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PER SONEN.
73E HER TOGIN TAN CESANNE.
ALFRED,

zoom van den

HERTOG VAN

CE S ANNE.

russiscft edelman.
zgne nicht.
Y ELVA, een jong. weesmeisfe.
X AL OUGA , een kozak,
GEERT I-1 VIDA DX; TILLEUL, goupernante
van Yelva.
Getuigen.
Itiodemaaksters.
Lirznennaaisters.
TCHERIK OF,

F(EDO RA,

Bet eerste bedrilf speelt te Faris, in
een huis in de St. Jetkobsstraat ; en het
tweede in Russisch Palen, eenige uren Pan
Wilna.

YELV A,
F

HET RUSSISCHWEESMEISJE.

EERSTE BEDRI3F.
Het tooneel stelt eene een poudig gemeube•
leerde kanzer Poor ;— eene deur op den
achtergrond van het tooneel; — twee
zijdeuren ;— op den voorgrond , aan de
linkerzilde pan den Acteur,, een raam ;
eene een weinigmeer poorwaarts, aari dezelfde
EERSTE TOONEEL.
uit de kamer clan
de regterzijde komende.

M EVIL, DUTILLEUL,

Heeft men ooit eene grootere onbedachtzaamheld gezien I— 1k weet niet waaraan dit jonge
nieisje denkt .— Haar album in de groote dreef
Ook was
van het Luxemburg to laten liggen
wij waren daar op eene bank
het inane schuld,
i1 sprak Naar over mijnheer Alfred,
gezeten ;
over onzen jongen meester en wanneer wij over
hem spreken , vergeten wij alles !— Kona , kom ,
het kwaad is zoo groot niet.— Ik zal hem, zonder
twijfel, op de eigene plaats weder vinden ; want in
het Luxemburg komen niet (Jan eerlijke lieden ;
en, daarenboven , van de St. Jakobsstraat is het
slechts een stap; en indien de zes verdiepingen
Iroven de hang amen niet waren....

( 2 )

AIRt Muse de keit.
' t Is hard, helaas! daarvan te moeten reppen,
is,ls men zijn jeugd en viugheid been ziet viler',
Moet men, vermoeid, seer dikwijls adem scheppen ,
En door wat rust zijn beenen bijstand biOn.
Maar ja , ik voel, en dat is 't gene ik prijze,
Wanneer ons reeds het eden zoo na beidt,
Voelt men geen vrees voor onze groote reize,
Daar ons dan slechts maar een verdieping scheidt.

( Luis t erende.) Eene koets;houdt stil voor de deur.
( Door een venster ziende.) Er is een beer uitgestapt , — een schoone landouwer , — eenc
groene liverei en een groote kozak.— Voor
wie mag dit alles komen ? — Er bevinden zich
in dit huis Diets dan studenten in de regten en
in de medicijnen, en deze immers kennen geene
equipagien? z4 kennen niets dan de parapinie
en den rotting. (TCHERIKOF treedt , door
KALOUGÁ geleid , binnen.)
TWEEDE TOONEEL.
TCHERIKOF, pan achteren opkomende met
xALoUGA, MEVR. DuTILLBUt.
TCHERIKOF.
Kalouga ! bl4f bier en wacht mijne bevelen.
MEVR. DUTILLEUL.

Spreekt gij tegen m4 , rnijnheer?
TCHERIKOF.
Wei uiet tegen n o maar het is hetzelfde.
MEVR. DUTILLEUL.
Vergee bet mij, m4nheer ! Daar ik de eer
niet heb van u te kennen , zult gij rriij versehoonen, indien ik u vrang , wie gij zijt.
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TCHERIKOF.
Voorzeker, mevrouw! en het is seer gemakkel4k
ti dit to zeggen:— weet dan slat men mij Iwan
Tcherikof maw een naam die, van de oevers der
Pruth tot aan de uiterste boorden der Newa
hoogste onderscheiding geniet. Het zq u genoeg gezegd dat ik een rus ben g mOt stamhuis
is een dery
der rijkste van het keizerrOlt g
ik bezit
meer dan
roebels renter, vier kasteelen,
twee paleizen, 5000 hutten en i0000 boeren,
alien wel ingespannen en van een heer141c slag
er alt0 een, zeer vleijend staaltje van bj mijtk
nen Kalouga lien ik u voorstel, (tA.LOU0A.
nadert.) Aan zijne hooding zult gij hem wel voor
eenen kozak berkennen maar hoe vindt hij hem I
11IEVR. DUTILLEUL.
Zeer tvel voor eenen kozak,
itclinnixov,

tegen Kalouga.

Bedank mevrouw en vertrek, Ga naar beneden en wacht mij daar met den koetsier en mrjne
twee paarden. Weest voorzigtig age vier. (Kalougci vertrek t.) Zie daar, Inevrouw ! de gaven
die mij bet toeval schonk Wat mijne personele voordeelen aangaat, ik ben dertig Oren, —
heb, een origineel gelaat spreek vijf taien , en
bezit, boven dit all es , een half dozijn eereteekenen: de meclailles biervan uitgezondercl,
MEVR. DUT/LLEUL.
Ili tank a wel mijn compliment.
TCHERIKOF.
Het is de moeite niet waard,
A2
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MEVR. DUTILLEUL.

Mag ik ook weten wat u bier deed komen.
TCHERIKOF.

Dit is veel moeijelijker orn te verklaren.— G4
zult het mij niet kwalijk nemen hoop ik, wan.neer ik u belijde , dat ik nA in Parijs weer verveel
dan vermaak.
MEVR. DUTILLEUL.

lk begigp
TCHERIKOF.

En om verscheidenheid te hebben , deed ik dezen morgen in het Luxemburg eene wandeling.
MEVR. DUTILLEUL.

Dit doen w4 ook nog al eens.
TCHERIKOF.

Dat is mij bekend.— En in eene eenzame
dreef heb ik dezen Album gevonden, en ik re.
kend.e het mijne pligt , 11 dien te bezorgen.
MEVR. DUTILLEUL.

hemel ! het is. die van Yelva! — en hoe
wist gij , rOnheer ! aan Wien hij behoorde en
waar wq woonden?
TCHERIKOF-

Om dat ik een' geruimen tijd , de eer heb u alle
dagen in het Luxemburg te volgen , en u daar geheele uren in bewondering heb waargenomen ,
hetgeen gtj tot heden niet hebt opgemerkt s om
dat gij . denhemel zij dank, eenigzins bliziende zijt ,
en ik buitengewoon good zie Mij is Beene
der volrnaaktheden uwer schoone dochter ont-
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snapt ; — ik weet daarb4, dat z4 de deugd, de
wijsheid zelve is: — ik heb het bevvtis daarvan,
door het weigeren van al mijne geschenken,
MEVR. DUTILLEUL.

Hoe, mijnhcer ! — die diamanten .... hebt gij
dit gewaagtl?
TCH ERIK OF.

1k heb ongel4k gchad , om in de St. Jakobsstraat
het stelsel van den antinsehen straatweg te willcn
iuvoeren.
MEVR. DUTILLEUL.

Mijnheer ! ....
TCHERIKOF.

Bedaar u. eerbiedwaardige vrouw ! — lk heb
u gezegd, dat mij dit Iced deed.— fk ben jong,
driftig , onstuimig; maar,, in het midden milner
gebreken, bemin ik de deugd •— lk bid u, dit
voor gcene bloote verklaring aan te nemen ; —
en sedert ik u gisteren den naam van Yelva hoorde uitsprekenen u haar over Rusland, haren
geboortcgrond, Lich hooren onderhouden , is de
gedachte in mri opgekomen , dat een moskovisch
meisje, eerie land genoote, rest op mijnen eerbied
en mijne bescherming had , en daarom kon2 ik u
om hare hand vragen.
MEVR. DUTILLEUL.

Hare band !
TCH ERIK OF.

Dit vciwondert u! — Ter zakc, daarmede had
ik moeten bcginnen.A5

( 6 )
A t R.
Voorheen was de opera mij heilig ,
Bezocht die Iustplaats alle dag;
Daar was de schoonheld nimmer veilig;
't Was aloes dan ontrouw die men zag.
Maar hier, oin wedermin te erlangen ,
Eischt men geen minnaar die verteert ;
De min heat de eenvoud hier omhangen,
Maar dddr was alles omgekeerd.
MEVR. DUTILL EUL.

Is het mogel4k! Maar Yelva is eene jonge wees
zonder eenig goed.
TCHERIKOF.

1k meen u gezegd te hebben, dat ilk 300000
roebels bezit
loom) boeren.—'
MEVR. DUTILLEUL.
Maar zouden uwe betrekkingen hunne toestemming geven?
TCHERIKOF.

Belaas I ik heb er geene, dan mijnen oom den
hertog van Leszenski , dien ik, reeds nicer dan lien
jaren geleden, te Wilna heb gelaten, met mime
,jeugdige nicht nedora , die men acht jaren telde.— ik ben geheel onalhankelijk, en mkin eigen
tneester.— Ik bezit to veel voor 6en, en dus is
het eene behoefte, dat wij twee worden en
als de schoone Yelva de hertogin van Tcherikof
wil wordez-1...
MEVR. DUTILLEUL.
.Vergun mij, mijnheer! ik heb u niet gezegd
weet nog niet
TCHERIKOF.

1k weet nog Diet of zj dit reeds toestemt bet is

(
waar.
vragen.

)

Maar daar is zij , r wij zullen bet haar

DER DE TOONE_EL.
DE VOILE GEN., YELVA, nit delinker-

karner komende.
TCHERIKOF.
Nader, schoone Yelva !
YELVA.

Gra9t lion, en beziet met verwondering en
vermaak zne kleeding. en seityra , door
here gebarea te vragerz wie is deze
vreemdeling.
MEVR. DUTILLEUL.
Witjniteer! ik moet u kenbaar naen
TCHERIKOF.
Niets. 1k verzoek, mevnuw ! a stil te 'louden,
en de schoone te laten spreken„
MEVR. DUTILLEUL.
Het artne kind !c.an niet ; zij is sprakeloOs.
TCHERIKOF.
0 Hemel!
MEVR. DU tiLLEuL.
Gij wildet ook volstrekt niet naar mij hooren.
YELVA

C'?eft hem een teeken, dat zq hem wel
oerstaat, tnaar (tat zij niet /tan antwoorden.
A4

TCHERIKOF.

Arm hind een zoodanig ongeluk bpezemt
mil nog meer belangstelling voor u in ; en hoe i5
dit gekomen ?
MEVR. DUTILLEUL.

Naauwelijks telde zij zes jaren ... het wis oorlog ... in een gevecht... iu eene stall die stor
merderhand was ingenomen ik kan n dat zoo
niet zeggen ... hare moeder en alle de haren kwamen onder hare oogen om, en hoar vader, die
met zijn dierbaarst pond op zijne artnen vlugtte
wend door eenen soldaat des *rids getroffen, (Yelva maakt eene beu'egiag, orninevr. Dutilleul in
de cede te stuiten.) Vergeef mij, dierbare!
u dergeliike herinneringen indachtig te maken.
(Zacht tegen Tcherikof.) Zoo veel is zeker,, mijn
beer dat zij op het oogenblik der uitbarsting , en in
het tiidstip dat zij haren vader zag vallen, een'
angstigen gil wilde geven ; maar de schrik en de
smart veroorzaakten War eenen zoo verschrikkeiiiken schok , dat zij sedert dien
.
TCHERINOF.

dit is meer gebeurd ; eene
lk begrijp u ,
ontroeriug kan ons de spraak ontnemcn
of wedergeven.— Wij vinden in de geschiedenis
van Cresus, wiens zoon nooit een enkel wooed
had kunnen spreken, dat, toen hij den dolk tegen zijnen vader opgeheven zag, uitriep Mills ,
ne Croesum occidas ! dat is: Krijgsman dood Cresus ilia! Naar laten wij tot ons school ' moskovisch meisje te rug keeret. (Tegen Yelva.) Weet
gij ook , in Welk oord en in welke stall u dit is
wedervaren ?
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YELVA.

Geeft Bert teeken van neen ,

en dat z#

dit niet kan opgeven.
TCHERIKOF.

n met wien waart 0?
YELVA

Geeft anti Tcherikof te kennen , dat zij
door lieden omgepen was, die groote plui.
men droegen, eeretekenen en breede knee
()els (as /14 hadden , en dat (mien daarvan
op het geluid der trom voorbil trokken.
TCHERIKOF.

Ann deze gelijkenis, Kneen ik de schoone grenadiers der keizerlijke garde te herkennen, waarvan ik in i8 L2 deelgenoot was; want op mijn 15.
jaar bekleed de ik reeds den post als hoofdtnan, —
bet was imp tweede veldtogt.
MEVR. DUTILLEUL.

Waar hebt gij uwen eersten veldtogt gemaakt?
TCHERIKOF.

Te St. Petersburg. even als alien , ale op dim
tijd in de kadettenschool waren , en waarvan ik
de meest ondernetnendste was.— Maar het geea
ik vernomen heb, verandert niets in mtine voornemens: integendeel , mejufvrouw ! ik ga u thans
met fransche hoffelijkheid en russiche vrijrnoedigheid aanspreken : gij zijt zeer good , ik ben niet
kwaad ; g4 hebt geese bezittingen, ik heb er vele:
en ik wenscb iemand , om die met m4 te kOnnen
deelen.
A 5
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AIR,
'k Zocht te vergeefs dat stil genoegen
'Fe tnidden in het Woest genot ;
De vreugi deed mij het hart wel zwoegen ,
Maar schlep me een ongelukkig lot ;
Maar 'k blijf hitt tehooner vitzigt staren
Op ' t voorwerp dat mijn heil bevat;
meen , bij u 't gelnk te ontwaren ,
vruchtloos zocht voor Perus schat.
Dat

Nu is het antwoord

aan

n mejufvrouw

YELVA

Heft hare oogen op hem, bewilst hem
erkentekkheid, dock 8meekt hem dit niet
tewillen,want zij mag hem niet aannemen
TCHERIKOF.

1k versta u : de wijze , waarop gij niij besclionwt 9
vertekerttnij, dat bebagen schept in ntij te zien.
YELVA,

door gebaren.

Ia.
TCHERIi{O `.

En dat g a* toegenegen
E IN A

zij t.

door gcbaren.

TCHER I OF.

En dat gis tuij vriandschap toedraagt.
YELVA,

door gebaren.

Ia.
TC ll EIIIKOF.

Len begin van lieWe.
YELvA ,

Neen.

door gebare

( If )
TCHERIKOF,
1k begrijp u het kan nog geene aanbiddinc
mu; maar dus te beter want sedert niijne kotast
in Frankrijk , hebben reeds zoo vele beminnelqke
schoonen mij verzekerd , dat zij mij hanbaden,
dat ik op dit oogenblik de voorkeur geef, om sieehts
door u bernind te worden, die mij het niet zegt : —
ik ben van gedachten, dat dit beter stand zal
houden.
YELVA, door gebaren.
Nem, neen , het is niet mogelqk ; nooit kan ik
uwe gale worden.
TCHERIKOF.
kunnen nooit vereenigd zijn! en waarorn?
om dat gij het spraakvermogen mist; dit is, dunkt
niij, het beste middel , em zich in de haishoucling
met elkanderen te verstaan : en , dog ronboven ,
zie daar onze geleidster: deze waardige vrouw
zal ons nooit verlaten , en zij zal in de behoeiteu
voorzien :
dit alles zal wel schikken.
MEVR. DUTILLEUL.
Floe, mijnbeer! gg ziet mij dus voor erne tnapster aan?
TCHERIgor.

In het geheel niut, mevrouw! — en v6oral
uwe standplaats , als genoodzaakt zijnde, oui
voor twee te moeten spreken , bezit ij juist
bet gene noodzakelijk is;
hekoormaar
lijke Yelva 1 gij kunt rnij om erne dergclijke red en
niet afwijzen en zoo uw hart nog viij is ., zoo .2,1-1 geene ander° tegen.werpingen Debt;mdien gij niet
reeds bemind
zou hot durven zw.,

(
YELVA,

)

door gebaren.

'Zweer Diet.
TC H ER IKO F.

Hoe! wat is dit ?
ik begrijp u niet!
uw hart reeds gesproken hebben?
YELVA,

Zou

door gebaren.

Bet kan moge1jk zijn ; zeker ben ik er niet van.
TCHERIKOF.

Ach, Hemel! ik vrees te verstaan
komt dear ?

hm ! wie

PIERDE TOONEEL.
door de deur op
den achtergrond van het Tooneel
komende.

DE VORIGEN. ALFRED,

MEVR. DUTILLEUL.

Het is mijn heer Alfred, onze jonge meester.

zon der Tcherikof te zien, groet
meproutv Dutilleul en Yelva,

ALFRED,

Goeden dag, bete Geertruida! goeden dag,
bekoorlgke Yelva
TCHERIKOF.

indien ik mij niet vergis, is het mijn
beer Alfred, van Cosanne.
!

ALFiteD,

Tcherikof ziende.

Een vreemdeling !
TCHERIKOF.

Echter niet voor

u.

lk men u twee drie mien

i3 )
bil mijnen lankier in de straat van den graaf
van Artois onuuoet te hebben.
ALFRED.

Ia , waarlijk , dien russischen edelman — zoo
too beminnelijk.
rgk,
TCHERIKOF.

114 herkent
ALFRED.

Waarom bevindt g4 u bier zoo nabij het Luxema

bitrg ?
TCHERIKOF.

Ja „ het is we! een weinig ver van miin verblijf, -wat koud, en afgelegen.— in betrekking tot uwe
hoofdstad , Zou.den wij het Siberie kunnen noemen. (Op Yelva u*ende.)
en dan Beene rozen ontmoette.

Indien men er nu

ALFRED.

Wat bragt u eindelijk bier? (Yelva

tracht hem

te bedgren.)
MEVR. DUTILLEUL.
Wij hadden onzen album in het Luxemburg laten
liggen , en mijn beer is zoo goed geweest ons dien
te bezorgen.
TCHERIKOF.

En dit heeft mij gelegenheid gegeven, om kennis met eerie bekoorlijke landgenoote te kunnen
waken.
ALFRED.

In waarheid.—Yelva heeft in dezelfde oordert
als gij bet eerste morg,enrood begroet, en ik gevoel het genot eener zoodanige ontmoeting

(

z4 )

Het ^t onmogelijk , haar te zien zotider Lelangstel»
ling in te boezemen! Verschoon Intl , wegens een
vermoeden, daar ik geen meester over was.— En
gO,gelielde Yelvai— (hi/ goat me tihaa r en 'nevi..
Datilleul naar den achtergrond cies tooneelo

ers spreken daar ondereing met elkander.)
TCHERIK OF, &leen.
Nu begin ik de zaak te begrijpen bet spijt mij;
wenn. zooder bet te wilien hesehouwde tk haar
reeds als gezellinne Inijns levens , en als een' troost,
mg door den hemel , op eeuen vrectnden bodem f
toegezonden.— Denken wij er niet weer aan.
XENT R. DTITILLEUL t.

tegen Alfred,
Yelva eeneri brief van
die /mar
a4ne4 vader heeft getoond.

Hoe! waarlijk! verzet uw vader zich niet nt!er
tegen dit huwelijk ?
YE LVA

Geeft hare verwondering te kenneft, en
schijnt het niet te kunnen geloopen.
ALFRED , haar den brief toonende.
Gij ziet het ....
MEVL DUTILLEUL.

Noo.i; had ik zoo lets durven hopen.
YELVA

Brengt den brief aan hare lippen, en
sthijat haar geluk door gebaten ult te
ken. aaarna gaat z4 naarTcherikof,
biadt hots hare handl, en meek t hertz om

de oriencieekap I die h# haar beloofd 'zee f

TCH ERIKOF.

Hoe ! wat wil zij te kennen geven?
ALFRED.

Dat ons ecn groat geluk te beurt vat, en dat
tii aan a , Wren landgenoot, zoo gaarne wil mededeelen.
TC HERIK OF.

Waarl4k! Wel nu, dat verheugtrgij. Het Imam
mij reeds voor, dat ik niets meer voor haar geluk
zou kunnen daarstellen; doch, zoo ik, van mijne
zijde, haar van eenig nut kan zip, mijnheer de
hertog! zult gij in mrj ondervinden, dat in den
adeldom der ziel, en in de zaak , waar edelmoedig-'
beid vereischt words , Rusland en Frank* hand
aan hand gaan.
ALFRED.

Daar twijfel ik niet meer aan, miinheer! En om
la dadehlk bewijs te geven, neem ik uw aanbod
aan: Yelva en ik hebben awe hale nootlig.
TCUERIKOF.

Is het ruogelijk?
YE LVA

Geet hem te kennen van jet , en smeekt
hem, dit yerzoek toe te staan.
ALFRED, tegen Yelva.
Begeef a thans naar uwe kamer , weinige oogenblikken nog, en ik hen 134 u. (14 loot Agar
cle hand, en Yelva smeekt hem, door gala,.

ren , niet lang te toeven ; 4; schenkt een,

i.wiendel0 grimlachie aan Tclierikot, en gaol
met mew, Datillcul naar de linker4hamen)

( i6 )

P If

F D TOO N E E L.

TCHERIKOF

en

ALFRED.

TCHERIKOF.

Zg is bekoorlijk ! maar hoe! zou mij dit ver.;,
wonderen!— het russische bloed is zoo schoon.
ALFRED.
Dat is waar.
TCHERI K OF.
Niets dan de spraak ontbreekt haar 1— moat
Met zulke schoone oogen kan men zonder dezelye zijn.— 0 wanneer ik hare oogen mogt bezitten , , geen enkel woord zou mij ontglippen 2 en ,
als het op harten veroveren aankwam , zou ik de
sehoonbeid slechts beschouwen :— en de beteekenis zou bier van zijn:-- bezie en bemin nij.
ALFRED,

lagchende.

Dat Lou een heerlqk middel zijn.
TCHERIKOF.

Voorzeker, ik heb dit reeds dikwijls beproefd ;maar voor ons mannen, die een ander vermogen
bezitten, is dit onnoodig.— Dan, ter zake , waarti kan ik miine lieve landpnoote, die ik Miter
naauwehjks ken, en wier geschiedenis voor m4
tog met een geheim omsluijerd is , nuttig zijn
ALFRED.

Het host mij weinig moeite, u dien sluijer op te
ligten : then, bij de vlugt van Nkscou, of eenige
dagen daar na , vele krijgslieden door gebrek omkwamen. , 'of genoodzaakt waren , hunne schansen to
verlaten, toen was het oogenblik genaderd , dat Yet-

( 17 )
ta op het punt was, om van koude en ellende
den gust te ge-ven , dan , mijn vader, de hertog
van Ctsanne , staf-ofeier bij bet leger zijnde , ontdekte het bulpelooze en 4na stervende wichtje ,
dat niet in staat was, om haren nood te kunnen
klagen. Hij nam bet wezenlooze en verlatene
meisje met zich, brags het behouden in Frank
ri k , Toed(1L het met mij onder zijne oogen
zq u genoeg gezegd , dat, sedert mine
i'
' bet
.o) en
eugd, s i ns k kennis drage, Yelva door mij is
aanL;ebeden.

j

i

I

.

i

TC IIERIKOF.

dacht wel , dat er zoo iets moest piaats gehad liebben.
1k

ALFRED.
Tom mijn vader ontdekte, dat eene zoodanige
vriendschap in lietde was overgegaan , was het,
helaas! te laat, zich flier tegen te willen verzetteii;
echter beproefde hij sulks. — Yelva werd nit het
vaderlgke huis, en, onder de leiding van Geertruida , naar deze eenvoudige verblijfplaats verwe-zen , met het strengste verbod, van mij alhier niet
te ontvaugen.
TCHERIKOF.

Juist, daarom kwaamt gij her dagehiks. — Maar,
hum ! hinderpalen ! . .. Er is nicts verdrietiger dan
hinderpalen !
ALFRED.

Mijne stiefmeseder, de beste alter vrouwen, en
die ons als hare kinderen bernint , verzette zich,
niet tegen onze wenscben; maar mijn vader, die
voor mg schitterende uitzigten had , sehikte.m4
B

C
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4ene aanzienlijke partij , eene onnoemeNke fortuia
toe.
TCHERIKOF.

En hoe liebt gij u daarbij gedragen?
ALFRED.

Ik verzekerde mijnen vader, dat ik mij aan mijnen kinderpligt zou onderwerpen: dat Yelva nooit
de mijne , zonder zjne toestemming zou warden:
maar, wanneer het op eene andere verbindtenis
aankwam , mijne keus als clan bepaald was, om.
Frankrijk en mijne betrekkingen to verlaten.
TCHERIKOF.
Was

dit

uw

voornemen?
ALFRED.-

Dit was stellig besloten. Dan, rnijn varier, die
min vast karakter kept, heeft eindehlk mijne bede
verboord , heeft mij, ofsehoon zeer koeltjes ,
gezegd : e doe wat gij begeert, maar bij deze vereeniging kan ik niet tegenwoordig zijnik wil Yelva niet wederzien." Sinds dien tijd leeft bij Parip verlaten , en gisteren ontving ik , ter geleide
van eenen brief, zijne toestemming; terwiji ik alles
zoo regel , dat ons huwelijk nog heden zal plaats
hebben.
TCHERIKOF.

Nog heden ! (Ter zijde.) Ik heb waarhjk een
schoon oogenblik voor mijne verldarin f!, gekozen.
ALFRED,

Maar een mijner vrienden onthreckt thans , en
zoo gij zijne plaats vervullen wildet
TCHERIKOF.

1k . een uwer getuigen zip !

(
ALFRED.

AIR: P'audeyille de partie en revenge.
Is Ye/va , die u dit wit fmeeken ;
Zij waant in u haar land te zien ,
Hare oudren, die haar zijn ontweken..-•
TCHERIKOF.
1Viijnbcer 1 'k wit haar mijn diensten bitn,
Ik zal haar dan gelukkig zien.

(Ter ziide.)
Ik kwam , helaas om zeif te trouwen,
hn ga slechts als getuige met.
't Is altijd dat .....
heb geen berouwen;
't Was niet voor niets ik ben te vret.

(Luid.) Het is saloon, mijnheer Alfred !eene
weeze zonder bezittingen te trouweli, maar in
Pusland zon (lit geen opzien harm; want
het zonderlinge, het originele ; en in uw
voorstel, en in den staat, waarin ik mij heden
bevind, ligt iets dat mij behaagt, dat met mjne
denkwijze overeenkomt.
ALFRED.

Waarlijk !
TCHERIKOF.

En waarom? Om dat het zonderling is: en dat
ben ik van de voeten tot aan het hoofd. lk ben
tot 'men dienst, met al mijne bedienden die beneden op mijne bevelen wachten.
ALFRED.

Neen, ik bid u, hen weg te zenden ; allennoet
zonder Mister en vreugde afloopen, en in het
grootste incognito.
TCHERI KOF.

Nu dit is wat anders : dan zal ik hen haar het
B2
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hazel in bewaring met Kalouga mijuen Kozak zenden , want dlen deugniet durf ik alleen in Parijs
niet wagen ; hij heeft zulke woedende hartstogten.
Ik ga hun mijne bevelen geven , (ter zqde,) mijn
(vseitenk
voor de bruid. koopen , (tegen Alfred ,)
b
'
en kom u met eene huurkoets afhalen: nooit heb
ik daarin gereden, dat zal mij verm.aken! dat is
refit origineel!
ALFRED.
AIR.
De reis zal dan niet al te fpoedlg wezen.

TCHERIICOF.
Wel em , waarom ook zoo veel hsast gemaakt t
Heeft men voor smart of voor verdrset te vreezen,
Dan doer men wel. als men naar 't spoederi haakt,
Maar, vvanneer ons de vriendschap wit vecLellen,
En. het geluk een oogenblikje beidt,
0 laat ons dan niet haastig voorwaarts snellen,
T)at her van ons niet al te spoedig schcidt.

(Alfred geleidt Tcherikof, die &rigs de
dear op den achtergrond vertrekt.)
ZESDE TOO.NEEL,
ALFRED en YELVA.

Muzijk.
Naauweliiks is Tcherikof vertrokken, of
Yelva opent de deur der tinker zy. kamer.
Zji snelt Alfred met vreugde fe gentoet ;
ztj toont hem den brief van ziinen vader,
en schi nt , door hare gebaren te vragen
is het waar? sternt uw vader (lit toe?
ALFRED.

s
Ja rnijue

Yelva! ctiiju vader stunt di

( 2L )

toe ; bij wil u als zijne dochter aannernen ,
niets verhindert ons geluk nicer.
YELVA,

en

door gebaren.

1k zal mijia leven met u doorbrengen ; wq zullen dan eeuwig te zamen zijn; (daarna ziet zq

met vrees om zich heen, en, op den brief
te*ende, sch#nt z/j te vragen :) waarom is
uw vader ook niet bier?
ALFRED, in verwarring.
Mijn vader kan bier niet zijn; belangrilko zaken
hebben hem verre van Parijs geroepeu, en onze
vereeniging moet nog heden plaats hebben.
YELVA,

door gebaren.

lIeden!
ALFRED.

Ja , dezen morgen zelf; ik ga bereids alles biervoor in gereedheid brengen.
YELYA

Wiist op deplaats van Tcherikof, en sc4int,
te vragen, waar haar landgenoot is.
ALFILED.

Die jonge Itus ? hij zal dra te rug komen , om
getuige bij ons huwelijk te zijus
YELYA,

door gebaren.

Des te beter.
ALFREO.

Behaagt hij u?
YELV A ,

doer gebaren.

Ja.
13 5
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ALFRED.
Beinint g4 hem f
Y ELVA, door gebaren.
Ja.
ALFRED, ilverzuchtig.
Zoo als gij mij bemint?
YELVA,

Die zi'ne 4persucht oprnerkt. haast sich
om hen to verzeheren, datz4 hemalechts
orn zrz goed voorkomsn achting toed : maar dat zj harm Alfred poor
eeuwig lief heeft.
Wet orkest speelt de duo ult Aline:
Je eaimerai tonte la vie.)
ALFRED.
Gun m4 hiervan een klein onderpand. (117i

wil haar omhelzen.)
YELVA

1/1/st hem teederl#k af, en zegt , door hare
hierna
gebaren, nog niet, maar
verwgder u,
wordt gewacht.
ALFRED.
Ja , gPj hebt gelijk: men wacbt mij, — vaarwel, dierbare vrouw! vaarwel, gedieftie Yelva! —

(Hk kust hare hand.)
YELVA, door gebaren.
Vaarwel, mijn echtgenoot!

(Alfred pertrekt door de deur op den achtergrond, en werpt haar eerie zoerahand
toe.)
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ZEVE 1V DE TOO T E E L.
YELVA,

daarna

MEVR. DUTILLEUL.

volgt Alfred met de oogen, tot /tq
zoo ver verve decd is , dat ' hem uit
het gezigt verliest ; — ztj zendt hem eene
zoenhand te rug, era op dit oogenblik
treedt mevr. Dutilleul uit hare katmer.

YELVA

MEVR. DUTILLEUL.

wel zoo , niejufyrouw ! wat is dat 7
wat moet dit beteekenen?
Wel zoo ,

YELVA,

Verschrikt, weet hare vertegenheid niet
te verbergen.
MEVIL DUTILLEUL.

Nu, wat deedt g4 daar? ..... aan wien was het
gerigt ?
YE LV A, door gebaren.
Aan niemand.
MEVR, DUTILLEUL.

Aan niemand! nu dan . is bet goed. ---Maar
wees voorzigtig met dergeliike teekenen; ieder zou
zoo jets voor zich zelven kunnen nemen; want s
zoo wel de Russchen als de Franschen zijn met
deze taal bekend; begrijpt gij mij? ---, Ook mag
dit niet meer, zoodra gij echtgenoote wordt, en
dit zal niet lang meer duren: rileit heeft IA reeds
daarvoor doen toekomen...
y ELvA, daor gebaren,
Wat dan?
B4
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MEVR. DUTILLEUL.

Terwiji ik daar op het oogenblik in wive kamtu
was, werd ea, zachtjes aan de deur,, die aan gindschen trap uitkomt, geklopt , en een bediende heeft
mij lets ter hand gesteld dat ik u zal laten zien.
(Mem Dutilleul gnat in hare korner%)
YELVA,

door gebaren.

Wat mag dit zijn ?

illevr. DUTILLEUL komt nit dezelfde
kamer met eenen korf in hare hand.
Een heerlijk een uitnemend tooisel ; een braidskleed % neen ik bedrieg niet ; ofschoon er
wat jaren verloopen zqn, sinds ik het unjne voor
den eersten keer zag.
YELVA

Nadert den korf, neemt er een voile, daarma eenen bloemenkrans, en eenen ruiker
met bloemen uit.
MEVR. DUTILLEUL.

Gun mij bet genoegen , om dit toilet voor
in orde te brengen, (Yelva plaatst zich poor
de toilettafel ; mevr. Dutilleul brengt den

in gereedheid, en neenzt den bloemenkrans
pan Yelva,)
A ! It.

Lieve Yelva! o p uw jaren
Is die krans bevrijd van druk;
Zij kan u het beeld verklaren
En van onschuld en geluk.
Harten , die, te zaam verbonden,
Duurzaam minnen op deze card,
Rlrjven eeuwig ongeschonden
Doze schoone bloemen waard.
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Ja , het heugt mij, op nw jaren
A/119.s die krans bcvrijd van dluk;
Teen kon ik het beeld verklaren
En van onschwd en gelvic.

(In Bien jtlplaatst Yelva, spottenderwijze , den bioetnenkrans op het
/zooid van mevr.
MEVR. DUTILLEUL.

He! wat doet gtj ? plaatst gij bloemen op mijn
gerimpeld voorhoofd, — op mijne grijze lokken ?
Neer' , de bloem zou ras verdorren,
In onvruchtbren grond geplant;
Lieve! plaats hem in uw lokken,
En ontvang hem uit mijn hand.
Necn, niet meer op mijne jaren
Is die bloem bevrijd van druk.
'k Blijf op u, mijne Yeiva! staren,
Beeld van onschuld en geluk.

(Onder het zing-en van het laatste couplet,
plaatst Yelva Naar den bloemenkrans op
hot hoofd, en ontdekt, op de toilettafel,
eenige snoeren parelen en diamanten;
neemt die schielijk op , en toont ze, in
verrukking , can tnevr. Du.tilleul.)
MEVR. DUTILLEUL.

Ja , waar14k diamanten! — die goedc Alfred!
hij zal zich geheel arm maken. — Maar, daar
het ziju wil is, moet deze kostbare snoer bet eenvoudige zwarte lint vervangen. (Zcj doet het
zwarte lint van Yelva's hals , waaraan het
beeld Barer rnoeder vast is; Yelva wil het

to rug nenzen, en geft teekenen, dat z er
niet van scheiden kan.) Het beeld uwer moeder, kunt gij daar niet van scheiden? Nu , slechts
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weinige oogeublikkeu, tot dat gij Alfreds bade
zult zijn.
YELVA

Grimlacht bq dit laatste woord. Zij doet
de parelen oni Karen hats, ?mak' het
overige van haar toilet in orde, en geeft
aan inevr.lleul te kennen, dat het tijd
1,vordt„ dat zq zich ook gereed make, en
west haar, dat y dit sp oedig doen inoet.
MEVIL. DUTILLEUL.

Vreest dat ik niet klaar, niet gereed zal
zijn ? dat ik u zou doen wachten? en die goede
Alfred. is zoo driftig , zoo ongeduldig.
YE LV A,

door gebaren.

Haast ut haast u!
MEVR. DUTILLEUL.

ja , ja, Lnijn kind!
A I R.
Nu, ja. niet tot morge.n,1
Laat rnij daarv, ?or zorgen;
En , vlug als de wind,
Korn ik spoedig weder,
En geef ik u seeder
Den zegen, mijn kind!
teluk op deze aarde
Verlangt naar geen praelit
Maar geeft ieder waarde,
Hoe mter hij het twin,

(Melva maakt weder eene beweging, datzii

zieh loch haa8ten moest, en dring .thaatzachtkens naar de bear,)
Dit zijn te veel woorden,
Nu, ja s dat is best;
Maar denk , op mljn jaren

)
Ts 't al wat oils rest.
■vaclit Diet tot morgen.
Neen,
zorgen,
Lan inij daary
En, vlitg ais de wind,
ii; spoedig wader,
En druk it( u seeder,
Mijne Yelva ! mijn kind!

(Mevr. Dutilleul verwijdert zich , en

begeeft

zich in de regter zijkamer.)

ACHTST.E TOONEEL,
YELVA, aileen.
111u4k.
.24 mevr. Datilleul tot can de kamer.—

Zoo dra zj alleen is , dcakt z j, met genoegen , aan de bid haar opkomende gedachten„— Zij denkt, met verrukking,
aan de oogenblikken harer vereeniging
en aan de pligtplegingen die haar wachF # pianist twee kussens ter z#de
ten.— .Z.
van haren toiletspiegel ; vervolgens geeft
zij een teekea, als of zy de hand aan ie-

mand toereikt.-- Zg pianist zich op eery
der kussens met hare knien, en vouwt
de handers zamen,— Zij luistert aandachtig, en krzikt toestemmend op de
vraag , die z# waant te hooren. (Op dit
oogenblik hoort men het geraas van een

aarzkomend t*tuizr , dat aan de deur plotselij k stil houdt, en een oogenblik daarnet,wordt er aan de deur geklopt.) Yelva
jilt verheugd naar dezelve, en hoopt h,aren, Alfred te ontvangerz ; zij opent de
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clear., en ziet mevr. de Cesanne.
gi,eft hare perwondering en , Lizo,,der,
hare preugde hierover te kennen.

IVEGENDE TOONEEL.
MEVR. DE CESANNE, YELVA.
MEYR. DE CESANNE,

Yelva's verwundering

bemerkende.
la , geliefde Yelva ! ik ben uwe pieegmoeder,,
(le vriendin van u en Alfred, en die gtj , in dit
oogenblik Diet dacht op deze plaats to ontmoeten. .
YELVA

Toorit haar het bruidskleed, en geeft door
teekenerz te kennen, dat zzej heden Alfreds
echtgenoote wordt.
NEM DE CESANNE,

met smart.

op heden, — dezen morgen
Het is waar !
zelfs, zal uw huwelijk voltrokken worden!
dies is reeds in gereedheid !
ik had gcvrecsd ,
te laat to zullen komen.
YELVA,

door gebaren.

Nu gij bier zijt, ben ik gelukkig. kust
hare hand. klevr. de Cesanne keert welt al
weenende om, en Yelva schijrzt , door hare
gebaren , te pragen wat hcbt gij? welke smart,)
welk verdriet drukt
t®r neder?

u op den

dag van mijn geluk
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MEV% DE CES ANNE,

met

Prees

rond-

ziende.
Waar is Alfred?
YE LVA,

door gebaren.

Hijis voor eenige oogenblikken van her, maar
hij zal spoedig wederkeeren.
WiEVR. DE CESANNE.

welaan, dan kan ik vrij
zijt dan alleen!
dan kan ik u het geheiin van
met u spreken ;
mijn hart openbaren mister, Yelva! Onderloos, en zonder eenige bescherming, geheel aan
het lot overgegeven verlaten van al Wat U (herbaar was, zoudt gij op den besneeuwden grond
zijn. omgekomen , wanneer de hertog van Cesanne het inenschlievende denkbeeld niet had opgevat, om u aan eenen gewissen dood te onttrekhen.
I lij nam u in zijne artnen , bragt a naar Frank, en hood a mij aan als een tweede kind ,
ons door 4e Voorzenigheid gezonden. Gij weet,
hoe ik de nieuwe pligten vervulde, die mr.j door
owe opvoeding werden opgelegd. (Yelva trust
hare hand.) Denk niet, dat ik hierin eene
verdienste, van rnijne zrjde nieen te vinden ; integendeel, uwe liefde, uwe teederheid, beloonden mtj de zorgen, die ik aau u besteedde. —
Maar,, daar wij als ons eigen kind, als eene
dochter,, behandeld hebben ; daar Otis geene opoffering te zwaar was, om uw geluk te bevorderen,
vertrouwen wij, dat wij eenig regt bebben , eene
opoffering , op ooze heart, van u te mogen. vergen.
Y.ELVA,

door gebaren.

ga voort!
Spreek!
groot voor inii zijn.

gem offer kan te

(
M1-z\. CFSANNE,

Wel nu ! dan hi ik verpligt u een versclirikkehik geheim te een geheim, war
voorrhiju echt,enoot den dood had verkozen
eer hij dit aan ziinen eigenen zoon zou ondekt
hebben. — De wenseh , om zijne rijkdommen te
vermeerderen, heeft mijnheer de Cesanne in
gevaarlijke ondermemingen en in verleidende speculatien getrokkelt 4 die zijne sc1)=Ittcn uitgeput, en
die hem vele seliulden 1ie;)11cm docn rnaken ; en,
op dit oogen.blik , is hij, niet tegenstaaude zijnen
rang, en de waardigheid die hij bekleedt, onteerd,
onherroepelijk verloren, indien geen edelmoedige vriend hem ter hulpe snelle.
YELVA,

door gebaren.

Groote God!
IVIEVR. DE CZSANNE.

En zoodanige vriend biedt zich trans aan: —
de hertog van Loczinski, een adelijke Pool. —
In den tijd , toen de Fransche legcrs Wilna in hezit
hadden , heeft mijnheer dc Ccs niie hem grooten
dienst bewezen ; hij heeft al zijne onnoemelijke
rrikdommen tegen de plundcrzucht der krijgslieden besehermd. Deze biedt 01)5zijne doehter, de eenige erCgena.me van al zijne schatten,
Han. Wanneer Alfred haar tot gade neemt , is zijn
vader voor altifrI gered. (Yelva geeft verwonderinfr en smart le kennen.) En dit,
nijne dierbare Yelva! is de grootste onzer wenschen onze eenige hoop. — Maar naauwelijks
had Alfred .ztinen vader verklaard, dat gij door
hem werd aangebede9.; dat hij geene andere dan

(
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it wade bezitten ; dat hij verkoos liever bet vader!ijke
huis te willen verlaten , dan aan eene andere (Ian
aan u te behooren van dien tijd of heeft mijn
gemaal het stilzwijgen bewaard ; hij heeft zijne
toestemming tot dit huwelij k gegeven , en , verre van
deze plaats verwijderd, heeft hij , alvorens zijne
onteering algemeen bekend worde, een einde aan
zijn ong,elukkig leven willen maken. 1k zelve heb
zijnen arm wederhouden ik heb , door mijnen.
troost , zijnen moed weder bezield , die hem eene
gelukkige uitkomst op mijn voornemen voorspelde ;
ik smeekte hem , mijne terugkomst te verbeiden:
slechts eene hoop bleef mij overig , en deze waart
verklaar.., besluit..
gij , Yelva :
YELvA,

door gebctren en in de grootste
wanhoop.

Wat eiseht gij van mij!
MEV% DE CESANNE valt

op hare mien,

AIR.
Thans wacht ik, voor u reergebogen,
'tEesluit fat ons den dcod, of 't !even , geven lean.
Zie op ons neer met mededoogen,
En red mijn' aangebeden' man!
Red hem, die, in uw ' prille jaren,
Uw tweede vader was, de leidsman uwer eer,
En geef uw' redder in gevaren
Den lievling van zijn harte weer!

Yelva, gelled buitert zich zelve, helpt
drukt haar aan het
de Cesanne op;

hart ; verzekert haar. door gebaren ,
dat Been offer haar te groot is. — Zii
ontdoet zieft van den bloemenruiker, kroon
en slttijer,, en schijnt ltierdoor rat le
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drttk ken,, (fat zij van Allied afziet.— Wees
gelnkkig, maar voor ifiti
geen geluk nicer.
IVIEVR. DE CESANNE.
Yelva! mijne d:erbare Yelva! mijn hart
wachtte niets minder van uwe edelmoedigheid, —
Maar , het is a nog onbekend, waartoe gij u verbindt ; gij wtet nog niet hoc ver het offer, dat
ik van a cisch , zich aitstrekt, lict is niet genoeg, dat gii gehccl aistand van Alfred do-et:
neen. gij 3nout hem, in dit oogenblik , ontvlagten. — Gij kent zijne teederheid ; gij weet, zoo
tang hij u niet verloren voor hem acht zal Beene menschelijke magt in staat ziin, hem a to doer.
Vergeef bet mij ;
verg ik te
vergeten.
veel ? Ja , ik zie het, gii ikunt van bet geluk
afitand doers , maar niet van zinc Heide: friervoor zal uwe moed hezwijkcn.
YELVA, door gebctren.
Ja, mogeliik zal het mij het leven kosten ; rnaar
mijn leven behoort aan ik ben alle ,; win a vera
pligt, en met deze daad zailen wij effen zijn.
MEVR. DE CESAN1yE, kaar onikelzende.
Gij besinit tot dit alles, mijn kind ! mijne

locker : (Yelva weent btj cleze laatste woorden.) Ja , mijne dochter! era wie, meer dan gij,
heett dezen naani verdiend ? Hoe gelukkig zou
mij geacht hebben, a dcnzeiven te kunnen geven ;
-mar mijne iiefde, mijne teederheid, zal u als die
Uw lijden zal ik
van Gene moeder bijblijven.
awe tranen zal ik droogen ;
met a deelen ;
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zal uwe nide niet verlaten.— Kom, vertrek
than met mij. Men komt. (Yelva raakt in
verwarring.) Verwiideren wij ons door deze deur.
(Op den achtergrond w#erzde.) Haast u,
opdat Alfred ons niet ontmoete.
YELVA

WOE haar naar de kamer aan de linker•
hand, en geeft door teekenen te kennen,
dat daar nog een geheime trap is.
MEVR. DE CESANNE.
een verborgen trap : verwij-

1k begrijp u,
ileren wii ons.

YELVA

Geeft hare toestemming om te vertrekken.
rj neemt het medallion van de toiletto,Ab l, en drukt het aan hare lippen.
MEVR. DE CESANNE.

nog lets?
Het beeld uwer moeder ! Wilt
naar
de deur
mevr.
de
Cesanne
Daarop
gnat
(
op den achtergrond van het tooneel, OM
ZiCh te verzekeren, of er iernand nadert.
Yelva ontdekt haren bloementrans , lien
ziy lierft laten vallen ; raapt denzelven op ; beschxzwt item treurigijk , en
bergt die, met het medallion, aan haren
boezein. — Op dit oogenbiik hoort men
gerucht aan de deur op den achtergrond ; men steekt reeds den sleutel in
eene deur. Mevr. de Cesanne trekt Yelva
met zich , die, als het ware, alles wat
haar omringt een laatst vaarweltoezegt
en beiden verwiyderen zich longs de linker zijdeur Pan het tooneel.

)
TIEVDE 71:.)0\;EEL.
dr;e GETuir,F.N, eenige v r OU
met handkorfjes en cartonnen
doozen. Alfred zendt de vrouwen
in de regter Wainer.

ALFTI
NVE N

ALFRED.

Eindebik is alles daargesteld ; alles in gereedbeid. (Tegen de gettizgen.)ik maet u intussehen
verseho, ,ning vragen voor de ?,es verdiepingen ,
die ik u heb doen opklirnrnen.. lk dacht reeds
onzen vierde getuigen , mi.ju beer Tcherikof te ontmoeten ; dan , ik geloof, dat hij weder pligtplegingen zal willen rn,aken, en dat hij geheel in zijne hofkleeding zal versehtinen. De R ussen houden veel van de etiquette ; maar ik boor noch
zie niefnand! — waar mag toch

ELFDE TOONEEL.
nit
de regter ziikamer in groot toilet komende ; de vrouf-Pen polgerz
haar.

DE VORI GEN, MEVR. DUTILLEUL

MEVR. DUTILLEUL.

Hier, hier mtinbeer ! wat zrit gi ongeduldig. (np /war toilet wiyzende ) Hez komt mij
voor, dat ik u voor nits . 4cen aa,(.;enblik beb laten wachten; want gti g-tjor-t tee ii xvci dat er op
mime jaren veel Lijd toe behoort, o )i zicti eenigzius behagelijk te nraken. en oin den naam van
eene sehoonP te kutincn verdierren: het is dan zoo
daar konit zoo ts van zeive.
Piet RIS met
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ALFRED.

Waar is Yelva ?
MEVR. DUTILLEUL.

haar in al hare bekoorlijkheden
ik zal
voorstellen ; men is zoo schoon op den buwelijks(tag : ik ga haar tot u geleiden. (Alfred wenkt
haar dit spoedig to doers.) Nu, nu, wat gefiuld% ! bedaar! ik zal mq haasten. (Meer. Dutilleul gczat in de linker ziikamer.)
0 4

ALFRED.

Eindelijk is het nur dan air! Zij zal.mij
toebehooren. — Nog weiuige oogenblikken , en zij
is voor eenwig de imjne ! — Al de hinderpalen
gaat naar de toithaiis nit den weg.
wie
letiaftl:) Van waar den diamanten ?
!eft, haar (lie toegezonden ? wie heeft gewaagd
TW i1 d1

l'OON.EEL,

DE V 011 GEN. M RVR. DUTILLEUL,

geheel in verwarring nit de kamer
MEVR. DVTILLEUL.

A ch , goede heinel! — die arme Yelva!
ALFRED.
Wat deert u? (Ter .z. jde.) Zij schijnt geheel
ootsteld to
MEVR. DUTILLEUL.

Helaas! wie zal haar aan ons wedergeven! zij
is voor eeuwig uit doze oorden verdwenen ! ALLEN.

Goede hand!
C2
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(Meer. Dutilleul overhancligt Alfred een klein

briefje ; hq leest hetzelve al bevende.)
ALFRED.

« Alfred! ik mag,.ik kan de awe niet
de reden mijner vlugt en
Te vergeefs zult
e het oord mijner tegenwoordige verblijfplaats trachVergeet mii ; — zqt geten op to sporen.
vrees voor mijne toekomst niet.
;
cc
• De lotgenoot mijner reize verdient al mijne achYelva.
« ting en mijne erkentelijkheid."
bedrieg ik mij niet! —
Is het mogelijk!
Naauwelijks ben ik mijne woede meester ! Wie
is het , die mij haar ontrukt heeft ? (Tegen mevr.
Dutllleul :) an twoord . . .
MEVR. DUTILLEUL.

ja
een vreemdeling
1k weet . wacht
hood haar dezen morgen eenige gesehenken aan.
ALFRED,

in drift.

En beminde hij haar?
MEVR. DUTILLEUL, ernstig.
Als ik het zeggen mag , geloof ik, dat hij haar

aanbidt.
ALFRED,

in warzhoop.

Voor hem heeft zij haar woord
Ik begrijp u.
en haren eed geschonden. Hoc klopt n-lij het geschokte hart ! — Het eischt wraak over doze beleediging ! — Maar wij zuilen Dunne schreden volgen ,
haar nasporen ! — die trouwelooze ! Kona, volgt
mij , en rusten wij niet , voor dat mijne wraak den
verleider zal gestraft bebben, (Allen vertrekken

door tie dear op den acher,q'rond.)

)
TWEEDE BEDRIJF.
Eene groote zaal van een gottisch webouw.
Eerie deur op den achtergrond.
de regter- en linkerzijde een g1 out
raam. Op den voorgrond, aan beide
zgden eene deur. De zaal is met familiebeeldtenissen omhangen.
EERSTE TOONEEL.
TCHERIKOF, alleen, daarna

KALOUGA.

TCHERIKOF, door de deur op den ach

tergrond komende.
Hu! wat is het ijsselijk koud ! vooral wanner
men in Frankrijk is geweest, en aan de warmere
luchtstreken eenigzins gewoon is geworden. 1k
kan mij in het geheel naar mijn land niet meer
schikken ; en, om mijecns regt goed te verwarmen ,
zou ik mij verpligt zien, mijne goederen in den
brand te steken. (Kalouga komt , door twee
knechts gevolgd , binnen ; Kalouga nadert
Tcherikof met eerbied, en blij ft op eenen af.
stand van Tcherikof, aan zijne regterzijde,

staan, terwifl de anderen op den achtergrond blifven.) Kalouga ! hoe is het weder ? —
Is het nog zoo koud buiten?
KALOUGA.
Nein , Monsiegnir! schOn, Brij voet sneu.
TCHERIKOF.
Sedert de snaak in Frankrijk is
Monseignir!
gewecst , heat hij zich eene wartaal cigcn gemaaiitt
C5
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die geen duivel verstaan en geol.! niensel i bet„,njpen.
kan.
KALOUGA.

Ich hab gepermitteeril an iren fassal , oni te p;)tineer inn dew grachte von dem kasttel ; vvol zie
aus dein feaster zien?
TCHERIKOF.

Volstrekt niet , het zoude mj eeue verkoudheid op het lijf jagen.
KALOUGA.

Est ist heden doch schOn weder.
TCHER1KOF.

Ik geloof het wel , — twiutig grlden ; — niakr
hij is hier juist in ztjne splicer: de hate ‘ erstAtte hem te Parijs in de tnaand Januarij.
A i a.
Geharde zoon van 't hula noorden ,
Die nimmer ware vreugde vond ,
Dan (lair, waar 't eeuwig ijs de boorden
Der oevers aan elkandren bond
Parijs bezat flechts den genoegen ,
Dat hem het meest aan ' t barte lag ;
Ja, dan kon hij van welt ot zwoeg,:n ,
Alb hij Tortoni voor hem zag;
Dan at hij iis met War en zin ,
En daar bestond zij$ wellust in.

( [147 west aan de twee knechts om zich te

verwijderen.)
Kalouga.) Luister: het is heden een plegTegen
(

tige dag, — een bruiloltsdag. Een static; oogenblik wacht ons. ---- De hertog van Leczinski , miju
Qom, een adelrjke pool, die vijf a zes kasteelen
bezit , waarvan er geen een bewoonbaar is , heeft
be t mijiie willen aannemen , om zijne eenige &eh.-
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—
ter,, Feedora , mijue nicht, nil te
Zij was, bij mijn vertrek , slechts een klud
bij mijue wedeikomst, heb ik in haar bet setioonste meisje gevonden, dat Polen oplevert.
KALOUGA.
Ya , monseignir ! sij ist ein regt schiine vrt,u,
TCHERIKOF.
Wie beveelt u, te spreken? (Hem drel,q-ende te slaan.)
K ALO U GA.
nicht !
Nein !
TCHERIKO F.
iNu deIdialk Fratik1k gebied u te zwijgen,
r4k , Parij s gezien heeft, bestnitt er€bceit
om hem siil te 'louden, als er eene schoone vroow
mede in het spel is ; maar als bet meer gebeurt,
zal ik u, even als Mazeppa , aan een tartaarsch
paard binden , en dan zult gij zien , waar flit ii
vOercn. zal. - Maar ter zake.
Mips oom
zijne dochter, benevens eenige edellieden, zips
gisteren avond aangekomen„ Heden verwachteu
vvij den aanstaanden . echtgeuoot , een fransch
edelman , die ik in Parijs heb leeren kennen , en
die een mijner beste vrienden was, ofschoon wij
eens op het punt stonden , elkanderen dood te
schieten; maar dit is in Frankrijk geen heletsel,
out de vriendschap te sloven. 1k wacht hem en
zijne betrekkingen ieder oogenblik ; en ik gebiede
u en alle mijue bedienden, om hunnen iiver te
verdubbelen, zoo wel in act-sting als in voorkomen ; ik verlang op ieder aan 8ez ;gt cell bumjs
van \ re ugde en geluk,
C

)
AIR

' een. bier

geen verschooning haten:
Verlang dat ieder lacht en zingt
Van vreugde en lust als uitgelaten ;
Dar ieder danst en lacht en spring.
Maar wee hem, die Bich mogt vervcicn,
De ftraf is schriklijk die hem wacht ;
Hi j , die niet in de vreugd wil deelen,
Wordt honderd slagen toegebragt;
En wil hij nog niet vrolijk wezen ,
Zal ' t dubbeltal zijn smart genezen.
KALOUGA.

Ya moseimmir
ich hab das verstan.
b
•
TCHERIKOF.

En in dit geval Kalouga ! zit gij die geen
aan Wien ik opdraag, daar bet eerst een voorbeeld
van te geven. (Kalouga neemt een lagehencl
gelaat aan.) Zie zoo, den y dat door
de regeling van al maze handelingen , eene hooge verwachting onzer natie, aan vreemdelingen
moeten inboezemen. — Het is ni,:q genoeg , Kozak te wezen: neen, men meet tevens beheld
Rijn.
KALOUGA.

Ya, naonseignir!
TCHERIKOF.

Daar komt de hertogin Fcedora ! houdt u regt
op groet haar en vertrek. (Kalou b
frabgroet en

pertrekt.)

TWEEDE TOONEEL.
TCHERIKOF, FODORA.
TCHERIKOF.

Wel, mijne beminnelijke nicht! hoe bevindt gij
u in de woning miner voorouders ?
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F D 0 R A.

Buitengemeen goed ; zij herrinnert mij aan onzo
eugd
en aan de vermaken ouzer kindsche jaren.
j
— Hier , im. mers, zijn wij beiden opgevoed.
Herinnert gij u nog wel, hoe wij , met uwe
broeders en zusters, door deze zalen huppelden.
TCHERIKOF.

En als w4 schuilhoekje en blindeman speelden?
FEDORA.

En als uwe dierbare moe der, (z tv# st op

eene der s childerij en aan hare regterzij de ,)
die ik nog voor mij kan brengen . met vrees op
ons afkwam, als wij, met viji of zes te gelijk , in
den eigen schommel
TCHERIKOF.

Voorzeker ; en kunt gij u nog herinneren,
hoe wij, met sneeuvvballen, den slag van Pultawa
voorsteld en ?
AIR:
Dan bouwden wij, van sneeuw en iis ,
Kasteel, geschut en schans en toren;
wij vochten, 1z4mpten om den prijs.
Wanneer de vijand ons kwam storen ;
Maar kwam de zon met kracht en gloed.
0, dan zonk onze kindermocd ,
En Mies smolt en zonk dan neer ,
En de overwinning was niet nicer.

1k zeg de overwinning. — II( was het altijd , die
den vijand te rug dreef, en die voor Peter de groote speelde.
F(E DOR A.

En ik voor de keizerin Catharina.
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TCHERIKOF.
Just; maar nu , lieve nicht! zoudt gij deze rol
uitrnuntend en als naar het 'even kunnen vennilcn, want ik moet bekennen, dat ik, hi) °1!u
eerste ontmoeting, geheel verwonderd en als
getogen was over uwe edele honding, die Mets
dan add en waardigheid te kennen geeft : ik lion
na,,uweigks tot mij zelven te rug keeren.
FEDORA.

Waarlijk !
TCHERIKOF.
Gii zijt aanmerk*k veranderd sedert m4n vermaar wat zegt gij van mtj?
trek ;
VEDORA.
ik vind ook dat gtj geheel veranderd zijt.
TCHERIKOF.
Oat zegt ieder; maar.. gij vindt
FEDORA.
Niet zoo goed als voorheen.
TCHER1KOF.
Bah! dat is zonderling —gi zijt dan wel de
want al mijite vassallen
eenige, die dat zegt :
,
vinden niij schooner, — en /urine
nu, ja, die zijn van hetzeilde evocien.
FCEDORA.
Hoor , Iwan ! mogclijk heb ik ongebik , u ditte
zeggen ; maar onder
TCHER1KOF.
Voorzeker, dan tot minste mag men niot
vl*u dan is men elkandeecu de waarhcid vcr-
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schuldigd„ en hicrvan gaf ik u bet voorbeeid. —
dan?
Hoe vindt gij
F (P. 0R A.
Dat gij niet meer zoo ongedwongen zijt, —
los , een goed en vrij tVIoskoVoorheen waart
wat korzelig, — ecn weinig oploopend.
vier ;
Zie daar houde ik weer van, en zoo waartgy ,
dit was uw karakter. 0 , men is aftijd zoo goed,
als men ziju land en deszells zeden niet verloocheud. — 1k ben tot in mijne ziel eon rnoskovisch
Incisje; nooit heb ik gereisd. — 1k weet, om zoo
to zeg.,en.., niets; maar het koint rinj voor, dat er
niets schooner in de wereld ziju dan een
russiselt beer, in het midden ziper vaste goederen , omringd van al zijne onbrhoorigen, wiens
geiuk lirj uittnaakt. Hij is cell vorst, is
onafliatikelfik. — En zoo ik meester van mijn lot
ware, nooit zou ik aan eene bestemminggedacht,
nooit andere wensehen gekoesterd hebben.
TC H E R IK 0 F.
Is bet moge10? en echter zult g4 u heden verbinden aan eenen vreerndeling, a2n eenen
Fralischman, — den jongen hertog van Cesanne.
FM I) OR A.
vader gebiedt dit immers , en in 13 usland
is het de manier, als vader gebiedt, inoet de
dochter gehoorzamen, Het is wei hard , goede
neef! oar min vaderland te mocten verlaten ,
oin in Frankrijk te moeten woven , f ij tnenschen,
die ons niet kennen, die niet met ons ziju opge-voed, die ons geene actiting kunnen bewgzen„ —
En heeft hij veel
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TCHERIKOF.

Mijnheer de Cesanne?
F(ED ORA.

ja , hoe veel onderhoorigen heeft hg wel ?
TCHERIKOF.

In bet geheel geen: in dat land is ieder ziju
eig('n meester.
FEDORA.

Hoe! die arme lied en ! wie kan hun dan verdedigen of besehermen?
TCH ERIKOF.

Zij verdedigen en beschermen zich zelven.
F(ED OR A.

Dat is onbegriipel0: — maar , zeg mij , kan
bct in zulk een land goed gaan?
TCHERIKOF.

0 het gaat daar heel goof 1 ; — het kon wel
peter zijn ; — maar dat zal wel komen. De nieuwe organisatie heeft al veel goeds daargesteld : en
als gij eens in Paris zult zijn , dan , verzeker ik u ,
zult gg het met weerzin verlaten.
FEED ORA.

Daar twijfel ik aan.
TCHERIKOF.

En vooral, als gij uwen echtgenoot bemint , en
daar twijfel ik niet aan.
FEDORA.

Wel zeker. mijn vader heeft mij ^lit immers be-.
volen ; — maar ik hela wel eens hooren zeggen , dat
de Franschen zoo ligtzinnig, zoo onbezonnen zgn,
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TCHE RIKO F.

Het is waar, dat wij... (Zijne retie liervattende.) Zj z0 vro*, — beminne* , —
vlegend.
FCEDOR A.

Het kan zijn, maar , miinheer de Cesanne is ,
seders zijne komst te Wilna, zoo droefgeestig.
TCHERIKOF.

Vat zal ik u zeggen ! — vroegere ongelukken. . .
hij is wreed misleid geworden. — In Frankrk
overkomt dat ieder ... naj , het eerste ...
FEED ORA.

En hiervoor maaktet gtj eene reis van vijf honderd uren !
TCHERIKOF.

Gij hebt gelijk : — in ken er velen , die, zonder dat zij Dunne haardsteden verlaten hebben , even
zoo- ver gevorderd zijn als uw neef ; maar wat
stond mij te doen ? — Toen ik de reis ondernam ,
was ik geheel alleen op de wereld , — ik bezat
vriend nog maag, die mij aan den grond miner
geboorte boeijen kon; want van alien, daar wij
zoo even over gesproken hebben , bestaat er geen
enkele meer, buiten ons; en daar ik altijd een
origineel was, bezielde mil eene zekere drifveer,,
en deze bestond daarin, om het geluk op te sporendat , Haar nnin inzien , geene gem akkelijke
zaal:, en . helaas ! Diet te vinden was. — Ik
doortmliste, te dien einde, geheel Duitsehland ;
dan ieder riep mil toe: zie, daar girds in de
vertu worth het geluk ingeoogst. Met eene seliitierende hoop beiield, scheepte ik mi.' ix, en laud.

if)
de aam. de heerlijkc boarder van den Tiberstroom
maar ook daar was het onbekend. --- Te vergeefs
bezocht ik Frankrij k en Engeland, en , eindehjk ,
nape lieve nicht! ontdekte ik , dat ieder het bij
zijnen buurman in bezit waant, en dat het wezeuhike geluk nergens huisvest.
AIR.
MOOR A.
Hoe, zoo "t geluk op :lard niet wonen I
T CHER IK OF.
0 Neen , ik trof het

nimmer van.

FCEDORA.
Het schittert in geen vorsten kroonen ;
Het schoilt niet onder lauwerblaSn,
Noch onder trot sclie praalgewelven:
Bet mar geluk woont big ors zelven ,
Door 't detikbeeld : ik heb wel gedaan.
KALOUGA.

Nionseignir ! he ! ein grosses wagon komt in dem
hot van das kasted ! minher dem hertoug von Ceswine • ..
TCHERIKOF.

Aril, Hemel!
KAL OUG A.

On dan 1st er ein herr gekommen mit vide papieren.
ITCHERIKOF.

Dat is waarseimiilijk bet huwehjkscontract. —
In Feankrijk noemt men zoo iemand eels' notaris.
(Ter vide.) Ik wenschte, dat hij en zijn inktpot onder weg bevrozen waren.
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F (E D 0 ft A.

Nu, dan verwijder ik
zullen mg reeds wachten.

Vaar wel! zij

TCHERIKOF.

Zonder twijfel; — maar ik heb u een geheirn
te ontdekken,
FEDORA.

Een geheim ! het zij genoeg, dat dit voor u
belangrijk is, om mij deelgenoot van hetzelve to
maker; wii zullen daar straks , na den afloop
van dat vervelende contract, nailer over spreken.
Ik zal er wat spoed trachten bij te zetten , opdat
bet niet te lang dure. — Nu, tot van avond. —
Vaarwel!

VIERD u TOONEEL.
TCHERIKOF,

alleen.

Eene schoone gelegenheid. — Tot van avond.
Ja , dan zal het wel tijd dan is zij reeds
de vrouw van eenen anderen. Zij heeft gelijk. —
Een' geruirnen tijd snel ik het geluk na, maar kom
ik (le deur in , het geluk springt dadelijk uit het
venster.

Vii.FDE TOONEEL,
TCHERIKOF, ALFRED, MEVR.
DE CESANNE.

Tcherikof goat mcvr. de Cesanne te gemoet,
en biedt hoar z#rze hand aan.
K 0011,

(het naclert langzaam achter het tonneel.)

Wij7e:

Men voert de kudde bij elkaiir

juicht, vrienden! schaart u hi)* elizair,
Het zalige uur der vreugd is daar.

Verheffen wij het jubellied,
Wij kennen thans de smarte niefe,
Wij an zoo wel te vrede:
Wij alien wenschen u om strijd
Geluk en aardsche zaligheid,
Tot aan de laatste reedei
TCHERIKOF.
AIR.
0, die schoone melodie!
0, die reine harmonie!
.Juicht en zing in 'c plegtig koor,
't Jubel klink' deez ' zalen door.
Juicht en zingt voor 't jeugdig paar:
't Vrolijke uur der vreugd is daar.
KOOK.

(dat langzaara verwsidert.)

Juicht, vrienden! enz:

TCHERIKOF, tegen ALFRED, in
verwarring.
Het streelt mij , mijnheer! en ik acht mij geluk-,
kig , u te mijnent met uwe bemin.nelijke betrekkingen te mogen ontvangen; — u, die mij met zoo
veel gulheid en vriendschap te Parijs hebt overladen! (Tegers mevr, de Cesanne.) Waar is nit
echtgenoot, de hertog van Cesanne?
MEVR. DE CESANNE.

De hertog van Leczinski heeft hem bijzijue aan-,
komst ontvangen , en zij ziin daarop met eenen
notaris in de zijkamer gegaan.
TCHERIKOF, tegen ALFRED.
Gij hebt 2eker reeds uw compliment bij mijne
nicht, uwe aanstaande , afgeleA?
ALFRED,

koeltjes.

Voorzeker niet; want er rustte op mij een andere pligt, en deze is, orn u mijnen dank te be-

C

4

)

tuigen voor de moeite, die dit huwelijk u veroorzaakt.
TCHERIKOF.

Volstrekt filet; deze moeite is niets; integendeel , indien gLj wist , hoe veel genoegen het m4
schenkt. (Ter z#de.) Eene zonderlinge handelWtjie. (Tegen de hertogin.) Gij zult hier de
pracht noch de verwaken van Parijs ontmoeten,
man' ik vlei mij , dat dit vertrek (aan de rep.
terzyde wyzende) u zal hehagen.
MEVR. DE CESANNE.

0 voorteker,, ik vind bet fraai , gemakkel4k en
aangenaam.
TCHERIKOF.

Het is dat mijner moeder,, en charhangt hare
beeldteni, (op cene .schilder4 wilzende, die

Cartde deur.. ace n de regterzijde, hangt,)
de hertogin van Tcherikof, die ik met al de mijnen., bid de vernieliug van Smolensk° , verloren
beb.
MEVR. DE CESANNE,

met deelnerning.

Waarliik
bet spil t mij, u eene zoodanige
herinnering in het gehengen te moeten brengen.
TCHERIKOF.

Ja, laten wij 'mar verwijderen, vooral op deten.
dag ; — ieder moet vrolijk ijn!
Wat zegt
er van, mijn waarde Alfred ? — wij moeten heden
vrolijk zijn
MEVR. DE CESANNE.

Gij hebt gelijk: alles spelt bier vreugde, en ai
les is in gereedheid, om het bawd* te voltrekken,

( so )
ALFRED.

Sa t nog dezen avond ; zoo ik boor , om niiddernacht ; en gii , raijn waarde neef! zult bier zegetuige bid' willen Lijn ?
TCHERIKOF, ter z4cle.
Zijn getuige! — Nu , ja, dat ontbrak er nog
aan! Dat zou nu de tweede maal zijn dat ik
hem als getuige zoude dienen , om Naar to trouwen, die ik lief heb.
ALFRED.

Hoe! — gij weigert -TCHERIKOF.

In het geheel niet, neef! het is eene vleijende
voorkeur,, die ik van u genies; maar ik vrees dat
dit wader het een of ander ongeluk zal medeslepen.
ALFRED.

En waarom?
TCHERIK OF.

Om dat dit reeds eens zoo gebeurd is, en niet
heeft willen gelukken.
ALFRED.

In 's Hemels naam zwijg daarvan!
MEVR. DE CESANNE.

Wat moet dat beteekenen?
TCHERIKOF.

Een zonderling voorval , dat u beden, zonder
zwarigheid, kan verhaald worden : het betreft een
hniwelijk, waarbij ik getuige was, dat is, —
vvaarbij ik, in den. volsten zing des woords , in het
geheel nets was.
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ALFRED.
smeek
TC HERIK0 F.
Gij niet, maar ik was de meest becirogene.
Verbeeld u mevrouw ik haast nrA om , in alien
spoed , een saloon bruidsgeschenk te koopen;
loop vervolgens door geheel Parijs, om drie gele
koetsen en zes paarden van onderscheidene Mew
to vinden ; kom daarop , in groOten galop, om
wie?.
Diemand - om te
te ontmoeten
vernemen wat? niets ; want de bruid was
vertrokken; en waarheen? naar welk oord? ik
vraag het u.
MEVR. DE CESANNE.
Groote God!
A 1 R.
1k trad, met spoed , den tempel binnen,
Maar vond daar bruidegom noch bruid ;
'k Zag niemand, en , verward van zinnen,
Riep ik, in drift ontstoken , nit:
Wartr toeft bet paar in Hymens tempel?
'k Zag slechts een' zwitser op den drempel.
En het nicest orig,inele van dat alles was: m4nheer wil ztjne aanstaande van nnj hebben; hij
zoekt twist tegen mij: besehuldigt mj, hare
ontvoering bewerkt te hebben, en wij waren op
het punt elkanderen een reisje naar de ander°
wereld te laten dom.
MEVR. DE CESANNE.

Hoe , Alfred! hebt gij dit alles kunnen denken,
A LFRE D.
Ja,

en, niettegenstaande
D2

zne verontschni.
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digingen , waartegen ik iict an inbrengen , ben
ik, tot op 6it oogenblik, Log n1t genocg verzeHoorde men, over
kerd van hot tegendeel
spraak niet door .geheel Parijs,
eenigen 41,
dat Yelvt hem gevolgd,
dat
in een miner
kasteeku verborgen is.
TCHERIKOF.
Len zoodanig denkbeeld van cenen edelen rus,
van eenen eerl*eLt boijar te koesteren!
ALFRED.
Vergeef het mij! — het was niet om de trouwlooze die mij verraden en verlaten heeft, doch
die ik vergeten heb neen, maar de gedachte, dat
cen trouwe vriend mij bedrogen had. (Bern de
hand toereikende.) Kom, spreken wij er niet
Tneer van, en, daarbij, heden word ik de echtgenoot van uwe nicht , en hoop met haar gelukkig
te zijn.

ZESDE TOONE.EL,,
DE VORI GEN, K A LOUGA.
KALOUGA.
Dar ist der wagemestre , on die apportiert dir
nywsblad for monseignir,, on briefe vor dem geschelschaf.
A L FRE P., met drift.
Ztjn er voor m4 en uit 'Frankrijk bij ?
KALouGA,
Nein , miner! aber ein tor matam , on der
ist von Wilms (114 reikt haar c1,n brief over.)
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IVIEVR. DE CESANNE.
Van Wilna? Ia., van (bar ben ik een brief
wachtende, en had aan mijnen correspondent bevolen, denzelven aan u te adresseren,
-TCHERIKOF.
Wij zullen u alleen laten, en doe, of glj bij uw
eigen waart; bier is Kalouga , hij is geheel tot
uwen dim-1st. (Tegen Alfred.) Volg mij, ik zal
naar uwe kamer geleiden, van (bar, mar de groote zaal, en vervolgens begeven wij ohs naar de
eetkamer • waar ons het rnidd:Tugtal vvacht een
rnaaltijd, geheel op de Fransche wijze ingerigt,
en waarop gij CCU uwer landgenootien zult ontmoeten.
ALFRED.
Wie dan?
TCHERIKOF.
De Champagne! want alle maanden ontvang ik
eene groote hoeveelheid: ik he!) cenen hankie):
te Parijs, die alleen daar voor zorgt.
ALFRED.
. ■■

Waarlijk ?
TCHEr.P;:
Voorzeker, de russe,» char ecn goed gebruik van; zij drinken meer (tart tweemaal zooveel
Champagne, dln Frankriik oplevert.
MEVR. DE CESANNE,
Dit is niet mogeiiik.
TCHERIK014`.
En niet te min is het zo,);
groote vorderingen gemaakt!
5

)
Tcherikoi en Alfred perwijdereri zich ea /re
den in het vertrek aan de iiakerzijk,
waarvan de dear open blylt.
ZEVENDE TOOiVEEL.
MEVR. DE CESANNE, KALOUG.A..
MEVR. DE CESANNE.

Zq zijn vertrokken. Zie daar den brief, dien

ik wachtte; ik heb den moed niet , dien open te
breken. (Er wordt zeer hard gescheld.) Van
waar komt dat?
KALOUGA.

Das ist aan dem deur von dein slotze , ond das
sein vagabonden, die ein verbleibe vor deiti nacht
fragen. (Hj gaat naar het raa,n aan den
linkerkant, en opent lietzelee.) Werda! qui
vive !
du must antwordert dar onder. Du
wolst nicht : tant bire both. fbus. (Hi), 8/tilt het
raam weder; er wordt nogmaals geschelti.)
ME YR. DE CESANNE, den brief openencle.
Zie toch eens, wie het min wag; er wordt we
der gescheld.
KALOUGA.
Ich hab das geftagd ; — men gebt mir gein
antworde ;
ze mussen an dem deur blyben.
MEVR. DE CESANNE,

In de koude, die thans beerscht!
KALO U*GA.

Es ist ein scion temperatur for das pi vouac —
ond folk
, ond warm.
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E :CESANNE.

ach ! wees toch menscheli3k :
Vindt gij dat ?
mogelijk zal de gene die schelt van koude milopen toch spoedig.
kmen ;
KATMUGA«

Ick wol monsignir das permission fragen.
MEVR. DE CESANNE.

Is dat zoo noodzakelijk ? om eene goede daad
te verrigten, heeft men de toestemming van =J.nen meester Diet noodig ; en vooral, om te doen,
wat de menseheNkbeid ons voorschrijft: doch open
slechts , ik neem alles op 1114.
K.A.LOUGA.

monsignir had mir
Das mir onverschinig
Leh wol dem portier fradas geordonnierd.
gen. (Hij vertrekt langs de linker deur.)
IICHTSTE TOONEEL.
MEVR. DE

CESANNE,

alleen.

Tielaas, wat smart mij deze gore verblijfplaats! —
Mks is bier koud en geveelloos — Men moet

hier gebieden menschelijk te zijn; eindelijk gehoorzamen O. Nn • troosten wrj ons daarmede. —
(Zij leest het handteeken des briefs.) Nicolauf, koopman te Mina. (ZiJ leest den briefi)
Mevr. de Cesanne !
« Gij hebt mij , door den H. Martin en comp,
mijne correspondenten, doen bcrigten , dat een
o Jong meisje , waarin gij veel belang steit , den IS.
« nit Frankrijk zou vertrekken ; dat zij hare refs
D
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langs Berlijn, Polen en Warschau zourle
• men , en tegen het einde van november te Wilna aankomen. Maar 111CTI heeft ons berigt, (tit
O het rijtnig, waarin zij zic:i beyond, ceni;,;e urea
« van Grodno, door roovers is aangetastgewordell;
e en met leedwezen moot ik a midden, dat de
vertrouwde leidsrnan, die haar vergezelde, on
der die genen der reizigcrs hehoort, die omge« komen zijn." (Ophott4ende.) Groote God!
Wat het jonge rneis(Zij hervat de lezing)
g je , waarin gr.] zoo veel beilng stelt, betreft, wij
• hebben van haar lot 'lifts met zekerheid kunnen
• vernemen , en al onze nasporingen zijn vruch« teloos geweest ; echter is onsniets van haren door'
• gebleken , en zoo zij slechts Grodno heeft kunR nen bereiken, twijfelen wij niet, of zij zalspoeq dig berigt van haren toestand geven."
EellZIRTII en verlaHoe zal zij (Ft doen?
We zel iitwr bescberten op deze weyeld.
Voor inij , voor hare woldoenster,, becit
men ?
zij zich orreofferd !
Vrif;c1;tige en verstooTrot zJ er va ir
tone!
Helaasi
iuk haar het graf doen vinmoest eon nicmv
den in het oord waar hare wieg stond !

NEGENDE TOONEEL.
MENAI. DE CESANNE, KALOUGA,
YELITA, door de linker 44amer

inkornende.
(Kalouga ondersteunt Yeiva, elie

vast hoadt.)

zgneri arm
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KALOUGA.

Korn er ein, kom ein, liebst mãdchen.!
dat was nicht
warrom gabts du gem n antword?
goed..
(i/q treieidt haarnaar eenen leunstoel, aan

cle regterzijde van het tooneel.)
(Zachte muzijk.)
Yelva, als een arm russisch landmeisje Arekleed,, bleek en van koude zich, niet krtnnende vast in den leunstoel, en
geef I, door gebaren, te kennen , dat zij
door de koude verstiffd is.
0-ebeei
b
'
KALOUG.8. 7

vgerz mevr. de Cesanne.

Ds ist gewis ein mddchen aus dem dal: ich
kemie sie
11EVR. DE CESANNE.
Het is goed. (Zij nadert haar.) Hemel!
vat zie ik! (Op dezen uitroep herkent Yelva
haarr, wit mew. de Cesanne in de armen

snellen, maar hare krachten bezwijken; zit
zinkt voor hare voeten neder, en strekt de
mijbeicle armen naar haar uit : Yelva!
ne dochter! mijn kind! gij zijt mij weder
gegeven ! — Maar in welk een' staat ! — De kleur
des doods heeft het zlclite rood op haar gelaat
Armoede
vervangen ! — En deze kteederen !
en gebrek was reeds haar deel geworden!
YELV A

GePft door gebaren te kennen, dat zzj gelukkig is, nu zi hetartvederziet
rigt zich op, dock tvarzkelt en valt
der in den teunstoel.
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ME IN/. DE CESANNE.

0 Hemel ! — smart! -- de koude! .. (Th.
gen Kalouga.) Laat ons alleen.
UALOUGA.

Ya matam!
MEVR. DE CESANNE.

Spreek Yooral Diets van dit alles.
KALOUGA.

Ya.
MEVR. DE CESANNE.

Gij hebt Wets gezien.
KALOUGA.

Ya.
MEVR. DE CESANNE.

En Diets gehoord.
KALOUGA.

Ya. (11# pertreki.)

TIENDE TOOYEEL.
MEVR. DR CESANNE, YELVA,

in

haren lcurzsio q hi five,2;th:.
MEVR. DE CESANNE.

Sedert het versehrikkeliike oogenblik , dat u van
uwen leidstnan heett ;,escheid wat is u amringd
van kommer en cllenile , wed ei varen ?

(Eene treurige muzijk.)
geeft
hzar door gebaren te 'Tanen ,
Yelva
dat zq geheel perlaten , zonder geld ea

j9
van alles beroofd, byna zonder kleeda-

Dat
ren op eenen srnallen weg stond.
dai zf honger
zq peel geleden heeft;
dat z/ altyd
heeft moeten verduren ;
op goed vertroutven is voortgegaan; —
dat zij zelden iemand ontmoette ; dat
zq echter, bijna van honger stervende,
haren u'eg vervolgd-, en, iwanneer zq
iemand tegen kwam, stak zj hare hand
uit , wierp zich op ap knien, in hare gedaekten zeggend.:,: heb medel4den met
eene ongeiukkige !
MEV% DE Cl?SANNE, weem.oedig.
Groote God! gij waart drn genoodzaakt, eene
aalmocs te vragen! — Er ni3 de avond naderde,
bij voorbeeld, op dezen (lag, in deze oorden ,
en zoo verre van eenig,e andere verbiljfplaats verwijderd

(filuzijk.)
Yelva tp ijst haar door gebaren, dat de nacht
en de duisternis haar overvallen hadden.
Dat zq overal te vergeeti had ronclgekeken', om eene rustplaatstevinden, wearop zij haar perrnoeid hoofd kon nederleggen ; en daar z4 geene schuilptaats
vinden kon, had zij in warzhoopbesioten,
zich in de sneeuw neder te leggen , en
daar den dood af te wachten. Dat , in die
oo crenblik ken , de beeldtenisn2oeder
barer,
die zj alt ii ci als het dierbaarste kleimood had bewaard, toevalliA, hare aani)at zi, , in die
dacht tot zich trok.
oo br,erzblikken die dierbare schimhadire-

(

)

beden, haar in dit ongelukkige tildstip
te beschermen.
MEM DE CESANNE.
Gij baadt beschermingen ondersteuning in uwen nood van de schlia uvver moeder al!

(Zachte Muzijk.)
Yelva geeft te kennen, dat zzy eindelijk een
Licht ontdekte; dat zj dit natZerde. en
dat het in dit kasteel was. — Vat zij
toen al hare krachten inspande, om den
ingang pan het slot te bereiken ; dat zij,
met wankelende .9chreden, eindel0 tot
aan de schel genaderd was. — Dat zij,
na gescheld te hebberz, is ingelaten, en
dat zij zich in de armen pan hare weldoenster had gevonderz.
MEVR: DE CESANNE.
Gii zult niet ritter van mij scheiden ; en , wat
er ook gebeuren moge , ik zal het zijn, die u voortaan beschermen en voor uw geluk waken zal.
YELVA
Beschouwt 7iaar 717,-?t teederheid en weemoed;
en , hart- ern? ti;,-tild op haar hart le.qgende
wijsizi , rn f e andere. dat er voor hear
geen
bestaat. Zif haalt den
dICTI ,•:11"
149 a CI rd /telt , vii
braidsk 4-I !
karen buczi (/'au/ door gf-baren
en hij , die mij beintnd- a die mijrz eelltgenoot word"u moest wat is er van hem
geworderz ? — wear is izij ?

Vraagt

MEVR. DE CESANNE.
gij naar hem, die u lief

had, die toy

( 61 )
echtgenoot zou geworden ziju?
YELVA,

uwen Alfred?

met drift, door gebaren.

Ja !
MEVR. DE CESANNE.

Lieve Yelva! tracht hem to vergeten. — 1k bid
u spreken wij niet meer van hem, en vooral op
dezen dag niet.
YELVA,

verschrikt, door gebaren.

Is hij dan dood?

Bestaat hij niet meer?

MEVR. DE CESANNE.

Stel u gerust, hij leeft!
YELVA

Geeft hare vreugde hierover to kennen.
MEV% DE CESANNE, ter zijde.
Maar,, hoe zal ik haar alles openbareni

ELFDE TOONEEL.
DE VORIGEN, FCEDORA..
FEDORA,

door de deur op den achtero-rond komende.

REDORA.
Mevrouw ! men wacht u in de groote zaal.
(Yelva zieride,) Vi e is deze vreemdelinge?
MEVR. DE CESANNE.
Eene ongelukkige , die wij ingenomen en huisvesting verleend hebben.
FcED0F.A.
0 dat is goed ; en niij zal niets aangexamer zjn

( b2 )
dan ten minste voor de helft in deze weldaad,tc
mogen deelen. 1k wil haar aan Alfred voorstellen.
( tlevr. de Cesanne en Yelva verschrikkert door
dit woord.) Ja, mijnheer Alfred van Cesanne
moet mijn echtgenoot worden ; met hem ga ik mij
verbinden ; bet outer wacht ons. (Tegen mevr.
de Cesanne.) Mevrouvv! moeder wil' ik teggen!
alles is reeds in gereedheid; de dorpelingen, de
vassallen, met de toonkunstenaars aan het hoofd
Alles wacht slechts op mij..
zijn reeds in optogt.
nen neef; deze Killeen ontbreekt Hog. TerwijI
Fedora aldus voortgaat , druk ken mevr. de
Cesanne en Yelva door gebaren &bane ontroe-

ringen en zielsgesteldheid , waarin zij
door Fedora's woorden, zijr, gebragt, nit.)
(Tegen Yelva.) Kona, kom met mij, — Alfred zal
mij de eerste gunst niet weigeren, die ik hem wil
afsmeeken. — G-4 zult mij niet meer verlaten. —
Wilt gij dat niet?
YELVA

Geeft de grootste verwarring te kennen,
MEVR. DE CES ANNE.
Versohoon haar, goede Fedora I— Het arme
kind kan u niet antvvoorden. Zij verstaat het franscb
noch het russisch.
FED OR A.
Dat spijt mij I — Zr; is zo p sehoon — hoe
gaarne had ik haar als
begroet. —
Maar dit doet niet' te K3ni met gij
zult bij mijn huwehjk t emvo,rilig ziju , en in de
feestvreugde met ous deden. (Yelva deinst perschrikt achterwaarts.) Hoc, wat heeft z4?
(Haar totelatoUnds.) Ik4lerinner mij... Zij

( 63 )
verstaat mg niet: ik geloof dat zil bevreesd voor
i
mg is.
MEVR. DE CESANNE.

Een weinig rust zou haar meer noodzakelijk
zijn, vooral in den toestand, waarin zij thans verkeen.
FEDORA.

Waarlijk, zij sclAnt veel te !Oen.
MEVR. DE CESANNE.

Ach! zij is zoo diep ongelukkig !
zij is zoo
te beklagen! Ik weet het, onderscheidene
slagen hebben haar op eens getroffen. Maar ik
ken hare edele gevoelens ; ik weet waartoe zij in
staat is, (Yelva grijpt hare hand , en drukt

die met geestdr0 , even of zij p ier door zeg—
Wilde ik ben tot alles voorbereith) Zij zal
b - ilde
na zoo vele opofferingen , in een oogenblik niet
verwoesten, bet Been zij, na zoo veel lijden ,
heeft daargesteld.
FEDORA.

Ja , ja, zij moet haar vertrouwen bernemen!
En nu zij in ons rnidden is , zullen hare rampen
spoedig een einde netnen.
DIEVR0 DE CESA NNE,

Yelva aanziende.

Gij Debt gelijk; slechts 66n oogenblik, 64n
oogenblik van moed en sterkte, is alles, wat ik
van haar verb, ; en alles, alles zal voor haar geeindigd zijn.
YELVA

Droogt hare tranen ; ziet mevr. de Cesanne
treuriglijk ann, neemt hare hand,
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schijnt haar, met de grootste standvas-;
tigheid, te willen zeggen: dezen moed
zal ik hebben. — Zq ontdekt, aan hare
linkerzeide, eenen bloeinenkorf, plukt
eene bloem , nadert Fcedora, buigt zich en
biedt hetar dezelve aan.
FCEDORA.
Eenebloem -mar rnijn huwebjk! — Arm kind !
Zij is de eerste die mij er eenc a,.nbiLAt.
y e de Hemel, dat zij mij gduk aanbi enure!
YELVA

Beschouwt haar, met inwendige smart;
beziet de bruidskleederen van Fcedora,
zucht , en werpt zich in de armen van
mew. de Cesanne, die haar aan het hart
drukt , en haar de grootste blijken Pa n
teederheid schenkt.
ME V R. DE CESANNE, tegen Fcedora.
Vertrekken wij, — men wacht oils.

( Zq vertrekkerz door de deur op den ach-,
tergrond.)
TWAALFDE TOON.EEL.
(Muzifk.)
YELVA, alleen.

Zij (milt, geheel ier nctler g(-dritki, in den
leuningstoel. — De smart, die /mar overstelpt , inaakt haar eenige oo g,enblikken gehecl gedachtenloos. Eindel0
herneemt zq haren moed, en geeft te
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kennen, dat alles voor haar geandigd
is, en dat z*. het aandenken aan Alfred
geheel uit hair hart wischt. — Nu, in
dit oogenblik , verbindt 14 zich aan eene
andere , denkt z4. — Z4 neemt den
bruidskrans, dien 4 tot heden bewaard
heeft , tut haren boezem, staart verteederd op denzelven , en werpt hem van zich
weg. — .Z#* luistert, met aandacht ,
naar eerie plegage muzyk, die zij in de
verte hoort: valt op hare knien , en
bidt voor Alfred. — Daarna beurt 4
zich kalmer op, en beschoutpt alies , wat
Naar omringt, met meer bewustziin en
bedaardheid. — ..Z.# gevoelt eene , haar
tot nu toe onbekende, gewaarwording ,
bij den aanblik dezer oorden , die zi]
zich zelve niet kan perklaren. — Zif
staart schielijk allesaan,en schijnt de kamer, waarin zzj zich bevindt, te herkennen. — Zij beschouwt , met de grootste
aandacht, het behangsel en de sieraden;
vervolgens legt 4 hare hand op het hart,
en tracht de herinneringen in het geheugen te Perzamelen, die haar ontslippen.
DERTIENDE TOONEEL.
uit het vertrek
van de regter4de komende.
(Men hoort een landel i1 k koor in de verte.)
TELVA, TCHERIKOF,

TCHERIKOF.
Komt , opoodert wq ones; A hoot reeds de La.
E
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delijke koorzangen. — Hoe! de feestliefieren wore
den reeds aangeheven 1 — Oat zal ik bun wet de
knoet betaald zetten. — Wie gebiedt bun te zingen en gelukkig zorider rnij te wezen! — Alaar
wie, — wie is dit lan.dmeisje? — o Hemel! bedriegee; uni mijne oogen! , . , Yelva in deze kleederen ... en in dit kasteel!
YE T., VA

Geeft hare Perw o nde rm g over (-1,--z- ontrnoe
ting to kennen, en illt in verrukking Haar
hem toe.
TCHERIKOF.

En Alfred! — Hoe groot zal zijne verwonduring en vreugde zijn !
YELVA

rerzoekt hem geheimhouding.
TCHER1K OF.

Hoe! gij wilt niet, dat bij dit wete ! — Gij
freest zijne tegenwoordigheid!
YELVA,

door gebaren.

Ja.
TC HER 1K 0 F.

Maar hoe zijt gij her gekoinen ? — Wie heeft
u in xnijne woning geleid?
YE LVA ,

door gebaren.

Is deze woning, — dit 1iaste,e1 van u?
TCHERIKOF.

Ja, dit liasteel behoort mil.

Yin

(Illuz4k.)
beschoutvt hem met de uiterste oplet-
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tendheid, even ofzii hem simmer haclgezien ; het schpzi , of zO jets in z gne
.
trekken lezen wit, en zyn voorkomen zich
h,erinneren.
TCHERIKOF.
Wat wil zij zeR.gen , en van waar die ontroering,
die haar als geheel overstelpt?

(Mazijk.)
Yelva legt hare eene hand op haar hart, en

gee ft, met de andere , een teeken, van zich
stil te houden , op dat hij de gedachten
niet store, die bii hoar opkomen. .24
lu,rinnert zich, dat zii, nog klezn zijrzde,
d it a pes heeft aarzschwtwd. Zq snelt
riaar het schuifraarn aen de linkerziide,
en wilst hem de tuinen roan , die daar
motqerz
TCHERIKOF.
wel nu, wat meet dat
Deze tuinen ?
beteekeneu ? wat wilt gij daartnede zeggen?
YELVA

Geeft hem te kennen , dat daar een schom-,
Z
dat daar bermet zi n inoet.
waarvan men zeer schielyk Lan
gen
afloopen.
TCHERIKOF, verwonderd,
Zij schijnt van een sehonuneltouw en van Bergen te willen spreken. — Maar wat wil dat apes
heduideu ?

(illuzijk.)
YELVA

Geeft haar ongeduld te kennels dat
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haar niet begrOt , en dat zq zichniet
biter weet uit to drukken. Daarna , even
ale eene gedachte, die haar invalt , (44st

z4, dat ,in hare kindsch,heid ,met kindererz van hare jaren heeft gespeeld.
doet een' doek poor hare oogen, en
loopt zeer schielijk , even of zij iemand
achtervolgt , en blindemannetje speelt.
(Snelle beweging.) 41 hare gebaren potgen daarop elkanderen, zonder dat
eenige aandacht van Teherikof neemt, die
Naar met de uiterste verbazing aanziet.
TCH ER IK F.

Arm kind! ik weet niet wat zij heeft, ook kan
ik niet begrijpen watzij zeggen wil. Maar er is
jets in hare gebaren. in haar gelaat en in hare nitdrukking, dat ik niet doorgronden kan, en dat mij ,
ondanks mij zeiven, geheel ontroert.
KOOR, in de verte
'nicht, vrienden enz.
YEL VA

Neemt hem by den arm, en sahOt hem to
willen zeggen : Mister!
TC HER I K OF.

Dat zign mijne onderhoorigen , die
10 lied aanheffen.
YELVA,

een

laude-

door gebaren.

Ja , het is hetzelfde , dat ik in mijne jeugd boorde. — Hare ontroering is ten hoogsten top gerezen. kan zich niet
bedwingen ; zij neemt, met gepstdrift,
de hand van Tcheiikof drukt die in de hare en aan haar hart.
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TCHER1KOF.

a versta bier ni4 zelven niet weer, en begriil
niets van dat alles ! — Zij schijnt zoo te vredei,
en tevens ongelukkig te zqn! — Die bedaarde vriend.
sehap , die zq nui bewijst . .. waarlijk, dit alk3
zon mii in twijfel brengen ! Yelva! — m4ne
dierbare Yelva! — stet n gerust ...

FEERTIENDE TOON.E.E.L.
door de deur
aan de regterzijde inkomende, die
hg achter zich sluit. 14 ziet Yelva
in den arm van Tcherikof.

DE VORIGEN. ALFRED,

ALFRED.

Hemel! — Yelva ! —
YELVA,

Alfred ziende . verschrikt en buiten zich zelve ,
ontrukt zich nit den arm van Tcheri..
kof ; vlugt in het vertrek aan de linker-zijde, tvaarvan zq de deur achter zich,
sluit.
tegen TCHERIKOF, na eery
oogenblik stilzw4gen.
Wel nu , mijnheer ! was mijne verdenking on•
gegrond 7 — wat hebt gij hierop te antwoorden?
ALFRED,

TCHERIKOF.

Voor het tegenwoordige niets , — enik begrijp er,,
in dit oogenblik, juist zoo veel van als gij, raijnheer!

E5
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ALFRED, in drift.
En ik begrijp er zoo veel van, dat gij een man
zonder eer zijt.
TC HER /It OF.
Mijnheer de Cesanne !
ALFRED.
gij hebt haar aan m4 ontroofd.
Gij hebt
Naar aan mijne liefde onttrokken.
Gij hebt
haar in deze oorden verborgen gehouden.
Gij
Gem ander bewijs verlang
hebt haar verleid.
ik dan de liefde , die in uwe oogen schittert; —
dan de liefkozingen, die zij u bewees, en den
schrik, die haar bij n4jne aankomst getroffen heeft.
TCHERIKOF.
Ik herhaal u, dat ik de zaak niet begrijp ;
maar, veronderstel eens, dat het toeval gewild hadde
dat zij mij beminde: of wilt gij mij alien , die mij
Wordt nape nicht
lief hebben, ontrooven?
Foedora uwe echtgenoote niet?
Heb 1k hetzelfde regt niet dat een ander heelt?
ALFRED.
Neen! gij hebt het regt niet, om een' man van
G4 zijt een nietswaardige!
eer te bedriegen.
TCHERIKOF.
Pat is te veel !
(Te zamen.)
A R.
Hoe klopt mii het harte
Van haat en van smarte :
1k eisch slechts voldoening ;
1k ken geen verzoening :
Ex vrees voor mijn wrack.
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Z4 pertrekken kings de deur op den achtergrond pan het toonee4
I. I MENDE TOONEEL.
YELVA, MEVR. DE CESANNE,

tilt de

linker zijkamer komende.
MEVR. DE CESANNE.

Yelva! Welk een gemoedsgesteldheid! Is
Alfred tot in deze kanier doorgedrongen? Zoudt
:;ti hem hebben wedergezien?
YELVA,

door gebaren.

Jae
MEVR, DE CESANNE.
Waar dare ?
flier ?
YELVA,

door gebaren.

Ia.
MEVR. DE

CESANNE.

Van mar kwam hij?
YELVA

14/4st op de regter ziideur.
(111azijk,)
Op dit oogenblik , is Yelva aan de deur ter
regterz0e genaderd, die Alfred, bj zijn
inkomen , in het vorige tooneel, heeft aangewezen, staat verschrikt stil;
beschoutot ,eenige oogenblikken ,de schilder# ; ijlt naar nievr. de Cesanne, en u4st
Naar die met de grootste ontroering actit.

E
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MEVR. DE CESANNE.

Wat wilt gij? — Het is de beeldtenis der vorige vrouw van dit kasteel . en de moeder van
Tcherikof. die, met al de haren, bij de vernieling van Smolensko is omgekomen.
YELVA

Trekt met drift het medallion uit haren
boezem, reikt het mevr. de Cesanne over.
en zegt, door hare gebaren: zie ! — zij
is dezelfde !
MEVR. DE CESANNE,

ontsteld.

Groote God! — bet z0. dezelfde trekken !
Ja l zij is het! — Zij is uwe moeder!

IN1111116

YELVA

Fall op hare knien poor de schildel*. ......
Zij wit' de beeldtenis met hare armen omvatten ; — druk t die aan hare lippen ; —
buigt zich, even als of zij haren laatsten

zegen afsmeekte.
ZESTIENDE TOOIVEEL.
DE VORIGEN, FEDORA

persehrikt

inkomende.
FEED ORA.

Ach hemel ! — spoed u! ... welk een ongeInk! -.. mijnheer Alfred en mijn neef 'wan ...
MEVR. DE CESANNE.

Wat hebt gij ? wat is er gebeurd?
FEDORA.

Zq hebben huniae pistolen gdaden , — at hob
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hun in het park gebeden. gesmeekt; — naar zrj
waren doof voor mijue gebeden! --- 0, zg zullen
elkanderen het !even benemen!
MEVR. DE CESANNE.
Wa hoor ik! — Volgen, Brij hun met alien
T oad! (24 vertrekt.)
FCED ORA.

Goede hemel! dat zij niet te laat komen !
YELV A.

Hare gebaren druk ken de vreesselOste wanhoop uit. — Zij vraagt, door teekenen,
aan welke zgde het gevecht moet pleat*
hebben. — Fedora wiist haar aan de
regterz0e, en geleidt haar naar het
raam, dat op het park uitziet. — Yelva opent het met dq 1? , en op dit oogenblik hoort men een pistoolschot. —
Yelva wij st, door wanhopende gebaren ,
dat z# de beide vechtenden ziet. — .Z4
staat voor het ream, de beide armen
naar den kant van het gevecht uitstrekkende ; en, na de hevigste bewegingen,
gelukt het hear, om, op eenen vreessel#ken en tevens akeligen Loon, uit te roepen : Alfred! — In dit oogenblik valt zi)
afgemat en zonder bewustheid. Feedora
Pangt haar in hare armen op ; draagt
hear tot in den leunstoel, en brengt hear
hulp en lafenis toe.
FEDORA.

Arm kind ! zij heeft hare bewustheid verloren!
ES
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ZEVENTIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ALFRED, TCHERIKOF,
X EVR. DE CESANNE, hen tcder

de hand houdende, BEDIENDEN.
TCHERIKOF, met het medaillon van
Yelva in de hand.
Waar is zij !
rnijne zuster !

wat hebt gij mj ontdekt?
Yelva! -

opYelvawgzetzde , die geheel buiten kennt$ in den
leunstoel uitgestrekt lint.

MEV% DE CESANNE,

Daar is zij!
TCHERIKOF.

Fn wie was het, die eenen verschrikkehjken en
wanhopenden gil heeft laten boort-% die ons
tot in de ziel drong, en ons gevecht staakte?
FCgDORA.

Dat was Yelva! — de schrik — de ontroering ... Maar ik vrees, dat dit haar het leyen
zal kosten,
ALLE N.

Groote God!
Yelva ligt zonder bewustheid in den leunstoel.
Tcherikof aan hare renter-, Alfred scan hare
linkerziide, op .4'ne kni"n; irievr. de Cesanne naast Alfred; Fcedora achter Yelva,

haar steeds help heunizende,
TCHERIKOF.

wordt zij inij in het
Helaas! nnjne zuster !
oogenblik des wederziens onttrokken!
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ALFRED.

AA] ! [met ik haar verliezen , in het tijdstip , dat
hare en raijue gelukzon opging 3
17 CEDORA,

zacht.

St. — Luister. — Niii &mkt, ik noel haar
hart zachtkens kloppen.
MEVR. DE CESANNE.

la , de bleekheid harer wangen worth in een
zacht rood verwisseld ; even, als of zii nit eenen
verschrikkelqken droom mitvvaakt, schiint ztj in het
leven te rug te keeren.
ALLEN.
MOOR.

U danken wij, Voorzlenigheid!
Gij, die uw liefde mild vetspreidr;
(;ij redt, als nits ores hulpe biedt;
Gij helpt , als niemand uitkomst ziet.
TCHERItc:OF
Gij geeft me cell dierbre zuster weer;
ALFRED.
1k mis gem. trouwe Bade meer.
A'.-LEN.
Zij leeft! - Zij leeft I - Zij leeft !

Yelva komt lanczamerhand bil hare kennis ;

beschouwt hun alien met de uiterste bedaardheid. zonder hun nog te herkennen; — zq schtynt hare gedachten b4
elkaiideren te brengen ; lierkent mevr. de
Cesanne, neena hare hand, en bedekt die
met kussen ; — daarna keert zq zi-ch een
weinig om, ziet Alfred, en geeft een tee-

ken pan perwondering. — (Alex bulge*
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zich, en luisteren met de meeste aan.
dacht.) staart Alfred aan , en zegt zeer
zachtjes : Alfred! — "fan de andere ziide
ziet zq Tcherikof. ZV" reikt hem hare
hand, en zegt: mijn Broeder !
ALFRED«

Vergeeft gij wij ? — Zult gj m4 beminnen?
YELTA

$taart hem met verteedering aan, .en , zich
in One armen werpende , zegt zg : eeuwig•

