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LEAK, Koning van Brittannie .
Koning van FRANKRI JK .
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Graaf van GLOSTER .
Graaf van KENT .
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Een HERAUT.
Een OUDE MAN, pachter van Gloster .
BEDIENDEN van Cornwall .
GONERIL,
dochters van Lear.
REGAN,
CORDELIA,
RIDDERS in het gevolg van den Koning, OFFICIEREN,
BODEN, SOLDATEN en GEVOLG .
Het tooneel is in Brittannie .
Het opvoeringsrecht van deze vertaling is aangekocht
door de N. V. „Het Tooneel ."

EERSTE BEDRI,JF

EERSTE TOONEEL.
.Een zaal in het Paleis Uan Koning Lear.

KENT, GLOSTER en EDMOND komen op .
KENT :
Ik dacht dat de koning meer voelde voor den hertog van Albanie
dan den hertog van Cornwall .
GLOSTER :
Het heeft ons altijd zoo geschenen ; maar nu, met de verdeeling
van het koninkrijk, komt het niet uit wien van de hertogen hij
het meest waardeert ; want zoo gelijk heeft hij beider deelen
afgewogen, dat geen van beiden, hoe nauwgezet ook, een keus
zou kunnen doen .
KENT :
Is dit niet uw zoon, heer?
GLOSTER :
Zijn opvoeding, heer, heb ik op mij moeten nemen . Zoo dikwijls
heb ik gebloosd als ik hem moest erkennen, dat ik er flu verstaald tegen ben.
KENT :
Ik vat u niet goed .
GLOSTER :
Heer, de moeder van dien jongen deed dat wel, zoo dat zij er
rondlijvig van werd, tot zij, waarde heer, inderdaad een zoon
voor haar wieg kreeg voordat zij een man voor haar bed had .
Ruikt ge flu waar 't mis was?
KENT :
't Gevolg is zoo goed, dat ik den misstap niet ongedaan kan
wenschen .
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GLOSTER :
Maar ik heb ook nog een wettigen zoon, die zoowat 'n jaar
ouder is ; toch staat hij bij mij niet hooger aangeschreven dan
dezen : hoewel deze schavuit wel wat al to voorbarig op de
wereld kwam, zonder dat iemand erom gevraagd had ; toch was
zijn moeder een mooie vrouw, het ging lustig toe bij zijn verwekking en erkend moest de vent worden .
Kent gij dezen
waardigen edelman, Edmond?
EDMOND :
Neen, heer .
GLOSTER :
De Graaf van Kent : denk altijd aan hem als mijn geeerden
vriend.
EDMOND :
Uw dienaar, heer.
KENT :
Ik voel voor u, en zou u graag beter kennen .
EDMOND :
Heer, ik zal trachten dit waard to zijn .
GLOSTER :
Hij is negen jaar lang in den vreemde geweest, en moet er weer
op uit. -- Daar komt de Koning.
LEAK, CORNWALL, ALBANIA, GONERIL, REGAN,
CORDELIA en GEVOLG komen op .
LEAK :
Gloster, ontvang gij de vorsten van Frankrijk en Bourgondie .
GLOSTER :
Dat zal 1k, mijn Koning . (GLOSTER en EDMOND a f. )
LEAK :
Onthullen we ons verborgen plan inmiddels -Geef mij die kaart daar . --- Weet, dat wij in drieen
Het rijk verdeelden met 't beslist voornemen
Van onze schouders zorge' en zaken alien
Af to schudden om hen op jonger krachten
Over to laden, terwijl wij ontlast
Kruipen ten dood . . . . Gij, onze zoon van Cornwall,
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En gij, niet min geliefde zoon Albanie,
Wij namen 't vast besluit bekend to maken
Wat onze dochters elk toekomt, opdat
Later getwist voorkomen zij . . . . De prinsen
Van Frankrijk en Bourgondie, die in 't hart
Van onze jongste dochter tegenover
Elkander staan, zij hebben in ons hof
Langen tijd hun verliefd verblijf gehouden,
En moeten antwoord hebben . Mijne dochters,
Zeg mij -- flu we ons zoowel van heerschappij
Als landopbrengst en zorgen van den staat
Ontdoen -- wie ons van u het meest bemint?
Opdat wij ruimste goedheid daar verleenen
Waar de natuur haar oproept met verdienste Goneril, onze eerstgeboorne, spreek het eerst .
GONERIL :
Mijn heer, ik min u boven woorden uit,
Liever dan 't licht der oogen, ruimte en vrijheid,
En buiten al wat zeldzaam is of rijk ;
Niet minder min ik u dan leven, schoonheid,
Gezondheid, eer, gunst . - Zoo groot is mijn liefde
Als ooit een kind gaf of een vader vond,
En als mijn adem stokt bij 't machtloos woord
Is nog mijn liefde voor u niet gezegd .
CORDELIA (ter zijde)
Wat zal Cordelia doen? Liefhebbe' in stilte .
LEAK :
Over dit land van hier tot deze grenslijn,
Met overvloed van lommerrijke wouden,
Van velden, voile stroomen, ruime weiden,
Stel ik uw macht. Zoo zij dit aan de kindren
Die van u en Albanie zullen komen
Eeuwiglijk. -- En nu, onze tweede dochter,
Gij liefste Regan, vrouw van Cornwall, -- spreek .
REGAN :
Zooals mijn zuster is, zoo ben ook ik .
Schat rriij dus naar haar waarde .
Diep in 't hart
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Voel ik dat zij mijn liefde heeft gezegd .
En toch - zij kwam tekort -- want ik verklaar
Mij vijandin van elke vreugd, gewekt
Door 't zoetst en zeldzaamste genot der zinnen,
En voel mijn zaligheid slechts in de liefde
Van uw beminde hoogheid.
CORDELIA (ter zijde) :
0, mij arme!
En toch - neen -- want 'k ben zeker dat mijn liefde
Te zwaar weegt voor mijn tong .
LEAK :
Aan u en de uwen blijft voor altijd erflijk
Dit ruime derde deel van ons schoon rijk,
In wijdheid, waarde, noch in schoonheid minder
Dan wat ik Goneril gaf . . . . Nu, mijn vreugde,
Laatst maar niet minst, gij naar wier jonge liefde
Frankrijk's wijngaarden en Bourgondie's melk
Dingen, wat kunt gij zeggen om een rijker deel
Dan uwe zusters to verkrijgen? Spreek .
CORDELIA :
Niets, heer.
LAER :
diets!
CORDELIA :
Niets.
LEAK :
Er zal van niets niets komen ;
nog eens, spreek .
CORDELIA :
Wee mij, dat ik mijn hart niet naar mijn tong
Opbeuren kan : ik heb uw hoogheid lief
Naar mate van mijn plicht ; meer niet, noch minder.
LEAK :
Cordelia, wat is dat! ? Spreek anders, beter,
Verspeel niet uw geluk .
CORDELIA :
Mijn goede heer,
G' hebt mij verwekt, geleid, bemind, en ik
Geef u, zooals 't mijn plicht is, daarvoor weer
Leefde, gehoorzaamheid en grooten eerbied .
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Hoe is het dat mijn zusters manner hebben,
En gij hebt al hun liefde? Als ik eens trouw
Zal hij, die mijn gelofte neemt, ook dragen
Zijn helft van mijne liefde, zorg en plicht .
Waarachtig, nooit zal 'k als mijn zusters trouwen
Terwijl mijn vader al mijn liefde houdt .
LEAK :
Maar meent uw hart dit?
CORDELIA:
LEAK :

Ja, vader, mijn hart.

Zb6 jong, en zoo onzacht.
CORDELIA:
Zoo jong, heer, en oprecht .
LEAK :
Het zij zoo : uw oprechtheid zij uw bruidschat; -Want bij het stralend heilig licht der zon,
Bij Hecates' mysteries, en de nacht,
Bij 't werk der wentelende hemelbollen
Dat ors bestaan beheerscht en omen dood,
Doe 'k afstand van mijn vaderlijke zorg,
Verwantschap en van bloedgemeenzaamheid .
Van flu of en voor altijd houd ik u
Een vreemde voor mijn hart en voor mijzelf ;
En de barbaarsche Scyth, of hij die zich
Zijn honger stilt met vleesch van eigen kindren
Heeft aan mijn hart hetzelfde recht op meelij,
Huip en ontvangst als gij . . . .
KENT :
Mijn goede vorst .
Zwijg, Kent!
LEAK :
Kom niet tusschen den drank staan en zijn nijd .~ .R.
'k Had haar het meest lief, en ik wou mijn rust
Haar lieve zorg vertrouwen . Weg, weg uit mijn oogen!
't Graf zij mijn rust zoo waar als ik aan haar
Mijn vaderhart ontneem! - Roep Frankrijk . . . . Wie roertzich?
Roep Bourgondie.
Cornwall en Albanie,
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Bij de twee bruidschatten, neemt ook dit derde .
Laat trots, die zij oprechtheid noemt, haar trouwen .
Mijn macht, opperst gezag en al de hooge rechten
Die vorstlijkheid omscharen, ik bekleed er
U beide mee . . . . Zelf zal 'k om de andre maand
Met honderd ridders, die 'k aan mij zal houden,
Door u bekostigd, om de beurt mijn intrek
Nemen bij elk van U . . . . Maar wel behoud ik
Den naam en de eererechten van een Koning ;
Gezag, inkomst en uitvoerende macht
't Is u, geliefde zonen : ik bekrachtig
Mijn woord met deze kroon -- verdeelt haar . . . .
KENT :
Vorstlijke Lear,
Dien 'k altijd als mijn Koning heb geeerd,
Liefgehad als mijn vader, als mijn meester
Gevolgd, voor wien ik bad als voor 'n beschermer . . . .
LEAK :
Gespannen is de bong ; vlucht voor den schicht!
KENT :
Sachiet vrij, al zou de weerhaak in mijn hart slaan :
Laat Kent onvorm'lijk zijn als Lear een dwaas is .
Maar, oude man, wat zoudt gij willen doen?
Denkt gij dat plicht niet spreken durft, als macht
Voor vleierij buigt? Eer gebiedt oprechtheid
Als 'n vorst verdwaast. - Blijf waardig, overleg
Zoo goed gij kunt, en breng die gruwbre haast
Tot stilstand : zoo waarachtig als ik leef,
Uw j ongste dochter heef t u niet het minst lief ;
Zij zijn niet leeg van hart, wier zachte stem
Niet bralt van holheid .
LEAK :
Houdt op, Kent, bij uw leven!
KENT :
Dat was mij niets dan 'n pand, dat 'k waagde tegen
Uw vijanden, en is 't om u to redden
'k Verlies het zonder vrees .
LEAK :
Ga uit mijn oogen!
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KENT :
0, Lear, zie beter toe, en last mij blijven
Het doelwit van uw oogen .
LEAK :
Nu, bij Apollo!
Bij Apollo! Koning,
KENT :
Gij roept vergeef s uw goden aan .
Godlooze knecht!
LEAK :
(Hij legs de hand aan het zwaard) .

ALBANIA en CORNWALL :
Heer, last of !
KENT :
Stout toe!
Doodt maar wie a geneest en geeft het loon
Aan uw ellendge kwaal . Herroep uw gift,
Of, zoolang mijn stem luid is in mijn keel,
Zeg 'k dat gij kwaad duet .
Hour mij, oproerling!
LEAK :
Hour naar mij bij uw plicht als onderdaan!
Omdat gij wilde dat wij 'n eed verbraken
(Wat wij nooit waagden) en met gespannen trots
Tusschen onze uitspraak kwaamt en onze macht
(Wat wij naar aard noch rang verdragen kunnen)
Voel dan die voile macht, en neem uw loon .
Vijf dagen krijgt ge opdat ge u voorbereidt
En u beschermt tegen der wereld rampen ;
Den zesden dag keert ge uw gehaten rug
Ons rijk toe ; 't oogenblik dat men ten tienden
Uw uitgeworpen romp binne' ons gebied
Vindt, is uw flood . Ga weg, bij Jupiter,
'k Herroep flit niet .
KENT :
Vaarwel, mijn koning : want biijft gij daarbij
Dan is men hier een balling, elders vrij .
(tot Cordelia)

Kind, flat de Gode' u hoeden met hun zachtheid -G' hebt waar gedacht, gesproken met oprechtheid!
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(tot Began en Goneril)

Moog' uw groot woord zich door een daad bewijzen,
En goed gevolg uit liefde's spraak verrijzen .
Kent groet u alien, vorsten, flu hij wendt
Zijn onveranderd leven naar 'n nieuw land .
(KENT a f. Bazuingeschal. GLOSTER komt Weer op met
FRANKRIJK, BOURGONDI1 en gevolg.)
GLOSTER :
Hier, eedle heer, zijn Frankrijk en Bourgondie .
LEAK :
Heer van Bourgondie .
Eerst richten we ons tot u, die met deez' Koning
Naar onze dochter dingt . Wat is het minste
Dat gij als bruidschat vraagt, opdat ge uw aanzoek
Niet in zult trekken?
BOURGONDIE :
Koninklijke Heer,
'k Vraag niet meer dan uw hoogheid's aanbod, wetend
Dat gij dat niet vermindert .
LEAK :
Eedle vorst,
Toen zij ons lief was, was zij ons dat waard ;
Nu werd dat minder . Heer, gij ziet haar staan ;
Bevalt u in die nietige verschijning,
Die niets dan onze toorn heeft, iets of alles -Daar staat ze en is van u .
Ik weet geen antwoord .
BOURGONDI :
LEAK :
Met al haar onvolmaaktheid, zonder vrinden,
Van onze haat het kind, met onze vloek
Tot bruidschat, en door onze eed vervreemd,
Wat wilt gij - ja, of neen?
BOURGONDI :
Vergeef mij vorst,
Voorwaarden zooals die laten geen keus .
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Weiger dan ; want, bij de macht die mij schiep,
Ik noemde u heel haar rijkdom . -(tot Frankrijk)
Gij, groot vorst,
Uw liefde wil ik niet misleiden door u
Te trouwe' aan wat ik haat : daarom, ik bid u,
Geef uw genegenheid waardiger doel
Dan een ellendig wezen, dat Natuur
Zich bijna schaamt to erkennen .
FRANKRIJK :
't Is zeer vreemd,
Dat zij, nog pas uw rijkst bezit, en 't voorbeeld
Van al uw lof, en van uw ouderdom
Den troost, opeens zoo gruwelijk misdeed
Dat van uw gunst de wijde mantel haar
Ontviel. Wel moet onmenschlijk groot
Haar misdrijf zijn en zeer afgrijselijk,
Of anders is uw voor'ge liefde waardloos,
En dat, znder 't gebeuren van een wonder,
Kan niets mij van haar doen gelooven .
CORDELIA :
Hoogheid,
Ik smeek u
als 't alleen is omdat ik
De gladde handigheid mis van het spreken
Zonder het doen, wijl ik een goed voornemen
Doe vo6r ik spreek -- getuig dan, dat het niet
Een schandvlek, laagheid, moord of een onreinheid
Of daad is die onteert, waarom 'k beroofd werd
Van uw genade en gunst. Maar wel 't gemis
Waar 'k rijk door ben ---- van 't oog dat altijd bedelt
En van zoo'n tong als ik niet heb, gelukkig,
Hoewel 't me uw liefde kostte.
LEAK :
Nooit geboren
Waar beter dan mij zbo bedroefd to hebben!
FRANKRIJK :
Is dat dan al? Een aard, die door haar schroom
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Dikwijls van 't plan niet spreekt dat zij gaat doen?
Heer van Bourgondie, wat 's uw woord tot haar?
Liefde is geen liefde als zij de dingen wikt,
Die van haar hoofddoel afstaan.
Wilt gij haar?
Zij is haar bruidschat zelve?
Hooge Koning,
BOURGONDI :
Geef slechts het deel dat gij hebt voorgesteld,
En ik aanvaard Cordelia's hand, en mask haar
Bourgondie's hertogin -LEAK :
Niets : het staat vast : ik heb gezworen .
BOURGONDI :
'k Betreur het, dat ge in eenmaal met uw vader
Ook een gemaal verliest.
CORDELIA :
Vrede zij met Bourgondie!
Waar dingen van fortuin zijn liefde maken
Zal ik zijn vrouw niet zijn .
FRANKRI JK :
Schoonste Cordelia, arm en toch zoo rijk,
Gesmaad, veracht, en toch de beste en liefste ;
U en uw deugden neem ik nu tot mij ;
Wat andren van zich wierpen beur 'k met recht op .
't Is bij de Goden vreemd, dat koude smaad
Van hen mijn liefde in 't vuur van eerbied slaat .
Vorst, zij, die gij onterf de en hard verstiet,
Is wie gij hier vorstin van Frankrijk ziet .
En geen der vorsten van het drassig land
Bourgondie koopt mij dien schat uit de hand .
Zeg hen vaarwel, schoon zij u niet beminden -Gig verliest hier, maar 't beetre gaat gij vinden .
LEAK :
Gij hebt haar, Frankrijk ; zij is de uwe en zij
Is onze dochter niet, noch zullen wij
Ooit haar gelaat weerzien : -- en daarom ga
Liefdeloos, zegeloos -- zonder gena
Kom, edele Bourgondie .
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(Bazuingeschal . LEAK, BOURGONDI, CORNWALL,
ALBANIE, GLOSTER en geaolg at .)

FRANKRIJK :
Zeg flu uw zusters ook vaarwel .
CORDELIA :
Gij, de juweelen van mijn vader, 'k ga 'k Verlaat u, maar ik weet flu wie gij zijt ;
En, als een zuster, huiver ik uw fouten
Te noemen bij hun naam. Bemin uw vader :
'k Beveel hem aan in uw beloofde liefde ;
En toch, helaas, ware ik nog in zijn gunst,
Wel had ik hem een beter plaats gewenscht!
Het vaar u beiden wel!
REGAN :
Schrijf ons den plicht niet voor .
GONERIL :
En wijdt u liever
Uw heer, die u als aalmoes van 't geluk
Ontving. G' waart ongehoorzaam en terecht
Werd dat wat gij begeerde aan u ontzegd.
CORDELIA :
Wat booze list verbergt, wijst Tijd eens aan Wie zich in kwaad hult, zal to schande staan .
Het ga u wel!
FRANKRIJK :
Lieve Cordelia, kom (FRANKRIJK en CORDELIA

a f)

GONERIL :
Zuster, ik heb u, en niet weinig, to zeggen van wat ons beiden
van zeer nabij aangaat . Ik geloof dat onze vader vannacht
hier vandaan zal gaan .
REGAN :
Dat staat vast ; en met u ; de volgende maand met ons .
GONERIL :
Gij ziet hoe wispelturig hij in zijn ouderdom is ; wij hebben
dat zeer duidelijk kunnen merken : hij hield altijd het meest
Koning Lear .

2.
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van onze zuster, en met welk armzalig oordeel hij haar flu heeft
verstooten blijkt maar al to zeer .
REGAN :
't Is de gebrekkigheid van zijn jaren ; trouwens, hij heeft zichzelf altijd maar weinig gekend en in bedwang gehad .
GONERIL :
Zelfs in zijn beste en sterkste jaren was hij toch altijd opvliegend, daarom moeten wij van zijn ouderdom niet alleen de
ingewortelde gebreken van zijn aard verwachten, maar daarbij
nog de verstorende eigengerechtigdheden, die de jaren van
gebrekkigheid en prikkelbaarheid met zich brengen .
REGAN :
Daar is flu bijvoorbeeld Kent's verbanning -- zulke onberekenbare vlagen kunnen wij nu van hem verwachten .
GONERIL :
En dan bet verder afscheidnemen van Frankrijk met hem . Laten
wij samen to rade gaan : als onze vader in de gemoedsstemming,
die hij flu heeft, gezaghebbend blijft optreden, zullen wij niets
dan last hebben van den afstand, dien hij deed .
REGAN :
Wij zullen er verder over denken .
GONERIL :
Wij moeten 't ijzer smeden als bet beet is . (Beiden a/) .

TWEEDS TOONEEL.
Een zaal in bet kasteel can den Graa f can Gloster .
EDMOND komt o p met een brief.

EDMOND :
Natuur, gij, mijn godin, uw wet bepaalt
Mijn diensten . Waarom der gewoonten sleur
Te dragen en to dulden dat de gril
Der menigt' mij onterft -- omdat ik twaalf
Of veertien gangen van de maan mijn broeder
Ten achter was? Een bastaard? Een verlaagde?
Terwijl ik even stevig ben gebouwd

BEDRIJF I :

2

Ig

En edelMoedig ben en waar als 't kroost
Der eerbare edelvrouw? En waarom brandmerkt
Men ons als laag? -- onedel? - bastaard? -- Laag?
Ik, die in het geheim van vuren zinnen
Uit de natuur meer kern, kracht, hevigheid
Nam, dan ooit in het suffe, saaie bed
Een troep onnooz'len teelde tusschen slaap
En 't lustloos waken? - Ja, rechtmatige Edgar,
Mij zal het land zijn : 't hart van onzen vader
Klopt even lief devol voor mij, den bastaard,
Als voor den wett'gen zoon . - Een mooi woord
wettig!
Welnu, mijn wettige, zoo deze brief
Werkt, en mijn plan slaagt, zal de lage Edmond
Den wettige overtreffen : - 'k Groei, 'k leef op ;
Nu, Goden, sta voor bastaards!
GLOSTER komt op .
GLOSTER :
Kent zbb verbannen! Frankrijk toornend heen!
Vannacht de koning weg! Zijn macht vervallen!
Hijzelf nog maar een leege schijn! - En alles
Hals over kop!
Edmond! Wat is 'r voor nieuws?
EDMOND :
Niets heer, er 's niets geen nieuws .
(Steekt den brief bij zich . )

GLOSTER :
Waarom tracht gij dien brief zoo gauw weg to stoppen?
EDMOND :
Ik weet niets nieuws, heer .
GLOSTER :
Wat laast gij daar op dat papier?
EDMOND :
Niets, heer .
GLOSTER :
Nee? En waarom moest 't dan zoo ontzettend gauw in uw zak
worden weggestopt? lets dat niets waard is hoeft niet zoo to
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worden verborgen . Laat eens zien ; kom, als het niets is zal
ik er geen bril bij noodig hebben .
EDMOND :
Ik smeek u, heer, vergeef mij ; het is een brief van mijn broer,
die ik nog niet geheel gelezen heb : en voorzoover ik hem doorkeek vind ik hem niet geschikt om door u to worden gelezen.
GLOSTER :
Geef mij den brief .
EDMOND
Ik zal u ontstemmen, 't zij ik hem houd of hem geef . De inhoud,
voor zoover ik dien begrijp, is laakbaar .
GLOSTER :
Laat zien, last zien .
EDMOND :
Ik hoop, voor de rechtvaardiging van mijn broer, dat hij dit
alleen maar schreef om mijn deugd op de proef to stellen en to
toetsen .
GLOSTER leest)
„Deze eerbiedige handelwijze tegenover den ouderdom verbittert ons de wereld in onze beste jaren ; het houdt ons geluk
van ons of tot wij eindelijk to oud zijn om er nog van to kunnen
genieten . Meer en meer ga ik het als een onbeduidende dwaze
slavernij zien, deze onderdrukking door de willekeur van den
ouderdom, die heerscht, niet omdat zij de macht heeft, maar
omdat men haar duldt . Kom eens bij mij, dan zal ik meer
hierover zeggen. Als onze vader sliep tot ik hem wekte, zoudt
gij uw leven lang de helft van zijn inkomsten genieten, en de
uitverkorene zijn van uw broeder, Edgar ." - Zoo! - Een
samenzwering! - „Sliep tot ik hem wekte - zoudt gij de helft
van zijn inkomen genieten ." Mijn zoon Edgar! Zijn hand
heeft dit kunnen schrijven? Zijn hart en zijn brein konden zoo
lets koesteren?
Wanneer hebt gij dit ontvangen . Wie heeft
het gebracht?
EDMOND :
Het werd mij niet gebracht, heer ; daar zit 'm juist het sluwe :
ik vond het, binnengegooid door het venster van mijn kamer .
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GLOSTER :
En gij herkent de hand van uw broeder?
EDMOND :
Als de inhoud goed was, heer, zou ik er op durven zweren ;
maar, flu die zoo is, geloof ik het liever niet .
GLOSTER :
Het is zijn hand .
EDMOND :
Dat is zoo, heer, maar ik hoop dat zijn hart er niet in is .
GLOSTER :
Heeft hij u vroeger nooit over deze zaak gepolsd?
EDMOND :
Nooit, heer : maar dikwijls heb ik hem hooren volhouden dat,
als de zoons rijp van jaren zijn en de vaders achteruitgaan, de
vader onder de voogdij moest komen van den zoon, die dan zijn
inkomsten zou moeten beheeren .
GLOSTER :
0, schurk, schurk!
Letterlijk wat hij in zijn brief zegt!
Afschuwelijke schurk! Onnatuurlijke, vervloekte, beestachtige
schurk! - Ga hem gauw zoeken, jongen ; zorg dat je 'm vasthoudt . - Laaghartige schurk!
Waar is hij?
EDMOND :
Ik weet het niet zeker, heer . Maar gij zoudt zekerder van uw
zaak zijn als gij uw verontwaardiging tegen mijn broeder zoudt
willen bedwingen, tot gij van hemzelf betere bewijzen kreeg
van zijn bedoelingen ; terwijl gij, indien ge met geweld tegen hem
optreedt, en met verkeerde opvatting van zijn plan, een gevoeligen slag zoudt geven aan uw eigen eer, en zijn gehoorzaamheid tot in het hart zou verbrijzelen . Ik durf er mijn !even op
to zetten, dat hij dit schreef om mijn liefde tot uw edelheid op
de proef to stellen, en zonder verder gevaarlijk voornemen .
GLOSTER :
Denkt gij dat?
EDMOND :
Als uw edelheid het goed vindt, zal ik u een plaats aanwijzen
waar gij ons over deze zaak zult kunnen hooren spreken, zoodat
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gij als oorgetuige zekerheid zult verkrijgen ; en dat zonder
verder uitstel nog dezen avond .
GLOSTER :
Het kan niet dat hij zoo'n monster is . . . .
EDMOND :
Hij is het zeker ook niet .
GLOSTER :
En jegens zijn vader, die hem zoo innig en van ganscher harte
liefheeft . - Hemel en aarde! - Edmond, zoek hem op, en mask
dat ik in zijn binnenste doordringen kan : regel alles naar uw
eigen wijs inzicht . Ik zou alles wat ik heb willen geven om
zekerheid to hebben .
EDMOND :
Ik zal hem dadelijk gaan zoeken, heer, en het zoo goed ik kan
aanleggen, en u van alles op de hoogte houden .
GLOSTER :
Die zons- en maansverduisteringen van den laatsten tijd voorspellen ons niet veel goeds ; en al weet het wijze verstand ze
zoo en zoo uit to leggen, toch wordt de natuur verminkt tengevolge van die invloeden . Liefde verkilt, vriendschap vervalt,
en broeders worden verdeeld : in de steden komt muiterij ; in
de landen tweedracht en verraad in paleizen ; en de band
tusschen vader en zoon breekt . Ook mijn schurk van een zoon
staat onder het voorteeken ; de zoon staat hier tegenover den
vader : de koning is afvallig van de natuur ; daar is 't vader
tegen kind. Onze beste tijd is geweest ; gekonkel, valschheid,
verraad en verderf elijke storingen zitten ons rusteloos na tot
aan het graf. -- Zoek dien schurk voor mij, Edmond ; gij zult
er niets bij verliezen : wees omzichtig . -- En de edele, groothartige Kent verbannen! Zijn misdrijf, eerlijkheid!
't Is
vreemd. (GLOSTER at .) .
EDMOND :
Ja, dit is wel de prachtigste zelfverlakkerij ter wereld, dat we,
als we van tegenspoed misselijk zijn - en dat dikwijls door de
overdaad van eigen toedoen - van onze rampen de schuld
geven aan de zon, de maan en de sterren : alsof wij schurken
waren door noodwendigheid, en dwazen door hemelsche in-
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werking ; boeven, dieven en verraders door kosmische overheersching ; dronkaards, leugenaars en overspelers door een
gedwongen gehoorzaamheid aan planeet-invloeden ; en of al
ons kwaad ons door een goddelijke hand werd toegeworpen .
Een uitstekende uitvlucht voor 'n hoereerder om zijn dierlijke
neigingen op rekening van een ster to zetten! Mijn vader was
samen met mijn moeder onder den staart van den Draak ; en mijn
geboorte viel onder den Grooten Beer : waaruit volgt dat ik ruw
ben en ontuchtig . - Och, wat! Ik zou geweest zijn die ik ben
al had ook de maagdelijkste ster van 't firmament boven mijn
bastaardgeboorte gef likkerd . Edgar
(EDGAR komt op .)
Die komt als de ontknooping in een oud tooneelstuk . Nu moet ik
als een echte boef droefgeestigheid spelen, en zuchten als Tom
uit 't gekkenhuis. - 0, die verduisteringen voorspellen al die
verdeeldheden . Fa, sol, la, mi .
EDGAR :
Wat is er, Edmond! In wat voor ernstige overpeinzing zijt ge
verdiept?
EDMOND :
Ik dacht juist, broeder, aan een voorspelling, die ik onlangs
las, over alles wat op deze verduisteringen zou volgen .
EDGAR :
Maakt ge u daar druk over?
EDMOND :
Nu, maar ik beloof je, dat de gevolgen die hij beschrijft maar al
to ongelukkig uitkomen . Zooals die onnatuurlijkheid tusschen
vader en kind ; dood, dure tijden, ontbinding van oude vriendschap, staatsverdeeling, bedreigingen en vervloekingen tegen
koning en edellieden ; noodelooze geschillen, verbanning van
vrienden, uitspattingen van legertroepen, echtbreuken, en weet
ik wat meer!
EDGAR :
Sinds wanneer zijt gij een sterrenwichelaar?
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EDMOND :
Nu ja - ; maar zeg eens, wanneer hebt gij mijn vader 't laatst
gezien?
EDGAR :
Gisterenavond .
EDMOND :
Hebt gij hem toen gesproken?
EDGAR :
Ja, twee uur lang.
EDMOND :
En zijt gij als goede vrienden gescheiden? Hebt gij in zijn spreken
of zijn uitdrukking niets van ontstemming gemerkt?
EDGAR :
Nee, in 't geheel niet.
EDMOND :
Ga eens goed na waarmee gij hem hebt kunnen kwetsen, en,
wat ik u bidden mag, blijf hem een tijdje uit de buurt tot de
heftigheid van zijn ontstemming wat kalmer is geworden,
want die is nu zoo in hem aan 't koken, dat hij zelfs door u to
mishandelen niet zou bedaren .
EDGAR :
Dat moet zijn omdat de een of andere schurk kwaad van mij
heeft gesproken .
EDMOND
Dat vrees ik ook . Ik herhaal, wees omzichtig en blijf hem uit
den weg tot zijn woede wat minder onstuimig voortvliegt ; en,
luister, kom bij mij op m'n kamer, waar ik maken zal dat gij
hooren kunt wat hij zegt . Wees zoo goed, en ga : daar is mijn
sleutel . - En als gij uitgaat, ga gewapend .
EDGAR :
Gewapend?
EDMOND :
Broeder, ik raad je naar mijn beste weten ; ik ben geen eerlijk
mensch, als er niet iets tegen u in 't spel is ; ik heb u gezegd wat
ik zag en hoorde ; maar verzacht, en lang niet in al zijn afschrikwekkendheid . En nu, ik bid u, ga .
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EDGAR :
Hoor ik gauw nog van u?
EDMOND :
Gij kunt in deze zaak op mij rekenen .
(EDGAR a/ .)
Een vader die alles geloof t ; een broeder
Zoo edel, dat zijn aard al even ver is
Van argwaan als van kwaad ; wiens dwaze oprechtheid
't Mak paard is voor mijn list. - Ik zie hoe 'k gaan moet .
Wat mij door mijn geboorte werd ontzegd,
Krijg ik door list.
Mijn plan maakt alles recht.
DERDE TOONEEL.
Een zaal in het paleis van den hertog Uan Albanie .

GONERIL en OSWALD, haar ho f meester, komen op .
GONERIL :
Is 't waar, heeft mijn vader een van mijn edellieden geslagen
omdat die zijn nar uitschold?
OSWALD :
J a, vrouwe .
GONERIL :
Dag en nacht krenkt hij mij ; elk oogenblik
Begaat hij plots'ling een of andre wandaad,
En brengt ons over stuur ; 'k draag het niet langer .
Zijn ridders zijn baldadig, en hijzelf
Valt ons om 't minste hard . Als van de j acht
Hij thuiskomt wil ik hem niet spreken ; zeg hem
Dat 'k ongesteld ben . En als ge in uw diensten
Voor hem wat laksch wordt
'k neem de schuld op mij .
OSWALD :
Vrouwe, hij komt -- ik hoor hem .
(Hoorngeschal .)
GONERIL :
Doe maar zoo onverschillig als ge wilt,
Gij en uw makkers, - 'k wil het eens uitlokken ;
Bevalt 't hem niet, dan moet hij zich maar wenden
Tot mij en tot mijn zuster, die, dat weet ik,
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Met mij is, en hij overbluft ons niet,
Die oude zot, die weggegeven rang
Nog voeren wil! -- Ja, waarlijk, oude dwazen
Worden weer kindren, en met hardheid moet
Er aangepakt als vleien 't niet meer doet .
Onthoudt wat ik u zei .
OSWALD :
Dat zal ik vrouwe .
GONERIL :
Gij moet zijn ridders ook met koelheid groeten ;
Wat 'r ook van komt, raadt dat uw makkers aan .
Van flu of leg ik 't erop aan mijzelf
Eens uit to spreken : - 'k ga mijn zuster schrijven
Dat zij moet doen als ik . - Zorg voor den maaltijd . (Beiden
af.)

VIERDE TOONEEL .
Een zaal in hetzelf de paleis .

KENT, permomd, treedt op .
KENT :
Als 'k even goed een nieuw geluid aanneem
Om mijn stem to verbergen, zal mijn plan
Zich wel ten voile ontwikklen tot het doe!
Waarvoor ik mij vermomde . - En flu, verbande,
Als gij kunt dienen waar gij werd veroordeeld
(Zoo moge 't zijn!) dan zal uw heer u vinden
Vol werkkracht.
Hoorngeschal .

LEAK, RIDDERS en GEVOLG komen op .

LEAK :
Ik wacht geen oogenblik meer op den maaltijd : mask hem klaar .
(Een dienaar a f. Tot Kent) He, wat is dat! Wie ben je?
KENT :
Een man, heer .
LEAK:
Wat heb je voor? Wat wil je van ons?
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KENT:
Ik heb niet minder voor dan 'k schijn ; ik zal hem die mij vertrouwen geeft trouw dienen ; van hem, die eerlijk is, houden ;
mij onderhouden met hem, die wijs is en weinig zegt ; een oordeel
vreezen ; vechten als er geen keus meer is, en geen visch eten .
LEAK :
Wat ben j e?
KENT :
Een kerel met 'n eerlijk hart, en zoo arm als de koning .
LEAK :
Als jij voor 'n onderdaan even arm bent als hij voor 'n koning,
dan ben j e arm genoeg. Wat wensch j e?
KENT :
Dienst .
LEAK :
Wien zou je willen dienen?
KENT :
U.
LEAK :
Ken je mij?
KENT :
Neen, heer, maar er is jets in uw gezicht waarom ik u graag
mijn meester noemen zou .
LEAK :
En wat is dat?
KENT:
Gezag.
LEAK :
Wat voor diensten kan je doen?
KENT :
Ik kan geheim houden als 't graft rijden, hardloopen, een bedenkelijke zaak bederven door haar to vertellen, en een duidelijke boodschap conduit overbrengen ; dingen waar gewone
menschen voor geschikt zijn, kan ik ook doen ; en mijn beste
karat is ijver.
LEAK :
Hoe oud ben je?
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KENT :
Niet zoo jong, heer, om verliefd to worden als ik 'n mooiee stem
hoor, noch zoo oud om hoe dan ook mijn hart to verliezen ; ik
draag acht-en-veertig jaren op mijn rug .
LEAK :
Volg mij ; je zal in mijn dienst komen : als ik je na den maaltijd
niet minder graag mag, wil ik je nog niet laten gaan . - Eten!
He, dan - Eten! - Waar is mijn booswicht? Mijn nar? Ga
's gauw mijn nar roepen. (Een dienaar a f.)
(OSWALD komt op .)

He, daar, jongen, waar is mijn dochter?
OSWALD
Sta mij toe . . . . (A f) .
LEAK :
Wat zegt die kerel? Roep'm terug, dien lummel . (Een ridden a f .)
Waar is mijn nar? --- Het lijkt wet of de wereld slaapt .
(RIDDER komt veer op .)
Nu, waar blijft die schavuit?
RIDDER :
Hij zegt, heer, dat uw dochter ongesteld is .
LEAK :
En waarom lcwam die slaaf niet terug toen ik hem riep!
RIDDER :
Heer, hij antwoordde zoo onomwonden als 't maar kan, hij wou
niet.
LEAK :
Hij wou niet?
RIDDER :
Heer, ik weet niet wat er aan de hand is, maar naar mijn meening wordt uw hoogheid niet behandeld met de voorkomende
minzaamheid, waaraan gij gewoon waart . Er schijnt mij een
groote vermindering in vriendelijkheid van houding zoowel
bij de ondergeschikten in 't algemeen als bij den hertog zelf en
uw dochter.
LEAK :
Waarachtig! Vindt gij dat?
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RIDDER :
Ik vraag u vergeving, heer, als 1k mjj vergis ; maar mijn
plichtsgevoel kan niet zwijgen als 1k zie dat men uw hoogheid
onrecht aandoet .
LEAK :
Gij brengt mij alleen to binnen wat ik zelf opmerkte . Ik heb de
laatste dagen ook jets van onverschilligheid bespeurd ; maar
ik heb dit liever geweten aan eigen geprikkelde achterdocht,
dan aan bedoelde en overwogen onvriendelijkheid : 1k zal er
flu meer op gaan letten. - Maar waar is mijn nar toch?
Ik heb hem de laatste twee dagen niet gezien .
RIDDER :
Sinds onze jonge vorstin naar Frankrijk vertrok, heer, is de
nar weemoedig en bedroefd.
LEAK :
Genoeg daarover ; 1k heb het wel gezien .
Ga, en zeg mijn
dochter dat 1k haar spreken wil . (Een bediende a f.) -- Ga, en
roep mijn nar hier . (Een bediende af .)
(OSWALD komt Weer op .)
He daar, gij, m'n waarde, kom eens hier! Wie ben 1k?
OSWALD
De vader van mijn meesteres .
LEAK :
De vader van mijn meesteres! Jij, hansworst van je meester!
Schurftige hond! Slaaf ! Ellendeling!
OSWALD :
Met uw verlof, heer, 1k ben niets van dat alles.
LEAK :
Durf je mij zoo onhebbelijk aan to kijken, jij schurk? (Slaat hem) .
OSWALD :
Gij zult mij niet slaan, heer!
KENT:
Ook zeker niet beentje lichten, lage voetbalspeler . (Licht hem
an de been .)

LEAK :
Ik dank je, vriend ; je bent mij van grooten dienst, en 1k zal je
in eere houden .
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KENT:
Kom, vooruit! Sta op en scheer je weg! Ik zal je leeren, wie je
voor hebt ; ga weg, vooruit! Als je nog 's wil zien hoe lang je
lamme lichaam is, blijf dan ; kom, eruit! Vooruit! Begrijp je?
Dear! (Werpt Oswald de deur uit.)
LEAK :
Mijn beste kerel, ik dank je : daar heb je wet voor je dienst .
(Gee f t

(De NAR

hem geld .)

komt op .)

NAR :
Ik wil hem ook in dienst nemen : -- bier is mijn zotskap . (Biedt
hem zijn zotskap aan .)

LEAK :
Zoo, zoo, mijn beste schavuit, hoe gaat 't er mee?
NAR :
Vriend, ik read je, neem mijn zotskap maar aan .
KENT :
Waarom, nar?
NAR :
We!, omdat gij partij trekt voor iemand die uit de gunst viel.
Heusch, gij draait niet met den wind mee, en gij zult gauw kou
vatten ; daar, neem mijn zotskap . Kijk, die vent heeft twee
van zijn dochters verbannen, en de derde gezegend tegen zijn
wil : als je hem volgt moet je noodig mijn zotskap dragen . - Ja,
vadertje, ik wou wel twee zotskappen hebben en twee dochters!
LEAK :
Waarom, mijn j ongen?
MAR :
Als ik hen alles gaf wet ik had, dan zou ik mijn zotskappen voor
mijzelf houden . Dear is de mijne, vraag de tweede van uw dochters .
LEAK :
Pas op de zweep, kwa j ongen !
NAR :
De waarheid is een bond, die near zijn hok gejaagd wordt en
wordt afgeranseld, terwijl mejonkvrouwe de hazewind bij den
heard mag staan stinken .
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LEAK :
'n Pestilence schimp op mij !
NAR :
Vriend, ik zal u 'n liedje leeren .
LEAK :
Ga je gang .
NAR :
Luister dan, vadertje :
Heb meer dan het lijkt,
Spreek min dan je kijkt,
Leen min dan je koopt,
Rij meer dan je loopt,
Leer meer dan je hoopt,
Als de kans keert, keer gauw,
Laat de wijn en de vrouw
En blijf bij je schauw,
En je wint -- je zal 't zien Meer dan twaalf in de tien .
KENT :
Dat lijkt naar niets, nar .
NAR :
Dan is 't als de klets van 'n onbetaalden advokaat ; gij gaaft
er mij dan ook niets voor . - Kunt ge niets voor jets gebruiken,
vadertje?
LEAK :
Natuurlijk niet, jongen : uit niets valt niets to maken .
NAR (tot Kent) :
Zeg gij hem maar dat de opbrengst van zijn land net zooveel
bedraagt; een nar zal hij niet willen gelooven .
LEAK :
Een bittere nar!
NAR :
Och, jongen, weet ge 't verschil tusschen een bitteren nar en
een zoeten?
LEAK :
Neen, en wat is dat dan?
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NAR :
Hij die, wat met uw land
Gij deedt, u heef t geraan .
Laat hem, of gij voor hem,
Hier naast mij komen staan .
De beide narren wordt
Gij dan al gauw gewaar,
De bittre hier, vermomd,
De zoete daar .
LEAK :
Jij durft mij 'n nar to noemen, jongen?
NAR :
Alle andre titels hebt ge weggegeven, maar met die werd gij
geboren .
KENT :
Dat is nog niet heelemaal narrepraat, heer .
NAR :
Nee, waarachtig, de grooten en voornamen willen mij niet
laten voor wat ik ben ; had ik 'n monopolie op 't nar-zijn, zij
zouden er 't hunne van willen hebben . Dat ik alleen heelemaal
'n nar ben - dat willen zij niet; zij graaien er ook naar . -Vadertje, geef mij een ei en ik zal u twee kronen geven .
LEAK :
En wat zullen dat voor kronen zijn?
NAR :
Wel, als ik 't ei doormidden heb gesneden en het binnenste
heb opgegeten, dan blijven de twee doppen . Toen gij uw kroon
in tweeen brak en de beide helften wegschonk, hebt gij uw ezel
op uw eigen rug door de modder gesleept : er was weinig gezond
verstand in uw kale kroon, toen gij de gouden weggaaft . En
last de eerste die dat narrentaal vindt er met de zweep van
Tangs krij gen .
(zingt)

't Zijn droeve tijden voor een nar,
Want wijzen zijn idioten -En zijn volslagen in de war,
En leven als malloten .
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LEAK :
Sinds wanneer zit iii zoo vol liedjes, deugniet?
NAR :
Dat is een gave, vadertje, die ik gebruik sinds gij van uw dochters
uw moeder hebt gemaakt. Want toen gij hen de roe gaaft, en
uw eigen broekje afbondt,
(zingt)
Hebben zij van plezier gehuild,
En ik zong van verdriet,
Dat zulk een koning zich verschuilt,
En onder narren vliedt .
Och, vadertje, neem toch maar 'n schoolmeester, our je nar
het liegen to leeren, want dat zou ik zoo graag.
LEAK :
Als j e liegt, j ongen, dan zal j e de zweep voelen .
NAR :
Ik zou wel eens willen weten hoe die verwantschap tusschen u
en uw dochters toch zit : zij zullen mij afranselen als ik de waarheid spreek, en gij als ik lieg, en sours krijg ik met de zweep
als ik mij koesthoud. Alles zou ik liever zijn dan nar, en toch zou
ik met u niet willen ruilen, vadertje : gij hebt uw verstand van
beide kanten zoo afgepeld, dat er in 't midden niets over is .
Kijk, daar komt een van de helf ten .
(GONERIL komt op .)
LEAK :
Waarom dat saamgetrokken voorhoofd, dochter?
Gij kijkt den laatsten tijd wat to vaak zwart!
NAR :
Gij waart er goed aan toe toen 't er voor u nog niet toe deed
of zij zwart keek ; flu zijt gij een nul in de rekening . Ik ben er
flu beter aan toe dan gij : ik ben een nar, gij zijt niets . (Tot
Goneril) . Ja, ja, zeker, ik zal m'n mond houden, dat lees ik wel
op uw gezicht, al zegt ge niets .
St! St!
Wee, wie alles -- kruim en korst
Heeft vergooid en heeft vermorst .
Koning Lear . 3
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(Tot Lear) Daar heb je 'n uitgedopte erwteschil .
GONERIL :
Heer, niet alleen die nay, die alles doen kan,
Maar andren van uw onbeschoft gevolg
Schelden en twisten ieder oogenblik,
Uitspattend in losbandge zwelgerijen
Grof en ondraaglijk . - Heer, ik had gehoopt
Dit, door er u in kennis mee to stellen,
Op to doen houden, maar flu vrees ik zeer
Dat deze handelwijze wordt beschermd
Door u, en dat uw goedvinden haar drijft .
't Kwaad loopt de straf niet mis als gij zoo doet
En maatreeglen daartegen slapen niet .
Weet wel, dat zorg voor 't algemeene welzijn
U in haar werking krenken zou op 'n wijze
Die schandlijk waar, zoo niet noodwendigheid
Haar als omzichtig eischte.
NAR :
Want, weet ge, vadertje :
De musch gal den koekoek zoo lang to eten
Tot haar kop j e door 't j ong werd of gebeten .
En toen ging 't kaarsje uit en we zaten in 't donkey .
LEAK :
En gij zijt onze dochter?
GONERIL :
Ik wou dat gij met uw gezond verstand,
Dat gij, ik weet het, hebt, to raden gingt,
En dat ge een einde maakte aan neigingen
Die u den laatsten tijd van uw waar zelf
Vervreemden .
NAR :
Hup, kees,
Zou 'n ezel 't niet zien als de kar 't paard trekt?
ik hou van je!
LEAK :
Weet iemand hier wie 'k ben? Dit is niet Lear,
Loopt Lear zoo? Spreekt hij zoo? Zijn dit zijn oogen?
Dit is zwakhoofdigheid, of zijn z'n zinnen
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Met slaap bedwelmd?
Wat! Waak ik? Nee, dat kan niet
Wie kan mij zeggen wie ik ben?
NAR :
Lear's schaduw.
LEAK :
Kon ik dat maar weten ; want uit de blijken van vorstlijkheid,
kennis en rede zou ik ten onrechte opmaken dat ik dochters had .
NAR :
Die een onderdanige vader uit u zullen maken .
LEAK :
Hoe heet gij, schoone vrouwe?
GONERIL :
Deze bewondering, heer, heeft weer de smack
Van al uw nieuwe f ratsen . 'k Vraag u dringend,
Goed to begrijpen wat mijn plannen zijn :
Oud en eerwaardig als ge zijt, wees wijs .
Daar houdt gij flu honderd ridders en knapen,
Kerels, zbo onbeheerd, woest en onhebb'lijk
Dat 't hof, door hun gedragingen besmet,
Lijkt op 'n liederlijke kroeg ; zwelgen en ontucht
Maken het meer een herberg, een bordeel,
Dan een voornaam paleis . De schande zelf
Roept om daadlijke hulp : daarom wordt gij
Verzocht door haar, die anders nemen zal
Wat zij flu vraagt, een deel van uw gevolg
Af to schaffen, en zij die overblijven
Ten uwen dienst, zij moeten mannen zijn
Die passen bij uw leeftijd, en die weten
Wie zij zijn en wie gij zijt.
LEAK :
Donders! Duivels!
Zadel de paarden ; roep mijn mannen op!
Ontaarde bastaard! Ge zult geen last meer hebben
Van mij ! 'k Heb nog een dochter .
GONERIL :
Gij slaat mijn dienstvolk en uw woeste bende
~ehandlen rneerdren als hun knechten,
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(ALBANIA komt op .)
LEAK :
Wee, die to last berouwt. -- (tot Albanie) Zijt gij daar ook?
Is 't ook uw wench? Spreek, heer . - Maak klaar de paarden .
Ondankbaarheid, duivel met hart van maxmer
0, in een kind zijt gij afzichtlijker
Dan 't vreeslijkst zeegedrocht!
ALBANIA :
Heer, wees toch kalm .
LEAK (tot Goneril)
Vervloekte gier! Ge liegt :
Mijn stoet is ' n keur voortref f elijko mannen,
Die tot in 't minste toe hun plicht betrachten
En die met de meest strenge zorg hun naam
En waardigheid ophouden . -- 0, Cordelia,
Hoe haatbaar scheen me uw klein, nietig vergrijp!
Als op een pijnbank werd mijn weze' ontwricht,
Liefde mijn hart uitgescheurd, en geworpen
Bij gal en bitterheid . -0, Lear, Lear, Lear! (Hij slaat zij n boo f d . )
Ja, sla maar op de poort die dwaasheid inliet
En 't beter oordeel uitwierp! - Kom, vlug, mannen!
ALBANIA :
Mijn heer, ik ben onschuldig, want ik weet niet
Wat u vertoornde.
LEAK :
Het is mooglijk, heer, . . . .
Hoor me aan, Natuur! 0, mijn godinne, boor!
Herroep uw opzet als gij ooit den wench had
Dat schepsel daar to laten baren!
En last onvruchtbaarheid in tot haar schoot ;
Mergel bet barend deel van haar lijf uit !
Wek nooit uit haar ontaarde schoot een kind,
Dat haar zou eeren! A1s zij baren moet,
Het zij een kind van bitterheid, opgroeiend
Haar tot wanstaltig wrange marteling!
Laat 't in haar jonge voorhoofd rimpels kerven,
Haar wang doorgroeven met vloeden van tranen ;
En al haar moederlijke zorg en weldoen
Met boon en smaad vergelden, dat zij ook voelt
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Hoe de beet van een slang nog niet zoo pijnigt
Als de ondank van een kind! - Weg! Wij gaan heen! (LEAK a/ .)
ALBANIA :
Maar, groote goden, wat beteekent dit?
GONERIL :
Geef u geen moeite de oorzaak uit to vinden,
Maar last zijn grilligheid den vrijen loop
Van zijn verdwaasdheid .
(LEAK komt Weer op .)
LEAK :
Wat, in een slag vijftig van mijn gevolg!
En dat in veertien dagen?
ALBANIA :
Heer, wat is er?
LEAK :
0, hoor dan . Leven en Dood! (tot Goneril) Ik brand van
schaamte
Dat gij mijn mannenkracht zoo kunt terneerslaan ;
Dat tegen wil en dank dit zengend weenen
Om u is of ge 't waard zijt! Vuurge damp
En walmen over u! En last de steken
Van vadervloek u overal het lijf
Doorbore', onheelbaar wondend . . . . 0, mijn oogen,
Mijn oude, teedre oogen, weep niet meer
On1 dit . Of 'k ruk u uit en were u af,
Neer, met uw stroom van tranen de aard to drenken .
'k heb
Ja, moest het zoo ver komen? 't Zij zoo
Toch nog een dochter over, en die is
Dat weet ik zeker - minzaam en hulpvaardig.
Als zij dit van u hoort zal ze met haar nagels
Uw wolventronie openrijten . Ja,
Eens zal 'k, dat zult ge zien, de macht hernemen
Die gij denkt dat ik afwierp voor altijd .
(LEAK, KENT en GEVOLG
GONERI L :
Hoort gij dat?

a f. )
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ALBANIA :
Hoeveel ik u ook lief heb, Goneril,
Ik kan niet zbb partijdig zijn, . . . .
GONERIL :
Genoeg, genoeg .
Zeg, Oswald, hoor eens!
(Tot den nar) . Gij, boef, meer nog dan nar, ga met je meester .
NAR :
Vadertje Lear, vadertje Lear! Wacht even, en neem den nar mee .
Een vos, als ik die had gevangen,
En zulk een dochter, bij m'n leven
Ik zou ze allebei ophangen
Ms ik m'n kop voor 'n strop kon geven .
Daar komt de nar aan . - Wacht 's even
(a f. )
GONERIL :
Zoo -- dit besluit is 't beste . -- Honderd ridders!
Ja! 't Ware wijs en veilig hem to laten
Honderd ridders, die altijd voor hem klaar staan!
Zoodat bij alles wat hem in mocht vallen,
Bij elke ontstemming, onrust, grit of klacht,
Hij zijn verdwaasdheid met hun macht versterkt,
En onze levens in zijn hand houdt .
Oswald!
ALBANIA :
Gij vreest to veel
GONERIL :
Te veel vertrouwe' is erger .
Laat mij maar alles wat ik vrees wegruimen
En ook de vrees daarbij dat het mij eens
Gebeuren zal door hem. Ik ken zijn hart .
Wat hij gezegd heeft, 'k schreef het aan mijn zuster .
Als zij hem opneemt met zijn honderd ridders
Terwijl 'k haar wees op 't nadeel,
. .
(OSWALD

komt

weer op .)

He, daar, Oswald!
Hebt gij mijn zuster nu dien brief geschreven'
OSWALD :
Ja, vrouwe .
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GONERIL :
Kies enklen voor geleide, en dan -- to paard :
Licht haar ten vol in omtrent wat ik vrees,
Geef oak uw eigen meening, die de zaak
Sterker wellicht nog dwingt -- En nu, vooruit,
En kom weer gauw terug. (OSWALD af.) Nee, Nee, mijn heer,
Die weeke zachtheid en geheel uw doen,
Ofschoon 'k het niet veroordeel, toch, vergeef me,
Gij zijt eer laakbaar om gebrek aan wijsheid,
Dan prijzenswaardig om schaadlijke zachtheid .
ALBANIA :
Ik kan niet zeggen hoe ver gij kunt zien,
Maar vaak bederft lets als wij 't goede willen .
GONERIL :
J a, maar . . . .
ALBANIA :
't Is goed ; de tijd zal 't leeren .

VIJFDE TOONEEL .
(Plein poor hetzel fde paleis .)

(LEAK, KENT en de NAR komen op .)
LEAK :
Ga gij vooruit naar Gloster met dezen brief. Zeg van wat gij
weet aan mijn dochter niet meer, dan zij naar aanleiding van
den brief vraagt. En nu, gauw, want als uw ijver zich niet
haast, ben ik daar nog voor u.
KENT :
Ik zal niet slapen, heer, voor ik uw brief bezorgd heb . (A f.)
NAR :
Als de hersens van 'n mensch in z'n hielen waren, zouden zij
dan niet gevaar loopen van winterhielen?
LEAK :
Ja, jongen .
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NAR :
Dan kunt ge, met uw verlof, vroolijk zijn ; uw verstand zal
nooit op slof f en gaan .
LEAK :
Ha, ha, ha!
NAR :
Ge zult zien dat uw andre dochter vriendelijk voor u zal zijn ;
want al lijkt zij ook op deze als 'n wilde appel op 'n gewone,
toch weet ik heel goed wat ik weet .
LEAK :
En wat weet je dan, jongen?
NAR :
Dat zij dezelf de smack zal hebben als deze, net als twee zure
appels . Kunt gij zeggen waarom de news in 't midden van
iemands gezicht staat?
LEAK :
Nee .
NAR :
Wel, om een oog to hebben can beide kanten van je neus,
zoodat'n mensch als hij iets niet kan ruiken,'t toch kan bekijken .
LEAK :
Ik deed haar onrecht . . . .
NAR :
Weet gij hoe 'n nester zijn schulp maakt?
LEAK :
Nee .
NAR :
Ik ook niet ; maar ik weet waarom een slak 'n huffs heeft .
LEAK :
Waarom dan?
NAR :
Wel, om z'n kop in to bergen, om het niet can zijn dochters
weg to geven en zijn voelhorens onbeschut to laten .
LEAK :
Ik zal mijn card vergeten . . . . Zoo'n zachte vader . . . . Zijn
mijn paarden klaar?
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NAR :

Uw ezels zijn ze gaan zoeken . De reden waarom de zeven sterren
er niet meer dan zeven zijn is 'n aardige reden .
LEAK :
Omdat er geen acht zijn?
NAR :
Ja, juist ; gij zoudt een goede nar zijn .
LEAK :
Het door dwang weer terugnemen!
Afschuwelijke ondankbaarheid!
NAR :
Als ge mijn nar waart, vadertje, zou ik u 'n pak slaag geven
omdat ge oud bent voor uw tijd .
LEAK :
Hoe bedoel je dat?
NAR :
Ge hadt niet oud moeten worden voor ge wijs waart .
LEAK :
0, waanzin?! Nee, dat niet .
Genadige Hemel!
Behoed mij .
Niet waanzinnig! Niet waanzinnig!
(EDELMAN

komt op .)

Hoe is 't! Staan de paarden klaar?
EDELMAN :
Klaar, heer.
LEAK :
Kom jongen
1)

( Allen a f.)

1 ) Het oorspronkelijk heeft hier nog deze twee regels, door den Nar
gesproken :
She that's a maid now and laughs at my departure
Shall not be a maid long, unless things be cut shorter .
Deze zijn echter niet van den dichter, maar door een of anderen
tooneelspeler ingevoegd.

TWEEDE BEDRIJF

EERSTE TOONEEL .
(Een plein binnen het kasteel an Graaf Gloster .)

(EDMOND en CURAN ontmoeten elkaar opkomend .)
EDMOND :
Gegroet, Curan .
CURAN :
Gegroet, heer . Ik ben bij uw vader geweest en heb hem aangekondigd dat de hertog van Cornwall met zijn hertogin Regan
hier vanavond bij hem zullen komen .
EDMOND :
Hoe komt dat?
CURAN :
Ik weet het niet . Ge hebt zeker al gehoord van het nieuws,
dat er gaat? Ik bedoel wat men fluistert ; want het is nog
nauwlijks een kittelingetje voor de ooren .
EDMOND
Ik niet ; maar, zeg mij, wat is 't dan?
CURAN :
Hebt gij dan niet gehoord, dat er kans is op oorlog tusschen de
hertogen van Cornwall en Albanie?
EDMOND :
Geen woord .
CURAN :
Dan zult gij er wel spoedig van hooren . Vaarwel heer .
(CURAN a/.)
EDMOND :
De hertog hier vanavond! Prachtig! Best!

BEDRIJF II : r

43

Dat 's koren op mijn molen . Nu mijn vader
Een wacht uitzond om mijn broeder to vangen
Is 't in die eene, netelige zaak
Aan mij to handlen . -- Kom, spoed en geluk!
Broeder, een woord ; -- kom of - maar gauw dan toch!
(EDGAR

komt op .)

Mijn vader loert op u . - Vlucht toch van hier!
Waar gij u schuil houdt is bekend gemaakt.
Maar het is nacht - dat is uw goede kans .
Is 't waar, hebt gij van Cornwall kwaad gesproken?
Hij is op weg hierheen ; nu, in den nacht,
Haastig, met Regan ; hebt gij niets gezegd
Over den twist van hem tegen Albanie?
Bedenk u eens .
EDGAR :
Ik weet het vast
geen woord.
EDMOND :
Ik hoot mijn vader aankomen .
Vergeef mij,
Uit list moet ik het zwaard tegen u trekken .
Gij ook ; doe of ge u weert ; -- en doe het goed Houdt op! Mee naar mijn vader! Licht! Licht! Hier . . . .
Vlucht broeder!
Toortsen! Toortsen! - zoo, vaarwel
(EDGAR a f . )
dan
zal
men
licht
gelooven,
Wat bloedverlies --(Hij cerwondt zich in den arm .)

Dat het woest toeging . Ik heb dronken kerels
Wel meet zien doer uit gekheid .
Vader! Vader!
Houdt op! Hulp! Hulp!
(GLOSTER en DIENAARS met toortsen komen op .)
GLOSTER :
Edmond, waar is de schurk nu?
EDMOND :
Hier stond hij in het donkey, 't scherpe staal
Getrokken, momplend slechte tooverspreuken,
En riep de maar aan om haar hulp .
Waar is hij?
GLOSTER :
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EDMOND :
Kijk, heer, ik bloed .
GLOSTER :
Edmond, waar is de schurk?
EDMOND :
Dien kant
toen hij geen kans meer zag . . . .
Gevlucht!
GLOSTER :
Vervolg hem! Snel! Hem na! (DIENAAR at .)
„Geen kans"
tot wat?
EDMOND :
Mij tot een moord op u over to halen,
Maar ik hem zeide dat der goden wrack
Haar donders over vadermoordenaars
Losbreken doet, en ook toen 'k er van sprak
Hoe sterk en ongeteld de banden zijn
Die 't kind binde' can den vader . . . . heer, in 't kort,
Ziend hoe ik voor zijn onnatuurlijk plan
Stond, walgend, viel hij uit met zijn snel zwaard
Naar mij, die niets verwachtte, en stak me in den arm
Maar toen hij zag hoe mijn gewekte cooed
Vast can den kant van 't recht, opsprong ten strijd,
Of wellicht ook verschrikt door mijn luid roepen,
Is hij plotsling gevlucht.
GLOSTER :
Hij kan ver vluchten!
Blijft hij in 't land, dan zit hij vast - en dan,
Weg met hem! De eedle hertog, mijn beschermheer,
Mijn meester, en mijn vorst, komt hier vanavond .
Ik zal doen uitroepen op zijn gezag
Dat hij, die dat moorddadig schoelje vindt
En naar zijn straf brengt, onzen dank verdient ;
Wie hem verbergt, den flood .
EDMOND :
Toen ik zijn plan of radend, ziend flat hij
Vast voet bij stuk hield, hem met barsche woorden
Dreigde can de kaak to stellen, was zijn antwoord :
„Gij, bastaard, die niets hebt, wat denkt gij wel,
Dat wat gij zegt met al uw trouw en deugd
En uw verdienste wordt geloofd, als ik
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Tegen u ben? Neen --- wat ik zou ontkennen
-- En zeker dit, ja, zelfs al liet gij zien
Mijn eigen schrift -- 'k verdraaide 't, tot het scheen
Uw aanwijzing, itw plan en helsch gedoe .
En stom zult gij de wereld moeten maken
Als zij niet ziet dat 't voordeel van mijn dood
U is een aansporing, krachtig en sterk,
Mijn dood to zoeken .
GLOSTER :
0, doortrapte schurk!
Dien brief ontkennen?
Nooit was hij mijn kind .
(Trompetgeschal

an achter het tooneel .)

De hertog! Hoor! 'k Weet niet waarom hij komt .
'k Zal alle havens sluiten doen ; de schurk
Ontsnapt mij niet ; dat moet de hertog toestaan .
Verder zal ik zijn beeltnis heinde en ver
Verspreiden, opdat elk in 't rijk goed weet
Hoe hij eruit ziet ; en 'k zal ervoor zorgen
Gij, mijn trouwhartig bastaardkind, dat gij
Op mijn bezittingen het recht krijgt .
(CORNWALL, REGAN en GEVOLG komen op .)
CORNWALL :
Zeg mij eens eedle vriend, ik kom hier nauwlijks
Nu net pas - can, of ik hoor zeer vreemd nieuws .
REGAN :
Is 't waar, dan schiet wel elke wrack to kort
Als straf voor wie misdreef . . . . Hoe maakt ge 't, heer?
GLOSTER :
0, vrouwe, mijn oud hart is stuk
't is stuk!
REGAN :
Wat! Stond mijns vaders peetzoon u naar 't !even?
Hij, die zijn naam kreeg door mijn vader? Edgar?
GLOSTER :
0, Vrouwe, schaamte kan het niet verbergen .
REGAN :
Ging hij niet om met die zwelgende ridders
Die het gevolg zijn van mijn vader?
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GLOSTER :
Ik, weet niet, vrouwe
't is to erg, to erg!
EDMOND :
Ja, vrouwe, hij behoorde tot die bende .
REGAN :
Geen wonder, als hij zoo slecht werd beinvloed :
Zij dreven hem tot moord op de' ouden man
Om van zijn goed zwelgend to kunnen leven.
Juist dezen avond lichtte mij mijn zuster
Omtrent hen in, en heeft mij zoo gewaarschuwd
Dat ik, als zij bij mij om intrek komen,
Er niet zal zijn .
CORNWALL :
1k zeker ook niet, Regan .
'k Hoor, Edmond, dat gij u naar daad betoond hebt
't Waar kind van uwen vader.
EDMOND :
't Was mijn plicht, heer .
GLOSTER :
Hij heeft zijn streken ons onthuld, en liep
Die wond op toen hij hem nog wilde grijpen .
CORNWALL :
Wordt hij vervolgd?
GLOSTER :
Ja, goede vorst .
CORNWALL :
Vangt men hem, dan zal geen ooit meer zijn slechtheid
Hoeven to vreezen . Maak uw plan ; gij kunt
Over mijn macht beschikken naar uw wenschen .
En gij, Edmond, gehoorzaamheid en deugd
Bevelen u zoo aan, dat gij van ons zijt .
Wij hebben mannen, trouw als gij, zeer noodig ;
Wij nemen u het eerst .
EDMOND :
Ik dien u, heer,
Trouw, hoe dan ook .
GLOSTER :
1k dank u, heer, voor hem .
CORNWALL :
Gij weet nog niet waarom wij u bezoeken .
REGAN :
Bij ontijd, dwars door den stikdonkren nacht .
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Zaken van groot gewicht zijn 't, eedle Gloster,
Zaken waarin we uw raad van noode hebben .
Hij, onze vader, en ook onze zuster,
Schreven van een geschil, dat naar mijn meening
'k Het best doe niet van huffs uit to behandlen.
Goede oude vriend, vertroost uw hart, en geef ons
Uw raad, zoozeer behoeft, in deze zaak
Die daadlijk handlen eischt.
GLOSTER :
Uw dienaar, vrouwe.
Mijn vorsten, gij zijt welkom .
(ALLEN

a f.)

TWEEDS TOONEEL .
(Voor Gloster's kasteel .)

(KENT en OSWALD komen an verschillende kanten op.)
OSWALD :
Goeden morgen, vriend . Hoort gij hier thuis?
KENT :
Ja .
OSWALD :
Waar kunnen wij onze paarden zetten?
KENT :
In de modder .
OSWALD :
Ik vraag u -- wees vriendelijk, en zeg het mij .
KENT:
Ik wil voor u niet vriendelijk zijn .
OSWALD :
Dan ik evenmin voor u.
KENT :
Als ik u flunk to pakken had, *) zou ik u wel leeren vriendelijk
to zijn .
*) ,,If I had thee in Lipsbury pinfold" -- een schertsende jagersuitdrukking voor de tanden van een hond, als hij den vos of den hags
to pakken heeft. Het wordt dus gebruikt in de beteekenis van „flunk
to pakken hebben."
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OSWALD :
Waarom behandelt ge mij zoo? ik ken u niet .
KENT:
Maar ik u wet, kerel .
OSWALD :
Hoe kept ge mij dan?
KENT :
Als 'n schavuit, een beroerling, een schotellikker, een lage,
verwaande, onbenullige, bedelachtige, pronkerige, onuitstaanbare, vuile, vodderige boef ; een hoerezoon ; een ijdele, kruiperige, doortrapte schurk ; een kale hond van 'n slaaf ; een die
voor koppelaar zou willen dienen als 't moest, en die niets is
dan een ratjetoe van 'n boef, 'n bedelaar, 'n lafbek, 'n verleider,
en de zoon en erfgenaam van 'n bastaardteef ; een die ik afranselen zal tot hij jankt, dat hooren en zien je vergaat, als
ge ook maar een letter ontkent van die opgesomde titels .
OSWALD :
Maar was 'n afschuwelijke kerel zijt gij, zoo tegen iemand to
keer to gaan, dien gij niet kept en die u niet kept!
KENT :
En wat zijt gij voor 'n onbeschofte protser om to ontkennen, das
ge mij kept! Is 't al twee dagen geleden, das ik je beentjelichtte en 'n pak slaag gaf in 't bijzijn van den koning? Trek je
zwaard, geboefte, want al is 't nacht, toch schijnt de maar ; ik
zal er's een maanlichtsopje van je maken . (Hij treks zijn zwaard .)
Kom op, beroerde kletskop van 'n hoerezoon, vooruit!
OSWALD :
Schiet op! ik heb niets met u to maken .
KENT :
Trek je zwaard, schoelje . Je komt hier met brieven tegen den
koning, en je trekt partij voor das malle poppetje van ijdelheid
tegen de vorstlijkheid van haar vader . Je zwaard, boef, of ik
hak je pooten tot karbonaden! Trek dan toch, schoelje! Kom
op, vooruit!
OSWALD :
Help! He! Moord! Moord! Help!
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KENT :

Sla toe, slaaf ! Hou stand, boef, hou stand! Verweer je, protserige slaaf! (Hij slaat hem .)
OSWALD:
Help! Heil Moord! Moord!
(EDMOND komt op .)

EDMOND :
Wat nu? Wat is hier be doen?
KENT :
Ik ben uw man, m'n beste kereltje, als ge lust hebt ; kom,
ik zal u mores leeren ; kom maar op, baasje!
(CORNWALL, REGAN, GLOSTER en DIENAREN komen op .)
GLOSTER :
Te wapen! Te wapen! Wat is hier aan de hand?
CORNWALL :
Houdt op hier, bij uw leven!
Hij, die nog eens slaat, sterft! Wat is dat hier?
REGAN :
De boden van mijn zuster en den koning .
CORNWALL :
Spreek! Waarom is dat twisten?
OSWALD :
Heer, ik ben buiten adem .
KENT :
Geen wonder, nadat ge zoo dapper zijt geweest . Gij, laffe schurk,
de natuur verloochent u ; 'n kleermaker heeft u gemaakt .
CORNWALL :
Gij zijt 'n rare kerel ; 'n man die door 'n kleermaker gemaakt is?
KENT :
Ja, een kleermaker, heer ; 'n steenhouwer of 'n schilder konden
hem zoo beroerd niet gemaakt hebben, al waren ze maar
twee uur aan hem bezig geweest .
CORNWALL :
Maar zeg mij nu, hoe kwam uw twist?
Koning Lear, 4
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OSWALD
Die ouwe schurk, heer, die ik 't leven spaarde om zijn grijzen
baard .
KENT :
Heer,
Gij, verwerpelijke bastaard! Gij, nul in de rekening!
met uw goedvinden zal ik dezen onbeschoften schobbejak tot
mortel stampen, om er de warden van 'n zekere plaats mee
to bepleisteren .
Om zijn grijzen baard to sparer, wipstaart?
CORNWALL :
Zwijg, kerel!
Schaamtlooze vent, hebt gij voor niets ontzag?
KENT :
Ja zeker, heer, maar toorn heeft eigen recht .
CORNWALL :
En waarom toornt gij?
KENT :
Dat zulk een slaaf wel rondloopt met een zwaard,
Maar zonder deugd -- zulk vleierig geboefte
Doorknaagt vaak onontknoopbaar heil'ge banden
Als ratter ; fleemt met elken hartstocht mee,
Die kookt in 't hart van hun gebieders ; werpt
blie op vuur, sneeuw op hun kouder luimen
En schudt van j a en neen, en draait als 'n weerhaan
Met elke vlaag en wending van den meester,
Omdat hij als een hond niets kan dan volgen .
Vervloekt zij uw verstuipte boeventronie!
Lacht ge om mijn woorde' alsof ik maar een nar was?
Gars, had ik u op Sarum's vlakte, ik dreef
U kakelend naar Camelot terug! 1 )
CORNWALL :
Zeg, oude kerel, zijt gij dwaas?
GLOSTER :
Hoe kwam de twist? Zeg op.
i) In Camelot, dichtbij South Cadburg in Somersetshire, hield Koning
Arthur volgens de sage zijn tafelronde . De in den omtrek gelegen
moerasvlakten werden voor de ganzenteelt gebruikt.
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KENT :
Tusschen het vuur en 't water is geen haat
Grooter dan tusschen mij en zulk een schurk .
CORNWALL :
Waarom een schurk? Wat heeft hij dan misdaan?
KENT:
Zijn uiterlijk bevalt mij niet .
CORNWALL :
't Mijne misschien niet meer, noch 't zijne of 't hare .
KENT :
Heer, het is mijn gewoonte oprecht to zijn :
'k Heb in mijn leven gunstiger gezichten
Gezien, dan op de schouders staan, die ik
Voor mij zie nu en hier.
CORNWALL :
Dit is zoo'n kerel,
Die, eenmaal om rondborstigheid geprezen,
Zich nu grof en ruw voordoet, en zijn aard
Dwingt en verwringt : hij kan niet vleien, hij!
Rond is hij, eerlijk, en hij zegt de waarheid ;
Bevalt het wel : goed ; niet : hij blijft oprecht .
Ik ken die boeven wel, wier ronde woorden
Meer sluwheid en verborgen plannen bergen
Dan twintig stomme, kruiperige knechten
Die netjes hun spionnenplichten doer .
KENT :
Heer, nu in ernst en in oprechte waarheid,
En met goedvinden van uw hoog verschijnen,
Welks invloed, als de vuren stralenkrans
Om Phoibos' lichtend voorhoofd
CORNWALL :
Wat is dat nu?
KENT :
Dat is een verandering in mijn spreekwijze, waar gij zooveel
op tegen hadt. Ik weet, heer, dat ik geen vleier ben ; hij, die
u om den tuin leidde met ronde woorden, zou ronduit een
schurk zijn, lets wat ik van mijn karat niet zou willen, ook
al zou ik maken, dat gij in uw wrevel het van mij verlangde .
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CORNWALL :
Wat hebt gij tegen hem gedaan?
OSWALD :
Ik deed niets tegen hem .
't Behaagde kort geleen zijn heer, den koning,
Me uit misverstand een slag to geven ; daadlijk
Was hij er bij, die toorn to vleien, en
Wierp mij van achter om, en toen ik lag
Schold hij en hoonde hij, en deed zich zoo
Manhaftig voor, dat hij des Konings lof
Won met zijn waardig doen, omdat hij een,
Die zich bedwongen had, to lijf gegaan was .
En nog vervuld . van zijn heldhaftigheid
Viel hij mij hier weer aan .
KENT :
Bij al die laffe schoeljes
Staat Ajax nog als nar .
CORNWALL :
He, haal het blok!
Gij, koppige oude boef, achtbare snoever,
Ik zal u leeren!
KENT :
'k Ben voor leeren to oud .
Roep niet voor mij om 't voetblok, heer ; ik dien
Den koning, en door hem gezonden kwam ik .
Klein is uw eerbied en to grof uw nijd
Jegens persoon en aanzien van mijn meester
Als gij zijn bode boeit .
CORNWALL :
Breng mij het voetblok!
Bij leve' en eer! Hier blijft hij tot den middag!
REGAN :
Den middag! Heer, tot 's nachts, en heel den nacht lang!
KENT :
Ware ik uw vaders hond, vrouwe, gij deed
Mij dit niet aan .
REGAN :
Zijn boef doe ik het we! .
CORNWALL :
Dit is een kerel van hetzelfde allooi
Waar onze zuster over spreekt . - Het voetblok!
(Het voetblo k wordt gebracht . )
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GLOSTER :
Ik smeek uw hoogheid dit toch niet to doen .
Zwaar is zijn misdrijf, en de goede koning,
Zijn meester zal 't hem voelen doen . Maar zoo
Als gij wilt, zulk een lage straf, is enkel
Goed voor het vuilst, verachtelijkst geboefte,
Dat gapt, inbreekt, of zooiets derglijks pleegt .
De Koning zal gekwetst zijn, als gij hem,
Door zoo zijn bode smaadlijk to verneedren,
Krenkt en to kort doet .
CORNWALL :
Ik neem datt op mij .
REGAN :
Het zal wellicht mijn zuster meer nog kwetsen
Dat, wie haar zaak behartigt, wordt beschimpt
En aangevallen .
Sluit hem in het blok!
(KENT wordt in het blok gedaan .)
Kom, heer, wij gaan .
(ALLEN behalve GLOSTER en KENT a f.)
GLOSTER :
't Spijt mij voor u, vriend, maar de hertog wenscht dit,
En ieder weet, niets kan zijn wil verzachten
Of breken - 'k Zal een goed woord voor u doen .
KENT :
Heer, doe 't maar niet. 'k Ben van de lange refs
En van het waken moe . Ik ga flu slapen
En als 'k ontwaak zal ik een deuntje fluiten .
Sours loopt een goed mensch zijn gelukslaars door .
Ik wensch u goeden morgen .
GLOSTER :
Dit is des hertogs schuld ; 't zal kwaad bloed zetten .
(GLOSTER a f. )
KENT
Gij maakt het spreekwoord waar, mijn goede koning :
Ook gij komt van den regen in den drop .
Kom nader, bask van deze laagre wereld,
Laat mij bij uw mild licht flu dezen brief
Doorlezen .
Welhaast enkel in ellende
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Zijn wondren mooglijk ; --- Dit is van Cordelia,
Ik weet het, die door 'n groot geluk gehoord heeft
Van mijn geheime doen, en die haar tijd
Zal vinden our in dezen gruwbren toestand
Herstellend in to grijpen . - 0, mijn oogen,
Zwaar en van waken moe, zie nu niet meer
Dit schandlijk bed .
Fortuin, nu goeden nacht ; glimlach nog eens,
En draai uw wiel!
(Hij slaapt.)
DERDE TOONEEL .
(Een gedeelte can de heide .)

(EDGAR komt op .)
EDGAR :
Ik hoorde de' oproep tot mijn eigen dood :
Gelukkig ben ik in een hollen boom
De jacht ontsnapt . Geen haven vrij, en nergens
Een plek waar men niet wacht en op de loer ligt
Om mij to vangen . 'k Zal mijn leven hoeden
Zoolang 'k ontvluchten kan, en 'k heb besloten
Het laagst, ellendigst uitzien aan to nemen
Waarmee 't honend gebrek ooit maar een mensch
Tot vee verlaagt. 'k Zal mijn gelaat besmeren
Met vuil, lompe' our mijn lijf doen, en mijn haar
Warren tot klissen, en met open borst
Den wind en de vervolgingen der luchten
Trotsen . - De streek hier geeft mij proef en voorbeeld
Van dolhuisbeedlaars, die met luid gehuil
In hunne naakte en afgestorven armen
Houtsplinters, spijkers, spelden, rozendoornen,
Steken, en met dit gruwelijk vertoon
Bij arme boerderijen, krott'ge dorpen,
Molens en schaapskooien hun aalmoes, sours
Met waanzinvloeken, sours ook met gebeden,
Afdwingen . -- Arme Piet! En arme Klaas!
Dat is nog iets - maar ik, Edgar, ben niets.
(A f .)
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VIERDE TOONEEL .

(V oor Gloster's kasteel, KENT in het voetblok . )

(LEAK, de NAR en een EDELMAN komen op .)
LEAK :
Vreemd, dat zij zoo afreisden, en mijn bode
Niet werd teruggezonden .
EDELMAN :
Naar ik hoor
Hadden zij gisternacht nog niet het plan
Tot dit vertrek .
KENT :
Hell u, mijn eedle meester!
LEAK:
Ha! Is zulk een schande uw tijdverdrijfi'
KENT :
Neen, heer .
NAR :
Ha, ha! Kijk hij 's harde kousenbanden dragen . Paarden
bindt men aan den kop, honden en beeren aan den hals, apen
aan 't middel, en menschen aan de beenen ; als 'n mensch to
kromme sprongen maakt, moet hij houten kousen dragen .
LEAK :
En wie is hij, die zoo uw rang miskende,
Dat hij u hier gezet heeft .
KENT :
Hij en zij,
Uw zoon en dochter .
LEAK :
Neen.
KENT :
Ja .
LEAK :
Neen, zeg 1k .
KENT :
Ik zeg, ja .
LEAK :
Neen, neen, zij zouden dat niet doen .
KENT :
Ja, zij deden het.
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LEAK :

Bij Jupiter, ik zweer van neen!
KENT :
Bij Juno, ik zweer ja!
LEAK :
Zij waagden 't niet ;
Zij konden, wilden 't niet ; eerbied to schenden
Zoo gewelddadig, erger ware 't dan moord!
Vertel mij gauw en duidlijk hoe gij, komend
Van mij, dit hebt verdiend, of waarom men
U dit aandeed .
KENT :
Heer, toen 1k, aangekomen
Bij hen, uw hoogheid's schrijven aan hen gaf,
Bracht, eer ik nog kon opstaan van waar plicht
Mij knielen deed, een bode zweetverhit,
Dampend en ademloos van haast, en hijgend
De groet van Goneril, zijn meesteres ;
En gaf, terwijl hij mij verdrong, een brief
Over aan hen, die daadlijk werd gelezen .
Den inhoud wetend, riepen ze hun gevolg,
Sprongen to paard, bevalen mij to volgen,
En of to wachten wat hun antwoord zijn zou .
Met den nek werd ik aangezien, en toen ik
Den andren bode, die, naar ik bemerkt had,
Mijn welkom had bedorven, hier ontmoette
(En 't was dezelf de kerel, die onlangs
Zoo onbeschoft tegen uw hoogheid optrad)
Trok 1k, door toorn meer dan door overleg,
Het zwaard ; zijn luide lafheid schreeuwde en riep
Het heele huffs bijeen. Uw zoon en dochter
Oordeelden dit vergrijp de schande waard
Die ik hier lijd .
NAR :
De winter is nog niet voorbij, als de wilde ganzen dien kant uitwliegen .
Is vader arm en oud
Dan zijn de kindren blind ;
Maar draagt de vader goud
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Dan lacht en vleit het kind .
Fortuin, die veile slops
Geeft arme lui de bops .
Maar met dat al, zult gij wel zooveel van uw dochters beleven,
dat gij er voor 'n jaar genoeg aan hebt .
LEAK :
0, hoe zwelt deze pijn op naar mijn hart!
0, stijgend wee, omlaag! -- Beneden is
Uw element. - Waar is die dochteri'
KENT :
Heer, met den graaf hier binnen .
LEAK :
Volg mij niet ; blijf hier . (A f. )
EDELMAN :
Hebt gij niets meer misdaan dap wat gij zeide?
KENT :
Niets .
Hoe komt de Koning met zulk een klein gevolgi'
NAR :
Als ge in 't blok waart gezet om die vraag, hadt ge 't dubbel
en dwars verdiend .
KENT :
Waarom, Nari'
NAR :
We zullen u bij 'n mier op school doen, om u to leeren, dat er
's winters geen werk to doen is . Iedereen, die z'n neus volgt,
wordt door z'n oogen geleid, behalve de blindeman ; en onder
de twintig neuzen is er niet een of hij zal hem ruiken aan wien
'n luchtje is. Als 'n groot wiel bergaf gaat, last 't dap los,
want het breekt u den nek als ge 't volgt ; maar last u trekken
als 't bergop gaat . Als 'n wijs man u 'n beter raad geeft, geef
mij den mijnen dap maar terug . Ik zou niet willen, dat iemand
anders dap 'n boef haar volgde, want het is een par die haar
geeft.
Hij, die u dient uit winstbegeer,
En naloopt om den vorm,
Hij pakt z'n boel bij slechter weer
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En last u in den storm .
Maar wordt 't den wijzen man to bar,
Ik blijf door dik en dun ;
De schun, die z'n hielen ligt, wordt nar,
Maar nooit de nar een schun .
KENT :
Waar hebt ge dat geleerd, nar?
NAR :
Niet in 't blok, nar .
(LEAK komt terug met GLOSTER .)
LEAK :
Weigeren mij to spreken? Ziek? Vermoeid?
Den heelen nacht gereisd? Alles uitvluchten!
Verzet, of valligheid -- daar wijst het opt
Haal mij een beter antwoord.
GLOSTER :
Dierbre heer,
Gij kept den hertog en zijn vuurgen aard,
Hoe vast en onverzettelijk hij gaat
Zijn eigen weg .
LEAK :
Wrack! Pest! Verdoemenis! Dood!
Maar Gloster, Gloster : Wat vurig! Aard! Wat aard!
Ik wensch den hertog en zijn vrouw to spreken .
GLOSTER :
We!, goede heer, 't is wat ik hen gemeld heb .
LEAK :
Gemeld heb? Maar, man, gij begrijpt mij toch?
GLOSTER :
Ja, goede heer.
LEAK :
De Koning vraagt om Cornwall ; de gelief de
Vader vraagt om zijn dochter, eischt haar dienst .
Hebt gij hen dit gemeld? Mijn bloed! Mijn adem!
Vurig? De vurige hertog? -- Zeg dien hertog . . . .
Nee -- Nee - nog niet ; misschien is hij niet we!
En vaak verzuimt een kwaal wat voor gezondheid
Een vaste plicht is ; wij zijn niet onszelf
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Als de Natuur, gedrukt, den geest gebiedt
Te lijden met bet lichaam . Ik zal wachten,
En wijt bet mijn opvliegendheid, dat zij
Een vlaag van ziekte en wrevel heef t beschouwd
Als een gezond man . -- Maar - ( Hij kij kt naar KENT .)
Vervloekt! Waarom
Zit hij hier dan? 't Bewijst, dat het wegblijven
Van haar en van den hertog niets dan list is .
Laat los mijn dienaar! Ga, zeg aan den hertog
En aan zijn vrouw, dat ik hen wensch to spreken,
Nu, oogenbliklijk ; zeg hen, dat zij komen,
Of ik zal bonken op hun kamerdeur,
Dat slaap zich doodschrikt.
GLOSTER :
Ik wenschte, dat bet goed was tusschen u . (A f . )
LEAK :
Wee mij! Mijn hart, mijn stijgend hart! Neer, neer!
NAR :
Roep het maar toe, vadertje, zooals de meld de alen, die ze
levend in 't deeg stopte ; zij kletste ze met 'n stokje op hun
bovenste-beste, en riep „Neer, deugnieten, neer!" Het was
haar broer, die uit louter vriendelijkheid voor z'n paard, boter
bij bet hoof deed .
(CORNWALL, REGAN, GLOSTER en DIENAREN komen op .)
LEAK :
U beiden goeden morgen!
Hell uw hoogheid!
CORNWALL
(KENT wordt in vrijheid gesteld.)
REGAN :
Ik ben verheugd uw hoogheid hier to zien .
LEAK :
Regan, 'k geloof u, en ik heb mijn reden
U to gelooven : als gij niet verheugd waart,
Ik liet mij scheiden van uw moeder's graf
Als van begraven echtbreuk . -- (Tot KENT) . 0, weer vrij?
Een andermaal daarover . -- Liefste Regan,
Laag is uw zuster! Regan, zij heeft hier
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Haar scherpen ondank als een gier gebonden .
(Hij wijst o p zij n hart .)

Ik lean 't u haast niet zeggen . - Gij zoudt niet
Kunnen gelooven hoe ontaard . . . . 0, Regan!
REGAN :
Ik bid u, heer, wees kalm. Ik hoop, dat gij
Veeleer to kort schiet in het schatten van
Haar waarde, dan zij in haar plicht.
LEAK :
Hoe dat?
REGAN :
Het kan niet, dat mijn zuster maar in 't minst
Verplichting heeft verzaakt ; als zij misschien
Van uw gevolg het woest gedrag betoomde,
Dan had dit zulk een grond en zulk goed doe!,
Dat zij van blaam bevrijd is .
LEAK :
Mijn vloek is op haar .
REGAN :
0, Heer, gij zijt oud .
In u is de Natuur aan het steil einde
Van haar gebied gekomen, en 't is wenschlijk,
Dat een, die beter dan gij zelf uw toestand
Begrijpen kan, u met omzichtigheid
Leidt en in toom houdt. Daarom vraag ik u,
Keer tot mijn zuster, en zeg haar, dat gij
Haar onrecht deed.
LEAK :
Haar om vergeving vragen?
Zie, hoe bij ons geslacht zoo'n houding past :
(Knielend :) „Ja, lieve dochter, het is waar, 'k ben oud
En overbodig, op mijn knieen smeek ik
Om kleeren en een bed en iets om to eten ."
REGAN :
Houdt op, heer, zoo'n grap is niet aan to zien ;
Keer weer nu tot mijn zuster .
LEAK :
Regan, nooit!
Zij nam de helft van mijn gevolg mij af ;
Zij zag mij toornend aan, en als een slang
Stale zij mij met haar tong diep in het hart .
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Dat gansch de zware wrack der heem'len vall'
Op haar ondankbaar hoofd! Luchten des floods,
Waai om haar jonge leven uw verlamming!
CORNWALL :
Foei, heer! Zwijg!
LEAK :
Snel bliksemlicht, were uw verblindend vuur
In haar zwart oog! Gij, dampen, uit moerassen
Omhooggezogen door de sterke zon,
Val over haar near, en verwoest haar trots!
REGAN :
Heilige Goden! Zoo zult gij ook mij
Verwenschen in een aanval van uw woede!
LEAK :
Neen, Regan, neen, u zal ik nooit vervloeken ;
Uw teergevoelige card zal u bewaren
Voor hardheid ; woest is haar blik, maar uw oogen
Troosten, zij branden niet. 't Is niets voor u
Mij mijn genoegens to misgunnen, noch
Aan mijn gevolg to snoeien, noch met norschheid
Mij of to snauwen, en mij wat mij toekomt
Te weigren, en ten lest, als 'k vraag om toegang,
De grendels voor to schuiven . Gij kept beter
Den band van 't kind, de plichten der natuur,
En de eisch van dankbare en wellevende eerbied ;
Gij zult de helft van 't koninkrijk, die 'k u
Geschonken heb, onthouden .
REGAN :
Hear, tar zake.
LEAK :
Hoe kwam mijn bode in 't blok?
(Trompetgeschal achter het tooneel .)

CORNWALL :
Wie geeft flat sein?
REGAN :
Mijn zuster ; 'k weet hat uit haar brief ; zij zou
Spoedig hier zijn .
(OSWALD komt op .)
Is daar uw meesteres?
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LEAK :
Dit is een slaaf wiens veile trots berust
Op wankle gunst van haar, die hij moet volgen .
Schoft, uit mijn oogen!
CORNWALL :
Hoogheid, wat bedoelt gij?
LEAK :
Wie bond mijn bode daar? Regan, ik hoop
Dat gij 't niet wist . - Wie komt daar?
0, Gij, Goden,
(GONERIL komt op .)
Als ge ouden lief hebt, en uw milde macht
Gehoorzaamheid erkent ; als gijzelf oud zijt,
Wees met mij ; zeg het mij -- 0, sta mij bij!
(Tot GONERIL .) .
Schaamt gij u niet mijn grijzen baard to zien?
0, Regan, en gij kunt haar hand nog nemen?
GONERIL :
Waarom mijn hand niet, heer? Heb ik misdaan?
't Is alles geen vergrijp, wat door leeg praten
En dwaasheid zoo genoemd wordt .
LEAK :
0! Mijn lichaam,
Gij zijt to sterk! Houdt gij dit uit?
Hoe kwam
Mijn bode in 't blok?
CORNWALL :
Door mij, heer . Zijn misdragen
Verdiende een minder voorrecht .
LEAK :
Gij ! Gij deedt het?
REGAN :
Vader, ik bid u, gij zijt zwak ; erken het .
Als gij nu keert, en tot het eind der maand
Blijft bij mijn zuster, kom dan -- met de helft
Van uw gevolg -- bij mij . Ik ben nu ver
Van huffs, en ik ben niet voorzien van dat,
Wat voor uw onderhoud noodzaaklijk is .
LEAK :
Terug naar haar? En vijftig man ontslaan?
Nooit! Liever keer ik ieder dak mijn rug toe,
En vecht tegen den toorn van weer en wind
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En ben een makker van den wolf en de' uil .
Nijpende greep van 't lot! -- Terug naar haar?
Frankrijk's onstuimige vorst, die zonder bruidschat
Mijn jongste nam -- 'k kon even goed gaan knielen
Neer voor zijn troop, en als een huurling smeeken
Om kost voor dit laag leven . -- Weer naar haar?
Raad mij nog eerder slaaf to zijn of lastdier
Van dien vervloekten knecht . (Hij Wijst o p OSWALD . )
GONERIL :
Zooals gij wilt, heer.
LEAK
Dochter, ik smeek u, mask mij niet waanzinnig!
Ik wil u niet tot last zijn, kind, vaarwel ;
Wij zulle' elkaar nooit meer ontmoete' of zien .
En toch - gij zijt mijn vleesch, mijn bloed, mijn dochter Of peen - eer zijt ge een ziekte van mijn vleesch,
Die 'k toch van mij weet - o, gij zijt een bloedzweer,
Een pestbuil, een karbonkelig gezwel
In mijn verdorven bloed . Maar 'k wil niet razen ;
Schaamte koom' op haar tijd ; ik roep haar niet.
Ik zal hem, die den donder draagt, niet vragen
U peer to slaan, noch voor zijn hoogen troop
Tegen u spreken . Kom tot beter inkeer
Wanneer 't uw tijd is en gij 't kunt . Ik zal
Geduldig zijn . Ik zal bij Regan blijven,
Ik, met mijn honderd ridders .
REGAN :
Neen, toch niet.
'k Wachtte u nog niet en ben niet voorbereid
Tot uw ontvangst . Heer, luister naar mijn zuster ;
Wie met verstand staat voor uw heftigheid
Moet u wel oud vinden ; daarom . . . . maar zij
Weet wat zij doet.
LEAK :
Vindt gij dat goed gesproken?
REGAN :
Zeer zeker, heer . Wat! Vijftig man gevolg?
Is 't niet genoeg? Waar hebt gij meer voor noodig?
't Is al to veel ; last en gevaar ontraden
Zulk een groot aantal . Hoe zou in een huffs,
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Waar zooveel yolk onder twee meesters staat,
Ooit vrede zijn? Bezwaarlijk ; haast onmooglijk .
GONERIL :
En waarom, beer, zoudt ge u niet doen bedienen
Door wie haar dienaars of de mijne zijn?
REGAN :
Heer, waarom niet? Werden zij dan nalatig,
Dan straften wij hen . Wilt gij bij mij komen,
(Want nu zie ik gevaar), dan dring ik aan
Op vijf en twintig man gevolg ; niet meer
Zal ik ontvangen of verzorgen .
LEAK :
Ik gaf u alles - alles REGAN :
En bijtijds .
LEAK :
Ik maakte u mijn verzorgers, mijn beheerders,
Maar hield mijzelf bet recht van een gevolg
Van z66 en zooveel . Wat! Mag jk flu maar komen
Met vijf en twintig? Regan, meent gij dat?
REGAN :
Heer, ik herhaal, zooveel en niet een meer .
LEAK :
Zulk een slecht mensch heeft nog een goed gelaat!
En 't is bij slechtren dan nog jets als roem
De minste niet to zijn . -- (Tot GONERIL .) Ik ga met u ;
Uw vijftig is nog dubbel vijf en twintig,
Uw lief de dubbel die van haar .
GONERIL.
Heer, boor eens,
Waarom wenscht ge een gevolg van vijf en twintig,
Van tien of vijf in 'n huffs waar 't dubbel aantal
U dienstbaar is?
REGAN :
Hebt gij er een maar noodig?
LEAK :
0, zwijg van noodig! De armste bedelaar
Heeft in een vodje nog zijn overvloed .
Geeft gij Natuur niets dan bet allernoodigst,
Dan is de mensch als 't beest . Gij, edelvrouwe
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Als weelde en pracht bestond uit warme kleeding,
Dan had Natuur uw weelde en, pracht niet noodig,
Die nauw verwarmt . Maar waarlijk onontbeerlijk . . . .
Geduld, Goden, geef dat! Geduld is noodig!
Goden, gij ziet mij staan, een arm, oud man,
Vol jaren en vol leed, in beide ellendig .
Als gij de harten van mijn dochters opzet
Tegen hun vader, last dan niet uw spot
't Mij mak doen ondergaan . Wek eedle toorn
In me op ; last niet verwijfde, laffe tranen
Vlekken mijn mannenwang! --- Ontaarde feeksen!
'k Zal me op u beiden wreken met een wrack,
Dat heel de wereld . . . . Ik zal dingen doen . . . .
'k Weet nog niet welke, maar ontsteltenis
Zal over de aarde zijn!
Gij dacht, dat ik zou weenen?
Ik zal niet weenen.
Ik ben vol tranen, maar eer zal dit hart
Breken in honderd duizend scherven, voor
Ik een traan weep! -- 0, Nar, ik word waanzinnig!
(LEAK, GLOSTER, en de NAR a f .)
CORNWALL :
Laten wij binnen gaan ; er komt storm op .
(Storm in de verse .)
REGAN :
Dit huffs is klein ; 'k zou hier den ouden man
Met zijn gevolg niet kunnen bergen .
CORNWALL :
Zijn- eigen schuld is 't. Hij ontnam zich zelf
Zijn rust, en moet zijn dwaasheid nu maar voelen.
REGAN :
Wat hem alleen betreft, 'k ontving hem gaarne ;
Maar geen van zijn gevolg.
GONERIL :
Zoo denk ik ook .
Waar is graaf Gloster?
CORNWALL :
Den ouden man gevolgd .
Daar komt hij weer.
Koning Lear . 5

66

BEDRIJF II : 4

(GLOSTER

komt weer op .)

GLOSTER :
De koning raast van toorn .
CORNWALL :
Waar gaat hij heen?
GLOSTER :
Hij roept „Te Paard!"
Maar 'k weet niet waar hij heen wit.
CORNWALL :
Laat hem maar gaan . Hij moet het zelf maar weten .
GONERIL :
Graaf, vraag hem onder geen beding to blijven .
GLOSTER :
Mijn God! De nacht breekt aan, en ijzend gieren
De hooge winden ; mijlen in den omtrek
Is nauwlijks maar een struik .
REGAN :
0 Heer, een stiff hoof d
Moet door de schade, die hijzelf zich aandoet,
Worden geleerd . Doe elke deur op slot .
Hij is met een gevolg, dat niets ontziet,
En daar hij luistert naar hun raad, is 't ons
Een wijze plicht to vreezen, waartoe zij
Hem mogelijk opstoken .
CORNWALL :
J a, sluit uw deuren, graaf ; de nacht is wild .
Regan geeft goeden raad . Schuil voor den storm .
(Allen a/.)

DERDE BEDRIJF

EERSTE TOONEEL .
(Een heide .)
(Storm, donder en bliksem . KENT en een EDELMAN komen op .)
KENT :
Wie daar, behalve 't noodweer?
EDELMAN :
Een mensch, en die ontsteld is als het weer .
KENT :
1k ken u . Waar is de Koning?
EDELMAN :
Aan 't strijden met de toornende elementen ;
Hij roept den storm toe de aarde weg to waaien
De zee in, of de donderende waatren
Over het land to wentlen, opdat alles
Verandert of ten onder gaat en eindigt .
Zijn grijze haren rukt hij uit en werpt hen
Weg in de woeste vlagen, die hen vangen
En wijd verwaaien in hun blinde woede .
En tracht met zijn klein mensch-zijn to trotseeren
Den wervelenden strijd van wind en regen .
Met zulk een nacht, waarin de moederbeer
Leeggezoogd in haar hot blijft, en de leeuw
En zelfs de hongerende wolf hun huid
Droog houden, raast hij blootshoofds rond en roept
Om eigen ondergang .
KENT :
Wie is er bij hem?
EDELMAN :
Alleen de nar, die tracht 't hartbrekend leed

68

BEDRIJF III : z

Met schertsen to overstemmen .
Heer, ik ken u,
KENT :
En durf u, daarop afgaand, to belasten
Met iets van groot gewicht . Er dreigt - hoewel
Nu nog door wederzijdsche list bemanteld
Verdeeldheid tusschen Cornwall en Albanie ;
Zij hebben - en wie heeft dat niet, die door
Zijn ster ten troop getild werd? -- schijnb're dienaars,
Die als spionne' en wachters Frankrijk's koning
Van ons land melden alles wat zij zagen ;
't Zij bet gedoe en 't kibbelen der vorsten,
Of wel den harden dwang waaronder beiden
Den goeden, ouden koning brachten, of
Nog dieper dingen, waar misschien dit alles
Het voorspel maar van is . - Hoe bet ook zij,
Uit Frankrijk dringt in dit verwarde rijk
Een leger door, dat, sterk door ons verzuim,
Reeds heimlijk in een paar der beste havens
Geland is, en dat weldra nu zijn vaandels
Openlijk zal ontrollen. - Hoor mij nu :
Als gij op mijn verzeekring dit durft aangaan,
Reis dap met spoed paar Dover ; daar vindt gij
Enkelen, die u dankbaar zullen zijn
Als gij paar waarheid meldt, welk onnatuurlijk,
Verbijstrend leed den koning klagen doet .
Ik ben een edelman paar bloed en ras,
En draag op grond van wat ik zeker weet,
Dit aan u op .
EDELMAN :
Laat mij bier meer van hooren .
KENT:
Neen, dat niet .
Maar open deze beurs, en last haar inhoud
Bewijzen, dat ik meer ben dap ik schijn .
Als gij Cordelia ziet - en dat zal zeker --loon haar dap dezen ring, dap zal ze u zeggen
Hoe de vriend beet, dien gij flu nog niet kept.
Brrr! Wat een storm! Ik ga den Koning zoeken .
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EDELMAN :
Geef mij uw hand . Hebt gij nets meer to zeggen?
KENT :
Weinig ; maar boven alles van belang :
Dat hij, die 't eerst den koning ziet -- waartoe
Gij dien karat uitgaat, en ik z6o - den ander
Luid roept .
(BEIDEN naar verschillende kanten at .)
TWEEDS TOONEEL .
('en ander gedeelte der heide . De storm duurt voort .)
(LEAK en de NAR konien op .)

LEAK :
Blaast, winden, tot gij berst! Raast! Blaast van woede!
Wolkbreuk! Orkaan! Spuit onze torens onder
Totdat de weerhanen verzopen zijn!
Gij, solferdamp'ge, geestgewiekte vuren,
Boden van 't eikenspaltend donderknallen,
Zengt mijn wit hoofd! Gij, pletterende donder,
Sla de uitgepuilde bult der wereld plat!
Vermorzel elken vorm, verwoest de kiemen
Van den ondankb'ren mensch!
NAR :
0, Vadertje, wijwatersprenkeling in een droog huffs is beter
dan dit regenwater hierbuiten . M'n beste vadertje, ga mee
naar binnen, en vraag den zegen van uw dochters ; dit is 'n nacht,
die geen erbarmen heeft, voor wijze menschen niet en niet
voor narren .
LEAK :
Donder maar los! Spuw, vuren! Regen, guts!
Regen, vuur, donder, wind zijn niet mijn dochters ;
'k Verwijt u, elementen, niet uw boosheid ;
'k Gaf u geen rijk, ik noemde u nooit mijn kind'ren ;
Gij zijt mij nets verschuldigd ; vier dus vrij
Uw gruwb're lusten bot. Hier sta 'k, uw slaaf,
Een arm, gebrekkig, zwak, versmaad, oud man .

70

BEDRIJF III : 2

Maar toch, ik noem u slaaf sche knechten, gij,
Die in verbond met twee verdorven dochters
Uw opperste oorlogsmacht werpt naar een hoofd
Oud, en zoo grijs als dit! 0! 0! 't Is laag!
NAR :
Wie een huffs heeft om zijn hoofd in to bergen, heeft een goed
hoof ddeksel .
Hij, die zijn broekklep droog wit huizen
Voor nog z'n hoofd in de wol is,
Trouwt als een beed'laar met de luizen
Waar hoofd en broek van vol is .
Die om zijn hartwensch to vervullen
Zijn teen tot hart zich maakt,
Die zal van de eksteroogen brullen
Dat hij den nacht lang waakt.
Want nooit nog was er 'n knappe vrouw of ze stond gezichten
to trekken voor den spiegel .
LEAK :
Neen, toonbeeld wil ik wezen van geduld ;
'k Zal niets meer zeggen .
(KENT komt op .)
KENT :
Wie is daar?
NAR :
Hallo! Hier is een hoogheid en een broekklep ; ik bedoel een
wigs man en een nar .
KENT :
Helaas, heer, gij hier? Wie den nacht beminnen
Vluchten nog zulk een nacht . 't Verbolgen zwerk
Doet zelfs, ontsteld, het donkerste gespuis
Deinze' in hun holen . Nooit, zoolang ik mensch ben,
Zag ik nog zulke blazingen van vuur,
Zulk gruwlijk knallen van den donder, zulk
Kermen en loeien van regen en wind .
De angst en de ontzetting zijn voor menschenkracht
Niet meer to dragen .
LEAK :
Laat de groote goden,
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Die over ons dit schriklijk daavren brachten,
Hun vijanden flu vinden. Sidder, schurk,
Die in uw binnenst flu nog onvergelde
En ongestrafte wandaad bergs . Verschuilt u,
Gij, bloedhond, gij, meineedige, gij, huichlaar,
Bloedschandig als gij zijt . Beef tot gij berst,
Schurk, die van achter uw geveinsde deugd
Loert op het leven van uw medemensch .
Verborgen, saamgepakte gruw'len, splijt
Uw duistren wand, breek uit, smeek het erbarmen
Van die ontzettende vergelders af .
Ik ben een man, die men meer zonden aandeed,
Dan hij er zelf beging .
KENT :
Helaas, blootshoofds!
Genadig heer, hier vlak bij is een stroodak ;
Dat zal u in den storm iets kunnen helpen .
Rust daar was uit, terwijl naar das hard huffs,
Harder nog dap de steep waarvan 't gebouwd is,
En das nog pas toen 'k naar u vroeg, voor mij
Dicht bleef - ik weerkeer en hun schamp'ren eerbied
Door dwang verkrijg.
LEAK :
Het duizelt me in mijn hoofd .
Kom, kind, hoe gaat 't? Zijt ge koud, m'n jongen?
Ik ben ook koud . - Waar is das stroodak, vriend?
't Is wel een vreemde kunst, waarmee de nood
Het laagst ding kostbaar maakt . Kom, kom, uw stroodak!
Mijn arme par, mijn kereltje, d'r is
Nog 'n hoekje van m'n hart, waar ik om u
Verdriet heb -NAR : (zings)

Wie in z'n bol maar weinig heeft
Van hupfalderie, voor den wind en den regen -Hij neemt tevree wat z'n lot hem geeft,
Al regent 't daaglijks op al z'n wegen LEAR :
't Is waar, m'n jongen .

Kom, flu naar das stroodak .
(LEAK en KENT a/ .)

72

BEDRIJF III : 3

NAR :
Dit is je ware nacht om 'n lichtekooi to bekoelen .
Ik wil nog een voorspelling doer voor ik ga :
Als de priester geen werker is maar een prater,
Als de brouwer zijn bier gaat bederven met water,
Als de kleerenjood door den jonker geleid wordt,
De losbol verbrand en de ketter bevrijd wordt,
Als 't recht in alles wordt vervuld,
Als heer en knecht zijn zonder schuld,
Als tongen en laster niet zijn vereenigd,
Geen zakkenroller meer dringt in de menigt,
Als de schatten van vrekken op straat gesjouwd zijn,
Als de kerken door zwelgers en hoeren gebouwd zijn,
Dan is er geen warboel onder de zon
Grooter dan in Albion ;
De tijd -- wie leeft zal 't zien
komt dan,
Dat men alleen to voet gaan kan .
Deze voorspelling zal Merlijn doen, want ik leef voor zijn tijd .
(Af .)
DERDE TOONEEL .
(Een zaal in

GLOSTER'S kasteel .)

(GLOSTER en EDMOND komen op .)
GLOSTER :
Helaas, helaas, Edmond, dat onnatuurlijke doen staat mij
tegen. Toen ik hun toestemming vroeg mij over hem to ontfermen, ontnamen zij mij het gebruik van mijn eigen huffs,
en zij verboden mij, op straf f e van voor goed in ongenade to
vallen, ooit over hem to spreken, ooit een goed woord voor hem
to doen, of hem hoe ook bij to staan .
EDMOND :
Barbaarsch ! Onmenschelijk !
GLOSTER :
Ja, goed ; maar zeg er niets van . Er is verdeeldheid tusschen
de hertogen, en erger nog . Ik heb vannacht een brief ont-
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vangen -- het is gewaagd hierover to spreken - ik heb den
brief in mijn vertrek weggesloten . Het onrecht, dat den koning
gedaan wordt, zal op hen gewroken worden . Een leger is
reeds gedeeltelijk geland ; wij moeten aan den kant van den
koning blijven . Ik zal hem gaan zoeken en in 't geheim hulp
geven ; ga gij nu en onderhoudt u met den hertog, zoodat
mijn weldoen niet door hem wordt gemerkt . Als hij naar mij
vraagt, ben ik ziek en naar bed gegaan . Al moest ik ervoor
sterven, en met minder niet werd ik bedreigd, de koning, mijn
oude meester, moet geholpen worden. Er zijn vreemde dingen
op til ; Edmond, ik bid u, wees omzichtig. (A f . )
EDMOND :
Houdt mij ten goede, maar dit liefdewerk
Verneemt de hertog daadlijk ; ook dien brief.
Ruim is die dienst ; mij komt er, wat mijn vader
Verliest, door toe -- alles, en minder niet .
De jeugd rijst waar men de ouden vallen ziet .
VIERDE TOONEEL .
(Een gedeelte der heide, met een hut .)

(LEAK, KENT, en de NAR komen op .)
KENT :
Hier is het heer ; mijn goede heer, ga binnen .
Te woest is het geweld van de open nacht,
Ondraaglijk voor een mensch .
(De storm duurt voort.)

LEAK :
Laat mij alleen .
KENT :
Kom, goede heer.
LEAK.
Wilt ge mijn hart dan breken?
KENT :
Liever mijn eigen hart . Heer, ga toch binnen.
LEAK:
Gij vindt het erg, dat deze wilde storm
Ons dringt tot op de huid ; zoo is het u .
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Maar waar de grooter kwaal wortelt, daar voelt
Men 't mindre nauw . Gij zoudt een beer ontvluchten,
Maar kwaamt gij vluchtend voor den toorn der zee,
Den beer liept ge in den muil . Als de geest vrij is
Voelt' het lijf alles . Maar nu 't in mijn geest
Zoo stormt, voelen mijn zinnen niets meer dan
Wat daar to keer gaat : de ondank van mijn kindren .
Was 't niet als zou mijn mond mijn hand stukbijten
Omdat zij 't brood rijkt? - Maar mijn straf zal treffen!
Neen, neen, geen tranen meer! - Mij buitensluiten
In zulk een nacht! - Stort neen maar, ik verdraag het! -In zulk een nacht! - 0, Regan, Goneril!
Uw oude vader, wiens gul hart u alles . . . .
0! Daar ligt waanzin! Daar niet heen . . . , Neen, stil
Geen woord meer KENT :
Goede heer, ga hier toch binnen .
LEAK :
Ga zelf, als ge dat wilt, en zoek uw rust .
De storm houdt me of van 't peinzen over dingen
Die wreeder pijn'gen . - Maar 'k zal binnenkomen .
(Tot den Nar :) Jongen, ga eerst . - Gij, armoe zonder dak,
Neen, kom . 'k Zal bidden voor ik slapen ga .
(De NAR gaat naar binnen .)
Gij, arme naakte stakkers, waar ge ook zijt,
Die aan dit gutsend, meedoogenloos stormen
Bloot staat, hoe biedt uw dakloos hoofd, uw lijf,
Hongrend en glurend door verscheurde lompen,
Weerstand aan zulk een noodweer? 0, to weinig
Heb ik daaraan gedacht! Pracht, hardt uzelf ;
Stel uzelf bloot aan wat de stumpers voelen,
En schudt uw overvloed uit over hen,
Opdat het hemelsch recht volkoom'ner schijn!
EDGAR . (Vanuit de hut .)
Anderhalf vadem! Anderhalf vadem! Arme Tom!
(De NAR komt uit de but gerend .)
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NAR :

Ga hier niet in, vadertje! Hier is een geest! Help! Help!
KENT :
Geef mij uw hand.
Wie is daar?
NAR :
Een geest, 'n geest! Hij zegt, dat hij arme Tom heet.
KENT :
Wat zijt ge, die in 't stroo daar ligt to grommen?
Kom uit!
(EDGAR komt op, Uermomd als een Waanzinnige.)
EDGAR :
Weg! vlucht! De duivel zelf vervolgt mij !
Door scherpen h ,agdoorn blaast snerpend de wind
Hu! Ga naar uw kil bed en warm u .
LEAK :
Hebt gij uw dochters ook alles gegeven?
En zijt gij hiertoe gekomen?
EDGAR :
Wie geeft er iets aan arme Tom? -- De duivel heeft hem door
vuur en door vlammen gedreven, door wadden en draaikolken,
over moerassen en poelen . Hij heeft messen onder zijn kussen
gelegd, en strikken in zijn kerkbank, en hij heeft rattenkruid
bij zijn pap gezet . Hij maakte hem hooghartig, om hem op
een bruinen harddraver to laten rijden over bruggetjes van
vier duim breed, en hem zijn eigen schaduw na to laten jagen
als een verrader . -- God zegen u, dat ge ze alle vijf bij elkaar
houdt! Tom heeft 't koud . - 0, doe de, doe de, doe de,
God behoede u voor wervelstormen, kwade sterren en gifwalmen! -- Wees 's goed voor arme Tom, die door den duivel
geplaagd wordt . - Daar zou ik hem to pakken kunnen hebben,
--- en daar - en daar, - en daar weer, en daar .
(De storm duurt voort .)

LEAK :
Wat! Is hij door zijn dochters zoo geworden?
Bleef u niets over? Gaaft gij hen dan alles?
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NAR :
Neen, hij hield nog een laken ever, anders hadden wij alien
beteuterd gestaan .
LEAK :
Dat elke pest, die in de luchte ruimten
Wolkt boven zondaars, neervall' op uw dochters!
KENT:
Hij heeft geen dochters, heer .
LEAK :
Verrader, sterf ! Niets kan een menschenaard
Zoo door het slijk sleure' als ondankb're dochters .
Is het gewoonte dat gesmade vaders
Zoo ongenadig zijn voor 't eigen lijf ?
Gerechte straf ! Dat vleesch was 't, dat verwekte
Die pelikanen-dochters!
EDGAR :
Pilikaan zat op Pilikaan-heuvel :
Hallo, hallo, lo, lo!
NAR :
Deze koude nacht maakt van ons allemaal nog narren en
waanzinnigen .
EDGAR :
Pas op den Booze . Gehoorzaam uw ouders ; wees een man
van uw woord ; vloek niet ; misdraag u niet met een anderman's
echte vrouw ; zet uw hart niet op trotsche praal . Tom heeft 't
koud.
LEAK :
Wat zijt gij geweest?
EDGAR :
Een hofjonker, trotsch naar hart en geest was ik, die zijn
Karen krulde, handschoenen op z'n hoed droeg, de lusten
van zijn minnares diende en met haar de duistere daad bedreef ; ik zwoer zooveel eeden als ik woorden sprak, en ik
verbrak ze voor het zachte aangezicht des hemels ; ik was er
een, die op nieuwe wellust zinnend in slaap viel, en wakker
werd om die wellust to zoeken . Ik was verzot op wijn en dol
op dobbelen, en wat vrouwen betreft, daar won ik 't van den

BEDRIJF III : 4

77

Turk . Valsch van hart, licht van oor, bloedig van hand ; lui
als 'n varken, slim als 'n vos, gulzig als 'n wolf, wild als 'n
hond, en als 'n leeuw zoo roofzuchtig . Laat nooit het kraken
van schoenen of het ruischen van zijde uw arme hart aan de
vrouwen verraden . Laat uw voet de bordeelen schuwen, blijf
met uw handen uit vrouwenrokken, en met uw pen uit geldschietersboeken, en tart den Booze .
Nog blaast de snerpende wind door den haagdoorn,
Van zoem, zoem, zoem, ha, ho, nonnie Kijk, m'n prinsje, m'n jongen,
rrrt! Laat'm maar Tangs gaan!
(De storm duurt nog aoort .)

LEAK :
Nu, gij zoudt er beter aan toe zijn in uw graf, dan hier met
uw naakte lijf dit razen van den hemel to doorstaan . - Is
de mensch dan niets meer dan dit? Kijk hem eens goed aan .
Gij zijt den worm geen zijde schuldig, nosh het beest zijn huid,
noch het schaap zijn wol, noch de kat haar geur . - Ha, hier
zijn d'r drie die niet zuiver op de graat zijn, maar gij zijt het
echte : de mensch zonder tierlantijntjes is niets dan zoo'n
arm, naakt, vorkpootig beest als gij zijt . - Uit, uit met die
geleende spullen . - Vooruit, mask ze los .
(Hij scheurt zich de kleeren aan het lij f .)

NAR :
Maar, vadertje, wees toch bedaard ; dit is een kwade nacht
om in to gaan zwemmen . - Nu een klein vuurtje op de woeste
vlakte - dat zou zijn als het hart van een ouden wellusteling ;
Kijk!
een klein vonkje en de rest van het lichaam koud .
Daar komt een wandelend vuurtje aan .
(In de aerte ziet men het licht aan een f akkel .)

EDGAR :
Dat is de booze geest Flibbertigibbet ; hij gaat uit met de avondklok en doolt rond tot het eerste haangekraai ; hij verdoft de
oogen, niaakt dat ze scheel gaan zien, en geeft de hazelip ;
hij doet meeldauw bij 't witte koren, en doet de arme aardsche
wezens kwaad .
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Driemaal liep Sint Veit door het dal, en kwam tegen
De Nachtmerrie met haar gevolg van negen En hij gaf haar d'r straf,
Hij beval haar : „Stijg of !
Naar de weerga, heks, naar de weerga!"
KENT :
Hoe gaat 't met uw hoogheid?
(GLOSTER komt op met een f akkel .)
LEAK :
Wie is dat?
KENT :
Wie daar? Wat moet gij?
GLOSTER :
Wie zijt gij daar? Uw namen?
EDGAR :
Arme Tom, die zwemmende kikkers eet, en de pad, de donderpad, en den steep-, en den watersalamander ; en die in de woede
van zijn hart, als de Booze in hem to keer gaat, koeiendrek
eet als sla ; die oude ratten verslindt, en verzopen honden,
en den groenen kroosmantel afslobbert van stilstaande poelen ;
die van buurt tot buurt gejaagd wordt en in het blok wordt
gezet, en wordt gestraft en gevangen genomen ; die eens drie
stel kleeren had voor zijn rug, zes hemden voor zijn lijf, 'n
paard our op to rijden, en een degen op zij,
Maar sours een muffs, en sours een rat, of derglijk schamel beest
Is zeven lange jaren nu Tom's voedsel al geweest .
Pas op hem, die me nazit!
Stil, Smolkin! Stil, gij Booze!
GLOSTER :
Wat nu! Hebt gij geen beter volgers, vorst?
EDGAR :
De vorst der Duisternis is edelman ;
Modo wordt hij genoemd, of Mahoe .
GLOSTER :
Ons vleesch en bloed, heer, is nu zoo verlaagd,
Dat het, wien het verwekte, haat .
EDGAR :
Arme Tom heeft 't koud .
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GLOSTER :
Kom mee hierin . Mijn plicht duldt niet, dat ik
Elk wreed gebieden van uw dochters volg .
Al dwong mij hun bevel mijn poort to grendlen
En u ten proof to late' aan 't woest geweld
Der nacht, toch waagde ik en ging uit en zocht u
Om mee to gaan waar vuur en voedsel wachten .
LEAK :
Laat mij eerst met dien wijsgeer nog wat praten .
Zeg, hoe ontstaat de donder?
KENT :
Goede heer,
Aanvaardt zijn aanbod ; ga met hem in huffs .
LEAK :
Neen, eerst een woord met dien Thebaanschen wijsgeer.
Wat is uw studie?
EDGAR :
Den Booze to weerstaan ; ontuig to dooden .
LEAK :
Ik wou u in 't geheim iets vragen .
KENT :
Dring nog eens aan, heer, dat hij met u mee ga ;
Zijn geest raakt in de war .
Is dat zijn schuld?
GLOSTER :
Zijn eigen dochters zoeken hem to dooden .
Die goede Kent! Hij heeft ons dit voorspeld,
Die arme banling! - Gij zegt, dat de koning
Waanzinnig wordt, maar 'k zeg u, vriend, ik zelf
Ben haast waanzinnig. 'k Had een zoon ; die nu
Verstooten is ; hij stond mij naar het leven,
Pas, nog heel pas . - Ik had hem lief, mijn vriend,
Geen vader had zijn zoon meer lief, waarachtig .
't Leed heeft mijn geest verward . Maar wat een nacht!
(De storm duurt voort .)

Ik smeek uw hoogheid,
LEAK :
0! Vergeef mij, heer -Edele wijsgeer, uw gezelschap .
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EDGAR :

Tom heeft 't koud .
GLOSTER :
Kom, vriend, vooruit
die but in, warm u daar .
LEAK :
Komt alien mee .
KENT :
Hierheen, heer.
LEAK :
Neen, met hem .
Ik blijf mijn wijsgeer trouw.
KENT (tot G LOSTER)

Geef hem maar toe, heer. Laat dien knaap maar meegaan .
GLOSTER :
Heer, neem hem mee.
KENT :
Kom, vriendje, kom maar met ons mee .
LEAK :
Kom, beste Athener .
GLOSTER :
Geen woord, geen woord, stil .
EDGAR :
Heer Roland kwam in den duisteren toren,
En hij riep aldoor : „Fil, Jo, en Jum,
Het ruikt hier sterk naar het bloed van een Brit ."
(Allen af .)
VIJFDE TOONEEL.
(Een kamer in GLOSTER'S kasteel .)

(CORNWALL en EDMOND komen op .)
CORNWALL :
Ik zal mijn wrack hebben voor ik zijn huffs verlaat .
EDMOND :
Ik durf er haast niet can to denken, heer, hoe men mij erom
zal veroordeelen, dat ik mijn natuur liet wijken voor de trouw
can mijn vorst .
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CORNWALL :
Nu wordt het mij duidelijk, dat uw broeder niet geheel en al
door kwaadheid van aard zijn dood zocht, maar uit een drang
tot verdienste, die door een afkeurenswaardige slechtheid in
hemzelf tot daad overging .
EDMOND :
Hoe kwaadaardig is mijn f ortuin, die mij mijn rechtvaardigheid doet berouwen! Dit is de brief, waarvan hij sprak, en die
bewijst dat hij raadgevend deelnam aan Frankrijk's belangen .
0, Hemel, dat dit verraad niet bestond, of dat ik er niet de
ontdekker van was!
CORNWALL :
Kom mee met mij naar de hertogin .
EDMOND :
Als, wat hier staat geschreven, waar is, zijn er dingen van
groot gewicht voor u to doen .
CORNWALL :
Waar of niet waar, u heeft het gemaakt tot Graaf van Gloster .
Ga uw vader zoeken, opdat wij hem dadelijk in hechtenis
kunnen nemen .
EDMOND : (ter zijde .)
Als ik hem bezig vind den koning to helpen, zal het zijn achterdocht des to meer verscherpen . -- (Luid) Ik zal volharden in
mijn trouw, ails de strijd tusschen haar en mijn bloed ook nog
zoo pijnlijk .
CORNWALL :
Ik zal vertrouwen in u stellen, en gij zult in mijn genegenheid
een beter vader vinden .
(Beiden af.)

ZESDE TOONEEL.
(Een kamer in een ho f stede dichtbij het kasteel.)

(GLOSTER, LEAK, KENT, de NAR en EDGAR komen op .)
GLOSTER :
Hier is het beter dan in de open lucht ; neem het voor lief .
Koning Lear. 6
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Ik zal voor uw gemak nog gaan zorgen voor zoover ik het
kan . Ik blijf niet lang weg .
KENT :
Al de krachten van zijn geest zijn gezwicht voor zijn overspanning. Dat de Goden uw goedheid beloonen!
(GLOSTER a/.)
EDGAR :
Frateretto roept mij, en vertelt mij, dat Nero een hengelaar is
in het meer der duisternis . Bidt, onschuldige, en pas op
den Booze .
NAR :
Vadertje, zeg mij eens, is een waanzinnige een edelman of
een vrij burger?
LEAK :
Een koning! Een koning!
NAR :
Neen, hij is een burger, die een edelman tot zoon heef t ; want
't is een waanzinnig burger, die zijn zoon als edelman ziet
voor hij 't zelf is .
LEAK :
0, Duizend man met heetgloeiende pieken
Sissend to drijven op hen in . . . .
EDGAR :
De Booze bijt mij in m'n rug .
NAR :
Waanzinnig is wie er vertrouwen stelt in de tamheid van een
wolf, de kracht van een paard, de liefde van een jongen of de
eed van een hoer.
LEAK :
Ret zal zoo zijn ; hier daag 'k ze voor 't gerecht.
(Tot EDGAR) : Kom, zet u hier, gij, hooggeleerde rechter . --(Tot den NAR) : Gij, wijze heer, zit hier .-Kom voor, vossinnen!
EDGAR :
(Terzijde) : Kijk, hoe hij staat en gluurt!
(Luid) : Geeft gij
nog oogjes voor 't gerecht, mevrouw?
Kom over 't beekje, Betsy, kom bij mij .
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NAR :

D'r is een lek in haar boot,
En de kans is niet groot
Dat zij zeggen zal waarom zij blijft.
EDGAR :
De Booze vervolgt arme Tom met de stem van een nachtegaal .
Hopdans roept in Tom's buik om twee witte haringen . Kras
niet, zwarte engel, ik heb geen eten voor u .
KENT :
Hoe is het, heer, sta toch niet zoo ontsteld .
Wilt gij niet rustig liggen op de kussens?
LEAK :
Eerst hun rechtszaak .
Breng de getuigen voor .
(Tot EDGAR) : Gij, rechter in uw tabberd, naar uw plaats .
(Tot den NAR) : En gij, zijn evenmaat in recht en kennis,
Zit naast hem in de bank .
(Tot KENT) : En gij - gij hoort hier ook bij ; ga ook zitten .
EDGAR :
Laat ons rechtvaardig oordeelen .
Slaapt gij, of waakt gij, herdertje, guit?
Uw schaapjes zijn in het koren Maar als uw guitige mondje maar fluit ;
Dan gaat er geen schaapje verloren -Prrr! De kat is grauw.
LEAK :
Daag haar het eerst. 't Is Goneril . Ik bezweer hier voor deze
achtbare vergadering, dat zij den achtbaren koning, haar vader,
een schop heeft gegeven .
NAR :
Kom hier, mevrouw . Is uw naam Goneril?
LEAK :
Zij kan het niet ontkennen .
NAR :
Hemeltje nog toe! Ik zag haar aan voor een vouwstoel .
LEAK :
En de antler hier ; haar draaiende oogen toonen
Waarvan haar hart gemaakt is. --- Houdt haar vast!
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Dat is omkooperij!
Wapens! Vuur! Zwaard!
Valsche rechter! Waarom liet gij haar ontsnappen?
EDGAR (ter zijde)
De Hemel beware uw verstand!
KENT :
Wee! Wee!
Maar, heer, waar is 't geduld, dat gij
Zoo vaak met trots beloofde to bewaren?
EDGAR (ter zijde)
Zijn rol doet zoo de tranen in mij stijgen,
Dat het mijn spel verraden zal .
LEAK :
Kijk, zelfs die kleine hondjes allemaal,
Fik, Mop en Poedel blaffen me aan .
EDGAR :
Tom zal z'n hoofd naar hen gooien . Maak dat je weg komt,
lammelingen !
Zwart- of witsnoet, wat gij zijt,
Of je tand ook giftig bijt,
Bulhond, waakhond, slagershond,
Hazewind of jagershond,
Of je staart al recht of krom is,
Janken zal je daar waar Tom is,
Want als ik mijn hoofd zoo smijt,
Hollen ze weg naar wijd en zijd .
Do, de, de, do! Sa! - Sa! Kom vooruit, naar kermis, markten
en j aarmarkten. Arme Tom, j e drinkhoorn is droog .
LEAK :
Laat ze flu Regan opensnijden, om to zien wat er in haar hart
groeit . Is er iets in de natuur, dat zulke harde harten veroorzaakt? (Tot EDGAR) : U, heer, stel ik aan als een van
mijn honderd ; 't eenige is, ik houd niet van het snit van uw
kleeren ; ge zult dat misschien Perzisch noemen, maar ge
moet 't toch maar veranderen .
KENT :
Mijn goede heer, ga hier flu rustig liggen .
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LEAK :
Maak geen leven, mask geen leven . Trek de gordijnen toe .
Zoo, zoo, zoo . Morgenochtend zullen wij avondeten ; zoo, zoo,
zoo .
NAR :
En ik zal 's middags naar bed gaan .
(GLOSTER komt deer op .)
GLOSTER :
Vriend, kom eens hier, waar is mijn heer, de koning?
KENT:
Hier, heer, maar stoor hem niet ; zijn geest is ziek .
GLOSTER :
Vriend, neem hem in uw armen, 'k smeek het u .
Ik heb gehoord hoe men zijn dood beraamt .
Daar staat een baar gereed ; leg hem erop ;
Dan snel naar Dover, vriend, waar hulp en welkom
U wachten . Neem hem op, snel! Als gij talmt
Al is 't maar een half uur, dan is zijn leven
En dat van u en elk, die hem terzij staat,
Verloren, redd'loos . Gauw, neem op, neem op!
Volg mij, ik zal u levensvoorraad geven,
En snel gevolg .
KENT:
Nu slaapt hij, uitgeput .
't Kon balsem zijn voor zijn ontwrichtte kracht,
Die, als niets mee wil werken, nauwelijks
Genezen kan. (Tot den NAR :) Kom, help me uw meester
(dragen ;
Gij moogt niet achterblijven .
GLOSTER :
Kom, Voort! Voort!
(KENT, GLOSTER en de NAR dragen den Koning
EDGAR :
Zien we onze meerderen dragen onze smarten,
Dan is 't ons lichter 't eigen leed to tarten .
Wie eenzaam lijdt, lijdt hevigst, want van vrijheid
Is ver zijn geest, en ver van schoone blijheid .

Weg.)
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Maar hoeveel lichter kan men 't lijden aan
A1s makkers ons in smart ter zijde staan ;
Hoe licht en dragelijk is flu mijn leed,
Nu wat mij buigt, den Koning vallen deed .
Hij kind-, ik vaderloos . Kom, Tom, en hoor
Naar 't luid gevaar ; vertoon u nergens, voor
't Valsche oordeel, dat flu 't slechte vonnis velt,
Draait, u erkent en in uw eer herstelt .
de Koning vluchte!
Wat ook gebeur' vannacht
Zacht, opgepast!

(A/ .)

ZEVENDE TOONEEL .
(Een zaal in GLOSTER'S kasteel .)

(CORNWALL, REGAN, GONERIL, EDMOND en DIENAREN
komen op .)

CORNWALL :
Reis zoo snel mogelijk naar den hertog, uw man ; last hem
dien brief zien . Het Fransche leger is geland . - En gij, tracht
den verrader Gloster to vinden . (Enkele dienaren a f .)
REGAN :
Hang hem onmiddellijk op .
GONERIL :
Ruk hem zijn oogen uit .
CORNWALL :
Edmond, begeleidt
Laat hem maar over aan mijn ongenade .
gij onze zuster ; 't is beter, dat gij deze wrack, die wij gedwongen
zijn op uw verraderlijken vader to nemen, niet ziet . Raadt den
hertog naar wien gij gaat, zich zoo snel mogelijk voor to
bereiden ; wij moeten dat ook doen. Onze boodschappers zullen
snel zijn in het overbrengen van nieuws tusschen ons . Vaarwel,
lieve zuster . - Vaarwel, graaf van Gloster .
(OSWALD komt op .)

Hoe is 't? Waar is de Koning?
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OSWALD :
De Graaf van Gloster heeft hem ons ontvoerd ;
Een vijf- of zes en dertig van zijn ridders
Snel op zijn spoor, vonden hem aan de poort,
En gaan met nog wat dienaars van den graaf
Met hem naar Dover, waar zij zich beroemen
Op sterken steun .
CORNWALL :
Krijg paarden voor uw meesteres!
GONERIL :
Vaarwel, heer en mijn zuster!
(GONERIL, EDMOND en OSWALD a f .)
CORNWALL :
Edmond, vaarwel! --- Zoek den verrader Gloster,
Knevel hem als een dief, en breng hem voor ons .
(Nog eenige dienaren af.) .

Al mag ik zonder rechtspraak hem niet dooden,
Ik zal mijn macht nu voor mijn toorn doen buigen,
En wie dit ook veroordeelt, niemand zal
Het tegengaan . Wie is daar? De verrader?
(DIENAREN komen terug met GLOSTER .) .
REGAN :
De ondankb're vos! Hij is 't .
CORNWALL :
Bindt vast zijn knokige armen!
GLOSTER :
Vorsten, wat wilt gij ?
Vrienden, denkt, gij zijt
Mijn gasten! Mishandel mij niet, mijn vrienden!
CORNWALL :
Bindt hem, zeg ik!
(De DIENAREN binden hem .)
REGAN :
Strak! Strak! Vuile verrader!
GLOSTER :
Dat ben ik niet, meedoogenlooze vrouw!
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CORNWALL :
Binds hem aan dezen stoel .
Wacht maar, gij schurk . . . .
(REGAN treks GLOSTER aan den baard .)
GLOSTER :
0, bij de goede Goden, 't is laaghartig
Mij aan mijn baard to trekken!
REGAN :
Zoo grijs, en zoo'n verrader!
GLOSTER :
Slechte vrouwe,
Dat haar, das ge uit mijn kin scheurt, het zal Ieven
En u aanklagen . Ik, ik ben uw gastheer ;
Nooit hadt gij zoo mijn gulheid molten schenden
Met roovershand! Wat gaat ge met mij doen?
CORNWALL :
Kom, was voor brief kreegt gij nog pas uit Frankrijk?
REGAN :
Antwoordt ronduit en kort . Wij weten alles .
CORNWALL :
En welke bond hebt gij met de verraders,
Die pas geland zijn in het rijk?
REGAN :
Naar wien zondt gij den waanzinnigen koning?
Spreek!
GLOSTER :
Ik kreeg een brief, die slechts vermoedens gaf,
En kwam van een, die zich onzijdig houdt ;
Geenszins vijandig.
CORNWALL :
Uitvlucht.
REGAN :
En gelogen .
CORNWALL
En waar zondt gij den koning heen?
GLOSTER :
Naar Dover .
REGAN :
Waarom naar Dover? Kreegt gij geen bevel
Op straf f e van . . . .
CORNWALL :
Waarom naar Dover? Antwoordt daarop eerst .
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GLOSTER :
'k Zit vast en moet hun handelwijz' doorstaan .
REGAN :
Waarom naar Dover?
GLOSTER :
Wijl 'k niet wou zien uw wreede nagels, scheurend
Zijn oogen arm en oud, nosh hoe uw zuster
Verwoed beestige tanden hem zou slaan
In 't heilig vleesch . Bij zulk een storm als hij
Blootshoofds in hellezwarteri nacht doorstond
Had zich de zee in luide opstandigheid
Verheven, en de sterren uitgedoof d .
Maar hij, arme oude, hielp den hemel reegnen .
Hadde' in dat noodweer wolven can uw poort
Gehuild, gij hadt gezegd : „Wachter, doe open"
Wat wreed is werd toen zacht . Maar ik zal zien
Hoe wrack, gevleugeld, zulke kindren inhaalt .
CORNWALL :
Zien zult ge 't nooit! Gij, kerels, houdt den stoel vast!
Mijn voet zal 'k op die oogen van u zetten .
(Hij r ukt hem een oog u it. )

GLOSTER :
0, o, last hij, die oud to worden hoopt,
0, Gij goden!
Mij helpen! 0, gij wreedaard!
REGAN :
Een kant spot nu met den ander. De ander ook.
CORNWALL :
Ziet gij de wrack nu?
Heer, terug uw hand!
EERSTE DIENAAR :
Ik heb u Binds ik kind was trouw gediend,
Maar nooit deed ik u beter dienst dan nu,
Nu ik u smeek „Houdt op!"
CORNWALL :
Wat is dat!? Hond!
EERSTE DIENAAR :
Als gij een baard had can uw kin, ik greep
Er u bij vast in dit gevecht! Wat wilt gij?
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CORNWALL :
Ellendige slaaf! (Hij treks zijn zwaard tegen den dienaar .)
EERSTE DIENAAR :
Kom op! Zie was gij doen kunt tegen woede!
(Zij vechten, CORNWALL words gewond .)
REGAN :
Uw zwaard! Wat! Zal een boer opstandig zijn?
(Zij doorsteekt den dienaar .)

EERSTE DIENAAR :
0, das is doodlijk!
Heer, zie met het oog,
Dat u nog bleef, hoe hem de wrack trof. -- 0!
(Hij ster f t. )

CORNWALL :
Voordat het meer ziet, weg! Weg, glibb'rig onding!
(Hij ontrukt hem het andere oog .)

Waar is uw glans nu?
GLOSTER :
Donkey en troostloos alles!
Waar is Edmond?
Edmond, last elke vonk in u ontvlammen,
En wreck die gruwb're daad!
REGAN :
Lage verrader!
Die gij daar aanroept haat u . Hij was het,
Die ons het eerst wees op uw hoogverraad .
Hij is to goed dan das hij medelijden
Met u zou hebben .
GLOSTER :
0, mijn dwaasheid!
Dan deed ik Edgar onrecht!
Goden, vergeef mij das, en zegent hem!
REGAN :
Werp hem de poort uit, en last hij zijn weg
Naar Dover ruiken.
Heer, hoe is 't? Hoe gaat het?
CORNWALL :
Ik liep een wond op .
Vrouwe, volg mij nu .
Weg met das oogloos onding . Gooi dien slaaf
Weg op den mesthoop! - Regan, ik bloed zwaar .
Die wond komt slecht to pas . Geef mij uw arm .
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(CORNWALL geleid door REGAN a f. Dienaren binden
GLOSTER los en leiden hem weg .)
TWEEDS DIENAAR :
Gaat het dien man goed, dan is er geen misdaad,
Waar ik flu meer voor deins .
DERDE DIENAAR :
Als zij lang leeft,
En in het eind sterf t een gewonen dood,
Dan worden alle vrouwen monsters.
TWEEDS DIENAAR :
Kom flu, den ouden graaf na ; laten wij
Den gekken beedlaar hem tot gids doen zijn .
Zijn malle waanzin is voor alles goed .
DERDE DIENAAR :
Ga maar, ik zal wat vlas en eiwit halen
Om hem op zijn bebloed gezicht to leggen .
De hemel sta hem bij !
(ALLEN af, naar verschillende kanten .)

VIERDE BEDRIJF

EERSTE TOONEEL
(De Heide.)

(EDGAR komt op .)
EDGAR :
Toch beter zich veracht to weten, dan
Gevleid en toch veracht to zijn . 't Ellendigst,
Het laagst verworpen schepsel van het lot,
Ziet nog met hoop uit, en leeft niet in angst .
Verandering is droefheid voor 't geluk,
Maar blijdschap voor wie lijdt. Wees welkom dus,
Gij, vormenleege lucht, die ik omarm De stumperd, dien gij in de ellende waaide,
Is niets meer aan u schuldig . -- Maar wie komt daar?
(GLOSTER komt op, door een oud man geleid .)
Mijn vader! Slecht geleid? 0, wereld! wereld!
Nooit zou het leven de' ouderdom aanvaarden
Als we u niet haatten om uw vreemde wiss'ling .
OUDE MAN :
0, goede heer! Ik ben uw pachter geweest, en de pachter van uw
vader, tachtig jaren lang.
GLOSTER :
Ga heen, ga nu maar heen, mijn goede vriend .
Uw zorg kan mij niet helpen, en zij kan
U kwaad doen .
OUDE MAN :
Heer, gij kunt uw weg niet zien .
GLOSTER :
Ik heb geen weg ; 'k heb dus geen oogen noodig .
Toen ik nog zien kon struikelde 1k . Vaak blijkt :
Hebben beveiligt ons, maar niet to hebben
Maakt het ons makklijk. -- Edgar, lieve zoon,
Proof van den toorn van uw misleidden vader!
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Als 'k eens nog voor mijn dood u, tastend, zag,
'k Zei „'k Heb weer oogen!"
OUDE MAN :
He, daar! Wie is daar?
EDGAR (ter zijde)
0, Goden, wie kan zeggen „'t Ergste trof mij?"
Dit is veel erger flog.
OUDE MAN :
't Is malle Tom .
EDGAR (ter zijde)
En 't kan nog erger ; 't is nog niet het ergste
Als wij nog zeggen kunnen „Dit is 't ergste ."
OUDE MAN :
Waar gaat gij heen, vriend?
GLOSTER :
Is 't een bedelaar?
OUDE MAN :
Een beedlaar, ja, en nog waanzinnig ook .
GLOSTER :
Toch niet geheel, anders kon hij niet beedlen .
Gisternacht in den storm zag ik zoo'n kerel,
Waardoor de mensch me een worm scheen, en ik dacht
Toen aan mijn zoon ; toch waren mijn gedachten
Hem toen niet goed gezind ; sinds hoorde ik meer
Den Goden zijn we als vliegen voor kwajongens ;
Zij doode' ons uit de grap .
EDGAR :
Hoe kan dit zijn?
't Is een slecht yak, dat met de smart moet spotten,
Zichzelf en andren ergrend . - Heil u, heer!
GLOSTER :
Is dat die naakte kerel?
Ja, mijn heer.
OUDE MAN :
GLOSTER :
Ik bid u, ga dan . Als ge om mijnentwille
Ons 'n paar mijl verder op den weg naar Dover
Inhalen wilt, doe 't dan uit oude liefde,
En breng mij dan wat kleedingstukken mee
Voor deze naakte ziel, die ik zal vragen
Mijn gids to zijn .
OUDE MAN :
Ach heer, hij is waanzinnig!
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GLOSTER :
't Is de kwaal des tijds, dat gekken blinden leiden .
Doe wat ik vroeg, of liever, wat gij wilt,
Maar hoe dan ook, ga heen .
OUDE MAN :
Mijn beste kleeren zal ik aan hem geven,
Er kome van wat wil .
(At.)
GLOSTER :
He, waarde naakte kerel .
EDGAR :
Tom heeft het koud .
(Ter zijde) : Ik kan't niet langer veinzen .
GLOSTER :
Kom hier vriend.
EDGAR :
Toch, 't moet . -- Mijn God, uw goede oogen bloeden!
GLOSTER :
Weet gij den weg naar Dover?
EDGAR :
Van heg tot steg, Tangs rijweg en voetpad . Ze hebben arme
Tom aan 't malen gebracht. De Hemel beware u, goede menschenzoon, voor den Booze! Vijf zijn d'r tegelijk in armen Tom
gevaren ; die van den lust, Obidicut ; Hobberdedans, vorst van de
stomheid ; Mahu, van den diefstal, Modo van den moord, en Flibbertigibbet, van de grimas en de grijns, die daarna in kamermeisjes en dienstmeiden gevaren is . En daarom
de Hemel
sta u bij, meester!
GLOSTER :
Hier, neem die beurs, gij, wien de plaag des hemels
Links en rechts neersloeg . Mijn ellende zal
Uw kans vermeerdren . - Hemel, last dat zoo zijn!
Laat dit mensch, zat van overdaad en wellust,
Die trapt op uw gebod, en niet wil zien
Daar hij niet voelt, nu daadlijk uw macht voelen .
Dan zal verdeeling overdaad goedmaken,
En elk heeft dan genoeg .
Zeg, kept gij Dover?
EDGAR :
J a, heer .
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GLOSTER :
Daar is een klip, welks hoofd hoog uit de steilten
Uitsteekt en buigt en neerziet met een blik
Afgrijslijk in de rotsomsloten diepten .
Breng mij slechts tot op dien uitersten rand,
En 'k zal de ellende, die gij draagt, verzachten
Met jets van wat ik rijk ben . Eenmaal daar
Heb ik geen gids meer noodig .
EDGAR :
Geef me uw arm -Arme Tom zal u leiden .
( .Beiden af .)

TWEEDS TOONEEL.
(Voor het paleis van den hertog

an Albanie.)

(GONERIL en EDMOND komen op; OSWALD,

an de andere

zijde, komt hen tegemoet .)

GONERIL :
Heer, welkom! Dat mijn goedige echtgenoot
Ons niet ontmoette is vreemd .
Waar is uw meester?
OSWALD :
In huffs, vorstin . Maar nooit zag 'k zoo een man
Veranderd . 'k Sprak van 't leger, dat geland is ;
Hij lachte flauwtjes ; 'k zei, dat gij hierheen kwaamt ;
„Des to erger," zei hij . Toen ik hem berichtte
Gloster's verraad, en hoe diens zoon ons trouw bleef,
Heeft hij mij een malloot genoemd, en zei,
Dat ik de dingen 't binnenst buiten keerde ;
't Schijnt dat hem, wat moest ergren, 't meest verheugt,
Wat moest verheugen, ergert .
GONERIL (tot EDMOND) :
Blijf dan hier .
't Is de lamlend'ge lafheid van zijn geest,
Die nooit jets aandurft ; onrecht, dat een daad eischt,
Hij voelt het niet. De wensch, waar we onderweg
Van spraken, heef t een kans . Keer weer flu naar
Mijn zwager ; help hem snel, dat hij zijn mannen
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Onder de wapens roept ; voer gij hen aan .
Ik moet hier wapens wiss'len, en mijn man
't Spinrokken geven . Deze trouwe dienaar
Zal bode tussch' ons zijn . Gauw zult gij hooren,
Als gij om eigentwil durft wagen, wat
Uw vrouwe wenscht . Draag dit ; neen, zeg maar niets ;
(Zij gee f t hem een aandenken .)

Buig uw hoofd . Deze kus, als hij kon spreken,
Hij deed uw dappren geest ten hemel strekken .
Begrijp mij, en vaarwel!
EDMOND :
Bij u, tot in den dood!
GONERIL :
Mijn liefste Gloster!
(EDMOND a/ .)
0, welk verschil van man tot man!
U komt de gunst toe van een vrouw ; mijn zot
Misbruikt mijn lijf.
OSWALD :
Vrouwe, daar komt uw heer. (A
(ALBANIA

komt op .)

GONERIL :
Ben ik het f luiten niet meer waard?
ALBANIA :
0, Goneril!
Gij zijt het stof niet waard, dat de ruwe wind
U in 't gelaat blaast . - 'k Huiver voor uw aard .
Een wezen, dat zijn oorsprong zoo veracht
Kan nimmer zeker zijn in de eigen grenzen .
Zij die haar levenstak scheurt en afbreekt
Van 't sap des stains, zal dorren en zal zelf
Doodelijk werken .
GONERIL :
Genoeg . De tekst is dwaas .
ALBANIA :
Wijsheid en goedheid zijn den lagen laag .
't Vuile lust slechts het vuile . Gij, wat deedt gij?
Tijgers, geen dochters, wat hebt gij volbracht?

f. )
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Een vader, en een ouden, eedlen man,
Wiens waardigheid 'n gesarde beer zou likken,
Bracht gij - en o, hoe wreed, ontaard - tot waanzin!
En kon mijn goede broeder zoo iets dulden?
Een man, een vorst, door hem zoo rijk bedeeld!
Zendt nu niet snel de hemel zichtb're geesten
Neer tot bedwang van dit ellendig onrecht,
Dan zal 't geschieden,
Dat 't menschenras, zichzelf ten proof, zichzelf
Verscheurt als monsters van de duist're diepten .
GONERIL :
Gij, man met melk voor bloed! Die wangen hebt
Voor slaag, een hoof d voor hoop, en in uw kassen
Oogen, die eer en pijn niet onderscheiden ;
Gij, die niet weet, dat dwazen slechts beklagen
Den schurk, die straf krijgt voor hij kwaad kon doen .
Waar is uw trom? Frankrijk's banieren wapp'ren
Over de leege stilten van dit land.
Hij dreigt uw staat met zijn gepluimde helmen,
Terwijl gij, zot der deugd, stil zit en roept :
„Wee, waarom doet gij dit?"
ALBANIA :
Duiv'lin, bezie
Uzelf! Mismaaktheid in een vrouw is nog
Gruwb'rer dan in den duivel .
GONERIL :
0, gij zot!
ALBANIA :
Verwricht, onkenbaar ding! Schaam u, mask niet
Monsterlijk uw gelaat! Kon 'k deze handen
Gehoor doen geven aan mijn bloed, zij waren
In staat u 't vleesch to scheure' en of to trekken
Van uw gebeente! - Maar al zijt ge een duivel,
Uw vrouwgedaante is u een schild .
GONERIL :
Ha! Wat een manlijkheid!
(Een BODE komt op .)
ALBANIA :
Wat nieuws?
Koning Lear . 7

97

98

BEDRIJF IV : 2

BODE :
Heer, de hertog van Cornwall is gedood!
Door 'n dienaar, toen hij Gloster's antler oog
Uitsteken ging .
Wat! Gloster's oogen!
ALBANIA :
BODE :
Een dienaar, grootgebracht door hem, gegrepen
Door medelij, stond op tegen die daad
En trok het zwaard tegen zijn' macht'gen meester,
Die verwoed opvloog en met andrer hulp
Hem neersloeg, dood ; maar niet voordat hijzelf
De zware wond opliep, die hem sindsdien
Wegnam .
ALBANIA : Dit toont, dat gij boven ons troont,
Gij, rechters, die ons gruw'len hier beneden
Zoo snel kunt wreken! - Maar o, arme Gloster!
Verloor hij 't antler oog ?
BODE :
Beide, heer, beide.
Dit schrijven, vrouwe, vraagt om daadlijk antwoord ;
't Is van uw zuster .
GONERIL (ter zijde) :
Van een kant verheugt
Dit nieuws mij wel ; maar nu zij weduwe is,
En bij haar is mijn Gloster, kan 't gebouw
Van mijn verbeelding op mijn haat'lijk leven
Instorten . Toch, de tijding is zoo kwaad
Nog niet. - ( Luid) : Ik zal dit leze' en antwoord geven . (Af . )
ALBANIA :
Waar was zijn zoon toen zij zijn ooge' uitstaken?
BODE :
Hierheen met de vorstin .
ALBANIA :
Hij is niet hier .
BODE :
Neen, heer, ik zag hem weer op den terugweg .
ALBANIA :
Weet hij van deze misdaad?
BODE :
Ja, heer, want hij heeft tegen hem getuigd,
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En toen verliet hij 't huffs, opdat hun straf
Een vrijer loop zou hebben.
ALBANIA :
Gloster, 'k leef
Om uw getrouwe liefde voor den koning
Te danken, en ik zal uw oogen wreken .
Kom, vriend, en zeg mij wat gij verder weet.
(Beiden af.)

DERDE TOONEEL.
(De Fransche legerplaats bij Dover .)

(KENT en een RIDDER komen op.)
KENT :
Waarom is de koning van Frankrijk toch zoo plotseling teruggekeerd? Weet gij de reden?
RIDDER :
Er was lets, dat hij in zijn staat niet geordend had achtesgelaten, en waar sinds zijn heengaan de aandacht op viel ; en
dit dreigde het koninkrijk met zooveel schrik en gevaar, dat
zijn persoonlijke terugkeer noodig was, en dringend werd
vereischt .
KENT :
En wie heeft hij als bevelhebber achtergelaten?
RIDDER :
Den Maarschalk van Frankrijk, Monsieur la Far .
KENT :
Heeft uw brief de koningin zoo getroffen, dat zij droefheid
toonde?
RIDDER :
Ja, hear, zij nam en las hem waar ik bij was,
En nu en dan beef den er groote tranen
Haar zachte wang af ; zij scheen koningin
Over haar smart, die met geweld haar koning
Trachtte to zijn .
0! 't heeft haar dus ontroerd .
KENT :
RIDDER :
Maar niet tot toorn ; geduld en droefheid trachtten
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Wie haar het liefst kon toonen . Zon en regen
Tezaam zijn schoon, maar o, haar zachte lack
Saam met haar traan was schooner . 't Zalig spel
Dier lichte lachjes op haar voile lippen
Scheen niet to weten wie haar oog bewoonden,
En, daarvan scheidend, parelen geleken,
Dropp'lend uit diamanten . - Kortom, smart
Zou lief en dierbaar boven alles zijn,
Als ze elk zoo stond.
Heef t zij u niets gevraagd?
KENT :
RIDDER :
Ja, eens of tweemaal zei zij zwaar en steunend
Den naam van „vader," of 't haar hart beklemde ;
Riep : „Zusters! Zusters! Schand' der vrouwen! Zusters!
Kent! Vader! Zusters! Wat? In den storm? In den nacht?
0, Meelij is gedood!" - Toen schudde zij
't Heilige water uit haar hemelsche oogen,
En brak haar stem in snikke' en ijlde weg,
Om met haar smart alleen to zijn.
KENT :
De sterren,
De hooge sterren sturen onze banen ;
Een paar van man en vrouw had anders nooit
Zoo ongelijk verwekt . Spraakt ge haar nog eens?
RIDDER :
Neen.
KENT :
Was dit voor de terugkomst van den koning?
RIDDER :
Neen, daarna .
KENT :
Wel, heer, de ontstelde en arme Lear is nu
Hier in de stad, en als zijn werklijk zelf
Sours boven komt, weet hij waarom wij kwamen,
En dan kan hem geen macht ertoe bewegen
Zijn dochter weer to zien .
RIDDER :
Maar, heer, waarom?
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KENT :
Machtige schaamte stoot hem neer ; de hardheid
Waarmee hij de eigen zegen haar ontrukte,
Haar uitstiet in den vreemde en haar rijk erfrecht
Gaf aan zijn hondsche dochters, 't steekt hem zoo
Vergiftigd in zijn ziel, dat vuur'ge schaamte
Hem van Cordelia afhoudt.
RIDDER :
Arme vorst!
KENT :
Nog nieuws van Cornwall's en Albanie's legers?
RIDDER :
Zij staan onder de wapens .
KENT :
Heer, kom met mij naar onzen meester Lear ;
Ik laat hem in uw zorg ; ernstige reednen
Hullen mij nog een wijl in onbekendheid.
Maar eens gekend voor wie ik ben, zult gij
De gift van uw vertrouwen niet betreuren .
Wees flu zoo goed en volg mij . (Beiden at.)

VIERDE TOONEEL .
(Hetzelf de. Een legertent . )

(CORDELIA,een GENEESHEER en KRIJGSLIEDEN komen op .)
CORDELIA :
Helaas! Hij is 't . 0, juist nog zag men hem
Razend als de gezweepte zee, hard zingend,
Gekroond met onkruid en met haversprieten,
Met boldrik, kervel, netels, koekkoeksbloemen,
Doolkruid, en alles wat bij 't voedzaam koren
Groeit, voor niets goed. - Zendt gauw een vendel uit,
Doorzoek oov'ral het hoogbegroeide veld,
En breng hem bij ons . (Een Hopman af.)
Wat kan 's menschen kennis
Om hem 't ontroofd verstand terug to geven?
Wie hem geneest neem' heel mijn aardsch bezit .
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GENEESHEER :
Er is een middel, vrouwe .
Rust is de ziekenzuster der natuur ;
Dat mist hij ; en om dat in hem to brengen
Bestaat er menig werkend kruid, bij machte
Angst to doen slapen .
CORDELIA :
Gezegende geheimen,
Alle ononthulde krachten dezer aarde,
Bloei uit mijn tranen op! Geef hulp en heil
Dien goeden man in zijnen nood! - Zoekt, zoekt hem,
Vbor onbeheerde woede 't leven eindigt,
Dat leiding noodig heeft .
(Een BODE komt op .)

BODE :
Vrouwe, er is nieuws .
De Britsche troepen rukken op hierheen .
CORDELIA :
Men wist dat ; onze voorbereiding staat
In afwachting. - 0, mijn geliefde vader,
Het is om u dat ik ben uitgegaan ;
Daarom heef t zich de groote Frankrijk
Ontfermd over mijn leed en bitter weenen .
Geen storm van eerzucht vuurt aan onze waap'nen,
Maar liefde, oprechte liefde is 't, en het recht
Van omen grijzen vader . 0, dat spoedig
Ik hem weer hooren mag en zien!
(Allen af.)

VIJFDE TOONEEL .
(Een kamer in GLOSTER's kasteel .)

(REGAN en OSWALD komen op .)
REGAN :
Maar staat mijns zwagers macht in 't veld?
OSWALD :
Ja, vrouwe .
REGAN :
Hij zelf aan 't hoofd?
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OSWALD :
Ja, vrouwe, maar dat kostte
Veel moeite ; uw zuster is een beter krijger.
REGAN :
Graaf Edmond sprak uw heer niet bij zich thuis?
OSWALD :
Neen, vrouwe .
REGAN :
Wat zou mijn zuster in haar brief hem schrijven?
OSWALD :
Ik weet het niet .
REGAN :
't Moet wel iets ernstigs zijn wat hem van hier joeg .
't Was dwaas Gloster met uitgestoken oogen
Te laten leven ; waar hij komt ontroert hij
De harten tegen ons . Ik denk, dat Edmond
Begaan met zijn ellende is heen gegaan
Een eind to make' aan zijn verduisterd leven,
En ook om 's vijands machten to verkennen .
OSWALD :
Ik moet beslist hem na met dezen brief .
REGAN :
Wij rukken morgen op ; blijf hier ; de wegen
Zijn zeer onveilig .
OSWALD :
Vrouwe, ik mag het niet.
Scherp heeft mijn meesteres mijn plicht gesteld .
REGAN :
Waarom schrijft ze Edmond? Kunt gij niet haar plannen
Mondeling overbrengen? Wellicht . . . . iets . . . .
Ik weet niet wat . . . . Maar reken op mijn gunst ;
Laat mij den brief ontzeeg'len .
OSWALD :
'k Zou nog liever . . . .
REGAN :
'k Weet, dat uw meesteres haar man niet liefheeft,
Zeer zeker ; toen zij onlangs hier was, gaf zij
Den eedlen Edmond vreemde wenke' en blikken,
Sterk sprekend . 'k Weet dat ze alles u vertrouwt .
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OSWALD :
Mij, vrouwe?
REGAN :
Ja, u . Ik zeg het, want ik weet het zeker .
Daarom, ik raad u, neem dit wel ter harte :
Mijn heer is dood . Ik sprak met Edmond reeds ;
En hij is meer voor mij geschikt, dan voor
Uw meesteres. - Gij kunt de rest vermoeden .
Als gij hem ziet, ik bid u, geef hem dit .
En als ge uw meesteres dit zegt, zoo raadt haar
Wel haar verstand ter dege to gebruiken .
En nu, vaarwel .
En hoort gij iets van dien blinden verrader,
Weet, wie hem afmaakt wint mijn gunst .
OSWALD :
Als ik hem mocht ontmoeten, vrouwe, toon ik
Wie ik ter zijde sta .
REGAN :
Het ga u goed . (Beiden at .)
ZESDE TOONEEL .
(De streek bij Dover .)

(GLOSTER en EDGAR, als een boer gekleed, komen op .)
GLOSTER :
Wanneer zal 'k op den top zijn van dien heuvel?
EDGAR :
Wij klimmen er nu heen. Voel maar hoe zwaar.
GLOSTER :
Mij dunkt het gaat hier vlak .
EDGAR :
Ontzettend steil .
Luister! Hoort gij de zee niet?
GLOSTER :
Waarlijk niet.
EDGAR :
't Leed van uw oogen heeft uw andre zinnen
Dan ook geschaad .
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GLOSTER :
Ja, dat kan zeker waar zijn .
Uw stem schijnt me anders en ook wat gij zegt.
En de manier waarop, beter dan eerst .
EDGAR :
En toch vergist ge u ; 'k ben in niets veranderd
Dan in mijn kleeren .
GLOSTER :
Mij dunkt, gij spreekt beter .
EDGAR :
Kom, heer, hier is de plek ; sta still
Ontzettend
En duiz'lend is 't hier naar benee to zien!
Kraaien en kauwen, vliegend halverhoogte,
Zijn nauwlijks kevers . Halfweg hangt een man,
Zamelend steenkruid ; wat een gruwlijk werk!
Hij lijkt mij niet veel grooter dan zijn hoofd .
De visschers op de kust lijken wel muizen,
En 't groote schip, dat daar voor anker ligt
Is tot zijn eigen jol verkleind, zijn jol
Een boei, nauw nog to zien . 't Ruischen der branding,
Die daar uiteenschuimt op de ontelbre steenen,
Is zoo hoog niet meer hoorbaar . 'k Durf niet kijken,
Mijn hoofd zou draaien gaan tot mij mijn blik
Begaf, en 'k tuimelde hals over kop
Duizelend neer .
GLOSTER :
Breng mij waar gij nu staat .
EDGAR :
Geef mij uw hand . Nog een voet verder is
De uiterste rand ; voor niets ter wereld sprong ik
Hier van den grond op.
GLOSTER :
Laat mijn hand nu los .
Hier, nog een beurs, vriend, met 'n juweel, wel waard
Dat een arm man het aanneemt ; elve' en goden
Geve' u er zegen bij ! - Ga verder weg ;
Zeg mij vaarwel, en last me u hooren heengaan .
EDGAR :
Vaarwel dan, beste heer!
GLOSTER :
Van ganscher harte!
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EDGAR . (Ter zijde) :
Zoo speel ik met zijn wanhoop nu, opdat
Hij flog genezen zal.
GLOSTER :
0 Groote Goden!
Nu geef ik deze wereld op, en schud
Mijn deerlijk leed of voor uw aangezicht,
Gelaten . Kon ik langer dit nog dragen
Zonder met uw onwrikbaar hoogen wil
Te twisten, 'k liet mijn dof, verfoeilijk dee!
Van 't leven uit zichzelve doove' en uitgaan .
Als Edgar leeft, o geef hem dan uw zegen!
Nu vriend, vaarwel .
EDGAR :
Heer, ik ga weg ; vaarwel
(GLOSTER springt, en valt op den grond .)
Maar toch, 'k weet niet, zou waan niet kunnen rooven
Den levensschat, als 't leven zelf den diefstal
Toestaat? Als hij geweest was waar hij dacht,
Dan dacht hij nu niet meer . - Levend of dood?
He, gij, heer! vriend! Hoort gij, heer! Spreek!
Werklijk, hij kon zoo sterven ; hij komt bij .
Wie zijt gij, heer?
GLOSTER :
(Ga weg en last mij sterven.
EDGAR :
Waart gij niet spinrag, veeren, lucht geweest,
Gij waart neerstortend zooveel vaam, als 'n ei
Verbrijzeld ; maar gij ademt, gij zijt zwaar,
Bloedt niet, en spreekt en zijt gezond . Tien masten
Boven elkaar maken de hoogte niet
Waar gij loodrecht van neergetuimeld zijt .
Uw leven is een wonder . Spreek nog eens .
GLOSTER :
Maar vie! ik dan of niet?
EDGAR :
Vanaf den schrikb'ren top van dezen krijtmuur .
Kijk eens omhoog ; de luidschellende leeuwrik
Ziet men nosh hoort men meer. Kijk maar omhoog .
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GLOSTER :
Helaas! ik heb geen oogen.
Wordt dan ellende nog misgunt het voorrecht
Haar eind to nemen? Toch was 't troost, dat zij,
Tyrannenwoede ontsnapt, teleur kon stellen
Zijn trotschen wil .
EDGAR :
Geef mij uw arm ; op! Zoo!
Hoe gaat het? Voelt ge uw beenen? Ja, gij staat.
GLOSTER :
Te goed, to goed .
EDGAR :
't Is ongelooflijk vreemd .
Wat was dat op den kliptop voor een wezen,
Dat van u wegging?
GLOSTER :
Een armzaal'ge beedlaar .
EDGAR :
Staand hier beneden schenen mij zijn oogen
Twee voile manen ; hij had duizend neuzen,
En horens kronklend en als golvenkammen .
Een duivel was 't . Gelukkig vadertje,
Weet dat de zaal'ge goden, die zich roemen
Op wat den mensch onmooglijk is, u redden .
GLOSTER :
Ik weet het nu . Voortaan zal ik mijn leed
Dragen tot het zelf roept „Genoeg, genoeg"
En dan zal 'k sterven . Dat, waarvan gij spreekt,
Ik hield het voor een mensch ; meermalen zei het :
„De Booze, de Booze ."
Hij bracht mij naar die plek.
EDGAR :
Wees kalm en welberaan .
Maar wie komt daar?
(LEAK komt op, f antastisch met Wilde bloemen getooid .)
Zoo zal wie zijn vijf zinnen bij elkaar heeft
Zich nooit versieren .
LEAK :
Neen, zij kunnen niets tegen mij doen voor het muntslaan . Ik
ben de koning zelf ;
EDGAR :
0, hartverscheurend is het om to zien!
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LEAK :
Ja, daarin gaat natuur boven kunst .
Hier is uw handgeld .
Die kerel houdt zijn bong als 'n vogelverschrikker ; span hem
eens een kleermakersel wijd . - Kijk, kijk, 'n muffs! Stil! Still
Dit stukje gebakken kaas zal 't wel doen . - Daar is mijn
handschoen ; ik zal hem een reus voor de voeten werpen .
Kom op met de hellebaarden! - 0, mooi gevlogen, vogel!
In het wit! Recht in 't wit! Zoem!
He, daar! 't Wachtwoord!
EDGAR :
Zoet marjolijn .
LEAK :
Ga door!
GLOSTER :
Ik ken die stem .
LEAK :
Ha! Goneril!
Met een witten baard! Zij streelden mij als
'n hond, en zeiden mij dat ik witte Karen in mijn baard had,
voor de zwarte er nog waren . - „Ja" en „neen" to zeggen op
alles wat ik zeide! - „Ja" en „neen" erbij, dat was allesbehalve heilig . Toen de regen kwam om mij nat to maken, en
de wind mij deed klappertanden ; toen de donder niet stil wou
worden op mijn smeeken, toen heb ik ze leeren kennen, toen
kreeg ik ze in de gaten . Loop rond, dat zijn geen menschen
van hun woord ; zij zeiden mij, dat ik alles en nog wat was ;
gelogen is 't - ik kan niet eens tegen de koorts op .
GLOSTER :
Die klank van stem ken ik heel goed . Is dat
De koning niet?
LEAK :
Van top tot teen een koning .
Als ik zwart kijk, zie dan eens hoe ze rillen .
'k Schenk u het leven . Hoe werd gij beschuldigd?
Echtbreuk? Gij zult niet sterven . Dood op echtbreuk! Neen.
Dat doet de musch ook en de kleine goudvlieg
Geilt voor mijn oogen .
Laat ze maar samenslapen . Gloster's bastaardzoon
Was beter voor zijn vader dan mijn doghters,
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Die tusschen wett'ge lakens zijn verwekt.
Kom, geilheid, links en rechts! 'k Heb krijgers noodig .
Zie, die zoetsap'ge j of f er,
Ze kijkt alsof ze sneeuw had in haar schoot ;
Ze trekt een deugdzaam toetje en schudt haar hoofdje
Als „wellust!" wordt genoemd ;
Geen fret, geen hit'ge merrie is er zoo
Heet op en hongrig naar.
Benee de heupen zijn zij als centauren,
Al zijn ze vrouw daarboven .
Tot aan den gordel is het voor 4e Goden,
Daaronder alles voor den duivel ; daar is de hel, daar is de
duisternis, daar is de zwavelpoel, branden, schroeien, stank,
verrotting. - Hu, hu, foei, bah, bah! Geef mij een ons muskus,
bij den besten apotheker, om mijn verbeelding een zoeter geur
to geven ; daar is 't geld ervoor .
GLOSTER :
0, last mij die hand kussen!
LEAK :
Laat ze mij eerst afvegen ; zij ruikt naar sterven en dood .
GLOSTER :
0, stukgeslagen leven! Zoo verslijt
De groote wereld eens .
Kent ge mij nog?
LEAK :
Ik ken uw oogen nog heel goed . Loenscht ge naar mij? Neen,
doe maar wat ge wilt, blinde cupido ; ik word niet meer verliefd .
Lees die uitdaging eens, en kijk maar eens goed naar het
schrif t .
GLOSTER :
'k Zag niets, al waren al uw letters zonnen .
EDGAR (T er zijde)
Dit zou 'k als tijding niet gelooven . Nu
Is 't waar, en 't breekt mijn hart .
LEAK :
Lees.
GLOSTER :
Wat! Met mijn oogkassen?
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LEAK :
Ah, zoo! Is eat 't geval? Geen oogen in uw hoofd, en geen
geld in uw beurs? Dan hebben uw oogen het zwaar, en uw beurs
licht; en toch kunt ge nog zien hoe 't in de wereld toegaat .
GLOSTER :
Ik zie 't met mijn gevoel .
LEAK :
Wat, zijt gij waanzinnig? Een mensch kan zonder oogen zien
hoe 't in deze wereld toegaat . Kijk met uw oogen. Zie hoe die
rechter daar to keer gaat tegen dien onnoozelen dief . Luister,
onder ons, ruil ze om, en -- hokes, pokes, - wie is de rechter
en wie de dief? - Hebt ge wel eens een pachtershond tegen een
bedelaar zien blaf f en?
GLOSTER :
Ja.
LEAK :
En de stakker zien wegloopen voor het beest? Daar hadt gij
dan het groote beeld van het gezag kunnen zien : een hone wordt
als ambtenaar gehoorzaamd.
Ploertige beul, houdt thuis uw bloedige hand!
Wat zweept ge een hoer? Maak naakt uw eigen rug .
Gij brandt van lust haar daarvoor to gebruiken,
Waar gij om geeselt . De woekraar hangt de schun ;
Kleine misdaden zijn door lompen zichtbaar ;
Tabberd en pels verbergt ; sla zonde in 't goud,
Dan breekt de laps van 't recht of zonder kwetsen .
In vodden zal 't kleine strootje haar doorpriemen .
Geen doet er kwaad ; geen zeg 'k. Ik geef verlof .
Vriend, geloof mij, die macht heb den beschuld'ger
Den mond to snoeren . Koop u glazen oogen ;
Veins als een staatsman laag, eat ge alles ziet
Wat gij niet ziet . - Kom, kom, vooruit, trek mij
Mijn laarzen uit . -- Harder, harder, zoo EDGAR :
0, Reedlijkheid en onzin door elkander!
Verstand in waanzin !
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LEAK :
Als ge om mijn lot wilt weenen, neem mijn oogen .
Ik ken u goed genoeg. Uw naam is Gloster.
Heb maar geduld . Wij kwamen schreeuwend hier ;
Gij weet, dat wij, ruikend voor 't eerst de lucht,
Jamm'ren en schreeuwen . Hoor! 'k Zal voor u preeken -GLOSTER :
0, wee, wee dezen dag!
LEAK :
Geboren, schreeuwen wij omdat wij kwamen
Op dit groot narrenschouwspel . - 'n Mooie hoed!
't Zou wel een fijne krijgslist zijn, de paarden
Met vilt to schoeien ; 'k neem de proef, en ben ik
Dan stil tot vlak bij die schoonzoons gekomen,
Dan : „Dood! Sla dood, dood, dood!
(Een EDELMAN komt met volgers op .)
EDELMAN :
Daar is hij! Houdt hem aan .
Edele heer,
Uw liefste dochter
LEAK :
Geen uitweg? Wat! Gevangen? 0, wel ben ik
't Narrenkind van fortuin . - Wees goed, gij krijgt
Rantsoen ervoor. Haal artsen ; tot mijn hersens
Sloeg de wond door .
EDELMAN : Heer, gij zult alles hebben .
LEAK :
Geen hulp? Geheel verlaten?
0, dit maakt van een man een man van zilt,
En van zijn oogen gieters om in 't najaar
't Stof to besproeien .
EDELMAN :
Goede heer,
LEAK :
'k Zal dapper sterven, als een keur'ge bruigom .
'k Zal monter zijn ; kom, kom, ik ben een koning,
Mijn meesters, weet gij dat?
EDELMAN :
Een hooge koning, en wij zijn uw dienaars .
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LEAK :

Dan is er nog een kans . Als ge 't pakken wilt, zult ge er voor
moeten loopen . Vooruit! Kst! kst!
(Hij loopt heen; de volgers hem na .)

EDELMAN :
Dit is erbarmlijk in den armsten schooier,
Onzegbaar in een vorst! - Gij hebt een dochter,
Die natuur van de doodelijke vloek
Der andre twee verlost.
EDGAR :
Heil, edel heer!
EDELMAN :
Hetzelfde y heer! Wat wenscht gij?
EDGAR :
Hebt gij iets gehoord van een aanstaanden veldslag?
EDELMAN :
Zeker, dat is oud nieuws . Elk hoort ervan,
Die ooren in zijn hoofd heeft .
EDGAR :
Maar, vergeef mij,
Hoe dicht is 't ander leger al genaderd?
EDELMAN :
Zeer dicht, en snel . Het kan nu ieder uur
Geheel worden gezien .
EDGAR :
Dank, heer ; dat 's alles .
EDELMAN :
lets dringends houdt de koningin nog hier ;
Maar 't leger trok reeds verder.
EDGAR :
Heer, ik dank u .
(EDELMAN a/ .)
GLOSTER :
0, gij, algoede Goden, neem mijn adem,
Dat niet mijn slechter geest weer lokt to sterven
Voor gij het wilt .
EDGAR :
Vader, dat 's goed gebeden .
GLOSTER :
Zeg, goede heer, wie zijt gij?
EDGAR :
Een zeer arm man, door het lot mak geslagen ;
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Die door het zien en lijden van veel smart,
Vol is van helpend meelij . Geef me uw hand,
'k Zal u naar 'n onderkomen brengen .
GLOSTER :
Dank van harte,
De zegening en de overvloed des hemels
Zij met u, vol, volop!
(OSWALD komt op .)
OSWALD :
Ha! De uitgeloofde prijs!
Dat oogloos hoofd groeide eens uit vleesch tot bloei
Van mijn geluk . Onzalige, oude zondaar,
Bereid u, snel ; 't zwaard, dat uw dood brengt, is
Getrokken .
GLOSTER : 0, last nu uw vriendenhand
Krachtig genoeg zijn .
(EDGAR treedt tusschen beiden .)
OSWALD :
Wat! Vermeetle boer,
Durft ge een verklaard verrader bijstaan? weg!
Of de besmetting van zijn lot gaat ook
Over op u . Laat los zijn arm .
EDGAR:
'k Zel 'm neit losloate, heerschop ; dan mot 'r nog heul wot
meur gebeure.
OSWALD :
Laat los, slaaf, of gij sterft.
EDGAR :
Goed heerschop, goa d'n eigen weg, en boat armelu vri-uut
gown. As 'k met bakkelien 't leuve uutgejoagd most worde,
dan wa 'k 'r veurtien doag geleje al uut 'eweest . Nee, rock
den ouwe niet an ; v'ruut, zeg ik je, of 'k mot 'r es zien wat
toffer is, jouw test of mien knots . 'k Zel je web vertelle wot je
amore hep .
OSWALD :
Weg, stuk melt!
EDGAR :
'k Zel je de tande uutten bek sloan, heerschop . Kum op
KnninaLear . 8
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moar ; ik heb de moaling an je vechtersfratse!
(Zij vechten en EDGAR slaat hem neer .)
OSWALD :
0, slaaf, dat was mijn dood! Schurk, neem mijn beurs .
Wilt gij voorspoedig zijn, begraaf mijn lijk,
En geef de brieven, die ge bij mij vindt,
Aan Edmond, graaf van Gloster ; zoek hem op
Bij 't Engelsch leger . - 0, to vroege dood! (ster f t .)
EDGAR:
Ik ken u wel ; een slaafsche schurk, zoo kruiprig
Voor de misdaden van uw meesteres
Als slechtheid maar kon wenschen .
GLOSTER :
Is hij dood! ?
EDGAR :
Ga zitten, vader, rust wat uit .
Zijn zakken flu doorzocht . Die brief, waar hij
Van sprak, kan dienst doen . - Hij is dood ; het spijt mij
Dat hij geen andren beul had . -- Laat eens zien .
Laat los, zacht was ; voeglijkheid, scheldt ons niet .
Om 's vijands plan to kennen zouden we 'm
't Hart openrijten, zeker dus zijn brief!
(Hij leest :) „Gedenk onze wederzijdsche geloften . Gij hebt
veel kansen hem uit den weg to ruimen ; als het u aan wil niet
ontbreekt, dan zullen tijd en plaats zich dikwijls gunstig voordoen . Niets is gedaan, wanneer hij als overwinnaar terugkeert ;
dan ben ik de gevangene, en zijn bed mijn gevangenis ; van
welks walgelijke warmte gij mij bevrijden moet, om hem in
die plaats voor uw moeite to vervangen .
Uw - vrouw, wilde ik wel zeggen lief hebbende dienares
Goneril."
0, 't Raadselig begeeren van een vrouw!
Zij staat naar 't leven van haar eedlen man,
En wil in ruil - mijn broeder! Hier, het zand
Opgekrabt ; gij erin, onzaalge bode
Van bloed'ge geilzucht ; op den rechten tijd
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Houd ik voor 't oog van den belaagden hertog
Dit schandlijk ding. Gelukkig, dat ik dan
Hem van uw doen en dood berichten kan .
GLOSTER :
Mijn vorst zinloos! Taai is mijn lage geest,
Dat ik nog sta en mijn ontzettend leed
Nog denkend voel! 0, ware ik ook waanzinnig,
Dan was mijn geest gescheiden van mijn smarten ;
En leed verloor door 't warren der verbeelding
't Bewustzijn van zichzelf .
(Getrommel in de verte.)

EDGAR :
Geef mij uw hand .
'k Meen, dat ik ver de trommel al hoor roeren .
Kom, vader, 'k zal bij 'n vriend u onderbrengen .
(BEIDEN at .)
ZEVENDE TOONEEL.
(Een tent in de Fransche legerplaats .)
(CORDELIA, KENT, GENEESHEER en EDELMAN komen op .)

CORDELIA :
0, goede Kent, hoe kan 't, dat ooit mijn doen
Uw goedheid loont . Mijn leven zal to kort zijn,
En elke mast to klein.
KENT :
Erkenning vrouwe, is al to veel belooning .
Al mijn berichten waren slechts de waarheid,
Niets meer, niets minder ; dat slechts.
Kleed u beter .
CORDELIA :
Die dracht herinnert nog aan slechter uren ;
Ik bid u, doe die af .
KENT : Vergeef mij vrouwe,
Nu al bekend zijn zou mijn plannen schaden ;
Ik vraag als gunst, dat gij zelf s mij niet kept
Tot ik den tijd gekomen acht .
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CORDELIA :
Zoo zij 't dan, goede heer . (Tot den geneesheer)
Hoe is de koning?
GENEESHEER :
Hij slaapt nog, vrouwe .
CORDELIA :
0, goede Goden, heel
Die groote kloof in zijn ontwrichte leven!
0, span toch weer tot zuiverheid, wat flu
Valsch en ontstemd klinkt in de snaar der zinnen
Van dien verkindsten vader!
GENEESHEER :
Vindt uw hoogheid
Goed dat hij wordt gewekt? Hij sliep reeds lang .
CORDELIA :
Doe wat uw kennis zegt, en last u leiden
Door drang van eigen wil . Is hij gekleed?
(LEARwordt slapend

door dienaars op een rust bed b innengedragen.)

GENEESHEER :
Ja, vrouwe, toen hij zwaar in slaap was, deed men
Hem nieuwe kleeren aan .
KENT :
Wees, goede vrouwe, erbij als wij hem wekken .
Ik twijfel niet of hij zal kalm zijn .
CORDELIA :
Goed .

(Muziek.)
GENEESHEER :
Ik bid u, dichter bij . . . . Luider, muziek!
CORDELIA :
0, lieve vader, dat genezing 't middel
Legge' op mijn lippen ; zoo last deze kus
Het heftig iced goedmaken, dat mijn zusters
Uw grijsheid deden .
KENT :
0, goede, lieve vrouwe!
CORDELIA :
Als gij hun vader maar niet waart geweest
Dan had dit sneeuwwit haar hen wel gedwongen
Tot derenis . 0, is dit een gelaat
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Om bloot to stellen aan 't geweld der stormen?
Aan 't zwaar ontstellend knallen van den donder?
Aan den schriklijken vuurslag en den snellen
Zigzag des bliksems? En om - arme verloorne!
Met dezen dunnen helm op post to zetten?
Had de hond van mijn vijand mij gebeten,
Ik had hem bij mijn vuur een plaats gegeven
Dien nacht . En moest gij, arme vader, schuilen
Saam in een but op kort vuil stroo met zwijnen
En havelooze kerels? Ach! wee, wee!
Wonder, dat niet uw leven met uw zinnen
Gelijk ophield .
0, hij ontwaakt ; spreek met hem!
GENEESHEER :
Doe gij het, vrouwe, dat is beter .
CORDELIA :
Hoe is het, eedle heer? Hoe gaat het, majesteit?
LEAK :
Gij doet verkeerd, mij uit het graf to halen .
Gij zijt een zaalge ziel, maar ik hg vast
Op 'n rad van vuur, waarop als smeltend lood
Mijn tranen vloeien .
CORDELIA :
Heer, herkent ge mij?
LEAK :
Wanneer stierft gij?
Gij zijt een geest, ik weet het .
CORDELIA :
Nog ver, ver weg!
GENEESHEER :
Hij 's nauw ontwaakt .
Laat hem nog wat alleen .
LEAK :
Waar was ik? Waar ben ik?
't Is dag! 't Is licht?
Men heef t zwaar tegen mij misdaan .
Ik stierf
Van meelij als ik zoo een ander zag.
Ik weet niet wat to zeggen . - Durf niet zweren,
Dat dit mijn handen zijn . --- Laat zien, ik voel
Dien speldenprik.
0, had ik van mijn toestand
Maar zekerheid!
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CORDELIA :
0, Heer, zie mij toch aan,
En houdt uw handen zeegnend boven mij .
Neen, heer, niet knielen!
LEAK :
0, bespot mij niet;
Ik ben een zeer dwaas, sukkelend oud man,
Over de tachtig, geen uur meer of minder ;
En om ronduit to spreken,
Ik vrees, dat ik niet goed bij mijn verstand ben .
Mij dunkt, ik ken u en ik ken dien man ;
Toch twijfel ik, want ik weet in 't geheel niet
Waar ik hier ben, en met den besten wil
Herinner ik mij deze kleeren niet .
Noch weet ik waar ik gistren overnachtte .
Lach niet om mij ; want, zoo waar als ik leef,
Geloof ik, dat die vrouwe daar, mijn kind is,
Cordelia .
CORDELIA :
Ja, die ben ik! Ja, die ben ik!
LEAK :
Zijn uw tranen nat?
Waarlijk .
0, weep niet
Als gij voor mij vergif hebt zal 'k het drinken.
'k Weet, dat ge mij niet liefhebt, want uw zusters
Deden mij onrecht, als 'k mij wel herinner .
En gij hebt grond ; zij niet.
CORDELIA :
Geen grond, geen grond!
LEAK :
Ben ik in Frankrijk?
CORDELIA :
In uw eigen rijk,. heer.
LEAK :
Misleidt mij niet .
GENEESHEER :
Wees maar gerust, vrouwe ; de razernij,
Gij ziet het, is voorbij . - Toch is het nog
Gevaarlijk het verleden op to halen .
Verzoek hem mee to gaan, en laat hem rustig,
Tot hij nog meer bedaard is .
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CORDELIA :
Uw hoogheid, wilt ge met mij meegaan?
LEAK :
Ge moet maar geduld met mij hebben . Ik smeek u maar to
vergeten en to vergeven. Ik ben oud en kindsch .
(LEAK, CORDELIA, GENEESHEER en DIENAREN a/.)
EDELMAN :
Is het waar, heer, dat de hertog van Cornwall zoo gedood werd?
KENT :
Zeer zeker, heer .
EDELMAN :
Wie voert zijn leger aan?
KENT :
Men zegt, de bastaardzoon van Gloster .
EDELMAN :
Ze zeggen, dat Edgar, zijn verbannen zoon, in Duitschland is
met den Graaf van Kent.
KENT :
Men zegt zooveel . 't Is tijd op onze hoede to zijn ; de legers van
het koninkrijk rukken snel nader.
EDELMAN :
De beslissing zal zeker wel bloedig zijn. Vaarwel, heer . (A f .)
KENT :
Mijn task en tijd eindigen dezen dag ;
't Zij goed, 't zij slecht, naar de' afloop van den slag. (Af .)

VIJFUE BEDRIJF

EERSTE TOONEEL .
(De Britsche legerplaats bij Dover.)

(EDMOND, REGAN, AANVOERDERS en KRIJGSVOLK
komen met trommen en eaandels op .)

EDMOND (Tot een off icier)
Vraag aan den hertog of hij is gebleven
Bij zijn laatst plan, of dat hij onder invloed
Van wat dan ook besloot tot wijziging .
Hij is onvast en altijd met zichzelf
In strijd. Breng ons zijn eindbesluit terug .
(De OFFICIER eertrekt.)
REGAN :
Mijn zuster's bode is vast verongelukt .
EDMOND
Ik vrees het, vrouwe .
REGAN :
Nu, mijn lieve heer,
Gij weet hoe goed ik u genegen ben ;
Zeg mij - ronduit de waarheid
hebt gij niet
Mijn zuster lief?
EDMOND :
In eer en deugd .
REGAN :
Maar zijt gij
Mijns zwagers weg naar de verboden plaats
Nog nooit gegaan?
EDMOND :
Die argwaan staat u slecht .
REGAN :
'k Vrees, dat gij beiden samenwaart zoo dicht,
Dat we u al reeds de hare kunnen noemen .
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Neen, bij mijn eer, vrouwe .
REGAN :
'k Verdraag het niet van haar . Mijn goede heer,
Wees met haar niet vertrouw'lijk .
EDMOND :
Heb geen vrees.
Daar is zij met haar man, den hertog.
(ALBANIE, GONERIL en KRIJGSVOLK komen op .)
GONERIL (Ter zijde)
'k Verloor nog eer den slag, dan dat mijn zuster
Hem van mij losmaakt .
ALBANIA :
Gegroet, geliefde zuster . Heer, ik hoor,
Dat nu de koning bij zijn dochter is
Met andren, die 't geweld van omen staat
Dwong tot verzet . Waar ik niet eerlijk was,
Was ik nog nimmer dapper : wat dit aangaat,
Dit raakt ons, omdat Frankrijk in ons land valt ;
Niet wijl 't den koning sterk maakt, en die andren,
Wier oorzaak van verzet, vrees ik, zeer zwaar
En zeer terecht is .
EDMOND :
Edel gesproken, heer.
REGAN :
Waartoe die reednen?
GONERIL :
Laat ons vereenigd zijn tegen den vijand .
Om dit persoonlijk twisten onder ons
Gaat het hier niet .
ALBANIA :
Laten wij dan ons plan
Vaststellen met de ervaren oude krijgers .
EDMOND :
'k Zal daadlijk bij u komen in uw tent .
REGAN :
Gij gaat toch merle, zuster ?
GONERIL :
Neen .
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REGAN :
Dat waar' toch 't beste ; kom dus mee, ik bid u .
GONERIL :
(Ter zijde) : Aha! Ik zie het raadsel .
( .Luid) : Goed, ik kom .
(EDGAR, oermomd, komt op .)
EDGAR :
Hoogheid, als ge ooit zulk een arm man aanhoorde,
Doet het dan flu .
ALBANIA :
Ik haal u straks in . (tot EDGAR) : Spreek.
(ALLEN af, behalve ALBANIA en EDGAR) .
EDGAR :
Voor gij den slag begint, open dit schrijven .
Als ge overwint, last de trompet dan roepen
Hem die dit bracht ; al zie 'k er schamel uit,
Toch kan 'k een ridder brengen in het veld
Die staaft, wat daar beweerd wordt. En verliest gij,
Dan houdt uw doen in deze wereld op,
En het gekonkel ook. 't Geluk zij met u!
ALBANIA :
Blijf tot ik dit gelezen heb .
EDGAR :
Ik mag niet.
Is de tijd daar, last de heraut dan roepen,
En ik zal weer verschijnen .
ALBANIA :
Welnu, vaarwel ; ik zal den brief doorlezen .
(EDGAR af.)
(EDMOND komt weer op .)
EDMOND :
De vijand is in zicht ; roep saam het leger .
Hier is wat men na scherp verkennen schat
Zijn macht to zijn en stelling ; maar uw haast
Is zeer vereischt .
ALBANIA :
De tijd zal ons klaar vinden . (A f . )
EDMOND :
Ik zwoer aan beide zusters de eed van lief de
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De een wantrouwt de andre, als hij, die eens gebeten
Een adder wantrouwt . Wie zal ik flu nemen?
Beide? Een? of geen? Maar de een geef t mij geen vreugde
Als de ander leef t. Neem ik de weduwe
Dan mask ik Goneril do! en wanhopig ;
Ook heeft mijn doe! geen kansen van volvoering
Zoolang haar man leeft. Laat ons dus zijn aanzien
Gebruiken in den slag ; is die voorbij,
Laat zij, die van hem of wil, hem dan snel
Uit den weg ruimen . Wat gena . betreft,
Die hij Cordelia en Lear wil schenken De slag voorbij, en zij in onze macht,
Waar blijft dan die gena! En nu niet meer
Bezonnen ; 't doe! vereischt dat ik mij weer .
(At .)
TWEEDS TOONEEL .
(Een vetd tusschen de beide legerplaatsen . Krijgsgedruisch achter
het tooneel. LEAK en CORDELIA trekken met hun leger met
trommen en vaandels over het tooneel, en weer a f .)

(EDGAR en GLOSTER komen op .)
EDGAR :
Hier, vdder, neem de schaduw van dien boom
Als een goed dak ; bid, dat het recht moog' winnen .
En als ik ooit bij u terugkom, breng ik
Troost voor u mee.
GLOSTER :
De hemel zegen' u!
(EDGAR a f .)
(Krijgsgedruisch; daarna een terugtocht van het Fransche leger .)

(EDGAR komt weer op .)
EDGAR :
Kom gauw! Oude, geef mij uw hand ; kom gauw!
De koning is verslagen, met zijn dochter
Gevangen ; geef me uw hand ; kom mee!
GLOSTER :
Geen stag meer vriend ; een mensch kan hier ook rotten .
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EDGAR :
Wat! Weer zoo somber? Leidzaam moet een mensch
't Heengaan verduren, evengoed als 't komen ;
Rijpheid is alles . Kom .
GLOSTER :
Ook dat is waar .
(BEIDEN at.)
DERDE TOONEEL .
(De Britsche legerplaats bij Dover .)
(EDMOND komt als overwinnaar op met trommen en oaandels .
LEAK en CORDELIA als gevangenen; een HOPMAN,
OFFICIEREN, KRIJGSLIEDEN, enz.)

EDMOND :
Off'cieren, voert hen weg ; bewaakt hen goed,
Totdat bekend zal zijn het hoog besluit
Van wie hen richten .
CORDELIA :
Wij zijn de eersten niet ;
Wien na het hoogst bedoelen 't ergst geschiedt.
Slechts om u, arme vorst, kan dit mij deren ;
Zelf zou 'k de trots van 't valsch geluk trotseeren .
Hoe is 't, zien wij die dochters niet, die zusters?
LEAK :
Neen, neen, neen, neen! Kom mee naar de gevangenis ;
Als vogels, saamgekooid, zullen we er zingen .
Als gij mijn zegen vraagt, kniel ik en vraag
Om uw vergeving . En zoo leven wij,
En bidden, zingen, en vertellen sprookjes ;
Lachen om gouden vlindertjes, en hooren
'n Arme schavuit het nieuws van 't hof vertellen ;
En praten ook wat met hem, over wie
Verliest, wie wint, wie in, wie uit de gunst is,
En doen zeer geheimzinnig over alles,
Als wachters zelf van God . En we overleven,
Gekerkerd, groepe' en drommen van de grooten,
Wier ebbe en vloed de maan wekt .
EDMOND :
Voert hen weg!
LEAK :
Cordelia, zulk een offer bewierooken
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De Goden zelve . Heb ik u niet weer?
Wie ons wil scheiden, brenge' 't vuur des hemels
En brande' ons weg als vossen. Droog uw tranen ;
Melaatschheid moog' hen huid en haar verslinden
Voor ze ons zien weenen ; eer verhongren zij .
Kom .
(LEAK en CORDELIA, bewaakt af .)
EDMOND :
Hier, hopman, luister .
Neem dit papier (gee f t hem een papier) ; ga, volg hen naar den
kerker .
'k Heb u een graad bevorderd ; doe wat hier
Gelast wordt, en gij baant uw weg naar eer
En grootheid. Weet dit wel, dat menschen zijn
Zooals de tijd : weekhartigheid past niet
Bij 't zwaard . Dit groote werk duldt geen bespreking ;
Zeg, dat gij 't doen zult of zoek uw geluk
Langs andren weg .
HOPMAN :
Mijn heer, ik zal het doen .
EDMOND :
Ga dan ; en wees gelukkig als 't gedaan is .
Let wel ; ik zeg, terstond ; en voer het uit
Zooals ik het omschreef.
HOPMAN :
Ik kan geen kar trekken, nosh haver eten ;
Maar als het werk is voor een man, dan doe 'k het . (A/ .)
(Trompetgeschal. ALBANIA, GONERIL, REGAN, OFFICIEREN
en GEVOLG komen op .)

ALBANIA :
Vandaag, heer, hebt ge uw dapperheid getoond ;
't Geluk was met u ; onze tegenstanders
In dezen strijd hebt gij als uw gevangnen .
Wij eischen hen, om hen to doen geworden
Naar hun verdienste en onze veiligheid
Gelijkelijk bepalen .
EDMOND :
'k Heb gemeend, heer,
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Den ouden, wrakken koning, wel bewaakt,
In hechtenis to moeten zenden, want
Zijn leeftijd, en meer nog zijn rang, betoovert
En zou het hart der massa naar zijn zijde
Winnen, en de door ons verworven lansen
Richten naar onze heerschersoogen . 'k Zond
De koningin met hem om zelf de reden .
En zij zijn klaar om morgen of wat later
Te komen voor uw zitting . Maar nu dampen
Wij nog van zweet en bloed ; vriend verloor vriend .
Men vloekt den besten strijd in de verhitheid,
Als men de scherpte nog gevoelt .
De vraag omtrent Cordelia en haar vader
Eischt beter tijdstip .
ALBANIA :
Heer, met uw verlof,
'k Reken u onderdaan in dezen strijd ;
Niet broeder .
REGAN :
Dat hangt of van onze gunst,
Waarnaar gij we!, dunkt mij, had mogen vragen
Voor gij zoo spraakt . Hij voerde ons leger aan
In mijn naam, en hij droeg mijn rang bij volmacht ;
Wie ons zoo na staat mag zich wel verheffen
En zich uw broeder noemen .
GONERIL :
Niet zoo vurig ;
Meer nog dan door uw guest verheft hij zich
Door eigen waarde.
REGAN :
Met mijn recht en macht
Bekleed, kan hij wedijv'ren met de besten .
ALBANIA :
Ja, dat ook nog, dat hij uw man zou worden!
REGAN :
Spotters zijn vaak profeten.
GONERIL :
Ha, ha, ha!
't Oog, dat u dit liet zien, keek leelijk scheel.
REGAN :
Ik voel mij ziek, maar anders spoog ik 't antwoord
Als gal u in 't gezicht .
Veldheer, beschik
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Over mijn erfdeel, krijgers en gevangnen,
En ook over mijzelf ; de stad is u .
De wereld zlj getuige : ik maak u hier
Mijn heer en meester .
GONERIL :
Hoopt ge hem to bezitten?
ALBANIA (tot GONERIL : )
Gij kunt daar met den besten wil niet tegen .
EDMOND :
Noch gij, heer .
ALBANIA :
Ja, ik we!, halfbloed'ge kerel .
REGAN :
Verkondt bij trommelslag mijn rang als de uwe!
ALBANIA :
Even nog! - Hoor!
Edmond, 'k neem u in hechtnis
Om hoogverraad, en met u, als meeplichtig,
Daar, die vergulde slang . (Wijst naar GONERIL. )
Mijn schoone zuster,
Mijn vrouw ter wil, moet 'k u uw eisch ontzeggen ;
Zij is 't die met dien heer het laatst verbond sloot,
En ik, haar man, weerspreek uw overeenkomst .
Als gij wilt trouwen, maak dan mij het hof ;
Mijn vrouw is reeds bezet .
GONERIL :
Een tusschenspel!
ALBANIA :
Gij zijt gewapend, Gloster .
Blaast, trompetters!
Treedt niemand op, die recht u in 't gezicht werpt
Uw laag, onloochenbaar, herhaald verraad,
Hier is mijn panda (Hij Werpt zijn handschoen neer .)
en op uw hart bewijs ik,
Voor ik weer brood eet, dat gij alles zijt
Waarvoor 'k u hier verklaard heb .
REGAN :
'k Ben zoo ziek!
GONERIL (T er zijde)
Zoo niet, dan zou ik gift nooit meer vertrouwen .
EDMOND :
Daar is mijn ruil . (Hij Werpt zijn handschoen neer .)
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W ie hij ter wereld is,
Die mij verrader noemt, hij liegt, de schurk .
Blaast de trompet ; hij, die het waagt to naadren,
Ik doe - op hem, op u - en op wie niet?
Mijn trouw en eer met cooed gestand .
ALBANIA :
Heraut, kom hier!
EDMOND :
Heraut, hier! Een heraut!
ALBANIA :
Bouw slechts op eigen kracht, want al uw krijgers,
Geworven in mijn naam, zijn in mijn naam
Ontslagen .
REGAN :
0, ik voel mij zieker worden .
ALBANIE :
Zij is niet wel ; geleidt haar naar mijn tent.
(REGAN wordt weggeleid.)
(Een HERAUT komt op .)

Heraut, kom hier .
Laat den trompetter blazen,
En lees dit af.
HOPMAN :
Trompetter, blaas!
( .Trompetgeschal .)
HERAUT (Leest)
Als een man van rang of aanzien in de gelederen van het leger
wil staande houden tegenover Edmond, zoogenaamd Graaf
van Gloster, dat hij schuldig is aan menigvoudig verraad, zoo
last hem verschijnen bij het derde trompetgeschal . De beschuldigde staat klaar zich to verdedigen .
EDMOND :
Blaas!

HERAUT :
Hog eens!
HERAUT :
Nog eens!

(Eerste Trompetgeschal .)
(T weede T rom petgeschal. )
(Derde Trompetgeschal.)
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(Een Trompetter antwoordt van achter het tooneel . EDGAR, in
Wapenrusting, treedt op, voora fgegaan door een trompetter.)
ALBANIA :
Vraag wat hij wil, en waarom hij verschijnt
Op het geschal van de trompet .
HERAUT :
Wie zijt gij?
Uw naam! Uw rang? Waarom zijt gij verschenen
Bij dezen roep?
EDGAR :
Mijn naam - die is verloren,
Af geknaagd door den tand van het verraad,
Verkankerd . Maar toch ben 'k van afkomst edel
Gelijk de tegenstander, met wien ik
Mij meten kom .
ALBANI :
Wie is die tegenstander?
EDGAR :
Wie spreekt er hier voor Edmond, graaf van Gloster?
EDMOND :
Hijzelf ; wat hebt gij hem to zeggen?
EDGAR :
Trek uw zwaard ;
Laat, als mijn woord een edel hart beleedigt,
Uw recht zijn in uw wapen ; hier is 't mijne .
Zie, 't is het voorrecht van mijn rang, beroep,
En riddereed, en ik verklaar hier luid
Trots uw kracht, j eugd, rang, grootheid, en in weerwil
Van 't fonkelnieuw geluk, uw zeeg'rijk zwaard,
Uw hart en dapperheid - Gij zijt verrader,
Valsch jegens uwe Goden, vader, broeder,
En tegen dezen hoogdoorluchten vorst
Een samenzweerder, en van bovenop
Uw schedel tot uw zolen en het stof
Verrader, smerig als een pad . Zeg „Neen,"
En met dit zwaard, deze arm, mijn vuurgste cooed
Bewijs ik op uw hart waartoe ik spreek :
Gij liegt.
EDMOND : 't Waar wijs, als ik u eerst uw naam vroeg ;
Maar uw verschijning is fier en krijgshaftig,
Koning Lear. 9
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En ook uw spraak ademt afkomst en ras ;
En daarom zal 'k het uitstel, waar de regels
Van 't ridderschap mij veilig en voorzichtig
Het recht toe geven, afslaan en versmaden .
Ik slinger dat verraad u naar uw hoofd
Terug, en overweldig u het hart
Met uw helhaatb're leugens, die mij nauwlijks
Schampten, en Tangs mij vlogen ; maar dit zwaard
Baant hen een regelrechten, snellen weg
Naar waar zij eeuwig rusten . - Blaast, Trompetten!
(Trompetgeschal . Zij vechten. EDMOND

calt.)

ALBANIA :
Spaar hem ! Spaar hem!
GONERIL :
Gloster, dit was een list ;
Het recht der waapnen stelde u geen verplichting
Jegens een onbekenden tegenstander.
Gij zijt niet overwonnen ; neen, bedrogen,
Verraden zijt gij .
ALBANIA :
Vrouwe, houdt uw mond!
Of dit geschrift sluit hem! (Tot EDMOND) : En gij, onnoembaar
Van slechtheid, lees hierin uw eigen schande .
(Tot GONERIL :) Niet scheuren, vrouw! 'k Zie wel, gij weet
ervan.
(Gee f t den brief aan EDMOND .)
GONERIL :
En wat dan nog! Mij is de wet, niet u .
Wie heeft de macht mij aan to klagen?
ALBANIA :
Afschuwlijk monster! Dus gij kept dien brief?
GONERIL :
Vraag mij niet wat ik ken .
(A f .)
ALBANIA :
Ga, volg haar ; ze is in wanhoop ; let op haar.
(Een OFFICIER a f .)
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EDMOND :
Waar gij mij van beschuldigd hebt, ik deed het ;
En meer, veel meer ; de tijd zal het doen zien .
Het is voorbij, ik ook . Maar wie zijt gij,
Die zoo mij overwon? Zoo ge edel zijt,
'k Vergeef u .
EDGAR :
Laat ons dan vergeving ruilen.
'k Ben van niet minder edel bloed dan gij,
Edmond ; zelfs eedler ; zwaarder dus uw onrecht.
'k Heet Edgar, en de zoon ben 'k van uw vader .
De Goden zijn gerecht ; van onze lust
Maken zij 't werktuig der kastijding .
Het zwart, slecht hol waar hij u heeft verwekt
Kost hem zijn oogen nu .
EDMOND :
Ja, het is waar .
Het rad is omgewenteld, en hier hg 1k .
ALBANIA (tot EDGAR :)
Uw gang, uw houding, scheen me al to verkonden
Een add, koninklijk ; last me u omarmen.
Leed splijt' mijn hart, als ik u of uw vader
Ooit heb gehaat.
EDGAR :
Ik weet het, eedle vorst .
ALBANI1 :
Waarom hebt ge u verborgen?
Hoe moist gij van de ellende van uw vader?
EDGAR :
Daar 'k op hem paste.
Heer, hoor 't kort verhaal ;
0, dat mijn hart kon bersten als 't verteld is!
Om 't bloedig lot, dat me op de hielen zat
Te ontgaan - 0, zoetheid van leven, waardoor
We een doodsangst, die ons uur op uur doet sterven,
Verkiezen boven korten dood! - hulde ik
Mij in de lompen van een dolle, om zoo
Er uit to zien, dat zelfs een hond mij schuwde .
En zoo gekleed kwam ik mijn vader tegen
Met zijn bloedende kassen, waar nog pas
Die eedle steenen uit verloren gingen ;
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Ik werd zijn gids, zijn leider, 'k heb voor hem
Gebedeld, en van wanhoop hem gered ;
Maar nooit - o ramp! -- mij zelf bekend gemaakt,
Tot voor een half uur, toen 'k gewapend stond ;
Niet zeker, schoon hopend op goeden uitslag,
Vroeg ik zijn zege' en van begin tot eind
Vertelde ik hem mijn zwerftocht ; maar zijn hart
Te zeer verscheurd helaas, en voor dien tramp
Van uiterst leed en van uiterste vreugde
Te zwak, kon het niet dragen, en het brak
Glimlachend .
EDMOND :
Uw verhaal heeft mij bewogen,
En werkt wellicht iets goeds uit ; maar spreek verder,
Het schijnt mij, dat gij meer nog hebt to zeggen .
ALBANIA :
AIs er nog meer is, nog meer wee
0, zwijg dan ;
Ik ben al haast gebroken en bezweken
Dit hoorend .
EDGAR :
Ja, dit schijnt de voile mast
Voor wie leed schuwt ; maar 'n ander zou 't to veel
Nog zwelien doen, en veel, veel meer doen zijn,
En boven 't uiterst uitgaan .
Toen ik luid was van klacht, kwam er een man
Die, eens mijn jammeriijksten toestand ziende,
Mijn gruwlijk bijzijn schuwde ; maar nu, hoorend
Wie 't was die zooveel had doorstaan, sloeg hij
Zijn krachtige armen om mijn hals, en kreet
Met een geluid als moest de hemel splijten ;
En wierp zich op mijn vader, en deed mij
Van Lear en van zichzelf het hartverscheurendst
Verhaal, dat ooit gehoord werd ; en in 't spreken
Werd zijn smart zoo geweldig, dat de snaren
Van 't leven sprongen ; toen klonk de trompet
Tweemaal, en ik liet hem in onmacht achter .
ALBANIA :
Maar wie was hij ?
EDGAR :
Kent, de verbannen Kent ;
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Vermomd is hij zijn vijand en zijn koning
Gevolgd, en heeft hem erger dan een slaaf
Gediend .
(Een EDELMAN komt op met een bebloed mes .)
EDELMAN :
Hulp! Hulp! 0, Hulp!
Wie moet geholpen?
EDGAR :
Spreek, man!
ALBANIA :
EDGAR :
Wat is dat bloedig mes?
EDELMAN :
't Is warm, 't is dampend!
Het komt recht uit het hart van . . . . o, ze is dood .
ALBANIA :
Dood? Wie? Spreek, man!
EDELMAN :
Uw vrouwe, heer, uw vrouwe ; en haar zuster
Door haar vergiftigd ; zij heeft het bekend .
EDMOND :
Aan beiden bond ik mij ; ons alle drie
Trouwt flu een oogenblik.
Daar komt Kent aan .
EDGAR :
ALBANIA :
Breng ze alle twee, 't zij dood of levend, hier .
Dit oordeel van den hemel doet ons siddren,
Maar wekt geen me~lij in ons op .
(KENT komt op .)
Is hij dat?
De tijd duldt niet de groet, die hoflijkheid
Vereischt.
Ik ben gekomen om den koning,
KENT :
Mijn heer, voor eeuwig goeden nacht to zeggen .
Is hij niet hier?
0, wij vergeten 't grootste!
ALBANIA :
Spreek, Edmond, waar 's de koning? Waar Cordelia?
Kent, ziet gij dit tooneel?

134

BEDRIJF V : 3

(De bjken van GONERIL en REGAN worden gebracht.)
KENT :
Wee, wat is dat?
EDMOND :
Edmond werd toch bemind ;
Om mij heef t de een de and're vergif ti gd, en
Zichzelf daarna gedood .
ALBANIA :
Zoo is 't ; bedek hen het gelaat .
EDMOND :
Ik hug naar lucht ; - jets goeds wil ik nog doen,
In weerwil van mijn aard. Zend dadelijk . . . .
Oogenbliklijk -- naar 't slot - want ik beval
Den dood van Lear en van Cordelia,
0, wees bijtijds!
ALBANIA :
Loopt! Loopt! Vliegt!
EDGAR :
Naar wien heer? Wie kreeg uw bevel? En geef
Een teeken van herroeping .
EDMOND :
Gij hebt gelijk ; mijn zwaard,
Geef het den hopman .
ALBANIA :
(EDGAR a f. )
Snel, bij uw leven .
EDMOND :
Van mij en van uw vrouw kreeg hij k bevel
Cordelia in den kerker op to hangen,
En het aan haar vertwijfeling to wijten,
Dat zij de hand sloeg aan zichzelf.
ALBANIA :
De goden redden haar!
Draag hem van hier .
(EDMOND words weggedragen .)
(LEAK komt weer op, met CORDELIA dood in zijn armen;
EDGAR, OFFICIEREN en anderen volgen .)
LEAK :
Huilt! Huilt! Huilt! Huilt! - Menschen van steep zijt gij ;
Had ik uw tong ; uw oogen, 'k deed het gewelf
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Des Hemels kraken!
Zij is weg, voor eeuwig .
Ik weet wanneer een mensch dood is of levend,
En zij is dood als de grond . . . . Geef mij een spiegel ;
Want mocht haar adem die nog vochtig maken,
Dan leeft zij flog.
KENT :
Is dit het eind der dagen?
EDGAR :
Of 't beeld van die verschrikking?
ALBANIA :
Val en einde?
LEAK :
De veer beweegt ; zij leeft! Als dat zoo is,
Is 't een geluk, dat alle smarten goedmaakt,
Die 'k ooit doorstaan heb .
KENT (knielend:)
0, mijn goede meester .
LEAK :
Weg! Van mij weg .
EDGAR :
't Is de eedle Kent, uw vriend .
LEAK :
Vervloekt, gij alien! Moordenaars, verraders!
't Was nog een kans ; nu is zij weg, voor eeuwig!
Cordelia! Cordelia! Blijf nog!
Ha, zegt gij iets? - Uw stem was aitijd zacht,
Lieflijk en zacht, - zoo heeriijk bij een vrouw .
Ik sloeg den slaaf, die u ging hangen, dood .
OFFICIER :
't Is waar, heeren, dat deed hij .
LEAK :
Is 't niet vriend?
Er was een tijd eens, dat mijn vlijmend staai
Hen alien had doen springen. Nu ben 'k oud,
En al dat lijden sloopt mij -- Wie zijt gij?
Mijn oogen zijn niet best meer . Wacht, ik weet het.
KENT :
Pochte ooit Fortuin, dat zij haar haat en lief de
Gaf aan twee menschen, dan is dit er een van .
LEAK :
Ik zie zoo dof .
Zijt gij niet Kent?
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KENT :
Die ben ik
Uw dienaar Kent . Waar is uw dienaar Caius?
LEAK :
Een beste kerel, zeg 'k u, die kon vechten,
En goed ook .
Maar flu is hij dood, vergaan.
KENT :
Neen, neen, mijn goede beer ; ik ben hem zelf .
LEAK :
Wacht eens! Gij Caius?
KENT :
Die van 't begin van uw verval u volgde
Op uw droevigen weg .
LEAK :
Gij zijt bier welkom .
KENT :
En niemand anders .
Nu is alles donkey,
En vreugdeloos en doodsch ; uw oudste dochters
Sloege' aan zichzelf de hand, en zijn in wanhoop
Gestorven .
LEAK :
Dat geloof ik we!.
ALBANIA :
Hij weet
Niet wat hij zegt, en bet is nutteloos
Ons nog tot hem to richten .
EDGAR :
't Geeft niets meer.
(Een OFFICIER komt op .)
OFFICIER :
Edmond is dood, beer .
ALBANIA :
Dat is bier maar bijzaak .
Hoort ons voornemen, heeren, eedle vrienden!
Wij zullen deze diepe ramp verzachten
Zooveel 't nog kan ; wat ons aangaat, wij doen
Zoolang zijn grijze majesteit nog leeft
Aan hem van onze volste, hoogste macht
Afstand . (Tot EDGAR en KENT)
Gij beiden wordt in al uw rechten
Vermeerd, verhoogd, al naar uw eedle trouw
Meer dan verdient, hersteld .
Al onze vrienden
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Krijgen het loon der deugd ; alle vijanden
Den beker van hun schuld . - 0, Ziet, ziet, toch!
LEAK :
Mijn arme nar geworgd! Neen, neen, geen leven!
Een hond, een paard, een rat leven, en gij,
Gij hebt geen adem meer? Gij komt nooit meer,
Nooit meer, nooit meer, nooit meer, nooit meer!
Och, mask die knoop hier los, hier ; dank u, heer .
Maar ziet gij dit? Ziet gij haar, . . . . ziet
o, haar lippen,
0, ziet, ziet!
(Hij ster f t . )
EDGAR :
Hij valt in onmacht!
0, Mijn vorst! Mijn vorst!
KENT :
Breek, hart! Ik smeek u, breek!
EDGAR :
Zie op, mijn vorst!
KENT :
0, kwel zijn geest niet ; last hem vrij ! Hij haat hem,
Die op het rad van deze taaie wereld
Hem langer rekken wil .
EDGAR :
Hij is niet meer .
KENT :
Een wonder, dat hij 't zoo lang heeft verduurd ;
Dit was zijn leven al niet meer.
ALBANIA :
't Is de algemeene droef held
Draagt beiden weg.
Die ons flu roept.
(Tot KENT en EDGAR)
Heerscht, vrienden van mijn ziel, helpt, steunt dit land,
Dezen verminkten staat met sterke hand .
KENT :
Ik moet op refs, heer ; ik ga spoedig heen ;
Mijn meester roept ; ik laat hem niet alleen .
EDGAR :
Ons dwingt van dezen tijd het droef gewicht ;
Wij spreken ons gevoel, niet omen plicht .
Hij, die het oudst was, Ieed de meeste pijn .
Ons leven zal zoo zwaar, zb6 lang niet zijn .
(Allen a f .

Treurmarsch.)

Werken van William Shakespeare

In de

Wereld-Bibliotheek en in

de Tooneel-Bibliotheek

zijn reeds vroeger verschenen in de vertaling van Dr . Edw .
B . Koster :
CORIOLANUS (2e druk) .
MACBETH
OTHELLO
Elk : Ingen . f 0 .20 Cart . f 0 .30 Geb . f 0 .40 .

ANTHONIUS EN CLEOPATRA
Ing . f 0.35 Cart . f o .6o Linnen f I .--

DE KOOPMAN VAN VENETI

(2e druk)

JULIUS CAESAR
Elk : Ing . f 0 .25 Linnen f 0 .40 .

Werken van George Bernard Shaw
Uitsluitend geautoriseerde Nederlandsche uitgaaf

j e k u n t 't n o o i t w e t e n . Komedie in 4 bedrijven .
(6 m . 3 yr . 2 zwijgenden) . Vertaling van Ph . C . Gunning . Inleiding van L . S . en portret van Shaw . 2e druk .
(6e-9e duizend) .
I . f 0 .30 C . 0 .40 L . 0 .50
W . B . 8z* . We hebben den geestigen, veelbesproken, zeker zeer origineelen Engelschen tooneelschrijver in onze bibliotheek geintroduceerd, met een werk, dat tot de amusantste behoort die hij geschreven
heeft en dan ook gretig gekocht is, zoodat zelfs een 2e druk noodig
bleek .

Mevrouw Warren's
B edrijf . tooneelsp . i n
4 bedr . (5 yr . 6 m .) Vertaald door J . A . Simons-Mees .
In! . van L . S . 2e druk . (7e-9e duizend) .
I . f 0 .20 C . 0 .30 L . 0 .40
W. B. 91 . Dit, met zooveel succes door „Het Tooneel" opgevoerde werk
van Shaw is blijkbaar met groote belangstelling gelezen in deze door
De Amsferdammer als „prachtig" geroemde vertaling .

C a n d i d a . Een mysterie in 3 bedr . (4 m . 2 yr .) Vertaald door M . 's Jacob . Inleid . L . S .
I . f 0 .20 C . 0 .30 L . 0 .40
W . B, i66 . Candida heeft misschien van alle stukken van Shaw in ons
land de meeste vertooningen beleefd . In zijn studie over Shaw (N. B .
CXXVI-VII*) heeft de leider onzer Bibliotheek er de bijzondere beteekenis van uiteengezet.

0 o r 1 o g s m a n n e n, vert . door J . Kuylman, satiriek tooneelsp . i n 3 bedr . (6 m . 2 yr .) I . f 0 .25 L . 0 .40
T. B . „De Engelschen zijn zeer sterk gesteld op de klatergoud-romantiek. En zij laten er zich door meesleepen tot allerlei bedenkelijke bevliegingen, (denk van den Zuid-Afrikaanschen Oorlogl), die niet
tegen nuchtere kritiek bestand zijn. Evenals in „Mevrouw Warren's
Bedrijf" strait S h a w ze flu in dit stuk daarmee . En ontnuchtert
en ontmaskert zijn personen in den loop der handeling . 't Is heel amusant . . . ."
(Uit de Inleiding van L . S .)

M a j o o r B a r b a r a . Vertaald door S . B . Stokvis,
Tn . sp . i n 4 bedr . (to m . 5 yr.)
I . f 0 .25 L. 0 .40
T . B. ,,We kunnen in dit stuk weer genieten van menschen en situaties.
Andrew Undershaft vooral is een prachtfiguur geworden en zijn kracht
van intellect als van karakter, versmolten met een intuitief begrijpen

van subtieler wezens en godsdienstige stemmingen en beweegredenen,
is een treffelijk bewijs van Shaves objectiveerkunst als dramaturg,
en zijn vermogen om groote figuren to teekenen . . . ."
Uit de Inleiding van L . S .

T r o u w e n . Een lang stuk in een bedrijf, vent . door
I . f 0 .25 L . 0 .40
J . Kuylman . (7 m . 5 yr .)
T. B .
„Hot zijn de naar hot katholicisme neigende Staatskerkelijken
voor wie hot huwelijk sacramenteel is, en de van alle zinnelijkheid
afkeerige Puriteinen, die hier samengaan om de echtscheidingen to
bemoeilijken ; ten koste van hoeveel huichelarij en pijnlijke aandoeningen zij daarin slagen, laat Shaw ons nog eons zien . En al is de toestand
bij ons niet zoo erg, de neiging onzer tegenwoordige politieke meerderheid naar de uiterlijke „verzedelijking" van ons yolk maakt 't geen
hij heeft to zeggen voor ons toch ook wel leerzaam . . . ."
Uit de Inleiding van L . S .

Mensch en Oppermensch, vertaald door
J . A . Simons-Moos, gevolgd door H e t H a n d b o e k
van den Revolutionnair, (4 m . 2 vr .) Voorzien van in! . van L . S . 2e dr . (7e-ioe duizend) .
I . f 0 .30 C, 0 .40 L . 0 .50
W. B, 128*
Shaw's afkeer van „de Kunst om de Kunst" is zeer nadrukkelijk . Een work „dat niets to zeggen heeft," geen propaganda
maakt voor een bepaalde levensziening ; waar geen, levenskijk uit spreekt,
is voor hem zelfs geen kunstwerk . . . ."
De ideeen zelf van dit handbook gaan geheel uit boven de gewone
van onze revolutionnairen van hot politiek sociale leven. Shaw houdt
niet op socialist to zijn, d. i, aanhanger van een maatschappijorde, die
werkelijk een menschbewarende ordening wezen zal, in plaats van een
veel-vernietigende wanorde . Maar hij is de sociaaldemocratie ontgroeid
in zijn nuchtere erkenning van hot feit, dat zulk een maatschappijordening onmogelijk is met hot aanwezige menschmateriaal en dus
hot begin van alles zal moeten zijn hot aansturen op de teelt van menschelijke wezens, die nader staan bij den Oppermensch . . . ." Uit de Inleiding.

Blanco Posnets ware Gedaante, vertaald door J . Kuylman, ingeleid door L . S . i bedr .
(4 m . 8 yr . jongens enz .)
I f 0 .25 C . 0.40 .
T . B. „De openbaring dezer levensbeschouwing van Shaw, zijn geloof
in de „onvermijdbare overmacht van hot Goede," verklaart hot hervormers-optimisme van dozen fellen geeselaar den tegenwoordige
menschheid. En als zoodanig zou dit werkje reeds belangwekkend
zijn ."
Uit de Inleiding.

TOONEELSPELEN
VERSCHENEIQ IN DE TOONEELBIBLIOTHEEK,
WE1tELDBIBLIOTHEEK EN NED . BIBLIOTHEEK

a . NEDERLANDSCHE .
N .B.

INA BOUDIER-BAKKER, 't H 0 0 g s t e R e c h t (4 bedrijven) .
Ingen . 0 .20, cart, 0.30 ; linnen 0 .40
N .B . J . F . E . CELLIERS, L i e f d e e n P l i g (4 bedrijven) .
Ing. 0 .20 ; geb. 0 .40
T.B . SUZE LA CHAPELLE-ROOBOL, E e n B o e t e (3 bedrijven) .
Ing, 0.25, geb. 0 .40
T.B . J . EVERTS, D e V e r 1 e i d e r (i bedrijf) Ing. 0.25 ; geb. 0 .40
T.B, id . D e D e r d e (i bedrijf)
Ing . 0 .25 ; geb, 0 .40
T.B . Id . K r a c h t n a a r K r u I s (i bedrijf) . . Ing . 0 .25 ; geb, 0 .40
T .B . ANNA VAN GOGH-KAULBACH, E i g e n H a a r d (4 bedrijven) .
Ing. 0.25 ; geb, 0 .40
T .B . Id. F o r t u n a (4 bedrijven)
Ing, 0.25 ; geb, 0 .40
T .B . HERM . HEIJERMANS, D e M e i d (2 bedr .) Ing. 0 .25 ; geb, 0 .40
T .B, id . B e s c h u i t m e t M u i s j e s (3 bedrijven) Ing . 0 .25 ; geb . 0 .40
T .B . Id . D e 0 p g a a n d e Z 0 n (4 bedrijven) . . . . Ing, 0.25 ; geb . 0 .40
T .B, id . G 1 u c k A u f 1
Ing. 0.25 ; geb, 0.40
T .B. Id. E e n M e i
Ing. 0.25 ; geb . 0 .40
T .B. id . N u m m e r T a c h t i g
Ing, 0.25 ; geb. 0 .40
T .B. Id. A h a s v e r u s
Ing . 0.25 ; geb. 0 .40
T .B, id . F e e s t
Ing, 0.25 ; geb, 0 .40
N.B . MULTATULI, V o r s t e n s c h 0 01 (5 bedrijven) 6e druk .
Ing, 0.20 ; cart, 0.30 ; linnen 0 .40
N .B . Id . A 1 e i d (2 bedrijven)
Cart. 0 .30 ; linnen 0 .40
T .B. IS. QUERIDO, S a u 1 e n D a v i d . (Treurspel in 4 bedr .)
Ing, 0.25 ; cart, 0 .40
T .B. HERM. C . J . ROELVINK, F r e u 1 e k e n (4 bedrijven) .
Ing, 0.25 ; geb. 0 .40
N.B . H. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, D e 0 p s t a n d e 1 i ng e n (3 bedrijven) 2e druk
Ing. 0 .30 ; cart, 0 .40 ; linnen 0 .50
T .B. WILLEM SCHURMANN, V e e r t i g (4 bedrijven) Ing . 0 .25 ; geb, 0.40
T .B. Id . V i o 1 i e r s (4 bedrijven)
Ing, 0 .25 ; geb, 0 .40
T .B, id. S p e c u 1 a n t e n (i bedrijf)
Ing, 0 .25 ; geb . 0 .40
T .B. Id . H e t d u b b e l e L e v e n (4 bedrijven) . ,Ing, 0 .25 ; geb . 0 .40
T .B. Id. P a d d e s t o e 1 e n (4 bedrijven)
Ing. 0.25 ; geb . 0 .40
N .B . J . A . SIMONS-MESS, T 00 n e e 1 s p e l e n I. (Twee levenskringen :
Van Hoogten en Vlakten ; Zijn Evenbeeld) Ing, x .25 ; geb, 5 .90

N .B .

J . A . SIMONS-MESS, T o o n e e l s p e l e n H. (Een Moeder ; St.
Elisabeth ; Kasbloem)
Ingen. 1 .25 ; geb. 1 .90
N .B . J. A. SIMONS-MESS, D e V e r o v e r a a r
(5 bedrijven) 2e druk
Samen
Cart . 0 .30 ; linnen 0.40 in keurb .
N.B . id. A t i e' s H u w e l ij k (4 bedrijven) 2e druk
f i.
Cart. 0 .30 ; linnen 0 .40
T.B . id . V o o r 't D i n e r (1889) (1 bedrijf)
Ing. 0.25 ; geb, 0 .40
N .B. id . E e n P a 1 a d ij n (4 bedr.) Ing . 0 .20 ; cart. 0 .30 ; geb . 0 .40
T .B . id . Z ij n E v e n b e e 1 d (3 bedrijven)
Ing. 0.25 ; geb . 0 .40
T .B, id. E e n M o e d e r (4 bedrijven)
Ing, 0.25 ; geb, 0 .40
T .B . id . S t . E l i s a b e t h (3 bedrijven)
Ing, 0.25 ; geb, 0 .40
T .B. id . V a n H o o g t e n e n V l a k t e n (3 bedr .) Ing, 0 .25 ; geb, 0 .40
T .B, id . D e N i m f (3 bedrijven
Ingen . 0 .25 ; geb. 0 .40
N.B . NICO VAN SUCHTELEN, D e T u i n d e r D r o omen .
Ing . 0.30 ; cart, 0 .40 ; geb, 0 .50
N.B . J . VAN DEN VONDEL, A d a m i n B a 11 i n g s c h a p (4 bedr.)
Cart, 0 .30 ; geb. 0 .40
T .B. id . L u c i f e r (beide met ml. en Aant. d . L. S.) Ing, 0.25 : geb, 0 .40
T .B. ALBERT DE VRIES, D e Z 0 0 n ; C r e d i e t (Zedespel in 1 bedr.)
Ing, 0 .25 ; geb, 0 .40
T .B. id . D e N i e u w e D i r e c t e u r (Zedespel in I bedrijf) .
Ing, 0 .25 ; geb, 0 .40
T .B, id . D e Courant ; D e J o u r n a l i s t(e) (Zedespel in I bedrijf) .
Ing . 0 .25 ; geb, 0.40 .
T .B. HENDRIK VAN DER WAL, N e r o e n A g r i p p i n a (3 bedr.)
Ing, 0.25 ; geb . 0.40
T .B. id . H e t Z e g e f e e s t (1 bedrijf)
Ing . 0.25 ; geb . 0 .40

b . GRIEKSCHE EN LATIJNSCHE
W.B . AISCHYLOS, P r o m o the u s g e b o e i d (P . C. Boutens) .
Ing . 0 .20 ; cart. 0 .30 ; linnen
W.B . ARISTOPHANES, D e R i d d e r s (Dr . H . C . Muller) .
Ing. 0.20 ; cart. 0.30 ; geb .
W.B . PLAUTUS, T w e e 1 i n g b r o e d e r s (Prof . v . Herwerden)
Ing, 0 .20 ; cart. 0.30 ; linnen
W.B . SOPHOCLES, A n t i g o n e (Dr . H. C . Muller) .
Ing, 0 .20 ; cart. 0.30 ; geb,
T.B. id. K o n i n g O e d i p u s (Royaards)
Ing, 0.25 ; geb,

0 .40
0 .40
0 .40
0.40
0 .40

c . ENGELSCH E
W.B . SHAKESPEARE, C o r i o 1 a n u s (Dr
Ing.
W.B, id . M a c b e t h (idem)
Ing.
W.B, id. 0 t h e 110 (idem)
Ing.
T.B . id. J u l i u s C a e s a r (idem)

. Edw. B. Koster)
0.20 : cart. 0 .30 ; linnen
0 .20 ; cart. 0 .30 ; linnen
0.20 ; cart, 0 .30 ; linnen
Ing . 0.25 ; linnen

0.40
0.40
0.40
0.40

O .U .

SHAKESPEARE, A n t o n i u s e n C 1 e o p a t r a (Dr . Edw .
Ing. 0 .35 ; cart. 0 .60
B. Koster)
T.B . Id. D e K 0 o p m a n v a n V e n e t i e (idem) Ing, o .25 ; linnen 0 .40
W.B SHAW, M e v r o u w Warren's B e d r ij f (4 bedrijven) Vertaling
J . A . Simons-Mees
lug. 0.20 ; cart. 0 .30 ; linnen 0 .40
W.B . id. J e k u n t 't n o o i t w e t e n (4 bedr.) Vertaling Ph . G. Gunning
Ing, 0 .30 ; cart. 0.40 ; linnen 0.50
W .B . C a n d i d a (3 bedrijven) . Vertaling M. 's Jacob.
Ing . 0.20 ; cart . 0 .30 ; geb. 0.40
T .B. Id . 0 o r 1 o g s m a n n e n (3 bedrijven) . Vertaling J . Kuylman .
Ing . 0.25 ; geb, 0 .40
T .B . Id . Blanco Posnet's ware gedaante(ibedrijf)Vertaling
J . Kuylman
Ing . 0 .25 ; geb . 0 .40
T .B . Id . T r o u w e n (i bedrijf) . Vertaling J . Kuylman
Ing, 0 .25 ; geb . 0.40
T .B . Id . M a j o o r B a r b a r a (4 bedrijven) . Vertaling Simon B . Stokvis .
Ing . 0 .25 ; geb, 0 .40
W.Bh
id. M e n s c h e n O p p e r m e n s c h. Vertaling Mevr. J . A.
Simons-Mees .
Ing . 0.30 ; cart, 0 .40 geb, 0.50
W.B . SHELLY, P r o m e t h e u s 0 n t b o e i d (A . Gutteling)
Ing. 0 .20 ; cart, 0 .30 ; linnen 0.40
T.B. SHERIDAN, D e R i v a 1 e n (C, van Bruggen) Ing, 0.25 ; geb . 0.40
T .B. Miss SOWERBY, R u t h e r f o r d e n Z o o n (3 bedrijven) Vertaling
J . Kuylman
Ing . 0 .25 ; geb . 0.40
T .B. J . M . SYNGE, D e H e i l i g e n b r o n . Vertaling L . Simons .
Ing. 0 .25 ; geb . 0.40
W .B. OSCARWILDE,SalomeenEen Florentijnsch Treurs p e 1 (Dr. P . C . Boutens)
Cart. 0 .30 ; geb. 0 .40

d . NOORSCHE
W .B . BJORNSON, Boven menschelijke Kracht (Meyboom) .
Ing . 0 .40 ; cart, o .55 ; linnen 0.70
W.B . IBSEN, Steunpilaren der Maatschappij (3e druk) .
Ing, 0 .20 ; cart, 0 .30 ; linnen 0 .40
W.B . Id. E e n P o p p e n h u i s (Meyboom) .
Ing, 0.20 ; cart. 0 .30 ; linnen 0.40
W .B, id . Een Vijand van het Volk (Meyboom) .
Ing. f 0 .30 ; Cart, 0 .40 ; linnen 0.50
W.B, id . Mededingers naar de Kroon (Meyboom)
Ing, 0 .30 ; cart, 0 .40 ; linnen 0.50
T.B . J . SIGURJONSSON, B j e r g E i v i n d e n z ij n V r o u w
(Meyboom)
Ing, 0 .25 ; linnen 0 .40
e . DUITSCHE

W.B . GOETHE, I p h i g i n e i a i n T a u r i s (Dr . P . C. Boutens) .
Ing, 0 .20 ; cart . 0 .30 ; linnen 0 40

W.B

GO,ETHE, F a u s t I (Adams van Scheltema)
Ing. 0 .50 ; cart . 0 .65 ; linnen o .80
W.B . Id . E g m o n d (Jaarsma)
Ing, 0 .30 ; cart, 0.40 ; linnen 0 .50
W.B . HAUPTMANN, D e V e r d r 0 n k e n K l o k (Is . Hen) . Linnen 0 .40
T.B, id. D e W e v e r s . Vertaling Nico v . Suchtelen. Ing. 0.25 ; geb. 0 .40
W.B . FR . HEBBEL, M a r i a M a g d a 1 e n a (L . Landry) . Linnen 0 .40
T.B . Id . J u d i t h (N, v. Suchtelen)
Ingen . 0 .25 ; linnen 0 .40
W.B . HEINRICH VON KLEIST, K a t e v o n H e i 1 b r o n n . Vertaling
Nico van Suchtelen
Ing . 0 .30 ; cart, o.40 ; geb . 0 .50
T . B . ERICH SCHLAIKJER . R i k a van den D o m i n e e . Vertaling
Nico van Suchtelen
Ing, f 0 .25 ; geb, f 0 .40
T . B . ARTHUR SCHNITZLER, M i n n e- s p e 1 (3 bedrijven) . Vertaling
Frans Mijnssen
Ing. f 0 .25 ; geb . f 0 .40

f . FRANSCHE .
T . B. AUGIER en SANDEAU, De S c h 0 0 n z 0 0 n van Mii nheer
Ing. f o.25 ; geb . f o .40
P o i r i e r
T . B. DUMAS en GAILLARDET, D e T o r e n van N e s l e (5 bedr .)
Vertaling Mr, v. Loghem
Ing . f 0.25 ; geb. f 0 .40
W.B . MOLIERE, G e 1 e e r d e D a m e s (W . J . Wendel) .
Ing, f 0.20 ; cart . f 0 .30 ; linnen f 0 .40
W .B. Id . T a r t u f f e, id
Ing . f 0.20 ; cart. f 0.30 ; linnen f 0 .40
W.B, id . D e M i s a n t r o o p, id. Ing . f 0 .20 ; cart. f 0.30 ; linnen f 0 .40
W.B, id. Schelmenstreken van Scapin (B . Wilson) .
Ing, f 0.20 ; cart. f 0.30 ; geb. f 0.40
2e druk .
T. B . EMILEZOLA,De Erfgenamen van Rabourdin(3bedr.)
Ing . f 0 .25 ; geb. f 0 .40

g . RUSS7SCHE.
R. B . MAXIM GORKIEJ, Z o n n e k i n d e r e n Ing, f 0 .50 ; geb, f o .80
R. B . N. W . GOGOLJ, D e R e v i s o r
Ing, f o .50 ; geb, f o .80
R . B . MEREZJKOWSKJOE, P a u 1 I (Annie de Graaff) .
Ing, f o .50 ; geb. f o.80

Voor de verdere Uitgaven onzer Mij .
Wereldbibliotheek, Nederl . Bibliotheek, Tooneelbibliotheek enz . enz . - raadplege men geregeld onze
maandelijksche LOOPMARE en ons half jaarlijksch
NIEUWSJE .
Beide op aanvraag FRANCO en
GRATIS!

