over buigt .)
ANNA.

Goede Jacques ! ( spreken verder zacht .)
MEVROUW.

(tot Adema, die steeds dichterb~j is geschoven) Maar dat zal niet to
betalen wezen . Dat monster! Mijn armen man zoo to bestelen, want
die is een stumpert in geldzaken!

458

JUFVROUW BOS.

ELFDE TOONEEL.
De vorigen,

QUERIJN

en LYPSIUS in heftige woordenwisseling
rechts opkomend.
LYPSIUS.

Maar deze buitenplaats, hoorde ik daar joist, staat op jou naam ;
die is me er goed voor .
QUERIJN .

Het doet me nu plezier dat er al een hypotheek op ligt.
LYPSIUS .

(7acques ziende) \Vat is dat? (hij voelt naar den sleutel en lraalt
then to voorschiin) Kwaje jongen
MEVROUW .

(tot Adema) Maak me nu het hof . . . gauw . . . dadelijk!
JACQUES,

Ik vond Mamaas chhle en uw mi-saison ; die twee aan elkander
gebonden waren joist lang genoeg om me op den grand to brengen .
Ik wou niet hebben, dat die melkmuil van hier naast, then ik hier
naar toe zag komen, weer in huis kwam . Ik heb 't hem voor goed
verleerd . Hij is voor weken kreupel .
ANNA .

(door haar tranen been glimlachend) Arme Frits! Nu nog kreupel ook!

TWAALFDE TOONEEL
De vorigen,

SUZE

Met

EDUARD,

die er bleek en ernstig uitziet.

SUZE .

(tot Lypsius) Een nieuwe onhandigheid van je kostte me miju
chdle .
LYPSIUS.

Koop een nieuwe, lieve ! ( zachter) Je krijgt een buitenplaats bo
vendien . . . Mijn spekulatie is gelukt .
SUZE.

(Zj, Mevrouw Querijn en Adema omringen Eduard) Spreek nn !
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MEVROUW .

Voltooi je werk, zwager! Breng haar het huffs uit!
QUERIJN .

Eduard, de oplossing! 't Is een baaiert en ik ben er midden in!
LYPSIUS .

Verklaar . . . !
ANN .\ .

Maar over wie wordt er toch gesproken?
EDUARD .

Anna-lief, zou je even hier naast willen gaan?
LYPSIUS .

Maar alleen !
QUERIJN .
(met

De Notaris is daar met twee ge-

beteekenis tot Mevrouw)

tuigen .
MEVROUW .

Eerst moet z ij weg wezen, lieve man !
me! . . . lief wezen, hoor!

( zacht tot Adema)

Naast

(door de deur ter linkerzlide treedt 7ufvrouw Bos, geheel in 't
zwart gekleed, binnen . Allen, behalve Eduard en Anna, waken
onwillekeurig terug met teekenen van minachting .)

DERTIENDE TOONEEL .
De vorigen, JUFVROUW BOS .

ANNA .
(naar haar toeijlend)

Goed dat u komt 1
EDUARD.

(Anna h~V de hand nemend) Ik

heb een oogenblik met Jufvrouw

Bos alleen to spreken . . .
JACQUES .

Maar . . .
EDUARD,

Je moogt met haar gaan .
zeker teruggevraagd?

(tot hem fluisterend)

Je hebt je brief
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JACQUES.

En verscheurd .
(Anna ondervraagt 7ufvrouw Bos met de oogen .)
JUFVROUW BOS.

Ga, mijn kind!
niet gedacht . . .

(Anna af, daarna sluipt

acyues weg) Ik had

SUM
Ons aan to treffen? wel mogelijk .
MEVROUW .

Ik heb on de gelegenheid je ten aanhoore van alien to zeggen . . .
EDUARD.

Pardon, dames! Laat mij aller tolk wezen, maar dan in een tete
a tete . itot 7ufvrouw Bos) Ik verzoek u een oogenblik gehoor .
(tot Quern) De gastheer houde mij de onbeleefdheid ten goede!
(Quern verzoekt alien hem le vol;en ; de dames aarselen, met een
zweem van ironie) Waarlijk, u aller verklaarbare weetgierigheid zal
bevredigd worden ; de sfynx z a I spreken . (zij verlrekken .)

VEERTIENDE

TOONEEL .

EDUARD, JUFVROUW BOS.

EDUARD .

(van toon veranderend ; hoog) Caroline van Beek, ge hebt de
kleur van uw kleed goed gekozen .
JUFVROUW BUS .

Het is mijn reiskleed, Mijnheer 1
EDUARD .

Juist ; het is goed, dat uw reiskleed de kleur draagt van teleurgestelde verwachtingen en van berouw .
JUFVROUW BOS.

Duidt de zwarte kleur dat aan, dan had ik haar reeds jaren moeten dragen .
EDUARD.

Jammer, dat ge 't al niet deedt op den eersten dag, dat ge u
waagdet in to dringen bij een respektahele familie .
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BOS .

Kan dat de moeder niet vergeven worden, wie men haar kind,
bet eenig goed dat zij bezat, ontstal ?
EDUARD .

Waarlijk? Was dat bet eenige motief voor uw aanzoek om plaatsing in een r ij k e familie?
JUFVROUW BOS .

Welk ander had bet kunnen zijn? Was mij niet mijn kind . . . .?
EDUARD .

Dat kind mocht zulk een moeder niet tot voorbeeld, niet tot gids
hebben .
JUFVROUW BOS .

Toch ben ik haar voorbeeld, haar gids geweest . Hebt ge nog bet
recht dat to betreuren? (Eduard zw,? t) Dat ik onder een valschen
naam mij bier aanmeldde, toen ik bet spoor van mijn geroofde
lieveling gevonden had, was een booze daad en heeft mij zwaar op
bet hart gedrukt ; maar de roof zelf was een nog boozere, en den
nietswaardigen - neen, geen oordeel komt mij toe ! - den man,
then ik er van verdacht en nog verdenk, heb ik jaren om mij been
gezien zonder hem iets to verwijten : d a t was de boete, die ik mij
oplegde.
EDUARD .

Ik begrijp u niet . . .
JUFVROUW BOS.

De minnaar der ongelukkige Angelique, Lypsius was toch de
roover .
EDUARD .

Neen. Door een vertrouwden, sedert jaren reeds overleden, bediende liet i k mijn kind bier been brengen om 't bij mijn broeder
to doen opvoeden, totdat ik in staat was bet zelf to doen.
JUFVROUW BOS .

Deedt g ij dat? Deedt gij d a t ook? (zich bedwingend,
math Laat dit onderhoud kort zijn . Ik weet wat ge me wilt aanzeggen . Ik zal van bier gaan ; ik zou reeds gegaan zijn, indien niet
de liefde voor mijn kind . . .
(bitter)

EDUARD .

Toch moet ge dat kind prijs geven ; bet geldt de toekomst, bet
geluk van haar, die ge zoo zeer beet lief to hebben . Aan ondersteuning zal 't u niet ontbreken . . . . ik heb fortuin,
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JUFVROUW BOS .

Ondersteuning! De uwe misschien? (zich bedwingend, zecht)
Ge hebt me nooit begrepen ; daarom vergeef ik u dat woord .
(hcjtig)

EDUARD.

(ter zj~de) Ze pozeert goed als v i c t i m e . (luid) Ge moet terstond van bier gaan en er nimmer terugkeeren ; ge moet dood voor
Anna zijn . Hebt ge haar waarlijk lief, dan zult ge dat doen, dat
kunnen doen .
JUFVROUW BOS.

Ge weet zeer goed w a t ge to eischen hebt en h o e ge 't moet
doen ; dat hebt ge altijd geweten .
EDUARD .

Zeg mij waar ge u vestigen wilt, Caroline, en al wat er voor
geld verkregen kan worden zal u behooren .
JUFVROUW BOS .

Zwijg! Laat ten minste eenige achting van uwe zijde bet loon
zijn voor bet offer dat ik breng . Ik zal gaan ; maar niet zonder
een laatsten groet aan mijn kind .
EDUARD .

Onmogelijk.
JUFVROUW BOS .

Telt ge mijn kracht dan zoo gering? En die laatste zestien jaren
dan ! Dat ze geweldig zijn geweest tuigt dit gelaat ; ge herkendet
bet niet - ik herkende bet uwe wel!
EDUARD .

Wat zoudt ge Anna kunnen zeggen, dat niet reeds lang gezegd is ?
JUFVROUW BOS.

1k wil mijn dochter voor bet laatst zien met bet bewustzijn, dat
ik bet voor bet laatst doe.
EDUARD.

Een scene dus! De intrigante verraadt zich . (luid) Ik
verzoek u, om den wille van Anna zelve, laat of van uw eisch!
(ter zkde)

JUFVROUW BOS.

Om den wille van Anna! Ja . bet moet
haar pijn doen . . . en als ze mij niet meer ziet en als ze hoort, dat
ik vertrokken hen voor altoos, dan zal ze me overal zoeken, dan
zal ze bitter schreien, maar Loch niet zoo bitter als bij een laatste
(in zich zelve gekeerd)

JUFVROUW BOS.

omhrlzing . (tot Eduard )
wille van mijn kind .
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Ik zal ook dat offer brengen . . . om den
EDUARD .

(ter z~jde) Dat is nobel .
reikend) Caroline . . .

Bedroog ik mij? (luid, hear de hard

JUFVROUW BOS .

(de hand niet aannemend) Mijnheer!
EDUARD .

Heb ik u werkelijk . . . verkeerd beoordeeld?
JUFVROUW BOS.

Doe uw scherp verstand dat onrecht niet aan . Zoo lang ge mij
niet herkend hadt, preest ge de opvoedster : toen ge mij door uwe
behendigheid dwongt den sluier op to heffen, then ik over bet verleden had geworpen, toen moest ge wet van meening veranderen .
Ik was niet waardig mijn kind op to voeden : daarom liet ge 't mij
ontrooven ; ik ben niet waardig naast mijn kind to ]even : daarom
ontneemt ge 't mij ten tweeden male .
FDUARD

Zoo is bet niet gemeend, waarlijk niet! 0 die lichtzinnigheden
der jeugd, die banden doen aanknoopen waarover men zich in rijper leeftijd to schamen heeft!
JUFVROUW BOS .

Ik heb medelijden met u . Is 't dan zoo ver met u gekomen, dat
ge smaalt op de poezij van bet leven? Zie, ik heb u lief gehad
met al de warmte van bet achttienjarig hart ! Toen ge mij tegen
tradt was 't voor mij een ontdekking : ik vond verwezenlijkt wat ik
had gedroomd ; de werkelijkheid werd mij ten hemel . Ik vroeg niet
naar maatschappelijke konventie of zedewet . Al wat er aan liefde in
dit hart bestond, bet trek zich saam om bet u to geven ; al wat ik
bezat aan reinheid en waarheid, ik offerde bet u blijmoedig. En toen
ge mij verliet, toen zag ik om mij been en vond ik geen loof meer
aan de boomen, geen groen meer op de weiden, geen bloem meer
in den tuin . . . toen hoorde ik de stem mijner zieke moeder, de
kreten der waereld rondom mij en bet zacht genok van een lief
aanvallig wicht - en in dit alles de woorden : Z o n d e en v e rnedering!
EDUARD .

Dat was ook zonde . . . dat was ook vernedering .
JUFVROUW BOS.

Toch was ik nooit gelijk aan de bezoedelden, die de vloek zijn
van bet huisgezin ! En bet huisgezin is de bron, waaruit iedere deugd
van bet menschelijk harte welt!
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EDUARD.

Rein gedacht en goed gesproken! Niet to min scheidt een Move,
een ondempbare, uw kring van den mijnen!
JUFVROUW BOS .

(van lieverlede 1e4,t zij het deenzoedi ;e en gebogene af) Uw kring! . . .
Een broeder met schoone gaven des geestes, maar die ze ongebruikt
liet, omdat hij door een rijk huwelijk zijn ideaal : weelde in ledigheid, bet spoedigst verwezenlijken kon ; een man van zaken, die in
den kortst mogelijken tijd, op welke wijze dan ook, fortuin wil waken ; een vrouw, die, om zich to redden, zich met dien man heeft
verbonden en nit verveling naar alledaagsche amoerettes uitziet ; een
filatitroop, voor wie bet heilig ideaal der menschheid - de liefde
tot den naaste - slechts een etikette is, waarmee hij alien, maar
gelukkig nog voor hem, ook zich zelven bedriegt ; -- alien, ongelukkig, ontevreden, want de zedelijke waereldorde plaatst naast
iedere zwakheid de schaamte ; naast iedere laagheid de schande ;
naast iedere misdaad de wroeging ; ziedaar uw kring, - wees er
gelukkig in!
EDUARD .

Ik walg er van als gij ; alien spelen een spel ; geen hunner weet
to arbeiden .
JUFVROUW BOS .

Doet gij beter dan zij ? Eduard Querijn, ken uzelven ! Gij verkwisttet uw vaderlijk erfdeel, misschien met en o m mij ! Gij naamt
u voor anders to worden ! Het eerste bewijs dier verandering was,
dat gij de bloem - bet heeld is van u - die ge geplukt hadt,
vertraptet ; bet tweede, dat ge uw fortuin hersteldet in de nieuwe
waereld . Krachtige man, gij arbeiddet! Deedt gij 't voor anderen,
met voorbijzien van eigen belang, met bet bewustzijn door liefde en
zelfverloochening alleen vrede to kunnen sluiten met bet verleden?
EDUARD.

(bewogen) Dat . . . deedt gij . . . ! Maar ook i k arbeidde niet
alleen voor mijzelven - ook voor mijn kind . Vrouw, naar den
schijn zoo bescheiden en toch zoo trotsch, ik breng gaarne alles
aan dat kind ten offer . . . !
JUFVROUW BOS .

Dit hlijke . Anna verneme dan ook nooit wie haar vader is . . . .
EDUARD.

Gij wilt . . . ?
JUFVROUW BOS.

Wat ge van m ij wilt en om dezelfde reden .
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VIJFTIENDE T OONEEL .
De vorigen, ANNA .
ANNA .

(Haastig opkomend) Goddank, 't was dan een logen! Ze zeiden . . ,
o zulke leelijke woorden ! Ze zeiden, dat u in stilte van bier waart
gegaan! Van hier? Maar ik kan niet zonder u,
JUFVROUW BOS.

(/iaar in de armen vattend) Lief, lief kind! 1k ga een verre reis
ondernemen. Ik wou zoo graag in dat witte kleed van je afscheid
nemen : - wit is het beeld der reinheid en je bent rein van hart en
van hoofd . (haar de lokken streelend .) Scbrei zoo niet! Je kunt best
buiten mij ; ik heb je alles gegeven wat ik to geven had, en daarom
is 't nu tijd dat ik van hier ga . . . .
ANNA .

(haar armen om haar peens/aanae.) Neen ! Neen ! ( Eduardgaat,
na heftigen strijd, naar den achtergrond, opent de vleu,eldeuren,
waardoor men in den tweeden salon ziet, waar de aanwezigen in
groepen verdeeld staan . Allen haasten zich binnen to komen.)

ZESTIENDE TOONEEL .
De vorigen . QUERIJN, LYPSIUS, ADEMA, MEVRUUW en SUZE .
EDUARD.

Broeder, . . . zuster, . . . vrienden . . . ! ( 7ufvrouw Bas voorstellende)
Mijne echtgenoote! (allen blijven val verbazen staan ; tot QuerVnen
zijn vrouw) Zie, je dochter omhelst hare tante . (zacht) Maakt haar
uw kompliment of ik eisch Anna op ! (tot Suze, zacht) Je hulde
koopt mijn stilzwijgendheid . (tot Lypsius) Mijns broeders schuld aan
u zal ik verevenen ; zoo 't moet . . . voor den rechter. (Allen gaan
achtereenvolgens 7ufvrouw Bos gedwongen verwelkomen .)
ADEMA .

(tot Quern en Lypsius) Verklaart me toch . . .
QUERIJN.

Wat ?
LYPSIUS,

Wat?

JUFVROUW SOS .

466

ADEMA .

Is je broer dan . . , ?
QUER IJN .

Wat >
ADEMA.

Ik begrijp er niets van . . .
QUERIJN .

Ik ook niet .
LYPSIUS .

Ik ook niet.
ADEMA.

Dus is Anna werkelijk . . . ?
QUERIJN .

(hem den rug toedraaiend)

Indringer !
LYPSIUS .

(insgel!Vks) Ezel !

ZEVENTIENDE TOONEEL .
De vorigen,

TOONTJEN met hoed. omslagdoelz en een aware groen

katoenen parapluie ; JACQUES, die zich b~j Anna voegt.
TOONTJEN.
Ik kom afscheid nemen .
MEVROUW .
Toon, blijf bij me! To on, ik heb schuld!
TOONTJEN .

(haar doek afgooiend.) Zoo, dAt wou ik maar hooren!
SUZE .

Jacques, we verlaten dadeliik het bekoorlijk Rustenhurch .
JACQUES.

Ik blijf nog wat .
dansen I

Pa, Ma, Anna heeft beloofd me to leeren
EDUARD .

(lot Lypsius en zijn vrouw .) En dat vindt ge zeker best. (de hand
van 7ufvrouw Bos nemend) Men vergeet soms de verhevenste lessen der geleerdheid, maar nooit de les eener lieve verstandige vrouw .
(De gordVn vall.)

AANTEEKENINGEN
OP HET DRAMA : JUFVROUW BOS .

Het was van kwaad tot erger geworden in onze tooneelwaereld,
De strijd in de kranten tegen de werkzaamheid onzer Vereeniging
en, wat nog erger was, ook tegen onze personen werd steeds heftiger. Ook huiten de Joernalistiek, zelfs in den Gemeenteraad der
Hoofdstad traden bitse tegenstanders op . Ik gewaagde er van in
mijne aanteekeningen op Sofonisbe, dat in bet rijk der letteren, voor
bet minst in de provincie, welke de dramatiek voor de hare erkent,
alles to onderst boven scheen gekeerd . Zoo vond een Wethouder van
Amsterdam zijn felle bestrijding van ons Beheer geheelgerechtvaardigd, omdat wij, toen er een voor de stad belangrijke gebeurtenis
moest worden herdacht, een stuk van Hofdijk opvoerden, waarin een
tooneel voorkwam dat zijn aesthetischen zin had gekwetst . Afgescheiden nog van de vraag of de ontvangen kwetsuur iets meer was
dan een subjektieve opvatting, en of niet tal van stukken sedert de
oprichting van eenigen Schouwburg vertoond, niet met meer recht
fijn georganizeerde personen beleedigd en pijn hebben aangedaan,
gelde de opmerking, dat in geen land ter waereld een Schouwburgdirektie voor de aesthetische tekortkomingen van een auteur, wiens
naam op bet aankondigingsbiljet is vermeld, aansprakelijk wordt
gesteld . En bier was de naam nog wel die van een der koryfeen
onzer literatuur. Dit enkele historiesch felt 'gelde voor vele van dezelfde soort .
De dagbladen-kritiek en bet Tooneel-tijdschrift wedijverden met
elkaar in bet berispen en afkeuren van alle door ons opgevoerde
stukken . Van welke ontwikkeling die kritieken getuigden, kan blij32
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ken nit bet feit, dat 6en verslaggever een drama, dat den hoogsten prijs van de Fransche academie om zijn zedelijke strekking had
verkregen,
,viesch" noemde ; een ander, bij bet bespreken van een
drama van George Sand, dit met den technischen naam van „een
draak" bestempelde, „door een talent van den laagsten rang in de
waereld geholpen," enz. enz . Een gantsch heir van heftig verbolgen
en soms van zeer onheilige verontwaardiging meest schreeuwende en
tierende penvoerders, trok tegen ons op ; de Heer de Brieder leidde
de voorhoede, maar de Heer Loffelt drong hem weldra nog voorbij .
,,Alles went," zegt een spreekwoord, en wij ondervonden er de
waarheid van . Niet een onzer ging onder den last dier bitse bejegeningen erg gebukt . Wij bevroedden ook wat al die strijders in
bet krijt had gebracht en wat ze hadden to wreken op een Beheer,
dat stil zijn eigen weg ging, van bet groote publiek steeds meet
blijken van sympathie ontving, door onzen Koning werd gesteund
en in enkele bladen door de bekwaamste letterkundigen verdedigd .
Prof. ten Brink stond toch in de voorste rijen onzer bondgenoten 1 Ja, wij
erkenden het elkaar in bet enge kamertjen, dat voor onze vergaderingen was ingericht, dat wij den storm over onze hoofden zelven
hadden uitgelokt .
Wat hadden wij ons ook al niet to verwijten ?
In ons eerste verslag hadden wij een toon aangeslagen, die geen
kunstbeoefenaar in Nederland tegenover de Overheid voegt. Een
dichter-dominee genoot zelfs in de tijden onzer Republiek, toen de
Letterkunde meest to bedelen liep, altijd nog eenige voorrechten ;
een dichter-leek, vooral de zoodanige die zich met akteurs afgaf,
werd steeds niet veel hooger dan een parasietische plant geschat .
Het was in onze eeuw wel van lieverlede wat beter geworden, maar
de oude voornaamheid tegenover alles wat den Schouwburg betrof
of zich daarmede bemoeide, kon nog maar niet worden afgelegd.
Een dichter bleef over bet algemeen toch nog altijd een soort van
hors d' oeuvre op den Nederlandschen maatschappelijken diseh, aan
wier hoofdeinde steeds de koopman prijkte, en slechts bij volksrampen of volksfeesten, waar de gob-gemeente een rijmpjen wel aardig vindt, wordt de vervaardiger van zoo iets eens goedig toegeknikt .
Dat de Letterkunde lets ten bate van bet Tooneel, hetwelk toch werkelijk een nog al veel beteekenende factor is in onze volksbeschaving,
wilde verrichten, en in staat bleek to zijn daarvoor tijd - dat beteekende niets - maar ook geld - en dat had men niet voorbij
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moeten zien - of to zonderen, werd niet als opmerkelijk feit be .
schouwd, als een feit, dat ook van de zijde der Overbeid tot inschikkelijkheid, waardeering en bijstand had moeten verplichten . De
Raad van Beheer der Vereeniging : bet Nederlandsch Tooneel had
dit laatste nochtans verwacht en wilde de zelfbeheersching niet toonen van zijn teleurstelling to ontveinzen . Zijn eerste verslag was ook
de eerste akte van beschuldiging, welke hij openbaar maakte .
,,Hoe ongerijmd bet ook een volgend geslacht, voor zooverre", zoo
zeiden wij niet alleen, maar lieten wij drukken en verspreiden, ,bet belang zal stellen in bet bestaan van een nationaal tooneel, zal voorkomen,
(tat een goed deel van bet bestuur eener groote stad, wel verre van
bet belangeloos en zelfopofferend streven van eenige personen to
ondersteunen, dat steeds tegenwerkte, deels met voorname onverschilligheid en vaak beleedigende hoogheid tegentrad, toch is bet
een feit, door bet Amsterdamsche Gemeenteblad dier dagen gestaafd .
Het wordt eenigzins begrijpelijk als men in bet oog houdt dat de
stad Amsterdam, geheel ongelijk aan Frankfort, dat bet bestuur van
zijn Schouwburg opdraagt aan een aesthetiesch ontwikkeld man,
wien bet daarvoor een jaarwedde van 12000 mark toelegt, haar
Schouwburg openlijk verpacbt en duidelijk, bij monde van eenige
barer vertegenwoordigers , bet verlangen uitsprak renten in geld to
verkrijgen van bet Stedelijk kapitaal, in den onlangs verbouwden
Schouwburg vastgelegd."
,,Of de woordvoerders van deze schrandere financieele richting er
op steunden, dat hunne adviezen in eene voor bet overig Europa
onbekende taal werden gegeven, laten wij in bet midden . Om hunnentwil en ook om uw geduld Pet to zeer to vermoeien, dalen wij
niet verder in bijzonderheden of en bepalen wij ons tot de herinnering, dat aan onze Vereeniging, nadat door haar als pachtsom de
vermoedelijke opbrengst van bet buffet was geboden, de vergunning
verleend werd gedurende drie jaren den Amsterdamschen Schouwburg to doen bespelen . Door bet in de nieuwe pachtvoorwaarden
opgenomen verbod om in eenige bijzalen to rooken, mocht bet ons
niet gelukken voor bet bedienen van bet buffet een pachter to verkrijgen, die ons een som hood eenigermate de vroeger bestede nabij
komende . Wij moeten toch de stad als huur f 8ooo 's jaars betalen
en ontvangen van den pachter slechts ongeveer f 3300 . . . . . .
Welk denkbeeld bier to lande van een tooneel-direktie ge
koesterd
d wordt, bleek ons dadelijk bij bet eerste bezoek dat wij aan
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den door ons gepachten Schouwburg brachten . Bij de verbouwing
had men den Stedelijken Commissarissen - wier beheer uit den
aard der zaak zich voornamelijk tot het gebouw van hout en steen
moest bepalen - een reeks goede vertrekken verzekerd, maar had
men bet voldoende geacht voor den persoon of de personen met
het bestuur der Instelling belast, een vertrek van slechts eenige meters in to ruimen . Toen wij daarop opmerkzaam maakten en de stedelijke administratie beleefdelijk om een betere plaats voor onze bijeenkomsten verzochten, ontvingen wij verlof een der kleedkamers
voor onze rekening, maar door stads-werklieden, bewoonbaar to doen
maken, voor welke ons betoonde heuschheid wij nog bij deze gelegenheid onze erkentelijkheid betuigen . Wij hebben nu ten minste
bet voorrecht in een behoorlijk gestoffeerd vertrekjen to kunnen
saamkomen, zoo lang ten minste de temperatuur gematigd is ; bij
een sterk rijzen of dalen van den thermometer evenwel moeten wij
omzien naar een ander toevluchtsoord
*)
Kon bet anders als „de voornaamheid" verbitteren, dat we zulk
een kritiek waagden uit to oefenen ?
En dan onze wel wat minachtende bonding jegens zekere dagbladscbrijvers, die wij maar niet als deskundigen konden waardeeren en wier ongevraagde adviezen niet konden opgevolgd worden,
om de eenvoudige reden, dat zij aandruischten tegen bet gezond verstand en meestal een ontkenning inhielden van eenmaal bestaande
toestanden ! Tot onze weinige waardeering hunner geschiktheid tot
oordeelen, hunner kunstontwikkeling, hunner intellektueele gaven
moesten bovendien de vertalingen of oorspronkelijke bewerkingen
van tooneelstukken in niet geringe mate bijdragen, die velen hunner ons ter opvoering toezonden, dikwerf met vaststelling van een
honorarium en tantieme als alleen een Fransch Schouwburgbestuur
zou willen of kunnen toestaan . Verbeeldt u alzoo den geest, welke de
kohorten, die tegen ons aanrukten, bezielde en ook bezielen moest ! In
de laatste jaren heeft men wel eens tamheid uitgekreten voor een
kenmerk van den Nederlandschen landaard . Wie zich echter de
moeite wil geven de kritieken over den Schouwburg en de Vereeniging, die zich met bet beheer daarvan belastte, van zeven of acht
*) Ook dit is veranderd sedert de intellektueele minderheid meerderheid werd in den Amsterdamschen Gemeenteraad .
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jaren geleden, to lezen, moet wel tot de overtuiging komen, dat
achter die tamnheid bij wijlen zich een goede dozis kwaadaardigheid
verbergen kan .
Maar niet al onze rechters minachtten wij . Er waren er onder de
strengste die wij, vooral de schrijver dezer regelen, achting toedroegen, in wie wij naast aangeleerde kennis ook zin voor aesthetiesch
schoon en vatbaarheid voor logiesch denken meenden to kunnen
huldigen ; die wij vrij dachten van eigenwaan en kwade trouw uit
partijzucht. Under dezulken nam naar onze schatting aanvankelijk de
Heer Loffelt eene eereplaats in . Bij het begin van ons optreden had hij
een vriendschappelijke hooding aangenomen . Mijne vertaling onder anderen van Sofonisbe werd door hem zelfs verdedigd . Over op to voeren
stukken, vooral van Engelschen oorsprong, werd door mij met hem
bij herhaling schriftelijk van gedachten gewisseld . Vreemd kwam het
mij wel teen reeds voor, dat onze briefwisseling zich steeds tot algemeenheden bepaalde en nooit tot een handeling leidde ; dat eenig
bepaald verzoek om een tooneelstuk to vertalen of to bewerken immer werd afgeslagen, terwijl week bij week het dagblad het Vaderland de vinnigste oordeelvellingen bevatte over de ellendige vertalingen en de onbegrijpelijke onhandigheden der bewerkers en de
iedere grens to buiten gaande onkunde van de Bestuurders van bet
Nederlandscb Tooneel .
,,Zou ook deze rechter niet hooger staan dan de anderen ?" vroegen wij ons meermalen af. ,Nemen wij daarvan de proef ! Heeft de
ezel zich ook bier weder een leeuwenhuid omgehangen, dan zal dat
spoedig genoeg blijken . IJdelheid sluit meest slimheid uit of blinddoekt haar."
Op het repertoire der eerste maanden was Sheridans meesterstuk
geplaatst . Wij hadden daarvan een redelijk goede vertaling onder
den naam van „Lastertongen" ontvangen en van de voorstelling genoegen beleefd van de zijde van het publiek . Door de uitnemende
vertolking van eenige der hoofdcharakters had de toeschouwer den
zwakken bouw van het stuk en de dikwerf gerekte dialoog voorbij
gezien . De keuze van het stuk had de hooge goedkeuring van den
Haagscben opperrechter weggedragen, de rolverdeeling en de mice
wooren scene echter in het gebeel niet . Er werden vele technische
den gebruikt en verbruikt om bet laatste aan to duiden ; er werd
welsprekendheid getoond bij bet vermaan tot ons gericht om wat
meer eerbied to toonen voor de stukken v a n a n d e r e n, die als
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meesterstukken door de geheele beschaafde waereld werden erkend .
Welnu, toen wij tot een nieuwe opvoering van ,Lastertongen"
besloten, riepen wij de voorlichting van den Heer Loffelt in . Hij had
ons zoo dikwerf eigenwaan, bet alleensteunen op eigen kracht,
terwijl die juist zoo gering was, verweten ; hij had zoo zeer erkend
op de hoogte to zijn van wat Sheridan eigenlijk had gewild, en naar
bet scheen, zelfs in der tijd zijn regisseur in London had verborgen
gehouden, dat wij vermeenden een blijk van onze nederigheid als
uiting van zelfkennis to kunnen en to moeten geven en tevens de
studie to huldigen van den man, die bijna iederen dag ,bet Vaderland" deed blozen van . . . zelfvoldoening, misschien wel een aandoening, die bet blad bet eerst op tooneelgebied, dank hebbe de
virtuositeit van den vasten medewerker, had leeren kennen .
De rolverdeeling werd alzoo in overleg met den Heer Loffelt
vastgesteld en de repetities zouden onder leiding van then Heer plaats
hebben, daar hij ons aanbod van restitutie van reis- en verblijfkosten ,gracieuselijk had geaccepteerd ."
Op den daarvoor bepaalden ochtend haastte zich een onzer naar
den Schouwburg, om daar den regisseur generaal op to wachten, die
dan ook weidra verscheen . Eenige teleurstelling werd bij zijn verschijnen bij de wachtende artiesten opgemerkt . Sommigen hunner
hadden zich den geweldigen man misschien als een reus gedacht en
hij scheen, zooals hij daar bedeesd rondkeek en schier tastend voorttrad, van minder dan middelmatige lengte . Alleen de tengerheid en
de gelaatskleur was zoo als men die zich gedacht had bij een abdominaal lijden . Waarom hem juist zulk een lijden was toegeschreven
bleef steeds in bet duister schuilen.
Dat de beer Loffelt aarzelend en verlegen in bet rond keek, toen
hij op bet eeregestoelte naast den soeffleur - de plaats, welke
gewoonlijk aan schrijver of vertaler wordt ingeruimd - ging nederzitten, was zeer verklaarhaar, en hoovaardiger personen, zich van
eigen waarde veel meer bewust dan hij, voelden zich steeds op die
plaats zeer gering en toonden dat door zich voor to doen zooals . . .
de beer Loffelt bet deed . Dat groote tooneel, waarvan op de plaats
waar de beer L . neerzat de grenzen niet kunnen waargenomen worden, omdat al bet omringende reeds op een afstand van drie of vier
voet in schemering wegduikt ; die half fluisterende stemmen van niet
goed to bespeuren personen, waarvan de omtrekken slechts ten deele
en vluchtig kunnen gegist worden als ze uit bet zwart van den ach-
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tergrond zich even in bet grauw van den middengrond wagen ;
dat licht van de gaspit, den soeffleur en den persoon naast hem
bestralende en alzoo beiden aan de blikken van de bewoners der
buitenste duisternis prijs gevende, zonder dat aan de in 't licht zittenden daarvoor eenige vergoeding gegeven wordt ; her bewustzijn
daarbij, dat over al die wegschuilende krachten op midden- en achtergrond straks heerschappij zal gevoerd moeten worden en aan ieder
van die flauw waarneembare gestalten de plaats aangewezen, die hem
in bet kunstwerk voegt - dat alles vervult bet hart met eenige onrust. Maar toch, de beer Loffelt had zich eer dan eenig ander daar
thuis moeten voelen . Met zijn kennis van charakteruiting en van de
hulpmiddelen van bet tooneel zooals al zijn kritieken dat deden
onderstellen, had hij even als een gewoon regisseur, die al deze dingen kept en er zijn vroolijkheid en ook zijn strengheid geen oogenblik
door verliest, bet hem aangeboden en door hem zoo welwillend aangenomen bewind al dadelijk met krachtige hand moeten aanvaarden .
De beer Loffelt deed dat niet . Hij bleef op de punt van zijn stoel
zitten, als voornemens ieder oogenblik weg to vluchten, zoo de onrust, die op zijn gelaat to lezen stolid, nog langer aanhield en niet
bedwongen kon worden . En die onrust nam toe, toen de gemachtigde van den Raad van Beheer achter zijn stoel zich plaatste, den
regisseur verzocht zich terug to trekken en den artiesten mededeelde
dat bet stuk onder leiding van den beer Loffelt zou worden ingestudeerd .
De repetitie naln een aanvang . Een drietal personen traden voor
bet licht en begonnen bull gesprek . Anderen voegden zich daarbij .
De handeling was reeds een goed eind weegs gegaan en nog altijd
werd geene op- of aanmerking van den strengen rechter vernomen .
Eindelijk werd dezen gevraagd of hij niets in bet midden had to
brengen ten aanzien der intonatie en gestikulatie, ten aanzien van het
samenspel, van de wijze van beweging, van de groepeering - al to maal
zaken waarin de beer Loffelt, blijkens zijn kritieken, een specialiteit
verdiende genoemd to worden . Op de vraag werd mompelend ontkennend geandwoord, maar na een oogenblik nadenkens toch wat
luider gezegd, zoo luide zelfs dat de naast hem zittende soeffleur
bet verstaan kon, dat bet hem voorkwanr, dat „Mijnheer daar van
zijn elleboog to veel een driehoek maakte . ' Of bet de bedoeling was
dat „Mijnheer daar" zijn armen Tangs bet lijf moest laten neerhangen werd niet nader toegelicht . Geen enkele opmerking zelfs werd
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verder gemaakt . De repetitie kon op die wijze niet voortgezet worden, waarom de gewone Regisseur verzocht werd zijn funkties weer
to willen opnemen . Ik g e 1 o o f, dat een gevoel van medelijden
bet gemompel van bet leedvermaak voorkwam, maar ik wee t, dat
er then morgen, naar veler gevoelen, een aureool was verbleekt en
ons goed vaderland een groot man armer was geworden .
Als men nu een en ander saamvoegt, dan kan de aard van de tegenwerking, door de Vereeniging bet Nederlandsch Tooneel aanvankelijk
ondervonden, en de graad van verbittering, die de tegenwerking kenmerkte, eenigermate verklaard en ook vergoelijkt' worden .
En niettegenstaande die verbittering waagde ik, die er meestal bet
hoofdobjekt van was, met een nieuwe kompozitie voor bet voetlicht
to komen, en nog wel eene, waartoe bet leven rondom mij de bouwstoffen had gegeven!
Bij eenig kalm nadenken had bet noodzakelijk gevolg voorzien
kunnen worden . Ik geloof, dat mijne ambtgenoten bet dan ook wel
voorzagen, maar dat hunne groote welwillendheid jegens mij hen tot
berusting verlokte, Maar wat deed mij volharden en de slechte kansen niet berekenen? Was bet zelfverblinding, ingenomenheid met
eigen gave, geringschatting van de kracht der tegenstanders? Ik houd
bet er voor, dat lets van dat alles in mijn onwrikbaar voornemen
school . Ja waarlijk, ik was zelden zoo ingenomen geweest met eenig
werk als met Jufvrouw Bos . Ik dacht nimmer krachtiger geweest to
zijn in mijn charakterschildering en nimmer minder gezwollen in
mijn taal . Ik had zelden een juister blik om mij been meenen to
werpen en nooit de realiteit zoo plastiesch en toch zoo aesthetiesch
meenen terug to geven . Van bet stuk verwachtte ik veel . Maar reeds
bij de lezing door de artiesten begon mijn ontgoocheling . Er was
iets straks in de gelaatstrekken, iets gedwongens in de bonding van
alien ; en na afloop der lezing zeide de meest begaafde en de getrouwste bondgenote der Vereeniging vrij laid, zoo luid dat ieder der
aanwezigen bet hooren kon : ,als elk van ons zich nu maar voorneemt zijn best to doen, dan kan bet stuk nog wel plezier doen ."
De bedoeling was loffelijk, de kritiek fijn ; voor beiden was ik en
ben ik dankbaar,
Aan den gegeven wenk werd echter niet door alien gehoor gegeven, zoodat enkele typen in bet stuk karikaturen werden .
Den zen Nov. '78 had de eerste opvoering piaats . Het publiek
was goed opgekomen en amuzeerde zich kostelijk . Ik dacht reeds
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mijn doel bereikt to hebben . Aan gene zijde der tooneelgordijn toch
werd ik geluk gewenscht met de goede uitkomst, welke - bet werd
nu gul erkend - men niet had verwacht . Maar de joernalistiek
scheen den indruk, die bet stuk op de menigte maakte, beter begrepen to hebben . Vier en twintig uur later vernam ik door haar,
dat Jufvrouw Bos een prul was van 't begin tot bet einde, dat ik
bet weinigjen naam dat ik als tooneelschrijver had verkregen - en
bij deze gelegenheid werd mij tevens verzekerd dat ik 't alleen door
mijn vrienden en verwanten verkregen en 't bovendien nooit veel
beteekend had
voor goed had ingeboet . De minst verbitterden keurden wel evenzeer bet stuk of als gebeel mislukt, maar
voegden er toch de welgemeende opwekking aan toe, om dit stuk
to doen vergeten door een beter to schrijven . Wat ik van dat
alles wel dacht? Niet veel vereerends voor de kunstrechters, omdat ik die van to nabij kende en ik wist wat hartstocht hen de
pen in alsem deed doopen . Er waren er onder - ik beken
bet gaarne - die in de algemeene verbolgenheid jegens mij niet
deelden, maar den moed Inisten om een zelfstandig oordeel to vellen . De afkeuring der dagbladenkritiek was dan ook algemeen en
tegen den invloed van deze was het Schouwburgpubliek niet bestand .
Bij de volgende voorstellingen bleek bet bier zoo wel als to 's Hage .
Enkele details werden toegejuicht, maar bet geheel liet koud, gants
anders dus als bij de eerste voorstelling. Wat bleef mij anders over
als bet hoofd to buigen en den storm over mijn hoofd to doen
uitrazen ? Steeds heb ik anti-kritiek geschuwd, maar al had ik haar
ditmaal willen to baat nemen, ik zou haar niet hebben kunnen aanwenden, daar er nergens kritiek was geoefend . Er was strenge afkeuring en vernederende smaad, maar, zooals gewoonlijk, zonder eenig
steekhoudend bewijs . De inhoud van bet stuk werd verteld, zooals
men wilde dat de inhoud was . Men had van ieder beeld een karikatuur, van iederen toestand een charge gemaakt en dienovereenkomstig mijne rekening-koerant ingericht .
Maar niet meer over can toestand, dien ieder schrijver wel eenmaal
beleefd zal hebben, al meen ik ook to moeten blijven beweren, dat
die toestand veel exceptionneel bitters had door dien bet Tooneel
bet veld was, waar de slag werd geleverd .
Zooals meermalen liet ik ook thands de einduitspraak tusschen
mij en de dagbladenkritiek aan den tijd over ; toegeven dat ik een
werk had geschfeven, dat de eer eener voorstelling niet verdiende, kon
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ik echter niet. Weldra ontving ik brieven van mijne pairs, waaruit
jets anders als afkeuring mij toeklonk, en een waardeerende beschouwing in den Spektator wees later op de goede kwaliteiten van
mijn werk
Jaren zijn sedert voorbij gegaan ; de hartstochten zijn bedaard en
ik mag hopen, dat de rechters van toen hun in '78 geslagen vonnissen niet meer willen herlezen . Jufvrouw Bos is niet weder opgevoerd, maar is toch niet vergeten . Dit bleek mij niet lang geleden
op verrassende wijze . Een mij geheel onbekende schreef mij uit
Praag, dat hij hij zijn landgenoten de Nederlandsche dramatiek bekend wilde maken en daarom verlof verzocht Jufvrouw Bos in het
chechiesch to vertalen . Hij was op dat stuk gewezen in het Biographisches Schriftsteller Lexikon der Gegenwart von Bornmuller .
Bij deze nieuwe uitgave heb ik natuurlijk mijn werk nog eens
gelezen - ik deed het niet sinds de eerste opvoering . Het moge tegen mijn zelfkennis of tegen het voortschrijden mijner ontwikkeling
getuigen, maar mijn oordeel is ook nu niet anders als bet vroeger
luidde . In mijn streven om een natuurlijke taal to doen spreken ben
ik wellicht to ver gegaan en onze - tot dus ver ellendige - spreektaal
to veel op den voet gevolgd, wat ik thands heb pogen to veranderen .
Bij het opvolgen der tooneelen, en ook aan het slot, wat thands
mede gewijzigd is . beb ik misschien filet altijd de wetten der aanschouwelijke voorstelling gehoorzaamd, maar wat het wezendlijke van het
drama betreft : de ontwikkeling der charakters, de keuze van dezen
en de gang der handeling getuigen voor mij . Jufvrouw Bos is een
van mijn weinige tooneelwerken, die ik met genoegen en instemming
herlezen heb .
Sept . '85 .
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MYLADY .

Ik heb gestreefd naar t groote,
Charakters willen kneeden, menschen vormen,
De waereld doen verandren naar mijn beeld,
En ik begreep dit kleine niet naast mij .
. . .

CROM WELL.

Juist van dat kleine bouwt de Heer Zijn tempel

jABRAHAM CAREL WERTHEIM,

DEN FIJN BESCHAAFDE,

DEN VEELZIJDIG ONTWIKKELDE,

DEN KRACHTIGEN BONDGENOOT,

DEN HARTELIJKEN VRIEND!

Weinig dachten wij, toen wij besloten een poging to wagen tot
verheffing van bet Nederlandsch Tooneel, dat wij op zooveel tegenstand zouden stuiten . Jaren achtereen had de kritiek den ellendigen
toestand van ons Tooneel aangeduid, van de jammerlijke Move gewaagd, welke er gaapte tusschen onze beschaving en de Instelling .
welke van die beschaving de uitdrukking behoorde to zijn . Het was
zeker stout van onze zijde, dat wij, in plaats van verder meo to kriti
zeeren, wilden h and e l e n ; dat wij . ons scharende aan de zijde van
bet Tooneelverbond, wilden toonen, dat dit Verbond meer dan een
fraze was . Het was stout, misschien verwaten en een uiting van
onzen zoo dikwerf gewraakten eigenwaan, maar of deze stoutheid
zoo velen onzer tijdgenoten gerechtigden ons met spot - en, o
Goon, welk een spot! - to overladen, betwijfelen wij, en betwij£elen onze rechters van vroeger misschien zelven nu ook .
Het vermoeden, dat dit laatste bet geval is, bedwingt de ergernis,
weerhoudt bet sarkasme en doet ons den mantel der vergetelheid
werpen over hetgeen achter ons ligt .
Te midden van den strijd hebt Gij een kracht getoond, welke
anderen krachtig deed worden, en na de nederlaag, ons door een
deel van Amsterdams beschreven vaderen toegebracht . waart Gij
de eerste, die van doorgaan sprak, van doorgaan tot bet eind, van
doorgaan, hoe de kwaadsprekendheid onze handelingen ook misduidde, hoe de laster ze ook telkens trachtte to misvormen .
Dat ik na mijne laatste ervaring op dramatiesch gebied dit niet
voor goed den rug toekeerde, dat ik nogmaals eene poging waag,

om bet klein aantal oorspronkelijke dramaas met een to vermeerderen, ik schrijf bet toe aan Uwe opwel :king, aan den invloed van
Uw rijk begaafden geest ; en hebbe de tijdgenoot ook misschien een
ongunstig oordeel over mijn arbeid uit to spreken en U alzoo weinig dankbaar to zijn voor den op mij geoefenden invloed, ik daarentegen acht, hoe de uitkomst ook zij, erkentelijkheid plicht, en
daarvan naar buiten to doen blijken, behoefte .
Daarom wordt dit drama U opgedragen . Iiet moest onnoodig zijn
to verklaren, dat Gij voor den inhoud niet aansprakelijk zijt . Van
bet bekende evenwel tot bet onhekende besluitende, loopt Gij geva ar
bij bet falen mijner poging, als medebestuurder onzer Vereeniging ,
van gebrek aan kritiek, van grove onkunde, van aesthetische smakeloosheid verdacht to worden, omdat Gij bet nemen dezer proeve
hebt toegelaten en voor de opvoering U niet van den indruk, lien
bet drama op bet publiek zal en moet maken, hebt vergewist .
Zoo iets is ons toch wel eens geheurd .
Over bet drama zelf heb ik weinig to zeggen . De fabel is ontleend aan mijn roman : Myladv Carlisle, maar geheel zelfstandig
bewerkt, zoodat de gewone gebreken, welke bet dramatizeeren van
een roman aankleven en mij dikwerf to recht zijn verweten, bier
niet worden aangetroffen .
Rehoef ik nog to verzekeren, dat bet mij een eer zal zijn als de
wetenschappelijke kritiek dezen arbeid weegt, al luidt hare uitspraak
ook : to licht bevonden ?
Buss um,
14 Dec . 1879 .

H . J. S.

P E R S O N E N.

MYLADY CARLISLE .
ALCERNON PERCY, Hertog van Northumberland, j Myladies beide

broeders .

HENRY PERCY .
AIR . EDWARDS, Steward,
MISTRESS ROSE, -huishoudster,

van Mylady .

SIR ROBERT C')NWAY .
LADY JANE HOWARD .
ROSETTI
FRANcOIS GRUAU .
MASTER PYM, lid van bet Parlement .
OLIVIER CROMWELL, Luitenant-Generaal der Parlementstroepen .
NEL.
PHIL WHISTLE, cipier in den lower .
EEN OFFICIER,

van de lowerbezetting .

HELLEBARI)IERS,
ALLAN MAC NEILL, herbergier .
OFFICIEREN DER KAVALIERS .
OFFICIEREN DER PURITRINEN .
HABAKUK,
JONATHAN,

Soldaten van Olivier Cromwell .

TIMOTHEUS,
KOOR VAN KAVAIIERS .
KOOR VAN PURITEINEN .

Lord Strafford ; hellebardiers ; een geestelijke der Pn;'elsche Ark ;
mannelijke en vrouwelijke dien.rtboden van Mylady ; Kavaliers ; Puriteinen ; soldaten van Cromwell ; burchtzaten van Padhurst-Castle .

Tijd der handeling : 1645/46 .
Plaats „
„
Iste bedrff,
2de
„
3de
„
4de
„
;de

In den Tower .

„
„
„
„

Carlisle-house.
een herberg.
een rotsachtig landschap .
Padhurst-Castle .

I.
Binnenplein in den Tower . - Op den achtergrond links een toren,
zich aansluitend aan een steenen ringmuur, die den geheelen achtergrond langs loopt en zich rechts I) in de koelissen verliest . Op
het vierde plan rechts een wachthuis, waar eenige hellebardiers,
deels er in, deels er voor, bezcs z~Vn to dobbelen . Daar achter wordt
ondersteld de toegang tot den Tower to zijn . - Op het derde,
tweede en eerste plan aan dezelfde zlde een steenen ringmuur . Links op den voorgrond den breeden voet van eeu toren ; in den
muur ten getralied venster, een meter boven den grand ; daarnaast
een deur en aan de andere zijde van deze weder een venster zonder tralies, waarvoor een sleenen zitbank . - PHIL WHISTLE, de
cipier, een man van 5o jaar, met rood gelaat, borstelig rossigen
baard en steil hoofdhair, kleine oogen, barsch en terugstoolend voorkomen, in zijn vertrekjen voor het laatstbedoeld venster bezig, achte r
een groot boek, waarin h?V sch~Vnt to lezen, zich aan eene kan brandemoris to goed to doen . - Op den ringmuur op den achtergrond,
met den rug naar het publiek : NFL, een haveloos schepsel met -,wart
verward hair, dat in bossen door een vuile gescheurde mute been
komt ; het gezicht ongewasschen en verweerd. - Gedurende de eerste
tooneelen ziet men haar, nu eens belangstellend turen naar hetgeen
daar achter, waar Londen ligt, gebeurt, dan eens op den muur
recktop staan en tegen den toren, die aan den muur sick aansluit,
leunen en door het kleine venster, dat zich daar bevindt, heengluren. Tegen den muur rechts, vlak tegenover Phil Whistles waning,
staat ROSETTI in het kleed van een gewoon hellebardier, den cipier
gadeslaande . Twee hellebardiers z~in in z~Vn nabb~heid op banken
gezeten en poetsen hun ze apenen .
I ste HELLEBARDIER, op Rosetti duidende .
Een raar sin_jeur ! Waar komt die toch van daan ?
2de HELLEBARDIER .
Hij zeit : uit York ; hij diende er bij het voetvolk,
I)
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Dat niet betaald werd door Zijn Majesteit
En toen aan 't plundren sloeg .
Ie HELIEBARDIER, tot Rosetti.
Wat staat ge toch
Te staren ? Vindt ge Phil zoo mooi ?
ROSETTI,

He ? Wat ?
Dien vent, ja, vind ik eenig in zijn soort .
2e HELLEBARDIER .
lk ook .
ROSETTI.

Hij ziet er . . . vrekkig nit.
Ie HELLEBARDIER .
Waaracbtig,
Dat 's goed gezien ! Hij kluift de beenen af,
Dien we uit de soep weggooien in de goot .
2e HELLEBARDIER .
En wat dan overblijft, dat is voor Nel,
De lieve Towerkat . DAt moest ge eens zien,
Hoe zij de schonken met een hamer stuk slaat
En dan de splinters gulzig binnen slikt ! . . .
ROSETTI .

Nel ? Nel ?
2e HELLEBARDIER.
Ge kent haar niet ? Let op . Nel ! Hier !
NEL, op den muur .

Wat is er?
2e HELLEBARDIER, een korst brood in de hoogte houdend.
Lust ge ?
NEL .

Geef!
2e HELLEBARDIER .
Duik daar dan naar !
(hij gooit het brood naar haar toe, waarop z~Y van den muur
sprint en naar de korst grabbelt en gulzig etend weer op den muur
klautert. De hellebardiers op voor- en achtergrond doen een schaterlach hooren .)
ROSETTI .

De voile slons!
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re HELLEBARDIER .
Ge ziet haar nu voor 't eerst?
(Rosetti knikt toestemmend .)
Dat is niet waar, want gisteravond laat,
Geen uur nog na de Luitenant je wierf
En in soldij nam, zag k je bij den muur
Staan gluipen naar de kat als straks naar Phil .
ROSETTI .

Was z ij dat ? Wat je zegt ! Nu, 't monster : kind
Heeft op hekijks als 't monster : vader recht.
2e HELLEBARDIER .
Phil is haar vader niet .
(de ie hellebardier haalt ongeloovig de schouders op .)
Reeds twintig jaar
Ben 'k bij de Towerwacht, dus hier bekend .
Ik weet dat Phil . . .
Ie HELLEBARDIER .
Wat gaat die Filistijn
En 't veil dat aan zijn voet of bedstee kleeft,
Ons of then vreemden aan ?
ROSETTI .

Hoe barsch klinkt dat !
Ben ik een vreemde ? Neen, uw broeder in den Heere.
(tot den Zen hellebardier)
Zwijg van die monsters ; als ge spreken wilt
Doe 't dan van wat ge weet .
2e HELLEBARDIER.
Dan spreke ik juist
Waarover gij wilt hebben dat ik zwijg.
Phil Whistle, de cipier, kwam met dat kind
In donkren nacht voor vijftien jaar hierheen .
Ja, 'k weet het nog als gister : met verlof
Was hij naar 't dorp gegaan waar hij en ik
Gehoren zijn, naar Connor .
ROSETTI .

Ligt dat dorp
In 't N oorden . . . ?
2e HELLEBARDIER.
Ja, dicht bij de Schotsche grens .
Ge kent bet? Mooi is 't, niet ?
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ROSETTI .

Ja, prachtig mooi .
(Nel, die op den muur de broodkorst heeft verslonden is in de laatste oogenblikken door het torenvenster naar binnen gaan gluren ; men
hoort een gil.)
Ie HELLEBARDIER .
Wie zijn ze aan 't kwisplen, Nel?
NEL .

Dien mooien jongen
Uit 't hok omlaag . Wat jankt hij, h8 ? De stakkert !
2e HELLEBARDIER, tot Rosetti .
Dat gij mijn dorpjen kent doet mij plezier .
Wanneer zaagt gij 't voor 't laatst?
ROSETTI .

Verleden maand .
2e HELLERARDIER .
En leeft er nog Will Staunton ?
ROSETTI .

Was dat kind
Bij Staunton . , ?
2e HELLEBARDIER .
Wat? dat kind? Hoe kom je er aan!
Gij kent dus Willie Staunton ook ? Wel, wel !
(Phil Whistle is bezig den inhoud van een leeren zakjen behoedzaam
to onderzoeken en laat de kan met brandemoris onbesehermd staan .
Rosetti alt er peen, grijpl kan en kroes, neemt ze mee naar de beide
hellebardiers, wien hij een vollen kroes inschenkt . Phil vliegt, als hij bet
merkt, met z?jn zakjen in de hand zijn huisjen uit en tusschen de
drinkenden in .)
PHIL, lot Rosetti,
Dief ! geef weCrom !
NEL, van het venster gaande .
Hij jankt niet meer ; hij kernit !
(De twee hellebardiers gaan naar haar toe .)
ROSETTI, ze nastarend.
Weg, . , voor ze dronken zijn !
PHIL,

Geef mij mijn kan !
ROSETTI,

Mijn keelgat is zoo droog ; 'k heb erge dorst .
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PHIL .

Drink nit de Theems - en dan : verdrink meteen !
(Roselti laat zich kroes en han antnemen, maar rnaakt zich daarb
meester van het lederen zakjen . Phil grijpt er, maar to vergeefs, naar .)
Moord ! help ! mijn geld !
EEN HELLEBARDIER van den achtergrond.

Leeg maar gerust zijn tasch!
1'! et is ons geld !
ROSETTI, in de tasch grabbelend, plagend.

Nog rijker dan ik dacht!
PHIL .

Krijg ik je ooit achter slot ! Mijn spaarpot . . !
ROSETTI, gejaagd .

Wat ?
Hoe komt ge aan dezen ring ?
PHIL .

Een koopren maar !
ROSETTI, dreigend.

Hoe komt ge er aan?
PHIL .

Dat zeg ik niet.
ROSETTI .

Ge zult .
Ziet gij die letter binnen in - een V ?
PHIL.

Ik kan niet lezen .
ROSETTI .

Op de pijnbank leert gij 't .
Die ring behoorde een vrouw, voor vijftien jaar
Vermoord .
PHIL .

Vermoord? Niet waar, want heel wat anders
V ertelden zij me ginds .
ROSETTI .

Waar ginds ?
PHIL.

Heel ver . .
ROSETTI .

In Connor ?
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PHIL, verschrikt .
He ? Laat mij die letter zien .
(Rosetti doet het. Phil rukt hem het kleinood uil de hand en klimt
naar hinnen door zjn raamf'je, dat hij achter zich dicht gooit .)
ROSETTI .

Dus eindlijk eenig spoor! Maar zou dat wezen,
Dat slechts den vorm heeft van een mensch, den vorm
Maar dan verminkt nog, zoo verminkt dat de aap
Naast zulk een Bier haast mensch wordt . . ? Zou dat dier
Haar kind zijn ? Heilge God, Gij hebt geen straf
Die zulk een misdrijf boet ! Slechts aan de Hel
Kan ik de martling vragen, die 't verdient .
Vervul mij met uw logens, Vorst des Afgronds,
Doe mij uw dorst naar bloed en tranen lijden,
Uw honger naar de ween, die verscheuren,
Terwijl ze 't brein met denkkracht overladen
En elke zenuw vullen met gevoel!
(De Towerklok slaat aeltt .)
PHIL, het hoofd nit de deur stekend.
Nel, hoor je niet de klok ? 't Is tijd van voeren
(h j konit de deur uit .)
Waar zit je, feeks ?
NEL, op den muur .
Ik kom .
ROSETTI, Phil grijpend.
Zeg wat ze ginds
Je zeiden en then ring behoudt ge .
PHIL .

Ring ?
'k Weet van geen ring . . . Kom jij van Staunton ? Zeg,
Kreeg jij van Staunton geld? In een rond jaar
Zag ik geen shilling, en de meid schrokt maar.
ROSETTI .

Ja, ik heb geld.
PHIL .

Geef op!
ROSETTI .

Dat kind groeide op . . .
Bij Staunton?
PHIL.

Eerst mijn geld !
(Rosetti geeft hem een grout zilverstuk.)
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Dat s niet genoeg .
Heb je op haar mond en tanden wel gelet?
Een wolf zou blij zijn als hij zoo iets had .
(Rosetti geeft hem nog een zilverstuk .)
De kat groeide op bij Staunton .
ROSETTI.

En die zei
Dat hij van Master Padhurst haar ontving . . .?
PHI . .

Floe zeg je . . . ?
ROSETTI .

Padhurst . . .
PHIL .

Nooit van hem gehoord! .. .
ROSETTI, streng.

Dat heb je w81 . . .
PHIL .

Wat word ik raar op eens!
(Zkn hoofd vasthoudend.)
Ik drink niet meer.
ROSETTI, zich Gedwingend.
Bedenk je nu eens goed :
Je kent then Padhurst wel .
PHIL, achterdochtig.
Wie ben je toch
Een knecht, die zoo veel geld heeft . . . !
ROSETTI, forsch .
Wie is Padhurst?
PHIL .

Och, leuter nu niet langer !
(schreeuwend tot Nel)
Satanskind,
Ikk trap je van den muur als je niet komt!
NEL, van den muur springend .

Hier ben ik al .
PHIL .

Wat dee je daar ?
NEL .

1k zag
Ze ginder spelen op de brug. Wat pret !
Een kleine ranselde op een groote los !
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Ze sarden hem . . .
(de vuist ballend en met de tanden blikkerend .)
Ik had wel willen mebdoen !
PHIL.
Breng in de hokken brood!
NEL .
De sleutels dan!
(Phil werpt ze haar toe ; als z!V ze opra¢pt wil h~V haar een
schop geven, then ze echter ontw~Vkt . Zk verdwijnt in de deur links
op den voorgrond. Phil goat haar achter n¢ en versch~'nt voor hot
venster van zijn kamertjen ; Rosetti vat z~Xn hellebard aan enposteert
zich naast dot venster. Geklop aan de Towerpoort, die ondersteld
wordt achter het wachthuis to zijn, op den achtergrond ; de dobbelenden staken het spel en verbergen haastig de steenen .)

TWEEDE TOONEEL .
ROSETTI, EEN OFFICIER, langs den achtergrond
opkomend, EDWARDS, MYLADY .
EDWARDS, onzichtbaar.
Doet open voor Mylady - open, zeg ik !
EEN OFFICIER tot de knechten .
Vat aan de hellebards !
(de knechten scharen zich .)
EDWARDS.
Mylady wacht :
Ze is niet gewoon to wachten .
EEN OFFICIER .
Dat zij 't leere !
De Amalekiet ! Haar rijk heeft nit van daag!
(naar buiten sprekend .)
Hoe groot is 't aantal knechten, dat u volgt?
EDWARDS.
Een twintigtal.
Iste HELLEBARDIER, door het spiegat turend .
Ik tel er vijftig.
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EFN OFFICIER .

Master Pym
Verbood den toegang zelfs aan meer dan een .
MYLADY, voor de poort .
Hier is 't bevel des Konings ! Open, Sir !
DE OFFICIER .

Is dat bevel gezien door Master Pym?
Zoo niet dan blijft de poort voor u gesloten .
MYLADY, hot papier door het spiegat vertoonend.
Het is gezien dour Master Pym .
DE OFFICIER, tot de hellebardiers .
Doet open!
(men hoort de poort openen : Mylady, een vrouw van tusschen 40
en 45 jaar ; here vorstelijke gestalte ; blond hair ; kostbaar kleed van
donker green ; Mr . Edwards, haar Stewart, een oud man in zwart
jtuweel met een zilveren op de borst neerhangende keten, goat haar
ter z~Yde en steunt met de hang' haar handpaim .)
EEN OFFICIER .

Slechts een heeft toegang ; oude man, terug !
MYLADY .

Mijn Stewart, mijn gevolg . . .
EEN OFFICIER.

Blijft buiten .
MYLADY .

Sir,
Uw handelwijze toont waartoe de koorts
Van d' opstand, die gants Engeland doortrilt,
Zelfs hem vervoert wiens volgzaamheid en trouw
Betaald wordt uit de schatkist van den Koning .
DE OFFICIER .

Bepaalt het geld de volgzaamheid en trouw
Dan handel ik, ook naar dw inzicht, goed,
Als ik het Parlement mijn meester acht ;
Want dit betaalt en trouwer dan de Koning .
MYLADY .

We ontslaan u Master Edwards . , . Wacht mij buiten !
(een stag z!Vwaards gaande, zacht)
Maar ieder van mijn dienaars blijv' gereed
34
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En wachtend op bet sein !
(De Steward na een diepe bui ; ing aft tot den
Gij, gaa mij voor
Naar Mylord Strafford !
BEN

Officier.)

OFFICIER.

Eerst moet uw bezoek
Den Luitnant van den Tower aangediend .
Licht dat hij 't beter vindt den Filistijn,
Die met zijn bloed straks al bet bloed betaalt
Dat hij vergoot ter eere van zijn Baal,
Fen andren troost to geven als gij biedt .
Gij kunt bier wachten .
(Dc offieier af.)
MYLADY, hem nastarende .
Lompe Puritein,
Roer nu den snavel ! - Strafford zwijgt . . . voor 't minst
Dit oogenblik ! [let Oude Testament,
Waarin ge zeker snuffelt dag en nacht,
Maakt lump en grof . . . maar toch bet leert
Dat wie de macht verloor haar kan herwinnen,
En dat de weerwraak heerlijk dan kan zijn !
(den hellebardier, die zich van haar afgekeerd houdt, oprnerkend en
besehouwend, verbaasd. )
Rosetti . . . !
ROSETTI,

Gij herkent mij ? Gij ziet scherp .
MYLADY .

Gij in den Tower . . , dus vermomd . . . van daag !
ROSETTE .

Een dag, waarop Zijn Majesteit de Koning
Een schittrend blijk zal geven van zijn macht.
MYLADY .

Wij zijn bier niet ten hove, Signor, dus
Uw tong kan waarheid spreken !
ROSETTI.

Doet zij 't niet ?
Het Parlement sprak 't vonnis van Lord Strafford ;
Zijn Majesteit beloofde hem bet leven,
Bekrachtigt dus bet vonnis niet . . .
MYLADY.

Hij deed bet .
Gij wist dat!

DE TOWERKAT.

ROSETTI .

Neen .
MYLADY.

Voorzeker wist gij dat,
Gij, de vertrouwde van de Koningin,
Haar geestelijke vader, naar men zegt,
Daarbij de z e e r b ij z o n d e r e gezant
Van Frankrijk !
ROSETTI .

Alles, n a a r men z e g t, niet waar ?
MYLADY .

Gij zoudt wat gister omging in den Raad .
In 's Konings huis- en slaapvertrek niet weten ?
ROSETTI .

Twee dagen reeds ben 'k hier.
MYLADY .

Waarom ? Waarom ?
ROSETTI .

Misschien een gril . . . !
MYLADY .

Gij zijt geen vrouw, al doet
Ge ook vrouwendienst .
ROSETTI .

Mylady schijnt
Door droefheid overheerd, en droefheid maakt
De zachtste tong soms onrechtvaardig scherp .
MY LADY.

Zie me aan, Rosetti I zie mij goed in 't oog
Gij dient Haar Majesteit, naar 'k hoop, zoo goed,
Dat gij van d a a g en h i e r haar dienen wilt?
ROSETTI .

'k Behoor Haar Majesteit met lijf en ziel .
Ze is vreemdling bier als ik ; dat is de band
De sterke, die ons samenhecbtte en hecht .
MYLADY .

Geen andre? Bindt niet een Geloof, nog meer ;
Niet een Belang u beiden aan elkaAr ?
En een Belang en een Geloof, vijandig
Aan 't Laud waarvan zij Koninginne heet ?
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Gij zwijgt . . ? Nog slechts een vraag en op d i e vraag
Wacht ik een andwoord . Weet Haar Majesteit
Dat gij u bier bevindt, en juist van daag ?
ROSETTI.

Ja .
MY LADY .

Signor, 't korLe woord is schatten waard .
Een koninkrijk verdient ge voor dat ja .
Zeg : wilt ge schatten ?
ROSE! TI .

Ik hen rijk genoeg :
Ik heb wat ik behoef.
MYLADY .

Wilt gij dan titels ?
ROSETTI .

Voor deze ben ik to arm - en 'k wil dat blijven .
MY LADY .

Gij zijt een sfynx .
R OS 4-TTI .

Mylady is 't voor mij .
Zij is voor mij de schoonste vrouw in England,
De schranderste en . . . voorwaar! de macbtigste ook . . .
MYLADY .

Geen vleierij ! Zij eischt een passend andwoord
En 'k heb Been tijd to zinnen op zulk een .
De machtigste ware ik ? En dan zou h ij,
De hoogste man, then ik ooit kennen leerde,
De grootste geest, het helderste verstand,
Het moedigst, voor wie 't kende, 't edelst hart
Ja, 't edelst hart ! - dit oogenblik wellicht
De blanke forsche hand zich binden zien,
De rijke lokken zich zien afgesnePn,
Opdat de beul . . ! Maar 'k wil niet dat 't geschiedt !
kNa eene gauze .)

Gij weet, dat Karel Stuart tot zijn vriend,
Lord Strafford, den Beschermer van zijn troop,
Het stalen schild, dat alle pijl .en keerde,
Door 't Parlement op 't Koningschap gericht,
De woorden sprak : ,geen hair wordt u gekrenkt .
,,Wat u ook wedervare ik sta naast u ."
Lord Strafford steunde op 't woord des Konings, bleef
In Londen naast den troon, schoon ieder Hof
Op 't Vaste-land hem gaarne een eereplaats
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Als schuilplaats tegen t onweer had geboden .
Hij werd gevat, veroordeeld tot den dood .
En Karel Stuart, minuend echtgenoot,
Voorbeeldig vader, brak 't gegeven woord,
Toen in den Raad Haar Majesteit verscheen
Met al haar kindren en den Koning bad
Zich vader en ook ecbtgenoot to toonen .
„teen hair wordt u gekrenkt !" Niet waar, t is klaar . . .
En toch geeft Hij den beul verlof, npg meer
Dan 't hair to krenken . ,Neen," zoo zegt bet Hof,
„De K o n i n g houdt zijn woord - maar de echtgenoot,
„D e V a d e r is een hooger rechter ; d i e
,,Beslist ." Ja, waarlijk, d i e besliste . . . en spoedig !
Bewijs to meer, dat men voorbeeldig vader
En minnend echtgenoot kan zijn en tech . . , I
ROSETTI .

En toch . . . ?
MYLADY .

'k Vul aan, zoodra bet blijkt, dat
De trouwste dienares der Koningin
Wilt dienen zooals deze - Ja, i k b e n
De meest getrouwe der getrouwen .
ROSETTI .

'k Wou
Dat ook Haar Majesteit bet denken kon .
MYLADY.

Zij denkt bet niet? 'k Getroost mij dat, daar 'k weet,
Dat bitter kruid slechts zelden welkom is
En honing meest altijd . Tech brengt het eerste
Herstel, de tweede ziekte . Ook hier is 't zoo .
'k Was steeds de vriendschap die de waarbeid sprak,
En moest dus bitter zijn ; bet tuig' voor de eene,
Die nochtans spreken won, en togen de andre,
Die, hoorende, zich heeft gekwetst gevoeld .
Geloof, Rosetti, dat Haar Majesteit
Geen trouwer bondgenoote heeft dan mij .
Gij doe het haar gelooven, zoo gelooven,
Dat nooit de stem we&r van de jaloezy,
Van hof-intrige of haat haar moog doen twijflen !
ROSETTI.

Uw wensch zal mij een wet zijn .
MYLADY.

Niet alzoo !
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'k Wil u geen hoovling maar een man ; in 't oog,
Dat vonkelt in zijn kas, lees ik den man .
ROSETTI .

Gij wilt lets . . . en dat lets van mij, Mylady!
MYLADY.

Ja waarlijk, 'k wil, dat gij Haar Majesteit
En ook u zelv' - het liefst dus wat ge hebt ! Een dienst bewijst .
ROSETTI .

'k Begrijp 't : door u to dienen,
Dien ik mij zelv' en ook de Koningin .
MY LADY .

Zoo is 't . Uw ironie is overdaad .
Begrijpt ge wel den kampstrijd om u been?
ROSET II .

Van Strafford en van Pym, den Parlements-os?
MYLADY .

Pym is mijn vijand ; dus voor vuilen schimp
Wel wat to hoog ! Onthoud dat, Signor ! Gij
Begrijpt den een noch Wander. Gij begrijpt
Den grooten strijd niet die gestreden wordt .
Pym lag eens aan mijn voet, maar hij sprong op,
Toen 'k Strafford gaf waar Pym vergeefs om bad .
Pym werd mijn vijand ; dien van Strafford ook.
In Strafford treft Pym m ij . Een hooge wraak !
Z6o hoog dat ze in mijn haat den eerbied mengt .
Pym zegepraalt - het s c h ij n t voor 't minst aldus!
Maar is het z e k e r don loopt gij gevaar
Als vreemdeling en van verdacht charakter
ROSETTI .

Wij weten dat : de Koningin en ik . . . .
MYLADY .

Dus eindlijk spreekt de sfynx . Ga voort ;
Erken, dat gij op last der Koningin
U hier bevindt, om zoo het kan, door list
Lord Strafford to bevrijden .
ROSETTI .

Neen, Mylady
Toch schat Haar Majesteit Lord Strafford hoog,
En zoo door kloek beleid dat scbrander hoofd . . . .
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MYLADY .

Ja wel . . . . zoo gaat bet steeds . . . . Indien ik rvil
Herstellen wat Haar Majesteit bedierf,
Dan heeft Haar Majesteit daar tegen niets .
Goed . Luister ! . . . Dichter ! Bij de Towerbrug
Wacht mijn geleide : dertig koppen sterk ;
Bij Towerhill, rondom 't schavot, zijn meer
Dan vijftig knechten, goed vermomd, verscholen .
Zoodra Lord Strafford straks ter slachtbank gaat,
Verwachten zij een sein . Zien zij dit r o o d,
Dan vallen ze eensklaps aan ; zien zij dit wit,
Dan is er onraad en wordt niets-doen plicht .
Mijn Steward moest de drager zijn dier kleuren .
ROSETTI .

Hij mocht niet binnen . Wie zal 't nu zijn?
MYLADY .

Gij !
ROSETTI .

Ik waag mijn hoofd
MYLADY .

Of spaart bet, naar gij 't neemt .
Valt Strafford en wint Pym, dan zijt gij 't kwijt .
ROSETTT .

Wat neemt ge u verder voor?
MYLADY .

Een kleine boot
Met twee ervaren roeiers ligt gereed,
En voert Lord Strafford naar mijn woning been,
Daar toeft hij, tot bet nacht wordt, en alsdan
Vertrekt hij - overal staan paarden klaar Naar Padhurst-castle .
ROSETTI, heflig.
Padhurst ?
MYLADY .

ja ; wat deert u ?
Een end kasteel waar 't nooit nog heeft gespookt !
ROSETTI .

Waar ligt dat ?
MYLADY.

In bet Noorden .
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ROSETTI .

Wien behoort dat?
MYLADY.

Den Hertog van Northumberland, mijn broeder,
Mijn oudsten, Algernon .
ROSETTI .

Dien niemant ziet
Of zien mag, naar men zegt !
MYLADY .

Van mijn geslacht
Is bier geen sprake, Sir ! wel van een vraag .
Waarop ik nog bet andwoord wacht.
ROSETTI .

Ja, ja !
Geef mij die linten . k Geef op gindschen mumHet sein, naar dat bet zijn moet . Hoor ! men komt !
(Hij vat den hellebard aan en trekt zich teru ; . Nel is op hetlaatst
van bet vorig tooneel door de deur links op hel 2de plan met een
lee;en etensbaie terug gekomen ; ziet de groote Lady, geeft teekenen van
verbazing en waagt bet Heed van deze eindel~k met de vingers aan
to raken.)

DERDE TOONEEL.
De vorigen.

EEN OFFICIER

langs den achtergrond opkomend .

EEN OFFICIER tot Mylady .
Gij wordt verwacht ; maar gij hebt niet veel tijd .
Gebruik then goed tot heil des Filistijns .
MYLADY.

(Nel ontwarende, die op de knien ligt, one het rake kleed to beter
to kunnen betasten .)
Wat is dat? Mensch of dier?
(haar met den voet wegduwend)
Ik volg u, Sir !
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TOONEEL .

De vorigen, zonder Mylady en den officier
NEL, Mylady nastarend .
Mooi, hoor! Zoo mooi wel als die hooge banjer
Met pluimen op zijn hoed en met een nek
Zoo lang als van een Bans ! Wat zal de bijl
Daar maklijk heen door gaan ! Ik wist toch niet
Dat er zoo veel en zoo veel moois to zien was!
Wat heb 'k een honger! Zat ik in een hok,
Dan kreeg 'k op vasten tijd wat in mijn maag .
Maar nu is 't snoepen hier en grissen daar . . !

VIJFDE

TOONEEL .

De vorigen,

PHIL

WHISTLE.

PHIL.

(Uit dezelfde deur ; zwaaienden in zich zelven neurie'nd.)
Zoo, ben je daar! Waar zat jij, aardig ding?
NEL, zijn hand wegslaande.
Hou thuis je hand !
PHIL .

Dat wil ik juist niet doen .
NEL.

Laat los . . . lk heb w i t geld .
PHIL .

Wit geld? Geef op .
het naar de steenen bank wegwerpend.
Daar heb je 't . Laat me los !
NEL,

PHIL.

Oprapen .
NEL.

Neen .
(Z~j g eeft hem een duw, wvardoor h~i waggelt en op de steenen bank
terecht komt. Hij valt er op neer en slaapt in .)
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NEL, voor hem staande.

Was 'k sterk genoeg, ik kneep de keel je dicht,
Boef ! Beest !
(Een zacht kermen word[ in het hok gehoord, waarvan hel getralied venster in den muur op het isle plan links uitkomt . Nel sluipt
er naar toe en gluurt naar binnen . Roselti op den achlergrond als
schildwacht.)
N EL .

Ben je erg geknauwd ? Heb je erge pijn ?

ZESDE TOONEEL .
De vorigen, ROBERT CONWAY .
ROBERT, nag onzichtbaar.

Wie spreekt daar ?
NEL .

Stakkert !
ROBERT

(Zich aan de tralies van het venster ophj'schend ; h~V wordt zichtboar ; jonkman van 25 a 30 jaar ; gunstig uiterljk ; draagl he/ hair
als de puriteinen ; eenvoudig gekleed.)
Zijt ge een dochter Isrels ?
NEL .

Is die to-met ook erg door hen gehavend ?
ROBERT.

Ge spot?

(haar beschouwend)
Hoe zou zoo'n schepsel ook . . !
NEL.

Ik won
Dat ik wat was en olie voor je had .
ROBERT .

Ge zijt dan toch een zuster der Gemeente ?
NEL.

Wat is dat?
ROBERT .

Ge begrijpt me niet ? Dat 's niets ;
Ook de Samaritaan, die meclij had

DE TOWERKAT .

503

En wonden zalfde, was een knecht des Heeren .
NEL .

Dien ken ik niet . Ook weer een kennis van je ?
ROBERT.

Wie is je vader
NEL .

Vader, wat is dat ?
ROBERT.

Geef mij je hand en zie me eens goed in 't oog .
NEL .

Wat spreek je zacht . Niet schoppen zou je mij
Al hadt jij ook de beide beenen vrij !
ROBERT .

Waar kom je toch van daan ?
NEL .

Ze zeggen van heel ver.
Daar kookten mij de tooverkollen gaar .
Ze deden bet niet goed, zeit Phil, dat beest
(zich tot den slapende keerend)
Stik in je snurken !
ROBERT .

Wil je iets voor me doen ?
NEL.

Ik zei bet je al . 'k Heb olie in de lamp
Maar 'k heb Been was : de ratten vraten 't op .
ROBERT .

Dat meen ik niet . Ik lijd hier voor mijn zonden .
'k Was mijn geweten niet getrouw . 'k Geloof
Aan God en aan Zijn Woord en 'k schaarde mij
In bet vervloekt gelid der Kavaliers,
De dienaars van den Koning : d' Antichrist .
'k Was zwak, doemwaardig zwak, maar wie bemint
Of dat ooit deed, spreekt niet bet ,schuldig" nit. Jane, 'k hoorde uw stem, to midden van de pijn,
Ik zag uw vriendlijk oog, dat droef bet mijne zocht,
En toen verdroeg ik . . . voelde ik niet de pijn!
NEL, (die niet geluisterd heeft ; naar haven

ziende, plotseling invallend .)
Waarachtig, eindlijk de ouwe I
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ROBERT, verschrikl.
Wie zegt gij ?
NE L,

Die leelijke uil ! Zij nestelt in dies toren .
Daar in de hoogste nok heeft zij haar nest .
'k Ben gister nog er heel naar toe geklauterd ;
Toen zag ik dot ze jongen had .
(met den vinger dreigend)
Allb !
Gauw naar je nest ! De kleintjes hebben honger !
1k ook!
ROBERT, ter z~de .
Aan haar is ieder woord verspild .

ZEVENDE TOONEEL .
De vorigen,

HENRY PERCY,

don

DE OFFICIER .

(De klapper aan de pearl volt neder .)
Iste HELLEBARDIER .
Vie daar ?

DE

HENRY PERCY, nog onzichtbaar ; teenzend.
Een zieketrooster .
OFFICIER, den achtergrond overgoandenaardepoort,
Soul versloeg . . . ?
HENRY .

Zijn duizenden, maar David . . ,
DE OFFICIER .

Laat hem binnen .
(Henry Percy, als een Puritein gekleed : z!Vn gang is sleepend,
hoed met breeden neerhangenden rand op 't hoofd ; over denschouder
een mantel.)
DE OFFICIER .

Waarheen leidt u de geest des Heeren, broeder?
HENRY, op bet venster w#zende, waaraan
Robert Conway zich vertoont .
Naar dezen, door de Kavaliers gebruikt,
M i s bruikt, maar tech een broeder der Gemeente.

DE TOWERKAT.

DE OFFICIER .

Dat dan de geest des Heeren a verlichte !
HENRY .

Dat die ook u moog leiden !
DE OFFICIER .

Amen, Broeder !
(Officier af.)

ACHTSTE TOONEEL .
De vorigen, zonder den Ofcier .
HENRY, geheel van stem en houding veranderend.
Sinjeur de duivel kome en neem bezit
Van Henry Percy en verjaag uit hem
Den geest des Heeren ! Ba, die kweezlarij i
Hoe gaat bet, ouwe jongen ? Heb je wijn ?
Geef mij je kan, en 'k zwelg dan in een teug
De bijbeltexten nit mijn keel naar onder!
ROBERT .

Niet dus, niet dus !
HENRY, Nel beetpakkend.
Wat wonderschoone fee !

Venus in lompen!
(Nel geeft hem een oorveeg .)
Neen, een heks met Bagels !
ROBERT .

Ik heb geen wijn . Zoo gij mij redden wilt
Dient toon en woord veranderd .
HENRY .

Preek maar niet
Verdraagt Mylady dat, mijn trotsche zuster ?
Wat bindt haar toch aan u, haar then ik steeds
Gebootst uit marmer dacht?
ROBERT.

1k weet bet niet .
HENRY .

Gij weet bet niet ? Ik wenschte dat gij 't wist,
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Ik wenschte 't om u zelv' . Om blindelings
De hand to zijn van eene, die altoos
't Tiendubble vraagt voor wat zij zelve geeft,
Het is gevaarlijk, en, bij Jove, ook dom!
ROBERT .

Gij kept haar niet, de trotsche, maar ook eedle !
Zij geeft me veel, ja veel meer dan ze vraagt !
HENRY .

Wat geeft ze u dan ?
ROBERT.

Ik moet bet zwijgen nog .
Het moet wel veel zijn, dat 'k de stem,
Die van der jeugd me in 't hart bet luidste sprak,
Tot zwijgen dwingen kon .
HENRY.

Ge gaat weer prec ken .
Een dienaar van de Percies, Puritein !
Ge zijt een nieuw geen prachtig exemplaar
Van 't genus dat men mensch noemt . Voor een kus
Van purpren lippen word i k Puritein ;
Maar nA 't genot ben ik weer Kavalier,
Die 't leven neemt als droom vol weelde en lust .
PHIL,

in z~Vn slaap.

Die ring 1 1k kocht hem . . . Nel . . . !
(Nel dringi zich tegen den muur .)
HENRY .

k Zag haast voorbij
Waarom ik kwam. Mylady zendt mij hier .
Ik neem uw plaats in . . :Mar hoe doen wij dat?
(tot Nel, ruw.)
Jij hebt misschien den sleutel van dit hok ?
NFL, snibbig .
De sleutels zijn hier niet voor 't grijpen maar .
HENRY .

Wie heeft ze ?
NEI .,

op Phil wkzend.

Hij .
HENRY .

Zie, dat je hem ze ontneemt
En 'k Beef je een shilling .
NEL, op Phils sleutelring w~'zend.
Doe bet zelf !
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ROBERT .

Goed kind,
Ge hebt gezien hoe ik gemarteld ben !
Een tweeden keer weersta ik zeker niet .
NEL.

Dat 's waar ! Hij slaat me dood als hij het merkt,
Maar pakken ze je weer, dan blijf jij dood .
(Z~V goat near Phil toe en ontneemt hem heel voorzichtig den sleutelbos ; schuift er een sleutel van af, geeft then aan Henry Pery en
hangt den bos veer aan 1-hill gordel. Henzy gaat de deur in ; men
heart een slot knarsen en ziet hem bij Robert in het hok, waar deze
den hoed en mantel van Percy neemt en zich daarmede onkenbaar
maakt.)
ROBERT, buiten gekomen, tot Nel .
Lief schepsel !
NEL .

Neem me mee!
ROBERT .

Ik wierd ontdekt
Nog eer ik ver kon zijn .
NEL .

Ga dan maar been !
Gauw ! Gauw !
(hij druki haar de hand en gaat met slependen gang been en de
poort uit ; luisterend)
Hij is er uit ! Als hij maar voort maakt !
Hij heeft iets in zijn oogen van een kalf!
(Zij klautert op den muur .)
ROSETTI, haar naoogende.
Dus Master Padhurst was een broeder van Mylady,
Dat schepsel . . . is zijn kind! Een heerlijk kind!
Een misgeboorte! Goed dat 't is als 't is!

NEGENDETOONEEL .
De vorigen,

MYLADY

en

EEN OFFICIER .

(heftig bewogen links van den achtergrond opkomend .)
Hier wil ik blijven, Sir!

MYLADY

DE OFFICIER.

Wilt ge ook een zit ?
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MYLADY, fier .
Gelooft ge dan, dat ik er een behoef?
(de ofjlcier af)
ZJ steunt tegen het vensterkozijn ; de klok begint van den hoo;sten
toren to luiden ; het wordt tot het einde toe gehoord ; niet to mid om
niel storend to z n .)
HENRY,

jluisterend tot Mylady.

Hij is bevrijd . . . en honderd zijn er ginder
De helft meer dan gij eischtet ! Nu, voorwaar,
Heeft toch de dolle Percy recht op dank .
MYL:1 DY .

Zwijg, dolle Percy, die to vroeg om lof vraagt !
(Zij gaat naar den achtergrond ; spreekt met Rosetti, die op den
muur klimt .)

TIENDE TOONEEL .
De vorigen,
DE OFFICIER,

EEN OFFICIER .

uit de deur links op den voozkrond stuivend .

Verraad ! Verraad !
(tot Phil)
Op, luie knecht, waak op !
'k Zie Robert Conway niet meer in dat hok !
PHIL .

Ik las . . . ik bad . . .
(Trompetgeschal .)
DE OFFICIER .

Ontvluchten liet gij hem .
(hem keen en weer schuddend)
Verstaat gij mij ? Word wakker ! 't Kost je kop !
(haastig af.)
( .Nel is van den muur geklommen en Mylady, die naar den voorg rond terugkeerl, achterna geslopen . Phil ziet haar en werpt zich woe
(lend op haar .)
PHIL .

De sleutel, slang !
(haar nederslaande)
Ik trap je in stukken, dier !
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MYLADY .

Terug !
(Phil deinst en leunt eerst tegen den muur en sluipt dan weg. Nel
blijft liggen . De stoet trekt op den achtergrond langzaam voorb~v onder he? luiden der klokken . Eerst : hellebardiers, dan de Luitenant
van den Tower mast Lord Strafford : eene hooge fiere gestalte in
zwart fluweel ; hoed met pluimen op het hoofd ; dan een priester der
Engelsehe kerk ; verder hellebardiers . Strafford bespeurt Mylady ; hij
werpt haar een kushand toe.)
MYLADY, gebroken .
Vaarwel . . . Mijn liefde neemt ge meZ!
0 dat de tijd mijn onderdaan mocht zijn,
Het s t r a k s reeds 't n u waar ! Zijn uwe oogen goed,
Rosetti ?
ROSETTI, ob den muur.
Oog en oor .
MYLADY .

Hoe ver zijn ze al ?
ROSETTI .

Juist op de brug .
MYLADY .

En nu?
ROSETTI .

Aan de overzij,
Vlak bij de kerk .
MYLADY.

En nu ?
ROSETTI .

Bij Towerhill .
MYLADY .

Ga voort . . . En nu?
ROSETTI .

Mylord klimt op 't schavot .
MYLADY .

Of 'k uit uw keel de woorden persen moet!
En nu . . .?
ROSETTI .

Hij knielt.
MYLADY.

Het sein
(Rosetti zwaait het witte lint aan den hellebard in hct rond.)
35
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Het roode, 't roode !
Bij 't witte dat gij zwaait roert zich niet een!
Mijn knechten wachten 't roode! Zwaai die kleur!
(h blfft het witte rond zze amen ; de klok houdt op to kleppen)
Valsch monster!
ROSETTI, met luider stem .
Mylord Strafford is niet meer'

II .
.brie maanden na he! eerste bedr jf. Een tuin met geboomte engrasvelden, Op den achtergrond stroomt de Theems . Links op den
achtergrond, grenzend aan de rivier, een groot steenen gebcuw,
st~l Tudor. Het is de waning van Mylady Carlisle . Een dubbele steenen wenteltrap leidt aan een kant van den Theems, aan
den anderen van den tuin naar een bordes, waarob vensters uitkomen. De maan schjnt door het geboomte . Een boo jen leg! aan .
ROSETTI, als een edelman dier dagen gekleed maar in gedekte
kleuren, stapt er nit.

EERSTE TOONEEL.
ROSETTI, DE ROSIER .

ROSETTI,

tot den roeier .

Daar hebt ge een halve kroon .
DE ROSIER .

Meer komt inij toe .
De nachtklok heeft geluid en dan is 't dubbel .
ROSETTI, betalend.
Maak dat ge weg konit
DE ROEIER .

Moet ik dan niet wachten ?
ROSETTI .

Neen .
DE ROSIER .

Vreemd ' Zoo laat nog bij die vrouw . . . en dan
Tot haar to komen van den walerkant . . . !
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ROSETTI, hoog .

Gij zijt betaald . . . ?
DE ROSIER, grof.

Juist even maar genoeg .
ROSETTI.

Ga dan !
DE ROSIER .

Nu, veel geluk bij Straffords liefjen !
(wegroeiend)
Zij zeggen dat ze vroom geworden is .
Zing psalmen met haar, Sir ! bidt samen, Sir !
(hij roeit weg.)

TWEEDE TOONEEL.
ROSETTI, dan FRANIfOIS GRUAU .

ROSETTI .

't Gemeen is woester nog dan toen ik been ging,
Goed ; laat bet erger worden !
(Het krassen van een raaf wordt gehoord. Rosetti fuit zacht. Ben
tweede bootjen van de rechter zijde . Franfois Gruau, 20 A 24 Saar,
mager, zeer eenvoudig gekleed, springt aan wal en legt het boot en vast,)
ROSETTI, goedkeurend.

Op uw tijd .
FRANcOIS, voor hem neerknielend.
Uw zegen ! ( Rosetti legt hem de hand op het hoofd.)
ROSETTI .

Ge ontvingt mijn brief?
FRANcOIS .

Ja, Heer I
Uit Connor en bet was bleek ongeschonden .
ROSETTI.

Gij bleeft doofstom voor ieder aan bet Hof?
FRANcOIS .

Ja, Heer! Voor elk, zelfs voor Haar Majesteit.
De tijd viel lang nu gij niet naast mij stondt .
ROSETTI .

Sprak daar bet ongeduld ? dAt voegt u niet.
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Slechts kalmte voegt u, kalmte als vrucht van vast
Vertrouwen en geloof.
FRANC,OIS .

Zwak is het soms,
'k Erken 't, maar ook drie maanden gants alleen . . !
ROSETTI .

Ik wilde 't ; 't was voor uw ontwikkling goed .
FRANF,OIS, vreesachtig rondziende .

Dat is Myladies huis . . . waar veel gebeurde.
ROSETTI .

Daar werd misscbien getreurd ?
FRANcOIS .

Om Straffords dood .
ROSETTI .

Natuurlijk . Kwam Mylady niet ten Hove?
FRANcOIS.

Zij heult met de ergste kwezels en den Koning
Keert zij den rug toe . Maar Ilaar Majesteit
Zou wel een knieval voor haar willen doen .
ROSETTI .

Zij zou het willen, maar zij deed het niet?
Vertel alleen van wat zij heeft gedaan .
FRANF,OIS .

Niets als den Koning troosten, die, bevreesd
Voor Pym, thands slechts aan buigen denkt .
Ik dreef Haar Majesteit tot krachtsbetoon .
ROSETTI.

Gij staakt dat en doet niets als wat i k zeg !
FRANc0IS.

Deed 'k iets niet goed? Eerwaarde, zie dan slechts
Den wil en niet de daad
ROSETTI .

Gij hebt geen wil .
Hoe vaak moet ik herhalen : voer slechts nit
Wat a n d r e n willen . Verder : niet van 't Hof,
Maar van dat huis
FRANF,OIS .

Eens is er feest gevierd .
Een huwlijksstoet, dat wel een rouwstoet leek,
Ging uit de groote poort een maand gelei n .
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ROSETTI .

Wis Robert Conway, die Jane Howard huwde .
De zwakkling, nu eerst recht Myladies slaaf
Sinds hij zijn rijke vrouw van haar ontving .
(zacht)
(luid)
Hij moet de mijne zijn . Gij zoekt hem op,
Brengt hem bij mij . Ik beet voor hem
Jean van Verviers, een om 't Geloof vervolgde .
FRANCOIS,

Hij is nog van zijn reize niet terug .
ROSETTI .

Als hij terug is dan . Wat viel er verder voor?
FRANCOIS .

Hier ? Niets .
ROSETTI .

Bleef bier dan niet het haavlous kind,
Dat Conway uit den Tower heeft gehaald ?
(Franfois knikt. )
En daarvan zegt ge niets ! Het leeft toch nog ?
FRANCOIS .

Misschien . . . ik weet bet niet. Dat misgeboort
Dacht ik uw aandacht weinig waard .
ROSETTI .

Reeds weer !
Gij d a c h t ! Te denken hebt gij niet ; slechts werktuig
Van wie to denken en to handlen heeft,
Moogt gij Been hoofd bezitten of geen hart .
Ik ben uw hoofd, uw hart . Wat prevelt gij?
Dat ik tyran ben en uw rechten trap ?
Slechts blinde volgzaamheid maakt u gereed
Tot heerschen - wie zelf meester eens wil wezen,
Hi; toon 't zich waard door slaaf to kunnen zijn.
(Franfois stoat met gebukten hoofde voor hern .)
Hoor mij ! Gij kept de herberg : 't Koningshoofd .
Daar brengt ge mij het wambuis en den broek,
Den neergeslagen kraag, den vilten hoed
Met breeden rand, vooral bet bijbelboek,
Dns al wat tot een Puritein behoort.
En nu, ga zien of 't rustig is daar binnen .
(Franfois sluipt de wenteltrap op .)
FRANCOIS, naar binnen ziende, tot Rosetti .
De groote zaal, waar slechts een waskaars brandt!
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ROSETTI .

Ziet ge iemant ?
FRANC,OIS .

Neen . Toch . . ! daar beweegt zich iets!
Hoe vreemd ! Een meisjen sluipt er schuw in 't rond . . .
Betast bet kleed, de tafels en de stoelen . . . .
Tot de portretten aan den wand !
ROSETTI tot Franfois.
Tik even .
(hi doet het.)
NFL, van binnex .
Wie ben je ?
ROSETTI .

Zeg haar dat hier Robert wacht .
(Franfois fluistert door bet raam . Die vliegt open .)

DERDE TOONEEL .
De vorigen, NEL.
NEL, in de vensterdeur .

Is Robert bier?
(op het hordes tot Franfois)
Waarom blijf je daar staan ?
(de trap afvliegend)
Dag, Robert !
(terugdeinzend)
Maar dat is hij niet .
ROSETTI, haar hand vattend.
Vrees niet,
Ik ben een vriend, al kept ge mij nog niet .
(Nel heeft zeer eenvoudige toch nette kleeren aan, maar draagt
ze slordig ; hier en daar z~ln ze getornd . De muts hangt haar in
den nek ; de dikke zwarte hairen golven vr!~ .)
NEL.

'k Ben bang - laat los mijn hand !
ROSETTI .

Ik ben je vriend .
(tot Franfois)
Wacht in de boot, maar hoe de roeispaan klaar .
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NEL .

Je zei 't al tweemaal, maar 'k geloof het niet
Al zei je 't n6g eens ! Robert ben je niet
Al zeg je ook dat je 't bent . Je hebt gelogen,
En dat is slecht, zooals ik 't heb gehoord,
Van Master Edwards en van Mistress Rose,
ROSETTI .

Wie zijn dat ?
NEL .

Groote lui daar in dat huis
Waar je oog nooit uitgekeken is van 't moois !
Ze zijn erg streng, al slaan ze mij ook niet .
Ik kreeg geen enklen trap zoo lang 'k er was,
Maar ik verveel me er erg . Ik mag niet klautren
Of op mijn hoofd gaan buitlen om en om .
Als ik 't t6ch doe en ik 't hen liegen beet . . .
ROSETTI

Dus je liegt t6ch al weet je dat het slecht is .
NEL.

Les mij maar niet : jij deedt bet straks toch ook ;
En jij bent grout, ik maar een kleine kat,
Een wilde, zooals Mistress Rose zegt .
ROSETTT .

Wat deedt gij in die zaal ?
NEL .

Hou toch je mond!
Als Rose 't wist of zij, waar Rose zelv'
Zoo bang voor is als voor de spin de vlieg,
Dan zwaaide er wat ! Maar laten kan ik 't niet .
Wat is 't daar mooi ! En al die stomme menschen,
Die je aanzien maar geen oog of lip verroeren
Een is er bij, die nog zijn lichaam heeft
En gauw, heel gauw komt zitten in die zaal .
ROSETTI .

Wie ?
NEL .

't Is me een naam ! Wie die onthouden kan
't Was tegen Edwards dat Mylady 't zei ;
Zoo beet die hooge, de allerhoogste in huis .
ROSETTI .

je luistert aan de deur ?
NEL .

Hoe weet je 't zoo!
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Maar 'k praat maar . . . 'k praat. Wat kom je hier toch doen?
ROSETTI .

Je zien en helpen .
NEL .

Zoo als Phil misschien,
Die vuile dronkaard!
ROSETTI .

Zie eens goed mij aan!
Ik kom van 't dorp waar ge zijt opgevoed .
Uw moeder . . . .
NEL, in het bosch kijkend.
Mooi die maan!
(Zij rent het bosch in en is op het punt een boom in to klinzmen .
Rosetti houdt haar terug en brengt haar weer op den voorgrond .)
ROSETTI, streng.

Balsturig schepsel,
Ik heb to spreken . . ! gij zult hooren ! . . . Kind,
Gij zijt misschien voor heel veel groots bestemd !
(in zich zelven)
Ja, dat gelaat doet denken aan 't VerlePn!
Maar ik wil zekerheid . . . Ik waag de proef !
(H~ neemt een sink papier uit zijn zak en schrijft daarop eenige
letters , tot Nel)
De man, die gauw komt zitten in die zaal,
Zoo als ge zeidet, toont ge dit papier .
Hij zal u zeggen waar uw ouders zijn Verstaat ge mij? - uw vader en uw moeder.
NEL .

Zoo! Vader, moeder ! Heb ik die gehad ?
Ja, Mistress Rose heeft bet me al gezeid .
De kuikens hebben ook zoo lets .
ROSETTI .

Hoor verder!
Toon niemant dit papier ! Toon 't hem alleen,
Den man, die gauw komt zitten in die zaal .
Gij ziet me spoedig weer - hier in den tuin
Bij maanlicht .
NEL .

Waarom niet bij zonlicht ook?
'k Ben bang dat Phil je zendt . 'k Wil niet naar Phil,
Niet naar then fielt terug !

Sib

DE TOWERKAT .

FRANCOIS,

in de boot.

Ik hoor gerucht .
(In het heels eenige verwarde uitroepen . Sch~ineel van meer licht
valt door de ramen naar buiten .)

VIERDE
De vorigen,

TOONEEL,

EDWARDS

en bedienden .

EDWARDS .

De glazen deur staat open ! Licht, brengr licht!
(Rosetti springt in de boot, welke in allere l wegroeit . Verschillende
bedienden met toortsen in de hand op het bordes .)
Daar vaart een boot .
(Nel bespeurend)
Wie daar?
(hij gaat op Nel toe, die bet papier verborgen heejt ; haar herkennend.)
De wilde kat !
(haar vastgrijpend)
Moet ge altijd schrik en onrust stoken, kind,
Steeds handlen tegen de ordning van dit huis ?
Naar binnen, marsch, en zonder brood naar bed !
(Verandering van tooneel.)

VIJFDE

TOONEEL .

,Een dag later. Zeal in Carlisle-house, r~Vk gemeubeld . Dressoor met
zilver en glaswerk . Deuren ter linker- en rechterz~ide . Op den achtergrond een breede deur met gekleurde glazen, toeganggevende tot het
hordes van straks. B?j het opgaan der gordyn staat Mr . EDWARDS
met Mistress ROSE, huishoudster van Mylady, to sp, eken ; achter
deze een paar dienstboden met stofers en emmers .
EDWARDS .

Nu, Mistress Rose, daadlijk aan het werk !
ROSE.

Maar heb ik we] verstaan ? De linkervleugel . . . ?
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EDWARDS.

De linkervleugel moet in orde zijn
ROSE .

Dien sinds den dood des Graven zaliger
Geen menschenvoet betrad ?
EDWARDS .

Ja wel, ja wel .
ROSE.

Nog voor dat de avond valt ? Dat is onmooglijk.
Want weet ge wel - maar neen, gees man weet dat,
Geen man ziet dat, al had hij ook vier oogen ! 1)at zich er 't stof tot bergen heeft gehoopt .
EDWARDS.

Wat eer voor u, als gij die bergen slecht.
ROSE .

Het vuil . . .
EDWARDS.

Het w a s en i s uw vijand van nature,
Dus jaagt ge 't spoedig weg
ROSE .

't Blijft eeuwig waar,
Nooit valt er met een man to redeneeren .
(De vrouwelijke dienstboden geven blijken van instemming . i
Waarvoor die haast ? Of komt er . . . ook . . . bezoek ?
EDWARDS .

Waarschijnlijk .
ROSE .

En Mylady draagt nog rouw,
Nog diepen rouw ! Dus kan het geen wild-vreemde,
Dus moet her wel een gob-bekende zijn .
EDWARDS.

Daar hebben wij 't . Nu staan de klokken stil,
En kan het stof en vuil nog jaren slapen,
Nu we aan 't klappeien gaan .
ROSE, beleedigd.
Zeer ongepast
Klinkt zulk een woord tot mij . Klappeien, ik,
Die karig ben in woorden, zelfs zoo karig
Dat mij Mylady vaak om woorden vraagt?
(Een luid rumoer wordt gehoord ; gedruisch van voetstappen . Nel
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eenvoudig maar net gekleed - stof en snede als die der dienstboden stuift, achtervolgd door een schare van vrouwelijke en mannel~ike
dienstboden, uit de deur rechts, binnen . Een mitts dekt haar hoofd en
ten deele haar gelaat. B~I haar drift is de mots naar achter geschoven . Met gebalde vuist en blikkerende tanden stral ze voor den hoop,
die op den aanblik van Mr . Edwards en Mistress Rose b%ft stilstaan,)

ZESDE TOONEEL.
De vorigen,

NEL,

Schaar van bedienden .
NEL

Ik zeg het je allemaal : ik wil niet, w i I niet.
ROSE .

Ik leer je willen en manieren ook.
NEL .

De handen thuis of 'k geef je een ferme muilpeer!
ROSE.

'k Wil die gemeene taal niet langer hooren .
NEL.

Hou je ooren dan maar dicht
ROSE.

Waarom dat schepsel
Ook opgeraapt van straat ! Al weken hier,
En geen manieren nog! Ze is nog mijn dood .
EDWARDS .

Wat deed zij nu weer?
Een der dienstboden fluisterl Mistress Rose eenige woorden in
het oor .)
ROSE.

Uit een kast stal zij
Een kostlijke pastei .
NEL .

Niet waar .
(op de anderen wijzende .)
Z ij dee 't of zij . . !
Het ding lag klaar om opgesnoept to worden .
't Lag in de kast maar op een blad papier,
Niet op een schotel, zoo als 't had behoord .
EDWARDS, ter zijde.
Goed opgemerkt ! Niets doen !
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ROSE,

En dat papier,
Waarop het ding, zoo als jij 't noemde, lag,
Schuilt in je tasch .
DE DIENSTBODEN .

Ja, ja !
NEL, stampvoetend .

Neen, zeg ik, neen!

ZEVENDE TOONEEL .
De vorigen, MYLADY uit de deur links .
MYLADY.

Geldt nog Mylady wat in Carlisle-house ?
(Allen behalve Net gaan eerbiedig terug .)
Ik hoorde wat geschiedde . Leeg haar tasch !
NEL, tot die haar naderen .
(tot Mylady)
Voorzichtig - ik heb nagels !
Dat ze 't laten !
Zeg dat, en niemant durft . . . jij hebt de macht .
(ontzetten van allen over die woorden .)
MYLADY.

Kom naderbij . Wat zit er in die tasch?
NEL .

Wat niet van . . . u is .
(Weder algemeene schrik ; Rose houdt hare ooren dicht .)
MYLADY .

Toon 't !
NEL .

Ik m a g niet ., . 'k w i l niet.
(Mylady wenkt Edwards ; voor dat deze Net kan aanvatten, heeft
zk het papier uit haar zak gehaald en verscheurd,)
MYLADY .

Jaag haar de straat op, Edwards, waar zij hoort .
NEL.

Goed, jaag me weg - maar breng me niet naar Phil!
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Ik zal mijn kost wel vinden ; 'k ben niet lui .
'k Zal alles doen wat men maar vraagt,
V oor niets zelfs, als men zacht spreekt zoo als h ij
Het altijd tot me deed . 0, was h ij hier .
Dan raakte niemant van die slungels me aan .
Och, Robert, waarom ging je heen en blijf
Je zoo lang weg ? J ij noemde mij Been kat .
(Myla(6wenkt de dienstboden to vertrekken ; zij gaan .)
MYLADY .

Gaf hij je dot papier ?
NEL

't Is long geleden
Dat ik hem zag . Hij kon 't mij dus niet geven .
MYLADY .

Wie gaf t je dan ?
NEL.

Een large zwarte man,
Die in den tuin stond, gisteravond Iaat .
Een jongre tikte aan 't glas . . .
ED W ARDS .

't Kan waarheid zijn
Wat zij Uwe Edelheid vertelt .
MYLADY .

Die man?
NEL .

Hij was mijn vriend zoo als hij zei . Ja, morgen !
'k Geloof er niets van, want hij loog mij voor.
Ik zag zijn facie meer ; 'k wist eerst niet waar,
Maar 't werd van nacht, toen ik niet slapen kon,
Me als ingeblazen . ,Eend," zoo klonk 't me toe,
„Je zaagt hem in den Tower, waar hij dienst deed ."
Ik won maar dat 'k den vent niet weer gezien had!
Wat dienst deed in den Tower is niet veel .
MYLADY.

Die knecht gaf dot papier. Waarom ? Waartoe ?
NEL .

Dat weet ik niet . Och, mag ik leeren lezen ?
Och toe! . . .
(Ben knecht wenkt Edwards,- Mylady geeft dezen zwijs'end verlof
heen to gaan ; Edwards af.)
MYLADY .

Hij sprak?
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NEL .

En niet een beetje . . .
MYLADY .

Wat ?
NEL .

'k 1-leb alles niet verstaan, maar z6oveel toch,
Dat op dat stuk papier gekrabbeld stond
Waar ik van daan kwam ; 'k was niet gaar gekookt Dat was een leugen van dien ouden Phil,
Die altijd loog . ., o, als ik je eens vertelde
Wat die al deed, maar neen, dat durf ik niet .
MYLADY .

W aar kwam je dan van daan ?
NEL .

Dat zei hij niet .
Wel, dat ik 't vodtjen goed bewaren moest
En niemant laten zien ; hij kwam weerom
En zou me zeggen wat ik dan moest doen .
'k Zag Betty, die hier melk brengt, weet je, straks
Op d' arm een klein, een heel klein kindtjen dragen,
En 't streelen, 't kussen, 't drukken aan haar hart .
Ze zeien, dat een moeder zoo iets doet.
Zeg, denk je dat ik 6ok zoo ben gestreeld,
Gekust, gedrukt, en dat mijn moeder 't deed?
Mijn moeder . . ! als ik die nog eens kon zien !
Die schold mij niet d i e trapte niet, die . . . k u s t e.
EDWARDS, binnenkomende.

Mylady, de doofstomme . . .
MYLADY, tot Rose.

Sluit haar op
In 't torenkamertjen . Ik zeg u straks
Wat 'k over haar besloten heb.
NEL .

Op straat gezet !

Dus niet
( Myladies hand gr~Vpend)
Dat 's best .
ROSE, toeschietend.

Onzinnig schepsel !
NEL, op Myladies ring duidende .

Wat flikkert dat
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MYLADY,

Zij amuzeert mij, Rose !
Houdt zij van werken?
ROSE .

Ja, ze is vlijtig .
MYLADY .

Nu,
Dan zij 't haar straf daar boven niets to doen .
(Nel met Rose af,)

ACHTSTE TOONEEL .
MYLADY, dan EDWARDS met FRANCOIS GRUAU, den doofstomme,

MYLADY, Nel nastarend .

Die halve wilde heeft jets in haar cog
Wat mij doet denken aan een zonnestraal,
Neerschietend door 't gebladert van bet bosch
En goud en licht daar spreidend in den schemer.
(de binnentredenden ziende)
Niet meer aan 't bosch maar aan de web gedacht,
Die spin bij spin er vasthecht aan de takken .
(Edwards leidt den doofstomme binnen ; eenvoudig maar kostbaar
gekleed. H1 groet op hoofsche wkze, buigt een knie en biedt Mylady
ecn brief aan.)
MYLADY, tot Edwards, ironiesch op Franfois duidend

De rechterhand van Hare Majesteit !
Hij hoort noch spreekt ! Waar vindt men beter bode ?
Haar Majesteit wordt op bet laatst nog wijs .
Op 't laatst ; 'k zeg niet to laat . Een groot verschil !
Te laat ware oneerbiedig - 'k ben dat niet .
(Edwards en Franfois trekken zich naar den achtergrond
terug : in zich zelve.)
Een schrijven eindlijk van Haar Majesteit !
Fens wist ik alles w a t en e e r zij 't wilde,
Want wat zij wilde had ik eerst gewild .
Toen kwam de vreemdeling Rosetti, die
Een blik sloeg in dit binnenst . . . en nog leeft
Die Strafford vallen deed . . . en toch nog leeft !
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Die Hare Majesteit deed opstaan tegen mij,
Haar wijs, voorzichtig maakte . . . en toch nog leeft !
Maar waar ? Geen spoor meer sinds then vloekbren dag,
Dat hij mij op den Towermuur trotseerde.
Drie maanden reeds is hij voor elk onzichtbaar
En oefent hij aan 't Hof Been invloed uit .
Dit schrijven toont 't op nieuw en zonneklaar .
't Is van de Koningin, die altijd steun behoeft
En nu, Rosetti dervend, naar mij zoekt .
(het papier beschouwend.)
't Houdt wis een tijding in van veel gewicht,
Of wel 't verzoek om weer voor haar to zijn
Als vroeger . 'k Zal t ook zijn! Bij Straffords schim,
Ik zal het zijn !
(z~V leest)
,,Mijn lieve schrandre Lucie,
,,Kom daadlijk ! . . ik verlang naar u . Barry,
,,Le premier maitre de ballet, is hier.
,,Het laatste maske, dat Versailles zag
,,En alles overtrof, heeft hij bedacht ;
,,Ook voor de Sarabande een nieuwen pas ."
(den brief in elkadr frommelend.)
Dat 's spotternij ! Rosetti is terug !
(Edwards nader wenkende .)
Laat Rose naar de blauwe kamer gaan,
En uit de rozenhouten kast 't kostuum
Van Colombine halen, dat daar ligt .
Mijn moeder droeg het eens .
(Edwards gaat.)
Haar Majesteit
Verlangt een maske - ik zorg voor haar kostuum .
(Franfois wenkende nader to treden en hem doordringend aanziende .)
De vijand van Haar Majesteit is dood
Van ochtend vond men Master Pym vermoord .
(in zich zelve .)
Geen zenuw trilt !
quid.)
Ik geef u honderd pond
Als gij wilt doen wat ik u zeg .
(in zich zelve)
Geen andwoord !
En 'k doe op haat en hebzucht een beroep .
Die man is wat hij schijnt : doofstom .
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NEGENDETOONEEL
De vorigen, HENRY PERCY .
HENRY, opgewonden.
'k Ben vrij,
'k Ben eindlijk vrij !
MYLADY.
Dag, Henry! Uit den Tower
Ontsnapt ?
HENRY .
Ontslagen ; dat 's veel beter ; want
Wat Master Pym ontsnapt wordt spoedig weer
Door Master Pym gevat . 'k Begrijp 't nog niet .
Drie maanden voor Rob Conway in dat hok !
Voor een, die amfibie is, rondkop meest,
En soms maar kavalier ! Een meesterstuk
Van u, om z6o ver mij to brengen ! Toon
U dankbaar door het vullen van mijn tasch .
Bij Jove, ik heb geen penning meer !
MYLADY.
Goed, goed
Ik denk er om .
HENRY.
'k Ben daar niet zeker van.
Drie maanden lang liet gij uw lievlingsbroer, Niet waar, zoo beet ik - zonder geld of wijn . . .
MYLADY .
Had ik de macht er toe, mijn jongen ? . . .
HENRY .
Neen,
Dat is de toon niet, then ik hooren wil
Of die mij overtuigt . Ik kan mij de aard
Nog denken zonder zon, een mooie deern
Kuisch als Diane, en wat nog veel meer is
Een rondkop met een lach op 't valsch gelaat,
Dan mijn welwaarde zuster zonder macht . Geef mij een beker kanary . . . 'k heb dorst ;
Dan vijftig pond voor kruit en lood !
MYLADY, schellend.
En voor
lets anders nog . . .
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de moustache opstr~ikend .
Misschien ook voor iets anders .
(Edwards komt.)

HENRY,

MYLADY .

Breng wijn !
(stroef)
Dezelfde nog altijd !
HENRY .

Dezelfde .
Mijn Koning trouw!
(den vollen beker ophefende .)
Carolus Rex, hij leve !
Verniel zijn vijand, trap zijn Parlement !
MYLADY, hem den beker ontnemende, tot Edwards .
Neem aan dat glas, en breng den wijn weer weg !
HENRY, woedend.
Ben ik cen kind?
MYLADY.

Gij moest bet niet meer zijn !
Vermocht de vunze kerkerlucht u 't bloed
Niet of to koelen ? 'k Had dat toch gewild .
HENRY .

Dat was de reden dus, dat ik voor Rob
Mij op moest offren, dat ik maanden lang
Gevangen bleef ? Ik dacht wel dat mijn zuster
De hand had in bet spel . 't Was dus uw wil !
Gij speelt hoog spel . Bij God, ik ben geen slaaf!
MY LADY .

Neen, Henry Percx zijt ge, jongste zoon
Van een Northumberland ; to veel vergeet gij t ;
Als gij bet doet, herinner ik bet u .
HENRY,

Gij hebt bet recht verloren dat to doen,
Als 't waar is wat men in den Tower zei,
Dat gij den Puritein uw lachjens gunt,
Dat ge in Sint Antholin bun preekers hoort,
Daar zelfs den Parlements-os, Master Pym,
Genadig toeknikt . . . Master Pym, den beul
Van Strafford ! Is bet waar, dan duurt uw liefde
Veel korter dan uw haat.
MYLADY.

God schiep de zon
En de planeten - gene als 't middenpunt
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Waar deze om zweven in haar cirkelloop .
Zoo is het boven, zoo ook is 't benePn .
Dunkt u den rang van een planeet to zijn,
Het naast bij aan de zon, voor u to laag ?
Wat zijt ge zonder 't licht der zonne, knaap?
Waar zij u overstraalt met licht en gloed
En niet meer eischt dan dat gij uw natuur,
Uw roeping volgt, durft ge ongehoorzaam zijn,
Haar vragen waarom zoo, waarom niet anders,
In haar geheimen dringen die zij zwijgt?
Wees stil en volg 1
HENRY.

Verdoemde tyranny !
MY LADY .

Zoo groot die tyranny, dat gij u vrij,
Ja, bandloos zelfs, bewegen kunt . Ga been!
Ik houd u niet !
HENRY .

Is wat men zeide waar ?
MYLADY .

Ik andwoord niet.
HENRY.

E e n woord slechts ; is 't dan waar,
Dat wat ge deedt tot Neil is van ons Huis ?
MYLADY .

Te twijflen is reeds misdaad .
HENRY.

Ik geloof ., .!
Kom, wees voor mij geheel als vroeger, zuster!
Geef arbeid, mannenarbeid mij - ik roest.
'k Voel 't leven in mij borlen, kooken, zieden .
Breng mij in 't vuur - dat loutert - niet in 't dons 1
MYLADY .

Zoo spreekt een Percy nit den gouden tijd,
Toen 't hoogste hem was als hij 't grijpen won .
Ik breng u in het vuur . Gij kent Rosetti,
Den vreemdeling ?
HENRY .

Hem, met dat flikkrend oog,
Dat bruin gelaat, then zoeten glimlach ?
MYLADY .

Juist.
Hij is ons aller vijand : priester en spion
Van Richelieu, den Franschen Kardinaal . . .
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HENRY .

Spion ?
MYLADY .

Ik weet bet zeker . ltaljaan
Van afkomst, zelfs van eedlen bloede, is hij
Jezuiet geworden op zijn dertigst jaar,
Zoo als men zegt, uit hopelooze liefde .
Hij diende in Frankrijk Lang en met geduld,
Zocht voet voor voet den Kardinaal to naadren .
En toen hij then eenmaal genaderd was
Zoog hij zich, als de bloedteek in bet schaap,
De grove schoften in van Richelieu .
E e n hartstocht slechts bezielt dat gluipend oog .
Zijn hart, dat altoos kil als marmer is
't Is haat voor Engeland . De Koningin
Drinkt maar to willig in van zijn venijn
En overvult den Koning zelfs er mee .
Begrepen hebt ge mij ? . . , Die man moet sterven . . .
Door u . . . !
HENRY .

Mylady
MYLADY.

Hij meet sterven . 't H o e,
't W a n n e e r verblijve aan u . 't Belang van 't Rijk,
Waar hij op Frankrijks last de tweedracht stookt,
't Belang der Percies eischt bet . . . Hij heeft mij
Gehoond . . . bedrogen . . .
HENRY.

Hij zal sterven !
Maar nu alle ernst op zij !
(Rose brengt een koferoen aan Franfois, die het aanneemt, ee z
diepe huiging maakt en vert)-ekt. Mylady goat naar het diessoor err
brengi aelve Henry den beker toe .)
MYLADY .

Dat Percy leve
En iedren vijand, hoog en laag, vertrap !
HENRY .

Daar zeg ik Amen op .
(lz,V drinkt.)
Wat nu van 't plan
Mij met Jane Howard, de pupil der Kroon,
De lieve gouden pop to laten huwen?
De jongste Percy heeft geen geld, Mylady!
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MYLADY .

Ook Robert Conway had dat niet .
HENRY .

Welnu,
Wat scheelt dat mij zoo i k bet geld maar heb
MY LADY.

Maar ik moest wenschen in t belang der Percies
Dat hij juist rijk werd door Jane Howards geld .
Ik liet hem daarom hnwen met dat kind ! . . .
HENRY .

Vervloekt ! Die Conway, dle alkoofheld . . !
MY LADY,

Dienaar
Van ons geslacht is hij, leem in mijn hand
HENRY,

Een weeke bloed is hij, een amfibie!
Hij neuriet psalmen als de vuilste rondkop „ .
MY LADY .

En vecht nog beter,
De beste Kavalier :
Hij is bekend in b e
En dat vooral, mijn

vloekt veel minder dan
dat dient beloond .
i d e legerkampen,
jongen, dient beloond !
HENRY

Dat huwlijk sloot ge . . ?
MY LADY .

Toen gij in den Tower
Den tijd hadt to overpeinzen hoe 't u zijn zou,
Als gij geen zuster hadt, die voor u denkt,
Uw geldtasch vullen kan, die altijd lecg is,
Uw dwaashePn kan bedekken door haar macht.
HENRY, woedend.
'k Wil van die zuster niets !
MYLADY .

Goed, dat zegt Henry ;
Maar Percy zegt dat niet en . . . vat mijn hand .
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TIENDE TOONEEL.
De vorigen,

dan

EDWARDS,

MASTER PYM .

EDWARDS .

Mylady . . ! Heilge God !
MYLADY.

Man, welk een schrik
Vervult u ?
EDWARDS .

Master Pym !
MYLADY,

zacht.

Ha, eindlijk !
HENRY .

Jaag
Den os de deur uit
MYLADY.

Laat hem binnen, Edwards

ELF DE TOONEEL.
De vorigen, MASTER PYM, tusschen 45 en 50 jaar oud, breed en
gezel .puriteinsche klcederdracht ; wu psch gelaat ; alles geeft den indruk zoowel van fazieke als intellektueele kracht .
HENRY,

hem voorbijgaande, s,pottend.

Zijn Majesteit de Koning van 't gepeupel !
PYM .

Dat ieder knaap als gij to vreezen heeft .

(Henry af.)
MYLADY,

h00g.

Verklaar mij, Master Pym . . !
PYM .

Mijn komst, Mylady ?

(Haar en zich zelven een sloel gevend)
Denkt gij als ik dan gunnen we ons wat rust .
MYLADY .

Verklaar mij dit bezoek .
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PYM.

Gij wachttet mij .
MYLADY, apstaande.
V ervolgt gij op then toon . . .
PYM .

Dan rijst gij op,
Maar toch vertrekt nog niet . Gij zocht mij op,
Mylady
MYLADY.

Master Pym !
PYM .

Gij zocht mij op .
Gij wildet vrede met den vroegren vriend .
Ik zeg u daarvoor dank.
(Hl neentt haar hand en wil die aan de lippen brengen .)
MYLADY, met afschuw .

Lord Straffords bloed
Kleeft aan die hand . . . en hij was eens uw vriend !
PYM .

Eer hij kwam was ik de uwe . Schoone tijd,
Toen ik mocht hopen ; toen een druk dier hand,
Een vriendlijk knikjen van dat fiere hoofd
Het vuur - verteerend vuur! - mij stortte in 't bloed!
Lord Strafford kwam . . . en toen verkeerde uw liefde
Voor mij in haat ; zou 't vreemd zijn zoo de haat
In liefde weer verkeerd was nu hij viel ?
MYLADY .

Dat 's boos en grof. Was 't waarheid dan droeg ik
De schuld van Straffords dood ; dan dreef de nijd,
De minnenijd, de bijl u in de hand .
PYM .

Dat 's boos en fijn . Voor u niet zoo veel eer,
Voor mij niet zooveel schande! Strafford was
Mijn boezemvriend, en 'k stemde voor zijn dood.
Waar hij mijn vader of mijn zoon geweest
Ik had gedaan zoo als ik deed . Mylady,
'k Beminde, ja, 'k bemin u nog hartstochtlijk,
Maar ik stel boven mij en mijne liefde
De vrijheid van dit kleine, eens groote, land .
MYLADY .

Wat gij en de uwen vrijheid noemt ten minste .
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PYM .

Ik en de mijnen zijn de burgerij
De rots, die in haar schoot de goudaAr draagt,
Maar die niet to oopnen is als op haar top
De burchten troonen van een slaafschen adel .
MYLADY.

Gij wilt die burchten slechten . . ?
PYM .

Zeker niet!
Als ons de doortocht slechts veroorloofd wordt
Dan mogen zij, wat mij betreft, daar blijven
En 't pittoresk verhoogen van de rots.
MYLADY .

Wat schoone droomen ! 'k Ben geen dupe er van .
Lord Strafford was to groot . . .
PYM .

Hij werd to klein
Wie macht heeft en die macht misbruikt is klein .
MYLADY .

'k Vrees voor uw grootheid dan .
PYM .

Gij vreest daarvoor?
Gij erkent dus haar bestaan ? dat valt mij mee .
MYLADY.

Als 'k dat niet deed waarom ontving 'k u clan ?
PYM .

Ik wou dat hooren . Juist . Gij hebt mij noodig.
'k Ben machtig nu in 't machtig Parlement ;
Reeds noemt men Pym den Koning van het yolk .
Die Koning heeft meer macht dan de andre Koning,
Die Strafford prijs gaf . . . Niet ? Met scherpe lijn
Is onze toestand nu geteekend . ,Wraak,"
Vraagt gij van mij, en ik van u vraag : „liefde ."
Een lafaard noemt ge Karel Stuart en
Diens vrouw een intrigante - ik doe als gij !
MYLADY .

Lord Strafford viel door beider lafheid .
PYM .
Ja,
Het offer moest geslacht, maar 't mes had niet
Geslepen moeten worden door die twee.
Ge merkt : reeds is uw invloed groot op mij ;
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Ik breng 't gevoel al in mijn politiek . . .
Lord Strafford hield van voortgaan tot aan 't eind ;
Zijn w e d u w e ook . . ?
MYLADY.

Gij kwetst!
PYM .

Vergeef bet mij .
Dat rouwkleed brengt veel bitters in mijn hart,
Veel kwetsends op mijn tong .
MYLADY, zacht .

Ik leg bet af.
PYM, hare hand vattend en deze kussend .

Gij zijt een engel .
MYLADY .

Gaat ge ook door tot 't eind ?
PYM .

Ik vrees dat Karel zelf mij daartoe dwingt .
MY LADY .

Gij vreest . . !
PYM .

Ja, 'k vrees . . .
MYLADY .

Dat deed h ij nooit, neen nooit!
PYM .

Hij viel door beulshand, en zijn werk met hem .
Ik wensch me een andren dood, en dat mijn werk
Mij overleven zal .
MYLADY, bitter.
0, zeker zal 't zoo zijn,
Als al de kracht van wil en van verstand
Zich saamtrekt op een punt : bet zelf belang .
PYM .

Als 't zelfbelang 't belang is van den Staat,
Waar blijft de kracht dan van 't verwijt, mijn Lucie ?
Maar 't noemen van then naam herinnert mij,
Dat politiek een veld van distlen is
En liefde een rozentuin . Vergeten wij
De distels, plukken wij de rozen, Lucie
MYLADY .

Slechts over 't distelveld komt ge in den tuin
Van rozen . . .
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PYM .

Een belofte . . ! Wees gedankt !
MY LAD Y .

Gij zijt . . , een haatlijk man . . .
PYM .

Die toch u lief wordt .
MYLADY .

Betreed bet distelveld ! Wat neemt ge u voor ?
Toch niet to deinzen . . . vre6 to sluiten met . . ?
PYM .

Ik wilde 't als ik 't kon .
MYLADY.

Gij, lafaard !
PYM .

Schoone vrouw !
MYLADY .

Wees ernstig : gij beleedigt met uw scherts .
PYM .

Wel ziet gij s c h e r p, Mylady, maar niet v e r,
Mijn stem beheerscht als nog bet Parlement ;
'_Mar achter dit, ver . . . aan den horizon . . .
Maar altijd naadrend rijst een zwarte wolk
Een kleine schaar, maar Cromwell aan haar spits !
Ik heb het w o o r d, maar Cromwell heeft bet z w a a r d ;
Ik heb de r e d e, Cromwell bet g e 1 o o f,
En dit - 't moog waar of valsch zijn - overwint.
Waar' Karel to vertrouwen, 'k sloot den vree.
'k Liet gaarn bet Koningschap zijn scepter, mids
Wij slechts de hand bestuurden die hem voert .
MYLADY, heflig.
Gij k u n t, gij z u 1 t niet, Pym!
PYM .

Ook achter Karel
Zie ik een zwarte wolk ; wat d i e verbergt
Gis ik nog niet . Een invloed, mij nog vreemd,
Beheerscht hem, voert hem been naar 't buitenland ;
Den draad van 't weefsel zie ik, niet de hand
Die 't vormt .
MYLADY.

Ik wel. Het is Rosetti, Pym !
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Tast door! Wijs then spion de grenzen, Pym !
Gij tast wel door wanneer gij alles weet ;
En 'k zal u alles nu doen weten . Karel
Komt in bet Parlement om u to vatten
En voert soldaten mee .
PYM .

G ij riedt hem dat !
Och, Karel waagt dat niet .
MYLADY.

Hij waagt het wel .
I k zorg er voor dat hij bet wagen zal .
PYM .

Maar dan verliest hij 't spel .
MY LADY .

Dat moet hij ook .
PYM, dreigend.

Hij zal mij vinden . . !
MY LADY.

Neen, hij vindt u niet .
Ik waarschuw u bij tijds ; gij houdt u schuil
Tot uw partij de wapens heeft gevat .
PYM, met afschuw.

Een burgeroorlog !
MYLADY .

't Zij . . . Wat staart gij me aan !
PPM .

De Heere is groot . Hij schiep een wezen, dat
liet kwaad en 't goed, beide in den hoogsten vorm
Belichaamt : 't is de vrouw !
MYLADY.

Gij aarzelt nog ?
Aanvaard den strijd en . . . ik ben dankbaar, John!
(Z~V vat z~jn hand; h~V omhelst en kust haar ; huiverend.)

Ga heen nu . .!
EDWARDS, aandienend.

Lady Howard en Sir Robert
Zijn voor de poort, Mylady !
MYLADY.

Welkom zijn ze .
(Pynz neemt statig afscheid van haar ; Pym af, door Edwardsgevolgd .)
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TWAALFDE TOONEEL.
MYLADY, alleen .
Wat zegt ge, schim van Strafford, schande is eer,
Wanneer de wraak de rol der liefde speelt ?
Mijn s c h a n d e uw e e r? De zonde is in den wil
Niet in de daad? Den boom proeft me' aan de vrucht ;
De vrucht is heerlijk, dus de boom is 't ook . . ?
Sofismen, weg ! Den giftkelk niet omkranst !
Toch tot den boom toe lien gelet gd !

DERTIENDE TOONEEL .
De vorige,

en LADY HOWARD, een beeldschoone jonge
vrouw in r~Vk reisgewaad.

ROBERT

naar beiden toe~Vlend en lane ornhelzend .
Mijn kind,
Wees welkom, hartlijk welkom ! Is de huwlijksreis
Een zegetocht geweest ?
MYLADY,

JANE.

'k Heb mij verveeld,
En Robert ook . . .
ROBERT .

0 neen . . .
JANE .

ROBERT,

Heeft mij verveeld.
droog.

0, meent ge 't zoo?
MYLADY .

Ge blijft to gast bij mij,
Zoo lang ge wilt . Wel wandelt bier de rouw . . .
JANE .

Ik kan den rouw niet uitstaan - 'k ben nog jong,
En mijn voogdes heeft nooit me aan ernst gewend ;
Dat zei ik Robert vaak .
ROBERT .

De vreugd en de ernst,
Zij hebben elk hun tijd - dat zeide i k haar .
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JANE .

Al weer een zedepreek ! Kom, Robert, lach
En pruil nu niet! Hoe vaart de Koningin,
Mijn lieve tweede moeder ? Hoe White-hall ?
Wat heb ik naar een maske vaak verlangd,
Of naar de maat der Sarabande ginds
Op Howard-Castle !
MYLADY .

Prachtig, trotsch kasteel !
Daar woonden sinds vijf eeuwen uw geslacht .
JANE .

En bouwden duizenden van kraaien nesten .
MYLADY, tot Robert met eenig sarkasme .

Gij oordeelt anders - beter, naar ik hoop.
Dat trotsch kasteel met al zijn vruchtbaar land
Met honderden van pachters vondt gij schoon . . . !
ROBERT,

Niet om then r ij k d o m slechts, Mylady, om
De g r o o t h e i d ook, en 't meest nog om de m a c!
Die nit moet gaan van zulk een rijk bezit.
Die onafzienbre laan van olmen, die omhoog
Hun twijgen samen strenglen tot een dak,
Doet u als wandlen in een ternpel Gods ;
Die breede schaar van pachters, allen
Afhangend van den Heer der Heerlijkheid,
Op hem vertrouwend, van hem schutse beidend,
Vervult met trots, maar ook met needrigheid ;
En in het hart weerklinkt een stem, die fluistert
,,Bid in den tempel, werk in hut en stulp !"
JANE, b~V Mylady als wegschuilend .

Daar is de zedepreeker weer, Mylady !
Hij 's Puritein en wat nog erger is,
Zoo zuinig als een Londensch winkelier .
Ik heb twee grooms, vier paarden, twee karossen
Twee staatsie-, tien gewone kleedtjens maar,
E e n draagkoets en vier dragers - en ik ben
De rijkste van gantsch England buiten u .
En als mijn heer gemaal nog vroolijk was,
Mij nog eens lachen deed zoo als 't behoorde,
Zoo als hij 't schuldig ware aan Lady Jane,
De rijkste van gantsch Engeland . . .
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ROBERT .

Jane, Jane,
0, als ge meendet wat ge zeidet . . . ! Kind !
JANE .

Vervelend man !
MYLADY .

Wel aardig waar de twist
Als ge onder u waart, kindren ! Lieve Jane,
U wacht ten hove een nieuw ballet, en u
Een versche preeker in Sint-Antholin .
Ook kocht ik voor mijn lieve Jane een aap,
Faisanten en een papegaai, die praat .
Ik borg ze in mijn voliere tijdlijk hier .
JANE .

Dat 's heerlijk - 'k ga ze zien .

VEERTIENDE TOONEEL.
De vorigen, Mistress ROSE, die NEL aan een arm naar binnen sleet .
ROSE, buiten zich zelve .

Mylady,
't Is God geklaagd ! Dat schepsel schijnt mijn vloek
Waaraan heb ik zoo'n helleplaag verdiend ?
NEL .

Dat, snoepster, weet je best ! Maar laat me los,
Of 'k sla er op !
(zich losrukkend)
Dag, Robert! Weer terug !
Wat ben ik blij dat ik je weer eens zie !
Wat zie je strak mij aan ! Geef mij een hand
Wat ben je mooi van daag en d i e daar ook !
MYLADY .

Wat is er nu weer, Rose?
ROSE .

Lieve God,
Ik ben mij zelv' niet meer ! Mylady weet,
Dat 'k boven in den toren vogels houd ;
Ik had een ekster, zes kanaries . . .
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N EL .

Zeven ;
Ik telde ze.
JANE .

Zij liet ze vliegen ?
ROSE .

Ja .
'k Had vier Kanaries zelv' gebroed .
NEL .

Niet waar .
Dat kan je niet - jij bent de moeder niet .
JANE, tot Robert.

Ze is de aardigste aap, die ik ooit zag! Lach mee!
MYLADY .

't is wel, 't is wel . Die vogels liet gij vliegen ?
NEL .

Dal deco 1k . De arme stakkerts vroegen 't mij .
Zij hebben vlerken om to vliegen, niet ?
En in dat krot had ik bet al benauwd,
Ik, zonder vlerken, hoe veel meer dan zij !
Ik zette 't raampjen open, en ja wel,
Daar hupten en daar dansten zij naar buiten,
De daken over en de goten in
Daar zat dat valsche beest : h a a r bonte kat,
Zij loerde op alle zeven - zeven zijn er,
Niet zes. - Ik kroop stil naar haar toe, en - bons!
Daar schopte ik haar rood-bonte naar beneen .
ROSE .

Heer in den Hemel ! ook d a t nog !
NEL.

Morsdood.
ROSE .

Gerechtigheid, Mylady !
NEL .

Moet ik weg?
Zeg, moet ik weg ?
MYLADY, tot Robert .
'k Voldeed aan uw verzoek,

En hield haar hier .
NEL, tot Robert.

Dus jij verzocht het haar?
Dank, Robert, dank ! Och, neem me nu dan mee !
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Wat j ij zegt, doe ik graag - leer j ij me lezen . .
(op ane W~jzend)
Zeg, dat d i e daar niet altoos lacht .
(stamysvoetend)
Lach niet !
ROBERT .

(bedarend)
Stil .
(tot Mylady)
'k Neem haar mee als Jane denkt zoo als ik.
JANE.

Ja wel, heel graag ; ze is aap en papegaai .
ROBERT, tot Rose .
'k Geef dubbel u 't verlorene terug .
T w e e katten dus . . .
11YLADY .

De dwaasheid neme een eind !
(tot Rose)
Wee uwer, zoo ge minder werkt dan praat
Is alles in den linkervleugel klaar ?
Ik ga het onderzoeken - ga mij voor !
(Rose en Mylady af.)

VIJFTIENDE TOONEEL .
De vorigen, behalve Mylady en Rose .
JANE.

leg, kun je duiklen ?
NEL .

Best.
JANE .

Laat kijken .
NEL .

Neen .
JANE .

\Vaarom niet ?
NEL .

Ja. waarom ? Dat weet ik niet .
Straks als we alleen zijn doen wij 't met ons beien.
JANE .

Ik met je duiklen ? Dat is om to schaatren !
37
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ROBERT, lot fane .

Laat haar een oogenblik, en boor naar mij,
En zie mij aan zoo als ge vroeger deedt !
Wat waart ge boos!
JANE, hen afwerend.
Och loom
ROBERT .

Zijt gij bet nbg ?
Geef mij een kus !
JANE.

In ruil wis voor een preek .
ROBERT.

Waarom zoo scherp ?
JANE.

Waarolm zoo oud ?
ROBERT .

Toe, Jane
Zie me aan . . . een kus !
NEL, die met hlimmenden onwil beiden keeft gadegeslagen .

Wat ben je lief voor haar !
Is zij je . . . zuster ?
ROBERT .

Neen, mijn lieve vrouw,
Die ik aanbid en die veel houdt van mij .
NEL .
Je vrouw . . . je vrouw ? Wat hidt jij om een zoen !
Zij moest then geven eer je er nog om vroegt .
JANE, lachend.

Ge hoort bet, Robert, en ge blijft bescheiden !
Hoe aardig ! Heusch, ze is aap e n papegaai .
NEL.

Wat hazel jij ? Hij is mijn beste vriend,
Die nooit mij schopte of schold .
(tot Robert)
Laat haar maar gaan .
'k Wil voor je wezen wat zij niet wil wezen.
JANE .

Een goede ruil ! En zij kan duiklen, Rob!
En klimmen ook . . . en krahben zeker oolc .
ROBERT .

Niet verder, Jane !
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driftig.

Maar 'k wi1 nu, dat ze toont
Al wat gij haar misschien wel hebt geleerd .
Kom, duikel en krab dan je wangen stuk ;
Daar 's niet veel aan verbeurd .
NEL, tot Robert.

Wat zeit ze daar ?
ROBERT .

Zwijg, Nel !
JANE .

Je weet toch, dat je leelijk bent,
Zoo Ieelijk als een aap maar wezen kan ?
NEL .

Dat weet ik . . , inaar dat jij bet zegt is valsch .
(haar muts aftrekkend)
Zeg, heb je hair als dit ?
(tot Robert)
Wie heeft bet mooiste ?
JANE, schaterend.
Rob, 's Konings nar is minder nar dan zij .
Wie, Paris, wijst ge d' appel toe?
ROBERT, haar omarmend en kussend .

Mijn liefste,
Toon 't arme kind wat meelij !
NEL,

wild.

He, hoe laf!
Hij flikflooit haar ! 0, als i k Robert was,
'k Dee je in den kost bij Phil . . . Al weer een zoen !
'k Won dat 'keen zweep had I
ROBERT .

Engel, is 't vergeten ?
JANE.

Vergeven voor bet mint . . . Ik plaagde u wat .
In de eerste maske doet ge mee, niet waar?
(Zij neemt zijn hand en ziet hem vleiend aan .)
ROBERT.

'k Beloof bet u, mijn allerliefste !
JANE .

Bouw
Voor haar een hokjen boven op een paal .
Ik zie haar daar al zitten - 't harde hair
Los zwierend als de manes van eon paard
(NeZ blikkert met de tanden .)
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Wat zijn haar tanden groot ! . . . als van een wolfshond
Is ze al to kwaad, dan krijgt ze een muilband om .
Een muilband . . . . ha, ha, ha !

ZESTIENDE TOONEEL.
De vorzg'en, MYLADY, later EDWARDS,
MYLADY.

Dat mag ik hooren .
(zacht tat Robert)
Gij toondet u eens bandig, jonge vriend,
En maakte 't gouden popje' aan 't lachen ? Goed .
U zelven niet, naar 'k zie .
(14 zucht)
'k Heb werk voor u .
Ik gaf u Jane en vraag nu wederdienst .
ROBERT.

'k Begrijp dat . . . 'k Ben slechts was, waarin Mylady
Haar wapen drukt,
MYLADY.

Niet dus - uw eigen wapen,
Dat ik vergulden deed . Het Parlement . . .
ROBERT .

Uw vijand is 't . , ,
MYLADY,

Mijn v r i e n d als de uwe - dus
Uw tweestrijd kan ten eind zijn, edel hart !
EDWARDS.

Mylords karos is in 't gezicht .
MYLADY, tot Robert en lane .
Mijn kindren,
In de opperzaal zijt gij voor lang gediend
(tot Nel)
Volg hen .
NEL .

Ik blijf.
MYLADY .

floe nu!
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JANE .

Kom!
NEL .

Ik kom niet.
(Robert en lane af)

H ad ik een mes, ik stak bet haar in 't hart !
Wat is ze mooi! Wat is hij dol op haar!
Zij is bet niet op hem .
MYLADY, haar aanstarend, ter sijde.

't Instinkt van 't dier,
Dat somtijds scherper ziet dan 't scherpst verstand
NEL, met gebalde vuist.

Hij vleide maar ! - Hij had haar moeten slaan .
MYLADY, haar naderend, op zachten toon.

Gij kunt bier blijven raids ge u ordlijk toont .
(tot den Stewart)

Neem gij haar mee ; zorg dat ze lezen leer,
Maar zich nooit weer in deze zaal vertoon .
(Mylad9

rechts af.)

NEL, haar verrukt nastarend.

Wat is ze goed voor mij !
EDWARDS .

Als zij zoo spreekt
Dan is zij goed - maar ze is maar zelden zoo .
Onthoud dat wel, gij kleine wilde ! Kom
(beiden links af.)

ZEVENTIENDE

TOONEEL .

MYLADY, ALGERNON, hertog van Northumberland, uit de z~Vdeur rechts .

Algernon is een man van vhf en veerlig jaar, maar sch~Vnt veel
ouder ; hij leunt op Myladies schouder : de gestalte is gebogen ;
het gelaat bleek en somber ; donker maar kostbaar gekleed .
ALGERNON .

De reis heeft mij vermoeid ; nog meer 't gewoel
Der menschen om mij been . 'k Ben dit ontwend
Op Padhurst .
(hij' zkgt in een leunstoel veer .)
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MYLADY .
'k Wist dat, maar 't mag zoo niet zijn,
En zeker zoo niet blijven .
ALGERNON .
Gij beveelt
En Algernon is bier - .%-at wilt ge meer ?
MYLADY .
Neen, broeder, niet alzoo ! G ij kunt bevelen
Gij m o e t bet doen . I k ben slechts de onderdaan
Van 't hoofd der Percies .
ALGERNON,

Iefiig.

Logen - alles logen !
't Verleden tuigt van gants iets anders . . .
MYLADY .
't Zij .
Maar 't is 't verleden - dat is dood .
ALGERNON.
Voor U,
Maar niet voor mij .
MYLADY.
Het zij bet ook voor u .
ALGERNON .
Nooit, nooit
MYLADY.
Het h e den leeft en is zoo schoon .
Zie 't leven voor een doode niet voorbij .
ALGERNON .
Het doode was zoo schoon, zoo trouw, zoo heilig,
En 't levende, 't is valsch, - bet intrigeert
Het levende zijt gij !
MYLADY .
Dus n6g als vroeger !
Sprak dan uw eenzaamheid in achttien jaar
Geen enkel ander woord . als dat de haat,
De wrok, de nijd, op menschenlippen legt?
ALGERNON.
Wilt gij vernemen wat die eenzaamheid
Mij zeide jaren lang ? D u r f t gij bet hooren ?
MYLADY.
Waarom niet ?
ALGERNON .
Ginder lispelt ze in de laan
Van eiken : ,wat is 't leven, menschenkind,
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Waar gij niet om gevraagd hebt ? lijden, lijden,
Ten zij ge een hart aan 't uwe kloppen voelt,
Dat voor u lijdt, waarvoor ge lijden kunt,
Dat gij kunt geven van uw zwakheid, u
Kan geven van haar kracht . . !" 0, Violetta !
MYLADY .

Is niets in staat . . . ?
ALGERNON .

Zwijg . De echo roept dien naam .
En in die laan van eiken ruischt bet vender
,,Een zwakke jonkman, oud op twintig jaar,
,,Die 't leven met zijn God van kiatergoud
,,Steeds haatte met een gruwelijken haat,
,,Vond in bet land der kleuren, waar de zon
,,Haar goud strooit op wat God en ook de mensch
,,Er stoutst, en grootst, en heerlijkst heeft gewrocht,
,,De hoogste kunst, de liefelijkste Natuur ! ,,Het godlijk schoon Itaalie! - ja, hij vond er
,,Waarnaar hij had gesmacht, bet Ideaal,
,,Dat hem verzoende met de waereld o m
,,En i n zich : een Madonna . . . ! schooner nog
,,Dan die van Rafael, want hdar gelaat
,,Omspeelde een glimlach : goudglans op albast,
,,Dus aarde en hemel . .!
Hij bracht haar naar hier
„In 't neevlig vaderland ! - Wat zaligheid
,,In schauw van 't donker loof, waarin de maan,
,,'t Gestarnt zelfs schuil ging, slechts hdar stem to hooren,
,,Die zei, herhaalde en zei en weer herhaalde
,,,,Ik heb u lief voor eeuwig . . . 'k heb u lief
,,,,Met hart en ziel, met alles wat ik heb
,,,,Of ooit bezitten zal voor eeuwig . . . eeuwig ! . ."
,,Maar achter gindschen half vermolmden boom
„Daar stond de hoogmoed van bet hoog geslacht ;
,,'t Was uok een vrouw - een hooge -- gij, Mylady !"
MYLADY .

Niet verder!
ALGERNON .

Hoor, wat de eenzaamheid nog meer vertelt
,,Zij, uit bet land der kleuren, was verdwenen .
,,Een dolksteek, giftteug of een kerkerband
,,Ontrukte haar den jonkman, die alleen bleef,
,,Bleef staren op de plek, door haar betreden,
,,Bleef staren om zich been, tot ik hem aangreep,
,,Zijn binnenst overheerde en toen elk denkbeeld
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,,Van nit zijn brein, en alien moed en hoop
,,Van nit zijn harte zoog , . ."
Waar liet gij haar ?
Waar hebt gij haar begraven na den moord?
MYLADY, hem de hand ip den schouder legend .
Mijn broeder ! . . , Ik bezwoer a reeds voor jaren
Dat gij mij onrecht deedt . 'k Bezweer 't u nogmaals,
Thands bij de schim van onzen vader, die toen lecfde .
En mij gebood to doen vat 'lc deed . Ik sprak
Slechts eons met haar . 1k was meer waar dan gij,
Die haar uw naam en titels had verborgen . . !
Sprak in dat feit niet reeds het schuldbesef,
't Bewustzijn, (tat Northumberland, 't geslacht,
Waarin de kroon van England was gedragen,
Zich aan een deerne niet verslingren mocht?
ALGERNON, haar hand weh'duwend.
Spreek zoo niet of . . bij God . . !
MY LADY .

Gij moet bet hooren
Zich aan een deerne niet verslingren mocht .
Zij was verstandig ; zij begreep 't en . . . ging
Nog d' eigen nacht . Waarheen ? Dat weet ik niet .
Schoon was ze - nog verstandiger clan schoon .
Zij ging - ik eischte 't niet. - Ik had den doorn
Zoo gaarn met dons omwoeld en zelve haar
Naar haar verwanten in Itaalje been gevoerd .
Haar fierheid overtrof nog haar verstand .
Zij ging . . . in 't midden van den nacht . . . alleen . . .
Zij ware u waard geweest als zij of gij
Een andren naam gedragen hadt.
ALGERNON, bitter .
Wat troost
Mij aan to zeggen, dat ik iets verloor,
En dat dit lets een kostbre paerel is .
Riept gij mij daartoe hier
MYLADY .

(tier)
Voorzeker niet .
Northumberland is tot lets groots bestemd .
De kroon van England schittert in 't verschiet .
ALGERNON .

Ha, ha, een kroon! Geef mij een narrekap !
Gij zet haar reeds mij op, gelooft mij gek,
Ik ben bet ook .
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MYLADY .

Gij zijt het niet : waak op'
't Huis Stuart is veroordeeld ; toch behoeft
Het yolk een koning . I k heb nit de macht
En zet de kroon 't Huis Percy op het hoofd .
ALGERNON

Geef mij een slaapmuts .
MYLADY .

Gij sliept al to tang.
Gij hadt een fijn verstand, een gloeiende eerzucht . . .
ALGERNON .

't Is bei verslapen -- d a t ik sliep : u w schuld
MILADY, h0og.
Sta op, Mylord ! sta op . 'k Wil, dat ge hoorL
En goed verstaat wat 'k nog to zeggen heb,
Zit ge in then stoel dan dut gij in, naar 'k vrees .
Uw vader spreekt door mij - rijs op en boor !
ALGERNON, opstaande, huiverend.

Mijn vader . . . die mij vloekte . ,'
MY LADY .

Omdat ge 't hloed
Der Percies woudt bezoedlen, maar u zegent,
Als gij de kracht, die in u sluimert, welt .
(koud bevelend)

Gij neemt weer zitting in het huffs der Lords,
Voert de oppozitie aan, verslaat de Stuarts,
Houdt Kavalier en Rondkop in bedwang,
Het oog gericht op de drie dubble kroon
Van England, Schotland, lerland . Aan m tj n hand
Gaat gij ter zege . . ! Weigert gij die taak,
Dan ruimt ge uw plaats den jongren broeder in,
(schellend)

En geeft uw recht van eerstgeboorte prijs .
(tot Edwards op den dremnpel)

Breng licht . . !

( Edwards af.)
(streng)

Gij hebt bedenkenstijd tot morgen . . .
(Edwards komt ?net twee bedienden terug, die zilveren candelabres
met waskaarsen dragen .)

Zeg ieder in mijn huis, dat Zijn Genade
Ter ruste zich begeeft en stilte wil .

DE TOWERKAT .

550

(zacht tot Algernon, gebiedend)
Uw hand !
(laid, nederig)
Vergun mij de eer u to geleiden
(Edwards gaat eerst ; dan Mylady met Algernon ; de twee bedienden volgen. Gedurende het laatste tooneel is de schemering van lieverlede gevallen ; de zaal is donker : zoodra de anderen verdwenen z~n,
steekt Nel het hoofd door een der z~jdeuren links .)

ACHTTIENDE
NEL,

dan
rEL,

TOONEEL .

MYLADY, EDWARDS

en de bedienden .

langzaam naar voren sluipend.

't Is slecht wat 'k doe - toch doe ik 't .
(zl luistert aan de dear rechts)
Al weerom !
(Zij ijlt naar den achtergrond en verbergi zich in een hoek ; Mylady
gaat, g •evolgd door den Steward en de twee bedienden, het tooneel over .)
MMYLADY, op den drempel van de z~Vdeur links .
Stil moet het zijn ; zoo stil, dat zelfs de houtworm
Zich zelv' verschrikt en this den arbeid staakt.
EDWARDS .

Het zal zoo zijn, Mylady !
NEL,

(allen af.)

op de teenen voortsluipend .

Zij zijn weg !
Die satansche nieuwsgierigheid ! Waarom
't Mij ook verboden hier een voet to zetten ?
„Gaan slapen, gauw !" zoo grauwden zij me toe .
Slaapt allen als marmotten, heb je er lust in,
Maar ik ga in den twin . . . 't Is lichte maan !
(Z!V Awl de glazen deur wijd open ; maneschijn ; gezicht op de
stad. Rosetti in een mantel gewikkeld op het balcon . Nel geeft een
zwakken gil en spelt terug .)
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TOONEEL .

NEL, EOSETTI, dan ALGERNON.
ROSETTI, nader tredend.

Wees toch niet bang voor mij - ik ben je vriend .
Kom dichter bij ! Hij is gekomen, - niet ? Die bier verwacht werd ?
(in de verte luidt een klok)

Hoe, de nachtklok al !
NEL .

Maak dat je weg komt of je wordt geknipt,
En ik op straat gezet .
ALGERNON, onzichtbaar .

Zijt gij daar, Stewart?
NEL, bevreesd.

De gekke Hertog . . !
ROSETTI, gebiedend.

Blijf! Geef hem 't papier
Dat ik je gaf . . .
NEL .

Verscheurd is 't .
(Rosetli gaat naar het balcon en spiedt, daar verborgen, naar binnen .
B~V bet gezicht van den rondtastenden en voortstrompelenden man, die
haar ziet, zoo als zij door de moan helder verlicht wordt, staat Nel
als versteend.)
ALGERNON, de armen naar haar uitbreidend .

Violetta
(Nel deinst onizet achteruit ; Algernon shat neder .)

Een half jaar later. Een herberg, even buiten Londen . De keirweg
Swat daar langs . Aan de overz~lde van den weg : bosch . Een deur
op den achlergrond; aan weerszijden dier deur : ramen, waarvoor dikke schuivende gord~jnen . Z~jdeuren rechts en links . Een
breede schouw waarin eenig vuur. Houten banken en een leunstoel. Bee is avond. B het opgaan der gordijn haudt de waard
ALLAN MAC NEILL de deur op den achlergrond open voor ROSETTI,
die binnentreedt, gekleed als in het vorig bedrijf. Hi houdt een
kleine hoornen lantaren, waardoor het licht vuurrood heensch?~nt,
in de hand en een stok .

EERSTE TOONEEL
ROSET'rI, ALLAN .

ALLAN .

(hem lantaren en stok afnemend, met alle teekenen van eerbied )
Den Heiligen zij dank, terug uit Ierland !
Had Monsignore een goede reis?
ROSETTI.

Spreek niet zoo luid!
(op het boscfi duidende)
Het wemelt daar
Van Kavaliers, die woelige edellul
Des Konings
ALLAN .

En van Puriteinen ook !
De twee partijen zijn bier dikwijls slaags.
Sint Andries brenge beiden ten verderve!
(hij neemt Rosetti den mantel, waarop een St . Andrieskruis is geborduurd, af.)
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ROSETTI .

Met beiden blijft ge toch op goeden voet ?
ALLAN .

Ik vloek met d' een, zing psalmen met den ander,
Maar ik vervloek ze beiden . . .
ROSETTI, hood.

Toch inwendig ?
ALLAN, bedeesd.

Zoo meen ik 't, Monsignore !
ROSETTI .

Is 't op de Theems
Hoog water?
ALLAN .

Er loopt vloed um negen uur .
Gaat Monsignore 't bosch slechts even door . . .
ROSETTI.

Daar is bet veer ; ik weet dat Vaart de boot
Naar Dover?
ALLAN.

Ja, om negen uur precies .
ROSETTI .

Ik ben bij akte van bet Parlement
De Rijken van den . Koning uitgewezen .
'k Vertrek van avond met de boot naar Dover .
Verstaat ge mij : 'k vertrek .
(Het krassen van een raaf wordt gehoord. AlanschuiftopRe
ties wenk een der venstergordijnen half open .)

Ga been, boor niet,
Zie niet . Wend niet bet hoofd !
ALLAN, onderdanig buigend .

Signore !
(Er wordt aan de buitendeur geklopt. Allan wil omzien maar bedwingt zich en gaat door rte zijdeur rechts heen .)
ROSETTI .

Binnen!
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TWEEDE

TOONEEL .

gekleed als in het 2e bedrijf. Hij bljft
aan den ingang staan met de armen over de borst gekruist.

ROSETTI, FRANCOIS GRUAU,

ROSETTI .

kHet teeken des kruises over zijn gelaat makend.)
Ik open oor en mond . Ga zitten . . . daar .
\Nat nieuws ?
FRANCOIS .

Slecht, slechter nog dan 't was in maanden .
Haar Majesteit blijft radeloos .
ROSETTI .

Bekend.
FRANCOIS.

Zijn Majesteit . . .
ROSETTI .

Is 't evenzeer - bekend .
Hij ging naar 't Parlement en zocht er Pym,
Die niet to vinden was : de domste streek
Van al de domme streken die hij deed !
Dat is g o e d nieuws - gij noemt bet s l e c h t misschien .
Gij ziet nu weer, dat u geen oordeel voegt.
FRANCOIS, nederig .
Ik zie bet, Monsignore !
ROSETTI .

Feiten slechts !
FRANCOIS .

De burgers zijn gewapend, en de Koning
Roept in 't geheim den adel en diens volgers
Heel England door to wapen . . . 't Parlement
Vreest, dat Zijn Majesteit to vluchten denkt .
Naar Schotland . . .
R OSETTI .

En Mylady
FRANCOIS .

Steeds onzichtbaar.
Men acht haar invloed dood . In Carlisle-house
Moet, naar men fluistert, Bacchus huisgod zijn
En Venus schutsgodin .
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RoSr_TTI .

Een dom gerucht !
Myladies broeder?
FRANcOIS.

Daarvan weet ik niets .
ROSETTI, heftig .
En daarvan juist moest ge alles weten, knaap
(kalmer)
Vroegt gij een draagkoets aan de Koningin
En 't briefien zoo als ik 't begeerde ?
FRANO,OIS .
Ja . . .

De Koning wil . . .
ROSE'r`rI .

Als altijd veel ; doet niets .
FRANC,OI s .

De Koningin, zij denkt . . .
ROSETTI .

Wat denkt Mylady?
Wat denkt de gekke Hertog? Wat denkt Pym ?
Wat Cromwell ? Wat . . . Gij zwijgt ! Gij weet van niets .
'k Gaf u een plaats aan 't Hof, bij 't Parlement,
Een plaats van waar ge hooren kunt en zien .
Als i k 't niet kan en Hooger Macht gebiedt,
Dat 'k elders zorg voor 't heil der Heilge Kerk,
Dan moet g ij doen wat m ij is opgelegd .
Zes maanden lang kruiste ik in lerland rond
In doodsgevaar, in nooddruft en ellende ;
En wat deedt gij ? - Zie me aan ! - En wat deedt gij ?
'k Betaalde u honderd Pond'- gij moest alzoo
Niet slechts bet buitenst kermen van uw waereld,
Maar 't binnenst . Wat gij mij verhaalt kan ik
Vernemen onder 't scheermes voor een oort .
In plaats van voor- gaat ge achteruit . Dat komt
Van al uw ;entlemans manieren ; geef
Me uw conto-boek
('t inziende ; half luid)
Vijf pence aan Lewis, groom
Van Lady Howard ; twintig shillings Dick,
Den knecht van Pym, en vijftien . . . '
(h~i telt zacht)
Zoo, dat maakt
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Joist twintig pond, tien shillings en vijf pence .
Wat hebt gij in uw tasch ?
FR .\NcoIS .

Geen penning meer .
ROSETTI.

En 'k gaf u laatst op reekning dertig pond
Dan is 't to kort ruim negen - hoe komt dat ?
(Franfois buigi het hoofd en zw~gt)
Gij schijnt het niet to weten - maar ik wel .
Er is een vrouw in 't spel .
(Franfois bedekt zich het gelaat)
Men is verliefd,
En dat kost geld, hoe men 't ook overlegt .
Beken mij alles .
FRANcOIS .

'k Weet, dat Monsignore
Reeds alles weet .
ROSETTI .

Belijd uw zonde !
FRANcOIS .

Zonde ?
Altijd alleen, en 't hart smacht soms naar liefde !
Altijd alleen, en ik lag ziek : en 'k dacht
Hoe 't mij zou zijn als nog mijn moeder leefde,
Of als ik zusters had . Daar reikte een kind
Me een teuge waters, schikte 't harde bed,
De kussens, bette 't hoofd ; uit medelijden
Kreeg zij mij lief, ik haar nit dankbaarheid .
ROSETTI .

Zij beet ?
FRANcOI IS .

Alice .
ROSETTI .

En woont . . ? en woont ?
FRANcOIS .

Old Cheapsidt
Bij Tommy Wells . . .
op zachten loon .
Mijn zoon, behoort ge u zelv' ?
(Franfois gl~idt can zijn voeten neer)
Behoort gij niet aan God, Wiens heilge wil
Door mij u wordt verkondigd ? En Hij is
Naijvrig, duldt geen afgod nevens zich
ROSETTI,
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Gij hebt een grootsche roeping - grootscher dan
De millioenen kennen, die rondom u
Slechts zwoegen voor wat de aarde bieden kan,
Botvieren aan hun tochten als bet vee,
Naar vrijheid streven en slechts slaven zijn .
En wat wordt u gevraagd? Een deel to zijn
Van 'their, dat zich verloochent als de Heer,
Van de aard niets vraagt als voedsel voor bet lijf,
Door overgaaf van 't hart en van den geest
In woord en daad, in wil en in gedachte,
Slechts een to zijn met de overheid, die God
In Zijne alwijze liefde u heeft gegeven,
En vrij to worden door gehoorzaamheid!
FRANcOIS .

Ik heb gezondigd . . . zij de boete licht !
ROSETTI, zacht.
Zij zal bet zijn .

(koel en bevelend)
Gij reist van avond of
Naar Frankrijk met de boot, die straks van bier gaat .
Ik heb een boodschap aan den Kardinaal .
Zie me aan -- ik mag slecbts fluistren . Dichter bij!
Zeg, dat gants lerland opstaat en in 't Noord
De Hooglanders gereed staan ; dat de Koning
Bereid is Portsmouth Frankrijk of to staan,
En daar de keur van 't Fransche leger wacht .
(h~i wenkt hem op to staan .)
FRANcOIS .

1k ga . . . maar 't valt me zwaar . . . om uwentwil .
ik meldde u, dat uw leven wordt bedreigd . . .
ROSETTI .

Zes maanden wacht ik -Henry Percy durft niet .
FRANcOIS .

'k Vermoed . . . Laat me eerst . .
ROSETTI .

Van Alice afscheid nemen ?
'k Zie in uw binnenst ; veins niet tegen mij .
Ik boor gerucht Ik sluit u mond en oor .
deem aan dat geld . Om acht uur Binds aan 't veer !
Gij blijft doofstom, gekleed zooals gij zijt ;
En wordt uw naam gevraagd, dan schrijft ge neer .
,,Francois Gruau, gebannen uit dit land ."
(hk wenkt hem de z!Vdeur • links in to gaan .)
Van daar komt ge ook in 't bosch .
38
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DERDE TOONEEL .
ROSETTI

dan

NEL . Zoodra Rosetti alleen is, gaat hk naar een
der vensters en spiedt er door been .

ROSETTI .

Een draagkoets

(Er wordt geklopt ; hij opent de gesloten deur rp den achtergrond
en roept)
Binnen !
NEL .

(Net maar eenvoudig gekleed ; het zwarte hairgoedzichtbaarmaar
ordelijk in een ne jen van zilverdraad ; haar gezichtjen is blozend en
gevuld; het heeft alle scherpte en hare manieren hebben alt grofheid
verloren.)
(Tot de dragers)
Waar brengt ge mij ? Woont bier de Koningin,
Die mij, zooals ge zeidet eens wou zien ?
Vreemd vond ik dat, zoo vond Mylady 't ook .

(Rosetti ziende ; teleurgesteld)
Al weer die man - hij brengt mij ongeluk .
ROSETTI,

ontroerd.

Het is Mar blik, haar bonding . . . niet haar stem !

(van toon veranderend)
1k, dwaas, die in dat kind slechts 't hare zien wil!
Het is toch ook bet zijne .

(keel)
Ga daar zitten .
NEL.

Dat doe ik niet - ik ga weerom. Ik ben
Dien nacht nog niet vergeten . Wat een schrik !
Al gingen maanden ook voorbij, bet is me,
Alsof 't pas gister was ! Die arme man !
Bestierf hij 't ook al niet, toch is hij gek
En ongeneeslijk nu . I k dec? 't hem aan
I k dee bet en . . . hij is Myladies broeder .
ROSETTI .

Dus gek voor goed?! Dat doet me waarlijk Teed.
'k Had hem zoo gaame een scherp verstand gegund
En een geheugen, dat zich wist to erinren
Niet slechts minuten maar sekonden ook .
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Verpleegt gij hem ? Doe 't goed, doe 't teder zelfs!
1-Iij heeft het wel verdiend . Verpleegt gij hem ?
NEL.

Hij is teruggekeerd van waar hij kwam .
Wat had 'k een meelij toen 'k hem heen zag gaan !
Maar 'k zorgde er voor, dat hij me niet kon zien .
(he.ftia)
Dat alles is jou schuld ! . . . Ik zie je weer,
En 'k won je niet weer zien . Een logen weer
Heeft mij hierheen gebracht . Je liegt altoos,
Ik spreek niet meer. Ik ga weerom . . .
ROSETTI .

Je hlijft .
NEL.

Twee zijn er maar, van wien 'k then toon verdraag ;
Twee, die mij molten kommandeeren : Rob . . .
Misschien, Mylady zeker .
ROSETTI, bitter.
Ja, zij heeft
Ook heel veel recht op uw erkentlijkheid !
NEL.

Zij liet me leeren lezen . Ik kan lezen
En schrijven ook, en reeknen . . , ook een beetjen
Geschiedenis ; ik was een wilde meid,
Len sloes, een deugniet, minder dan een dier,
Zij had erbarmen, zij . . .
ROSETTI .

Vermoordde uw moeder .
NFL.

Wat zeg je ? Leugenaar ! Wie ben je toch ?
Nu ben je zos en dan weer zoo gekleed,
En altijd daar waar niemant je verwacht . . .
Dat doet geen eerlijk man - dat weet ik nu .
Dat doet een wezen zoo als Phil . Och, God !
Dat is een straf, dat 'k altijd door me erinner
Hoe 'k door dat monster ben vernield, vertrapt . . .
ROSETTI .

Geliefkoosd ook . . .
NEI ., huiverend .

Ja, ja . . . 'k was dat vergeten ;
Dat 's onharmhartig - jij bent slecht en boos.
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ROSETTI, op zachten loon .
Zoo slecht niet als je denkt . Zijt gij vertrapt,
Vernield, bevlekt, dat is Myladies schuld ;
Werdt gij een dier - dat is Myladies schuld .
NEL., de ooren diclzlhoudend.
Niet waar, niet waar . Zij doet mij niets als goed_
ROSETTI.

Uw moeder leefde ver van bier ; uw vader
Kwam onder vreemden naam en won haar liefde .
En nam haar mee naar zijn kasteel. Mylady
Vernam dat. Violetta werd bezocht,
Na dat hezoek vermist . . .
NEL.

Hoe weet je dat?
Jij was er toch niet hij !
ROSETTI .

Uw moeder vlood . . .
Des nachts . . . bij onweer ; in een schaamle but
Schonk ze u bet leven . Schrik, ontbering, smart,
Angst voor Mylady deed na korten tijd
Haar sterven . Och, de rozenknop weerstaat
Niet lang den sneeuwstorm!
NEL, heftig.
Ik geloof je niet .
ROSETTI .

(ter z~de)
Een rozenknop .

! (haar beide handen nemend)
Gij zijt haar evenbeeld !
(Ala een oogenblik stool hij haar woest van zich af, en vervolgl
koud en kaim)
Een Boer verpleegde u ; toen hij trouwen ging
Moest gij verdwijnen voor zijn eigen eer .
1k had een zending in den Tower ; - 't toeval Zoo heet bet hij bet hoop en laag gemeen
Wat 't klein verstand niet daadlijk grijpen kan Bracht mij bij Phil . Hij had uw moeders ring .
Daar is hij - 't eenig dat hij nog bezat ;
Al 't andre was verkocht .
NEL, den ring beschouwend.
'k Geloof je niet.
ROSETTI .

De gekke Hertog riep, toen hij u zag
Den naam van Violetta en sloeg neer!
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NEL .

Ja!
ROSETTI .

Haar, die hij bedroog, dacht hij to zien .
Waarom? Omdat ge op haar gelijkt . Waarom
~Gelijkt ge op haar ? Omdat ze uw moeder was ;
Begrijpt ge mij, onnoozle?
NFL .

Ik meen van ja,
Maar dat Mylady deed wat gij vertelt,
Dat is venijn en dat zoogt je nit je hart .
ROSETTI .

Ziet gij dit stuk papier ? 't Slot van een brief ;
1k vond bet bij dien hoer ; 't is van h a a r hand .
Gij kunt nu lezen .
NEI, bekijkt het ; kust hel .

Schreef mijn moeder dat ?
(geeft het terug)

Ik kan niet, want mijn oogen scheemren zoo .
Laat nog eens zien I Die letters schreef h a a r hand '
Wat staat er ?
ROSETTI, lezend.

„'k Wist niet, dat ik schuldig was ;
,,Ik wilt alleen dat 'k lief had, zoo als 'k nooit
,,Een man had lief gehad . . ."
(h~V poost ; het papier trill in z~in hand ; ter zijde)

En ik die dacht,
Dat zij mij liefhad zoo als ik het haar deed !
Ook deze waan verstoord !
(de lezing hervattend)

,,maar toen die vrouw
,,De trotsche, tot mij kwam, toen huiverde ik .
,,Zij dreef Inij weg . . . in ijsko6 , . . barrevoets . . .
„In 't donker van den nacht . . ." Verstaat gij 't goed ?
Mylady dreef in ij s k o u, b a r r e v o e t s
En i n den n a c h t uw arme moeder weg ;
En een meelijdend hart doet dat Been bond .
Hier was 't een mensch, een vrouw een zwakke vrouw,
Die moeder worden zou - en barrevoets,
Op ijs en sneeuw, in 't donker weggejaagd4
NEL, woest.

Zwijg . . . zwijg .
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ROSETTI,

fuiSterend.

Vendetta ! z ij eerst en dan h ij
't Kind moet de moeder wreken .

(haar een kleinen povjard in de hand duwend .)
Neem 't, gebruik 't r
NEL.

Wat wilt ge toch ?
ROSETTI .

Dat gij Mylady doodt
En door lien dood uw lieve moeder wreekt .
NEL .

Ik ken haar niet, maar ik ken wel Mylady .
'k Heb in den laatsten tijd heel veel gedacht
En ik begrijp nu ook veel meer dan vroeger .
Ik was half naakt, Mylady gaf mij dek ;
'k Was half verhongerd, zij heeft mij gevoed ;
Ik was heel dom, Mylady liet mij leeren ;
Door hear weet ik wat kwaad is en wat goed .
ROSETTI,

haar hand grijpend ; dreigend.

Dwaas kind, gij z u 1 t . . .

VIERDE TOONEEL .
De von igen,

ALLAN

op den drempel van de deur ter rechierzijde .
Rosarri,

zich omwendend.

Wie is daar?
ALLAN .

Monsignore,
Er is in 't bosch iets ongewoons op til .
De Kavaliers . . . zij komen !
ROSETTI .

(aan een tafel b de deur ter linkerzi de plaats nerend, zoodanigdat h~j tusschen de tafel en de deur in zit)
Laat hen komen !

(Allan af.)
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VIJFDE TOONEEL.
ROSETTI, NEL, HENRY PERCY

en een aantal edellieden.

Nel aanvattend.

HENRY,

Bij Jove, een aardig bekjen !
NEL, zich werend.
Laat me los !
(tot Rosetti)
Help mij !
ROSETTI, koud.
I)at kunt ge u zelv'.
NEL .

Hij houdt mij vast .
Rosetti'ziende .
Bij Jove, dat is de man !
(tot de anderen)
Neemt aan de deern !
Bewaart haar goed . . ! ik eisch haar straks weer op .
(tot Rosetti)
Ge hieldt u schuil, gij lafaard ! Kniel en bid !
Ge gaat ter hel, of is er niets, naar 't niet .
(H!V trekt z~Vn degen, de anderen willen z~Vn voorbeeld volgen .)
Bij al de Santen, neen ! Ik kan 't wel of
Met een, met tien, met honderd van dat soort !
(Rosetti ontw~ikt den wilden degenstoot, en geeft Henry een krachtigen vuistslag op de borst, waardoor hij achteruit tuimelt ; Rosetti
verdw~Vnt door de deur ter linkerzijde, die men hoort grendelen .)
Dat 's op zijn Italjaansch !
(H~j shat to vergeefs o de deur ; tot de overigen .)
Doe 't krot omsinglen !
HENRY,

(Ren paar officieren geven door hot raam bevelen aan eenige knechten . )
En vinden wij hem niet, dan 't vuur in 't stroo !
Brengt wijn . . . en bier de deern !
(Allan versch~jnt.)
Ben jij de waard ?
ALLAN, diet buigend.
Uw slaaf . . .
HENRY .

Je waagt to schertsen, valsche rondkop ?
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'k Wil bloed zien en geen texten hooren . Bloed!
(Hij valt op hem aan. Allan w~Vkt uit en vlucht door de deur op
den achtergrond. iVel slu pt naar de kamer rechts .)
EEN OFFICIER.

Ga niet to ver !
HENRY .

Wijn ! Wijn !
EEN TWEEDE OFFICIER .

En dan een liedtjen . . .
Van ,Lizzie is een lieve meid ."
HENRY, em zich keen ziende.

Waar is ze ?
Dood en verderf voor wie haar mij ontsteelt !
EEN DERDE OFFICIER, op den drempel met een

kroes en steenen kruik .
In deze kamer ! Daar is wijn en n 6 g wat !
(Allen gaan in de aangrenzende kamer zvaar het liedtjen wordl
oangeheven : )
Lizzie is een lieve meid !
Dat dient gezeid.
Die lieve meid
Brengt je aardig van de wijs .
,,Kus, kus me!" vraagt de rozenlip,
En 't oogjen, gaat het knip, knip, knip,
Belooft je 't Paradijs .

ZESDE TOONEEL .
nit de deur ter linkerzijde . Hy is gekleed als
een Zeloot onder de Puriteinen . H~V tript een weinig en draagt
een bril. Dik blond hair, halverwege op het voorhoofd liggend ;
dikke blonde baard ; geheel in het -wart laken gekleed ; een bijbel
onder den arm ; hij spreekt zalvend met anderen, maar heeft,
alleen gebleven, de g ewone stem van Rosetti . Hem volgt ROBERT

JEAN VAN VERVIERS

CONWAY .
ROBERT .

'k Ontving uw opontbod, welwaarde broeder,
Door een doofstommen bode ! Ik haastte mij
Den vriend to ontmoeten, die als tweede Elia
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Zoo lang aan 't cog van Isrel zich onttrok.
(de twee laatste regels van het liedtjen worden herhaald .)
War hoor ik ? Broeder, in wat plaats der zonde
Sloegt ge u een tent op !
JEAN .

't Is niet altijd zoo .
Vaak komen bier de broedren saAm, en dan
Weerklinkt de harpe Davids . 'lc Bracht u bier,
Opdat ge 't helsch gebroed, waarmee ge heult,
En waar Mylady, die ge zoo vereert,
U aan verbindt, zoudt kennen zoo als ik .
ROBERT.

'k Scheid mij van hen ; Mylady doet dit ook,
Gebruikt hen en verwerpt hen dan als ik .
JEAN .

Gij, duive in eenvoud, zij, de slang in list !
(Een luid rinkinken wordt gehoord )
Hoort, die godloozen kunnen niets !
ROBERT .

Toch wel
Dien wulpschen knapen wacht een grootsche taak
Van avond nag . . . Weet wat Mylady wil
't Is grootsch als alles wat ze ontwerpt en doet .
Die knapen zijn de hoofdlien van een heir
Van Iersche knechten, die White-hall omsinglen
En Karel vatten steaks to middernacht .
JEAN .

Wat sprookjen !
ROBERT .

Broeder, to ernstig is de tijd .
Te kort bet leven, am een polsslag zelfs
Te spillen aan een sprookjen .
JEAN .

Amen, broeder !
Voert gij met hen dien grootschen toeleg uit,
Zoo overschrijd dien drempel .
ROBERT.

Neen, de Heer
Heeft met een andre zending mij belast .
Het Parlement droeg me op, den Antichrist,
Rosetti, dien de Vorst der duivlen dient,
Die tusschen Vorst en yolk de tweedracht zaait . .

565

DE TOWERKAT .

566

JEAN .

't Is Satan zelf . . .
ROBERT .

. to zoeken ; zoo 'k hem vind
Te volgen tot aan boord der boot to Dover .
JEAN.

En vondt ge hem ?
ROBERT .

Neen, niemant kent zijn spoor .
JEAN .

Ik ken dat, en ik zal 't u wijzen, broeder !
ROBERT .

't Brengt u niet in gevaar ? Waar 't zoo, dan niet .
0, 'k zegen de ure nog, toen ik voor 't eerst
U in den kring der broedren hooren mocht .
Wat kennis van Gods Woord en van den mensch !
Gij, uitgelezen vat, gij, een Profeet,
Een heilge in Israel . . .
JEAN

Een zwakke knecht,
Niets meer ; gebroken door de smart . . .
ROBERT .

Gelouterd,
Gestaald veel meer . Jean van Verviers, dat weet men,
Gemarteld om den wille des Geloofs
In t goddelooze Frankrijk, is bereid
Om al zijn kracht, zijn laatsten druppel bloed
Der goede zake to offren . . .
JEAN .

Spaar mij dat .
Ik ben niet meer dan een onnutte dienstknecht ;
Toch lever 'k u Rosetti als gij 't wilt .
ihet gelier in de aangrenzende kamer wordt hefti;er.)
NEL, onzichtbaar.
'k Zeg u, laat los !
(ZJ stormt met losgerukt kzleed, den ponjart in de hand hel zy
vertrek nit.)
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ZEVENDE
De vorigen,

TOONEEL .

zonder mantel, de kleeren in
wanorde ; officieren .

NEL, HENRY

dreigend voor hem staande
Ik ben geen beest : 'k ben Nel,
Die liever 't mes zich in de ribben stoot,
Dan dat to dulden .
(Henry dringt op haar aan.)
Nader niet of 'k stool !
NEL,

ROBERT,

tusschen haar en Henry tredend.

'1'erug
NEL,

zich aan hem vasiklemmead .

Dat 's Rob!
HENRY,

lot Robert .

Ga gij terug . . . of neen,
Blijf daar en 'krijg u, sneeuwpop, aan mijn zwaard!
(lot de anderen)
Wij hebben hem, d' alkoofheld !
ROBERT, hem het zwaard nit de hand wringend.
Dronken gek !
(tot Ncl)
Kom mee !!
NEL, bedeesd.
Sir Robert
ROBERT, tot de overig -en op Henry w~izende .
In Myladies naam,
Houdt hem ! (Zij gr~pen hem vast .)
Wij reeknen later af. Dat kind
Dient weg gebracht .
BEN OFFICIER .

ROBERT,

Niet een mag van zijn post.
op de deur links w~Vzend .

Breng haar dan Binder .
(tot Nel)
'k Volg u - wees gerust.
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ACHTSTE

TOONEEL .

De vorigen, zonder Robert, Nel en een der officieren .
HENRY,

zich loswringend en naar de
deur ter linkerz~de ijlend.

Ik w i I haar hebben . . .
JEAN,

hem terughoudend.
Slechts een enkel woord
HENRY .

Den dollen stier vertoont ge een rooden doek !
Een rondkop raakt mij aan . .!
JEAN, koud.
Gij dankt mij straks
Ik lever u den vijand van Mylady .
Laat allen heen gaan . 'k Lever u Rosetti,
Die u laat dooden als gij hem niet doodt .
Laat alien been gaan .
HENRY, na eenige weifeling.
Gaat !
(Al de officieren in de kamer rechts .)
JEAN .

Straks was hij hier .
Dit huis heeft nog eon uitgang in het bosch
(links w~Vzende)
Door dat vertrek . Rosetti ging er door,
Staat ginds aan 't veer . .,
(h~i geeft hem de roode lantaarn)
Neem licht .
(neemt den mantel met het St . Andrieskruis en
slant hem then om .)
Uw mantel .
HENRY.

Mijn zwaard!
(,jcan raapt het op en geeft het hem .)
Bedriegt ge mij, dan boor 'k de kraai
Al krassen, die aan u to Bast zal gaan .
JEAN, hem terughoudend.
Bewijs me een wederdienst : 't bosch is onveilig.
Geef mij een vrijgelei .
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HENRY.

Blijf bier mij wacbten
Hier reik ik u bet loon dat gij verdient,
(haastig of door de dezar op den achtergrond .)

NEGENDETOONEEL.
JEAN,

dan

ROBERT

en een

OFFICIER .

JEAN, m! merend.
Mylady wil den Koning in haar macht,
Van nacht hem overvallen in White-hall .
Wat heeft zij voor?
EEN OFFICIER, tot Robert, met dezen van links opkomend
Beoordeel ons toch niet
Naar Henry Percy : heilig ons als u
De moed en de eenvoud van een eerlijk hart !
(af naar de rechterz de .)
ROBERT .

Welwaarde broeder, 'k bracht bet arme kind
In uw vertrek . Voorwaar, Mylady wrocht
Aan haar een meesterstuk ! De wilde werd
Niet slechts getemd, maar zij wies op tot schoonheid .
Zoo ale 't blok marmer onder 's kunstnaars hand
Een ziel ontvangt . . .
JEAN, streng.
Nu zwijg de zinlijkheid,
Er heersche in u een hoogre geest .
ROBERT, verontwaardigd.
Gij denkt . .?
JEAN, vleiend.
Vergeef mij, zoo 'k u onrecht doe, mijn broeder l
Wijt dat den ijver die mijn hart verteert . Rosetti wacht aan 't veer dit oogenblik .
Hij draagt een mantel waar een kruis op prijkt,
Voert een lantaarn met vuurrood licht . Ga been !
ROBERT .

Hoe weet gij steeds 't geheimste?
JEAN .

Neem de vrucht .
En vraag niet naar de hand die haar u hiedt .
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ROBERT .

Dat 's niet de leer der onzen .
JEAN.

Daarvan straks .
Hij is gewapend - neem u due in acht.
IIij wordt gevolgd, bewaakt ; hehendig dus
Hem van den dijk bet water ingestort !
ROBERT .

E en moord ?
JEAN .

Gij gruwt er van? Gij hebt gelijk .
Een heilige Isrels gaf mij eens een raad
Zoo als 'k thands geef aan u, en 'k huiverde ook .
Het gold toen ook bet lot eens grooten z ondaars.
l k vroeg toen : ,is hem vatten niet genoeg?"
En 't andwoord was : „een d o o d e slechts keert niet .
,,Wat aarzelt gij? bet geldt een vijand Gods!
„ Wat is een mensch bij 't heil van gantsch een yolk
,,God laat den krijg toe met zijn jamrenreeks,
,,Opdat er nit de graven der verslaagnen .
,,Een reiner vrede en hoogere eenheid rijze !
,,Ga heen dus, doe gelijk de I-Jeer beveelt ."
ROBERT.

En wat deedt gij ?
JEAN, fuisterend.
Zoo als de Heer beval . 't Bleek waar : alleen een d o a d e keert niet weer .
ROBERT, zich haastig afwendend .

Vaarwel !
JEAN.

Des Heeren Woord verlichte uw pad!
(Robert

af.)

(In het bosch wordt in de verte de krJgsze ng der kavaliers aangeheven .)
Op, ridders met uw knapen,
Te wapen!
De Koning roept : ,Te paard
,,Maait me of die ronde koppen,
,,De vette dorperkroppen
,,Der kwezels met uw zwaard !"
(Onder then zang gaat ,Jean snel heen door de deur op den achiergrond. Na het ophouden van het gezang hoort men in het bosch ver-

DE TOWERKAT .

5- 1

schillende stemmen roepen : Wie daar? Wie daar? en hetandwoord .
Mylady ! Mylady !

TIENDE TOONEEL
gevolgd door eenige soldaterz . De Officieren uit de zijdeur
konzende, scharen zich eerbiedig buigende in een halven cirkel .

MYLADY

MYLADY .

De Hertog van Northumberland, hij kome !
EEN OFFICIER .

Sir Henry Percy . . ?
MYLADY.

Hij is Hertog, Sir!
17 et hoofd thands van 't geslacht Northumberland ;
Want de oudste broeder, naar den geest gestorven,
Kan niet het hoofd van 't Vorstlijk Huis meer zijn .
EEN OFFICIER .

I-Iij is den Italjaan op 't spoor en ging . . .
MYLADY .

Het vonnis van het Parlement voltrekken?
'k Begrijp . . . Gij zijt gereed ?
(alien buigen .
Te middernacht
Dringt ge in White-hall, waar u de Koning wacht,
Hij kept u als zijn vrienden ; toch kan 't zijn
Dat hij in u zijn vijanden wil zien ;
Hoe 't zij, gij voert hem mee . Zijn Majesteit
Beschermen wij, zoo 't moet, ondanks zich zelf,
En voeren wij naar Padhurst-Castle . . . Daar
Zal hij, gants vrij, zijn wil ons doen verstaan .
Gaat, goud en eer den dappersten en stoutsten !
(alien af)
Met Stuart is 't gedaan, en Padhurst wordt
De bakermat der nieuwe dynastie .
Het zwaard van Kavalier en Rondkop mijn
Op 't puin van bet partijen bouw 'k den troon,
Waarop 'k den laatsten Percy zal doen zeetlen !
De laatste Percy . . . maar ook de eerste Koning
Uit dat geslacht ! De eerste eener lange reeks

DE TOWERKAT .

572

Van Koningen, die weten wat zij willen
En wat zij eenmaal willen k u n n e n ook .
Daarvoor zorge ik en na mijn dood mijn schim !
Den zwakkeling, die nu nog Koning beet,
Sluit 'k in den Tower, in een eng vertrek,
Laat ik bet eelst uit hof en wet hereiden,
Op dat hij groeie en ,dikken Karel" worde,
Dien me' op een feestdag aan bet yolk laat zien!
Zijt gij tevreden, schim van Strafford ?
(Op den drempel verschlYnt Pym, leunende op een stok, gehuld in
een langen mantel ; z n gelaat is doodsbleek ; zijn oogen hol ; zkngans
ze achelend ; binnengekomen valt h j admechtig op een leunstoel neder . )

ELFDE TOONEEL .
De vorige, PYM .
MYLADY, met ironie .

Hoe!
De sterkste man van England werd de zwakste?
Ik hoorde, dat ge ziek waart en to bed
Gekoesterd werdt door de ouwe trouwe dienstb6 .
Kost gij niet wachten tot ik u bezocht ?
Dacht gij uw leven dan niet kostbaar meer
Voor England . . . ook voor mij ?
PYM, afgemat.

- De dokter had
Werkt doodlijk ;
Gants lerland is
De Broedren . . .

Vlucht zoo gij kunt .
gelijk . De koude buitenlucht
maar 'tbetrof uw leven! - Vlucht!
in opstand en vermoordt
wraak! zoo gilt bet gantsche land .
MYLADY.

Welnu ?
PYM .

Wie 't met den Koning houdt of hield
Is vogelvrij .
MYLADY .

De Koning zelf dan ook !
Geen blijder tijding bracht ge mij in lang .
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PYM .

Verdwaasde vrouw!
(zich ophelende en haar met hartstocht beschouwende .)
Neen, s c h o o n e vrouw . . !
(terugzinkende in zijn stoel)
'k Ben moede .
'k Voel dat ik sterven ga . Wie zal u steunen
Als ik er niet meer ben ?
MYLADY.

'k Behoef uw steun
Noch then van wien ook meer . Ik heb mijn dienaars
In 't Parlement en aan het Hof . Dacht gij,
Dat ik mijn tijd niet to gebruiken wist
En pants mijn toekomst toevertrouwde aan u?
PYM .

Geef mij uw hand!
MYLADY .

Gelooft ge a waarlijk ziek ?
Ziek tot der dood . .? daar hebt ge dan mijn hand .
PYM .

Mijn dierbre Lucy . . ! Bij het Parlement
Zijt ge aangeklaagd . Jean van Verviers
Zond een verklaring in van twee bekende
Beeedigde getuigen : daaruit blijkt,
Dat gij den raad gaaft mij en nog vier andren
In 't Parlementshuis met geweld to vatten .
MYLADY .

't Valt moeilijk to bewijzen . Wie is Jean . .?
PYM .

Een man van invloed en van groot gezach .
Nog kunt gij vluchten, Lucy !
MYLADY .

Ook iets anders .
Gij voelt wel zeker dat gij sterven gaat
PYM, huiverend.
Mijn laatste koorts verheft zich.
DIYLADY, hem beschouwend ; half luid.
Ja, zijn laatste.
PYM .

Zeg mij nog eens dat gij me lief hebt, Lucy !
MYLADY.

U lief heb ? Dat 'k a haat, dat wil ik zeggen ;
39
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Dat ik u altijd heb gehaat, rnaar nooit
Zoo fel, zoo diep, als rinds gij mij omarmdet,
Gij, purper nog van Mylord Straffords bloed,
Mij, trillend nog van afschuw van then moord
PYM .

Hood op . . !
MYLADY .

Verhaastte een woord van schimp uw sterfuttr .
Ik zou er duizend spreken . 'k Had u noodig :
'k Gebruikte u ; thands niet meer, en 'k werp u weg .
Gij heiden valt . Gij, zwijgend in de groeve,
En Karel, weldra zwijgend in mijn macht !
Gij heide', eens leem dat door mijn hand gekneed werd,
En thands slechts stof, dat aan mijn voetzool kleeft !
(Pym doorloopt al de fazes van schrik, afschuw en bewondering .)
PvM, half luid.
Wat is ze schoon !
(In de verte wordt een viertal regels uit Luthers choraal aange •
heven ; den pistoolschoten in het bosch .)

TWAALFDE TOONEEL.
De vorigen ; een tiental PURITEINEN, zoogenaamde rondkoppen ; het
hoofdhair op het voorhoofd neergekamd, zwart wambuis, broth
en mantel; in de hand een musket ; op z de een zwaard.
EEN PURITEIN.

Wij hebben haar !
(near buiten roepend)
Hier been!
MYLADY .

Mijn manner, op
tot Mylady .
De zonen Belials,
Uw vrienden, zijn gegrepen of gevlucht .
Uw streken hebben nit .
(tot de anderen')
Grijpt haar en bindt haar!
Jean van Verviers raadt tot voorzichtigheid
Met deze Kanaaniet .
EEN PURITEIN,
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met majesteit.
Terug !

MYLADY,

(z~ weifelen .)
EEN PURITEIN .

Grijpt haar !
(Pynz heeft herhaaldelijk moeite gedaan onz op to staan ; eindlijk
gelukt het hem .)
PYM .

Herkent ge mij ?
met teekenen van eerbied .
Pym ! Pym !

DE PURITEINEN,

PYM .

Gij kept mij nog
EEN PURITEIN .

De Heere doe Zijn aanschijn op u lichten . . .
PYM, op Mylady w!Yzende .
Laat deze gaan .
KEN PURITEIN .

Haar ? Neen .
PYM .

Zijt gij een rechter
In Israel ?
EEN PURITEIN .

Dat is een ieder onzer
Zoodra hij deel uitmaakt van Gods Verbond .
Pinehas strafte en vroeg bet Mozes niet .
PYM .

Doe dan wat recht is in uwe oogen ; maar
't Moet r e c h t zijn .
EEN PURITEIN.

Bracht zij niet den Moabiet
In Londen ? In den omtrek wemelt bet
Van Iersche knechten, die in haar soldij zijn,
Papisten . . .
PYM .

I k beval dat . . Pym beval dat .
Mijn plan - bet m ij n e - 't is door u mislukt!
EEN PURITEIN .

Gij heette 't haar?
PYM, weer in den leunstoel neerzinkend.
Ja, ja! - 'k Iieb nog een hoofd
Al heb 'k Been voeten meer . In 't Parlement
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Zult gij mijn stem straks hooren -- 's r e c h t e r s stem t'
Ik klaag u aan als vijand van den I-leer
En 'k zal mij nog als vroeger doen verstaan . . .
EEN PURITEIN .

Niet dus . . . niet dus ! Wij meenden Gode to offren , . ,
PYM .

Gij offerdet aan Baal !
(I3eschaamd gaan z~V heen ; Pym uitgeput in den stoel.)
MYLADY, half luid.
Gered door hem !
Wat smaad !
PYM .

Iiebt ge op de lippen nog een schimpwoord,
Zoo spreek het gauw, want anders boor ik 't met .
(Eene kleine pauze.)
Geen . . . enkel . . . woord ? Vaarwel !
(,Uij sterft, )
MYLADY, hem beschouwende.
Een doode 1 e e u wt
Neen, lien beschimp ik niet .
(Zij bedekt hem met z~n mantel.)

DERTIENDE TOONEEL .
De vori,en,

ROBERT CONWAY.

ROBERT,

doodsbleek .
filet is volbracht .

MYLADY .

Gij bracht Rosetti weg ?
ROBERT.

Ik stiet hem veer
In 't water : 't vuurrood licht van zijn lantaarn
Viel op zijn mantel - 't scheen een zee van bloed I
MYLADY.

Uw eerste mannen-daad ! Zoek Edwards op
In 't bosch !

( Robert af.
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VEERTIENDE

MYLADY,

dan

TOONEEL .

nit de z~ideur links sluipend ; later

NEL
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EDWARDS.

MYLADY .
Toch zal 't geschieden dezen nacht .
Mijn knechten zamelt Henry .
NEL,

ter zlde op den achterr rood.

Wat een pijn !
Daar binnen in mijn hoofd daar zit wat zwaars,
Dat ik niet houden kan en dat niet weg wil !

(De deur op den achter rond wordt geopend ; Nel houdt zich in
een hoek van het vertrek schuil .)
EDWARDS.
Uw draagkoets wacht, Mylady!
MY LADY .
Roep mijn broeder !
EDWARDS .
Ik zag hem straks, maar, vreemd, nu nergens meer
En 't moest niet moeilijk zijn hem nog to zien ;
Want zijn lantaren gaf zoo'n bloedrood licht.
MYLADY .
Wat zegt gij . . . ? En dat licht . . . ?
EDWARDS .
Het doofde eensklaps . . .
M YLADY .
\War? Waar?
EDWARDS .
Bij 't water.
MYLADY,

uitbarstend.
Robert heeft

Den laatsten Percy als een boef vermoord!

(tot Edwarrts)
Ga weg van mij . . . Komt gij mij ook verraden ?
EDWARDS .
Mylady . . . ! Ik ben Edwards, uw getrouwe .
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MYLADY .

Weg ! Weg ! . . . niet achter mij, zoo dat ge uw mes
Lafhartig mij kunt duwen in den rug!
(Edwards treks zich verschrikt terug, daartoe door Nel, die z~in han(f
heeft geg repen, genoopt. In de verte de drie eerste regels van Izet lied
der Kavaliers ; daarop valt mede in de verte, maar met meer kracht,
het choraal van Luther in ; een half koeplet wordt gezongen .)
Mijn Henry is gedood
. mijn arm geknot . . .
Nabij den troon . . . op 't stroobed nebrgeslingerd !
NEL, naast Mylady neerknielend .
Mylady . . . ik kan lezen . . . 'k dank het a . . .
Kan ik sets voor u doen? Ik dee het graag!
MYLADY .

Gij dwerg, ga heen !
NEL, zacht.
Wat zijn uw wangen nat!
't Staat leelijk ; daar 's mijn dock .
MYLADY, in iranen uitbarstend,plotsclinghaar
ophefend en aan het hart drukkend.
Mijn lief, goed kind!

IV .
Bosch b Padhurst-castle . Steile ber,; weg op den achtergrond rechts ;
nog sleiler weg links ; in het midden een klein plateau . In het
verschiet overal boomen op de berg ruggen, schuins afoopend tot
in de valei, die den grand van het looneel voorstelt . Op den voorgrond rechts een kolenbrandershut, waarvan het strooien dak is
vernield ; hel eenig venster is ingeslagen ; de deur half vernield en hangt aan een hengsel. Afgebroken takken hier en daar
in het rond ; helmen, zze aarden, borsiplaten enz . op den grand.
Alles toont sporen van een gevecht . In de verte b!V het opgaan
der gordijn twee of drie musketschoten, door de bergen twee of
driemaal weerkaatst . PHIL WHISTLE ligt op z~n buik in de hut
en kruipt op handen en voeten zooveel naar voeen, dat zijn hoofd
even over den drempel to voorsch~in komt .

EERSTE TOONEEL .
PHIL, in het rond ziende .
Wat is er hier geplukbaird ! Rijke buit !
(h~i staat op en speurt rond.)
Borstplaten . . . helmen ! Kon 'k maar alles dragen !
Ik kreeg bij Sam er stellig twee pond voor !
En dan twee pond van Staunton voor 't bericht
Dat Nel om zeep en al begraven is ;
Dan nog vijf pond voor 'tbriefjen van Prins Rupert,
Dat 'k moet bezorgen aan Zijn Majesteit ;
Dat maakt . . . dat maakt . . .
(hij ziet twee vrouwen naderen)
Daar komt nog iets voor me aan'
(H!V grabbell been wat hij grijpen kan en gaat er met in de
hut, waar h~ zich verbergt .)
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TWEEDE

TOONEEL .

De vorige, JANE, NEL .
( Man den bergrug rechis op den achtero- rond dalen Lady .jape en
Net veer ; gene steunende op deze . Lady lanes rijk gewaad is bier en
daar in Harden ; Net, zeer eenvoudig, neaar loch r~iker dan in bet
vorig bedrijf gekleed : handing en gang veerkrachlig . Het gezich jen
bloost van gezondheid en is Lands schoon .)
JANE.

1k kan niet meer . Laat mij bier blijven - bier!
NEL .

Tien stappen nog, dan rusten wij .
JANE .

Laat mij !
1k kan met meer, Je gaat zoo boerscb en plomp .
Dat ieder van je stappen mij vermoordt .
NEL,

lenorrig .

Loop dan alleen !
(Zich beheerschend)

Maar, och, dan val je weer
En wordt de pijn nog erger . 'Ic Zal je dragen .
JANE.

Dat zal je laten . 'k Ben nog Lady Jane !
NEL, half laid.

Geen voeten om to loopen en nog grootsch !
JANE.

Wat mompel je ? Wie mompelt die denkt kwaad .
JANE .

Niet altijd ; meelij mompelt dikwijls ook .
JANE .

Meelij, ja wel, met mij 1 De schoone Lady Jane,
De fierste en rijkste dochter van oud-England,
Thands arm, veracht als gij, de Tower-kat !
NEL, zich van haar afkeerend.

Wie van ons beiden nu de kat wel is?
JANE.

Wees onbeschoft : Mylady laat bet toe,
En Robert ook . . . Groot is je zwarte kunst,
Dat gij die twee tot zooveel goedheid dwingt !
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Dat gij hen lokt tot vleien vaak en streelen
Waar een karwats veel beetre lessen gaf!
Zoek mij een zit . . ! Ja, Robert en Mylady,
Waar blijven zij ?
NEI .

Ook ik maak me ongerust .
't Is ongewoon voor beiden dus to vlachten
Des daags to schuilen en den gantschen nacht
Te sluipen langs den weg .
JANE .

Beklaag hen Diet,
Maar veeleer mij . Moet ik Diet doen als zij,
En heb ik ooit als zij gekomplotteerd ?
Toch is wat ik bezit verbeurd verklaard !
Dat is hun schuld - hun beider schuld . 'k Zwerf rond ;
Dat gaat reeds maanden zoo Voor Kavalier
En Rondkop vluchten ! Voor Prins Rupert hier,
Ginds voor den hoop door 't Parlement betaald!
NEL .

Stil, klaag zoo Diet ! Hou voor bet morgen cooed .'
I t Is noodig, want 't gevaar klimt elken dag,
Nu Cromwell meester werd .
JANE .

Dat hij on- vatte
En straffe wie er straf verdient ! Ik zwerf
Als vagebonde, ik, die de rijkste was
Der rijken en de schoonste van de schoonsten,
De meest gevleide en waard was dat to zijn !
En thands . .! Dat is de schuld van Robert en Mylady,
Ik haat ze .
NEL.

Robert ook ?
JANE .

Ik ben een dwaze
Dat 'k hiervan spreek tot u . Geen schuldenaars
Kent gij ; alleen schuldeischers ; wat gij hebt
Is louter gunst ; wees zwijgend dankbaar dus!
NEI.,,

heftig.

Ken ik geen schuldenaar? 'k Moet dankbaar zijn
En zwijgen ? 0, zwijg gij, of ik ga been,
En 'k laat a staan to midden van bet bosch,
Waar zelfs bet kleinste vliegjen u de baas is .
Laf kind !
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PHIL, le voorsch~in springend.
No is 't mijn tijd !
(lane geeft een gil en dreigt veer to slaan . Net vangt hair op .)
Lief popjen, niet zoo schreeuwen!
Geef mij dien armband - 't is om brood to koopen ;
Waar gij to veel van hebt heb ik to min .
(hid g rapt Yanes hand.)
NEL .

Phil, los die hand !
verschrikl.
He ? Wat ?

PHIL,

NEL.

Ga daadlijk been
Of ik wreek Nel, de wilde Towerkat .
PHIL .

Die 's clood . 't Was 't laatst wat zij voor mij kon doer.
Op zij !
NEL .

Zij is niet dood en heeft een wapen .
(Zij heeft de vuist gebald en blikkert met de tanden . Pane vlucht
in de hut.)
PH I L.

Waarachtig, ze is 't ! Doorvoed en goed gekleed !
Rijk nest gehad, en goed gezakt met een ?
't Is alles mijn ! Help mij dien hoel eens pakken,
En maak den armband van je Lady los
NEL, met den dolk dreigend.
Val op de handen neer ! Kruip weg als dier !
Dan schijnt ge ook wat ge zijt !
(Phil deinst).
(luide roepend)
Voort, op vier pooten !
Hier, knechten van Sir Robert, grijpt dat dier !
PHIL, beangst .
Ik weet den weg niet . . . Neen, waarachtig niet !
En in de buurt staan Cromwells ijzervreters!
Zeg mij waar been en 'k kijk niet achterom .
(Nel wijst hem het pad rechis .)
Nit ga ik juist den andren kant, begrepen ?
(fI/J beklimt haastig het bergpad links op den achtergrond . Nel blijft
hem nastaren . Halverwege keert h~ zich om, met de vuist dreigend)
Als ik je ooit vast krijg in mijn kluiven, feeks !
(hij verdwt nt.)
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NEL .

O dat verleden, dat hij weer me herinnert !
Als ik op wolken denk to zweven en
't Gestarnt nabij to zijn, dan voel 'k een koord,
Dat mij omlaag trekt naar bet vuilste slijk ! . . .
O dat verleden . . ! ,Barrevoets en 's nachts . . .
„In ijs en sneeuw . !" zoo zeide mij die man,
Dien ik vergeten wil en toch niet kan .
Mijn moeder wreken ! 't Klinkt mij altijd door
In 't oor, eerst nu in 't hart . Maar dan op wie ?
Op haar, wie ik bet dank een mensch to zijn ? . . .
Ik heb twee moeders - de eene gaf mij 't leven,
Maar de andere ook . Gaf de een' me een lichaam
Een ziel gaf de andre mij . Wie dank ik 't meest ?
Geef andwoord, stem, die in mijn binnenst spreekt
Vergeefs, vergeefs, verward is 't wat ik hoor!
De man is valsch, die zulk een zwaren last
Een schepsel als ik ben to dragen geeft!
Ik moet mijn moeder wreken op mijn moeder,
En wreek ik de een , 'k ben schuldig dan voor de andre !
Maar neen, wat licht gaat in mijn binnenst op !
Wat de andre moeder voor de vondling deed
Doet de eene moeder afstaan van haar eisch .
'Ten ik vertrapt werd, toen had de andre schuld ;
Voldaan is de eene nu mij de andre weldeed !

DERDE
De vorigen,

MYLADY

TOONEEL .

en ROBERT op

den bergweg reehts zichtbaar .

Mylady leunt op een stok ; Robert gaat aehter haar. Gene is gekleed als een gegoede vrouw nit de volksklasse op reis, dus met
korle rokken . Haar hair is vergr~sd ; diepe rimpels op voorhoofd en
wang. Robert is ook ouder geworden ; sin gelaat is ernstiger nog
dan vroeger .
ROBERT, Nel ziende.

De Heere zij gedankt, zij is behouden !
Mylady, zie, daar staat bet moedig kind !
MYLADY, norseh .

'k Gebruik het oog zoodra de voet weer rust heeft .
Daar staat ze, ja, maar die gij 't eerst moest zoeken,
Die staat er niet.
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ROBERT .

Nel stond daar niet zoo kalm,
Als Jane niet bij haar was ! Het trouwe kind . .
MYLADY .

Ja wel, ja well
(Ze is nabij den beganen grond ; Nel is haar tegemoet gesneld en
wil haar steunen ; trotsch)
Ik help me alleen nog wel .
NEL .

'1'e voet ? Waar bleef uw paard ?
MYLADY .

Waar 't andre bleef ;
Al 't andre . . I maar gij weet niet . w a t dat is,
H o e v e e 1 dat is, en dat is geed ook, kind!
Want het verstand zoudt gij er bij verliezen .
Ge ziet mij vragend aan als woudt ge zeggen
Nu, dan verloor ik joist nog niel zoo veel ?
NEL.

'k Kijk u zoo aan, omdat 'k haast schreien meet .
M YLADY .

Om wie ? Om Lady Jane wellicht ? Dat 's goed .
Waar is ze ?
NEL, in de hut w!Vzende .
Daar .
MYLADY, sarkastiesch .
Sir Robert zoekt haar zeker ?
Wat was hij niet onrustig op de reis !
Natuurlijk om zijn Leer berninde vrouw .
(Robert keert zich wrevelig of en treedt de but binnen .)
Gij dwaaldet van ons of ; werdt gij vervolgd
Als wij
NEL, hartel~ik .
Werdt gij vervolgd? Door wie? Hoe lang?
Gij zijt toch niet gekwetst?
(Mylady set zich op een boontstam neer .)
MYLADY.

Als ik lets vraag,
Wil ik beandwoord zijn .
NEL, nederig ; maar koud.
Mylady vroeg . . . ?
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MYT .ADY .

.
Gij dwaaldet van ons of
NEL.

Dat kind wou 't zoo .
Zij wou bij u Diet blijven of bij Robert.
N a won zij zitten, d a n weer loopen . Grillen !
Zoo ging bet tot ze viel .
MYLADY .

Kom dichter bij .
Waarom won zij Diet bij ons blijven ? Zeg.
NFL .

Omdat ze u beiden haat .
streng .
Omdat zij u
En haar gemaal Diet bij elkaar wit zien .
MYLADY,

NET. .

Waarom wit zij dat Diet?
MYLADY.

Omdat gij hem
Steeds volgt met oog en . . . hart . Dat past a Diet.
NEL .

'lc Heb niemant, niemant die mij wil verstaan ;
Rob wil sours hooren, en nu gij dat ziet,
Plaatst gij a tusschen oils .
(heftig)
C), ik begrijp
Hoe 't gantsche land u schimpt en a vervolgt .
MYLADY .

Begrijpt ge dat ? Dwaas hoofd, begrijp alleen
Wat gij als plicht to doen hebt en to laten !
NEL .

Spreek Diet van plicht, want dan zou ik vergeten,
Dat gij mij uit bet slijk hebt opgeraapt,
Hebt doen gelooven dat ook i k een mensch was,
Een mensch als gij . . 1 dan zou 'k vergeten licht . . .1
MYLADY .

N o g meer ?
NFL .

Dat gij ellendig werdt als ik .
MYLADY .

Gij wordt vermetel . Dat kon u weleer
Vergeven worden ; sedert ik u leeren liet
Niet meer.
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NEL, eenskiaps week.
Spreek mij dan niet zoo toe . Och, Beef
Me eels vriendlijk woord ! Ge zijt zoo bits en bitter .
Dan wordt weer in mij wakker wat er sliep,
Wat g ij deedt slapen : ik vereer u zoo !
Een enkel woord van liefde van uw lippen !
Bedenk het toch, ik heb geen moeder meer .
MYLADY, met sarkasme .
Denkt gij van mij to kunnen erven, kind
NEL, zzck afwenrtende ; ter zijde in toorn .
O wreed vermoorde moeder!
(Robert en lane nit de but tredena .)
MYLADY .

Lady Jane
Aan d' arm van hem, die haar moet steunen ! Goed !
Houd hem bij u en laat dan de oude vrouw
Alleen haar weg gaan ! Heeft Sir Robert u
Verteld, hoe wij verrast zijn in het bosch,
Waar wij een wijl vertoefden zonder u ?
JANE .

V e r t e I t mij Robert ooit iets ?
ROBERT .

H o o r t Jane ooit ?
MYLADY .

Voor'teerst-en lang, heel lang, reeds duurt de tocht! Ontmoeten wij 't gevaar . Maar naar ik gis
Zijn wij het eind van onze ellend nahij .
Een halve dagreis nag, en 't sterke slot,
Het stamslot van de Percies rijst voor ons .
ROBERT .

Wel dreigde ons voor bet eerst gevaar, maar ook
Het was voor 't eerst dat wij Gods zon niet schuwden !
MYLADY.

Dus van die preek is de moraal : reis 's nachts ,
Wij zullen 't niet vergeten, schrandre gids,
Wiens hand zoo vast, wiens oog zoo scherpziende is,
Wiens hulp eenmaal voor mij zoo afdoend was,
Pat mij een traan er van uit de oogen sprong .
Uit oogen, die naar 'k dacht niet schreien konden,
Daar ik ze op Towerbill dacht leeg geschreid .
ROBERT, angStzg .
Mylady doelt . . ?
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MYLADY .

Op uw voortreftijkheid
1k prijs u - vreemd, dat 't u verbaast ! Welnu,
Laat ik vertellen wat ons is geschied .
In 't kreupelhout school ginds een knecht . E n helm
E n leeren kolder, laarzen en musket,
Dat alles duidde een volger aan van Cromwell .
Hij zag ons - schoot ; mijn paard viel veer, en ik
Moest wandlen ; maar wat veel erger is
Mijn spoor is nu ontdekt - een kostbaar spoor!
Want wie mij vat, krijgt meer dan duizend pond .
Geen kleinigheid in dezen armen tijd !
Wil niemant uwer dat verdienen ?
NEL, ter zijde .

0, hoe bitter!
Hoe moet bet haar van binnen schrijnen ! De arme
(Robert heeft in de laatste oogenblikken naar den bergtop links
gestaard )
ROBERT .

Een burcht op gindschen top ! En op de tin
Eeu vlag met Percies kleuren ! Zijn we dan
Reeds verder dan wij allen durfden hopen ?
(Mylady heeft zich naast hem geplaatst. )
MYLADY, blijde.

Dat 's Padhurst ! Onze wieg ! 'k Herkende 't niet !
Ziet dan mijn oog, grijpt mijn verstand niet meer,
Nu ik het spoor in 't binnenst bijster ben,
Wat om mij heen beweegt en zichtbaar is?
(In geestvervoering)

Het Slot mijner vaadren . . . gegroet, wees gegroet!
Gij boomen, ik kende u eens allen !
Ik rende u voorbij op gevleugelden voet
Aan 't hoofd van mijn blijde vazallen !
'k Was jong, ik was fier, ik geloofde aan mij zelv' ;
Mijn kracht won 'k in 't leveti verstalen .
0 talloos de starren aan 't hemelgewelf,
Nog talloozer mijne idealen !
Ik ging - ik keer weder. 'k Vind malscher uw groen .
Uw knoppen vol geur, en ontloken ;
Maar mij ziet gij weer met bezoedeld blazoen,
Geknakt en geknot en gebroken!
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NEL, op haar toeschietend.

0 dat ik heelen konde wat er brak !

(.4 houdt Myladies hand in de hare : na een gauze ontwaakt lit
lady nit haar vervoering en werpt zij Nels hand weg . )
MYLADY, als vroeger tot de anderen .

Waarom niet ginder in de hut gaan rusten,
In plaats van me aan to gapen zonder doel ?
JANE .

Gij liet mij door Sir Robert roepen, anders
Ware ik gebleven op mijn bed van mos .
'k Ben moe en heb behoefte aan slaap . Wat gij
Vertoondet daar, maakt mij veel moeder nog .
Maar als het waar is, dat daar Padhurst ligt
Dan zijn we 't duel nabij . Laat ous dan gaan !
Kom, Nel, maak gauw een draagbaar van wat takken
Gij en Sir Robert draagt mij dan omhoog .
(Heflig geweervunr in de verte .)
MYLADY .

Daar wordt gevochten !
ROBERT, dings van den achtergrond komend.

Padhurst wordt belegerd .
'k Zie helmen glimmen ginds in 't eikenbosch .
JANE .

Verloren ! Zelfs ons leven in gevaar !
NEL, zacht .

Myladies leed is grooter dan het uwe ;
Dus zwijg !
MY LADY .

'k Begrijp den toeleg . Zeker is
Uw vriend Jean van Verviers weer in het spel .
Neen, men belegert Padhurst niet, maar sluit
Het in, om mij den toegang of to sluiten .
Niets als een kleine macht is hier bij een ;
Want Cromwell staat bij Worster . Uw vriend Jean,
Wiens grootsche roeping 't schijnt mij to vervolgen,
Vermoedt mijn doel en spant mij dezen strik .
Maar nogmaals zal zijn aanval ijdel zijn .
Ik weet een weg, die uitkomt in 't kasteel .
Die weg is nauw en heeft slechts plaats voor een ;
Dus volgen wij elkadr.
JANE .

Ik ga voorop .
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ROBERT, van den achtergrond.

Men nadert .
MYLADY .

Edwards dient gewacht . . .
JANE .

Neen, neen !
MYLADY .

'k Bescheidde d' ouden man op deze plek.
Als men hem vat dan arkbuzeert men hem .
JANE .

Maar, ale wij talmen, doet men 't ons,
En hij is oud en maar een burgerman .
NEL .

I k blijf hier wachten tot dat de oude komt .
MYLADY, haar de hand reikend, warm .

Dat 's goed .
(Nel kust de toegestoken hand vurig.)
ROBERT.

Laat m ij veeleer . . !
MYLADY, tot Robert, die zich bij 1Vel voegt .

Gij, volg uw vrouw !
(vriendel~Vk tot Ne1)

Oude Edwards kent den weg als ik, mijn kind !
Gij volgt hem dus zoodra hij bij u is .
'k Zal niet gerust zijn voor gij binnen zijt .
(Zij goal den beagweg links op, en verdw nt met lane en Robert
wsklaps op ket plateau tusschen de struiken .)

VIJFDE TOONEEL.
NFL, alleen .
'k Zou voor haar sterven willen als het moest !
En 'k moet haar haten . . ! Och, mijn hoofd klopt zoo .
't Is ook zoo vol . Wat is de waereld groot !
Wat is er veel, dat 'k nog begrijpen moet 1
Hoe meer 'k begrijp, hoe meer ik inzie, dat
Steeds toeneemt, wat ik nooit begrijpen zal !
M1aar i e t s begrijp ik ; 't is : dat de eene moeder
Niet langer de andre haat .
40
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(Robert ziende die haastig op haar afkomt)
Hoe nu . . . ? gij durft
Mylady ongehoorzaam zijn ?

ZESDE TOONEEL .
De vorige, ROBERT .
ROBERT.

Dat duff ik .
1k laat u niet alleen bier, moedig kind,
Dat alle lasten draagt voor twee, voor drie,
En steeds tot dank als lastdier wordt gescbopt !
NEL.

Vriend Robert, neen, gij moogt niet bij mij zijn!
ROBERT .

Sinds dat we 's nachts uit Londen zijn gevlucht
Uit dat vervloekte boscb en maanden lang
Voortsluipen als Zigeuners, angstig speurend
Of achter boom of struik een vijand loert,
Hebt gij gezwoegd, gezorgd voor alien .
NEL .

Robert . . !
Maar ga nu been - gij moogt niet bij mij zijn . . .
Geheel alleen . . .
ROBERT .

Wij zijn 't wel meer geweest,
Nooit wekte 't dan die angst . . . Zou 't waarheid zijn,
En voelt gij voor bet eerst war ik gevoel,
Nit weken, weken lang ?
NEL.

'k Begrijp u niet .
Mylady zei : gij mocht niet bij mij zijn .
Zij heeft nog nimmer ongelijk gehad,
En als zij merkt dat gij bij Jane niet zijt . . .
ROBERT .

Wat scheelt mij wat Mylady wil of niet wil
0, had ik op mijn pad u eer ontmoet,
lk had gevonden wat me ontbrak : charakter.
Gij, diamant. then 'k niet waardeeren kon,
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Voor dat de scherpe wrijfsteen van bet levee
U had geslepen, en in wiens facetten
Mij nu bet licht der zonne, duizendvoud
In goed en kleur verheerlijkt, tegenvonkt,
Behoor mij toe !
NEL .

Gij moogt niet bij mij zijn .
Mylady had gelijk . . .
ROBERT, hare hand vatlend .

Ik ben uw Rob,
Uw eerste vriend, ja zeker de allereerste,
Die tot de goudmijn heendrong van uw hart .
NEL .

lk mag niet bij u zijn . . . en 'k kan niet gaan .
Van 't oogenblik, dat 'k moist wat bidden was,
Bad ik, dat iemant van mij houden mocht .
Hem, die bet deed, had ik mijn hartebloed
Gegeven ! Zalig is 't, dat voelde ik wel,
Te geven wat ik had . Ik had niet veel ;
Ik had ; zoo als men altijd zeide, niets .
Maar zoo dacht de ezel niet, bet arme dier,
Dat •d ag aan dag moest zeulen in den Tower,
En, hont en blauw geslagen, 's avonds laat
Zijn wonden lekken wou en dat niet kon .
Dan scheurde ik van mijn kleeren soms een lap
En lei bet op de plek . . . Een ezel, zegt me', is dom ;
Dat is niet waar, voor 't minst de mijne niet ;
Want ik las in zijn blik, wanneer hi ; me aankeek :
„Wees wel bedankt ! ik heb je lief, heel lief!"
En dan was 'k blij en had hem ook heel lief!
ROBERT .

Verruklijk kind! Ik heb u ook heel lief!
NE! . .
lk weet bet, Rob! Ik bond ook veel van u !
ROBERT, haar in de armen drukkend en vurig kussend.

Mijn Engel !
NEL, zich loswringend.

Wat is dat ? 'k Ben bang voor u,
En 'k voel mij toch zoo zalig in uw arm !
ROBERT, juiclzend.

Gij zijt de mijne - voor altijd de mijne I
Kom, hand aan hand van bier, naar Cromwells kamp !
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Ik was een lafaard, 'k voel in mij den held !
'k Verwerf mij naam en goed . . .
NEL .

En dan Mylady
Gij dankt haar alles - en zij schat u hoog !
ROBERT .

Zij haat mij met een gruwelijken haat .
Ik heb haar broer, haar lievlingsbroer, gedood ;
Glimlache ook jegens mij nog soms haar mond,
Toch zie 'k den wrok steeds vonken in haar oog .
NEL .

G ij dooddet hem? Wat trof die dood haar diep !
Ik weet dat, want ik zag wat niemant zag .
Ik zag haar schreien zoo als ik 't nooit deed .
Ik zag haar zwak, nog zwakker dan ik was .
En toen . . . toen kreeg ik haar eerst lief voor goed .
G ij deedt dat, en zij wreekte op u zich niet !
Wat grootsche ziel !
ROBERT .

Het zij ; maar laat on , gaan !
De scheemring valt .
NEL .

Oude Edwards komt we] gauw ;
Mylady zal u wachten - ga terug !
ROBERT .

Zij hlijve ons b e i d e n wachten . Ik ga niet .
NEL .

V1'at wilt ge loch? Ook Jane ziet naar u uit .
ROBERT .

Spreek niet dien naam - ge erinnert mij mijn k eten .
lk ruil den ijzren voor een rozenband .
NEL,

'k Begrijp u niet . Wilt gij uw vrouw verlaten ?
Dat kunt gij immers niet, dat moogt ge niet .
God zelf - zoo zegt men - vlecht den huwlijksband .
En straft geweldig wie dien band verbreekt .
Daarover dacht ik na en 'k vond het waar ;
Mijn ouders maakten 't waar voor mij . Maar neen,
Vergeet wat ik daar zei . . ,
ROBERT .

Ik heb u lief
Zooals de man zijn vrouw heeft . . .
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NEt., na een peas nadenkens .

God, ook ik !
Wat zie ik klaar in wat mij duister was .
k Verafschuw mij en u . . . ga heen . . . hoe 'k lijd !
ROBERT .

Gij gaat met mij vrijwillig of door dwang .
NEL.

Heb k dan geleden, heb ik dan geleerd
Tot mij het hart en t hoofd bijwijlen gloeide,
Om nog de voetveeg van elkeen to zijn ?
lk heb een wil, Sir Robert, 'k heb een wil .
G ij gaat . . .
ROBERT.

Beloof mij, dat gij later volgt,
Dat gij de mijne zijn zult . . .
NEL .

Niets beloof ik .
(ter z~ide)
Dit hart . . . dit hart . . !

(Trompetgeschal.)
ROBERT .

De vijand !
NEL .

Die zijt gij .
Of peen, die zijt ge niet - dag, Rob !
(Z~ steekt hem beide handen tae ; hij omhelst haar ; trompetgeschal
dichter h b; .)
Vlucht . . . vlucht!
ROBERT .

En gij ?
NEL .

Mij doen ze niets . . . Zoo'n deerne als ik
Ziet niemant aan ; maar gij loopt groot gevaar .
ROBERT .

lk blijf als gij niet gaat .
NEL .

lk bid u, ga !
Doet gij 't, dan volg ik straks ; doet gij het niet,
Dan zoek en vind ik wel mijn eigen weg
En ziet ge nooit mij weer .
ROBERT .

Nooit ? Nooit ?

DE TOWERKAT .

594

NEL.

Ga dan 1
ROBERT .

En gij belooft . . ?
NEL.

Met Edwards straks to komen .

ZEVENDE TOONEEL .
NEL, eileen .

Hij is gered . . ! Ik voel wat ik niet dacht
Dat ooit gevoeld kon worden : Zaligheid!
Wat is dat ? 'k Voel mij zwak en toch zoo sterk,
Zoo blij en toch zoo droef ; mijn wensch vervuld
En toch vele andre opkomen in mijn hart,
Die niet vervuld zijn en vervulling vragen !
Ik heb hem lief . . ! Gij, lucht, gij, wolken, hoort,
Ik heb hem lief ! Voer gij tot hem die woorden,
Opdat hij ze altijd hoore en altijd wete
Dat 'k overal steeds denken blijf aan hem . . !
Neen, neen, zeg niets : gij waart dan slecht als ik !
(verwarde stem men in de verle .)
Daar komen zij ! . . . 'k Ben bang ! Hoe laf ! Hoe laf !
Dat Edwards kwam . . ! Ik loop hem tegemoet
(Z loopt kaastig den bergweg rechis

ACHTSTE TOONEEL .
De -vorige, ROSETTI als JEAN VAN VERVIERS, zonder bril, HABAKUK,,
TIDIOTHEUS, JONATHAN en nog verschillende anderen, alien, behalve lean, gekleed als soldaten van Cromwell (de beroemde
Ironsides.) Ernstig en streng is hun uitzicht ; def/ig hunne bewegingen . De schemering valt.
HABAKUK .

't Was geen begoochling this des duivels, broeder?
JEAN.

Neen, broeder ! 'k Hoorde bij den grooten eik
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Een stem als die van vele waatren, roepend
„Jericho valt, laat ge uw bazuinen schallen .`
En uw bazuinen dat zijn uw musketten,
Het vliegend lood uitspuwend naar die burcht .
TIMOTHEUS.

Gij hebt die profetie flog eens verkondigd.
Toe n was het niet Jericho maar wel Sion ;
Hadt gij de stem vernomen bij den vijver .
JEAN.

De stad doet niets ter zake noch de plaats .
De letter doodt, de geest alleen maakt levend .
Gij, onbesnedene van harte, zwijg
TIMOTHEUS .

Volgt mijn vermaning, broeders, niet dien man !
Wij deden reeds wat kwaad was . Gaat, ontslaat
Den hoofdman, dien onze Overheid gesteld heeft,
Tot meerdere over ons en door z ij n lastren
In boeien is geslagen ! Onze Hoofdman
Wil niet, dat wij den afgeslagen storm
Herhalen, voor wij sterker zijn in aantal !
Van God is de Overheid verordineerd .
HABAKUK .

Wij zijn thands de Overheid . Dat stemt dus, Broeder!
(lean staart in de lueht.)
Hoort, de Profeet gaat spreken ! Luistert alien !
JEAN, in geesivervoering .
De booze vrouw, door onzen God veroordeeld,
En op wier hoofd een prijs van duizend pond,
Wat meer nog is : de zegening des Heeren
Is uitgeloofd, zie 'k schuilen in die burcht !
Hoe, valsche Gideons, gij grijpt haar niet ?
Gij meet de hoogten, peilt de diepten, telt
Het aantal knechten op den muurkanteel?
Gij blaast den aftocht ? Valsche Gideons,
Naar achter ! Slaat ze in band en kiest u nieuwe !
HABAKUK, hem in de rede vallend.
Laat broeder Habakuk nu ook aan 't woord
(in vervoering)
Daar klinkt een stem . Ze roept : Zij Habakuk,
De zone Joel Hendersons uw hoofdman !
Volgt hem! Bestormt de burcht nog v6or den nacht!
(op zijn gewonen toon)
Wat sprak ik, broeders?
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JEAN .

Woorden van den [leer!
JONATHAN .

Dus storm geloopen ! Voert ons, Habakuk,
Gij zone Joel Hendersons, den hoefsmid !
EENIGEN.

Neen, neen !
ANDEREN .

Ja, ja !
JONATHAN .

Wij kiezen voortaan zelven
Hem die ons leiden zal . Wij zijn gelijk,
Tot priesters en tot koningen gewijd,
Naar 's Heeren woord !
TIMOTHEUS .

'k Ga uw verbond niet aan .
Ik sta u tegen en verklaar u muiters .
JEAN .

Grijpt hem! Hij wederstaat den Heilgen Geest .
Hij is veroordeeld tot de straf des doods .
Grijpt hem, getrouwen !
(Eenige treden toe om hem to gr~Vpen, andere willen het beletten .
Het zwaard wordt aan weersz~Vden getrokken . Men dreigt handgemeen
to worden. Van het bergpad rechts komt een kr~gsman driftig aanstappen . H!~ is achteloos geklced, eer klein dan groot ; lange hairen
omg -even een forsch gelaat ; een leeuwenaangezicht ; op de rechter
wenkbrauw een carat ; leeren kolder ; zwaard op zijde ; hooge laarzen . Hij blijft op de hoogte staan en even de vechtenden aanstaren .
Het voile maanlicht valt op hem .)

NEGENDE TOONEEL .
De vorigen, CROMWELL .
CROMWELL .

Isrel nit zijn tenten !
En niet op 's Heeren maar des Boozen stem'
(Allen staan verbaasd ; ce str~id houdt op .)
JEAN, zacht.
't Is Cromwell .
(hij sluipt het bosch ter rechter in .)
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CROn-I W E T .l . .

k Boog voor 't aangezicht des Heeren
In den gebede, toen een reuk des doods
Als opsteeg tot mijn tent . „De Heilgen Gods
,,Reukoffren thands met de onbesnedenen ."
Zoo klonk 't mij toe .
(Allen Izebben zich van lieverlede in het gelid geschaard.)
HABAKUK .

Daar klonk tot ons een stem . . .
CROMWELL.

Zwijg, tot 'k u roep ! Gij wildet wijzer zijn
Dan de Overheid van God verordineerd
Gij wildet wijzer zijn ! Gij, wijzer ? Dwazen !
Ben Ik 't dan niet, zoo spreekt de Heere, Heere,
Die op Mijn wolken over de oorlogswagens
U heen voert van den vijand aan de hand
Van mijn verkoren dienstknecht? Heeft mijn knecht
U niet geleerd zijn stem altijd to volgen,
Omdat k hem gaf den eengen weg to weten,
Die u naar Sion voert ? Hoogmoedigen !
(Allen buigen het hoofd, behalve Habakuk .)
TIMOTHEUS .

Genade den verdoolden!
CROM WELL .

Geen genade,
Maar recht ! Gij alien zijt het zout der aarde I
Als 't smaakloos wordt waarmeE wordt het gezouten ?
(Alle hoofden buigen, behalve dat van Habakuk)
Dat mij de hoofdrebel geleverd worde
(stilte)
Gij overlegt in 't hart : Ik
(op Habakuk wijzende)
Hij is het . Stoot hem uit .
(een dof genzurmel)
De Heere wil het . . .
(met

ken hem niet?
. . nit uw geleedren!

den voet stanzpend)

en . . . i k wil het ook !
(Timotheus en 7onathan brengen Habakuk voor Izet front .)
Vernedert ge a voor 's Heeren aangezicht?
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HABAKUK .

Wat 'k deed was goed in de oogen van den Heer !
Iloort, mannenbroeders . . !
CROMWELL.

Voert hem of 't bosch !
(Eenige soldaten voeren Habakuk in het bosch ter rechter .)
Buigt alien 't hoofd bij 't oordeel onzes Gods!
(Allen knielen . Tot de soldaten die met Habakuk z~jn weggegaan
en onzichtbaar voor den toeschouwer zijn .)
Richt ! , . . Vuur !
(Eenige musketschoten .)
De Heere heeft gesproken!
Hij doe Zijn aanschijn lichten over u,
Zij u genadig !
Staat thands op ! Bereidt u!
Gaat, vast en bidt en houdt uw buskruit droog,
En morgen is dat Slot in uw bezit !
(Zij gaan been under het zingen van eenige vaerzen van den io3en
psalm . Cromwell treedt naar beneden en wenki Timotheus to blijven ;
tot dezen haastig :)
Ga langs then weg ; zeg Ireton,
Die daar kampeert, mij zwaar geschut to zenden .
(Timotheus gaat den bergweg links af, Naar de hoogte ziende)
Domkoppen ! Zonder zwaar geschut is 't nest
Onneembaar . . ! Muiterij in eigen kamp !
Ga ik de geesten proeven in de tenten !
Zij moeten mij zijn, mij naar ziel en lichaam,
En 'k voer dan uit wat
(op bet voorhoofd w~Vzend)
dkar alreede kiemt,
En waar de stoutste hunner niet van droomt .
(af in het bosch links, op den achtergrond.)

TIENDE TOONEEL .
JEAN VAN VERVIERS, nit het bosch, van wear hij alles heeft gadege-

slagen, to voorsch jin komend . Dan FRANcOIS.
JEAN .

De weg is eindlijk veilig . Maar hoe lang ?
Zou hij bier uren blijven ? Wat een man !
Hij hoorde thuis in 't Israel van ouds
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Hard als bet rotsgesteent waarop bet woonde . . .
(peinzend)
Nabij bet doel en 't niet to kunnen grijpen !
Nabij de zege en toch in vrees voor neerlaag!
0, zoo die ijzren man wist w i e ik was !
(na een pauze)
k Zwoer, Violetta, u to wreken ! 'k Doe 't .
Ze is vogelvrij verklaard, de trotsche Lady ;
Ze is zonder huis en hof en wordt gejaagd
Als gij bet werdt, bedrogen Violetta!
Gejaagd waarheen i k wil en zij bet n i e t wil ;
Gejaagd naar hem, die met haar vallen moet .
't Huis Percy zal vergaan ; maar wreed als 't misdrijf
Moet ook de boete zijn . Mylady doodde
De moeder, doodde 't kind van deze haar !
(na een pauze)
En is mijn doel bereikt, wat dan, wat dan ?
Zal ik dan vrede vinden en geluk . . . ?
Voor mij Been vrede - 'k wil Been vrede ; 'k wil . . .
'k Wil m a c h t i g zijn daar 'k niet b e m i n d kon worden!
(Het krassen van een raaf wordtgehoord. Verandering in handing
en toon .)
Hij, then ik wachite !
(Hij klapt tweemaal in de hand ; Francois versch~Vnt uit het bosch
rechts . HV mat zich op een lenie neder en ziet ,dean zw~gend aan.
Zijn kleed getuigt van een verre reis ; het hoofdhair verward, het
gelaat doodsbleek .)
Ik open mond en oor.
Hebt gij een scbrijven van den Kardinaal ?
(Franfois overhandigt hem een brief.)
Ook mondling nieuws ?
FRANC,OIS

De Koning is verslagen
Door Cromwell ! - Gister was 't .
JEAN .

Cromwell is bier
En zeide daarvan niets!
(in zich zelven)
Hij schijnt niet ijdel .
Ook daat niet . Wat dan wel ?
FRAN4;OIS .

De Koning vlucht.
JEAN.

Naar bier ?

boo
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FRAN(;OIS.

Naar Schotland been .
JEAN .

Waar was de slag?
FRA N gO 1 S .

Niet ver van bier : twee our maar naar 'k vernam .
JEAN .

t Wordt waarlijk tijd, dat men den Koning helpt .
Hij is de zwakste nu . Gij gaat terug
Van nacht nog naar Parijs .
FRANcOIS .

Ik ben zoo moede .
JEAN .

Hij, die de Kerk dient, mag met moede zijn .
Sta op . Gij gaat en meldt . . . Neen, kschrijf veeleer .
(Trontpetten, die het avond;ebed aankondigen ; dit duurtslechiseen
oogenblik .)
FRAN901S, verschrikt.

De vijand !
JEAN .

Neen, de vriend, altans nit nog !
Misschien is morgen vriend wat vijand was ;
Maar 't gunstig uur daarvoor dient afgewacht .
Gij denkt u moede ? Rust dan in die hut .
Wat hebt ge ? Vraagt ge geld? Al weder geld?
FRANCIS .

1k kwam in Londen aan . . . ik zocht mijn vrottw
En ook mijn kind, dat pas geboren was .
Ik vond ze niet . . . ik vond de woning leeg . . .
Eerwaarde Vader, waar is vrouw en kind ?
JEAN .

Op uw terugtocht deedt gij Londen aan
Eer gij tot mij kwaamt? En ge zijt een b8,
Die in zijn tasch bet lot van Staten draagt 1
Men dient twee heeren niet gelijk.
FRANcOIS .

Geef mij
Mijn vrouw en kind, want gij ontnaamt ze mij .
JEAN .

Ik loochen 't niet ; ik nam de steenen weg,
Waar, op bet pad, dat gij bewandlen moet,
De sterkste voet zich aan verstuiken kan .
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neerknielend.

FRANO,oIS,

Mijn vrouw ! . .

mijn kind !
JEAN .

Recht hebt ge op de een noch de ander .
FRANcOIS .

Mijn echte vrouw !
JEAN .

Toen gij u schonkt aan haar
Behoordet gij u zelven niet - maar mij .
Gehoorzaam !
FRANcOIS.

Neen, ik kan niet !
JEAN .

Niet ?
(gebiedend)
Gij zu1t.
(Francois buigi hel hoofd en gaat naar de hut ; Nel koint langzaane
van den bergweg rechis neerdalen . De maan verlicht in de laatste oogenblikken flauw de hoaglen op den achtergrond . lean bespeurt haar .)
tot Frantois, links naar het bosch
op den voorgrond wkzend .

JEAN,

Niet in die hut - ga naar mijn tent : wacht daar !
(Franiois links af.)

ELFDE TOONEEL.
De vorige,

NEL,

dan

JONATHAN .

haar haastig tegemoet tredend en haar
hand gr~pend ; met zijn gewone stein .

JEAN ;

Van waar ?
NEL .

Zoo als ge ziet.
JEAN .

Volgt niemant u?
NEL .

Ik hoop van ja, maar vrees van neen .
JEAN .

\Vie dan?
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NEL .

Een, then ge toch niet kent lk zocht ii niet!
JEAN .

lk u wel - en to recht . Deedt gij uw plicht ?
NEL .

1k hoop bet.
JEAN .

Wreektet gij uw moeder dan ?
NEL .

Op wie ? op u ?
JEAN .

Heeft men u weer misleid ?
Die bitsheid tegen mij getuigt bet . Arme !
NEL .

'k Ben rijker dan g ij denkt en mij woudt maken .
JEAN .

Waar is zij ?
NEL .

Wie
JEAN .

Mylady .
NEL.

'k Weet bet niet
JEAN,

links naar den achlergrond 7v!zend.

l k wel . Ze is daar.
NEL .

lk hoop bet .
JEAN .

Hoopt gij dat?
Van nacht wordt zij gegrepen ; tegen d' ochtend
Ter dood gebracht en dan meteen begraven .
Men is hier haastig met gericht en dood .
NEL .

Ze zal u wel to slim en char reeds zijn
Waar gij niet komen kunt .
JEAN,

ter z lde .
Zij is in 't Slot ;

Nu ben ik zeker .

(luid)
Dan is de vermoorde
Gewroken niet door u, maar we] door mij .
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NEL .

Laat mij met rust . Gij zijt een booze man .
JEAN .

Zei dat die vrouw ?
NEL .

Neen, dat zegt mij dit hart .
Zij kent u niet ; maar stel, dat zij u kende,
Zij zou u overzien - zij staat zoo hoog !
(Z~j wil gaan .)
JEAN, haar heflig terughoudend.
Kind, 'k had uw moeder lief! Weet gij wat 't is
Om lief to hebben ?
NEL, in zich zelve.

Ja .
JEAN .

0, bei mijn ouders
Vereerde ik, achtte ik 't rijkst bezit op aard .
En toch, als zij mij had gezegd : dood hen,
Ik had 't gedaan,
NEL .

Uw moeder ook ? Afschuwlijk !
JEAN, ontroerd.

Zij deed bet niet - dreef mij tot zoo iets niet,
'rot erger : tot een moord aan eigen ziel .
H a a r schuld, dat 'k ben wie 'k ben ! Dit hart was warm
Thans is 't bevroren tot in 't diepste diep .
(kalmer)
Daar kwam to Padua een Engelschman .
Hij heette Padhurst ; hij misleidde haar ;
Hij was geen Master Padhurst, - neen, hij loog .
Hij was de Hertog van Northumberland,
Die ginder troont, maar straks een lijk zal zijn . . .
Zij was me ontrouw, maar ik bleef haar getrouw ;
Vergat zij m ij ook, ik vergat h a a r niet . Was zij bemind gebleven, 'k had berust Mijn liefde was opoffring en niet zelfzucht ! Maar zij werd weg gedreven door den man,
Die eerst haar naderde onder valschen naam,
Haar henenvoerde naar zijn neevlig land,
En toen haar wegschopte als een veile deern !
'k Vernam 't to laat en daarom leeft hij nog,
En z ij, die zusterlijk haar broeder hielp
En moed had om to doen wat h ij niet durfde .
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-laar 't kind, bet kind der vrouw, die mij verliet,
Heb ik gezocht, heb ik gezegd : verzoen
De schimme van uw moeder - en ze wil niet !
NEL .

Man, spreekt ge waar ?
JEAN .

Wij slaan op heilgen grond .
Langs dezen weg wellicht vlood ze in den nacht,
Teen haar de vrouw, die gij to aanbidden schijnt,
Verjoeg, en in die hut heeft zij misschien
Voor 't eerst een pons gerust .
NEL.

Man, spreekt ge waar ?
JEAN .

Zoo 'k ooit heb kunnen twijflen, thands niet meer!
Straks vingen we een spion, 't was Phil, uw beul,
Die den verkeerden weg genomen had .
Hij keerde weer van Staunton, 't was de boer,
Die in zijn huis uw moeder had verpleegd .
Hij was hem meC gaan deelen, dat ge stierft,
En inde 't geld voor uw begrafenis .
'k Vond in zijn tasch uw moeders laatste schrift,
't Was een gebed . Gij, dochter, bid bet mee !
(Zij knelt nede;•, de harden gevouwen .)
,,Behoed mijn kind! maar doe die vrouw eens lijden
,,Al wat ze mij, verjaagde, lijden deed!"
NEL, Mat.
Waarom wreekt gij, die sterk zijt, zelf haar niet?
JEAN .

'k Werd Priester .
NEL,

Kennen Priesters dan Been haat?
JEAN .

Hun hand vergiet nooit bloed . Al waar 't zoo niet,
Toch meet g ij 't doen ; gij zijt de naaste er toe,
Kunt gij haar naadren?
NE7 . .

Ja .
JEAN .

Hoe dan ?
NE!..
Vraag niets ;
1k weet bet niet. Ben ik we] die ik s c h ii n ?
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Ben ik mijn moeder ook ! 'k Herinner mij
Dat 'k leed, dat ik geschopt ben en gejaagd ;
Maar 't kan met, want Mylady deed niet mee .
D i e joeg mij niet, zoo ver ik weet voor 't minst .
Neen, 't kan niet zijn -- i k haat niet - i k bemin!
JEAN, vleiend.

Wijs mij tot haar den weg !
NEL, haar gedachten vervolgend.
Toch haat ik . . . u
Laat mij alleen! 'k Wil denken als ik kan ;
Maar 't klopt van binnen zoo . Ga been
ga been
JEAN, vertederd.
Mijn kind !
NEL, met afschuw.
Raak mij niet aan . Vooral niet gij !
(zij schuilt in . de hut weg.)
JONATHAN, opkomend.

Ik zocht u, broeder, voor onze avonddienst!
De Generaal vernam uw geestesgaven
En wil uw raad ; het geldt een bijbeltext,
Die hem wat duister is. Hij komt hierheen .
JEAN.

Ik wacht hem, broeder !
(7onathan af.)
Zou hij iets vermoeden ?
Eerst moet Francois van hier en met mijn brief!
(H,V gaat behoedzaam het bosch links op den voorgrond in, dezelfde
z~Vde die Franfois heeft ingeslagen .)

TWAALFDE TOONEEL .
NEL, in de hut, CROMWELL .
CROM W ELL .

Ging daar niet iemant ?
(niemant ziende)
Waar is die profeet ?
(omhoog ziende)
De starren tintelen ! Wat grootsche tempel !
41
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Wat voelt de mensch zich klein ! Toch is hij meer
Dan al de zonnen die daar weemlen . . . meer

DERTIENDE TOONEEL.
De vorige, FRANc0IS, uit het bosch sluiJend.
FRANcOIS .
Dat zal hij zijn !
(voor hem neerknielend)
Heer, Heer !
CROMWELL, naar een pistool in den gordel gr~pend .
Wat wilt ge . . . knaap ?
FRANcOIS.
Wie ginder rondsluipt in uw kamp als vriend ;
Als een profeet, hij is de zendeling
Van Richelieu, den Franschen Kardinaal ;
Hij is Rosetti, dien men dood gelooft,
De man, die uw Geloof in Ierland doodde
En Koning Lodewijk in Portsmouth bracht .
CROMWELL .
Jean van Verviers b edoelt. g e ?
FRANcOIS.
Ja .
CROMW ELL .
En gij ?
FRANcOIS .
Ik was zijn dienaar, neen, zijn slaaf ; nog minder :
Zijn werktuig . Straks ontvang ik een geschrift
Waarnit zal blijken dat ik waarheid spreek .
CROMWELL .
(voor zich)
Niet verder . 'k Dank u voor de tijding ! . . . Judas !
FRANc0IS .
Ik was zijn slaaf ; ik diende God, naar 'k dacht,
In hem ; maar vraagt God ooit wat hij mij vroeg
Mijn vrouw, mijn kind? Ik ben door hem gebroken,
CROMWELL .
Sta op . . ! Breng dat geschrift straks in mijn tent !
FRANc0IS.
Ik kan dien man niet weerzien
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CROM W ELL .

Voor bet laatst .
(Hij wenkt hem keen to gaan .)

TOONEEL .

VEERTIENDE

CROMWELL, NEL .
NEL, uit de hut tredende .

Ja, 'k weet wat ik moet doen -- dat is het best
De wijde waereld in, maar dan alleen !
CROMWELL, haar bespeurend.

Wie daar ?
NEL.

Een, die haar weg zoekt.
CROMWELL.

Wie goed zoekt,
Die vindt .

VIJFTIENDE

TOONEEL .

De vorigen, MYLADY, uit het raven op den achtergrond
to voorsch~Vn komend.
NEL, Mylady ziende .

Wat zie ik ? Zij . . ! Ze is in mijn hand !
Een woord tot hem . .!
CROMWELL, uit zijngepeins ontwakend en Mylady bemerkend.
Nog eene, die haar weg zoekt ?
MYLADY.

Neen, die hem kent .
CROMWELL.

Dat 's trots, die altijd dwaalt !
MYLADY, Nel bj~ de hand vattend.
Gevonden wat ik zocht !
NEL.

M ij zocht ge ? . . . m ij ?
Ga daadlijk been . . 1
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MYLADY .

Kom mee . . .
NEL .

Neen, laat mij hier !
MYLADY,

't Is nacht . . .
CROM WELL,

Wie zijt ge die haar dwingt ?
NYLADY .

Haar moeder .
NEL .

Mijn moeder . . . ? Ja, nu ga ik met u mee .
(Nel vat haar hand ; Mylady geeft haar een kus ; beidengaan naar
den achtergrond. De gordyn vall.)

V
EERSTE TOONEEL,
Groote hal op Padhurst-castle . Slagdeuren op den achtergrond. Ter
linkerzijde aan weersz~iden van den schoorsteen, ramen met ijzeren staven . Poor den breeden schoorsteen, waarin tengrootvuur,
een zware eikenhouten to fel met twee eikenhouten stoelen met
kussens ; vlak daartegen over, aan den wand rechts, op een verhevenheid een' leunstoel ; daar boven een troonhemel met het wapen der Percies, gesurmonteerd door een Hertogskroon ; aan den
troonhemel, aan weerszijden in plooien opgenomen, roode gerdif .
nen ; naast de verhevenheid eene weinig in het oog vallende deur.
De wanden der zaal van eikenhout ; aan de zware balken der
zoldering hangt een bronzen olielamp, die nog flauw brandt . B
het opgaan der gord~in staat ROBERT voor een der diepe vensterkoz#nen, waarvan h# een der ramen geopend heeft, met belangstelling naar beneden to staren ; JANE, in een bonten mantel gewikkeld, zit in een der stoelen year het vuur.
ROBERT .

Daar komt zij zelve aandragen met een krebbe . . .
(naar beneden roepend)
Voorzichtig toch ! De last is je to zwaar.
Goc morgen ! Wel gerust?
JANE.

Wie geldt then groet?
'k Begrijp het . . !
ROBERT .

Wat begrijpt ge?
JANE.

't Geldt die deern .
ROBERT .

Die deern ! Ik wil, dat ge anders spreekt van haar
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JANE .

Dat schepsel, dat ge me eens tot speelpop gaaft . , t
ROBERT .

Het bleek een fee to zijn . . !
JANE .

Zoo als er soms
In Londens vuilsten hoek, naar men mij zet,
In donker schuilt .
ROBERT .

Beheersch uw scherpe tong,
Of Lady Howard . .
JANE .

Leert, wat zij niet wist,
Dat Robert Conway kracht heeft . . .
(zachter)
Robert !
ROBERT, raw .
Wat?
JANE .

Die toon verdrage uw dienstmaagd, maar niet ik ;
Ik, die . .
ROBERT .

Meer ponden aanbracht dan ge woogt,
Meer pachters, dan ge nit 't hoofd wist op to tellen ;
Maar ook meer grillen, meer begeerten dan
Een waerelddeel van slaven kan vervullen .
(uit het venster ziende .)
Voorzichtig toch
JANE .

Dat ik dit hooren moet !
Dat ik dit dulden moet! Ware ik nog rijk,
Gij kuste 't stof me als vroeger van den voet.
ROBERT .

Omdat ik dacht dat 't goudstof was, niet waar ?
Gij kent mij goed, heel goed . - Kost ge inzien, dat
Het vuilste straatslijk aan den lompsten voet
Meer waarde soms kan hebben in mijn oog
Dan paarl of diamant op 't fijnste schoentjen,
Er gaapte tusschen ons Been afgrond, waar
Een stikdamp van verstorven hoop uit oprijst!
(naar omlaag ziende ; teder.)
Gij vergt u zelv' to veel ; ik kom je helpen .
(,bane houdt het gelaat met de handen bedekt ; zonder haar aan to
zien wil hij heengaan.)
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TWEEDE TOONEEL .
De vorigen, MYLADY.
MYLADY, opgeruimd.
Goe morgen, kindren ! Robert, geef me uw handl
Ik had het gisteravond willen doen,
Maar 'k vond u niet, want gij waart op den muur, .
Waar 'k u niet volgen kon . Wat dapperheid
In 't afslaan van den vijand ! Wat beleid
In 't ordenen der knechten!
(met beteekenis .)
Wat gij deedt
Voor Percy dekt uw schuld aan Percy, vriend
Begrijpt ge mij . . ?
ROBERT, gelrofen.
Mylady . . !
MYLADY .

Stil, geen woord!
Likteekens zijn er, die weer wonden worden,
Zoodra men ze aanraakt . - Als een leeuw streedt gij,
En 't waren de Ironsides, die gij bestreedt Den ijzren muur, waar ieder 't hoofd op stuk stoot .
Gij wederstondt then ; meer nog : wierpt dien om !
ROBERT .

Gij overdrijft . . 1 als vrouw . . .
MYLADY, hoog .

Maar dan als vrouw,
Die meer den k r ij g zag dan het s p i n n e w i e 1 .
(zachter)
Licht zijn er blijder dagen in 't verschiet .
Wie weet wat gij nog worden kunt door Percy,
Als 't weer zijn hoogen rang hernomen heeft,
Als 't door zijn invloed vrede geeft aan 't land
En 't dan herdenkt wie 't trouw was in den onspoed I
(blade)
De torenwachter meldt, dat nergens meer
Een vijand is to zien .
(hevige losbranding van geschut ; verschrokken .)
Wat kan dat zijn ?
ROBERT .

Dat is geschut - dat was er gister niet .
(hij snelt heen .)
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DERDE TOONEEL .
MYLADY en JANE .
MYLADY, in zich zelve .
Wat is er dan gebeurd sinds gister ?
JANE, met bevende stem .

Veel,

Mylady
MYLADY.
Krijg van buiten, krijg van binnen !
Maar bier van binnen moet de vree bewaard,
Voor 't minst de schijn er van . Gij schreit ? 't Zijn tranen . .
Waar 'k zwak als gij, geloof me, i k schreide b 1 o e d .
(Zij keert zich of en gaat de kleine deur naast den troonhemel in,)

VIERDE TOONEEL .
JANE alleen, dan NEL .
JANE .
Zij praten goed - niet een verloor zoo veel,
En had zoo veel, en is zoo zonder schuld .
(Zij barst in snikken los en legt bet hoofd op de tafel ; Net komt
binnen met een doek om het hoofd geknoopt als een soon van sluier,
die 't geheele gelaal bedekken ken, Binnen komende doet s then af .
Zij draagt aan den arm een mand met linnen en pluksel . Z~i is
marmerbleek maar veinst opgewektheid .)
NEL .
Goe morgen, Jane 1 Ik breng wat voor u mee .
Uw voet doet zeker pijn ?
JANE, slug .
Waarom ?
NEL .
Omdat
Gij schreit en bier blijft . Robert is beneen . . 1
Wij hebben veel gekwetsten .
JANE.
Gij verbondt ze wis ;
Gij kunt van alles - zoo verbeeldt gij u .
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NFL

Ik kan bet niet, maar ik beproefde 't toch,
En zie - bet ging .
JANE .

Gij zijt dan ook bij builen
En bloed als opgevoed .
NEL, zich beheerschend.
Maar drinken geven,
De kussens schudden, vriendlijk zijn kan elk ;
En och, ook dat doet den gewonden goed
Maar als uw voet u pijn doet, blijf dan bier .
Zie eens : ik breng u werk, en werk geeft kracht .
JANE .

Valsch schepsel !
NEL, zacht.
Werk geeft k r a c h t en . . . troost .
JAN E .

Wees lomp en scherp als vroeger ; dat is je aard .
NFL .

Ben 'k lomp en scberp geweest dan boete ik dat !
Heb 'k sours u leed gedaan, vergeef bet mij
Ik was Been valsch, maar een verwaarloosd schepsel,
Dat weinig goede menschen had gekend!
Maar nu is 't anders . . .
JANE.

Nu gij Robert kent,
Nu die u lief heeft ? Spreek toch niet zoo zoet !
Wilt gij zijn liefjen zijn . . .
NEL, haar b~ den arm gr!Vpend.
Stil ! Stil !
JANE.
. wees 't dan,
Maar in mijn bijzijn niet, niet in mijn huis ;
Heel groot is Londen - schuil daar als ge wilt,
Ik zal er u niet zoeken .
NEL.

Stil -- niet meer !
'k Heb Robert lief en ik bekende 't hem ;
Hij mij - 't is alles waar .
JANE :

En gij . . . gij zegt dit zoo?
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Wat zijt ge toch . . ?
(z!j ziet haar een oogenblik zw~gend aan ; zachter .)
Neen, z6o verdorven niet !
Gij hebt iets in uw blik -'k begrijp niet wat Dat mij vertedert en . . . wanhopig maakt .
Hij heeft u lief . . !
NEL.

Omdat gij 't hem niet hebt .
JANE .

Ik hem niet ? 0, hij is mijn alles ! Nel,
Gij kunt al wat ge wilt ; geen weg zoo steil,
Of gij beklimt dien ; laat mij d' eengen schat
Dien men mij toewierp . . . 'k Vind een andren nooit
Als deze mij ontvalt ; i k kan niet zoeken !
haar beide handen nemend .)
Scheid u van hem en dankbaar zal ik zijn,
Zoo als Been vrouw ooit was . Geld wilt ge niet,
Ik heb 't ook niet . . .
NEL, haar omarmend.
Dat is de ware Jane
Dat is de vrouw, die Rob beminnen zal,
Zooals hij 't nimmer deed . Ik wist bet wel,
Daar was een paereltje' in uw hart . Kom me6 !
Het oog gedroogd - geen tranen mag hij zien !
En dan gewerkt - want bij werkt ook zoo veel !
En daarbij vroolijk zijn - dat ziet hij graag ;
Z6o vrolijk, als het vinkjen in het bosch,
Dat hupt en tjilpt en zelf niet weet waarom !
JANE .

Maar gaat ge dan?
NEL.

'k Zal gaan .
JANE.

Ver, ver van hier?
NEL .

Gij zult mij niet meer zien .
JANE .

Ook Robert niet ?
NEL .

Ook hem niet .
JANE .

Wanneer gaat ge?
NEL .

Als God mij roept.
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JANE.
Zal 't spoedig zijn ?
NEL .
'k Geloof bet wel .

VIJFDE TOONEEL.
.De vorigen, ROBERT.
ROBERT,

tot

Alel.

Ik zocht u .
De vijand nadert ; 't wordt een beete dag .
JANE .
Denk om u zelven, Rob!
(Zij neemt het mandjen met linnen en wil gaan .)
ROBERT .
Waar gaat gij been ?
JANE.
'k Ga doen wat Nel to moede is om to doen .
ROBERT, lot Alel.
Zijt gij zoo moede ?
NEL .
Ja .
(lane blijft staan .b
ROBERT.
Waar wacht gij op ?
NEL.
Zij wacht op u, haar man ! 't Is klaar, dunkt mij .
ROBERT .
En gij ?
NEL .
'k Ga slapen - geeft elkair de hand !.
Toe!
(tot Robert)
Ziet ge niet, dat ze u de hare al reikt ?
(Robert geeft z~in hand.)
Ziet nu elkaAr in 't oog, en dan in 't hart .
Begrijpt elkander beter dan gij deedt.
'k Vertelde Jane wat wij elkaar vertelden
Dat ik u lief had en gij mij . 't Was Nel,
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Die 't zei, tot wie gij t zeidet ; Nel, de wilde,
Nel, die wat leest, maar weinig nog begrijpt,
Zich zelve 't allerminst . . ! Maar toch van nacht
Begreep zij veel . Haar moeder kwam tot haar,
Haar moeder die zij dacht nooit meer to zien,
Die zij in 't graf dacht, en die moeder zei
,,Wees dankbaar voor 't geen ge onverdiend geniet ."
En ook : ,Nu weet gij wat een broeder is ;
,,Een zuster hadt ge reeds ." Dag, broeder, zuster !
Wat ben ik rijk !
JANE, Robert onrarmend en een kiss gevend.

Dien kus krijgt gij van Nel .
NEL, in de handen klappend.

Dat 's geed ; dat 's fijn - dat had i k nooit bedacht .
ROBERT .

Nel . .!

(heensnellend)
De eerste kogel zij voor mij !
NEL, tot lane .
Volg . . . volg hem!
(lane af. )

ZESDE TOONEEL .
NEL, alleen .

0, dat doet pijn . . ! Maar 't moest. - Zij kwam mij halen
Zij heette zich mijlt moeder. - En dan de andre,
Die ook sours komt tot mij - als in een droom ! En dan mij zegt : daar m o e t een offer zijn . . !
'k Zag gister laat den gekke voor het raam,
In gindschen vleugel . . . Och, hoe oud en suf!
Dat was mijn vader, die mijn moeder lief had,
En toch verstiet . .! Neen, neen, dat kan toch Biet ;
Dat kan een man die wordt bemind niet doen.
Dat deed gewis een andre - deed Mylady.
(Trompetgeschal in de verte .)
Ha, strijd !
(Z?V ziet het venster nit, roepend :)
Goed, Jane ! Zoo moet ge 't doen . Zie, zie !
Daar steunt haar arm een zwaar gewonden knecht ;
Daar stelpt haar fijne hand den straal van bloed .
Ze wordt wel bleek, maar toch zij leidt hem been .
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Maar zie toch ook naar Robert - waarschuw hem !
Hij geeft to veel zich bloot.
(Een schaterlach in haar nabijheid, zij sluit zich den doek am feet
hoofd ; verschrikt.)
Dat is . . . mijn vader

ZEVENDE TOO NEEL .
De vorige. ALGERNON nit de kleine deur ; haveloos gekleed,
met den waanzin op 't gelaat .
ALGERNON.

Ik sloot haar op . . . ha, ha! dat trotsche wijf,
Dat bij mij beedlen kwam ! !k had geen duit ;
Waarachtig niet . . . 'k ben arm . . . 'k ben rijk geweest !
(Losbranding van geschut .)
Een bruiloft ! Drinkt maar toe': Dag, schoone bruid !
(Nel bemerkend)
Ja, dat is 't bruidtjen .
NEL.

Vader . . . rust wat uit!
ALGERNON .

Ben ik . . ? ja, ja ! Ik ben de vader . Wist ge 't niet
Gij, domkop, gek . . ? Wie zei daar gek ?
NEL .

Ik niet .
(zij vleit hem in een steel.)
Neen, vader, ik zei 't niet !
ALGERNON .

Weer vader! Vader, ik?
Is zij nog hier ? Laat niemant bet toch hooren ;
Dat trotsche wijf vooral niet .
(heftig .)
Adder . . . weg !
Pas op dat ze u niet bijt . . . zij beet mij eens !
't Was gister . . . of van daag . . . neen, lang geleden,
Heel lang, zoo lang dat zelfs de wijste man
Er gek van werd als hij 't zich wou erinnren .
Daar sist de slang . - Kruip weg !
NEL .

Ik kruip niet weg
Ik trap haar dood !
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ALGERNON.

Pas op ! Zoo, is ze dood ?
Ja, 'k dacht bet wel .
(in tranen uitbarstend)
Ze is dood - ik dacht het wel !
'k Heb Lang op haar gewacht . . . Z ij beet haar dood .
NFL, in zich zelve .
Mijn vader ook gelooft dus aan haar schuld !
ALGERNON

Weet gij waarom 'k zooveel van rozen houd?
Zij was een roos . . . o, hadt gij haar gekend !
NEL .

Mijn moeder, vader?
ALGERNON .

Wat ? Uw moeder ? Och,
Ge zijt niet wijs . . . ik stuur u straks mijn dokter ;
Een knappe ! Tweemaal twee is vijf, zegt hij,
En dat wordt waar als gij hem spreken hoort .
De wijste is hij, die 't beste praten kan .
I k heb zoo'n dikke tong (op z~Vn hoofd wijzend)
nu blijft het char,
Als wijndrab in het vat en het verzuurt .
NEL .

En de adder beet bet roosjen van den steel . .?
ALGERNON .

Dus weet je 't bok al ? Zeg bet niet zoo luid .
Zij is zoo sterk : ik praat zoo aardig nu,
En als ze 't wist dan beet ze u bok nog dood .
NEL .

Waar stierf de roos ?
ALGERNON .

Laat zien . . .
(op z!Vn hart wijzende)
Daar niet.
Daar niet !
(losbranding van geschut.)
Recht vroolijk zijr. ze ! Drinkt en eet 1
Ik vraag bet woord - ik ben de bruigom . „'t W oord
,,Gij alien weet het : twee maal twee is vijf.
,,Mijn dokter is een gek en ik ben wijs ;
,,Mylady is een schaap zoo wollig zacht (h,V schatert van lachen.)
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Muziek . . . muzi ek . . !
Ik ben zoo diep bedroefd !
(H?j zakt in een leunstoel neer .)

NFL .
Ik ben bet oak . . ! Wij troosten dus elkaAr !

ACHTSTE TOONEEL .
De vorigen, MYLADY, door de eleine deur .

MYLADY .
Uw kamer hield mij niet . . . V6'at lompe scherts !

ALGERNON .
Daar is ze . . . Trap haar dood ! Ge durft niet . . ? Wacht !
(H!V grijpt een stoel en wil die naar Mylady werpen .)

NEL .
Zoo driftig niet - de gastheer mag 't niet zijn .

ALGERNON .
Dat 's waar .

NEL .
Ge zijt zoo moe - ik leid u weg .
De gasten zien ons aan - dus stil, heel stil !
(arm en arm door de kleine deur

NEGENDETOONEEL .
MYLADY, dan Nel.
MYLADY .
Zij leidt hem als een kind . Een wondre kracht
Gaat van dat schepseltje' uit . Ik zocht voor haar
Een toekomst ; 'k vond die. Blijve zij bij hem I
Ik ga mijn weg alleen . Ik zal . . . Welnu, welnu,
Wat zult gij doen, Mylady . . ? b u i g e n n o o i t!
(Nel komt terug.)
Gij blijft voortaan bij hem .

of.)
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NEL .

Weet gij nog wet
Hoe gij u gister noemdet?
MYLADY .

Zeker, kind !
Maar nooit zoo kostbaar was de tijd als nu,
En daarom . . .
NEL .

1k geloof bet ; daarom kort :
Herhaal dat woord !
MYLADY .

Ge zijt een zonderling .
Ook daarom, als 'k weer ben wat 'k wezen moet, .
Zal ik mij goed herinren wat gij zijt
En wat gij worden kunt .
NEL .

0, ge zijt groot !
Maar kunt ge mij 't verleden doen vergeten ?
MYLADY.

Dat kan ik niet ; al kon ik, 'k deed bet niet .
NEL.

Gij deedt bet niet ? Herbaal dat eene woord !
Gij zocht mij op en noemdet u . . . mijn moeder .
MYLADY .

Wie mij een dienst bewijst vergeet ik niet ;
Wie moed toont heeft ook aanspraak op mijn moed ._
NEL .

En dan die naam . . !
MYLADY.

Die diende als vrijgelel ;
Die Boer had anders 't heengaan ons belet .
NEL.

0 was bet dat . . ! 0 was bet dat alleen 1
(Musketvuur)
MYLADY.

Ga met mij naar de hoogste torentin,
Daar zien we 't best den strijd !
NEL .

H i e r is de strijd !
Blijf hier, Mylady

!

(wild)
'k Wit bet!
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MYLADY .

Wat is dat ?
Nb:L .

V ergeef mij . . ! Zeg me : is 't waar, dat bier een vrouw
Gewoond heeft, die gij wegjoegt in den nacht ?
MYLADY,

Vermeetle !
NEL .

Ja, 't is waar . Zoo hebt gij wis
Haar aangezien . . . Zeg, dat bet u berouwt !
Wat gij thands lijdt kan dan de boete zijn .
MYLADY .

Ga nit mijn weg ! Omdat geen enkle knecht
Meer andwoordt op mijn roep, waagt ge u zoo ver!
NEL .

Waart gij nog machtig, 'kzou vermeetler zijn .
Ik zou . . . o spreek mij toe . . spreek zacht mij toe !
Daar komt weer op wat niet is uitgeroeid . . .
De Towerkat herleeft . . ! Een enkel woord . . !
MYLADY .

Ga in de lucht, Koel of !
NEL, op haar afpringend met blooten dolk .

Ik moet dan . . .
MYLADY, met majesteil.

\Vat ?
NEL.

(Zij wil toestooten, maar deinst terug ; nederknielend.)

Dood mij ! Ik kan bet u niet doen : dood mij !
Er m o e t een offer zijn ! En ieder woord
Van liefde, dat ge spraakt, en iedre daad
Van liefde, mij bewezen, wordt een lichtvonk,
Zoodat een stralenkrans, die mij verblindt,
U 't hoofd omschittert . . ! Dood me als laatste gunst !
MYLADY, streng .

Sta op, waanzinnige !
(plotseling zacht)

Sta op, lief kind !
(Fieftig rumoer in de nabijheid .)
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TIENDE

TOONEEL

De vorigen, ROBERT met gescheurden kolder, gelooken helm, nagsl
hem JANE, die eenige knechten van hem afhoudl .
ROBERT .

Gij wilt niet langer vechten, lafaards ?
DE KNECHTEN .

Neen !
STEMMEN, buiten .

De Hertog . . !
ROBERT .

Hoor, zij roepen om den Hertog !
(Nel sluipt de kleine dear in .)

De vijand komt in stormpas aangerukt,
En niemant op den nmur . . !
MYLADY, voor hel venster tredend.

Op, mannen, op'
(Steenen warden naar binnen nezvogpen .)
JANE .

Hun woede is tegen u ; zij willen u
Den vijand leevren . Vlucht, Mylady, vlucht !
MYLADY .

Geen vijand keerde ik ooit den rug, Vlucht gij!
'k Wijs u den weg .
JANE, zich naast Robert plaatserd .

I k kan h i e r nuttig zijn .
(Trompetten in de verte blazen den stormmarschz .)
STEMMEN, buiten en binnen .

1)e Hertog !

ELFDE

TOONEEL .

De vorigen, NEI . uit de zijdeur, met ALGERNON .
NEL

'k Breng den Hertog, a 1 1 e r hoofd !
ALGERNON .

Waar voert ge mij naar toe? Gij, kleine feeks,
Ja, ja ik ken u wet !
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N EL.

Ge hadt mij lief,
Maar vondt me op zeekren avond niet terug k Was heengegaan .
(Weder en nu dichterbij geroep : de Hertog, de Hertog.)
ALGERNON .

Ja, ja . . ! Laat mij wat tijd
Tot denken .
NEL .

'k Won u weerzien .
(Zij rukl zich den doek van het hoofd . Algernon herkent haar .)
ALGERNON, uitbarstend.
Violetta !
N EL .

Zij wordt vervolgd en zoekt haar steun bij u .
(Kanonschoten in de verte ; vlak onder de vensters geroep v(rn :
Percy, Percy !)
MYLADY .

Northumberland, ons Huis is in gevaar!
ALGERNON.

Wat novel voor mi,n oog ! Drijf weg . . . drijf weg !
Een zwaard . . . een zwaard !
(Hij ontrukt het een der hooch ten en wil op Mylady losstarmen ;
Nel weerhoudt hem .)
NEL .

Daar buiten is de vijand .
ALGERNON .

Ben k gek ?
NEL .

Padhurst, val aan !
ALGERNON .

Neen, 'k ben n i e t gek .
'k Heb jaren lang gedroomd, maar ik w a a k nu !
Mijn God, zij leeft !
(h~j kle'mt haar in den arm .
Mijn mannen, aan mijn zij !
(H,~ alt met Nel de deur uit ; Robert, lane en al de knechlen
volgen hens ; Mylady houdt lane terug .)
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TWAALFDE

TOONEEL .

MYLADY, JANE,

dan

NEL .

MYLADY .

B1ijf hier ! Ik durf niet meer alleen zijn . Zeg mij
Dat 'k droomde . . .
JANE .

Zwak . . . . ten laatste zwak als ik !
(Verward geluid van stemmen ; geklikklak van blanke wapenen .}
MYLADY .

Zeg is bet waar . . . dat kind . . ?
NEL, haastig opkomend.
Vlucht . . . langs then weg !
(Op lane w~jzend.)
Voer haar met u !
MYLADY .

Waar is de Hertog ?

DERTIENDE

TOONEEL .

De vorigen, ALGERNON met ROBERT al vechtende w~Vkende ;
soldaten van Cromwell ; dan JEAN VAN VERVIERS .
ALGERNON,

tot Robert.

H i e r been !
Dan naar beneden waar bet kruit ligt ! Beter
De Iucbt in, dan ons overgeven I
(Uit het z!Vvertrek komt lean met eenige soldaten ; hij stoat achter
hem en snijdt hem den pas af.)
JEAN .

Padhurst !
(Algernon ziet om ; de soldaten ontwapenen hem ; eenige richten hun
musketten op hem en Mylady .)
Voor dezen niet een krijgsmansdood ! Grijpt beiden !
(triomnfeerend. )
Gij beiden in mijn macht ! Bindt ze toch goed I
(De knechtten zijn gereed beiden to vatten . Gejuich van bniten en van
binnen.)
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TOONEEL .

CROMWELL, EEN OFFICIER .

op Jean w zende.

CROMWELL,
Grijpt hem !

(tot Jean .)
Verrader !

(hij shat hem den bril en de pruik af.)
MYLADY .
Hoe, Rosetti !
JEAN,

in toorn op Algernon w!~zende .
Padhurst !

Mijn recht op zaligheid voor een sekonde
Van vrijheid ! Wees gevloekt, geslacht van Percy !
CROMWELL.
Men roept den knaap, die hem mij kennen deed !
Francois Gruau, zoo zei hij dat hij heette .
JEAN.
Frangois . . ! door hem verraden . . ! Groote God!
EEN OFFICIER .
Hij stortte van de rots zich in de diepte .
CROMWELL .
Hij richtte dus zich zelv!

(tot Rosetti)
Gij z ij t gericht !
Voor hem den dood

-

maar een spionnen-dood !
JEAN .

Ik weet bet.

(H!V treedt snel op Mylady toe met een stilet in de hand ; Net, die
al zijn bewegingen heeft gadegeslagen, werpt zich tusschen haaren hem
en ontvangt de wonde . Mylady vangt haar op ; door de vensters de
rosse gloed van vlammen )
God . . . bet kind van Violetta!
1k doodde 't.
ALGERNON,

als uit een droom ontwakend .

't Kind van Violetta . . . Zij !
CROM WELL .
Weg met dien schelm . . . Terstond !

(Jean nit een kreet van zuanhoop en wordt weggesleurd .)
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(tot Robert)
Ik eer den moed .
Wilt gij een zwaard, zoo haal bet in mijn tent .
(tot Mylady en Algernon)
Hij, die u beiden van verraad betichtte,
Bleek zelf verrader - de aanklacht is verscheurd .
(tot Algernon alleen)
Gij komt naar Londen - in m ij n huis der Lords !
(H wenkt de soldaten hem to volgen ; eenige weinige bl~Vven achter
om de toegan,en to bezetlen .)
Ik wil 't kasteel behouden ; bluscht den brand !
ALGERNON. smeekend.
Neemt alles - maar zend mij een hulp voor haar
(Cromwell af.)
'k Wist niet zoo rijk to zijn ! Mijn Violetta !
(dreigend)
0, die haar van mij joeg met zulk een schat . .
MYLADY, tot Net.
Gij offerde a . . . !
(zich tot haar over buigend .)
Ben 'k vaak to streng geweest,
Bedenk, ik wist, voor ik uw barte kende,
Niets van een moederhart . .
NFL .

Betreurt mij niet !
Er was geen plaats voor mij . . . Jane, Robert, komt !
Wees niet jaloersch meer, Jane ! Mijn vader, zie,
(op Mylady wijzend)
Dat was op aard mijn moeder , . . geeft me ow hand !
(Zij leg! beider handen in elkaar .)
't Is Violettaas wil . . . Mylady . . . moeder . . . dank !
(Z~ sterft. Cromwell op den drempel met een soldeat, die aan z n
gordel eenige chirurgische instrumenten draagi en in de hand eenig
linnen .)
MYLADY .

Te Iaat . . . Zij stierf . . !
(star, in zich zelven)
Ik heb gestreefd naar 't groote,
Charakters willen kneeden, menschen vormen,
De waereld doen verandren naar mijn beeld,
En ik begreep dit kleine niet naast mij !
CROM WELL .

Juist van dat kleine bouwt de Heer Zijn tempel .
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ROBERT, tot lane .
VIisduid mijn droefheid niet!
JANE .
Ik schrei met u !

(Hand aan hand 3lijven zij staan .)
ALGERNON .
k Verloor . . . 'k hervond . . . en ik verloor nog meer . . !
Ik had een kind . . !

(hi, barst in snihken los .)
MYLADY,
Misdeed ik,

..!
broader

At,GERNON, opr#zend en zich met afschuw afkeerend,

Stil
MYLADY, voor hem neerknielend.
ja, ik misdeed! . . uw hand . ., het is hdar will

(Hij keert zich tot haar, heft haar op en sluit haar in de armen ;
de 103e psalm wordt in koor daar buiten aangeheven ; Cromwell
ontbloot zich het boofd ; de soldaten knielen . De gordijn volt .)

AANTEEKENINGEN
OP HET DRAMA : DE TOWERKAT .

Het tijdstip was genaderd, dat door den Gemeenteraad van Amsterdam, voorgezeten door den Burgemeester den Tex . over bet bespelen van den Stadsschouwburg weder een besluit moest worden
genomen . De pacht toch van de Vereeniging : bet Nederlandsch
Tooneel zou met ult . Aug. 1879 een einde nemen .
Er was een heftige en rumoerige partij tegen de Heeren, die nit
drie jaren lang den grooten Schouwhurg hadden bestierd ; en op wat
wijze die partij zich deed gelden trachtte ik reeds elders in bet licht
to stellen. Die Heeren, die Heeren ! Zij hadden eigenlijk niets goeds
kunnen doen . Zij waren in hunne onkunde begonnen met hun geld to
wagen en verdienden dus niet beter dan bet to verliezen, wat dan ook
gebeurd was . Zij hadden de waanwijsheid gehad hun tijd als niet verspild
to beschouwen, toen zij then aanwendden, om betere vertalingen to
doen leveren en deze in betere dialekten to doen uitspreken ; om de
beste artiesten bij elkaAr to brengen, deze in vrede en vriendschap
to doen samenleven, to doen gewennen aan orde en regel zonder
dwang, en van lieverlede to doen doordringen van een zweem van
eerbied voor zich zelven . Al to maal dwaze nieuwigheden, waarover vroegere direkties, die evenwel geld verdienden en dus verstand
van de zaak hadden, zich nooit hadden bekommerd . Zij hadden de
onnoozelheid gehad bij hun optreden bestaande Direkties tot bet
prijsgeven barer pozitie to noodzaken, en die onnoozelheid was
hun dan ook in die drie jaren duur to staan gekomen : di arvoor
werden de Heeren Ex-direkteuren door hunne vrienden onder de
dagbladschrijvers to goed gediend . En nu was voor de Stedelijke
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Overheid de tijd daar, om aan de eens begane dwaasheid een einde
to maken en gepleegd onrecht to herstellen .
Bestuurderen der Vereeniging : bet Nederlandsch Tooneel hadden
zich bereid verklaard zich nogmaals met bet Bestuur van den Stadsschouwburg to belasten gedurende een tijdperk van drie jaren, loopende van 1 Sept . '99 tot ult . Aug, '82, en vier artiesten, werkende
onder de leiding dier Vereeniging : J . H . Albregt, D . H . N . van
Ollefen, L . B. J. Moor en L. J . Veltman, deden hetzelfde, maar
in anderen, veel bescbeidener en dus aangenamer, vorm . De Kommissarissen van den Stadsscbouwburg, om ad vies gevraagd, gaven dat
met redenen omkleed en spreidden daarbij een verbazingwekkende
logika ten toon . Stijl en bewijsvoering deden reeds dadelijk denken,
- bet worde zonder eenigen toeleg om to kwetsen bier herinnerd dat bet drietal onderteekenaren van bet Advies niet voor den inhoud
aansprakelijk mocht worden gehouden . De konkluzie was, dat de
Vereeniging : bet Nederlandsch Tooneel den Kom missarissen niet
aanbevelenswaardig voorkwam ; en de gronden, waarop die konkluzie
steunde . . ? Wie lust heeft to lezen hoe men deze brave en onschuldige lui heeft laten raaskallen, bladere in bet Gemeenteblad van
1879 of sla een oog in de bijlage van bet verslag der Vereeniging
bet Nederlandsch Tooneel, den 20en Sept . 188o uitgebracht .
Toch vond dat Advies ingang bij Burgemeester en Wethouders en
ook bij den Raad in zijne vergadering van Woensdag 15 Januari
1879 . 't Is voor mij een eigenaardig genoegen bet verhandelde in
die Raadsvergadering na zes jaren to herlezen . Wakkere verdedigers
had de Vereeniging in Mr . J . C. de Vries en Mr . G . van Tienhoven ;
welsprekende, logiesch denkende ! en toch werd beider verdediging
door iets aarzelends, en iets zeer voorzichtigs gekenmerkt .
Het teekende, naar bet mij nu nog voorkomt, den toestand . Er
waren zoo ontzachelijk vele grieven tegen de Heeren van bet Nederlandsch Tooneel ingebracht, dat hunne beste en meest intellektueele
vrienden zelfs zich op glibberig terrein gevoelden . Al wat de tegenpartij
aanvoerde steunde op verwrongen en verdraaide of geheel verdichte feiten, de redeneeringen en gevolgtrekkingen op averechtsche uitlegging
van een programma, dat de Vereeniging nooit had uitgevaardigd, maar
dat door hare tegenstanders was uitgedacht en voor bet hare in de
plaats gesteld. Wij mogen bet Been Raadslid euvel duiden, dat hij
belangrijker onderwerpen kent dan bet verpachten van een Schouwburg, of dat hij weinig sympathie gevoelt voor een Vereeniging,
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welke zich weinig liet gezeggen, in 't geheel niet leiden door derden,
en zich derhalve ook niet bemind had weten to maken bij het Stedelijk Gezach ; maar toch tegenover personen, die met een beginsel
optraden, waaraan geen baatzucht ten grondslag lag, zou een dieper
doordringen in den bestaanden toestand de eer om in de raadzaal
eener groote stad v eer. to zitten, beter hebben doen verdienen .
Ik noemde straks bet herlezen van al die in '79 gesproken woorden een eigenaardig genoegen . Ja, al zeer eigenaardig, daar de toen
verslagenen later op hijna alle punten hebben gezegevierd . Geen
zelfverheffing doet dit getuigen, maar wel bet eens beleedigde gevoel
van waarheid en gerechtigheid . Onze bondgenoot, Mr. J. C . de
Vries, die zijn op velerlei gebied met roem bekenden naam zoo
waardig is to dragen, zeide in die vergadering aan bet slot zijner
rede : ,Wat de voordracht betreft, wordt die aangenomen, dan weet
ik nog niet of dat een ramp zal wezen ; ik zeg niet voor den Schouwburg op 't Leidsche plein, maar voor de Nederlandsche Tooneelspeelkunst. Ik houde bet er voor, dat het Nederlandsch Tooneel
beter zal prospereeren in kleiner kring met kleinere omgeving en
vrij in zijn beweging."
Die zienswijze is gebleken geheel juist to zijn geweest.
De schrijver dezer regelen vermoedde dit aanvankelijk niet . Hij
erkent met schaamte, na kennis van bet Raadsbesluit genomen to
hebben, tern, to hebben willen treden en bet doel prijs to geven dat
hem klaar voor oogen stond, maar steeds minder bereikbaar werd .
Hij was kleinmoedig, maar, en dit gelde eenigermate als verontschuldiging, hij kon zich ook bescbouwen als bet wit, waarop steeds werd
gedoeld en waarop de scherpe, zelfs vergiftigde, pijlen werden been
gezonden. En er was zoo weinig van een martelaarsnatuur in hem!
,,Laat ons terug treden," riep ik, „en onze narrenkappen afleggen . . . ! Dragen wij die niet, sedert bet nastreven van een ideaal
met steenworpen wordt begroet ?" - „Juist moeten we nu volharden I
Laf ware het de banier vrijwillig den vijand toe to reiken !" hernam
een krachtige en steeds liefelijk klinkende stem naast mij, Het was
die van mijn vriend A . C . Wertheim . Wij alien werden er door
bewogen naast elkaAr to blijven en nieuw geld bijeen to brengen.
Dat niet allen om ons been over ons gehouden beheer oordeelden
als de Gemeeuteraad, bleek ons bet eerst uit de bereidwilligheid
onzer bondgenoten, om ten tweeden male bet noodige kapitaal
bijeen to brengen, en later hij onze afscheidsvoorstelling in de eerste
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dagen van Mei gegeven . Het publiek was in grooten getale opgekomen ;
het beschaafde deel ruim vertegenwoordigd . De Burgemeester en de
Hoofdcommissaris van Politie met tal van Agenten waren in de zaal,
zooals bet heette om ons eer to bewijzen, maar eigenlijk om alle
manifestaties, welke men voorzag en vreesde, met kracht to keer to
gaan . Wij dachten er niet aan ze uit to lokken . 't Bleef toch tot
den einde toe een wonderlijke opvatting van ons doel en streven .
Over to hooge schatting onzer charakters hadden wij nimmer to klagen .
Er stond echter op bet affiche van then avond, dat er eenige afscheidsregelen door Mevr . Kleine zouden worden uitgesproken en
wellicht verwachtte men, dat ddarin zoo veel tranen zouden schuilen,
dat de schare er door beroerd en ontroerd kon worden . Maar die,
regelen waren al zeer onschuldig. Ik lasch ze ten bewijze bier in.
Ik herinner mij zeer goed, dat onze eerste artieste bij een ademlooze stilte naar voren tot bij bet voetlicht trad en daar met de
voile gave, die haar deel was, met haar eigenaardige zeggingskracht,
die zoo goed begrijpen deed, omdat er zoo goed begrepen was,
met den eenvoud, die veel gaf, zonder ooit to verzadigen, de in gespannen verwachting verkeerende vrienden en vijanden toesprak :
De scheidingsure slaat - voor ons een pijnlijke are !
Want dikwijls was 't ons goed aan deez' gewijde plaats.
Toch, waant niet dat, hoe lang de ballingschap ook dare,
Wij wrokken om 't besluit des Stedelijken Raads .
't Was zeker wijs en goed . Een reeks van idealen
Bleef droombeeld en 't Beheer heeft menigwerf gefaald .
Het wend, in woord en schrift, in allerhande talen,
Soms h o 1 1 a n d s c h, meest p a t o i s, verkondigd en herhaald .
Bescheidenheid is plicht ; wij danken onze rechters,
Van wie 't Inheemsch Tooneel nog zoo veel wachten mag .
Toch achten we U, Publiek, de hoogste pleitbeslechters I
En Gij beloondet vaak door meengen traan en lach .
Het pijnt U licht als ons, dat weder wordt gescheiden
Wat na veel moeite en strijd verzadmd, ver6end was bier :
En dat, zoo 't ooit gebeur', wij jaren moeten beiden,
Eer weder zoo veel kracht zicb schaart om oen hanier.
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Gelukkig, doze moed is de oude en onbezweken,
En wij v e r d w ij n e n niet, al gaan we ook elders been.
Schoot, naar U w meening ook, de kracht tekort, wij smeeken :
Och, rekent d' u its 1 a g niet, maar telt bet d o e I alleen !
De nieuwe pachters van den Stadsschouwburg leden weldra een
onherstelbaar verlies . De talentvolle Albregt stierf. Met hem verstomden de aanvalskreten van meer dan eene zijde, Wel beproefden
nog de dagbladen, die de Vereeniging bet meest hadden aangevallen en steeds bet felste bestookt, de nieuwe direktie van den Stadsschouwburg to verdedigen, haar repertoire to roemen en hare voorstellingen to prijzen, maar tegenover bet steeds door meerdere personen gestaafd feit, dat de middelmatigheid er regeerde, dat alle
literaire kennis en takt werd gemist, dat bet repertoire bestond nit
de minst beteekenende voortbrengselen eener verouderde dramatiek
en de voorstellingen zich kenmerklen door bet valsche pathos of
den ruwen toon van bet verleden, moest de Ioftrompet steeds flauwer
schetteren en eindelijk zwilgeu .
De Vereeniging bet Nederlandsche Tooneel daarentegen verblijdde
zich in een nog nooit gekenden voorspoed, Natuurlijk dat de vroegere hoofdbestrijders geen lofredenaars waren geworden - hunne
opstellen hadden immers slechts per s one n gediend? - maarzij
konden de feiten, hoe verkleind en verwrongen ze ook werden, niet
geheel loochenen . De beer Loffelt had geen enkele reden ons le
mauvais quart a" heure to vergeven, door hem eens als kunstrechter
doorieefd, en de andere . . . . Och, zwijgen wij van beiden voortaan,
en laat ons bij bet afscheid nemen van hen bedenken, dat zij toch wel
iets goeds bebben verricht . Zij hebben toch bet groote publiek wakker geschud en gedwongen nit eigen oogen to zien en partij to
trekken ; zij hebben tevens onze taal verrijkt met tal van gepeperde uitdrukkingen, die hen zullen overleven en door hunne opvolgers zeker nog wel eens worden gebruikt, zonder juist to vragen
naar wie ze uitvonden en bet eerst bezigden . Zou bet tegenovergestelde ook wel gewenscht voor hen zijn?
De Vereeniging had, toen zoo vele krachten zicb van haar afscheidden, om zich bij bet viertal direkteuren van den Stadsschouwburg to voegen, natuurlijk moeten omzienn naar versterking . Zij was
daarin goed geslaagd ; zij had onder vele steenen van waarde, een
diamant gevonden ; zij bad den Heer Louis Bouwmeester aan zich
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weten to verbinden . Deze had reeds jaren achtereen in een cafetheatre talrijke scharen weten to boeien niet alleen, maar zell's tot
geestdrift op to voeren . Toch scheen hij den beschaafden vreemd
gebleven, want op den eersten avond van bet optreden der Vereeniging in van Liers Theater, toen een talrijk en uitgelezen publiek
den vriendelijken Schouwburg vulde, was de verhazing algemeen
bij bet spel van den Heer Bouwmeester in bet fijn gevoelde drama
van Mevr. de Girardin : la joie fait heur, als de oude knecht, een
rol, die Regnier had gekreerd, zooals de geijkte term luidt . Wie
bet voorrecht had gehad dezen daarin to zien was voorzeker niet de
bewondering vergeten, welke zich van hem had meester gemaakt .
Welnu, Regnier was geevenaard door een nederlandsch artieste . „Maar
dat is een trauvaille !" hoorden de Beheerders zich toeroepen.
,,Waar komt dat talent van daan ? Het hoogste kan nu worden beproefd !" enz .
De beer Bouwmeester had achttien jaren fang eerste rollen ge
speeld en toch konden zulke vragen oprijzen . Waar blijft bet, dat de
s p r a a k-makende gemeente niet tevens de n a a m-gevende is .
Een reeks van overwinningen volgde op dien eersten triomf . Het
oude : ,wat de Heeren wijzen, dat zullen wij prijzen," werd op
theatergebied niet meer waar gevonden . De toeschouwers toch, die
v. Liers schouwburg vulden, wilden niet prijzen wat de beschreven
vaderen op bet Raadhuis hadden ,gewezen" en begonnen de verdrijving van de artiesten der Vereeniging een dom stuk to heten .
De te-kort-komingen der Vereeniging en harer artiesten, eens zoo
breed uitgemeten, omdat bet de beweering moest staven, dat hare beheerders onbegrijpelijk waanwijs en onkundig waren, werden nit vrij
algemeen vergoclijkt en zouden wellicht als voortreffelijkheden zijn
geroemd, indien niet van tijd tot tijd een echo van bet verleden,
wel flauwer maar toch nog goed verstaanbaar . zich had laten vernemen. Er waren te-kort-komingen . Wie zal 't ontkennen ?Debhrs
ders zelven zeker niet. Niemant meer dan hen verdroot bet vele
reizen der artiesten . Maar door bet niet to doen, zou de kas weldra
ontoereikend zijn geweest om de wedde der artiesten to betalen, een
wedde, die veel hooger was dan vroeger en hooger moest zijn, wilde
men den stand der artiesten verheffen, hun de gelegenheid geven
zich gemakkelijker in bet maatschappelijk leven to vertoonen en zich
daar de plaats to veroveren welke hun toekwam . Op bet repertoire
kwamen tal van middelmatige stukken voor . Zeker, de Beheerders er-
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kenden dat gaarne en glimlachten wel eens als een versiaggever, die
tijdens de voorstelling zijn oordeel en zijn veroordeeling nederschreef,
tusschen de regels door liet schemeren, dat hij den Beheerders daarmede een noodigen en nuttigen wenk en daarom een goede leering
gaf. Maar bet betrekkelijk klein Schouwburgpubliek vertegenwoordigt a1le lagen en schachten der menschenmaatschappij en zeker de
onderste bet allermeest . Zou bet dus niet een groote mate van eigenwaan verraden hebben, indien de Beheerders eigen smaak alleen
hadden geraadpleegd en zouden zij met dit laatste to doen geen
afdoend bewijs hebben geleverd voor hun gebrek aan praktischen zin?
Maar ik schrijf hier geen pleitrede ten gunste der Vereeniging
bet Nederlandsch Tooneel, welke weldra zich bet praedikaat van
,,Koninklijke" mocht toevoegen ! Ik vrees reeds to veel hare geschiedenis op den voorgrond to hebben geschoven . Maar ik was ook
van to nabij in haar wel en wee betrokken en hoorde to lang stilzwijgend toe, om bet niet meer dan gepast en ook gerechtvaardigd
to achten er ten minste een blijk van to geven, dat ik in de aanklachten der bestrijders nooit met onderwerping heb berust .
Toen de openbare meening, zoo to Amsterdam als to 's Hage, ja
door bet geheele land, ten gunste van de Vereeniging was verkeerd
en dit verschijnsel van meer dan voorbijgaanden aard bleek to zijn ;
toen vrij algemeen naast de waardeering van veel goeds en voortreffelijks aan den vreemde ontleend, ook bet verlangen naar de
opvoering van meer oorspronkelijke werken werd geopenbaard en de
pogingen van onzen Van Maurik, wiens lof ik hier zou verkondigen
indien ik niet vreesde voor de overdrijving der vriendschap, om ons
een echt hollandsch blijspel of conaedie de moeurs to geven met zulk
een schitterenden uitslag werden hekroond, voelde ook ik mij aangemoedigd in de richting, welke ik voor mij bet meest geeigend geloofde ; op nieuw als dramatist op to treden, en daardoor misschien
anderen, jongeren en minder in den tooneelstrijd der laatste jaren betrokkenen to verlokken hunne gaven aan de dramatiek to wijden .
Weinig tijds geleden had ik mijn roman Mylady Carlisle herlezen
en daarin de elementen van een drama meenen to ontdekken . Men
had mij zoo dikwijls en to recht op bet gevaar gewezen, dat de
dramatiek liep, die van een roman zijn stof ontleende, dat ik mij
voornam ditmaal zeer voorzichtig to werk to gaan en van den roman
slechts eenige details to borgen en die details uit to werken tot een
geheel . Zoo ontstond bet drama „de Kat van den Tower", dat Woens-
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dag 17 Maart 1SSo voor bet eerst werd opgevoerd . Het was opgedragen aan den vriend, aan wien ik en bet nationaal Tooneel de
grootste verplichtingen beb . In bet voorbericht kwam de eenigzins
vreemde verklaring voor, dat Diet hij maar ik alleen de verandwoordelijkheid voor het work en voor de opvoering er van droeg . Ja,
de verklaring was vreemd en klonk zelfs dwaas ; maar sedert de
opvatting van de meerderheid in den Gemeenteraad, dat een Schouwburgdirektie aansprakelijk is voor bet literair gehalte der door haar
opgevoerde stukken - de Pestkus van Hofdijk en Gabrielle van
Schurmann deden ons de welwillendheid dier meerderheid verliezen ;
zie bet vroeger aangehaald Gemeenteblad - was zoodanige verklaring
misschien niet onnoodig . De figuur van Nel, die van dierlijke vagebonde zich tot zelfbewust wezen ontwikkelt, achtte ik altijd een
mijner gelukkigst geteekende. Zou bet echter mogelijk zijn de ontwikkeling van zoodanig charakter, waarvoor al de ruimte, die bet
kader van een roman in vier dikke deelen beschikbaar stelt, noodig
bleek to zijn, in bet zooveel enger raam van bet drama saam to
persen, zonder dat de noodzakelijke schakeeringen en dds de geleidelijke scbier onmerkbare overgangen daarbij verloren gingen ? Ik
gaf mij zelven daarop een bevestigend andwoord . 1k geloofde een
levendige handeling to geven en in die bandeling al de charakters,
vooral dat van Nel, to kunnen doen ontplooien . Ik was er op bedacht bij bet sluiten van elk bedrijf de persoon van Nel bet uiterste
eener ontwikkelingsfaze to doen naderen en daardoor in bet begin
van bet volgend bedrijf haar intreden in een nieuwe faze verklaarbaar niet alleen, maar ook noodzakelijk to maken . Ik acbtte mijne
jamben nimmer zoo goed gebouwd, mijne diktie nimmer zoo zuiver
en aan het charakter der sprekenden zoo geeigend ; de gedachten
klaarder dan vroeger geformuleerd en tevens de eenheid en verscheidenheid heter behouden . Niets van dat alles bleek tegenover de
dagbladenkritiek waar. De meest mij toegedane gewaagde van een
door mij genomen gedeeltelijke revanche - altijd bleef Jufvrouw
Bos nog een geduchte val - maar zoozeer gedeeltelijk slechts, dat
ik opgevorderd werd spoedig een tweede en dan meer volledige to
nemen ; zij ging in hare partijdigheid ten mijnen gunste zelfs zoo
ver van to willen beweren, dat ik ook naar bet onmogelijke had
gestaan, dat zelfs n i e m a n t zou hebben kunnen slagen . De andere
verslaggevers gingen veel verder, terwijl ze van een ander gezichtspunt uitgingen . Mijn kracht was, zoo luidde de uitspraak, nooit groot
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geweest en zelfs de grootste zou bij zulk een onzinnig plan de neerlaag hebben moeten lijden ! Mijn werk was eigenlijk van bet literair standpunt een soort van kakografie en van bet theatraal : een
charade en action . Het bleek mij maar al to klaar, dat ik bet den
Heeren deskundigen niet naar den zin lion maken !
Een aardig tafereeltjen zou bet zijn : de eerste opvoering in heeld
to brengen van een stuk, welks auteur om de een of andere reden
,,boycotted" is en dus van aprioristiesche opvattingen en voorstellingen den genadeslag heeft to ontvangen .
Ergerlijk dwaas ware bet van mij to heweeren, dat er ook van de
boy-cotters niet to leeren viel ; zeer waar is toch wat V osmaer zegt
Let op kritiek zelfs dan, als ze vuil door uw vijand gebruikt wordt, Want ook de stinkende mest baat wel aan bloemen en vrucht .
Van daar dat de Kat van den Tower in de tweede uitgave wel
eenige verandering, en, naar ik hoop, verhetering zal aanwijzen . Wat
duister was in den gang der handeling heb ik getracht helder to
maken, terwijl ik eenige gradaties heb toegevoegd aan de bestaande,
wat de charakterontwikkeling betreft . Blijft echter mijn laatste arbeid,
then ik bet best geslaagd noem, door mijn tijdgenoten verworpen,
dan zal ik weten to berusten en to eer de taak, die ik mij opgelegd dacht, als geeindigd beschouwen .
Sept . '85 .

LUCRETIA .
TREURSPEL IN VIJF REDRIJVEN,
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H . J. SCHIMMEL .

Geen wonder, dat de
men

de

tijdgenoot van Ponsard verbaasd opzag,

opvoering van een treurspel wend aaugekondigd, waarvan

de auteur een nog onbekenden naam droeg ; maar ook Been wonder,
dat

men de

dagen van Corneille en Racine waande teruggekeerd,

toen de inhoud bekend werd en men de soberheid en toch de kracht
van de handeling en van de charakters, welke die handeling droegen t de sours fijn geciseleerde, de vaak krachtig gebouwde en steeds
alle gezwollenheid schuwende vaerzen leerde huldigen .
Wie,

die bet

voorrecht had Rachel to zien optreden, herinnert

zich niet hare stoutheid, om niet alleen bet charakter van Lucretia
maar ook dat van Tullia voor to stellen ; een stoutheid nochtans,
vvelke een bewustheid van kracht bleek to zijn, toen zij een lauwer
to meer schonk aan den overwinnenden dichter.
Wat Ponsard bij de verschijning van zijn LucrBce niet beloofde
Hij had bij zijn eerste optreden reeds naar de hoogste triomfen gestreefd .

Hij had de gewone middelen om to slag en versmaad, van

decoys en trucs . van al de voorrechten, die bet ontspinnen,

verwik-

kelen en ontvvikkelen eener intrige verschaft, afstand gedaan en zich
bepaald tot bet openbaren van bet zieleleven zijner personen, tot
bet doer voortschrijden der handeling, door geene incidenten in hare
eenheid

en eenvoudigheid gestoord, alleen door de logische ont-

,kvikkeling der charakters .

Nergens toch is toeval, is luim : nergens fantazie, ontsnappend aan
den hand van bet regelend en beslissend verstand .
Of dat verstand niet to groote heerschappij heeft uitgeoefend? De
beoordeelaars zijner latere werken hebben bet wel getuigd, en het
publiek, dat dikwerf koel bleef bij 's dichters volgende scheppingen, heeft dat oordeel onderschreven . Bij de behandeling dezer stof
evenwel valt veel minder in het oog wat later maar al to duidelijk
een leemte bleek to zijn,
In dit zijn eerste werk schijnt hij geheel onder den invloed zijner
klassieke modellen gestaan to hebben, wien hij de groepeering der
figuren,

de sours keurige soberheid der diktie en den bijna maje-

stueuzen eenvoud der beelden ontleende . Levende onder den invloed
der Romantieke school, maar deze bestrijdende, heeft Ponsard in
een enkel opzicht altans

zich haar leerling getoond. In het aan-

brengen van lokale kleuren, in de studie van het historiesch kostuum
is hij een echt ,Roinantiker ."
De geleerde dreigt zelfs bij wijlen scha to doen aan den dichter .
Dat de denkbeelden der personen en de vormen, waarin zich die
denkbeelden openbaren, getint worden door den tijd, waarin de personen levee, wie zal dat anders als toejuichen en roemen als een
zege, zelfs op Corneille en Racine behaald ? Maar de personen to
doen spreken alleen om hen in de gelegenheid to stellen iets van
hun sociaal of politiek of godsdienstig leven, bij wijze van les voor
hoorders en toeschouwers, to openbaren, doet aan de waarde van
bet kunstwerk afhreuk, en ik meen dat Ponsard hier en daar tot die
fout is vervallen .
Ik heb daarom de vrijheid genomen bekortingen aan to brengen,
overal waar ik die leemte en tevens de breedsprakigheid, welke
Ponsard ook in dit treurspel kenmerkt, dacht op to merken .
Ik zal de laatste zijn om de vele zwakheden, welke mijn hewer-

king aankleven,

to willen vergoPlijken, 1k erken gaarne dat mijn

arbeid, hoewel eene vroegere vertaling, in 1849 in het licht verschenen, mij ter dienste stond, voor mij moeitevol was, zoo moeitevol, dat ik dien zou hebben gestaakt, zoo niet Onze Geeerbiedigde Koning, wien ik, even als mijne ambtgenoten in het Beheer
van de Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel, zoo veel
heb dank to weten, mij tot het ondernemen van then arbeid had
gelieven aan to moedigen .
Bussurn,
24 Okt . 188 3 .

H.

.1 .

S.

P E R S O N E N.

jUNtus,

bijgenaamd

BRUTUS.

COLLATINUS,
SEXTUS

'IARQUINIUS.

VALERIUS .
LUCRETIUS,

vader van Lucretia .

SUL FICIUS .
ARONS,

broeder van Sextus.
vrouW van Collatinus .
vrouw van Brutus .

LUCRETIA,
TULLIA,

DR SIBVLLE VAN CUMAE .
DE VOEDSTER VAN LUCRETIA .
LAODICEA.

van Tullia.
tweede broeder van Sextus .
Een Bode, Slaven . Burgers .
EEN SLAVIN

TITUS,

Plaats der handeling .
Ie, 4e en 5e bedrijf in de woning van Collatinus to Collatium bij
Rome, 2e bedrijf in de woning van Brutus to Rome, 3e bedrijf voor het Paleis van Tarquinius, mede to Rome.

EERSTE BEDRIJF .
Een kamer van hel vronwentimmer in bet huis van Collatinus to
Collatie . Dric deuren, door behangsels gesloten, geven op den
achtergrond toegang lot hat impluvium . Links een deur, leidende
naar de learner van Lucretia ; rechts een andere naar Izet overig
gedeelte van bet vrouwentimmer . Zetels en huisraad van antieken
vornz zijrz bier en daargeplaatst . Het is nacht . B~i bet opgaan der
gordijn zit Lucretia, een spinrok in de hand, b!Y een tafel, die tits
schen haar en de voedster staat . Verschillende slavinnen, om Lucretia
been a-egroepl, houden zich met arbeid bezig Een lamp op de tafel .
1.
LUCRETIA, DE VOEDSTER ;

Slavinnen .

LUCRETIA, lot gene tier slavinnen .

Loadicee, sta op ! Schenk olie uit de kruike
En vul de nachtlamp, die ik uren nog gebruike
(De slavin Tzaalt de oliekruik en vull de lamp .)

Voor d' arbeid ; dat de rust dus nog verschoven zij
Nauw ging er van den nacht een vierde deel voorhij ;
Toch schijne nog de lamp - dus fluks weer 't werk begonnen ! Als elk van ons haar wol geheel heeft afgesponnen .
DE VOEDSTER .

Lucretia, mijn lief, ge weet dat 'k u al vroeg
En in uw moeders plaats op bei deze armen droeg,
Dus hoor en doe naar 't geen ik zeg! Dat uw slavinneu
Voor echtgenoot en huis het nuttig lijnwaad spinnen .
Maar gij, de meesteres, zoo schoon maar daarbij teer,
Gij woekre met uw kracht, geniete 't leven meer .
LUCRETIA .

Gaat mijn gemaal ten strijd als goed soldaat van Rome,
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Dat dan zijn echtgenoot geen strengen arbeid schroome .
Wij hebben beide ons werk ; - hij, 't harnas op de borst,
Het slagzwaard in de hand, strijdt voor zijn stad en vorst,
En wijst zijn krijgers 't spoor, het doel van speer en schichten.
Mijn taak is minder zwaar, maar 'k heb dezelfde plichten .
ik heersche en orden' h i e r als hij 't g i n d s deed sinds lang ;
Dat mijn gedrag alzoo beandwoorde aan mijn rang !
Het is het schoonst sieraad der echte huismatrone,
Dat ze in 't gebruik der naald zich allervaardigst toone,
En onvermoeide vlijt bij stik en spinnerij,
Die grondstof geeft aan 't kleed naar ieder jaargetij,
Opdat de krijgsman, straks zijn woning ingetreden,
Een frisch en schoon tuniek zich vastplooie om de leden
En dan de Goden dank', bij 't dampend warme maal,
Voor zulk een vlugge vrouw en zulk een goed onthaal .
Laat anderen 't genot van dans en 't spel der snaren . Gij, voedster, spreekt een taal, onvoegzaam voor uw jaren
't Huis der getrouwde vrouw, het zij een heilge step !
Dat zelfs niet de achterdocht haar immer nader tree !
En toeft de man daar niet : de priester van then tempel,
Dat dan 't gefluister zelfs stilzwijge voor den drempel !
DE VOEDSTEE .

Uw ijver gaat to ver ; zoo stroef is niet de deugd .
Genot en vroolijkheid past iedre en ook uw jeugd .
Verstandig is ze en wijs, als nog geen zorgen nijpen,
De vreugd, die ras verzwindt, bij 't vlottend kleed to grijpen .
Waar schuilt het schuldig .zijn bij 't afzijn van het kwaad
't Gewicht van een gerucht van iets dat niet bestaat?
Dat men van de eerbaarheid een juister denkbeeld koester!
Als 't harte zuiver is laat ieder clan . . .
LUCRETIA .

Neen, Voedster !
Uw oordeel is verkeerd. Onze eerbaarheid eischt meer
Dan dat men innerlijk haar hulde biede en eer .
Men breng haar hulde toe en eer voor aller oogen!
Om werklijk kuisch to zijn toon men zich ingetogen,
Toon men angstvallig zich en schuw reeds voor den schijn
Misdadig is het reeds verdacht to k u n n e n zijn .
DE VUEDSTER .

Het zij. - Blijf al uw tijd aan d' ernst der plichten wijden ;
Verbied aan elk genot uw drempel to overschrijden ;
Maar zorg, dat uw gemaal, als hij u wederziet,
U even schoon hervinde als toen hij u verliet.
LUCRETIA .

Genoeg . Aan d' arbeid weer !
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I I.
COLLATINUS, BRUITS, SEXTUS, TITUS, ARONS .

Zij schuiven het behangsel van een der deuren op den achtergrond
weg en slaan Lucretia, die to werken zit. Bade . Een oogenblik van
stilte. Z?j goon naar Lucretia, Twee slaven blijven r~ den achterggrond staan .
SEXTUS .

Lucretia, alle eere !
'k Verlies de weddingschap .
(Zacht. )

Wat eedle schoonheid !
LUCRETIA, opgerezen, verrast.

Heere
COLLATINUS .

Vergeef ons dit bezoek, to ontijde en ongepast ;
;Mar 'k roemde uw wijsheid . . . Ze is beproefd, nu ze is verrast
En dus bevonden .
BRUTUS, tot Collatinus .

Ik beer een der grootste gekken,
Maar 'k deed toch nooit als gij : de dieven aan to trekken
Door 't toonen van den buit en lien als overrijk
Te prijzen aan de bent . . .
SEXTUS, zaclit .

De onnoozle heeft gelijk .
BRUTUS .

Ge zijt

this

gekker nog dan 1k .
LUCRETIA .

Ik groet u, Heeren
lk vraag geen rekenschap . Mijn innigste begeeren
Vervult gij door uw komst . Wat scheelt me 't hoe, 't waarom ?
Gij brengt mij mijn gemaal : van harte wellekom !
(Z!V zet zich neder ; de prinsen en Collatinus evenzeer op zetels
door slaven aangebracht.)
SEXTUS.

Tech hebt ge recht dat hoe en dat waarom to kennen .
't Is reeds bijna een jaar dat we Ardea berennen ;
En in de legerplaats valt weinig meer to doen
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Dan waken, wachten tot het allerlaatst rantsoen
Des vijands is verteerd . Nu, wachtend . slapend, spelend
In 't blokhuis, heel den winter door, bet is vervelend !
Dus korten we ons den tijd met een of ander feest,
Waar guile vroolijkheid vaak gastvrouw is geweest,
En de Sabijnsche wijn, gezoet door bijenhoning,
Ons dikwerf denken deed aan 't wel van eigen woning
BRUTUS .

Aan tafel zijt ge eeu held . Ja, Sextus, 't dient gezegd
Elk feest, dat gij ons geeft, telt voor een lang gevecht .
SEXTUS

Wat meent ge, gel : ?
BRUTUS .

Dat gij de glorie hebt, ter dege
Door honger to verslaan, meer dan door eenge zege .
Elk uwer feesten toch - men wete u 't vurig dank ! Brengt groote schaarschheid, ja steeds grootre in spijs en drank .
Zoo dat de krijgsmoed, die den vijand slaat in banden,
Verhuisd is uit het hart naar maag en ingewanden .
SEXTUS.

Zwijg, Brutus ! 't Onderwerp ligt boven uw begrip .
Aan d' arend voegt de ruimte, een kever slechts een stip .
BRUTUS .

Bewaar uw spotternij ! Met trotsche deernis starend
Op 't nederig insekt klapwiekte er eens eeu arend .
Toen zei de kever hem : „'k wed dat ik 't van u win .
,,Wed! durft ge?" De arend lacht, gaat op den voorslag in,
Roept, toen een wiekslag hem de wolken deed doorboren
Benecnwaart : ,Zie, ik win!" ,Wel peen, gij hebt verloren!"
Hernam de kever uit zijn donzen vederbed .
„Toen ge opvloogt, arend, heb ik me op a neergezet ."
Zoo k r o o n t den hoogsten berg een grasspriet meniginalen .
SEXTUS.

Lucretia, 'k vervoig - de gek dwong me of to dwalen .
't Gebeurde dus, dat we in een roes der vreugd, 't mag zijn,
Verhit niet slechts door kout, maar ook verhit door wijn,
Van 't een op 't ander, 't laatst elkander in vertrouwen
De deugden roemden en de kuischheid onzer vrouwen .
(op B,'ulus w zende .)

Wij deden 't alien, hij, geloof ik ook, en dat
Bewijst dat hij nog meer dan ik gedronken had .
BRUTUS .

lien trouwe vrouw, een Vorst, die luistert naar een teugel,
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Luipaarden zonder klauw en vogels zonder vleugel,
Een woeste stroom, die naar zijn bronne rugwaards schiet,
Ziju dingen inderdaad, die men maar zelden ziet.
SEXTUS, vervolgend .
Tntusschen, uw gemaal meer wetend dan wij wisten,
Roept : ,woordentwist alleen is altijd ijdel twisten !
,,Een middel ken 'k, voldoende aan vijand en aan vriend,
,,En 't zal b e w ij z e n dat m ij n vrouw den krans verdient.
,,De negende tire is 't nu! Terstond to paard gestegen,
,,Elkanders huis gezocht langs de ons bekende wegen,
,,En dan ontsluiten wij de deur met eigen hand,
,,En zien met eigen oog onze eer of onze schand ."
Wij gaan - 't eerst naar de vrouw van Brutus, die bij scharen
Van wulpsche dansers op den maatzang van de snaren
Als gast ontvangt wat Rome aanzienlijk, roemrijk beet,
En voor den n i e u w e n vriend den o u d e r e n vergeet.
(hij drnkt op de laatste woorden)
BRUTUS, op Sextns wszende .
Zijn vrouw deed beter en gewis naar zijn verlangen
Zij had een gast genood en aan haar disch ontvangen .
SEXTUS.

Kortom : waar men pan nacht ook kwam was de uitkomst een :
Ontsprongen aan den band genoot men ongemeen .
Slechts gij eischte andre vreugd als 't dartel spel der zinnen .
Gij weerdet bier 't genot, nlaar riept den arbeid hinnen ;
Gij maakt het echtlijk huis, waar gij priestresse zijt,
Geen plaats van feestgelach maar een van heiligheid.
Uw d e u g d verhoogt de s c h a n d van onze gemalinnen ;
Uw e e r moet in waardij nog door hare oneer winnen .
(Sextus staat op hi; de laatste woorden ; Lucretia en de anderen
ezenzeer. )
LUCRETIA .

Heer 1
ARONS .

Collatinus wint! Gewis, zijn zege is grout .
Sere aan Lucretia 1 Heil aan haar echtgenoot 1
LUCRETIA.

Aan kleine deugd wordt licht to groote lof gegeven
En voor de ontdekte feil de straf sours overdreven .
Men ziet somtijds voorbij, raadpleegt men slechts den schijn,
Dat, hoe de schors ook zij, de kern toch goed kan zijn,
SEXTUS, bewonderend .
Nog eedler clan ik dacht : zeegpralend en . . . bescheiden!
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Dit is bet heerlijkst uur in 't leven van ons beiden,
Lucretia, mijn schat ! Den gasten 't eelst bereid,
En dat hun alien dan bet rustbed zij gespreid
(Zij gaan door een der deuren op den aehtere rond keen . Lucretia
laat haar vrouw!n door de z jdeur links vertrekken en houdt Brutus
terug op het oogenblik dal deze, de laatste van al de gasten, den
drenpel wit overstappen .)

LUCRETIA, BRUTUS .

LUCRETIA .

Blijf, Junius
BRUTUS .

Spreek me aan als Brutus ! 'k Ben de domine,
De slaaf, die onder 't wicht van spot en schand zich kromme,
De simpele, de gek ! Neen, laat mij aan bet woord !
Mijn waanzin lijkt den kelk gevuld tot aan den boord .
Hij doer me een stroom van vuur door brein en aadren kringen,
En ik zou stikken zoo 'k den aanval moest bedwingen .
Ben 'k Brutus niet, bij wien, zoo als de sprake gaat .
Ja, alles in zijn kop als to onderst boven staat ?
Een gek, to zeer veracht dan dat men hem kon vreezen ;
Dus de eenge zijns geslachts voor wien men zacht wou wezen .
En then men 't leven liet, om voor de trap des troops
Een bal to hebben voor bet spel der Koningszoons ?
Men zegt ons dat de leeuw, door honger voortgedreven .
Zich neerstort op de prooi, maar, week daaruit bet ]even .
Trilt in bet rif geen pees bij 't snuflen van den muil,
Zich afkeert van bet Iijk met onderdrukt gehuil,
En dan zijn kracht hewaart, zijn honger weet to dwingen
Tot hij een ander aas, een levend, kan bespringen,
Welks vieesch, nu tand en klauw . mecdoogenloos en wreed
Er in ter weide gaan, als weglilt bij den beet .
Tarquinius, hij is de leeuw - ik dus de doode .
Hij vond bewegingloos mij liggen op de zode,
Sprong toe, verhief den klauw, maar nergens snoof hij bloed
'k Was dus to laag voor hem - 'lc behoorde aan 't kraaienbroed .
Bij Jupiter, hem wordt ook eedler wild gegeven
Ik ben den dood niet waard en daarom mag ik ]even !
Voor Sextus ook wat schd, zoo men mij sterven liet!
k Ben 't schild, waar zijn vernuft de matte pijl op schiet .
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Geen nar, die zoo als ik een blos roep op zijn kaken !
Geen potse-maker, die hem zoo goed kan vermaken !
LUCRETIA,

Sti1, Junius !
BRUTUS .

Hoe nu ? Weer noemt ge mij aldus ?
1k Junius, verwant aan koning Tullius,
Romeinsch Patricier, hoofd van Romeinsche knechten .
Een man, nog wel heroemd? 'k Heb zelfs geen menschenrechten .
Wie smaadt niet Brutus, en zoudt gij dan denken, vrouw,
Dat, waar' hij Junius, een kind zelfs 't wagen zou ?
De laffe Brutus kust zijns vaders beul de handen,
Een Junius stiet hem bet staal in de ingewanden .
Ja, bij den hoogsten God, een Junius, hij waar
Hoogmoedig offer, of vermetel offeraar !
0, ware ik Junius ! Hij zou gewis zijn haatren
Doen sidderen, terwijl een Brutus hen doet schaatren .
Brutus blijv' dus mijn naam . 'k Ben Brutus ginds en hier
't Door iedereen geschuwd, geschopt, gegeeseld dier,
'k Ben lager nog ; een dier heeft nog zijn gezellinne
1k niet . 1k dwaal alleen ; Sextus nam mij mijn minne .
Hoe fijn ! Hij striemde straks den rug des echtemans --Heht gij bet niet gemerkt ? - met 's minnaars lauwerkrans,
Best paar, mijn vrouw en ik! Wij passen bij elkander .
Bespottelijk is de eeu en eereloos is de ander !
Best paar, erken bet mee !
LUCRETIA .

Stil ! --- 'k Ben aan u gehecht .
'k Ontving to mijnent u met vriendschap, en to recht,
Van 't tijdstip dat uw hand den dierste van de mijnen
Ontworstelde aan de greep van Volksquen en Sabijnen,
Ontsloot mijn gade u wat hem 't liefst was en 't meest waard
Den toegang tot zijn disch en huiselijken haard .
BRUTUS .

't Is waar .
LUCRETIA .

En toen ik u met 't ongeluk zag strijden,
Ten wies mijn vriendschap nog verhoogd door 't medelijden .
Maar 't meelij overtrof soms de verbazing niet,
Dat zich een Junius zoo diep verneedren liet .
Van zulk geslacht een telg, die zelf niet wist zich to eeren !
't Gemoed drong mij tot u . 't verstand mij df to keeren ;
Maar telkens overwon bet vroeger meelij weer .
'k Sloeg u dus ga - 'k begreep en twijfel nu niet meer .
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BRUTUS,

En wat begreept ge dan ? V1'at denkt ge in mij verholen
LUCRETIA .

Een alverteerend vuur, nog onder de asch verscholen .
BRUTUS .

Vat zegt ge ?
LUCRETIA .

Te vergeefs hebt gij u zelf verkleind,
Tot simple u zelfs verlaagd. Ge zijt niet wat ge schijnt .
Ik weet, sinds 't mij gelukte u goed in 't oog to staren
Gij veinst in toon en blik, in bonding en gebaren .
Uw dom- en simpelheid is anders niet als schijn .
Gij maakt a kleen nit vrees van al to groot to zijn .
BRUTUS .

Groot ben ik inderdaad : de grootste gek in Romen .
LUCRETIA .

Eens sprak men in ons huis - ook gij waart daar gekomen Van onze vaderen, van Romulus, Mars' noon ;
Hoe hij eensklaps, als door zijn Vader opontboon,
Verdwenen was van de aard . De een had hem op een wager,
Van bliksemlicht omflitst, ten hemel weg zien dragen .
Een ander schudde 't hoofd en fluisterde heel zacht,
Dat hij door den Senaat veeleer heete omgebracht .
Mijn oog zocht toen bet uw . . . Neen, 'k heb mij niet bedrogen
'k Zag toen een wonder-licht heenflikkren door uw oogen .
En straks nog! Is uw hart toen 't heimlijkst niet ontweld?
Brutus dekt Junius, de gek verbergt den held .
BRUTUS.

Welnu, 't zii u erkend ; want mijn geheim is veilig
Bij u, wie Romes eer nog dierbaar is en heilig .
Mijn naam lei 'k tijdlijk of - 'k neem then verheerlijkt weer .
Omdat ik streef naar 't hoogst, daal 'k tot bet laagste veer,
LUCRETIA .

'k Bewonder ! . . . Dat een raad mij Junius vergunne .
De vriend doorzag u, zorg dat niet de vijand 't kunne !
Geen strijd zoo vol gevaar als bier to strijden viel
De ziel doodt 't lichaam of bet lichaam doodt de ziel !
Tarquinius regeert ; zijn slagbijl dreigt ons alien .
Een dwaling hondt haar op, een argwaan doet haar vallen.
Die slagbijl treft uw hoofd dient gij niet meer den schijn
Ge zijt een doode als gij niet meer een gek wilt zijn .
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Als "k indenk, hoe een woord verderf brengt en hoe spoedig
Uw masker vallen kan ; als 'k indenk, hoe vrijmoedig
Gij Sextus aanzaagt, en uw waanzin, toen den band
Ontsprongen, op een roes leek van 't gezond verstand,
Dan beef ik .
BRUTUS.

Heb geen vrees! Ik moet hen somtijds tergen .
Mijn stoutheid geeft den schijn dat 'k niets heb to verbergen ;
Om waar to schijnen, leen' - bet bleek mij menigmaal
De waanzin van 't verstand somtijds en beeld en taal!
Maar 'k weet de grens en zal daarbuiten mij niet wagen .
Nooit zal de vijand zien dat wat uw oogen zagen,
Dat wat ik u 1 i e t zien, vriendinne 1 0, 't was me goed
Te ontboezmen wat er school in 't overkropt gemoed !
LUCRETIA .

'k Begrijp 't . Heb dank dat gij me in dat gemoed deedt lezen .
Maar sinds ik 't mocht, heb ik voor u nog meer to vreezen .
Wel niet uw stoutheid - 't zij de vrucht van slim beleid ! Maar juist uw stilten vaak en ingetrokkenheid .
Waar de ingehouden kracht u, sterke, ook been doe jagen,
Gij . Junius, moet meer, veel meer dan andren wagen .
Alle andren zetten slechts hun toekomst op bet spel .
Gij bet verleden nog daarbij - bedenk dit wel !
Wat moeite reeds om u voor alien to verbergen
U to doen kennen zal nog grootre van u vergen .
Zoo veel beleid en cooed, ja, bovenaardsche kracht,
Zij eischt een grootsche daad, een daad, met glans volbracht ;
En zij gedoogt niet, in een ijdel onderwinden
Of nietige uitkomst slechts een roemloos Bind to vinden .
BRUTUS.
Een roemloos einde? Wat bedoelt ge?
LUCRETIA .

Er dreigt gevaar .
BRUTUS .

Welk dan ?
LUCRETIA .

'k Weet niets bepaalds . Men mompelt bier en daar .
Licht vormt zich reeds dit uur een eedgespan ; voegt strijder
Bij strijder zich bijeeu ; licht vond men reeds een leider .
Wie daarvoor meer geschikt dan gij ? Wie meer in staat
Een God der wraak to zijn door twintig jaren smaad ?
Waar beter heerscher over andrer drift to vinden,
Dan bij wie twintig jaar zich zelven wist to binden ?
44
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'k Vrees dus voor a als gij de lokstem hooren zult .
En daarom wilde ik u aansporen tot geduld
Door u to zeggen : hlijft wat men u oplaadt dragen ;
Ik acht u hooger naar me a dieper durft verlagen .
BRUTUS .

0 reine vriendschap ! Maar ontruste zij zich niet !
Gewis, er komt een dag . . ! maar 't is in 't ver verschiet .
Ach, dat de Goden in hun zocht mij to doen lijden,
Bij al mijn onheil me ook een kuische vrouw benijdden !
Ach, ware zij, die een onteerden naam onteert .
In den verneerden man nog d' echtgenoot verneert,
Als gij, Lucretia :' 0, als ik ooit mijn rouwe
Had kunnen klagen aan den boezem eener vrouwe,
En vrede en vriendschap, me overal ontzegd op aard,
Had mogen vinden aan den huiselijken haard!
Toch dank ik in deze uur der Godheid een genade
Ze gaf me een zuster, al ontnam ze me ook een Bade .
Dat Zij u zegene !
LUCRETIA .

Stil ! 'k Hoor gerucht . Gevaar !
Uw masker voor 't gelaat !
IV .
De vorigen . COLLATINUS, SEXTUS, TITUS, ARONS .
SEXTUS.

He, Brutus, zijt gij daar,
En ook Lucretia ! De gek met zoo'n gezelle !
Gekoos van dag en nacht, van hemel en van helle !
Elk zocht Lucretia, want ieder onzer wist
Dat hem het beste ontbrak ; ook Brutus werd gemist .
(tot Brutus)
Waar gij niet zijt ontbreekt 't wel stomp maar rinklend wapen,
Wordt elke feestvreugd laf, neigt elk genot tot slapen .
Kom, maak • ons wakker !
BRUTUS.

Graag . Zeg mij, wat wilt ge thans
Dat 'lc duikel, dat ik zing of liever dat ik dans ?
SEXTUS .

Gij dansen ! Gij ! Een koe wist a voorbij to snellen .
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BRUTUS .
-t

Zij ! Laat mij dan veeleer een fabel u vertellen .
Daar zong een haan ; een mol, die 't hoorde, vond
De stem to scherp, den toon wanluidend ; ,houd den mond"
Riep hij, en voegde er bij : ,wie mag die krasser wezen,
,,Wie die Aurora, zoo verwelkomd en geprezen ?"
,Ilk wek," hernam de haan, „de slapenden ; ik then
,,Het licht, wijl 'k oogen heb en dus de zon kan zien ."
SEXTUS .

Vat wil de simpele? Wat moet dit sprookje' ons zeggen?
BRUTUS.

Twee dingen, Sextus, die u Brutus uit zal leggen .
Daar ik u wek en gij this slaapt, ben ik de haan
En gij de blinde mol . . .
SFXTUS.

1k zou 't aldus verstaan
De blinde mol zijt gij veeleer, want zien ook de oogen .
Niets ziet daarvan 't verstand ; dat blijft met floers betogen,
Arme idioot
COLLATINUS, tot Sextus.
Bedenk wat tegen zulk een past .
Heb deernis ; 'k eisch voor hem de rechten van den gast .
SEXTUS .

Zijn huid is dik genoeg en keert de plompste steken .
Geen stokslag kon nog ooit den kop eens ezels breken .
BRUTUS .

Toch zeidet gij toen 'k viel - het was verleden jaar "Pas op : een leege kop valt spoedig nit elkaar ."
Ge spreekt u tegen .
SEXTUS.

Ja, bet feit schiet mij to binnen .

(lot Lucretia.)
1k deel 't u mee ; uw goede luirn zal daarbij winnen .
(op Brutus wijzende.)

't Had weinig maar gescheeld of gindsche groote geest
Had hier de Wet gesteld, waar' Koning hier geweest .
Zijn moeder stierf to vroeg . . . Hoe jammer toch, want anders
Had 'k hem gezien aan 't hoofd van Romes oorlogstanders Toen God Apollo met den Hades in verhond
Naar 't siddrend Rome zijn verpeste pijlen zond,
Besloten ik en hij en ook mijn naaste magen
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De groote Priesteres to Delfi raad to vragen .
Elk onzer bracht zijn cijns op 't outer van den God .
Wij rijke gaven, hij een stok, heel oud, zelfs rot . . .
BRUTUS .

Niet rot .
SEXTUS .

Toch plomp en grof geheel als zijn hewerker .
BRUTUS.

Ik liet den stok zijn schors, en daardoor was hij sterker .
SEXTUS.

Ik vroeg : valt onze Vorst, wie dan wel na hem heerscht?
En 't duister andwoord was : ,Wie van u vieren 't eerst
,,Zijn moeder kussen zal ." 't Deed Brutus zoo ontstellen,
Dat hij ter aarde viel . Laat hij ons nu vertellen
Waarom hij schrikte .
BRUT US .

't Was een misstap dien ik deed
COLLATINUS .

Komt, volgt me, Heeren ! 't Maal staat reeds voor lang gereed
Gij, Brutus, zit mede aan! Niet langer dure ons vasten ;
Maar weet : dit gastvrij dak beschermt elk van zijn gasten
En vrijwaart alien voor den pijl der spotternij,
Brutus als de andren ook ; gelijken zijt ge mij,
(tot Lucretia .)

Ook u
LUCRETIA .

Uw wensch is steeds me een wet .
SEXTUS .

Wij volgen allen .
Kom, Brutus, opgepast en zorg niet weer to vallen !
Nu I nogmaals daaraan denk ! . . . Het is mij klaar : de God
Dacht zich door 't offer, dat ge op t outer bracht, bespot .
Hij regelde de straf naar 't misdrijf, en, mijn waarde !
Hij smeet u toen, waar gij ook hoordet veer : - ter aarde .
BRUTUS, ket laatst gaande .

De God was niet bespot, want in dien stole van bout Gij weet bet nog maar niet ! - verborg zich een van goud .

TWEEDE BEDRIJF .
Een kamer in het huis van Brutus, to Rome . Zij geeft op den
achtergrond toegang tot het atrium en heeft door twee zijdeuren
gemeenschap : links met het vertrek van Brutus, rechts met oat
van Tullia . De weelderige decors van dit vertrek moelen sterk
afsleken bij de eenvoudige van dat van Lucretia . Een tafel,
zoaaraan Brutus zit . .[let is dag.
1.
BRUTUS .

,,Wie 't eerst zijn moeder kust zal Rome 't eerst regeeren !"
Ik kuste de aard . Is 't niet de Almoeder die wij eeren ?
De Godsspraak werd vervuld ! Nog meer! Werd niet geztgd,
Toen ik mijn gouden stok op 't outer had gelegd
,,Brutus, gij biedt me uw beeld, naar wezen en gestalte :
,,'t Uitwendige heeft geen, 't inwendig rijk gehalte.
,,De stok verbreekt den staf ; de naam, die zotteklap
,,En zwakhoofd aanduidt, brengt verderf aan 't Koningschap ."
(Hij stoat op.)
De naam dus then men mij geeft : Brutus ! . . . Och, wat droomen !
En Loch . . ! 't Orakel zei . . . Ja, ik heersch eens in Romen !
Ik voelde eens in me een kracht, die me aan mij zelv' onttoog,
Die me opriep uit de laagte en me opdroeg naar omhoog!
Die kracht was 't teeken, ja, bet zekerste aller teekenen,
Dat 'k eemnaal heerschen zal en 'k mij dat waard mag rekenen .
't Is mij als gromt er reeds een onweer in de lucht .
Wie Diet Tarquinius in 't angstig Rome ducht,
Waar van zijn gruwelen reeds duizenden getuigen,
En zijn geweld tot zelfs den adel wil doer buigen !
Lucretia zag goed : het broeit bij jong en oud .
Een gunstig toeval . . ! dan een man, die 't grijpt en 't houdt !
Die man . . . ben ik .
Een graf Tarquinius to delven !
Te wreken en mijn stad, mijn vader en mij zelven !
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En dan 't Verleen gestraft, de Toekomst alien vrij,
En dan den naam van gek tot roem gebracht in mij !
Geduld . . !
0 Rome, ik leed al wat gij hebt geleden !
Gij, voorwerp mijner liefde en doel van mijn gebeden,
O Rome, dat 'k beloof - kome eens aan mij de macht
Een grootheid en geluk als u geen Koning bracht ;
O Rome, dat ik 't bloed, dat ombruischt in mijn aderen,
Al 't bloed, dat ik ontving van mijn roemruchte vaderen,
Met wellust offren zal, is eens mijn ure daar,
1k breng thands mijn geduld als gave op uw altaar !
if .
BRU1US, VALERIUS .
BRUTUS .
Valerius, gij hier ?
VALERIUS .
Niet meer de kromme paden,
De rechte nu betreen ! De woorden worden daden .
Ik polste velen en al spoedig Meek het mij
Dat elk eenstemmig denkt op 't punt der dwinglandij .
De wrok is lang ontwaakt - men wil zich niet meer krommen
Ik wees hen op den krijg, waardoor de cijnsen klommen ;
Ik diende elks eerzucht en ik liefkoosde ieders haat,
En wekte in ieders hart de kracht op voor een daad .
Men fluistert reeds elkadr vermeetle woorden tegen Men mompelt, redetwist, beraadslaagt alter wegen .
Des Konings afzijn geeft den argwaan minder kracht,
Ontboeit de loomste tong, geeft spraak aan wat men dacht .
'k Sprak Proculus . 'k Geloof dat alien hem gelijken .
Hij waagt niet voort to gaan, maar ook, hij wil niet wijken .
Me' is op de grens waar 't woord de hand reikt aan de daad .
E e n schok, en er is w i I bij wie zich nog beraadt .
,,Wij zijn", zei Proculus, ,gereed, ik en de mijnen ;
„Maar ons ontbreekt een gids ." „D i e leeft en zal verschijnen
,,Als de ure daarvoor slaat," hernam ik, „en die gids
,,Verdient -- 'k ben des gewis - de plaats aan alter spits, ."
Ik hield niet verder aan, bevreesd to veel to spreken .
Toen hoorde ik van uw komst . Een tweede gunstig teeken !
Welnu, wat zegt ge ? Nu dit alles is geschied
Is 't uur gekomen . . .
BRUTUS .
Neen, 't is nog ooze ure iet .
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VALERIUS .
Gehandeld !
BRUTUS.
Neen, gewacht !
VALERIUS .
Hoe? Hoor ik Brutus spreken?
Brutus wil wachten nu hij eindlijk zich kan wreken ?
In staat tot straffen draalt hij met de straf?
BRUTUS .
Brutus wil treffen, vriend, en daarom wacht hij of !
VALERIUS .
Maar nimmer beetre kans! 't Volk met den oorlog bezig,
Aan 't morren de Senaat en de Tyran afwezig .
BRUTUS .
Ja, ledig is hier wel 't paleis van 't Hoofd des Staats,
Maar thands is dat paleis ginds in de legerplaats ;
En keert hij met zijn heir terug als wrekend Koning .
De reis zal kort zijn van zijn tent naar onze woning .
Nog klinkt ter zijner gunst in Rome meenge stem .
Zij de Senaat voor ons, bet yolk is nog voor hem .
Zijn trots deert niet bet yolk . Het yolk : een hoopken kinderen!
Dat wat de grooten kwetst raakt zelden maar de minderen .
Ons deert een straffe wenk, een voorschrift, een besluit 't Volk vat zelfs niet een schimp ; voldaan is 't, krijgt bet buit .
Van daar die zucht den Staat door oorlog uit to breiden !
Voor ons de lasten, 't yolk de buit gemaakte weiden .
Het yolk voelt van bet juk, hem opgelegd, geen last
Tot bet de schande er van als met de vingren tast ;
Tot de ongebondenheid, thands heerschend binnen Rome,
Tot lager kring gedaald, bet Vulgus nader kome,
De hoogten prijs geev' waar de Staatkunde ommewaart
En zich vertoone voor den huiselijken haard !
Dan treedt bet machtsmisbruik bet helderst elk voor oogen .
I-let wekt bij kleen en groot voor de offers uiededoogen ;
Want bij een aanslag op wat elk heeft in gemeen
De heiligheid van d' echt, omvat 't gevaar elk een .
Wat in Athene onlangs geschiedde leere ons alien .
Het staal eens moordenaars deed daar Hipparchus vallen .
Hij boeide er vijftien jaar bet licbaam en de ziel ;
Men duldde 't vijftien jaar ; hij schond een vrouw en viel .
VALERIUS .
Wacht gij op zulk een feit, dan staat des Konings zetel
Nog vast.
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BRUTUS .
Wie weet? De straffeloosheid maakt vermetel .
Een aanslag, die gelukt voert licht tot meerdre en leidt
Weldra naar de uitersten van ongebondenheid .
VALERIUS.
Dus rust op 't Toeval met zijn vruchten, zoo verganklijk,
Uw hoop? is van een luim uw wijs beleid afhanklijk ?
In twintig jaren schailws bepeinsdet gij een plan .
De uitvoering wordt vertrouwd aan 't Lot, niet aan den man?
En zoo de kans verloopt, die nu ons spoort tot daden ?
En zoo 't geheimste ontdekt, Tarquinjus wordt verraden ?
Hebt ge alles reeds bedacht, berekend . . ?
BRUTUS .
k Heb 't gedaan .
VALERIUS .
En 't is uw laatst besluit . .
BRUTUS .
Tot 't uiterst door to ;aan .
Hoe langer 't heeft geduurd mijn opzet to doen rijpen .
Te omzichtiger zij ik . Het wachten is . . . begrijpen .
VALERIUS .
Uw eed bij 's vaders dood . . .
BRUTUS .
Dien heb ik niet verzaakt .
VALERIUS .
Gij speelt voor dwaze . . .
BRUTUS .
1k ben als voor die rol gemaakt!
VALERIUS .
En onze vrienden, die 'k tot voortgaan aan liet sporen
Wat zal hun oordeel zijn als zij van 't dralen hooren ?
Wat zeg ik op de vraag : waarom die schuchtre stag,
Waarom de hand zoo loom en dan de tong zoo rap?
BRUTUS .
Leg hun - en dan verhoogt mijn dralen hun vertrouwen Dat 'k niet vernielen wil tenzij ik op kan bouwen .
Wat ons Tarquinjus vlucht of dood of kerkkring baat !
Wie heerscht er in zijn plaats : gepeupel of senaat?
Of zoo men 't nogmaals met een koning mocht beproeven,
Wie zal dat wezen ?
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VALERIUS .

(iij '
BRUTUS.

Geenszins . Vriend, wij behoeven
lets anders . Kent ge ook 't plan van velen, ken nu 't mijn .
Gelukt bet, dan zal ik noch iemant koning zijn .
Tarquinjus was tyran -- een ander kan 't licht blijken .
Neen, 't hoofd dat Rome voegt zij de eerste van gelijken,
Een voorbeeld en een gids, een man der daad, een man,
Die leidsman wezen maar nooit meester worden kan .
Toen Rome zuigling was en spartelde in de windsels,
Was 't noodig dat 't Gezach, niet steunende op beginsels,
Alleen op bet behoud der levenskiem bedacht,
De vrijheid smoorde en slechts bet woord gaf aan de macht .
Maar nu de zuigling wies tot jongling, vordert deze
Geen windsel meer dat knelt, geen prikkels meer tot vreeze,
Maar wel een luchtig kleed, dat sprong noch buiging breekt,
De stemme van 't verstand, die hem van vrijheid spreekt!
Van vrijheid ja, maar ook van tacit en goede zeden .
Zie om u been - de weelde ontzenuwt hoofd en leden ;
Voor d' arbeid gaat her spel ; de lust ontsteekt her bloed ;
Als veerloos hangt de pees ; als mergloos hinkt de voet
't Bedrijf der dwinglandij - alle eeuwen doen 't ons weten !
Eerst moet de man verweekt en dan past hem de keten .
Kortom : bet leven zelf van Rome wordt verkort
Wordt niet nieuw krachtig bloed haar aadren ingestort .
Rome op to wekken nit den zwijmel, haar herscheppen,
Haar oude fierbeid weer de vleugels to doen reppen,
Haar doen gelooven, dat zij niet bet juk des knechts
Van kindsbeen of verdient, dat kan de Vrijheid slechts !
De Vrijheid slechts geeft gloed aan wat scheen uitgeglommen,
Geeft kracht aan 't matte hoofd, volleerd reeds in 't zich krommen .
Wat Rome wacht ? geboeid : schaap onder 's slachters mes ;
Maar vrij : van gants Itaalje eerlang de meesteres
VALERIUS .

Versta ik wel ? Gij wilt de heerschappij der menigt ?
BR UTUS .

Een nienwe dienstbaarheid ? Neen, 'k wil slechts met vereenigd
In een geslacht : 't gezach met d' invloed van den stand .
Aan Romes Staatsbestel vergrijpt zich niet mijn hand .
VALERIUS .

Wat wilt ge dan ?
RRUTUS .

'k Bezocht de landstreek der Hellenen .
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Ik dwaalde in Delfi vaak, in Sparta en Athenen .
1k vond in Sparta, steeds in vrije mannen rijk,
Twee koningen, elkdar in macht en eer gelijk .
Elk hunner slaat alzoo des anders daden gade,
Is prikkel tot bet goede en teugel in het kwade .
Dus, door elkaAr getoomd, s aft m krachtig, zwak a 1 16 e n,
Werkt zelfs hun ijverzucht tot nut van 't algemeen .
Maar al to lang gezach verderft de vroedste mannen !
Het vast bezit eens troons geeft oorsprong aan tyrannen .
Dus ook de wet gevolgd, die in Athene werkt
En daar het hoog bewind tot zeekre grens beperkt!
De hoogstgaande eerzucht zelfs, zich trachtend to onderscheiden,
Haast zich tot goed doen, heeft den tijd niet tot misleiden,
Schuwt, zij 't nit zelfzucht slechts, elk misbruik van beheer,
Want hij, die heden heerscht, gehoorzaamt morgen weer .
Wierd ik geroepen tot een oordeel, 'k zou dan meenen,
Niet blind to volgen, maar aan beiden iets to ontleenen
Het tweetal koningen aan Sparta en alleen
Den tijd, waaraan 't gezach beperkt is, aan Atheen .
Ziedaar mijn plan . Keurt gij het goed of af?
VALERIUS .

Ik noem 't verheven,
Als door Egeria d' ontwerper ingegeven,
't Land waardig en het hoofd van een roemrucht geslacht,
Dat Rome er eens naar leeft en Brutus 't heeft gedacht !
BRUTUS.

Tracht de gemoedren dan voor dat ontwerp to winnen 1
Maar langzaam . . . met beleid ! 'k Liet u dit harte binnen ;
Meld niemant wat ge zaagt . Gants vreemden schijnen wij !
Ga ; Sextus komt hierheen. Hij zie u niet bij mij
Valerius vertrekt. Brutus gaat zitten . Sextus en Tiellia kornen
door de z!~deur reehis op .
III.
BRUTUS, SEXTUS, TULLIA.

SEXTUS .

Gij noemt onwaar wat ik, ook andren, u vertelde ?
Maar wacht : daar is een man die meC zag wat ik meldde .
Werp' meestal zijn verstand waarop het de aandacht richt
Door 't duister dat 't omgeeft verkeerd of schemerlicht,
Zijn oog is steeds voor wat het treft een goed bemerker .
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't Is 't zintuig van een kind, maar daarom juist to sterker.
Brutus, leen mij het nor en zeg of 'k overdreef!
'lc Zei, dat Lucretia stil in haar woning bleef,
En onder needrig werk, in 't duister weggeschoven,
Een schoon deed schuil gaan dat elk ander gaat to boven .
Maar hoe ik 't ook bezweer, Tullia, anders doof
Noch eigenzinnig, zij ontzegt mij steeds geloof.
'k Beroep mij dus op u, want gij waart mei ; getuige ;
Vertel haar wat ge zaagt .
BRUTUS,

Toen de Trojaan, de vuige,
Eerlooze schaker van de wulpsche Helena,
'l'oen Paris, de oorzaak van der vaadren ongena,
Verkozen werd, om uit den tuin der Hesperiden
Haar, die de schoonste was, den appel aan to bieden,
Bood hij niet Pallas, maar geprikkeld door een waan
Van blinde zinlijkheid, then daadlijk Venus aan .
SEXTUS .

Spreek van Lucretia en wat wij zagen, hoorden . . .
Gek, spreek van Mar alleen !
TULLIA .

Belangrijk spel van woorden
Hoe goed zal 't zijn, dat men aan 't nageslacht vertelt,
Dat eens een Vorst, zoon van Tarquinius den held,
Als slecht soldaat zijn legerplaats ontvluchtte,
Om 't schoon to proeven, dat hem lokte bij geruchte,
De kleur eens oogs to zien, dat wis zich gaarne ontsloot !
't Voegt wel Aeneas' bloed, waaruit ook gij ontsproot,
Naar 't spinrok om to zien en trotsch er op to wezen,
De soort en kleur der wol voor 't lijnwaad uit to lezen
Als tweede Paris voor een andre Helena !
SEXTUS .

Tullia !
Tti LLIA .

Is 't niet waar, ge sloegt een schouwspel ga
Verrukkelijk als geen ? Des spinnewiels geknetter
Klinkt beter u in 't oor dan zwaard- en speergekletter !
0, uw Lucretia draagt wel het harte hoog,
Zoo hoog licht als een slaaf ; en daar - wat in uw oog
Het grootst is - ze uitmunt in 't beheer der spinnewielen,
Wilt gij, en zeer terecht, dat we alien voor haar knielen !
Maar toch - 'k heb ergens eens een nude vrouw ontmoet,
Die ook die kunst verstond, misschien wel even goed,
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Misschien zoo goed dat zij, door u gezet aan 't spinneu,
Licht de andere in de eedle kunst zou blijken to overwinnen.
SEXTUS .

Voorzeker, 't voegt veel meer, 't brengt hooger luister aan,
Als men voor iedereen de deur heeft open staan,
Den sterkste en lenigste in het worstlen weet to wijzen,
Den vlugsten danser en de zoetste fluit to prijzen,
In 't edel kootspel steeds 't behendigst is van elk,
.Zich 'taanzicht 't blankst maakt door het mildst gebrnik van melk,
Om uit de menigte rondom zich clan to hooren
De sneeuw wordt grauw daarbij en goorbleek al 't ivoren ;
Als men een glimlach heeft voor a 11 e s, 't lijf gestrekt
Ten halve op 't donzen bed, en daar de zefirs wekt
Door veeren vlenglen door slavinnen zacht bewogen,
Met bloemen in het hair en 't jublend hart in de oogen .
'k Erken, zoo 't daarin ooit een wedstrijd gold, geen vrouw,
(een enkle zelfs, die 't van Tullia winnen zou .
TULLIA.

(sack!)
Wat ironie !

(laid)
Dank voor de les mij thands gegeven!
Zij, die gij vroeger gaaft, klonk anders . 't Ware leven,
Zoo heette 't, voor een hart dat 't leven recht geniet,
Verdraagt zich met het werk dat slaven voegde niet.
Gij wildet, dat een vrouw door 't vlechten in de lokken
Van bloemen, door een bad van ambergeur doortrokken,
Door paerlen, weerschijn van den vruchtbren morgendauw,
Zich uw bekoorden blik nog schooner voordoen zou,
En, 't huiswerk latende aan plebejer en slavinne,
Alleenlijk leven mocht voor vroolijkheid en minne .
Gij zelf, die 't voorbeeld voegde aan 't uitgesproken woord,
Den gordel en tuniek veel wijder dan 't behoort,
iiet hair gebalsemd, door een bloemenkrans omstrengeld,
Waar de ambergeur in school met lien der myrth gemengeld,
Verhieft u op den naam van weekling, van verwijfd .
Gij spraakt toen minder van den ouden tijd. Wat drijft
U thands tot omkeer ? tot verachten wat gij acbtte ?
Tot achten wat uw smaad eens to overdekken trachtte ?
0 de eer daarvan hoort wis Lucretia alleen!
SEXTUS .

Dat is zoo .
TULLIA .

Ze is de maat voor alles out a heen .
In haar behaagt u wat in andren a mishaagde .
Gij hebt haar lief,
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'k Vereer in haar de deugd .
Tti LLI A.

Gij waagde
U vroeger zelden aan die eeredienst.
SEXTUS .

Zoo is 't,
Daar t voorwerp, waardig die vereering, werd gemist .
TULLIA .

'k Begrijp u - bet is goed . Hoop niet op ijdle klachten !
Houd it niet langer op! Men zal u ginder wachten .
Dring door in 't heiligdom, dat zulk een groote schat
Van schaarsche aanminnigheid en echte deugd bevat ;
Betree de woning, waar men handig weet to zorgen,
Dat wat verzwegen dient ook werklijk blijft verborgen ;
Waar steeds een donkre schauw bet daglicht buitensloot
Van 't sluw gesmaakt genot bescheiden bondgenoot!
Ga snel ! De reinheid vliedt steeds siddrend voor uw schreden
En vreest besmetting . Waar gij ook komt binnentreden,
Brengt gij aan iedre vrouw reeds op den drempelrand,
Z,ij hebbe schuld of niet, slechts oneer aan en schand !
En ik voorzie den stond dat, dank zij uw vereering,
Waarvan de schijn alree de heiligste waardeering
Vernielt, Lucretia door haar zoo diepen val
Haar roem, die mij beschimpt, mij duur betalen zal .
Hoe eer ge gaat, des to eer die vrouwe voor mij krimpe !
BRUTUS, ter zijde.
0 deugd, hoe kan bet zijn dat men a dus beschimpe !
(Hb~ steal op en treedt Sextus en Tullia reader .)
Ge vroegt me uw meening straks . Hoort beiden dan naar mij !
Gelijkt bet schaap de wolf? Toeft in de eel der bij
De hommel? Neen ; elk volgt zijn weg, in doel verscheiden .
Hoe kan Lucretia dan immer bij u beiden
Ter sprake komen? Hebt gij iets dan met haar saam?
Eerhiedig zwijgen slechts gehiedt u zulk een naam .
SEXTUS, tot Tullia .
.
Dwaas,
wie niet in uw laatste woorden,
'k Zeg u vaarwel
Tot mij gericht, een wenk tot daadlijk afscheid hoorden !
(Hij goat keen .)
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Welnu, wat zegt ge er van? Denkt ge u genoeg gesmaad
Uw hoel veracht u . Wilt ge nog misschien den haat
En de veracliting van een ander ? Zeg, moest Hymen
Zips fakkel lichten doen op zulke diepe striemen
Der schande ? Is 't daarom dan, dat gij aan 's priesters hand
De meelkoek boodt ? dat gij uw trouwe hebt verpand,
Juno aanroepend voor haar outer en haar wijdend
Uw offers zonder gal? Den drempel overschrijdend
Van Vestaas tempel, 't hoofd omsluierd en omkringd
Met ijzerkruid, het kleed, waarin gij schuchter gingt,
Slechts door een band van wol in 't midden opgenomen,
Het spinrok in de hand, zeg, zijt ge er toen gekomen
Met 't opzet, de Godin to schimpen eens door taal,
Door zedeloos gebaar en mateloze praal?
Hadt gij, toen mij de Goon het licht der redo doofden
En mij de kracht tot wil en zelfbestier ontroofden,
Niet moeten waken voor het heil van hof en haard,
Van welker eere gij alleen voogdesse waart?
Hoe ware uw naam alom geroemd door goede en booze.
Als gij u bath gewijd aan d' armen zinnelooze
Den roem, den grootsten, die der vrouw in 't goed doen ligt,
Waart gij zoo al niet mij, toch aan u zelv' verplicht .
Ja, als Lucretia, licht hooger zelfs, geprezen,
Hadt gij . . . ! Zie, wat ge zijt en gij halt kunnen wezen !
Genoeg, to veel reeds van verachting, oneer, smaad!
Er is een middel slechts dat a er van ontslaat .
Hoor naar mijn laatste woord eer wij voor altijd seheiden
't Wordt me op de tong gelegd alleen door 't medelijden .
Zoo gants en al een vreemd werdt gij den echtgenoot,
Dat de onverschilligheid de toorne heeft gedood,
Geen ergernis naar 't doen van boete doet verlangen
En de verachting de vergifnis heeft vervangen .
Blikte eens de schuld op mij, zoo als ze op u doet, af,
Geen andre als de eigen hand belastte ik met de straf.
Ik boette 't misdrijf met de kostbaarste offerande,
Een grootre nog dan 't Recht als boete oplegt der schande .
'k Daagde elke gramschap nit naast mij to durven staan
En in de boete en straf zoo ver als ik to gaan ;
1k deed, to grooter naar 'k aan 't leven waar gehechter .
1,
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De schuldige opgaan in de glorie van den Rechter,
(Weder een nederige handing aannernende .)
Ik heb gezegd wat 'k had to zeggen .
(Hij gnat keen .)
V.
TULLIA .

Zij zijn been,
Vernietigd en vertrapt ben 'k met mijn wee alleen !
'k Hoor Sextus, Brutus nog . De een, de oorzaak dezer smarte,
Werd mijn beschuldiger en trapte me op het harte .
En de ander . . ! Wonder, dat den cooed me uit 't hinnenst bant
Een gek, die voorbeeld wordt van wijsheid en verstand
Wat scheen hij hoog en groot toen - 'k dreigde neer to knielen Zijn woorden op mijn hoofd als hagels nedervielen .
't Was niet de stem meer van den waanzin -'k hoorde hem
Als waar hij echo der onzichtbre Godenstem !
Men zegt ons, dat de Go6n, als zij in tastbre trekken
In 't menschenhart de vrees het heftigst willen wekken,
Daartoe bet beeld van kind of gekke kiezen ! Ja,
De aim vriest mij in de keel. Vertoornde Goden, 'k ga
Uw wil voldoen en Uw gerechtigheid verzoenen !
VI,
TULLIA, EEN SLAVIN .
DE SLAVIN .

Men heeft de groote zaal behangen met festoenen,
De tafel aangericht, de kruik met wijn gevuld .
De gasten wachten a en doer 't met ongeduld .
TULLIA .

Genoeg . . . Men laat, to recht, zoo'n gastvrouw niet ontglippen .
Zij komt : de dood in 't hart, de logen op de lippen !
(Zij gnat naar a'en achtergrond ; de ;ord~n valt .)

DERDE BEDRTJF .
In den zuilengang voor het paleis van Tarquinius to Rome . Ter
rechter en linker z2Vn de muren met heroische en mythologische
schilderingen versierd. In hel nzidden van het atrium ziet men
het outer der Romeinselee wolvin . Men komt door verschillende
z deuren binnen en lean vrij lusschen de zoorste zuilen doorgaan . Links op het eerste plan : een tafel met kieinodien, rechts :
een drievoet pan brons.
I.
SEXTUS, SULPLICIUS .
SEXTUS.

Dus kwaamt ge nit 't kamp voor mij ?
SULPLICIUS .

Ja, Heer op 's Konings last
Met deze boodschap.
SEXTUS, het geschrift aannemende en lezende .
„Zoon, meer dan 't ons voordeel past
„Houdt de oorlog mij alhier . 1k vrees dat onze landen
,,Teruggaan in waardij door droogte en zonnebranden,
,,Door 't onkruid, dat ik lang, to lang reeds wassen liet,
,,En dat met spoed en ook met forschheid dient gewied .
,,'t Is goed dus dat gij blijft ." Mijns vaders stijl ! Ik zoude
Dien reeds nit duizenden herkennen . Geen vertrouwde,
Maar een vertolker wil hij van wat omgaat in
Zijn hart . Hoe Ieeger 't woord, to dieper meest de zin !
Wil hij een hoofd, hij kapt - uitwendig kalmte en vrede! Wat bloemen in zijn tuin . - Gij deeldet me a 1 I e s mede?
SULPLICIUS .

Neen, Heer !
SEXTUS .

'k Vermoedde 't wel ; gewis komt nog bet best.
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,,Het oog mijns zoons zij op Valerius gevest !"
Zoo sprak uw vader, die mij daarbij heeft bevolen,
s Mans vriend to worden, om to ontdekken wat verholen
Gedachten kiemen en opwassen in dat brein .
SEXTUS .

Goed ; maar mijn vader moet niet al to ergdenkend zijn .
Wie zoo er tegen ons nog durven samenzweeren?
Toch de Senaat niet, 't troepje' oude afgeleefde heeren
Waar staag de dood er een van wegkaapt? - en de plaats
Die leeg komt blijft bet I Dus bet leven des Senaats
Is wijselijk beperkt door onverzetbre perken .
Het yolk? Het vecht of zwoegt aan de openbare werken ;
't Bemoeit zich niet met wat ons vroolijk maakt of krenkt .
Wie ooit de liefde of haat van 't yolk te,wekken denkt
Dient met de voile hand in 't good to kunnen tasten .
En 't goud, bet is er niet, dank aan de zware lasten .
Wij hebben 't echter wel en hebben 't dus alleen ;
Wij kunnen mild zijn of, zoo 't moet, doen vreezen ; 'teen
Bezorgt ons vrienden en bet tinder - ook gewichtig! Maakt wel geen vriend, maar maakt den vijand tech voorzichtig .
En bovendien, gesteld dat me' op een opstand zon,
Waar vond men 't hoofd die er de vrucht van plukken kon ?
Mijn vader zag vooruit en dunde 's vijands rijen ;
Hij knotte 't hoofd reeds lang aan alle Staatspartijen ;
Hij lei den fiersten boom bet temprend snoeimes aan .
't Geslacht van Numa, eens zoo krachtig, h e e f t bestaan ;
't Leeft in de erinnring slechts ; dat van Hostieljus mede .
Het laatste Koningshuis versterft in suffen vrede ;
Zijn levensvolheid werd bloed-armoe, ja, gebrek
De laatste afstammeling is Brutus, is een gek .
SULPICIUS.

Maar toch Valerius . . .
SEXTUS .

Een ekster in gesnater !
Een redenaar, en, vriend, wie saAmzweert is geen prater!
Gevaarlijk slechts wie kracht met taai geduld vereent,
Die weinig zegt en dan wat hij nog zegt niet meent 1
Maar van wat verre ligt nu langer niet gesproken1
Veeleer aan dat gedacht wat thands mij 't bloed doet koken .
LTw ijver dient gewis mij hierin vruchtbrer, dan
In 't onderzoek naar een denkbeeldig eedgespan .
45
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SULPICIUS .

Spreek vrij . 3lijn cog ziet scherp, mijn mond weet zacht to streelett,
Mijn hand treft wis .
SEXTUS .

Kent gij Lucretia ?
SULPICIUS .

Ja ; velen
Vereeren haar als de eerste in reinheid en in trouw - ;
Elk roemt als toonbeeld haar . . .
SEXTUS.

Goed ; ik bemin die vrouw.
'k Bemin hartstochtlijk .
SULPICIUS .

Gij hebt niets van h a a r to hopen .
SEXTUS.

Maar alles van niij zelv' langs 't pad dat ik mij open .
Ik wil, ik zal! Wierd ze ook bezield door Vesta of
Waar 't ook dat zij Diane in strengheid overtrof,
M ij n moet ze zijn .
SULPIC IUS .

Maar zij, wegschuilend in haar woning,
Is voor verleiding do of.
SEXTUS.

Ben ik de zoon niet van een Koning?
Verleid ik niet, ik dwing ; zij neemt mijn hartstocht aan,
Vrijwillig, dankbaar nog, of zal die ondergaan,
'k Heb Gabia, de stad, alleen wel ingenomen .
De wallen waren hoog en dePn de stoutsten schroomen .
De Koning trok terug, wanhopig : ik hield vol .
'k Beslijkte mijn tuniek ; ik speelde een slavenrol ;
Want schouder, rug en borst vertoonden striem en wonde .
„Een overlooper!" klonk 't aan de overzij in 't ronde,
Toen 'k aankwam bij den wal en, overvuld van haat,
De Goden aanriep, der verdrukten toeverlaat .
,,U, Gabiers," zeide ik, „u danke ik mijn bevrijding!
,,Ziet bier de teekens van een gruwzame kastijding .
,,Ik ben Tarquinjus' zoon, mijn vader sloeg die wond ;
„Hij liet mij geeslen als een slaaf voor 't legerfront,
„Omdat ik voorsloeg de beleegring op to broken .
,,Gedoogt, dat ik mij wreek en a door mij laat wreken
,,Mij, op een wader van nature wreed en boos,
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„U, op een buur, steeds tuk op krijg en trouweloos . . .''
Door zulk een fijne list deed ik de sterke wallen,
Voor 's vaders leger in den nacht toeganklijk, vallen .
Leid of wat 'k durven zal uit wat ik heb gewaagd,
En als Lucretia de prijs is ! Eer bet daagt
In 't Oost, Sulpicius, moet zij de mijne wezen .
'k Behoef een hulp ; en a heb 'k daartoe nitgelezen .

(Vertrouwelkk .)
'k Ga naar Collatium, 't huis van Lucretia .
Gij, volgt, slaat in 't geheim den in- en uitgang ga,
Tracht uit to vorschen waar de slaapstede is ; verwijder
Wie op den drempel licht als wachter dienst doet ; scheid er
Van 't dienrental wat to vereend is en vertrouwd
En strooi waar 't baten kan met voile hand dit goud .
Kortom : koop om of dwing ; bet hoe, dat blijve 6w take ;
Maar zorg dat niemant aan den ingang slape of wake .
Nog iets . Voorzie u van een toorts en van een zwaard,
En dat een slaaf u volg, die jeugd aan schoonheid paart .
Ga, tot bet duister met zijn nachtfloers de aard omhulle ;
Dan zie 'k u weer . . . . en dat dan 't Noodlot zich vervulle

(Supicius verlrekt.)
Ja, ik bereik mijn does wat ook gebeure ! Er is
Voor wie Been vreeze kent geen enkle hindernis!
Hij slechts is sterk en groot, die zeggen kan als vrije
Zoo ver mijn wenschen gaan gaat ook mijn heerschappije .
Hoe meet 'k de grenzen der begeerten deinzen doe
Wenkt tot genieten mij to grootre ruimte toe !
II.

De vorige,

TULLIA .

TULLIA,

Sextus!
SEXTUS .

Gij hier !
TULLIA.

Ik wensch een laatst gesprek . 'k Wil weten
Of ik nog in u leef of dat ik, reeds vergeten,
Het aanzicht sluiren en bet schaamrood wenden moet .
Wat denkt ge? zeg bet vrij .
SEXTUS .

Dat ge onvoorzichtig doet
Door hier to komen en uw woning to verlaten ;
Het geeft aan iedereen op nieuw weer stof tot praten .
Daaronder lijdt uw naam .
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TULLIA .

Wat teerheid klinkt me in 't oor!
Zorg ik niet voor mijn naam, zorg gij er dan niet voor !
Weleer hebt gij daarvan steeds wijselijk gezwegen.
Doe nu als toen ! Beken me en zonder ommewegen
Wat was 'k weleer, wat ben ik thands voor u ? Zie me aan!
Hij, die een slechte daad stoutmoedig heeft bestaan
Maar niet bekennen durft, beloopt een dubble schande .
Bemindet gij me nooit, schoon gij me uw woord verpandde?
Dreeft gij alleen een spel ? Beken 't me in 't aangezicht !
Vermoord niet als een dief bij nacht, maar doe 't in 't licht f
Spreek dus !
SEXTUS .

Gij wilt het, 't zij . Ik heb nooit voorgegeven
Naar Numaas strenge deugd en zeedlijkheid to leven .
Ook erfde ik niet - 'k beken 't - van vader en geslacht
't Verlangen naar de macht alleenlijk om de macht .
Zoo 'k vurig haar begeer als onze grootste mannen,
't Is om den wagen van mijn jeugd haar voor to spannen
En dan to sneller, voortgevoerd door zulk gespan,
Te grijpen al 't genot dat ik maar grijpen kan .
'k Bemin wat mij behaagt, en daar op al uw schreden
Cupido u omgaf, heb ik u aangebeden ;
Maar nooit kon 't denkbeeld in mij opgerezen zijn,
Uw leven voor altijd to binden aan het mijn .
De liefde schetste ik me of niet als befloersd en schreiend .
Maar vroolijk, als bekransd met bloemen, zich vermeiend
In 't licht der gouden zon, vrij van den ijzren band,
Waar Nemesis den haat met haar metalen hand
In vast klinkt, vrij en naar 't haar invalt zich vermakend,
Trotsch op 't gesmaakt genot en steeds naar nieuwe hakend!
Gij zelv', zoo scheen 't mij toe, waart mede niet bereid
Na de eerste slavernij tot nieuwe dienstbaarheid,
Maar moest reeds Hymens boei to zwaar en wichtig vinden
Om bovendien uw hart zooals uw band to binden .
Zoo kwam 't mij voor altans - en werklijk ook, ik zag
Wat ik vermoedde en dacht versterkt door uw gedrag .
Niet uwer 't voorhoofd met de plooi van smart en zorgen.
Niet uwer de onrust, die, in de eenzaamheid verborgen,
Haar schaamten schuil doet gaan ; maar wel bet stralend oog,.
Dar, hupplend in het rond, beloofde en nimmer loog,
't Innemend lachjen, dat Been vreugden ooit verzaakte
En u van ieder feest de koninginne maakte . . .
Ja, gister nog, toen luit en lied van zoet gedruisch
Den weelderigen wand deed trillen van uw huis,
Had men juist niet vermoed dat gij, als thands, verbolgen .
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TULLIA .
Wat deed ik anders als uw wenken op to volgen ?
Voor wien die dischvreugd, tot den nacht zelfs, in mijn huis ?
Voor wien die geuren, 't spel der snaren, 't feestgedruisch?
Voor u, voor u alleen, gij hebt me er toe gedrongen .
Hadt gij mijn neiging niet naar de uwe steeds verwrongen,
Had 'k bier de stem gevolgd, die thands zoo luid mij laakt,
Ik had den vreC gekend, die elk gelukkig maakt
't Genot der eenzaamheid, het seine en 't zoet der weelden
Van 't stille huisvertrek . Dat 'k blind was voor de beelden
Der Huisgoon, waart gij 't niet die er mijn oog voor sloot?
O kalmte, die 'k verloot, o vred, dien 'k heb gedood!
G ij wrikte en wrongt bet beeld, g ij deedt het voetstuk splijten .
En dat bet nederviel durft gij bet nog verwijten !
Maar 't zij ! 'k Las straks reeds in uw hart . 0 trouw des mans !
De koude schimp van toen verklaart den smaad van thans .
Zoo zeer trotseerde ik steeds wie en ook wat mij laakte .
Dat zelfs een gek er nit zijn stompheid door ontwaakte !
Een gek dec' 'k blozen ! Schande en schuld bedekken mij !
Uw werk is 't en gij hebt nog moed tot spotternij !
Slechts tot vermaak diende ik! 't Was iets zoolang 'k bekoorde!
Gevloekt zij hij die 't zel, getrapt wordt zij die 't hoorde!
En die gij trappen durft had eer op zachtheid recht
Als een vergoeding voor wat elk haar nu ontzegt .
Maar 'k eindig. 'k Overtref licht nO nog uw verwachting .
Mijn trots verheft zich aan den voet van uw verachting ;
De klacht verstomt, een kracht ontwaakt : de haat misschien .
Niet hooren zult gij meer maar wel mij wederzien.
'k Ga naar de dooden ; maar voordat ik hen genake,
Omwindle ik in mijn asch, nog rookende, mijn wrake
En draag ik haar de vlam der gloende houtmijt nit,
Zooals de tijger zijn reeds lang beloerden buit ;
'k Doorwaad den Styx : 'k roep al wat haten kan ten strijde ;
Ik breng de gansche Hel als bijstand mij ter zijde,
En grijpt de scherpe klauw van 't ongeluk u aan,
Dan zal in 't uur der vrees mijn schimme naast u staan !
Vaarwel !

(Zich afwendend.)
Grijp thands mij aan, Gerechtigheid der Go den!
Brutus sprak 't vonnis, heeft de boete mij geboden .
'k Ben haar mij zelv' verplicht, reeds lang, reeds van den stond,
Dat 'k dien nietswaardige mijn liefde waardig vond .

(Zij aaat heen .)
sEXTUS, alleen .
Ga, zoek bij Pluto hulp en troost voor schuld en schande .
Maar ik . ., een zachtren God breng ik mijn offerande !
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III.
SEXTUS. D E SIBYLLE .

(Z~j is gesluierd en in het zwart gekleed. Zl draagt drie perka-menten rollen onder den arm en een lamp in de hand.)
DE SIBYLLE .

Sextus
SEXTUS .

Wat wilt gij ? Wat beduidt dat perkament ?
Waarom draagt gij die lamp? Vertel mij wie u zendt.
Dat zwarte kleed en floers - mees t mom voor 't kwaad gewisse boet u gelijken op een telg der duisternisse .
DE SIBYLLE .

Sextus!
SEXTUS.

Uw tongval is als van een vreemde.
DE SIBYLLE .

Ik kom
Van ver . Mij zendt een God van nit zijn Heiligdom .
'k Verschijn in naam der Goon en als Hun bode aan alien,
Die aan een duistren geest ten speelbal zijn vervallen .
Ik treed een dag slechts voor den schrikbren klokslag uit,
Die 't lot eens Staats beslist en gants een tijdperk sluit .
SEXTUS.

Gij komt . . ?
DE SIBYLLE .

Van Cumoe .
SEXTUS.

En uw naam is . . ?
DE SIBYLLE .

De Sibylle .
In deze rollen uit 't Onwrikbaar Lot zijn wille .
Een God let d' inhoud mij in 't brein, door Hem ontboeid
In oorden ver van bier, door andre zee besproeid .
Waarom dit floers, die rol, die lamp, zoo vroegt ge . Luister!
'k Draag 't floers, omdat altoos de toekomst schuilt in 't duister ;
Die rollen perkament om ze alle u aan to bien ;
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En eindelijk die lamp . . . dat blijkt u straks misschien .
Lees !
(Z~V biedt Sextus een rol aan en zet haar lamp op de bronzen
drievoet rechts neer .)
SEXTUS, lezend

,,'t Jaar twee honderd vier en veertig . Room' ziet beiden :
,,Een strijden zonder zege, een zege zonder strijden ."
(tot de Sibylle)
Op een punt spreekt ge waar, is 't feit alree geschied .
Wij staan voor Ardea en zegevieren niet .
Maar wie de vijand, op wien Rome zegepralen
En, volgens u, zoo licht een zege zal behalen
Zelfs zonder kampstrijd ?
DE SIBYLLE.

Lees !
SEXTUS .

Uw toon heeft to veel stouts!
DE SIBYLLE .

Neem deze rollen voor drie honderd stukken gouds .
BRUTUS .

Drie honderd! Voor die som laat 'k drie paleizen bouwen .
DE SIBYLLE .

Wat is dat, dwaas, waar 't geldt zich Rome to behouen
Gij wilt niet ?
SEXTUS .

Neen .
(De Sibylle neemt een der rollen die zk behouden heeft en steekt
die aan het licht van haar lamp in den brand .)
Wat doet ge ?
DE SIBYLLE .

Ik toon, zoo als 'k beloofde, u aan,
Het doel van deze lamp . - Thands kunt ge verder gaan .
Volbracht is 't! Dwaze, die voor 't laagste buigt de knien
En 't goudstuk hooger stelt dan 's Noodlots profecien ;
Die in der tijden nacht den voet onzeker richt,
Toch wreevlig omkeert en zich afwendt van het licht
Dat een gewijde hand ontstak . Lees, bij uw leven !
SEXTUS.

,,Wanneer de dag verschijnt, zoo staat omboog geschreven,
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„Op vijf na, laatst' der maand, Luperkus toegewijd,
,,En die haar naam ontleent aan 't meel met zout bereid,
,,Dat door een liktor ten altare wordt gedragen . . .
(de lezing stakend.)
Dat's deze maand .
DE SIBYLLE .

Zoo is 't .
SEXTUS .

,,Op vijf na, laatst der dagen . . ."
Dat 's morgen .
DE SIBYLLE,

Joist .
sEXTUS, lezend.

,,Dar gloeit een heilloos vuur
,,In 't hart eens Vorstenzoons en slaat des Noodlots uur
,,Voor 't Koningschap ." Gij durft veel zeggen . . . mij braveeren . . !
DR SIBYLLE .

Niet ik, maar 't Noodlot spreekt en 't wil u daarbij leeren .
SEXTUS.

Ik andwoord op de les : de dreiging vindt mij koel .
Zij koom van mensch of God, 'k blijf streven naar mijn doel .
Trek d' afaelegden weg weer over, wichlaresse !
Ik zie de plompe list in de aangeboden lesse .
Gij zijt niet de Sibylle, eer een bedriegster! Ga!
Het sluw geleende kleed misleidde me bijna .
Stom is Apollo . Een verbolgne wil zich wreken .
Zij laat, in naam eens Gods, verzonnen woorden spreken,
En haar verslagen schoon, dat 'k lang geleden prees,
Hoopt de verjaagde min to lokken door de vrees .
Ga, beedlares, en zeg aan wie u heeft gezonden,
Dat gij Prins Sextus niet vreesachtig hebt gevonden .
DE SIBYLLE, op beide rollen duidend.

Wilt gij die rollen voor drie honderd . . ?
SEXTUS, smadel~rk.

Veel to dour!
DE SIBYLLE, de rol die in haar hand is gebleven in

de vlam houdend.
Zoo volg, profetiesch woord, uw broeder na in 't vuur
Wien Zeus verderven wil - ook dit is niet in ij n vinding! Zendt hij als eerst geschenk : den hoogmoed en verblinding .
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IV .
De vorigen, sULPICIUS .
SULPICIUS, tot Sextus,

't Is nacht .
SEXTUS .

Vertrekken wij !
V.
De vorigen, 13RUTUS .
BRUTUS,

Ik ga naar 't kamp terug.
Vergezelt ge mij ?
SEXTUS .

Nog niet . Ge zijt me thands to v1ug .
Mij wacht nog arbeid hier .
BRUTUS .

Laat Rome oplettend wezen !
Een Vorst, die leisg loopt, doet den onderdaan al vreezen,
En een die arbeidt is nog veel gevaarlijker!
SEXTUS,

Dwaashoofd, betoom uw tong! Pas op, gij gaat to ver .
BRUTUS .

Blijf kalm . Wij zijn bestemd elkander aan to vullen .
Wat wij, zijn we Ben, nog groots to voorschijn brengen zullen !
Ik vind bij u de scherts, waarom gij lacht bij mij .
Gij levert steeds de stof, ik slechts den vorm daarbij .
Wij beiden maken dus Ben stel volkomen dwaasheid !
Ik spreek zooals gij doet, elk feit, waarover '•t waas leit
Van uw persoonlijkheid vervoert mij zoo als nu,
En nimmer raaskal 'k meer dan wen ik spreek van u .
SEXTUS .

Wensch dan u zelv' geluk ! Ge erlangt een nieuwe stoffe
Nu 'k u verlaten ga,
(op de Sibylle wj/zend)
Zie deze met haar doffe',
Roetzwarten mantel en die walmende flambouw,
Alsof ze zich daarmei ter deeg berooken wou .
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Ze is een zottin ; rond zwerft ze op onvermoeide voeten,
Wis in de zoete hoop een zottre nog to ontmoeten .
Gij moogt u meten met elkair als van een maat!
'k Weet niet wie van u bei het wint in zottepraat .
(Tot de Sibylle en haar de rol teruggevend, die hij tot dusverre b
zich hield.)
Slavin of wichlares, verbrand deze ook tot assche
Als dat u lust!
(Sulpicius wenkende le vertrekken .)
Dat ons Aurora niet verrasse
VI .
BRUTUS, DE SIBYLLE .
DE SIBYLLE, SextuS naoogende .

IJl voort, hoovaardig man, den laagsten hartstocht veil!
(tot Brutus, als profetesse .)
Heil, eerste konsul der Romeinen, Brutus, heil !
Zoo vaak ge wenschen moogt dat u een God gedenke,
Raadpleeg dan deze rol - u biP 'k haar ten geschenke .

VIERDE BEDR .IJF .
De woning van Tarquinius Collatinus . Derors als van het eerste
bedr~f. Het is nacht.
I.
LUCRETIA, DE VOEDSTER, LAODICEE ; Slavinnen .
DE VOEDSTER, tot de slavinnen.

Gunt nog de hand geen rust! Laat niet de draden los !
Voort, meisjens, rept u wat 1 Windt garen op then klos
Gij, die de draden vlecht door 't kruisen van de naalden,
Zie op de vingren toe, die licht bij 't praten dwaalden .
Dat maze aan maaz' zich voeg en 't weefsel zich verbreed
Als onder 's werksters oog ; vooral dat krijgsmanskleed
Zij dra voltooid I
LUCRETIA.

Het is des krijgsmans beste wapen
Als hij, wat vaak gebeurt, in 't open veld moet slapen .
Zorgt dus dat 't hem geword' door vlijtige' arbeid . . . Maar . . .
'k Ben zonderling to moe . . . bet is mij soms, als waar'
Me een ramp nabij . . . ik zie een wolk, die me als omwaerelt !'
Weet gij iets van bet kamp ? I k leef niet in de waereld
'k Hoor dus haar stemmen niet . Gij ziet en hoort veel meet .
Och, velen gaan ten strijde en keeren nimmer weer,
Als eens mijn echtgenoot . . ! Hebt ge iets van hem vernomen
Of van een aanval soms, die kostbaar bleed deed stroomen ?
DE VOEDSTER .

Bedaar, wees kalm, mijn kind! Waarom u dus gekweld?
Ge ziet, geloof me, uw man dra keeren als een held
En overwinnaar, die, met rijken buit beladen,
U hier de glorie en de vrucht hrengt van zijn daden .

LUCRETIA .

68o

Gestreden moge er zijn, maar 't krijgsgevaar, het schaadt
Den hoogre minder dan d' eenvoudigen soldaat .
LUCRETIA .

Ta, als de hoogre laf of angstig is to moede ;
Maar Collatinus schuilt niet weg in de achterhoede .
Hij maakt van de oneer zich geen schild . Veeleer een gids
Der zijnen, hun vooraan, strijdt hij aan aller spits .
Moorddadiger de krijg voor hem dus dan elk ander!
Toch zag ik liever hem gedood op d' oorlogstander
Dan in den rug gewond . . . Helaas, wat angst verscheurt
Mij 't hart . Hoor, voedster, toe naar wat er is gebeurd!
DE VOEDSTER .

Ik hoor, lief kind ! Ja, ja, 't is wijsheid to gelooven,
Dat teeknen de echoos zijn der Goden van daarboven !
LUCRETIA .

Ik hoorde hondgehuil .
DE VOEDSTER .

Een teeken van den dood .
LUCRETIA .

't Was gister nacht ; de wind gierde om het huis en foot
En steende en klaagde als waar 't de stem eens menschen,
Soms stokkende in haar kracht of stikkende in haar wenschen .
DE VOEDSTER .

Een teeken is 't van rouw .
LUCRETIA,

Schoon we in den winter zijn
Doorflitste 't grauwe zwerk een roode schemersehijn.
DE VOEDSTER .

Een teeken is 't van bloed .
LUCRETIA .

Ja, 't is de voorbereiding
Tot een verschriklijke en eerlang to ontvangen tijding!
DE VOEDSTER.

.Neen, neen, 't betreft nu niet uw aangebeden held .
H i e r kwam de dreiging en h i e r treft ze ook wie zij geldt .
Behoeden ons de Goon ! Wie hier nog twijflen konde !
't Is hier! Voor een van ons slaat de allerlaatste stonde .
LUCRETIA.

Ik trad mijn kamer uit, 't was straks, toen plotseling

LUCRETIA.

681

De dear, die als altijd gemaklijk openging,
Hoewel geen windtjen zuisde, als in haar sponning ketste,
Mijn hand terug stiet en mijn linker enkel kwetste .
DR VOEDSTER .

Zorg dus niet uit to gaan ; want hieruit blijkt vooral,
Dat 't dreigende gevaar van buites komen zal .
LUCRETIA .

Fen ijdel pogen is 't zoo'n vijand to overwinnen !
t Gevaar dringt in 't geheim met ons de woning binnen .
Hoor verder! 'k Had van nacht een vreeselijken droom,
Die mij nog gants vervult en ziel en lichaam loom
En krachtloos maakt. Tracht dien, gij kunt bet, to verklaren .
DE VOEDSTER .

't Zijn hooge krachten, die bij 't slapen ons omwaren .
Den droom zendt Jupiter als voorb8 tot ons of
Van wat gebeuren zal hetzij tot loon of straf .
Vertel mij d' uwen dus, dien voorbo u gezonden,
En 'k zal u melden wat een God u wil verkonden .
LUCRETIA .

't Was me of 'k een heilge plaats in Rome binnentrad,
Een menigte me omstuwde en of de gantsche stad
Daarheen waar leeggestroomd . 't Was of de tempelwanden
Den saAmgedrongen hoop steeds moeilijker omspanden,
Maar zich verwijdden . Daar verrees een priester, daar
Het offerdier, gereed voor Romulus' altaar,
Den huid met zout en meel besprengd, den kop, begoten
Met wijn ter plaatse waar de horens zijn gesproten .
Daar sprak de priester na bet plengen van den wijn
,,Neem 't offer, God, dat Rome op aard bet grootst moog zijn!"
Hij zweeg ; elk trilde van ontroering ; 't gold toch Romen!
Maar eensklaps werd een stem, een dondrende, vernomen .
De drempel dreunde. ,Weg, voort, van mij weg dien stier
„ Wat is Mij 't vuile bloed van 't grove en logge dier!
,,'kWil menschenbloed!" De stier was plotseling verdwenen . . .
lk zie mij in zijn plaats, 't yolk, deinende om mij henen,
Het mes gereed . . Daar ginds - mijn oog volgt een onzichtbrendwang-Kruipt nit een pijler, die zich open buigt, een slang
Zij schuifelt langs 't plaveisel voort, haar ringen
Ontplooiend, langzaam, als gewis de prooi to omkringen,
Mij naadrend, naadrend steeds . . ! Geen redding . . ! 'k Sta alleen !
Daar naakt ze en slaat me om 't lijf de ijskoude wrongen been .
'k Voel 't hair mij stoplen, 't vleesch bij die omstrengling lillen,
D' aAm stokken in mijn keel en 't hart in 't harte trillen
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'k Wil mij verroeren, mij bevrijden - ijdel is 't!
Het monster wringt en perst, zijn bibbrende angel sist,
Terwijl zijn oog bet mijn bemeestert en omvademt,
Zijn opgesperde bek me een graflucht tegen ademt,
En de angel trillend me over hals en schouder Bleed,
Als tastend naar een plek voor d' aan to brengen beet .
Toen . . . zag ik Diets meer . . . nietsy geen priester, yolk of wachter . .
Mijn moordnaar bleek gevlucht, maar liet zijn wapen achter,
Dat me in den boezem stak . Doch, wonder, uit bet bloed,
Dat nit mijn wonde droop en met een purpren gloed
Den vloer betintte, werd een krijgerschaar geboren,
In rijen, sadmgeprest als 't koren in de voren,
En ieder krijger, van gestalte hoog en fier,
Droeg in de forsche vuist als standerd en banier,
Een spietse van metaal, waarop een gouden arend,
Met dreigend bloedrood oog naar elke windstreek starend.
'k Werd wakker : dits vervuld van wat ik zag dien nacht,
Dat 'k nog de koude vlijm in 't hart to voelen dacht,
Zelfs nu nog voel . Wat spelt die droom mij? De ongenade
Der Goon?
DE VOEDSTER .

Dat ik mij, voor ik andwoord geef, berade!
Intusschen wenschte ik wel - de zang deert d' arbeid Diet,
Maar maakt dien veeleer licht - dat een of ander lied
Van wie de Muzen dient de stilte een wijl mocht breken
En u vervroolijke tot 'k weer u toe kan spreken .
(Zich tot Laodicee keerende .)
Vervul dien wensch, gij, die aan bet loniesch strand
Het liebt zaagt en de Her mocht tokklen aan de hand
Der Grieksche Muze ! Doe uw oude zangen hooren,
Maar naar latijnschen trant, geschikt dus voor onze ooren!
(Laodicee rijst op en neent de aan den wand hangende her .)
LAQUICEE .

Zwijgende koning van menschen en goden,
Slaap, als een trooster zoo dikwijls gezocht,
't Kloppende brein is de vijand ontvloden,
Drupt ge nit uw urne bet rustbrengend vocht!
Heerlijk de nacht, als alom op de heuvlen
't Woud, dat ze dekt, nit vol leven, ontwaakt,
Kudden van hinden van tederheid keuvlen,
Zelfs de allerschuwste de vlakte genaakt !
Van de Godin, Koninginne der wouden,
Vreezen zij 's nachts Diet de snorrende pijl,
Want, door Endymions armen weerhouden .

LUCRETIA .
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Sluimert Diane als een stervlinge een wijl .
Zoet is de slaap na bet driftige pogen,
Zoeter, naar 't streven was hooger en grootsch ;
Maar hoe veel tranen gij ook kondet droogen .
Zoon van den nacht, gij zijt broeder des doods!
Vaak met een glimlach ter ruste gezonken,
Zijn er in 't rijk van de schimmen ontwaakt,
Vdor nog de liefde een vaarwel had geschonken . .
Voor nog de vriendschap ter hulp was genaakt . .
DE VOEDSTER .

:Zwijg, ongelukkige, zwijg, gij verdient slechts toren
LAODICEE .

'k Had gaarne woorden zonder tranen u doen hooren ;
Vergeefs ! Een vreemde macht beheerscht mij . . !
DE VOEDSTER, Lucretiaas hand vattend.

Laat ons gaan!
LUCRETIA,

Geduchte teekenen, wat onheil zegt gij me aan
II .
De vorigen, SEXTUS, SULPICIUS .
SEXTUS .

Lucretia! . . . Maar welk een schrik! Van waar die vreeze?
't Is of 'k op uw gelaat de heftigste onrust leze !
Ik ben geen onheilsbd . Bedaar! Ik ben een vriend,
Die op uw dorpel eer een blijden lath verdient .
LUCRETIA .

Mijn gast, vergeef mij . . ! Maar uw onverwachte schreden
Doorschokten mijn gemoed, door zielsangst moe gestreden .
Wees welkom niet to min !
SEXTUS .

De tijd is ongepast,
Maar 'k had de keuze niet . Toch wilde ik gaarn den last,
Mij vriendlijk opgelegd, ten spoedigste volbrengen
En in de tijding die ik breng een heilgroet mengen
Van Collatinus,
LUCRETIA .

Hoe! . . . wat is uw goedheid groot!
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LUCRETIA.

Wees wel gedankt ! Wat doet, wat wil mijn echtgenoot ?
Gezegend zij uw kojnst! Werd er gestreden? Moedig
Hield Collatinus zich, niet waar? . . . Verhaal 't mij . . . spoedig!
SEXTUS.

'k Voldoe uw ongeduld, maar zend uw vrouwen heen . . .
Wat 'k heb to zeggen zeg ik 't best tot u alleen .
LUCRETIA .

Verlaat ons, voedster, en neem de andren met u mede !
SEXTUS.

Sulpicius, ga ook !
DE VOEDSTER .

Gij, Goden, schenkt haar vrede!
III .
LUCRETIA, SEXTUS.

LUCRETIA .

Ik luister .
SEXTUS .

Hoe uw man bevoorrecht is !
LUCRETIA.

Begin . . .
SEXTUS .

Wat schat houdt Noodlots urn voor hem, gelukkige, in !
Wat goud Auroraas schoot, om 't op zijn pad to strooien
Wat witte dagen voor den gunstling in de plooien
Van 't purpren lichtkleed! Een Godinne, goed en hoog,
Wierp wis bij zijn geboorte op hem een gunstig oog .
Wat schat, Lucretia, zou men den man benijden
Wien gij uw teerheid schenkt? Wie kent meer moed tot strijden
Dan bij, voor wien uw hart, als gold het eenen maar,
Onrustig klopt reeds bij het dreigen van gevaar .
Geen weet zich eer een weg ter zegepraal to banen
Dan die, keert hij gewond, de balsem van uw tranen,
Of siert de lauwerkrans des overwinnaars hem,
Een druk voelt uwer hand, 't gevlei hoort uwer stem ! . . .
Hoe gaarne ruilde ik niet mijn koninklijk vermogen
Voor slechts een blijden blik van uw betooverende oogen,
't Sneeuwwit en purpren kleed, dat mij mijn afkomst geeft,
Voor 't nederig gewaad dat hier uw vinger weeft!

6$5

LUCRETIA .

Waar' zulk een voorrecht, zulk een zeldzaam, mij gegeven,
'k Zou, als de vrek doet voor zijn schat, slechts daarvoor ]even,
En ik, als 't zoete licht mij wenkte van uw' lamp,
Gaf niet de voorkeur aan een vooze rust in 't kamp .
LUCRETIA.

Sextus, waar Rome spreekt heeft elk Romein to buigen .
Van alles of to staan en blij 't nog toe to juichen .
Dat Rome 't nemen wil' Zoo doet mijn man . . . Maar laat
Mij hooren . . . bracht gij niet een boodschap . . ?
SEXTUS .

In der daad .
'k Herinner bet mij weer . 'k Was 't waarlijk gants vergeten .
Ik ben ook meer ontroerd dan nog mijn taal doet weten .
Lucretia, ik buig bewonderend de knie
Voor alles wat ik hoor, bij alles wat ik zie :
D'alouden bouwstijl van dit huis, den indruk wekkend
Of Vestaas reinheid, huis- en slaapzaal als doortrekkend,
Hier woont ; den stillen haard, die dartle weelde weert,
Waar niets alzoo den groet der goede Huisgoon deert ;
Dat vlas, dat spinnewiel, dat ernstig licht der lampen,
Waarbij zoo vaak de vlijt den slaap wist to bekampen
En Pallas, die zoo gaarne in stilte nederdaalt
Waar 't zachte vredig licht van eerlijke' arbeid straalt,
U wis bezoekt, en dan u ziende in zulk een midden,
De vrees voedt, dat men u in haar plaats zal aanbidden !
Wat 'k voel vertolkt geen taal . Geschokt, verschrikt, ontroerd,
Is 't mij of ik den woon der Goon ben ingevoerd
En gij mij daar verschijnt als heilige Godinne,
De hemelkroon op 't hoofd, zelfs a 1 I e r koninginne !
LUCRETIA.

Mlaar wat wil mijn gemaal? Gij komt voor hem alleen .
Spreek dan van hem ! Wat heeft hij mij to zeggen ?
SEXTUS .

Neen,
Ik kom hier niet voor hem .
LUCRETIA.

Waarom dan hier gekomen ?
Gij zeidet toch . . ?
SEXTUS .

Dat me iets gewichtigs bracht naar Romen :
Dat ik . . . maar 'k veins niet meer! 'k Doel rechtstreeks op bet wit
Wat gaat mij 't leger aan of Ardeaas bezit ?
46
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LUCRETIA.

Wat Collatinus, wat of Rome gaat verloren?
Omdat ik u bemin, en gij mij moet behooren
Kom 'k bier .
LUCRETIA .
Gerechte Goon !
SEXTUS .
Ja, ik bemin u. Duld
Dat 'k u in woorden schets wat mij bet hart vervult .
Van 't oogenblik dat ik u zag bij uw slavinnen Uw eigen echtgenoot geleidde mij naar binnen
En dat een oogblik zoo bet hart bemeestren kan
Ik dank bet aan den trots en hoogmoed van uw man Volgt mij uw beeld gestaag . Hoe ook daartegen strijdend,
'k Zie slechts Lucretia, zich aan den arbeid wijdend .
Al ben ik ver van u, 'k sla van nabij u gi
Waar 'k hen, of 'k wake of slape, ik zie Lucretia .
Ik heb geworsteld - maar geen nieuwe kracht kan 'k gaderen .
'k Bied dus Been weerstand meer : Venus doorgloeit mijn aderen .
Als de gekwetste wolf des jagers scherpen spriet,
Zoo draag 'k Cupidoos pijl - het vluchten baat mij niet .
En ik begrijp dat 't vuur, to tempren noch to keeren,
Moet worden uitgedoofd of dat 't mij zal verteeren .
(Lucretia, die een streng gelaat getoond heeft gedurende Sextus
verklaring, maakt een beweging of ze spreken wil.)
Een oogwenk nog geduld! Aan 't Hemelsche gewoon,
Weest gij een lage min, als ze u wierd aangeboon,
Gewis gebelgd terug ; u, die in zonlicht wandelt,
Niet slechts de Goden kent, maar naar Hun wetten handelt,
U waar de veinzerij een gruwel als de schuld 1
Welnu dan : Romes kracht moet telkens aangevuld
En een onvruchtbare echt verkleint haar tal soldaten .
Daartegen waakt de Wet Gij kunt u scheiden laten
Als vrouwe zonder kroost, gewis, uw echtgenoot
Zou 't moeten dulden als mijn vader 't hem gebood .
Ook ik heb 't zelfde recht : dus uit een dubbel scheiden
Wast Rome kracht wellicht, en vrijheid voor ons beiden .
(Lucretia maakt nagmaals een beweging .)
Waarom niet? Waar 't u leed zoo gij then man verliet?
Bemint gij dan . . . een dwerg? Gij moogt, gij kunt dat niet .
Slechts een gelijke wordt bemind . Kan h ij dat wezen,
H ij, zonder onze gunst onmachtig en vergeten ?
Uw hart vraagt 't allerhoogste en heeft nog recht op meer.
Neen, gij vereert in hem alleen uw eigene eer .
E e n woord nog ! Alles kan en wil 'k a openbaren !

LUCRETIA .

Mijn vader drukt zijn kroon mij eenmaal op de hairen ;
Want ik begrijp hem, ik, zooals niet een 't vermoogt .
Ik slechts voltooi 't gebouw, dat hij to stichten poogt .
Bedriege u niet de schijn van mijn lichtzinnig leven !
De uitspatting dient mijn doel . Ik wil een voorbeeld geven,
Dat, zoo 't gevolgd wordt, de Romeinen het geluk
Doen vinden onder 't zwaar maar rijk bebloemde juk .
Wel heerlijk de oppermacht, hoe zij ook zij verkregen,
Als 't wenken van een hand er duizend doet bewegen ;
E e n wil zich iedre grens en elken hand ontwringt
En met een enkel woord elkeen tot zwijgen dwingt!
Zich zelv' genoeg to zijn als de eenige onder velen !
Die macht, Lucretia, ik wil haar met u deelen .
Wat 'k nastreef is geen beeld, gebootst in ijdlen rook :
Mijn vader denkt als ik ; wat ik wil wil h ij ook .
Ik doe als hij mijn wil als eengen gids erkennen,
Leer Rome wichlaarskunst en kiezingsrecht ontwennen .
'k Zal Koning zijn als hij, gij Koningin, zoo groot
En machtig . .
LUCRETIA,

(Z~V keeft na de eerste ontroering koud geluisterd .)
Neen, ik blijf een eerlijk echtgenoot .
'k Dacht niet, en daarom dwong 'k mijn oor zich niet to sluiten,
Dat zulk een zwart verraad zich dus zou durven uiten ;
Dat een verwant, een vriend, een gast, zich aan de vrouw
Zijns gastheers en zijns vriends zoo zeer vergrijpen zou,
En, vriendelijk genood om disch en dak to deelen,
Naar binnen treden dorst om 't kostlijkst er to stelen .
Maar gij bedriegt u gants . 'k Bemin mijn echtgenoot
En uw minachtend woord maakt hem niet minder groot .
Hij zou niet kunnen doen wat gij hebt durven wagen .
Hij staat ver boven u . . I 'k Zal dus ~ geen scheiding vragen,
Niet slechts wijl 't misdaad waar to seheiden van mijn man,
Maar ook wijl 'k zonder hem niet leven wil en kan .
'k Voig u niet op 't gebied van 't politieke leven
't Beheer van Stad en Staat is me immer vreemd gebleven,
Maar als 'k u goed begrijp dan wildet gij . . . dan was 't
Wat noch een goeden Vorst, noch een goed burger past .
De zeden reinigen is beter dan bederven ;
Nieuw leven kiemen doen dan 't levende doen sterven .
Geen deel wil 'k van de macht die gij u zelv' bereidt .
V e r d i e n daarvan 't bezit door grootere eerlijkheid !
Vaarwel !
SEXTUS .

Ge ontvlucht . . ?
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LUCRETIA .

Een nieuwe krenking . . . nieuwe wonders_
SEXTUS.

Bij de gastvrijheid, blijf
LUCRETIA .

Hebt gij die niet geschonden ?
SEXTUS .

Bij mijne 1 iefde . .1
LUCRETIA .

Op nieuw ? Bezoedelt gij me w e b r ?
SEXTUS .

Vrees dan mijn wanhoop, vrees' . . !
LUCRETIA .

lk vrees mijn schande meer .
lk ga . . .
SEXTUS, met stemverheffzng en op dreigenden Loon .

Neen, blijf !
(Een oogenblik van stilte . Lucretia, versclzrikt, maar vol hoogheid_
Sextus, door haar blik beheerseht, laat zijn dreigen tot eerbied'
overgaan .)
Vrees niet, gij heilige echtgenoote!
Mijn masker valt. 'k Beken 't : ik reik niet tot uw grootte ;
lk achtte de eerste proef, die gij met roem doorstondt,
Voor blijvend eerbetoon nog Been voldoenden grond .
Wat 'k waarnam in mijn huis en bij vele andre vrouwen,
Het kwetste mijn geloof, bet doodde mijn vertrouwen ;
Maar nu ten tweeden maal gij d' argwaan nederbuigt
En tot vereering dwingt, nu ben ik overtuigd .
'k Zal Collatinus en ook bun, die hem verzelden,
De tweede zegepraal die gij behaaldet melden .
LUCRETIA .

Sextus, 'k neem voor uw eer als waar aan wat gij zegt.
Maar wien ontleendet gij tot zulk een proef bet recht ?
Doch 't zij . Onkieschheid waar 't nog larger bier to toeven .
(Zzi gaat heen.')

LUCRETIA .

IV.
Deze Jdaat naar Sextus op den voorgrond.
Een slaaf, die op den aehtergrond hlijft .

SEXTUS, SULPICIUS .

SEX'IUS,

verward.

Gij daar, Sulpicius ? Ik zal uw hulp behoeven .
Zijt gij gereed ?
SULPICIUS.

Ja, Heer !
SEXTUS .

Waarop zegt gij dat ja ?
Dat gij gereed zijt, niet? Ik denke er over na!

(Zich herstellind.)
Vergeefs verbaze ik mij, hitse ik mij aan tot toren !
Nu 'k alles durven muet schijnt me alle kracht verloren
Gij zaagt ook niet als ik wat wondre majesteit,
Toen zij zich dacht gekwetst, die vrouw heeft overspreid ;
Wat hoogheid, door haar schoon verdubbeld in gehalte,
De schrik en de afschuw legde in bonding en gestalte .
Verheven toren vlamde en gloeide er in haar oog,
Waarvoor mijn hoogmoed zich verslagen nederboog .
Haar zwijgen woog mij op de tong, niet meer bij machte,
De dienares to zijn der kiemende gedachte .
Ik kwarn als meerdre : haar to boeien Was mijn doel,
En 'k werd geboeid door een mij onbekend gevoel
Van schaamte . Wat toch schonk der kuischheid zulk vermogen,
Dat voor een blik mijn trots, mijn stoutheid heeft gebogen ?
SULPICIUS .

Ze zij de mijne, ik wil 't, klonlc 't overmoedig schier .
En u ontzonk de moed !
SEXTUS.

Maar ook, wat is zij fier!
SULPICIUS .

Uw heftig ongeduld wist niet van zich to toomen,
creep naar de vrucht voor zij tot rijpheid was gekomen
En wijkt thands weerloos van een oogblik overheerd ?
Gij neemt de neerlaag aan ? Welnu, teruggekeerd,
Gevlucht . . !
SEXTUS.

Blijf nog! Ik ben niet angstig van nature,
En toch een vreemd gevoel doorschokt mij in deze ure .
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LUCRETIA .

Een wondere echo van vermaan en jammerklacht
Doorzuist, doortrilt, doorbruischt de stilte van den nacht !
Die sombere Sibylle ! Of zij me op nieuw komt storen,
Nogmaals haar logens doet weergalmen in mijn ooren !
Schuilt in dien duistren hoek een echo? Welk een hand
Schrijft als met viammend schrift mijn uaam daar aan den wan
En tracht me er voortgezweept door furien to malen . . ?
Sulpicius, hoe ver vizioenen of doen dwalen !
Was 't niet of 'k straks een schim mij wenken zag . .?
Daar ginds . . ! Tulliaas schim, die mij bedreigde . . ! Lach
Sulpicius, als ik, om zulke zotternijen !
Tullia zal dit our als meestal zich vermeien
In 't zoetste fluitgekweel, of, zoo ze al de oogen sloot,
Zal 't zijn in d' arm des slaaps en niet in dien der dood .
Verbeelding . . ! logen ! Niets als logen ! Maar al spuwde
De Hel haar monsters nit naar boven, en al stuwde
Zij ze alien op mij aan, 'k volhard . . . ik pleeg de daad ! .
Sibylle, schimmen. komt ! Ik tart, 'k trotseer uw haat !

VIJFDE BEDRIJF .
De waning van Tarquinius Collatinus . Dezelfde decors als in het
vorig bedr~f. Vier zelels ; drie daarvan sin ingenomen door Collatinus, Valerius en Brutus ; de vierde is onbezet . Het is dag.
I.
rOLLATINUS, BRUTUS, VALERIUS, alien gezeten .
VALERIUS,

Collatinus op den opengebleven zetel wijzende .

Voor wien is deze plaats bestemd? Hebt ge ook vernomen
Of andren buiten ons genood zijn hier to komen ?
COLLATINUS .

Neen, alles is mij vreemd . Zie 'k goed . . ? daar nadert . . ? ja
'k Dwaal niet . . . de vader is 't van mijn Lucretia.
(Lucretius, een grijzaart, treedt op ; allen r~Vzen op .)
II .
De vorigen,

LUCRETIUS .

LUCRETIUS.

Stelt, kindren, mij gerust ! Wat drukten om mij henen !
Wat is hier omgegaan ? Kom ik to last ? Mijn beenen
Zijn stram van d' ouderdom . . .
(Hij zet zich neder . De anderen blijven staande en omringen hem .)
'k Leef ginds in diepe rust ;
Want noodig ben 'k hier niet, daar ben 'k mij van bewust .
Eens heb 'k mijn land gediend, maar - wie zou 't hun misgunnen ? lk laat dat over thands aan wie het beter kunnen .
Daar kreeg ik straks 't bericht - nauw kleurde 't morgenrood -

LUCRETIA .
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Dat herwaards mijn lief kind mij daadlijk opontbood .
Zegt, weet gij wat er is ?
COLLATINUS.

Neen, eerbiedwaarde vader !
Wij alien zijn als gij ; geen onzer weet iets nader.
Deze ochtend kreeg ook ik een boodschap, om hierheen
Te komen, en met spoed en daarbij niet alleen .
Lucretia, zoo als haar bd me haastig meldde,
Verzocht, dat Brutus me op de reize vergezelde
En bovendien een vriend, die Brutus kiezen zou ;
Dat was Valerius, Maar met wat doel mijn vrouw
Dit alles zoo bestelde en of 't iets droefs of blijde,
lets groots of kteins betreft, ik weet bet niet . Zij zeide
Haar bier to wachten, en bevonden we ons bijeen,
Dan zou zij komen .
VALERIUS .

'k Hoor haar tred

-

zij komt bier been .

De vorigen ; LUCRETIA . Een zwarte sluier is over haar
kleederen geworjen .
LUCRETIUS, die opgestaan is en naar Lucretia toetreedt .
Wat ? met losbangend hair! 't Hoofd buigend naar beneden !
Wat schriklijk feit plooide u dat rouwkleed om de leden ?
Mijn dochter ! Ach, gij zwijgt! Hoe, tranen ? droogt ze gauw
Gij schreit . . . ? Om wie ?
LUCRETIA, na eenig zwijgen .

Mij zelv' . Ik draag mijn eigen route,
Dien mijner eer.
COLLATINUS .

Wat boor 'k ! Mijn reine en immer groote,
Mijn aangebeden vrouw . . !
LUCRETIA .

Niet meer uw echtgenoote .
Uw vrouw is dood.
COLLATINUS .

Mijn vrouw . . . ?
LUCRETIA.

Al stierf bet lichaam Diet
Wat of dat baat als de aam der reinheid bet verliet !

693

LUCRETIA .

Mijn lichaam is bevlekt . Wat h i e r viol kan nooit rijzen .
Maar toch mijn ziel bleef rein en 'k zal u dat bewijzen .
Hoor, Collatinus, boor, mijn vader, wat ik lij !
(O) den naam van 7unius drukkend .)
Gij, Junius, boor 't ook ! Valerius, ook gij 1
Zweert bij uw rechterhandi bij Zeus en Pluto beiden,
Zweert me alien, dat de wraak de misdaad zal geleiden
ALLEN, de rechterhand uitstrekkend.

Wij zweeren 't u!
LUCRETIA .

Treft dan den zoon des Konings! Hij
Ontboeide tegen mij deez sformwind - tegen mij
En ook zich zelven als ge moed hebt !
BRUT(?S, half luid .

Dag der wrake,
Uw ochtend gloort!
COLLATINUS .

Sextus, de ellendige !
VALERIUS .

Ter zake !
Meld ons wat is geschied!
LUCRETIA .

De logen op de tong
Kwam bij, 't was donkey, bier . Hij heette een bode en drong
Zich op als Bast . . .
COLLATINUS .

Ga voort .
LUCRETIA .

Van nacht - ik was reeds slapend Trad bij mijn slaapzale in . . . 'k Rees op . . . hij was gewapend . . .
En roept, terwijl me op 't hart de punt van 't wapen snerpt
„'k Dood u, Lucretia, zoo ge u niet onderwerpt,
,,En 't staal, dat u doorboort, doorboort den jongling mede,
,,Dien 'k ginder wachten liet en heensleep naar uw stede
,,En u in de armen leg . Ik roep dan luide in 't rond,
,,Dat 'k, afgaande op 't gerucht, u met hem samen vond,
„En door uw lage min in heilge woede ontstoken,
"Op u, ontrouwe, de eer mijns bloedmaags heb gewroken .
„En zulk een dood, een schande en een gerechte straf,
,,Ontzegt u iedre hulde, uw lichaam zelfs een graf ."
BRUTUS .

Wraak !
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LUCRETIA .

COLLATINUS .

Sextus, wees gevloekt !
LUCRETIUS .

Mijn kind, dat ieder eerde
VALERIUS.

Weg, met 't Tarquijnsch gebroed !
LUCRE TIA .

De booswicht triomfeerde,
Ik vreesde niet den dood, maar 'k vreesde wel de schand .
Mijn dood ware in then stond een zwaard in 's lasters hand,
Zou op een schuldloos hoofd een eeuwge schande hoopen
En liet den schuldige den weg tot redding open .
En dat, bet mocht niet zijn! Tot boete ben 'k bereid,
Maar 'hem, zoo wel als mij treff' de Gerechtigheid !
'k Moest leven tot men 't wist alom in dezen lande
De boete is wel voor mij, maar hem alleen de schande !
COLLATINUS .

Wat spreekt ge toch van boete, o nooit volprezen vrouw!
Ze is 't deel der misdaad, maar toch zeker niet der trouw,
Door 't ongeluk beproefd . Wie hier iets gispen konde !
Waar 't schuldig opzet faalt bestaat toch niet de zonde .
Werd de echtkoets ook onteerd, der gade is niets geschied :
De schimp bereikte uw lijf, maar raakte uw ziele niet .
Uw ziel, nog reiner zelfs dan ik haar altoos roemde !
Welke andere in uw plaats deed zoo als gij en noemde
Een niet gewilde vlek een schuld, bracht, onverplicht,
Wat niet door andren was to ontdekken, zelve aan 't licht ?
Zelfs roemrijk is de schuld, die dus zich zelv' ten toon spreidt!
De schoonheid van haar blos straalt dof elke andre schaonheid
'k Min u, rampzalig, en ik huldig u, gesmaad !
Heb rust en vrede in 't hart ! Ik wreek u !
LUCRETIUS .

Uw gelaat,
Keer 't tot mij, en uw oog, doe 't in bet mijne staren !
Mijn dochter, 'k zeg u, ik, een man met grijze hairen,
Dat fier ge ons aan kunt zien, geheel als vroeger dus,
En elke vlek, welke ook, gewischt wordt door mijn kus !
(Hij kust haar of het voorhoofd .)
Wie zal berispen waar ik vrij spreek ?
LUCRETIA, vader en echtdenoot aanziende .
'k Dank u beiden,
Die zoo veel liefelijks en teders tot mij zeiden .
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Lag veel reeds in uw taal, nog meer ligt in uw blik !
Maar er bestaat toch nog een rechter !
COLLAIINUS .

Wie dan 2
LUCRETIA.

Ik .
Ik spreek mij vrij van schuld, maar toch niet van de straffe .
Ze is noodig, wil ik niet dat ik bet voorbeeld schaffe
Waar een gehuwde vrouw, die straks haar echtplicht schon
En werklijk schuldig werd, zich op beroepen kon .
Gij wilt mij wreken en wilt Sextus straffen - 'k prijs bet !
Ik zeide u dat 'k den dood niet vreesde en . . . ik bewijs bet .
(Zij doorsteeki zich met een dolk, dien z~ in haar kleederen ver/orgen hield en valt neer.)
COLLATINUS .

Lucretia !
LUCRETIUS .

Mijn kind !
COLLATINUS .

Mijn vrouw !
VALERIUS .

Almachtge Goon, verhoedt
Haar dood !
LUCRETIUS .

Zij is reeds dood .
COLLATINUS .

Gestorven !
BRUTUS .

(Hij grijot den dock, dien h
en /eoudt dien voor zich .)

nit het lichoam van Lucretia treks

Bij dit bleed,
Het reinste was er ooit door vrouwenaadren jaagde,
Voor de adem van een schurk bet to bezoedlen waagde,
Zweer ik - ik neem U tot getuigen van dien eed,
Onsterfelijke Goon, en zoo 'k dien ooit vergeet,
Tref mij Uw bliksem! - dat van deze schriklijke ure
Ik overal, bij nacht en dag, to zwaarde en vure,
Tarquinius, zijn zoons, zijn vrouw vervolgen zal,
1-i et giftig vorstenhroed verdrijve nit Romes wal,
En kroon en scepter dus zal brijzlen, dat na dezen
Voor hem noch iemant meer zelfs 't gruis zal oovrig wezen !
Die wrake is uwer waard, schim van Lucretia !
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(Tot de anderen .)
Gij, staakt uw zuchten thands en zegt den eed mij na !
Hij biedt aan de anderen den dolk aan .)
VALERIUS.

Daar sprak niet Brutus, daar sprak Junius I
COLLATINUS, die Brutus charakterwisseling met
klimmende verbazing heeft opgenzerkt .
Mirakel !
VALERIUS.

De toekomst is onthuld . Gesproken heeft 't Orakel
COLLATINUS .

Wie gij ook zijn moogt, die de ziele me als herschept,
Geef mij den dolk ! 'k Spreek zoo als gij gesproken hebt .
(H!V neemt den dolk en heft dies in de hoogte .)
Onsterfelijke Goon, ontzegt mij Uw genade,
Zoo 'k niet den krijg verklaar den schender mijner gade,
Zoo ik, meedoogenloos als hij in 't misdrijf wreed,
Hem onder d' ijzren voet der weerwraak niet vertreed !
Zoo ik zijn troon niet sloop, zoo splintre, dat 'k mijn vrouwe
Van 't vrij gekomen hout de hoogste brandmijt bouwe !
Valerius, nu gij !
VALERIUS, den dolk nemend.
Doodt mij dit oogenblik
Onsterflijken, zoo 'k de tyrannen spaar !
LUCRETIUS, den dolk nenzend .
Nu ik !
BRUTUS, zacht tot Valerius .
Roep 't yolk hier been !
( Valerius af.)
LUCRETIUS .

Hoort me ook! Poge ik mijn tong to scherpen !
'k Wil, kindren, mijn gewicht ook in de weegschaal werpen .
Minacht mijn zwakte niet ; mijn knion knikken, maar
flebbe ik niet meer de kracht, ik heb mijn sneeuwwit hair ;
Mijn arm heff' niet meer 't zwaard, mijn tong kan nog vervloeken .
(Omhoog blikkend.)
Hoort, Gij, die, als men zegt, de grijzaarts 't beste zoeken
En 't eerste vinden ook, Gij, die des grijzaarts woord,
Juist wijl 't gestamerd wordt, het welgevalligst hoort
Dat de misdadiger, schoon jong, mijn zwakheid erve,
Als balling hulpeloos op vreemden bodem zwerve,
Dat hij, en steeds vergeefs, er beedle om meolij's brood,
En zooveel tranen schrei als hij ooit bloed vergoot

LUCRETIA .

697

BRUTUS .

(H~ neemt den dolk terug en nadert het i,k van Lucretia .)
Uw schim ontvange rust door deze plechtige eeden,
0 refine schuldige, die zooveel hebt geleden!
(Tot Collatinus en Lucretius .)
Komt, sluiten wij haar 't oog, nog moeder van een traan,
En roepen, naar 't gebruik, haar plechtig driemaal aan !
(Lucretius en Collatinus naderen het lijk. Brutus roept : Lucretia!
dan Collatinus, vervolgens Lucretius met telkens afnemende kracht .
Een oogenhlik van stilte, In de verte het gedruisch van stemmen
en voetstappen, dal nader en nader komt . Valerius fit binnen .)
VALERIUS, tot Brutus .
Het yolk stroomt saftm ; de haat is reb, de wrok geboren!
Het yolk wacht buiten . . . Het wil z i e n .
BRUTUS .

t Zal zien en . . . hooren!
De deuren open.
(H~V en Valerius verwijderen de voorhangen van de deuren op den
achtergrond van het vertrek ; een goat naar het voorhof om de
buitendeur to ontsluiten . Een menigte stroomt naar hinnen .)
IV .
De vorigen,

BURGERS.

BRUTUS .

Hoort mij, burgers !
VALERIUS, tot de burgers.
Hoort hem, hoort!
EEN BURGER .

Och, dat is Brutus maar .
EEN TWEEDE BURGER .

De gek is aan het woord 1
Wat die to zeggen heeft!
EEN BURGER .

Een aardig sprookjen zeker!
BRUTUS .

Brutus, de onnoozle, stierf, thands leeft Brutus, de wreker .
Om mij to redden wilde ik minder zijn dan man ;
ivlaar ik herneem wat 'k gaf nu 't Rome redden kan .
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Ziet, burgers, ziet dit lijk !
(Lucretius en Collatinus, die voor het l?Vk stonden, waken ter zijde,
het yolk deinst verschrikt terug .)

Dat was een eerbre vrouwe.
(Op Lucretius en Collatinus duidende.)

D e z e is de vader, d i e de man ; in diepen rouwe
Zijn beiden . Dezen nacht kwam in dit huis als gast
Een vreemde man ; hij heeft de onschuldige verrast . . .
DE BURGER .

Afschuwlijk !
VALERIUS .

Welk een schurk 1
BRUTUS.

Zij, refine, schuwde 't leven
En heeft zich zelven 't staal in 't jonge hart gedreven .
LUCRETIUS.

Mijn kind I Mijn dochterken
EEN BURGER .

Die arme vader!
BRUTUS .

Klaagt!
Maar beter is het : strafe !
EEN TWEEDE BURGER .

Wie heeft die daad gewaagd ?
EEN DERDE BURGER .

Hij at hier brood en zout . .?
VALERIUS .

En rustte in deze woning .
EEN BURGER .

Hoe beet de schurk?
EENIGE BURGERS, heftig.

Zijn naam !
BRUTUS.

De zoon van uwen Koning .
DE BURGERS, terugdeinzende .

Goon!
BRUTUS .

Een Tarquinius! En door die euveldaad
Bewijst hij wat ook n van hem to wachten staat .
't Recht der gastvrijheid, dat steeds eerbied heeft gevonden
Tot bij barbaren, werd op Romes grond geschonden
De eer van een reinen naam bevlekte hier die man .
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Als die niet heilig is wat is hem heilig dan?
Lucretia, uw moed bepale ons aller streven !
Uw dood toont hoe ge wilt dat wij u overleven .
(Tot de burgers.)
Begrijpt ge wat ze u zegt? Leeg blijv' Tarquijns paleis.
Hij toog uit Romes poort : hij keer niet van die reis!
Voor ons is de Senaat, voor ons zijn de soldaten,
Die op een wenk de vaan van de Tarquijns verlaten,
Om binnen Rome met hun steeds nog eerlijk zwaard
De eer to verdedigen van eigen huis en haard .
Zelfs hoogre kracht heeft nog zich onzer aangesloten !
De Onsterfelijken zelfs zijn onze bondgenooten !
Gij hebt to willen slechts . Durft willen en kiest vrij !
Hier wenkt de vrijheid u, Binds lokt de tirannij .
VALERIUS.

Weg met Tarquinius !
EEN BURGER .

Weg, weg met hem!
(Verschillende stemmen herhalen die woorden, lotdal alle ze steeds
drifliger uitroepen. Lucretiaas lajk wordt order Valerius' hoede
op een draagbaar gelegd.)
BRUTUS, tick naar de deer keerende .
Geleide,
0 heilge schimme, ons steeds bij zege en neerlaag beide !
Treed immer voor ons uit ! Op, mannen, trekt het zwaard !
Naar Rome . . . ! Ze zij vrij en zij verovert de aard !
Dat 't bloed van deze vrouw op 't hoofd des schenders kome !
ALLEN .

Wij volgen allen !
BRUTUS.

Op naar Rome !
ALLEN .

Ja, naar Rome!
(Eenige hebben zwaarden en zwaaien die onibloot ; andere zwieren
met de mutsen . De d)-aagbaar zvordt oJgenomen . Onder het aanhefen der laatste kreten valt de gordijn .)

AANTEEKENINGEN
OP DE VERTALING VAN PONSARDS LUCRETIA .

Wat een algemeene wensch scheen to zijn werd door den Amsterdarnschen Gemeenteraad ingewilligd . Tegen bet einde van bet
driejarig pachtkontrakt, in 1879 aangegaan met bet viertal tooneelspelers, dat zich voor bet bespelen van den Stadsschouwburg had
aangemeld, werd bet Bestuur der Vereeniging : bet Nederlandsch
Tooneel gepolst over bet hervatten van de exploitatie van den
Schouwburg . Er bestond aanvankelijk bij dat Bestuur niet veel lust
om terug to keeren naar een gebouw, waaruit men juist niet met
veel eer had moeten vertrekken en aan welks exploitatie voorwaarden waxen verbonden, die den pachter al heel klein en de Stedelijke
Kommissarissen al heel groot maakten . Toen echter bet uitzicht op een
tegemoetkomen aan alle billijke wenschen werd geopend, zegepraalde
de overweging, dat de artistieke kracbten van een groot tooneelgezelschap zich beter op een breed terrein konden ontwikkelen en dat
de inrichting van tooneel, foyer enz . beter overeenkwam met betgeen voor de waardigheid der artiesten moest gevonden worden, over
alle bedenkingen .
Er werd voor tal van jaren een overeenkomst gesloten en iedere
belemmering van de noodige vrijheid uit den weg geruimd, zoodat
de artiesten der Vereeniging in September 1882 weder in den Stadsschouwburg optraden . Zij wisten er zich tot bet tegenwoordig tijdstip to handhaven, naar veler gevoelen met eere, en mochten zich bij
voortduring verblijden in de sympathie van bet daar zich verzamelend, meestal talrijk, publiek . Dat de Vereeniging : bet Nederlandsch
Tooneel de meest treffende blijken ontving van 's Konings gunst en
de beschaafdste klassen van Hof- en Hoofdstad hare voorstellingen
zag bijwonen ; dat zij een financieele misgreep deed door ook elders
een afdeeling to stichten en artiesten rondom haar vaan to willen
verzamelen, die vreemd aan haar beginsel hleken, behoort alleen tot
hare intieme geschiedenis en niet tot deze aanleekeningen . Spreek
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ik hier van de waardeering, door haar in de laatste jaren ondervonden, dan geschiedt dit alleen om bet feit verklaarbaar to maken, dat
haar hooge Beschermer zoo veel belang stelde in haar repertoire,
dat Hij zelf een stuk er voor koos . De eersteling en bet beste werk
van Ponsard wenschte Zijne Majesteit in zijne taal to zien overgebracht en die wensch werd mij bet eerst kenbaar gemaakt Ik was
met anderen arbeid bezig en had bet voornemen een zeer omvangrijken aan to vangen . Ik geloofde daarbij niet, dat Ponsard door bet
gewone Schouwburgpubliek ten onzent kon worden gewaardeerd
en was er van overtuigd, dat de taak : een fransch treurspel in
alexandrijnen over to brengen in dezelfde dicbtmaat, een zeer
moeielijke en langdurige zou zijn . Toch aarzelde ik geen oogenblik .
Niet alleen dat ik, even als mijne medebestuurderen, reden hadden
erkentelijk to zijn voor zoo menige heuschheid, voor zoo vele treffende blijken van sympathie en waardeering, in oogenblikken dat ze
ons elders onthouden werden, maar wij hadden tevens eerbied voor
de keuze van den Vorst, die zoo herhaaldelijk bij bet ons kenbaar maken van zijn oordeel over bet gehalte van opgevoerde stukken en de voorstelling daarvan, ons had verbaasd door juistheid van
blik en zuiverheid van smaak . Het verlangen Zijner Majesteit was
dus een wet voor ons hoofd en hart beide .
Een geheel jaar verstreek echter voor de arbeid was verricht . .Tegen het einde van 1883 kon er aan bet in studie nemen worden
gedacht.
Op Zaterdag den Zen Februari 1884 had de eerste voorstelling
in den Stadsschouwburg plaats . Talentvolle tolken stonden mij ten
dienste . Van Mej . Josephine de Groot, die de moeielijke titelrol
vervulde, bleek niet to veel to zijn gevergd . Met klassieken eenvoud
en soberheid stelde zij de Romeinsche patricische voor . Haar melodieuze stem, die zich tot de fijnste toonnuances eigent, haar waar
digheid in bonding en gehaar, haar plastiek bracht de beschaafde
toeschouwers in verrukking, ontlokte hun de betuiging dat bet nude
treurspel weder bet ontwaken nabij was . Haar spel in bet 4e bedrijf,
en daarvan vooral bet 1e en 3e tooneel, was schoon en deed gelooven dat wij weder een tragedienne rijk waren geworden, zoo ten
minste haar levenszomer op haar levenslente gelijken mocht . Hoe
jammer dat zij zich zoo spoedig terugtrok en der dagbladenkritiek
niet den tijd gunde, om boete to doen voor zoo geringe waardeering haar in de laatste tijden, na voorafgaande jaren van uitbundigen
lof, geschonken, voor zoo menigen onverdienden blaam haar toegeslingerd, en zoo menigen lauwer haar geweigerd !
Vertegenwoordigde Mej . de Groot bet fransche treurspel, scheen
zij in dat kader geheel thuis to behooren, de Heer Bouwmeester,
die als Brutus optrad, was bet tegenovergestelde . Hij bleef bet moderne drama getrouw, ook in de klassieke vormen van Ponsards gedicht . En toch, meesterlijk was laij wijlen zijn vertolking . Blijkbaar
47
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had hij de kracht van bet moderne drama ook in bet fransche treurspel trachten over to brengen, de lijnen der door hem voor to stellen persoonlijkheid met zorg bestudeerd, meer naar de inspraak van
eigen hoofd en hart gevraagd dan naar de voorschriften van beeldhouwer en schilder, ook in deze rol de realiteit hooger gesteld dan
de idealiteit en weder duidelijk gemaakt, dat Shakespeare hem nader
moet staan dan Corneille en Racine . Toch werd zijn spel zeer gewaardeerd en dit to meer als men bedacht, wat wijde klove er
gaapte tusschen de melodramaas in hun ellendig proza, aan wier vertooning hij een goed deel van zijn frissche jeugd ten offer bracht,
en dit sober maar gedachtevol gedicht, dat reeds in zijn taalvormen
studie en toewijding vorderde.
Ook Mevrouw de Vries, die als Tullia optrad, ontsluierde een
onbekende lichtzijde van haar talent . Met ijver studeerde zij de ook
voor haar vreemde vormen, met zoo veel ijver, dat zij er zich gemakkelijk in bleek to bewegen . Ook in haar schuilt een priesteres
der tragische Muze, ook in haar en in de jeugdige artieste, die als
Laodicea optrad . Maar niet meer ! Ik kan niet allen een waardee .
rend woord toevoegen, schoon zij 't verdienen, want er was een
goed geheel, een reeks van in elkadr sluitende, elkadr doordringende,
elkaAr steunende krachten .
Ik bond mij overtuigd, dat een deel van bet publiek oordeelde als
ik, maar bet is bet deel, dat steeds minderheid is en dat immer zal
blijven. Daarom was een twee of drietal voorstellingen voldoende
om de belangstelling to bevredigen . Te 's Hage, waar over 't algemeen fijner wordt onderscheiden dan in onze beide koopsteden, was
de bijval ruimer ; maar overal was de uitkomst niet beneden de verwachting . Wij zijn dramatiscbe gedichten, zoo als Ponsard ze ons
gaf, als 't ware voorbij geleefd . Wat ze ons geven aan aesthetiek nemen wij dankbaar aan, wat ze ons onthouden aan leven ergert ons,
en de dankbaarbeid voor hetgeen ze ons geven is minder levendig
dan de ergernis over hetgeen ons onthouden wordt.
Verstandig bleek bet na de voorstelling van dit treurspel, dat de
Bestuurderen der Vereeniging zich in der tijd weinig hadden bekommerd over de berisping, haar bij de opvoering van Sofonisbe toegediend, dat aan de artiesten, niet gewoon om in bet treurspel op to
treden, door de keuze van zulk een stuk onrecht was aangedaan .
Te recht werd steeds ingezien, dat ieder om iets to knnnen beboort
to leeren en zich to oefenen . De opvoering van Sofonisbe en andere
dergelijke stukken van literair gehalte maakte de goede voorstelling
van Lucretia mogelijk .
Mijne taak acbt ik volbracht en ook mijn loopbaan als tooneelschrijver geeindigd . Bij bet herdenken van bet verleden acht ik mij
tot dankbaarheid verplicbt voor de welwillende houding van bet
publiek jegens mij, van mijn optreden of op 17 April 1847 . Aan-

AANTEEKENINGEN.

70 3

vankelijk waren de toejuichingen vele van de zijde der menigte ; maar
van lieverlede verplaatste zich de sympathie en bepaalde zij zich tot
steeds engeren kring . Wie bet bonte Schouwburgpubliek eenigermate in zijn schakeeringen leert kennen, kan de reden daarvan vatten en weet dat dit verschijnsel, zich tegenover iederen schrijver, die
zich aansluit San bet leven zijner eeuw, m o e t voordoen . Wat ik
bet minste achtte to zijn verwierf steeds de meest algemeene toejuiching, en toen mijne ontwikkeling een zekere lijn had overschreden
moest ik ongenietbaar wezen voor de meeste toeschouwers . De literaire kritiek was mij steeds gunstiger dan de vierschaar der verslaggevers, vooral in bet laatste tienjarig tijdperk . Niets is billijker
en tevens verklaarbarer. Sedert jaren begon ik de analyze hooger to
stellen dan de syntheze, was de gedachte mij liever dan bet beeld,
en dit mag bet tooneel niet dulden op straffe van de heerschappij
over de massaas to verliezen .
Wat zal er van mij overblijven als dramatiesch schrijver ? vraag
ik mij af. Zullen enkele stukken blijven lever, ik meen niet in onze
letterkunde maar op ons tooneel ? Dat hangt of van bet min of meer
algemeen menschelijke I) dat er in schuilt en van de meer of mindere kracht waarvan dat menscbelijke 1 e e ft . Want voor alles moet
de gedachte, in beeld gebracbt, I e v e n, de eharakters leven in de
bandeling en in de dialoog.
Maar welke verwatenheid van een schrijver, om reeds de mogelijkheid to onderstellen van bij een volgend geslacht nog bekend to zijn,
en nog deel to kunnen hebben aan bet geestesleven der nakomelingschap ! Indien ik werkelijk de straks gedane vragen bevestigend
waagde to beandwoorden, dan zou ik de epitheta volkomen verdie .
nen, welke de joernalistiek mij meermalen toewierp . Beter voegthet
mij to erkennen, dat ik, terugziende op den afgelegden weg, mij to
schamen heb over zoo menige struikeling en zoo menigen val, dat
ik verre beneden mijn eigen eiscben ben gebleven en dus bet nagestreefd ideaal niet heb bereikt .
Maar gewichtiger is de vraag : wat zal de naaste toekomst van
ons tooneel zijn ? De Veteeniging, welke zich bet heden van dat
tooneel aantrok, zal weldra bet tijdperk barer oplossing bereikt hebben . Tienduizenden zullen dan besteed zijn aan de poging, om
den Schouwburg de plaats to doen innemen, die zulk een Instelling
i) Het klinkt van de lippen der aankomende jongelingschap zoo
zonderling onnoozel, den arbeid van een afgetreden of aftredend geslacht dadel?jk verouderd to vinden, omdat de begrippen aangaande
de maatschappei,ke en zedelijke waereld verschillen van die der voorgangers . Alleen de schepping, die van het toevallige en voorbijgaande
in eenig t~Vdperk leeft, sterft met dat Ii dperk, meat zij, die wortelt
in hetgeen allen menschen gemeen is, heefe een eeuwige jeugd.
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voegt in onze maatschappij . Als ik naga hoe mijne verwachtingen
in veel zijn teleurgesteld, hoe ik, in gestadige aanraking met de
schouwlustigen, mijn ideaal mij steeds verder zag ontvluchten, dan
vrees ik, dat er een voortdurend onbaatzuchtig streven noodig zal
zijn, om de kunst to handhaven tegenover de industrie . Want nog
altijd blijft in ons land waar wat een fransch schrijver voor jaren
zoo puntig en pittig schreef : Le prejuge d'une partie respectable de
la societe contre le theatre est, je pense, une des causes, qui l'empechent
de s'elever a la dignite qu'il pent atteindre . Frappe d' une sorte de
reprobation morale, it est contraint de s' adresser a la Joule ; un art
est comme un homme, it a besoin d'etre repecte pour s' honorer lui
meme .
Maar niet alleen een onbaatzuchtig streven bij volgende besturen
zal er noodig zijn, ook voortdurende ontwikkeling der artiesten, die
nog maar al to veel behept zijn met oude overleveringen, zich to
weinig bewegen in den kring hunner beschaafde en ontwikkelde
tijdgenooten, om hun kunstbewustzijn gelouterd to zien en to gaan
gelooven, dat er jets boogers en meer blijvends hestaat. dan de uitbundige toejuichingen eener menigte, toejuichingen, zoo dikwijls door
hen tot elken prijs begeerd, en begeerd alleen en uitsluitend voor
zichzelven . Wie echter een scherp oog beeft voor de zwakheden der
tooneelartiesten, hij hebbe bet ook voor de verzachtende omstandig .
heden . Hunne kunst brengt hen telkens voor de menigte ; hun succes
is bet oogenblik ; bun waereld eene van schijn en eene van vertoon ; de natuur, waarin ze zich bewegen, wordt door kunstlicht
bestraald ; de wanden der zalen, waarin ze rondwandelen, pronken
met een liegend koloriet . Slechts bet bewustzijn dat dit zoo is en dat
zij nochtans tolken zijn der hoogste werkelijkheid : bet gemoedsleven der menschheid, kan hen als kunstenaars redden, maar voor het
bestaan van zulk een bewustzijn is bet bezit eener veelzijdige ontwikkeling noodig .
Een voorbereiding op een praktiesch ingerichte tooneelschool en
een onpartijdige, maar meer nog eon degelijke, kritiek kan op hunne
vorming en ontwikkeling den meesten en gunstigsten invloed oefenen . Van de inrichting echter der bestaande school, van de gewone
rechtsprekende vierschaar ten onzent, valt echter weinig to verwachten . Naar mijne overtuiging zal de Tooneelschool in Naar tegen
woordigenn vorm weldra voorbijgaan ; grijpt men echter tijdig de hand
der ervaring, dan kan er een andere nit haar assche verrijzen, eene
die bet charakter van duurzaamheid draagt . De kritiek der dagbladen kan door de bonding van bet publiek gedwongen worden de
reeds zoo plat getreden paden der oppervlakkigheid to verlaten . Niet
alleen voor den tooneelartieste, maar ook voor elk Schouwburgbeheer is een verandering in dit opzicht noodzakelijk . Er zijn bier to
lande verhoudingen, welke nergens anders worden aangetroffen . Wij zijn
een Noordsch en wij zijn een klein yolk . Een groot aantal, ja, verre de
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meerderheid van ons yolk bezoekt nooit den Schouwburg ; van de
bijdragen van betrekkelijk weinigen alzoo moet die Instelling bestaan .
Het aantal stukken, dat de nieuwsgierigheid bevredigen moet, is dus
verbazend groot ; in doorsnede toch beleeft ieder op bet repertoire
gebracht stuk slechts zes A zeven achtereenvolgende voorstellingen .
Welke bemoeiingen voor een Schouwburgbestier,_maar nog meer,
welk een arbeid voor regisseur en artiesten ! Houdt een stuk repertoire . dan hebben alle eenige verademing en kunnen regisseur en
artiesten zich overgeven aan wat meer gezette studie dan meestal
mogelijk is . Met zorg wordt steeds elk stuk gelezen, herlezen, den
inhoud overwogen, de taalvormen, waar bet noodig blijkt, gezuiverd,
en bet geschiedt door personen die, ware bet alleen maar door de
opgedane ervaring, geacht mogen worden eenige kennis, altans ten
dien aanzien, gezameld to hebben . Bij de eerste voorstelling zitten
de verslaggevers neder, bijna altijd jongelieden, die verdiensten kunnen bezitten, maar meestal verborgene en verborgen blijvende, en of scherpte een waarborg is voor kennis en een uiting van geest! met bitse woorden keuren zij meestal stuk en opvoering af, veroordeelen zij bouw, bewerking, charakterschildering en handeling, opvatting en voorstelling, met een verzekerdheid, zooals de degelijke
kennis voorzeker nimmer zal toonen . Eilieve, is de kritiek geschreven, om een dagblad eenige lezers meer to verschaffen, om bet publiek een oogenblik van zeer verdaebt genot to verscbaffen of ter
voorlichting van Schouwburgbestier, tolken en toeschouwers ? Is bet
laatste bet geval -- en dat zal wel door ieder hunner als hoofddoel
worden opgegeven - ware bet dan niet geraden zich vooraf op de
hoogte to stellen van den inhoud van bet drama, bijv . bet handscbrift ter lezing to vragen en dan eenige voorstellingen bij to wonen eer bet vonnis wordt opgesteld?
Dat zij bet niet doen en de behoefte daaraan niet inzien, heeft
misscbien wel een gevoel van bescheidenheid tot oorzaak . Misschien
gelooven zij zelven niet aan bet oefenen van eenigen blijvenden invloed en houden zij de to nemen moeite voor overbodig . Het is
waar, door to oordeelen zooals er vaak door hen geoordeeld wordt,
zullen zij van lieverlede allen invloed verliezen . In de groote steden
gelooven weinige meer aan bunne uitspraken en steunt ieder meer
op bet oordeel zijner pairs ; maar in de kleinere, die geen eigengezelscbap bezitten en slechts van tijd tot tijd bezocht worden, hebben
zij grooten invloed, een invloed bijna gelijk aan dien der Vaderlandsche letteroefeningen in der tijd op de leesbibliotheken en leesgezelschappen . In de verte beschouwd zijn zij de voorproevende deskundigen ; elke door hen afgekeurde schotel wordt van den disch
geweerd . Welke noodlottige gevolgen dit voor eerlijke Schouwburgbesturen moet hebben, springt ieder in bet oog, en de slag wordt
bun nog wel toegebracht door personen, die aan de vrijgevigheid
van die Besturen hunne zitplaats bij de voorstelling hebben to danken 1
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Maar wil de Schouwburg in invloed op bet rationale leven winnen en zich een blijvend en eervol bestaan verzekerd zien, clan moet
hij ondersteuning vinden bij de nationale Letterkunde .
In de eerste helft onzer eeuw was de verhouding tusschen Schouwburg en Letterkunde weinig vriendschappelijk . De laatste zag wel met
eenige minachting op den eersten veer.
Er school altijd in onze deftige poezy een goed deel oratorie ; er werden altijd heel veel vaerzen met bet hoofd gemaakt
bij kunstlicht en in de kille boekenkamer . Was bet wonder dat
de Schouwburg, die van bet zonlicht der werkelijkheid, en van
bet vuur van den hartstocht leeft, die poezie niet vertrouwde en
bet publiek haar niet begreep ? Bilderdijk, da Costa, Wiselius, zelfs
van Lennep, om van de primi inter pares slechts to gewagen,
konden of wilden niet nederdalen van hun katheder, om onder
de gewone menschen in de alledaagschheid, altijd echter bekeken
door een kunstenaarsoog, to leven . Van daar die kilkoude treurspelen op de stelten gaande van den alexandrijn, gehuldigd en
bewonderd missehien door de kunstkeurigen - maar altijd dan een
stille hulde en een stomme bewondering! - door de duizende gewone menschen echter niet begrepen en daarom niet gewaardeerd of
maar al to goed begrepen en daarom verworpen . Daartegenover
stond een klein hoopken, dat zijn kunstopleiding in de Schouwburgzaal zelve had gevonden en met aesthetische en literaire eischen
alleen kennis had gemaakt bij bet vertalen van de middelmatigste
voortbrengselen nit den vreemde . Wie van dat hoopken zich door
den daemon der eerzucht voelde aangegrepen en den lauwer van
den tooneeldichter voor zich niet to hoog dacht, wie schokkende
stukken in tooneeltaal schreef, waarvoor de werkelijkheid de bouwstof heette geleverd to hebben, werd door de massa in den Schouwburg dikwerf toegejuicht, maar door de ontwikkelden daar buiten
zelden zelfs met een oogblik verwaardigd .
Hoe breed men dus bet begrip letterkunde ook opvatte, bij zulke
toestanden kon er geen sprake zijn van grooten invloed der rationale Muze op bet nationaal Tooneel .
Zoo meende ik altans den toestand to moeten opvatten bij de oprichting van de Vereenig ;ng : bet Nederlandsch tooneel . Mijn ambtgenoten oordeelden als ik, dat daarin niet plotselings een verandering ten goede kon worden gebracht . Van bet uitloven van prijzen
en bet openen van een wedstrijd verwacbten wij weinig heils, van
de trapsgewijze verbetering der voorstellingen, van de geleidelijke
toenadering der beschaafde klassen door betere uitvoeringen van
betere stukken, daarentegen alles .
Over gebrek aan medewerking van de zijde der gewone tooneelschrijvers hadden wij van den aanvang of niet to klagen . Waarlijk
niet ! Op bet oogenblik, dat ik deze regelen schrijf zal bet aantal
ingezonden en gelezen stukken wel bet cijfer van Loco bereikt hebben,

AANTEEKENINGEN .

707

en van dit eerbiedwaardig aantal was zeker bet grootste deel oorspronkelijk of wat daar gewoonlijk voor doorgaat . En toch, zoo niet op
een ander deel van her kunstgebied beter oogst ware ingezameld,
dan zou de Nederlandsche Muze zich bet gelaat behooren to sluieren van schaamte . Een vermakelijk kluchtspel ware to schrijven, spelende in de leeskamer van den Raad van Beheer der Koninklijke
Vereeniging : bet Nederlandsch Tooneel . Het zou getuigen ten nadeele
van bet vernuft, van her intellekt, van de kunstopvatting van onze
landgenoten . Men kan tot zekere hoogte toegeven, dat een tooneelschrijver, wil hij de groote menigte behagen, fijnheid van gedachte
en van schildering hebbe prijs to geven en de alledaagsche werkelijkheid in de plaats to stellen van bet ideale schoon . Waar de
waarachtige gave dat doet, zal zij den strengsten aesthetischen rechter toch nog tot waardeering verplichten . Maar in verre de meeste
gevallen was de gave afwezig en tevens alle begrip van een aanschouwelijke voorstelling . Naar de meeste dier produkten to oordeelen, is voor een deel onzer landgenoten thee- en koffijdrinken, voor
een ander deel bet keuvelen over bet alledaagsche onbeduidende of bet
ontboezemen van de huisbakken Nutsmoraal van 18oo in ellenlange
monologen, een hoofdbezigheid. Voege ik daarbij de opmerking, dat
ingenomenheid met eigen arbeid doorgaans in omgekeerde verhouding stond tot de innerlijke waarde, dan kan de som worden opgetrokken van al de verdrietelijkbeden, weggelegd voor hen wien bet
geven van een oordeel werd opgelegd .
Dat in then nacht een schemering wordt bespeurd, erken ik gaarne .
Bleven de dichters en schrijvers, op wie wij als Nederlanders roem
dragen, ook nog op een, gelukkig steeds inkrimpenden, afstand, jongere, strevende naar een lauwer op dit door deftigheid en voornaamheid maar to lang en to veel gemeden gebied, traden naar den voorgrond en belooven een toekomst, geheel ongelijk aan bet verleden .
Ja, geheel ongelijk, en ik zou bet toejuichen als daarmec bedoeld
kon worden, dat de pruik en de bril voor goed zal wegvallen, en de
natuur gevolgd . Mag daaraan worden getwijfeld, nu de jongeren in
ons midden optrekken onder bet vaandel, dat met bet woord naturalisme prijkt, en ons, behoorende tot bet geslacht dat zich gereed
maakt tot de afreize, telkens toeroept dat wij verouderd zijn, slimmer der natuur getrouw waren en dus geen naturalisten, waaraan de waereld van den geest in de toekomst behoort, mogen
heeten? Maar wat is dan toch eigenlijk naturalisme? Ik hoop dat
bet andwoord, wat men mij er op geven zal, duidelijker kan zijn
dan de meeste sonnetten, welke mij de jonge naturalisten, zeker als
bet kunstvoertuig der naaste toekomst bij uitnemendheid, willen
laten bewonderen en waarin ik tot dusverre weinig meer dan la
difficulle invaincue to beklagen weet. Is bet naturalisme bet streven
der Kunst om hare bouwstoffen to ontleenen aan de natuur, aan de
werkelijkheid, dan verklaren wij ouderen ons voorzeker alien tot
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zijn voorstanders to behooren en daartoe altijd behoord to hebben .
Deze uitlegging kan echter niet de ware zijn, daar wij in dat geval
ons vaak niet zoo norsch teruggeduwd zouden zien uit de rijen der
uitverkorenen . Bedoelt dan bet naturalisme bet op heeter daad betrappen en op heeter daad fotografeeren der natuur in al haar deelen, werkingen en effekten ? Wordt de subjektiviteit des waarnemenden kunstenaars gebannen en wordt er geloofd aan de mogelijkheid niet alleen, maar
aan de heerlijkheid zelfs, eener objektive afstraling van her reeele op
bet netvlies van 't menschelijk oog ? Welnu, dan roept ieder kunstenaarsbewustzijn met wrevel der jonge naturalistische school toe : ,terug, dwazen !" en tevens met ernst : ,ziet toe, gij zonen der demokratie, dat gij de nivelleerende woede van deze niet steunt, bet platburgerlijke niet alleen een zitplaats, maar zelfs een eerezetel inruimt in uw
midden en voor bet - to recht I - door u veroordeeld brauwen
uwer aristokratische voorvaderen niet bet grauwen van bet janhagel
in de plaats stelt1"
Een streven naar waarheid kenmerkt onzen in zoo vele opzichten
belangrijken en belangwekkenden tijd . Maar voor den Kunstenaar is
waarbeid en werkelijkheid niet een . De tooneelschrijver vooral loopt gevaar dit wel to gelooven . En juist hij bedenke steeds, dat er meer waarheid schuilt in de voorstelling van een PhBdre en een Cid, dan in die van
de alledaagsche burgerlijkheid om ons been, die onze letterkunde dreigt
to doordringen en to doorvoeden . Enkelen weten dat en toonen bet
door bet i d e a a 1 to doen lichten over de werkelijkheid en denzulken alleen behoort de toekomst, zooals hun reeds bet verleden behoorde . Ik onthoud mij van bet noemen van namen . Het is ook
overbodig, daar ze op ieders lippen zweven van de steeds talrijker
wordende Schouwburgbezoekers . Mocht hun en de velen, die naar
ik hoop, hen volgen en opvolgen zullen, de moeielijke baan worden
geeffend, zooals ik bet steeds naar de mate van mijn kracht en van
mijn invloed heb trachten to doen ! Ik heb steeds willen toonen, dat
ik de ontwikkeling eener eigen tooneelletterkunde op den hoogsten
prijs stelde ; ik heb bet goede steeds getracht op to sporen en steeds
grievend leedwezen gevoeld waar ik ontdekte, dat bet slechte bet
goede overtrof, en door omwerking niet in de schaduw kon worden
gesteld. Ik deed wat ik vermocht om den zoekende den weg to doen
vinden, en dien zoo glad en zoo aangenaam mogelijk to maken voor
hen, die hem gevonden hadden en daarop met min of meer vasten
stap voortschreden . Dat was niets meer dan plicht, vooral voor een,
die zelf naar dien weg heeft gezocht en zich herinneren blijft wat
distels er op worden eangetroffen .
Ja, de loopbaan des kunstenaars blijft een moeielijke op ieder gebied!
,,Wat is bet leven voor een schrijver ?" word eens gevraagd en bet
andwoord was zeer pessimistiesch en toch naar mijn inzien in eenige
opzichten zoo waar, dat ik mij niet kan weerhouden bet bier mee
to deelen : ,Hij wordt vernederd en bespot," roept William Hazlitt
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uit, ,als bet succes uitblijft, en heeft hij dat, dan zijn de vijandschap,
bet kahaal en de boosheid, waarmede hij wordt aangevallen, in juiste
verhouding tot de behaalde zegepraal . De koelheid en ijverzucht
zijner vrienden houden niet zelden gelijken tred met den wrevel
zijner vijanden. Zij houden in 't minst niet meer van u, nadat ge
de gunstige verwachtingen, welke zij van u koesterden, hebt vervuld. Zij zouden veel liever zien dat ge steeds veel slechts b e 1 o o fd e t, maar eigenlijk bet geringste en minst beteekenende v o 1 b r a c ht,
om daarover zich vroolijk to kunnen maken . Dit laatste toch toont
hunne scherpzinnigheid en beleedigt niet hunne ijdelheid . Een scbrijver brengt zijn tijd aan diepe studie en ijverige onderzoekingen en
nasporingen ten offer, om een ademtocht van populariteit to verkrijgen en als dank oogst hij in negen en negentig gevallen van de
honderd niets anders als ergernis en ontgoocheling ; of, als hij gelooft den prijs to grijpen vindt hij then der gedane moeite niet
waard - niet meer dan den geur van een oogenblik, vluchtig als
de schaduw. Hij denkt dat bet praedikaat : erkende voortreffelijkheid, hem de achting verzekert van hen, die zelven de hoop
om zoo hoog to stijgen in zijn hart hebben doen oprijzen, en in
plaats daarvan bespeurt hij nets anders of bijna niets anders als
scheeloogige argwaan, idiotische verbazing of tandenknersenden
toorn ."
,,Och, bet leven der menschen, en in 't bijzonder van den kunstenaar, is een voortdurend zich vermoeien, om to zijn wat zij niet zijn
en to doen wat zij niet doen kunnen . Naderen zij eindelijk den
grenspaal, dan laten zij de teugels schieten ; de prikkel tot verder
gaan is geringer, want bet eind is niet ver meer, en nu zij de voorwerpen van naderbij beschouwen, worden zij minder sanguiniesch
en wordt bijna elk streven gedood ; bet is niet zoo zeer bet wanhoopen aan de mogelijkheid van bet welslagen, als wel bet bewustzijn dat bet nagejaagde niet der moeite van net verwerven waard is,
en de vrees van niet eens iets na to laten wat waardig is to worden
behouden . Dit breidelt de weetgierigbeid en vernietigt bet pogen .
Zij zetten wachelend de laatste voetstappen tot aan bet einde hunner
reize en zijn blij dat de taak is volbracht ."
En toch zou Been menschenkind - en een echt kunstenaar zeker
bet minst van alien - den weg weigeren to betreden, al wist hij
ook welke moeiten en teleurstellingen hem wachtten . Want het leven,
hoeveel kwaads er ook van gesproken wordt, is w6l bet worstelen
en bet lijden waard ; bet leven is rijk, niet alleen om de schatten
die bet ons geeft, maar ook om die bet ons onthoudt .
,,Het weefsel van ons leven is uit verschillende draden, goede en
slechte saamgesteld . Onze deugden zouden trotsch zijn, zoo ooze gebreken ze niet rlederigheid leerden en onze gebreken zoudert vertwijfelen indien ze niet door onze deugden werden geliefkoosd"
Schoone woorden van den onsterfelijken Shakespeare, die in enkele
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zinsneden meer geeft dan twintig brochures en vijftig leerredenen over bet geheimvolle leven en zijn niet to overschatten welda
den!
Nov . 1885 .

NASCHRIFT .
Naar anderen mij zeiden - ik lees in de laatste tijden de tooneelverslagen niet meer - werd door den Heer Loffelt mijn verhaal (zie Aant . op Jufvrouw Bos) van zijn tijdelijk regisseurschap,
als steunende op geheel verwrongen feiten, een logen genoemd.
Er schuilt in zijn moed, am tot zulk een konkluzie to komen en
haar openbaar to maken, lets zeer vereerends voor mij . Hij onderstelt toch, dat ik niet bet getuigenis van de artiesten, die bij zijn
ter-aarde-bestellen als regisseur aanwezig waren, ter hulp wil roepen .
Zijn onderstelling is juist . Ik wil hen niet blootstellen aan de wraakneming van een man, die in zijn eigenwaan is beleedigd : dus in het
merkwaardigst wat hij bezit.
Hun getuigenis is echter oak onnoodig, want de door mij medegedeelde feiten dragen bet kenmerk der waarheid in zich zelven .
De Fleer Loffelt erkent bet feit van zijn reis naar Amsterdam ; en die
reis veroordeelt hem en ontzenuwt zijn betoog . Had bet alleen eenig
literair punt gegolden, dat men door hem toegelicht wilde zien, dan
zou een schriftelijk gegeven advies voldoende zijn geweest . Zou men
hem daarvoor hebben uitgenoodigd over to komen, met aanbod van
vergoeding van kosten ? Zou men den man, die a 11 e s toonde to
weten wat de techniek van bet kunststuk en de voorstelling er van
betrof, zelfs eenige wren maar nit zijn nuttigen werkkring hebben
wagen to rukken, am hem bij een repetitie stil to doen neerzitten
en to doen toezien? Dit zou toch nog mogelijk geweest zijn indien
er bij de Bestuurderen der Vereeniging : bet Nederlandsch Tooneel
de begeerte aanwezig ware geweest den Heer L . persoonlijk de hulde
to betuigen, waarop hij misschien aanspraak maakte . Toch meen ik
to kunnen verzekeren, dat zulk een begeerte, hoe natuurlijk die ook
ware, in bet gemoed dier Bestuurderen nimmer is opgekomen .
Maart, '86 .
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