DRAMATISCHE WERKEN.

'Ian de vereischten der wet is voldaan.

Gent, drukkerij C. Annoot-Braeckman.

DRAMATISTE WERKE
DOOR

SLEECKX,
Lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, to Leiden.

ZANNEKIN.
DE ALLEENLOOPERS. — HET SPOOK.
DE GENAAMDE P... — GULDENTOP.
DE VISSCHERS VAN BLANKENBERG.

TWEEDE DRUK.

GENT,
ALGEMEENE BOEKHANDEL VAN AD. HOSTE, UTTGEVER,

Veldstraat, 49.
1881

ZANNEKIN,
DRAMA IN VIER BEDRIJVEN,
MET EEN VOORSPEL.

De eerste druk van dit tooneelwerk verscheen bij Ed. Donne, to Antwerpen, in 1865.

AAN DEN SCHILDER

VAN

DE BANNELINGEN DES HERTOGEN VAN ALVA,

DEN NEER

FERDINAND PAUWELS.

PERSONEN :

NICOLAAS ZANNEKIN.
SER HALEWYN.
NORBRECHT.
ADELHEID.
RIDDER VAN EDEWALLE.
SEGHER JANSSONE.
JACOB PEYT.
JOHAN CRAYE.

FIERENS,
ROMBOUT,

Karels.

BERTULF,

koning van Frankrijk.
LODEWIJK VAN NEVERS, de Jonge, graaf van Vlaanderen.
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Leliaarts.

HUGO VAN MOERBEKE,
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burgemeester,
JACOB BREYDEL, schepen,
DIEDERIK,

WILLEM DE DEKEN,

van Brugge.

LAMBRECHT BALDWYN,
LAMBRECHT BOCKEL,
WALTER RATGHEER,

Klauwaarts.

JAN VAN DUDZEELE,
GOZEWIJN VAN OEDEGEM,
BAVO,
HARMEN,

Poorters van Veurne.

EN GEL,
EEN STADSBODE.
TWEE BAZUINBLAZERS.
KARELS EN POORTERS, VRIENDEN VAN ZANNEKIN, RIDDERS EN
EDELVROUWEN, KNAPEN EN WAPENKNECHTEN, DIENAARS EN
MAAGDEN VAN SER HALEWYN, DE MAGISTRAAT VAN VEURNE,
VLUCHTELINGEN.

VOORSPEL.

DE VERBANNING.
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PERSONEN.
ZANNEKIN.

HOOGSTEDE.

SEGHER JANSSONE.

MOERBEKE.

PEYT.

BAVO.

JOHAN CRAYE.

HARMEN.

FIERENS.

ENGEL.

SER HALEWYN.

EEN STADSBODE.

HAVESKERKE.

TWEE BAZUINBLAZERS.

POORTERS VAN VEURNE, VRIENDEN VAN ZANNEKIN, WAPENKNECHTEN EN KNAPEN VAN SER HALEWYN, KARELS.

Eene straat te Veurne. Houten gevels. Op den voorgrond rechts, eene taveerne met
een uitstekend uithangbord, waarop men leest : In den Karel. Nevens de deur, eene
steenen bank. Links, een hoekhuis met een Mariabeeld. Op het tweede plan, zijstraten.

Op den achtergrond het steen van Ser Halewyn.

EERSTE TOONEEL.
PEYT, alleen.

PEYT. Hij ligt, in eenen mantel gewikkeld, op de bank
te slaten, ,Een knoestige stok nevens hem, — Vlaanderen
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den Leeuw!... Wat walsch is, valsch is!... Slaat dood !
Slaat dood! (Hij ontwaakt, springt op, vat zijn stok en
zwaait dien boven zijn hoofd.) Dood ! Dood aan
de Leliaarts! (Rondziende.) Waar ben ik?... Het is
waar.... VOor drie dagen komt een vreemde mij te
Bergen vinden. Hij fluistert mij de leuze der Karels in
het oor en hescheidt mij in deze taveerne. Hij verzoekt mij eenige makkers mee te leiden en vertrekt,
zonder mij den naam van zijnen lastgever te willen
zeggen... Wie mag deze zijn? Vat verlangt hij ?
Waartoe dit geheim, en waarom juist hier, waar
ik niet veilig ben ?... Om het even : een vriend moet hij
wezen... Sedert gister ben ik hier en heb nog niemand
gezien... Zoo 't eene hinderlaag ware ? (Dreigend.) Bij
Wodan !... (Glimliciiende.) Ben ik dwaas ? Geen ander
dan een Karel, een gildegezel, kan onze leuze weten...
't Is gelijk : er moet een einde aan komen. Alles bewijst
mij, dat het te Veurne voor ons niet deugt.... De
overmoed der edelen, de treurigheid der goede lieden,
(op het steep wijzende) die burchten, werktuigen van
verdrukking, (op het Mariabeeld) die beelden, werktuigen van geestesslavernij, verkondigen het luid. Het
wordt tijd, dat wij naar Bergen terugkeeren : daar ten
minste mogen wij fier het hoofd opheffen, mogen wij
onbevangen spreken.

zANNEKINT.

TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGE,

FIERENS,

FIERENS, aan de deur 4r taveerne.

omzichtig het hoofd buitenstekende.

Hoofdman
PEYT.

Fierens !... Welnu ?

FIERENS.

- Gij zijt alleen ?

PEYT.

Wat wilt gij ?

FIERENS,

buitenkomende •

Ik... niets; doch de

makkers...
PEYT. - Hebben zij niet meer te drinken ?
FIERENS. - Ja wel ; maar....
PEYT, ongeduldig.

Wat verlangen zij ?

FIERENS. - Zij vervelen zich.
PEYT.

- En dan ?

FIERENS. - Zij vragen of zij slechts naar Veurne
gekomen zijn, om in de taveerne te zitten.
PEYT.

- Zij zijn te nieuwsgierig.

FIERENS. - KomAan, hoofdman : stel u in hunne
plaats. Gij moet bekennen, dat het niet genoeglijk is.

PEYT. - Denkt gij, dat het voor mij genoeglijker
Zip ?
FIERENS.

rond te kijken ?

Waarom ons niet toegestaan in de stad
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PEYT.
Om met de Leliaarts slaags te worden,
niet waar ?
-

FIERENS.
Het zou afleiding geven : wij zouden
geduld nemen.
-

PEYT, kortaf.
Gij blijft binnen.. Zoo ik voor
den avond geene tijding heb, verlaten wij de stad.
(Fierens of in de taveerne.)
DERDE TOONEEL.
PEYT, alleen ; daarna JANSSONE.

PEYT.
Zij hebben gelijk : het wordt vervelend.
Het wordt tevens met elk oogenblik gevaarlijker.
(yanssone treedt op langs den achtergrond.) Welke vreugd
voor de Veurner Leliaarts, indien het hun gelukte
de hand te leggen op Jacob Peyt, den hoofdman der
Karels van Cassel, Duinkerke en Winoxbergen !...
Of zij zich zouden haasten hem op te knoopen !...
Gunnen wij hun die vreugde niet. Laten wij hen de
voldoening niet smaken te pochen, dat ik onvoorzichtig
als een kind....
JANSSONE, die zijne laatste z000rden gehoord heeft,
hem op den schouder kloppende. —•••• den wolf ben in
den muil geloopen !
PEYT,

zijn stok opheffende. — Gij zegt ?

JANSSONE,

PEYT,

halflztid. — De Wakende Leeztw !

laat zijn stok zinken.

Wie zijt gij
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Bezie mij : wij hebben elkander Meer

JANSSONE.

ontmoet.
PEYT.
Inderdaad... (Hem herkennende.) Bij Wodan !... Gij !... Gij hier !...

Waar zijn uwe makkers ?

JANSSONE.

PEYT, op de taveerne wijzende. — Dam !
JANSSONE.

--

Kan ik op hen rekenen ?

Als op mij !

PEYT.

Wel..! En nu, luister... (Minder laid.)
Graaf Lodewijk is terug !
JANSSONE.

Ik weet het. Karel de Schoone heeft niet
langer hem in den Louvre durven gevangen houden.
Hij heeft hem als vorst van Vlaanderen erkend, zijne
hulde ontvangen en de aanspraken van Robrecht van
Cassel van de hand gewezen.
PEYT.

Wat gij echter niet weet, is, dat de
Graaf, door den Koning van Frankrijk ons weergeschonken, nog enkel bij name degene is, die naar
Parijs toog, om zijn erfrecht door de Pairs te doen
bekrachtigen.
JANSSONE.

PEYT.

-

Wat wilt gij zeggen ?

Dat de jonge Klauwaart, op wien wij
JANSSONE.
meenden te mogen bouwen, aan het hof van Karel een
Leliaart is geworden
-

PEYT.

Een Leliaart !

JANSSONE.

-

Dat de kleinzoori van Robrecht van
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Bethune met den vijand zijns huizes is verzoend ;
dat de opvolger van den Leeuw van Vlaanderen met
den verdrukker des vaderlands heult; dat de zoon van
den vergiftigden Nevers met de moordenaars zijns
vaders samenspant !
PEYT.

-

Is het mogelijk !

Ha ! Gij dacht, dat de Franschman
hem had losgelaten, wijl hij, voor de houding der
Gememten beducht, de verbittering vreesde, welke
eene langere gevangenschap des Graven zou verwekt
hebben... ! Korn van uwe dwaling terug.... Karel
de Semone heeft aan Lodewijk de vrijheid weergegeven, omdat hij niet meer noodig had hem te bewaken ; hij heeft zijne rechten erkend, omdat hij hem voor
zijne sluwe staatkunde had gewonnen ; hij heeft hem
naar Vlaanderen teruggezonden, ckindat hij zeker was
voortaan in hem een gedwee werktuig van verfransching en onderslaving te bezitten !
JAN SSONE.

PEYT.
wijzen ?

-

-

Doch

zijt gij zeker ?... Hebt gij be-

Oordeel zelf : vooraleer hem te laten
vertrekken, heeft Karel den Graaf van Fransche raadslieden omringd. Onder dezen zijn er vooral twee, die
als gewetenlooze handlangers des Konings te boek
staan en te Parijs zich door hunnen haat tegen het
yolk hebben berucht gemaakt. De eene is die trotsche
Aspremont, die, in den kring der hovelingen van
Philips den Lange, nooit eene gelegenheid liet voorbijJANSSONE.
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gaan, zonder op ons, onze taal, onze zeden te schimpen ; de andere Willem Flotte, abt van Vezelay, noon
van dien Pieter Flotte, gevloekter gedachtenis, die,
ten tijde van ChAtillon, onzen landaard hielp knevelen
en uitzuigen, tot hij te Kortrijk onder de goedendags
onzer Karels viel. Beiden genieten reeds het voile vertrouwen van den zwakken Lodewijk, staan bij hem in
blakende gunst. Welke toekomst hun invloed op den
landsheer ons voorspelt, zult gij begrijpen.
PEYT.

-

Al te wel!

JANssoNn. — En 't is niet al : weinige.dagen vOor
zijn vertrek uit Parijs, heeft de Graaf zich plechtig
verbonden nimmer eenigen eisch te vormen ter wedergave van de steden Rijsel, Doway en Orchies, door
Philips den Schoone zoo trouwloos aan Gwijde van
Dampierre ontstolen!
PEYT.

o Schande !

Eindelijk, reeds wordt van eene verbreking van het handelsverdrag met Engeland gesproken. Om Karel te believen, wil de Graaf roofschepen
naar de Britsche kust zenden en al de Engelsche kooplieden in zijne staten doen aanhouden. Gij ziet welk
lot ons te wachten staat. Binnen kort misschien verlaat Lodewijk ons opnieuw en keert naar Frankrijk.
Zijne Fransche vrouw, zijne Margaretha, ligt hem zoo
nauw aan het hart ! Hij heeft gedurig den mond vol van
hare bevalligheid, en acht al de stonden verloren,
welke hij niet aan hare zijde slijt. Binnen kort dus
JANSSONE.

-
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zijn wij de proof van de roof- en bloedgierige raadslieden, hem door den Koning toegevoegd; van de volkhatende vreemdelingen, door Karel gekozen, om ons met
zettingen en pointing-en te bezwaren, onzen handel en
onze nijverheid te verlammen, onze voorrechten en
vrijheden te besnoeien. Wat zal er van ons schoone
Vlaanderen geworden ?
PEYT.

Wij zijn niet verplicht de verdrukking te

dulden.

Wij te Brugge zeggen hetzelfde. Dan,
JANSSONE.
om met goed gevolg ons tegen die verdrukking te verzetten, dienen wij van nu of onze maatregelen te
nemen. Het is daarom, dat ik u hier bescheidde.

driftig. — Laat hooren : wat doen wij ? Wanneer beginnen wij ?... 1k ben gereed...
PEYT,

Eerst moeten wij
JANSSON E. - Voorzichtig!
alles wel overleggen, en onderzoeken welke krachten
ons ten dien,se staan. Op de edelen valt niet te rekenen. De meesten zijn verstokte Leliaarts, die niets
liever wenschen, dan den Koning in de hand te werken.
Zij zullen zich aan de zijde van Flotte en Aspremont
scharen, in de hoop met hen den buit van Vlaanderen
te deelen, nogmaals op het yolk de nederlaag te
wreken, welke hunne vaderen in de rangen des vijands,
op den Groeninger Kouter, leden. Wat de overigen
betreft, zij zijn den Grave te zeer verkleefd, dan dat zij
onze partij zouden kiezen.
PEYT,

sj5otachtig. -- En Robrecht van Cassel ?... Gij
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steldet vertrouwen in hem, en hij scheen korteling den
Gemeenten genegen.
JANSSONE.
Uit heerschzucht, wijl hij met haren
steun den troon zocht te bemachtigen. Sinds wij ons
echter voor Lodewijk verklaarden, en vooral sinds men
-

hem de heerlijkheden van Cassel, Bergen, Burburg,
Grevelingen, Waasten en Bornhem afstond, is zijne
liefde voor het yolk zeer verkoeld. Moet het ooit tot
eene openlijke vredebreuk tusschen ons en des Graven
gunstelingen komen, dan zal hij vroeg of laat zich
tegen ons keeren.... \'Vij staan dus alleen, kunnen
slechts bij het yolk en de burgerij hulp zoeken; want
ook de geestelijkheid, die vroeger de Klauwaarts begunstigde, heeft sedert lang zich in de armen der Leliaarts
geworpen.
Welnu, des te beter!... Te lang
PEYT, hevig.
reeds heb ik uwe toegevendheid voor adel en klerezij,
uw aanspannen met edelen en papen stiliwijgend gadegeslagen. Thans aarzel ik niet u te bekennen, dat het
mij pijnigde en vernederde. Zoowel de eenen als de
anderen zijn, waren immer onze vijanden, zelfs dan
wanneer zij 't met ons hielden. Ik haat en veracht ze
niet minder dan de Franschen. Ik zou mij den
bijstand schamen, welken zij ons konden leenen, daar
ik overtuigd ben, dat die bijstand nooit belangloos zou
wezen, en heb liever zonder hen te bezwijken, dan met
hen te zegepralen !
JANSSONE.

-

Blijft te bezien wat onze vrienden
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er van denken. Het zal afhangen van de macht, welke
wij kunnen vereenigen. Over welk. aandeel beschikt
gij ?
De Gemeenten van Bergen en Duinkerke
PEYT.
zijn aan ons : geen edelman durft er zich roeren. De
Karels der omstreken zijn als altoos bereid mij te volgen. Spreek, en ik breng u vierduizend knapen, met
stevige goedendags gewapend, en die hel nog duivel
vreezen.
-

JANSSONE.
Te Brugge ook staan onze zaken voortreffelijk : de invloed der Leliaarts is er gering. Te
Aardenburgis onze vriend Lambrecht Baldwyn almachtig; in het land van Ghistel wachten de Karels op
mijn bevel; en in de Vier Ambachten bevinden Walter
Ratgheer en Lambrecht Bockel zich aan het hoofd van
al de gilden. Zij beloven zevenduiz.-nd wakkere strijders.... Hier te Veurne....
-

Kunnen wij niets. De Leliaarts zijn er
PEYT.
meester, evenals te Gent, te IJperen, en te Kortrijk.
-

JANSSONE.

'Vat doet Zannekin ?

Hij bemoeit zich met onze zaken niet.
PEYT.
Sedert den aanslag op zijn gezin, heeft hij al zijnen
moed, al zijne krachtdadigheid verloren.
-

Het spijt mij : hij is dapper en vroed,
daarbij een waar volksvriend. Wellicht konden wij door
hem de Veurnaars tot deelname overhalen.
JANSSONE.

PEYT.

-•

Ik geloof het niet : zij zijn te laag gevallen,

i9
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Zij zien de edelen naar de oogen, en verstouten zich
nauwelijks over het juk to klagen, dat hunne schouders kneust. De Gemeente ligt onder den voet der
franschgezinden. Zelfs hunne Karels zijn ontmoedigd
of onverschillig. Te vergeefs zoudt gij hen willen wakker schudden.
Toch moet ik het beproeven. Ik zal
u niet ontveinzen, dat ik ook met dit doel herwaarts
kwam. Doch het kan g,;vaarlijk worden. Gij zult mij
des noods bijspring'en?
JANSSONE.

PEYT

- Zoolang een onzer overeind blijft, zal men

Been haar van uw hoofd krenken.
JANSSONE.
Ik verwachtte niets minder van u.
(Gerucht in de stra,at rechts.) Men komt... ! Treden wij
binnen : ik wil met uwe makkers kennis maken. (Belden of in de taveerne.)

VIERDE TOONE E L.
BAVO EN HARMEN,

MET ANDERE

POORTERS, langs den

rechter kant.

gram. — Zannekin verbannen !... Bij mijn
heiligen patroon! Dat zal niet...! Nog liever...!
BAVO,

HARMEN.

-- Maar luister toch, Bavo!

BAVO.
Ik luister niet!... Vooraleer Veurne zich
aan zulke ondankbaarheid schuldig make, wagen wij
het uiterste. (Tot de Poorters.) Wat zegt gij?
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Ja, ja! Wij wagen het uiter-

EENIGE POORTERS.

ste !
ANDERE.

-

Zannekin mag niet verbannen worden !

Het ware eene eeuwige schande voor
BAVO.
ons... Een man, die der Gemeente zoo gewichtige diensten bewees...!
-

EERSTE POORTER.
burgerij toonde !

-

TWEEDE POORTER.
dedigde !

Die zich immer den vriend der

-

Die immer onze rechten ver-

HARMEN.
Ik loochen het niet ; doch wat is er aan
te doen ? Niets. Ofschoon hij sedert lang met ons zich
bevredige in stilte te zuchten om den dwang, waaronder wij gebukt gaan, boezemt hij de Leliaarts nog
steeds vrees in. Zijne werkeloosheid zelve vervult hen
met schroom, daar zij niet kunnen aannemen, dat hij
de kalme toeschouwer hunner overheersching zou
blijven, indien hij zich niet bereidde hun te herinneren, dat zij vroeger voor hem beefden. DaarOm willen
zij hem verwijderen ; daarom klaagt Ser Halewyn hem
bij de Leenkamer aan, en eischt zijne verbanning. Gij
vind het schandelijk... Hoe zult gij 't beletten. Geven
niet de Leliaarts de wet in onze goede stad ? Draaft
niet alles op hunne wenken ?... Gij wilt het uiterste
wagen !... Hebt gjj wel eens een raadstnan om uwe
onderneming te besturen ? Hebt gij een aanvoerder?...
Gij hebt geen ; want Zannekin zelf trekt zich uwer niet
meer aan, laat u aan uw lot over,
-

ZANNEKIN.
POORTERS, neerslachtig.
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— Wij hebben geen raads-

man !
ANDERE.

- Geen aanvoerder !

HARMEN. - Ja, indien gij een man aan uw hoOrd
hadt, op wien gij kondet staat maken, die onverschrokken uwe dwingelanden durfde onder de oogen
zien, een man als *Segher Janssone den Bruggeling, bij
voorbeeld, dan... Maar gij hebt geen Janssone.
DE POORTERS.
BAN°,

inct woede.

Eilaas !
—

0, waarorn hebben wij gem Jans-

sone !

't Is zeker hard, zoo schreeuwend een
HARMEN.
onrecht te moeten gedoogen, een rechtschapen medeburger als een boosdoener buiten muren te zien stooten,
binnen welke hij zich den eerbied verwierf van alle weldenkenden ; doch vat wilt gij ? Wij zijn de sterksten
niet. Zijn wij niet dagelijks getuigen van even zwarte,
van nog zwarter misdrijven ? Nfoeten wij niet zonder
morren verdragen, dat men de Kastelnije met Fransche
ambtenaars overstroomt, en dat onze Leliaarts zich
met de zetters en pointers des Konings en des Graven
vereenigen, om ons tot den bedelzak te brengen ?.. Zijn
wij soms niet verplicht stilzwijgend ware gruwelen te
laten voltrekken ?. . VOor veer Lien dagen werd de
werkplaats van Godevaart den wapensmid door de lieden van Hugo van Moerbeke overrompeld en ledig
geroofd, alleen wij1 de brave poorter zich had verstout
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van hunnen meester de betaling te eischen van een
borstharnas, voor jaar en dag geleverd... De verledene
week werd de woning van den Karel Frerik, te Bulscamp, door de soldeniers van vrijheer van Haveskerke
uitgeplunderd en in brand gestoken, omdat de huisman
'hen wilde beletten hem zijn eenig koebeest te ontvoeren... (Fluisterend.) Gister eindelijk, deed Ser Halewyn
(hij wijst op het steen) den zoon van Lieven Korthals, te
Zoutenaaie, voor de deur zijns vaders opknoopen, wijl
de moedige jongeling zijne zuster dorst verweren,
welke de Leliaart onder de oogen harer ouders zocht
te schaken!
ALLEN.

-

Afschuwelijk !

HARMEN. - 0, zoo 't mogelijk ware den overmoed
der edelen en den moedwil hunner trawanten te beteugelen, de oude Harmen zoude zich wel wachten u voorzichtigheid aan te raden. Hij zou de eerste zijn, om u
tot weerstand aan te sporen. Hij was eens de krijgsmakker van Eustaas Sporkyn, en streed te Kortrijk met
Breydel en de Coninck. Zijne haren zijn vergrijsd,
zijne leden verstramd ; doch het hart klopt hem nog
warm in den boezem, en zijn arm bezit nog kracht
genoeg, om de strijdbijl te zwaaien. Dan, er is geene
mogelijkheid ons lot te verbeteren... De Veurnaars
zouden uwen oproep niet beantwoorden. Er hoeft eene
machtiger stem dan de uwe, om hen uit den sluimer
te wekken. Zij zouden u alleen den toorn der edelen
laten trotseeren (Yanssone treedt onbemerkt uit de taveerne,
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begeeft zich naar den achtergrond, en beluistert het
gesfirek.) Daarom zijn wij gedwongen van den nood
eene deugd te maken, betere tijden af te wachten en
met de verbanning van Zannekin, als met zoovele
andere baldaden, geduld te nemen.
VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

ENGEL,

MET EENE TWEEDE GROEP

POORTERS,

uit de straat links ; JANSSONE, op den achtergrond.

kontt al sfirekende op. — Ziehier
ik heb
geheel het voorval van mijn gevader Ivo, wiens broeder Walter destijds bij hem in dienst was... Zannekin
was den edelen een doorn in 't oog, wijl hij bij elke
gelegenheid als voorspreker des yolks optrad, en zich
niet ontzag den machtigsten Leliaart voor het gerecht
te dagen, als hij 't verdiende. Het verbitterde hen te
meer, daar zij hem niet openlijk konden aanvallen : zijn
invloed was groot, groot het getal zijner vrienden. Des
besloten zij hunne woede te verkroppen en een gunstig
oogenblik af te wachten, om hem van eene gevoelige
zijde te treffen. Dit oogenblik kwam. De vischhandel
van Zannekin was tom veel uitgebreider dan thans :
hij had twaalf pinken op zee. Zekeren dag had hij
zich naar Nieupoort begeven, om bij de aankomst van
ettelijke zijner schuiten aanwezig te zijn. Eerst tegen
den avond keerde hij naar Veurne terug. Hij had nog
de stad niet bereikt, als zijne lieden hem huilend, en
ENGEL,

handenwringend te gemoet traden... Snikkend meidden
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zij hem, hoe vermomde Leliaarts van zijn afwezen
hadden gebruik gemaakt, om zijne woning binnen te
dringen, zijne dienaars te knevelen, zijne jonge vrouw
en zijn driejarig zoontje gevankelijk weg te voeren !
ALLEN.

-

De snoodaards !

Ga voort, Engel.. Hoe vernam Zannekin
het verpletterende nieuws ?
BAVO.

-

Als een man... Geene spier vertrok zich
in zijn wezen; geen traan parelde in zijn oog. Hij borst
niet in woede los, sprak geen enkel woord. Alleen
bemerkte men, dat hij bleek werd als een lijk, tot
bloedens op zijne lippen beet en de vuisten balde...
Zoo snelde hij binnen... Het was, gelijk de dienaars
hadden gemeld : vrouw en kind waren verdwenen...
Toen eerst _scheen hij de ramp in al hare uitgestrektheid te bevroeden, toon de zich gade en vader, weende,
vloekte de roovers, en zwoer hun eeuwigen haat.
ENGEL.

BAVO.

-

-

En dan... ?

ENGEL.
En dan... Tevergeefs poogde hij geroofden en roovers op te sporen ; geen mensch, die hem
van hen tijding kon geven... Sedert heeft Zannekin
van de verdediging des yolks afgezien, en zijn de
Leliaarts ons boven het hoofd gewassen.
-

Zoodat hij nooit geweten heeft wie den
roof pleegde, waar de moeder en het kind gebleven
waren ?
BAVO.

ENGEL.

-

Nooit !

ZANNEKIN.
JANSSONE.
ALLEN,
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Gij bedriegt u!

hem bemerkende. — Een vreemde !

JANSSONE,

vooruittredende, langzaam en met nadruk.

Acht dagen later ontving Zannekin eene boodschap
van zijne vrouw. Zij ontbood hem te Pervijse, in de
but van eenen laat. Zij was zeer ziek, liet zij zeggen :
hij moest zich haasten, Wilde hij haar nog levend vinden. Zieltogend noemde zij hem den roover... Het was
Ser Halewyn.
ALLEN.
BAVO.

- Nogmaals Ser Halewyn

Hij is dan een duivel !

JANSSONE. - Men had haar naar een verwijderden
burchts des Leliaarts gevoerd, zes dagen gevangen gehouden en vele mishandelingen doen ondergaan. Eerst
den zevenden dag had men haar in vrijheid gesteld.
Toen had zij, ziek en zwak, beproefd naar Veurne terug
te keeren. Onderweg hadden de krachten haar begeven,
en zij was onmachtig tegen een boomstam neergezonken. Daar had de laat van den heer van Pervijse
haar opgenomen, om haar naar zijne but te dragen...
Wat haar kind betreft, zij wist niet water van geworden
was. Bij hare komst op het kasteel had men het van
haar gescheiden. Zij vergat hare smarten, haar naderenden dood, om Zannekin te bezweren naar den kleine
te vernemen, niet te rusten, vooraleer hij den armen
knaap had opgespoord, en liever 'de wraak dan het
pand hunner liefde op te geven... Plechtig beloofde

26

DRAMATISCHE WERKEN.

het Zannekin. Een uur later herhaalde hij bij haar lijk
eene belofte, welke hij tot nog toe onvervuld moest
laten.
BAVO.

-

En Halewyn leeft !
...werd niet gestraft !

ENGEL.

Zannekin heeft hem niet tot weergave
HARMEN.
van zijn zoon gedwongen !
Wilt gij vveten waarom ?... Ik ga 't u
zeggen : omdat zij, wien Zannekin gestadig hulp verleende, hem verlieten, toen hijzelf hulp behoefde!...
Getrouw aan de belofte, welke hij der stervende deed,
verbeet de diepgekrenkte echtgenoot, de radelooze
vader heldhaftig zijne woede. Hij ging tot Halewyn en
vernederde zich tot smeeken, om zijn zoon weer te
krijgen... Hij werd met smaad afgewezen.... Alsdan
wendde hij zich tot het gerecht. Hij hoopte zijn billijken eisch door het yolk van Veurne te zien ondersteunen.. IJdele hoop ! (Met kracht.) Datzelfde yolk, welks
rechten hij handhaafde, voor hetwelk hij zich den haat
der Leliaarts op den hals haalde, was laf genoeg om
hem alle steun te weigeren !
JANSSONE.

-

EENIGE POORTERS.
ANDERE.
hebben !

-

Laf !... Hij noemt het volk laf !

Hij zegt, dat wij Zannekin begeven

BAVO, driftig. — Hij zegt de waarheid!... Wij
waren, wij zijn lafaards !... Onze schuld was het,
indien Zannekin niet werd gewroken, Halewyn niet

ZANNEKIN.
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gestraft... ! Onze schuld is het, indien Zannekin thans
met verbanning wordt bedreigd, indien de Leliaarts
voortgaan, onder onze oogen hunne schelmstukken te
plegen !
En nochtans, hoe gemakkelijk ware
JANSSONE.
het u niet perk en paal aan die schelmstukken te stellen, het juk of te schudden? Uwe dwingelanden zijn
slechts weinig in getal. Wat hen sterk maakt, is uwe
lijdzaamheid. Weest wat gij vroeger waart, en zij
zullen voor u verdwijnen, als stof voor den wind, als
dorre herfstbladeren voor den adem des winterstorms.
Wat zegde ik u ?
BAVO, tot eene groeft j5oorters.
ENGEL, tot eene andere. — Die vreemde spreekt verstandig : onze onderworpenheid alleen maakt hen stout
en machtig !
-

DE POORTERS, opgewonden. — Zeer verstandig!...
Als wij willen, zullen zij verdwijnen !
HARMEN,

verzoenend.

BAVO.

Welaan !... Volgen wij zijn mad ! Zijn wij

-

Vrienden !

als vroeger !
Helpen wij Zannekin ! — Toonen wij, dat
wij geene lafaards zijn !
ALLEN.

-

HARMEN.

-

Vrienden !...

Laten wij Zannekin niet bannen. Gaan wij
de Leliaarts te lijve!
BAVO.

ALLEN.
Gaan wij !... Gaan wij ! (Woelige beweging. De Poorters staan gereed om in wanorde te ver-
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trekken. Eensklaps gaat de poort van het steep open Ser
Halewyn , Moerbeke, Haveskerke en Hoogstede treden op,
ver gezeld van Knapen en W apenknechten.Plotselinge stilte.)
ZESDE TOONEEL.
SER HALEWYN, MOERBEKE, HAVESKERKE.
HOOGSTEDE, KNAPEN EN WAPENKNECHTEN.

DE VORIGEN,

op den achtergrond.

Wat willen
die dorpers ?... Wat beteekent dit rumoer ?... Sedert
wanneer verstout zich het grauw vOor onze steenen
zijnen roes te komen uitrazen ?... (Tot de W apenknechten.) Drijft de schreeuwers uiteen...! Zij mogen elders
gaan tieren.
SER HALEWYN,

DE KNAPEN EN WAPENKNECHTEN.
Plaats ! Maakt
plaats ! — Ruimbaan, dorpers !
Voort, laten ! Voort !
Pakt u weg! (Zij jagen de Poorters weg, die verschrikt
-

langs de twee zijstraten henensftoeden. yanssone alleen

b 1 i if t )
Peyt zegde 't wel : het yolk
JANSSONE, ter zijde.
van Veurne is te laag gevallen.
EEN WAPENKNECHT, tot yanssone. — Plaats !...
Ruimbaan !... Voort !
JANSSONE,

de hand aan zijn gordelmes.

Onbe-

schofte !
SER HALEWYN, met de overigen naar voren. — Waarom u niet verwijderd, als ik 't beveel ?
JANSSONE,

fier. — Orndat mijne stadgenooten niet

ZANNEKIN.
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gewoon zijn zich door uws gelijken als honden te laten
wegschoppen... Ik ben een vrije Vlaming, een poorter
van Brugge : gij hebt mij niets te bevelen.
MOERBEKE, tot Ser Halewyn. Waarde Heer, ziedaar
een haan, die stouter kraait dan onze Veurner kuikens.
SER HALEWYN, met minachting. — Een poorter van
Brugge Wellicht een volgeling van Janssone, den
onbeschaamden volksverleider, die onzen vrienden
wetten durft voorschrijven, in afwachting dat hij er den
genadigen Heer Grave stelle... Zijne lompe taal alleen
zou hem verraden. (Tot de Wapenknechten.) Vat hem
aan en sluit hem in den kerker van het steen. Wij
zullen zien, of zijn Janssone hem zal bevrijden.
JANSSONE.

Mij aanvatten, mij !

HAVESKERKE, tot de Wapenknechten,
gij, bloodaards ?
JANSSONE,

Wat draalt

zijn mes trekkende. — De eerste, die mij

nadert, is des doods !
De dorper vermaakt mij. Ik ben
MOERBEKE.
benieuwd, of hij tot het einde op denzelfden toon zal
zingen.
--

SER HALEWYN.

-

Vat aan, zeg ik !

Vat aan ! (De Wapenknechten drin gen
HOOGSTEDE.
op Yanssone aan, die zachtjes naar den ingang der
taveerne deinst. Oft het oogenblik dat hij deze bereikt en
wil naar binnen roeften, verschijnt Zannekin.)
-
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ZEVENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

ZANNEKIN, JOHAN CRAYE
langs den achtergrond..

EN

VRIENDEN,

ZANNEKIN, zich tusschen yanssone en de W apenknechten plaatsende. — Terug!... (Hij vat een der Wapenknechten bij den schouder en slingert hem van zich.)

DE EDELEN.
JAN3SONE,

-

Zannekin !

ter zijde. — Zannekin !

ZANNEKIN, tot de Edelen. — Het is u niet genoeg
Veurne te onderslaven; gij schijnt nog de Gemeente te
willen onteeren en haar den alouden roem van gastvrijheid rooven.
En gij schijnt niet te willen verSER HALEWYN.
leeren de rol van schutsheer des gepeupels te spelen.
-

Dank het der lankmoedigheid des geZANNEKIN.
peupels, dat gij ons hoonen kunt. Zonder die langmoedigheid kroopt gij voor de gehoonden in het stof.
-

Tot nog toe zijn het de gehoonden,
SER HALEWYN.
die voor ons in het stof kruipen.
-

Zij hebben ongelijk : wie zich voor u
ZANNEKIN.
vernedert, verdient uwen smaad. Een Klauwaart zou
nooit mogen vergeten, dat gij geene Vlamingen, dat
gij bastaards zijt, tot alles behalve edelmoedige handelingen in staat, en even spoedig gereed om uwe land-.
genooten te kwellen, als om het vaderland voor de
gunst des vreemdelings te verkoopen.
-

ZANNEKIN.
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HAVESKERKE, HOOGSTEDE, EN MOERBEKE,

dreigende.

Nietswaardige !
JOHAN CRAYE EN DE VRIENDEN,

insgelijks. — Bas-.

taards!
SER HALEWYN, tot de Edelen. — Laat, Heeren...
Bezoedelt uw zwaard niet met hun onzuiver bloed.
Ons wacht eene gewisser wraak. Begeven wij ons naar
de Leenkamer. Het is de laatste maal, dat hij ons in
den weg treedt !
Naar de Leenkamer! (Zij verwijderen
DE EDELEN.
zich, met de Knapen en Wapenknechten, langs den rechter
kant.)
-

tot de vrienden. — Volgen wij hen op
het spoor ! Onze tegenwoordigheid zal misschien het
yolk om zijne ondankbaarheid doen blozen. (Tot Zannekin.) Tot straks ! (Af met de V rienden.)
JOHAN CRAYE,

ACHTSTE TOONEEL.
ZANNEKIN

EN

JANSSONE.

Heb dank ! Zonder u smachtte ik in
JANSSONE.
den kerker van Halewyns steen.
Rampzalig land, waar een burger
ZANNEKIN.
tegen de willekeur eens edelings hulp noodig heeft,
waar een edeling een burger zonder vonnis kan in
boeien slaan !
JANSSONE.- Nog heerschen de Leliaarts door gansch
Vlaanderen niet! Nog zijn er in Vlaanderen oorden,
-
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wier bewoners hunne voorrechten en vrijheden weten
te handhaven !
ZANNEKIN. Denkt niet, dat mijne stadgenooten immer bet hoofd bogen voor hen, die zich tot hunne
meesters hebben opgeworpen. Er was een tijd, dat de
poorter van Veurne geen anderen meester kende, dan
God en den Graaf, die getrouw zijnen eed naleefde.
JANSSONE.

-

Die tijd zal weerkeeren !

Ik durf het niet hopen. De Veurnaars
ZANNEKIN.
zijn reeds zoo lang aan het juk gewend, dat zij hunne
vernedering niet meer gevoelen. Nauwelijks had de
Groeninger Kouter het bloed der helden van Kortrijk
gedronken, of onze Leliaarts konden opnieuw het
hoofd opsteken ; en nog was het noodlottige Tractaat
van Ongerechtigheid door graaf Robrecht niet bezworen, als zij reeds weer den boventoon voerden. Sedert
groeide hunne macht gestadig aan, kwamen zelfs de
zonen van vele der dapperen, die te Kortrijk vielen,
hunne rangen versterken. Ook weegt hun bestuur zwaar
op onzen nek. Te vergeefs hebben wij gepoogd het juk
of te schudden !... Het yolk, dat wij wilden bevrijden,
heeft door zijne lauwheid onze pogingen yerijdeld :
zijne voorstanders zijn de slachtoffers geworden van
hunne vaderlandsliefde, van hunnen vrijheidszin !
JANSSONE.
Dewijl zij te veel op eigen krachten
en op den bijstand eener kortzichtige menigte boogden ;
dewijl zij vergaten, dat heden, gelijk ten tijde van
-

ZANNEKIN.
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Gwijde van Dampierre, de redding des vaderlands in
de vereeniging der Gemeenten, in het verbond der
Karels en Poorters moet gezocht worden. Ziedaar wat
de Klauwaarts elders, wat zij vooral te Brugge begrijpen. Ook zijn wij er machtiger dan ooit, wagen de
Leliaarts het niet ons te trotseeren.
Te Brugge !... Gij zijt van Brugge,

ZANNEKIN.

kent Janssone ?
JANSSONE,

glimlachende.

Hij is mij een vriend,

meer dan een vriend.
ZANNEKIN, met warmte. —0 , laat mij uwe hand drukken, laat mij de hand drukken, welke die van Janssone
gedrukt heeft ! Zeg hem, dat Zannekin hem liefheeft,
zonder hem te kennen ; dat hij hem eerbiedigt, bewondert....
JANSSONE.
Gij eerbiedigt, bewondert hem....
Waarom u niet met hem verbonden?
-

Wat zoude het helpen ? De Veurnaars
ZANNEKIN.
zijn doof geworden voor de taal der vrijheid, en Brugge
ligt verre van hier : Janssones arm zou niet tot aan
onze muren reiken... En toch, wie ben ik, om aan een
verbond met hem, den veelvermogenden volksman, te
denken? Mijn invloed is te niet. Te nauwernood zijn
mij in mijn ongeluk eenige vrienden trouw gebleven, te
zwak, om mij eene nieuwe vervolging, eene verbanning
te sparen.
-

JANSSONE.

-

Eene verbanning !... Het is dus waar ?
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Al te waar. Niet tevreden mij in den
poel van jammeren te hebben gestort, waarin ik sedert
twaalf jaren krachteloos mijn vergiftigd leven voortsleep, willen mijne vijanden de maat van mijn lijden
doen overloopen. Na mij het duurbaarste, wat ik op
aarde bezat, te hebben geroofd, willen zij mij mijne
schuilplaats onder het dak mijner vaderen rooven, mij
als een boef uit de stad jagen, waar ik als kind en als
knaap, als man en als varier, gejuicht en geweend heb;
mij de plek ontzeggen, waar ik geboren ben, waar ik
hoopte te sterven !
ZANNEKIN.

-

En gij zoudt weigeren u met Janssone
te verstaan, om de Leliaarts te verdrijven, het vaderland te verlossen?
JANSSONE.

-

Waartoe zou mijn steun hem dienen?
ZANNEKIN.
Ik vermag in Veurne niets. Het yolk weet niet eens
meer, dat ik voor hem streed, dat ik voor hem lijd.
-

JANSSONE.

-

Maar... indien hij u wraak beloofde?

ZANNEKIN, met drift. — Wraak !... Wraak, hebt gij
gezegd !... Ik zou gewroken worden !.. De werkers
van mijn leed zouden de straf hunner wreedheid ondergaan !... (Weder weemoedig.) Maar neen, ik versprak
niet eerder aan de wraak te denken, dan... (Het hoofd
oprichtende.) Kunt gij, kan Janssone mij mijn kind
weergeven?
JANSSONE.

Misschien!

ZANNEKIN, in vervoering.

Wat hoor ik..! Hij

ZANNEKIN.
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zou...! Ik zou mijn zoon weerzien, aan mijn hart
drukken !... Ik zou de belofte, aan zijne moeder gedaan,
kunnen vervullen !... Hem haren naam leeren zegenen !... o God, het ware te schoon !... Het kan niet
zijn !... Het is een droom ! Niet waar, dat het een
droom is, waarop een nog wreeder ontwaken gaat volgen ?... Doch neen... antwoord niet, wek mij niet, ik
smeek u!... Of zoo gij spreekt, zeg dan, dat het waarheid is... Herhaal, dat hij mij mijn zoon, mijn lieven
Hendrik zal doen weervinden !
Hij zal u althans het middel verschaffen den roover tot bekentenis te dwingen... Hij
zal u helpen uwe Bade wreken, en tevens het vaderland voor ondergang, schande en slavernij behoeden !
JANSSONE.

•

(Met vastheid.) Welnu, zieHij zal
ZANNEKIN.
hier mijne hand... Ik wil met hem mij verbinden, den
heiligen strijd voor recht en vrijheid strijden... Voer
mij tot hem : hij beschikke over mij... Mijn arm, mijn
hoofd stel ik tot zijnen dienst, indien hij op zijne
beurt het woord wil houden, dat gij mij gaaft.
JANSSONE.

Ik zweer het u !

ZANNEKIN.

Voer mij tot hem !... Wanneer zal ik

hem zien ?
Eerder dan gij denkt... Vaarwel ! (Hij

JANSSONE.

wil zich vermijderen.)
ZANNEKIN.
JANSSONE,

-

Waar vind ik u weer ?
Hier !
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ZANNEKIN. — Wie

Zijt gib ?

JANSSONE.
Ik zegde 't u : Janssones beste vriend,
een echt Klauwaart.

ZANNEKIN. Uw

naam ?

JANsSONE. — Gij zult hem vernemen, vooraleer wij
Veurne verlaten. (Af in de taveerne.)

NEGENDE TOONEEL.
ZANNEKIN, alleen.

hem nastarende.
Wie is hij?... Ik
zal het vernemen, vooraleer wij Veurne verlaten...
Janssones vriend !... Zoo hij mij misleidde ?... Onmogelijk... Die fiere houding, die mannelijke taal, die
vurige blik, waaruit de liefde voor het vaderland, de
haat tegen Vlaanderens vijanden bliksemt... Neen, hij
kan Been bedrieger wezen !... Hij moet inderdaad een
echt Klauwaart, een waardig burger zijn !... Hij zal
mij tot Janssone voeren.... Janssone zou mij tot
vriend worden... Hij ook zou mij mijn noon helpen
vinden...! 0 ja, het ware te schoon. De vreugd des
weerziens zou mijn veeljaarig lijden te ruim vergelden. (Beangstigd) Twaalf jarenzijn in smarte henengevloden... 1)e knaap, die eens op mijne knieen speelde,
in wiens oogen zich de reine ziel der aangebeden moeder weerspiegelde, die knaap zou thans een jongeling zijn... Indien ook hij onder de mishandelingen
der roovers bezweken ware !... Indien de dood hem
ZANNEKIN,

ZANNEKIN.

met zijne moeder hadde vereenigd !... Groote God !...
(Bedaard.) Neen, hij leeft !... Ik gevoel het aan de kloppingen mijns harten, aan de liefde, welke ik hem toedraag... Ik ben zeker, dat ik hem zal weer ontmoeten.
(Poos.) Edoch, twaalf jaren!.. Het is lang. Wat al
kwaad heeft men in zijne jeugdige ziel kunnen prenten... Zoo men hem zijne medeburgers, zijn vaderland had leeren versmaden,.. mijn naam vloeken!
Zoo men een Leliaart van hem gemaakt had ?...
Het ware gruwelijk!... Neen, God is rechtvaardig!...
Hij heeft mijne droefheid, mijne tranen gezien : hij
zal medelijden hebben met mij.. Hij zal mij hem weerschenken, waardig van mij, waardig van den engel,
die hem mij baarde !
TIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

JOHAN CRAYE

EN DE

VRIENDEN, longs

de redder zijde.

ellendigen !... Hoe zij zegepraalden !... Hoe zij juichten om de ijdelheid onzer
pogingen !... En het yolk !... Hoe laf het in het vonnis
toestemde!.. Vloek over hem !... Het verdient zooveel
haat en verachting, als zijne dwingelanden. (Tot Zannekin.) Waarde neef!..
JOHAN CRAYE.

ZANNEKIN.

Dus.... gebannen ?

JOHAN CR AYE. -

bereikt.

Uwe vijanden hebben hun duel
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En van al de degenen, voor wie ik
mij aan den wrok der Leliaarts blootgaf, heeft geen
een woord te mijner gunste uitgebracht?
ZANNEKIN.

-

Beschuldig hen niet alien. Nevens
JOHAN CRAYE.
de bloodaards, welkevoor de edelen knielen en schaamteloos hunnen voorspreker verloochenen, hebben wij
lieden bemerkt, die van de ondankbaarheid hunner
makkers gruwden, hunne tranen met die uwer vrienden
men ;den en, de razernij in het hart, uw vonnis hoorden
uitspreken. Anderen konden hunne woede niet verkroppen, en hieven, trots de dreigende gebaren der
Leliaarts, den lof uwer daden aan. Bavo, de touwslager, en Engel, de mersenier, riepen luid, dat men u
boosaardig en valsch betichtte, dat Veurne u veeleer
dank verschuldigd was... Men liet hen niet eindigen.
Het geschreeuw van Halewyn en zijne handlangers
verdoofde hunne stem, die misschien het yolk tot
inkeer zou gebracht hebben.
ZANNEKIN.
En tot wanneer gunnen de Veurnaars
mij tijd om het stof van mijne voeten te kloppen en
elders eene schuilplaats te zoeken ?
-

JOHAN CRAYE.
Tot dezen avond. Indien gij na zonnenondergang u nog binnen onze muren bevindt, zult
gij als banbreker beschouwd worden.
-

ZANNEKIN.
Hunne ondankbaarheid overtreft mijne
verwachting. (Tot de Vrienden.) Gij weent... Waarom
weent gij? Gij moest u veeleer verblijden en mij geluk
wenschen, daar ik niet langer van de snoodheid uwer

ZANNEKIN.

Y).

verdrukkers, van de vernedering der Gemeente zal
getuige zijn. (Tot Yohan Craye.) Gij ook, Johan Craye..?
Droog uwe tranen. Hoe dikwijls hebt gij mij gezegd,
dat de tegenspoed groote zielen loutert, en dat laaghartigen alleen voor de slagen van het noodlot
zwichten. Meer dan ooit wil ik u 't bewijs leveren,
dat uwe troostredenen mij steeds duurbaar zijn. (Tot
de Vrienden.) Nogeens, weent niet om mij; weent
liever om uzelven, gij, die bier blijft en u dagelijks
door het slijk van Veurnes verworpenheid moet laten
bespatten. (Gedruisch en verwarde kreten in de straat
rechts.) Dit gerucht..?
JOHAN CRAYE. Ik bid u, vertoeven wij niet langer
op deze plaats. Men nadert, het is de Stadsbode, gelast het vonnis aan de straathoeken of to lezen. (De
V rienden omringen Zannekin en voegen zich bij yoltan
Craye, om hem to verwijderen.)

Vreest niet, vrienden. Gij ziet het: ik
ben kalm. Ik wil ook den droesem van den bitteren
kelk drinken, op dat de haat zich in mijn binnenste
tot een vuurberg ophoope en zijne uitbersting eenmaal
ontzettender zij.
ZANNEKIN.
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ELFDE TOONEEL.
DE STADSBODE MET TWEE BAZUINBLAZERS,
SER HALEWYN, HAVESKERKE, MOERBEKE, HOOGSTEDE, KNAPEN EN WAPENKNECHTEN ; BAVO,
ENGEL EN HARMEN MET ANDERE POORTERS, langs den

DE VORIGEN,

rechter kant.

(De Stadsbode plaatst zich aan den hoek der straat,
links, order het Alariabeeld, tusschen de twee Bazitinblazers ; de Edelen, Knafien en Wapenlmechten, aan
denzelfden kant; Bavo, Harinen, Engel, met de overige
Poorters, in het midden van het tooneel; Zannekin met
yoltait Craye en de Vrienden, rechts. Bazuingeschal.)
DE STADSBODE, lezende. — « Het zij kond gedaan,
opdat men het wete... Nademaal Nicolaas Zannekin,
ingezeten en geboren poorter van Veurne, herhaalde
reizen de rust der Gemeente heeft zoeken te storen;
nademaal hij voortgaat de handelingen der overheid
te laken en de burgers tegen elkaar op te ruien;
nademaal hij bij elke gelegenheid eerzame poorters
aanrandt en beleedigt, welke het welzijn, den voorspoed en luister onzer goede stad beoogen : zoo
hebben de baljuw, landhouders, schepenen en keurheeren der Kastelnije van Veurne, in eigen naam en
in naam der Gemeente, besloten als volgt: de genaamde
Nicolaas Zannekin wordt van heden of van zijne
poorterij en al zijne burgerrechten vervallen verklaard
en ten eeuwigen dage gebannen. Verbod aan eeniegelijk hem huisvesting te verleenen, op straffe van boete
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en huisbrand ; verbod aan hemzelven zich na zonnenondergang nog op het grondgebied van VeurneAmbacht te vertoonen, op pene van als banbreker
beschouwd en aan den lijve gekastijd te worden. —
In name der Wet en der Gemeente zij het aldus !
DE EDELEN, juichende.
Zij het aldus ! — Zij het
aldus ! — Hij ruime de stad !
Hij vertrekke !...

Schande over ons !
Schande over
Veurne! (De Stadsbode verwijdert zich met - de Bazuinblazers langs den achtergrond. Eenige oogenblikken later
hoort men in de verte hem nogmaals het vonnis aflezen.)
POORTERS.

tot Zannekin.
Gij ziet, dat het_
yolk van Veurne nog niet geneigd schijnt u uit het
stof te heffen.
SER HALEWYN,

—

Ik zie, dat de arme gemeentenaars
nog het bewustzijn hunner macht niet hebben weergekregen.
ZANNEKIN.

Leg liever, dat de Veurnaars de
SER HALEWYN.
bewustenis uwer onwaardigheid niet verloren hebben.
—

DE VRIENDEN VAN ZANNEKIN.

—

Ellendeling!

Gij schaamt u niet nogmaals den
JOHAN CRAYE.
hoon bij het schreeuwendste onrecht te voegen !
—

Bedaart, vrienden. De onverdiende
straf onteert slechts den gewetenloozen rechter. De
laster valt op den lasteraar terug en verplettert hem
onder zijne eigen eerloosheid. Eenmaal zal zijn boon
ZANNEKIN.

—

hem bloedige tranen kosten, gelijk eenmaal zijne
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misdaden hem en de zijnen zullen ten verderve strekken.
Gij zijt
MOERBEKE, spottend tot Ser Halewyn.
verwonnen!... Het was fluks de laatste maal niet, dat
hij u in den weg trad.
Waarheen thans ?...
SER HALEWYN, tot Zannekin.
Zijzelven, die gij beweerdet to verdedigen, jagen u weg
als een melaatsche.... Waarheen ?... Wie zal u eene
schuilplaats verleenen ?
TWAALFDE TOONEEL.
DE VORIGEN, JANSSONE,

can de deur der taveerne.

Ik kom hem eene schuilplaats,
Ik
eene eervolle schuilplaats aanbieden
JANSSONE.

DE POORTERS.

-

De vreemde !

Gij !... De schuilmet verachting.
plaats zal des gastheers en des gasten waardig zijn.
SER HALEWYN,

De stulp van ergens een schamelen
MOERBEKE.
Karel !.. Het kot van ergens een eigenhoorige !
-

In name van den raad en het
yolk der Gemeente Brugge, bied ik u, Nicolaas Zannekin, het burgerrecht in onze doorlu,chtige stad, met al
de voordeelen aan den titel van Brugschen poorter
verbonden !
JANSSONE,

plechtig.

Bij de hel !

SER HALEWYN.
DE EDELEN•

-

-

Brugsch poorter !

ZANNEKIN, verrukt.

— Het burgerrecht aan mij !..,
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Ik... burger van Brugge, van de eerste stad Vlaanderlands !... Maar wie, wie zijt gij dan...?
JANSSONE.
Wie ik ben ?... Een man, die zich
gelukkig acht door zijne medeburgers gelast te zijn
een van Vlaanderens edelste zonen de hulde te brengen
eener vrije Gemeente !.. Een Vlaming, die fier is zich
den vriend te noemen van den banneling der Veurner
Leliaarts Wie ik ben ?... Segher Janssone ! (Algemeene verbazing. De Poorters jubelen; de Leliaarts zijn
woedend. Zannekin valt yanssone weenend om den hals.)

DE POORTERS. -- Heil Brugge !... Heil Janssone !
Si,,R HALEWYN, zijn z ►aard trekkende. — Janssone !...
Gij zijt Janssone !... Niet te vergeefs zult gij u in ons
midden gewaagd hebben... Op u willen wij de vernedering der Brugsche edelen Nvreken !
DE EDELEN, insgelijks.
Wreken wij de Brugsche
edelen!
Wreken wij onze vrienden ! (Zij dringen op
Yanssone aan.)
zich naar de taveerne wendende, net krach,tige stem. — Aan mij !... De Wakende Leeuw !
JANSSONE,

DERTIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

PEYT, FIERENS

EN DE KARELS,

PEYT, FIERENS EN DE KARELS.

uit de taveerne.

Vlaanderen den

Leeuw! Dood aan de Leliaarts !
DE POORTERS.- Dood aan de Leliaarts! (W orsteling.
Ser Halewyn, de Edelen,Knapen en W apenknecitten wijken
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naar den achtergrond en verdwijnen in het steen, terwiji
de Karels en Poorters hen met de geroefien : Vlaanderen
den Leeuw!... Dood aan de Leliaarts ! vervolgen.)

VEERTIENDE TOONEEL.
EDELEN, KNAPEN EN WAPENKNECHTEN.

DE VORIGEN, ZONDER DE

ZANNEKIN. Houdt op, vrienden!.. Houdt op, indien
gij mij, indien gij het vaderland lieThebt ! (Op de stem
van Zannekin, komt het yolk tot bedaren en omringt hem.)
Nog is de dag der wedervergelding niet aangebroken;
doch hij nadert... Mijne verbanning zal het sein uwer
bevrijding worden... Ik vertrek, ik verlaat u, om ze te
bespoedigen...!
-

Heil Zannekin!... Heil Janssone!
DE POORTERS.
(Tafereel. De Poorters verdringen zich rond Zannekin en
yanssone, om hun de hand te drukken: eenigen juichen,
anderen weenen. Zannekin verwijdert zich langzaam met
3anssone, yohan Craye, de Vrienden, Peyt, Fierens en de
Karels, tangs den linker kant. De Poorters blijven hen
nastaren, wuiven met de hand, en herhalen de kreten:
Heil Zannekin !... Heil Janssone ! — De gordijn valt.)
-

EINDE VAN HET VOORSPEL.

EERSTE BEDRIJF.

KARELS EN POORTERS.

(1327.)

PERSON EN.
ZANNEKIN.

ADELHEID.

NORBRECHT.

LAMBRECHT BALDWYN.

DIEDERIK.

WALTER RATGHEER.

PEYT.

LAMBRECHT BOCKEL.

J ANSSONE.

WILLEM DE DEKEN.

FIERENS.

JACOB BREYDEL.

ROMBOUT.

JAN VAN DUDZEELE.

BERTULF.

GOZEWIJN VAN OEDEGHEM.

EDEWALLEss

J OHAN CRAYE.
K A hEL S EN POORTERS.

Opene plaats in een Bosch.
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EERSTE TOONEEL.

NORBRECHT, DIEDERIK, FIERENS, ROMBOUT, BERTULF
EN ANDERE KARELS.
Allen zijn gewapend. Norbrecht en Diederik zitten op een boomstain, links van den aanschouwer : een cites hangt hun aan den gordel.
Fierens, Rombout en Bertulf staan aan den rechter kant, omringd
van eenige gezellen. De overigen zijn in groepen verspreid.

ROMBOUT. — Eerst dien ik u te zeggen, dat Mher
Rudolf van Roxem onlangs een zijner laten half dood
had doen geeselen, wijl hij hem van verstandhouding
met ons verdacht hield. De arme schalk was onplichtig,
en daarom juist had het zijne makkers niet minder dan
hemzelven verbitterd. Wij besloten die verbittering
te benuttigen. Het gelukte ons niet alleen den mishandelde, maar ook de andere laten tot deelneming in ons
ontwerp over te halen. Maandag laatst werd het uitgevoerd. De nacht was stikdonker : wij konden onbemerkt den burchtwal beklimmen. Met hulp van Mher
Rudolfs lijfeigenen, die evenzeer als de laten op den
wreedaard gebeten ‘varen, verrasten wij hem in zijn
slaapvertrek. Hij sprong op zijn zwaard en stelde zich
te weer ; doch was spoedig een lijk : de gegeeselde
zelf kloof hem het hoofd. Eer de morgen grauwde,
bleef van den burcht niets over, dan rookend puin.
.

I3ERTULF. -- Gij hebt wel van Geeraard van Pitthem
gehoord. Hij werd, korts na graaf Lodewijks bevrij-

ding uit den Louvre, de vertrouweling van Willem
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Flotte, later van den gevloekten Aspremont, en hielp
beide Franschmans de Vlamingen teisteren. Toen
Lodewijk zich gedwongen zag den vreemden raadslieden het stedehouderschap te ontnemen en den Gentenaar Philips van Axel in hunne plaats aan te stellen,
was Geeraard op zijn steen te Pitthem teruggekeerd.
In den laatsten tijd had hij het duchtig versterkt, wat
ons niet belet heeft het dezer dagen te bemachtigen en
derwijze te havenen, dat er nauwelijks een muur van
is overeind gebleven... De Leliaart beyond zich niet
alleen op het kasteel : ook de edelvrouw en hare
kleinen waren daar. Met dezen begonnen wij, na de
overrompeling van het slot. Under de oogen van den
burchtheer werden zij een voor een afgemaakt. Gij
hadt de houding van den trotschaard moeten zien ! Hij
huilde als een oud wijf, kroop op de knieen en smeekte
om genade voor de zijnen... Vruchteloos; de herinnering zijner misdrijven maakte ons onverbiddelijk...
Eindelinge kwam de beurt aan hem : hij werd op de
lijken zijner huisgenooten in stukken gehakt... Zoodat
van geheel het hatelijke broed niemand ons later zal
kwellen.
VERSCHEIDENE KARELS.
ANDERE.

Braaf zoo !

Eer aan de Karels van Pitthem!

NORBRECHT, die het verhaal met afgrijzen heeft aangehoord, opstaande. — De onmenschen!
DIEDERIK, hem terughoudende. — Neem u in acht !
FIERENS. -- De lieden van Pitthem verdienen alien
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lof, ik ontveins het niet. En nochtans wat beduiden
hunne feiten bij die, welke wij sedert kort in het land
van Winoxbergen en elders hebben volbracht ?... Verbeeldt u, dat wij de gansche Kastelnije en omstreken
niet alleen van burchten en edelen, maar zelfs van
kloosters en papen gezuiverd hebben.
ROMBOUT.

-

Van papen !

FIERENS. Zoo wilde het Peyt.... Sedert de geestelijkheid zich voor de Leliaarts verklaarde, sedert de
bisschop van Atrecht, op bevel des Konings, Vlaanderen in den ban sloeg, kent zijn wrevel tegen al wat
eene geschoren kruin draagt, geene palen. Gij weet,
hoe hij vroeger er zich op beroemde nooit den vloer
eener kerk te betreden. Thans betreedt hij dien, maar
het is om er dood en vernieling te verspreiden... Het
laatste klooster, dat ons in handen viel, was dat der
Norbertijners, te Elverdinghe. Men beweerde, dat de
paters hoopen gouds in hunne kelders bewaarden. De
schat der abdij was, zegde men, toereikend om
geheel Veurne-Ambacht te koopen. Wij togen er
been : het scheen den hoofdman eene goede gelegenheid, om de kas der Karelsgilden te stijven... Wij kwamen te laat. Hadden de rnonniken van ons voornemen
de lucht gekregen of uit voorzichtigheid alles zoek gemaakt, wie zal het zeggen ?... Kortom, wij kregen ter
nauwernood eenige lamsstukken en wat valsche denarien van Philips den Schoone uit de koffers van het
convent... Peyt was woedend. Eerst wilde hij de paters
-
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elk afzonderlijk ondervragen. Het hielp niet : ondanks
zijne bedreigingen bekende geen hunner lets van den
verborgen schat. Toen beval hij hen gezamenlijk in
den refter op te sluiten, stroo en takkebossen aan te
brengen en het klooster aan vier hoeken in brand te
steken... Het was een prachtig schouwspel. De paters
begonnen met psalmen te zingen ; doch naarmate de
vlammen veld wonnen en de refter in eene ontzaglijke
zuil van rook en vuur wikkelden, veranderden zij van
toon. Het einde was een gekerm en gehuil als het laatste oordeel.
NORBRECHT, verontwaardigd. — I Jselijk !... Ik wil..!
DIEDERIK, WU.
storten

Gij wilt u nutteloos in het verderf

NORBRECHT, moedeloos. — Het is waar !
FIERENS. - En kunt gij gelooven, dat geen enkele
dier geschorenen heeft gesproken?... Peyt had het leven
beloofd aan degenen, die tot bekentenis zouden komen.
Maar neen : zij hebben alien, van den abt tot den broeder poortwachter, verkoren in de vlammen te sterven.
Ook heeft de hoofdman gezworen voortaan nergens
priester of kloosterling te sparen, en niet te rusten,
vooraleer de bodem van Vlaanderen van papen, zoowel
als van Franschen en edelen, gereinigd zij.
ROMBOUT.
dezelfde.

Daaraan herken ik hem : hij is altoos

BERTULF. - Hij is een Vlaming van het echte ras,
een Karel van den echten stempel.
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Dat is hij !

KARELS.

Hij zegt, dat sedert Karlemagne, de
papen onze ergste, vijanden zijn : dat zij onze voorouders niet bekeerd hebben, dan om, samen met de
edelen, hun goed en vrijheid te ontweldigen.
FIERENS.

BERTULF.

Waar blijft hij ? Hij zal toch op de

bijeenkomst niet ontbreken ?
Hij heeft ons vooruitgezonden, om minFIERENS.
der opzien to baren, en zal spoedig met andere makkers
hier wezen. (Tot Diederik.) In afwachting kunt gij ons
een lied zingen, Diederik.
ALLEN.

—

Ja, ja, een lied ! — Het lied der Karels !

DIED ERIK, zingt

en begeleidt zich met den citer

Den Klauwaart heil in nood !
Den Leliaart smaad en dood !
Den vijand hard, den vriende heusch,
Zoo klinkt der Karels leus.
De vrijheid is ons hoogste goed,
Wij minnen die als 't leven ;
Wij offren gaarne haar ons bloed,
En achten 't schoon, en achten 't goed
Voor haar te sneven.
ALLEN.

Den Klauwaart heil in nood !
Den Leliaart smaad en dood !
Den vijand hard, den vriende heusch,
Zoo klinkt der Karels leus !

.

2ANNEXIN.

t

DIEDERIK.
Het duurbaar, heilig Vlaanderland
Beminnen onze harten
Geen zoo vermogend dwingeland
Legt strafloos onzen leeuw aan band
Of durft hem tarten.
ALLEN.

Den Klauwaart heil in nood, enz.
1)IEDERIK.

Wee den verwaten vreemdeling,
Die 't waagt ons te verneeren !
Maar dubbeld wee den aterling,
Die met verraad zijn vuige king
Durft naar ons keeren !

ALLEN.
Den Klauwaart heil in nood !
Den Leliaart smaad en dood!
Den vijand hard, den vriende heusch
Zoo klinkt der Karels leus !

TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

PEYT MET ANDERE KARELS.

PEYT. - Wel gezorigen, spreker !... Wee den
vreemdeling, die het waagt den vrijen Vlaming een
juk op te leggen, waarvoor zijne schouders niet
gemaakt zijn ! Maar dubbeld wee den bastaard, die met
den vreemdeling heult, om zijne landgenooten te
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onderslaven !.. Dubbeld wee den paap, die beiden hunne
doemwaardige taak vergemakkelijkt !
DE KARELS.
Peyt !... Welkom, Peyt ! Welkom,
de hoofdman der Karels van Winoxbergen !
-

PEYT. Gelooft mij, gezellen, zoo lang die twee laatste vijanden niet verbrijzeld zijn, zult gij den eersten
niet in bedwang houden. Het zijn de Leliaarts en papen
alleen, die den Franschman uwe onafhankelijkheid
doen bedreigen. Zij willen hem in Vlaanderen lokken,
daar zij w.eten, dat zij slechts met zijnen bijstand uwe
meesters kunnen blijven.
-

DE KARELS.
aan de papen !

Verderf aan de Leliaarts !

Verderf

PEYT.
0, het is mij een zoet genot op die valsche
Vlamingen, op die verraders van het vaderland den
haat te koelen, die in mijnen boezem brandt !.... Bij
Wodan ! Waarom kunnen wij het onkruid niet sneller
uitroeien, bet ongediert niet ineens verpletteren !...
Waarom moet het werk der verdelging zoo tragelijk
vorderen !... Ik zal dan nimmer mijnen wensch vervuld
zien den laatste dier aterlingen zelf aan de galg te
hangen !
RomBour. — Een vrome wensch. Alleen kunnen
echter de Karels u dien niet helpen verwezenlijken.
Ook de Poorters moeten weer zich reppen.
Zij zullen.... Reeds hebben die van Brugge
andermaal de Fransche ambtenaars en franschgezinde
PEYT.

-
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wethouders verjaagd, Janssone en Baldwyn aan hun
hoofd gesteld en Zannekin teruggeroepen. Andere
Gemeenten hebben hun voorbeeld gevolgd en nog
andere zijn bereid het te volgen. Overal worden de
Leliaarts verdreven en hunne steenen vernield; overal
verlangt men met ons het verbond te vernieuwen,
waaraan wij vroeger zoo schoonen uitslag te danken
hadden, en dat in korten tijd gansch het graafschap
bevrijdde. Het is daarom, .dat ik u heb bijeengeroepen.
De afgevaardigden der goede steden zullen weldra in
ons midden verschijnen.
DERDE TOONEEL.
DE VORIGEN, EEN

KAREL, tangs de rechter zijde.

DE KAREL. - Op, gezellen, op !
PEYT.

Wat is er, Ruprecht ?

DE KAREL. - Een talrijke stoet ruiters vertoont
zich in de verte. Ik heb vrouwen en ridders bemerkt,
verzeld van knapen en wapenknechten.
PEYT. Leliaarts, die het bestaan ons buiten de
wallen hunner burchten te braveeren !... Wij willen
hun de stoutmoedigheid verleeren : geen enkele mag
ons ontsnappen !
ALLEN. - Geen enkele !
DE KAREL. - Zoo zult gij u moeten haasten. Hun
voornemen schijnt het bosch aan gene zijde door te
trekken.
4
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Ras ! leder op zijn post ! (Tot Bertulf.)
Bertulf, gij maakt een omweg langs het moeras, om
hen voor het hoofd te stooten. (Tot Rombout.) Gij,
Rombout, snijdt van achter hun den terugtocht af, terwijl ik en Fierens hen in de zijde vallen Sluipen
wij behoedzaam door het hout, dat het wild niet
opschrikke, vooraleer het in het bereik onzer knijven
en knotsen zij. (Peyt, Fierens, Bertulf, Rombout en de
Karels af in verschillende richtingen, langs de rechter
zijde.)
PEYT.

-

VIERDE TOONEEL.
NORBRECHT

DIEDERIK,

EN

DIEDERIK.

gereed om nue te vertrekken.

Gij volgt

ons niet ?
NORBRECHT.
DIEDERIK.

Neen, duizendmaal neen !
Waarom niet ?

Omdat ik geen lust heb nieuwe too-.
neelen van woeste wreedheid bij te wonen, die mij
doen gruwen !... Omdat ik niet langer wensch getuige
te zijn van de barbaarschheid van lieden, die alleen
de dwingelandij bestrijden, om zelven gedrochtelijker
dwingelanden te worden dan hunne tegenstrevers !
NORBRECHT.

DIEDERIK, terugkomende. — Laat ons rechtvaardig
wezen, Norbrecht. Zoomin als gij, keur ik de wreedheid der Karels goed; evenals gij, betreur ik de wandaden, waarmede zij de zaak der vrijheid bezoedelen.
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Doch vergeten wij niet, dat het voorbeeld dier barbaarschheid hun door Vlaanderens verdrukkers werd
gegeven ; dat zelfs hunne woeste taal de weerklank is
van die der Leliaarts. Gij hoort ze met afgrijzen ; het
akelige schouwspel der gruwelen, aan onschuldige
vrouwen en kinderen, zwakke grijsaards en weerlooze
priesters en monniken gepleegd,- vervult u met
schroom... Ik begrijp uwen afkeer; maar... hoe schrikkelijk heeft men niet tegen de Vlamingen gewoed ?
Have en goede, vrijheid en leven, alles heeft men hun
geroofd, en ten slotte gedreigd hun vaderland, dat
vaderland, waarvoor zij op zoovele slagvelden hun
bloed stortten, den vreemdeling in handen te leveren..
En dan, hoe dikwijls heeft men niet hunne goede trouw
misbruikt ?... VOor drie jaren bevonden de Graaf en
zijne edelen zich op den boord van eenen afgrond. Dank
aan de vervolgingen van Flotte en Aspremont, had
gansch Vlaanderen het juk afgeschud. Als een man gehborzaamden Karels en Poorters den Veurner banneling
Zannekin... Toen werd de vrede van Argues gesloten.
De verschrikte Lodewijk zwoer van gedragslijn te
veranderen !... Dat zwoer hij, en hoe deed hij zijn grafelijk woord gestand? Gij weet het. Van dansers,
goochelaars, Walsche minstreels, vleiers van alien aard
omringd, leefde hij sedert bijna uitsluitelijk in Frankrijk, verbraste in ontucht de hulpgelden en belastingen
den volke afgestraafd, liet meer dan ooit zijne onderdanen door Leliaarts en Franschen knevelen, en bleef
de eerste handlanger van Karel den Schoone... De dood
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des Konings doet thans de verbitterde Vlamingen
opnieuw naar de wapens grijpen. Is het te verwonderen,
indien hun langgetergde wrok zich in woorden en
daden uit, die uwen afschrik wekken ? Indien zij de wet
onzer Germaanschen voorvaderen : Oog voor oog, tand
voor tand op hunne vijanden toepassen, en den
bloedigen hoon, het gruwzame leed hun aangedaan,
even bloedig en gruwzaam zoeken te wreken ?
NORBRECHT. Mijne schoone droomen van broederliefde en menschenmin, hoe deerlijk maakt men u
schande!. . Floor, Diederik : ik wil u mijne geschiedenis verhalen. Gij zult mijne onttoovering beseffen...
Mijne ouders heb ik niet gekend. Ik heb een flauw
denkbeeld van een man en eene vrouw, die mij met
groote innigheid liefkoosden : dat is al. Ik werd in het
land van Ghistel door een ouden ridder opgevoed,
wiens noon ik mij waande, zoo vaderlijk verpleegde hij
mij. Aan. hem had ik mijne inwijding te danken in de
geheimen der edele rijmkunst, welke hij in zijne jeugd
van den vermaarden spreker Jacob van Maerlant
geleerd Eerst, op mijn zestiende jaar vernam ik,
dat ik een weeskind was van onadelijken bloede. Mijn
vader, een Karel van Veurne, was, zegde men, in eenen
oploop der Klauwaarts gevallen, en mijne moeder had
hem niet overleefd. Aan het medelijden van eenen
Leliaart had ik mijne komst op het kasteel te danken...
0, toen ging als een licht voor mij op, verstond ik
eensklaps dingen, welke tot dan toe mij onverklaar,
baar hadden geschenen!... Ridder van Edewalle, mijn
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pleegvader, een oud wapenbroeder van Gwijde van
Dampierre en Robrecht van Bethune, was een rechtschapen en verstandig heer. Hij behandelde zijne
dienstbaren en onvrijen liefdevol, en vreesde niet het
gedrag der edelen, die zelfs met vrijlingen als met
Fransche eigenhoorigen zochten om te springen, strengelijk of te keuren. Ik deelde in zijnen afkeer van
alle verdrukking met eene drift, welke ik aan
den invloed zijner woorden toeschreef. Thans begreep
ik, hoe nog iets anders mijnen toorn deed opvlammen, wanneer ik van de vrienden mijns beschermheers
of van de sprekers, welke den burcht bezochten, het
relaas van de wanbedrijven der Leliaarts hoorde...
DIEDERIK.

-

Het vrije Saksische bloed !

NORBRECHT.
Ook werd het mij van dien dag te
eng binnen de muren van het slot. Ik wilde de wijde
wereld in, om mij aan de zijde der verdrukten te scharen. Het was mij, alsof een Langer verblijf bij mijnen
weldoener, eene langere verwijdering van hen, met wie
mijn vader had gestreden, mij tot eene misdaad kon
gerekend worden... Vooral een man, een voorvechter
der vrijheid trok mij aan met onweerstaanbaar
geweld...
-

DIEDERIK. Gij noemt hem ?...
NORBRECHT. Zannekin..! Dien aanvoerder der
Klauwaarts, dien vromen burger, wellicht een makker
mijns vaders, wilde ik zien. Mij docht, dat die mij

zou verstaan hebben.,. Want zoo gij wist, welke
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heerlijke taak ik mij voorspiegelde !.. Ik had de lessen
mijns meesters benuttigd... Men roemde mijn snarenspel, mijn zang, mijne dichtergaven. Men beweerde,
dat ik met de bekwaamste sprookzeggers mij meten
kon en steenen harten roeren. Welnu, ik wilde de
kracht dier gaven elders beproeven, de heeren tot meer
rechtvaardige, de Leliaarts tot meer vaderlandsche,
de Karels en Poorters tot meer verzoenende gevoelens
overhalen... Ik wilde overal vrede en eendracht
stichten, al de Vlamingen in een heilig verbond tegen
den uitheemschen vijand vereenigen, om met hen
voor vrijheid en onafhankelijkheid, voor het heil en
den roem van Vlaanderland te sterven of te zegepralen !
DIEDERIK. Edele ziel !
NORBRECHT.
Ja, dat wilde ik, die taak durfde ik
mij voorstellen... Eilaas, ik had zonder eene andere
liefde dan die des vaderlands gerekend !
-

DIEDERIK.

-

Hoe ?

NORBRECHT. Een tweede kind werd door mijnen
weldoener verpleegd, Adelheid, een meisje van mijne
jaren. Zij was eene bloedverwante van Edewalle, de
dochter van den Leliaart, die mij op den burcht bracht.
Hare moeder was dood ; haar vader had tijd noch lust,
om zich met hare opleiding bezig te houden. Daarom
had hij haar den zorgen van den grijzen ridder toevertrouwd... Als knaap had ik met haar gespeeld ; als
jongeling werd ik haar dienaar, haar paadje.
DIEDERIK.

-

En... zij was schoon ?
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NORBRECHT.
Schoon. als de engelen, die voor
Godes troon op gouden harpen hunne liederen aanheffen, kuisch en goed als de genadige Moedermaagd !..
Zij ook deelde in onze deernis met het arme yolk, in
onzen afkeer van zijde dwingelanden, in onzen haat
voor den vreemdeling. Wanneer ik, aan hare voeten
gezeten, van Vlaanderens grootheid zong, de heldendaden der Vlaamsche ridderschap, den leeuwenmoed
der Vlaamsche burgers roemde, of de rampen van het
vaderland beweende, dan was eene goedkeuring van
hare lippen, een glimlach van haar aanminnig gelaat,
een traan uit haar sprekend oog mij eene belooning,
welke ik voor des Graven kroon niet zou geruild
hebben... Haar stand schrikte mij niet of ik achtte
mij haars gelijke... Toen ik het geheim mijner geboorte
vernam, was het reeds te laat.
-

DIEDERIK.

Gij bemindet haar?

Ik aanbad, vergoodde haar. Een
NORBRECHT.
wenk van hare hand hadde mij tot het einde der aarde
doen snellen, een woord van haren mond met vreugd
den dood te gemoet gaan. Mijne liefde was zoo ontzaglijk, dat ik, zelfs na de openbaring des ridders,
den moed niet had ze te bekampen, en aan Adelheids
zijde gekluisterd bleef, ondanks de verwijten mijns
gewetens.
-

DIEDERIK.

Arme Norbrecht!

NORBRECHT.
Ik was werkelijk te beklagen !...
floe 'anger ik miju vertrek uitsteicie, hoe Me e r mijne
-
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hopelooze liefde aangroeide, hoe meer moeite het mij
kostte ze te bedwingen. Eindelijk kwam er een dag,
dat ik onmogelijk langer zwijgen kon. Ik moest
spreken of vlieden.
DIEDERIK.

-

Gij spraakt...?

NORBRECHT. —Ikvlood !... De vrees als een ondankbare van den burcht te worden gejaagd, belette mij te
spreken. Ik verliet de streek en begaf mij naar Brugge.
Ik hoopte er Zannekin te ontmoeten, hem mijne diensten aan te bieden en in de vervulling van mijnen plicht
als Vlaming de verzachting van mijn lijden te vinden...
Ik vernam, dat de Leliaarts, dank den kuiperijen van
Graaf Lodewijk en Robrecht van Cassel, er in gelukt
waren zijne overwinningen te verijdelen en hem uit de
stad te verdrijven, die hem het burgerrecht verleende.
DIEDERIK.
Gij hebt het gehoord : de Brugsche
Klauwaarts hebben opnieuw de overhand; Zannekin is
teruggeroepen... Gij zult hem zien....
-

Ik heb het gehoord; doch, zal ik 't u
NORBRECHT.
bekennen ? die ontmoeting, welke ik eens zoo vurig verlangde, ben ik thans veeleer geneigd te duchten. Ik
vrees, dat zij mijne onttoovering zal voltooien.... En
kan het anders? Allen, tot wie ik mij wendde, hebben
mij teleurgesteld.... De edelen haalden de schouders
op, als ik hun van rechtvaardigheid sprak. Naar mijne
vaderlandsche zangen luisterden de Leliaarts niet, en
mijne pogingen ter vereeniging van al onze krachten
-

ZANNEKIN.

61

tegen den gemeenen vijand wekten slechts hunnen
spot... De Poorters en Karels willen evenmin van verzoening weten... Gijzelf acht het onvoorzichtig hen de
taal der bezadigdheid en broederliefde to doen hooren.
DIEDERIK.
Geven wij den moed niet op. Met Zannekin en Janssone aan hun hoofd zullen zij wellicht
onzen vermaningen het oor leenen. In alien gevalle
mogen wij niet vergeten, dat de zaak, waarvoor zij
strijden, onze zaak, eene heilige zaak is ; dat Vlaanderen alleen door hen kan gered worden, en dat onze
tegenwoordigheid in hunne rangen de vervulling uwer
schoone taak, ook mijne taak, op den duur bevorderlijk
moet wezen. (Kyeten in de verte, aan den rechter kant.)
Onze makkers ke'eren terug. Bedwing u, en gaan wij
ons bij hen vervoegen, opdat onze afwezigheid niet bemerkt worde. (In de schermen blikkende.) Wat zie ik !..
Vluchtelingen !... Zij richten zich naar deze zijde van
het bosch !

Een grijsaard en eene jonge vrouw!..
NORBRECHT.
Wij moeten hen redden...
DIEDERIK.
Volgaarne, indien men ons maar den
tijd gunne. Zie, de ongelukkigen sleepen zich met
moeite voort... Zij zijn misschien gekwetst !
-

NORBRECHT, wenkende.
Langs hier, edele Heer !
Langs hier! (V erschrikt.) Groote God !.. Is het mogelijk!
(Hij verdzvijnt langs den rechter kant en komt schielijk
terug met de onmachtige Adelheid in de Armen, gevolgd
door Edewalle.)
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VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

EDEWALLE EN ADELHEID.

EDEWALLE, blootshoofds, een gebroken zwaard in de
vuist. —De onverlaten!... Onmeedoogend zwakke vrouwen slachtofferen...! 0, waarom ben ik oud !.. Waarom
moest nog mijn zwaard mijnen arm verraden ! (Naar
Adelheid snellende, die onderwijl door Norbrecht en Diederik ofi eenen boomstam geplaatst is.) Adelheid !... Mijn
kind !
NORBRECHT.

- Zij herleeft !

hem beschouwende. — Die stem !... Is het
geen droom ?... Gij bier, Norbrecht !
EDEWALLE,

ADELHEID,

tot bezinning. — Norbrecht !

NORBRECHT. - Ikzelf, die den hemel niet genoeg
kan danken, mij nogmaals op uwe baan te hebben
gesteld... Maar gij.... Hoe in deze streek ? Ik wil niet
hopen, dat uw burcht....
EDEWALLE.
Mijn burcht bleef tot nog toe gespaard. Dan, de vader van Adelheid was niet gerust.
Hij wenschte, dat ik haar tot hem voerde. (Hij gaat

voort zacht tot Adelheid te spreken.)
DIEDERIK.

- Gij kept hen ?

NORBRECHT.

DIEDERIK.

- Zij is het!

- Zij
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De nicht van den braven Edewalle.... Adelheid, de dochter van Ser Halewyn !
NORBRECHT.

--

DIEDERIK.

Ser Halewyn !

—

NORBRECHT, ras tot Edewalle. —Doch gij moogt niet
hier blijven. Uwe aanvallers gaan komen gij zijt des
doods, indien gij toeft !
EDEWALLE.
ADELHEID.

Het is zoo.... Wij moeten vluchten !
Vluchten
Waarheen ?

—

—

NORBRECHT.

—

Ik wil u geleiden !

Geleid ons, mijn noon !... Red mijn
kind ! Red uwe pleegzuster !
EDEWALLE.

DIEDERIK.

—

Men nadert !... Maakt spoed!

—

Voort! Voort!... Indien gij wilt, dat
ik u redden kunne.... (Tot Diederik.) Gij zult hen
ophouden ?
NORBRECHT.

—

Zij zullen mij neerhakken, eer ik hun
den doortocht vrij late !
DIEDERIK.

—

NORBRECHT, tot Edewalle en Adelheid. — Zoo volgt
mij ! (Hij vertrekt met Edewqlle en Adelheid lungs den
linker kant.)

ZESL)E TOONEEL.
DIEDERIK

alleen; daarna FIERENS, BERTULF, ROMBOUT
EN DE

KARELS.

Zullen zij den tijd hebben zich to verDIEDERIK.
wijderen ?... Ik vrees... Geve God, dat zij ongestoord
den driesprong bereiken !... Zij zijn er !... Neen, nog
—
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niet !... Ja toch !... Zij verdwijnen!... De hemel zij
(Naar het midden van het tooneel gaande.)
gedankt
De dochter van Ser Halewyn, den onverzoenlijksten
0 ja, arme Norbrecht ! (Hij
vijand der Klauwaarts
begeeft zich naar den rechter kant.) Daar zijn onze
makkers!... Hoe ga ik hun het spoor bijster maken
Doch ik moet.... (Fierens en een troep Karels treden op.)

woedend.
Hel en duivel !... Hoe zij zich
verweerden !... Drie onzer zijn onder hunne slagen
bezweken !
FIERENS,

DE KARELS.

-

Twee Leliaarts zijn het ontkomen

Nog niet !... Wij moeten hen achterhaFIERENS.
len, al zouden wij geheel het bosch het onderst boven
keeren.
-

BERTULF, met andere Karels. — Waar is de grijskop
met het meisje gebleven ?
FIERENS.

Ik zag ze in deze richting vluchten.

ROMBOUT, met de overi ge Karels. — Komt, gezellen !...
Zij kunnen niet verre zijn.... Ik ben hun op het spoor !

(Hij wil met Fierens, Bertulf en de Karels zich langs den
linker kant begeven. Diederik treedt hen in den weg.)
DIEDERIK.
Gij loopt verkeerd. (op den achtergrond wijzende.) Ik zag ze ginds verdwijnen.

BERTULF, weifelende. — Nochtans...
ROMBOUT, links wijzende. — Beproeven wij 't eerst
langs dezen kant.

65

ZANNEKIN.
FIERENS.

Ja, zoeken wij langs daar !

DIEDERIK.
Ik herhaal, dat gij u vergist,.. dat
gij u van hen verwijdert !
FIERENS.

—

Zijt gij er zeker van ?

Zeer zeker... Ik wil u den weg wijzen,
DIEDERIK.
dien zij insloegen.
—

FIERENS, ROMBOUT EN BERTULF.

—

Ras dan !

Komt ! (Diederik, Fierens, Rombout
DIEDERIK.
Bertulf en de Karels of langs den achtergrond.)

ZEVENDE TOONEEL.
PEYT, JANSSONE, BALDWYN, WILLEM DE DEKEN,
JACOB BREYDEL, JAN VAN DUDZEELE, GOZEWIJN VAN
OEDEGHEM,KARELS EN POORTERS, langs den re,chter kant.

PEYT. Wees welkom, vriend Janssone ! Welkom,
vriend Baldwyn. Gij ziet, dat wij ons gehaast hebben
uwen oproep te beantwoorden.
—

En dat gij u evenzeer gehaast hebt met
JANSSONE.
den vijand slaags te worden.
—

Eene kleinigheid... Een stoet Leliaarts,
PEYT.
die ongestraft zich in onze nabijheid meenden te mogen
wagen. Wij hebben hun de stoutheid duur betaald
gezet. Slechts twee zijn ontsnapt ; doch onze Karels
zitten hen op de hielen... Wat nieuws brengt gij ?
BALDWYN.
Gansch Vlaanderen is nogmaals in
opstand. De Poorters van Sluis, Damme, Eecloo,
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Deinze, Thourout, Thielt en Iseghem hebben wederom
hunne Leliaarts verjaagd. In de Vier Ambachten en
geheel het noorden zijn de Karels in beweging. Wij
hebben vast besloten ons deze rein niet doer onderhandelaars te laten verschalken. Wij zullen niet rusten,
vOordat al onze rechten gevrijwaard zijn, de
laatste bastaard van den Vlaamschen bodem gevaagd
en de Graaf in de onmogelijkheid gesteld opnieuw
zijn woord te breken.
Zoo moet het wezen : geene onderhandePEYT.
lingen meer !.. Zij deden ons telkens de vrucht onzer
wapenfeiten verliezen. (Tot Fierens, die met Bertulf,
Rombout, Diederik en de Karels weerkomt.) De Leliaarts
-

zijn gevat ?
FIERENS.
kruist.

-

Wij hebben te vergeefs het bosch door-

Jammer !... Onze verslagen makkers
PEYT.
verdienden meer wraak, dan wij er hun verschaften...
(Tot yanssone.) En Zannekin ?
Hij zal zich dra bij ons vervoegen met
JANSSONE.
de vrienden, wier aanwezigheid wij verlangen. Wijzelven komen niet alleen, gelijk gij ziet. (Een der Poorters
voorstellende.) Heer Willem de Deken, burgemeester
van Brugge, die zich bij den aanval op Sluis onderscheidde en Jan van Namen gevangen nam, toen hij,
baijuw der wateren genoemd, onzen handel dreigde te
yernietigen. (Een anderen.) Heer Jacob Breydel, een
-
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zijner schepenen, de zoon van den beroemdendeken der
Macecliers, eens de schrik der Franschen.
PEYT, de Deken en Breydel de hand schuddende.— Mijn
warme handdruk den Heeren burgemeester en schepen.
(Tot den burgemeester.) Uw lof is in den mond aller
Vlamingen. Geene Gemeente, die zich geen opperhoofd
wenscht, als Heer Willem de Deken. (Tot Breydel.) Uw
vader is de held der Karels. Hem vooral nemen zij zich
ten voorbeelde : uw naam is een leger waard.
andere Poorters voorstellende. — Jan van
Dudzeele, die Graaf Lodewijk bewaakte, toen wij hem,
na den brand van Kortrijk, in de Kruidhalle gevangen
hielden. — Gozewijn van Oedeghem, die als kapitein
van Deinze, twee jaar lang de bevoorrading van Gent
verhinderde, om de Gentenaars voor hunne onverstandige samenspanning met de Leliaarts te straffen.
JANSSONE,

PEYT. - Welkom, vrome Poorters! Welkom, gij
alien, die den vaderlande trouw blijft en voor de zaak
van Vlaanderen goed en leven veil hebt !.. Gij zult ook
ditmaal ondervinden, dat gij u niet te vergeefs tot de
Karels hebt gewend, dat immer dezelfde moed en vrijheidszin hen bezielen. (Zich near den achtergrond wendende.) Nog andere vrienden naderen. (Roepende.) Wie
daar ?
EENE STEM. - Gezellen van De Wakende Leeuw !
PEYT, JANSSONE EN BALDWYN. - Zannekin!
DE KARELS EN POORTERS. Welkom !.. Welkom,
Zannekin !
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ACHTSTE TOONEEL.
ZANNEKIN, JOHAN CRAYE, LAMBRECHT
BOCKEL, WALTER RATGHEER, vergezeld vein ANDERE
KARELS EN POORTERS.

DE VORIGEN,

(Bij de verschijning van Zannekin opent zich de kring
der Karels en Poorters, welke Peyt, yanssone en Baldwyn
omgeven. Zannekin, Johan Craye, Lambrecht Bockel en
Walter Ratgheer treden in het midden. Diepe state.)
ZANNEKIN. Vrije burgers en landbouwers ! Vrije
Vlamingen!... De trouwloosheid onzer tegenstrevers
dwingt ons andermaal het zwaard te trekken ter handhaving onzer vrijheden en voorrechten, ter verdediging
van den duurbaren geboortegrond. Onze grootmoedigheid, welke zij zwakheid noemen, misbruikende,
schamen zij zich niet, voor de honderdste maal misschien, het gegeven woord te breken. De beloften, bij
het sluiten van den vrede van Argues gedaan, blijven
onvervuld. Men gaat voort onze vrienden te vervolgen,
onze vijanden te begunstigen, ons met belastingen te
overladen, ons Fransche ambtenaars op te dringen,
ons volksbestaan te ondermijnen en ons rijp te maken
voor slavernij. Mogen wij 'anger de handen in den
schoot leggen? Mogen wij langer dulden, dat zij, die,
kort geleden, door onze dapperheid tot het uiterste
gebracht, om vrede smeekten, zoo spoedig vergeten
wat zij ons verspraken, opnieuw onze heiligste belangen
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met voeten treden, den bloei, het heil, den roem des
vaderlands met verdelging dreigen ?
KARELS EN POORTERS.
ANDERE.

-

Neen ! Neen !

Wij mogen het niet !

De dood van Koning Karel, van den
ZANNEKIN.
laatsten afstammeling van Philips den Schoone had
eenen lichtstraal geworpen in den nacht onzer verdrukking. Wij beschouwden dien dood als de rechtvaardige
straffe des hemels voor de eindelooze reeks geweldenarijen eens vloekbaren geslachts, en hoopten voortaan
van de aanslagen des vreemdelings bevrijd te zijn...
Met Eduard van Engeland, den wettigen opvolger des
dwingelands, kon een tijdperk van rust en veiligheid
voor de Vlaamsche Gemeenten aanbreken. Die hoop is
verijdeld. De Fransche edelen de vrijheidlievende
gezinningen des jeugdigen Vorsten duchtende, hebben
het regentschap aan Philips van Valois opgedragen,
en alles laat voorzien, dat deze, door hunne kuiperijen
gesteund, den troon zal bestijgen, om voor ons een
andere Philips de Schoone te worden.
-

;

Vloek over de Fransche edelen...! Haat
aan Philips van Valois!
ALLEN.

-

Van onzen Graaf hebben wij Beene
hulp te verwachten. De geschiedenis der laatste jaren
heeft ons geleerd, hoe weinig wij op hem kunnen
bouwen. Franschman door geboorte, karakter en opvoeding, Franschman door huwelijk en staatkunde,
ZANNEKIN.

-
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heeft hij onze zwartste vooruitzichten verwezenlijkt
en in snoode miskenning onzer rechten al zijne voorgangers overtroffen, die, evenals hij, ons dikwijls
verrieden, zelfs dan wanneer wij hun de kroon op het
hoofd zett'en. Het feodale Frankrijk is zijn waar
vaderland daar kan hij ongestoord zich aan zijne losbandigheid overgeven, de immer zwaarder zettingen
verbrassen, welke hij ons afperst, stalboeven tot zijne
gezellen maken en zijne gunstelingen met ons tweet
mesten... Een yolk, dat niet verstaat bij wille, maar
bij wette geregeerd te worden, zal nooit zijn yolk
wezen... Ook luistert hij naar onze klachten niet...
Hij verstaat niet eens onze taal, de taal, waarin wij ze
hem voordragen !
DE KARELS.

-

Weg met Lodewijk ! Weg met den

Franschen Graaf !
Meer dan ooit moeten wij dus op
onszelven steunen... Dat het u niet afschrikke. Door
vereeniging waren wij vroeger sterk, hebben wij onze
vijanden overwonnen door vereeniging zullen wij
nogmaals het gevaar afwenden. De tweespalt alleen
zou onze pogingen kunnen verlammen... Belooft gij
ze uit uw midden te bannen en steeds eendrachtig
te blijven voor de redding van het vaderland ?
ZANNEKIN.

-

elkander de hand drukkende. — Wij beloven
het !... Nimmer zal de tweespalt onder ons spoken !...
Immer blijven wij eendrachtig voor de redding van
bet vaderland !
ALLEN,

ZANNEKIN.
ZANNEKIN.
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— Zoo zult gij onverwinnelijk zijn!...

Op de Gentenaars mogen wij evenmin als vroeger
rekenen. Door naijver en ikzucht misleid, weigeren
zij nog altoos in ons verbond te treden. Doch wanhopen
wij niet van hunne bekeering. Eene niet verwijderde
toekomst zal den blinddoek van hunne oogen rukken
en ons de vriendschap en den steun hunner machtige
Gemeente weerschenken.
ALLEN.

— Amen ! Amen !

ZANNEKIN. — Al de overige bewoners van Dietschland zijn ons genegen en houden het oug op ons gevestigd. Van het strand der Noordzee tot de oevers van
den Rijn wachten stamgenooten van ons het sein der
verlossing. Al de Gemeenten en gilden der Dietsche
gouwen zullen zich rond den Leeuwenstandaard scharen, zoodra wij dien ontrollen. Ja zelfs aan den boord
der Seine zal onze bevrijdingskreet weerklank vinden
en de onderslaafde volkerschappen tot afschudding van
het juk aanmoedigen !
ALLEN,

met geestdrift. Geven wij dit sein !...

Slaken wij dien kreet !

na eene 5oos. — Er blijft ons een gewichtig werk te verrichten. Wij dienen naar eenen bevelheer uit te zien... Wien zullen wij nemen ? Van onze
keus hangt grootendeels het welslagen of onzer onderneming... Laat ons dan met voorzichtigheid handelen,
alle vooringenomenheid ter zijde stellen. Voor mij, ik
ben bereid onder het opperhoofd, dat gij noemen zult,
ZANNEKIN,
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om het even wie het zij, tot mijn laatsten druppel bloed
te strijden, al moest het als gemeen schutter wezen.
Welaan !
bevelheers over !
ALLEN.

-

Gaan wij tot de Deus eens

WILLEM DE DEKEN. Waarom zouden wij Robrecht
van Cassel niet kiezen? Als ruwaart van Vlaanderen
bewees hij ons gewichtige diensten.
BRUGSCHE POORTERS.

-

Dat deed hij ! (Afkeurend

gemor onder de Karels.)
Hij heeft het slot van Peteghem
JACOB BREYDEL.
bemachtigd en verbrand.
Hij heeft de Gentenaars met
Willem Wenemaere bij de brug van Recklingen verslagen.
JAN VAN DUDZEELE.

Hij is de aartsvijand
van den Graaf, die hem door den baljuw van Waasten
wilde doen vermoorden.
GOZEWIJN VAN OEDEGHEM.

BRUGSCHE POORTERS.

-

Ja, noemen wij Robrecht

van Cassel ! (Nogmaals gemor onder de Karels.)
Bij Wodan ! Het zal niet !... Hebt
PEYT,
gij vergeten, dat hij de man der Leliaarts was, vooraleer die der Bruggelingen te worden ? Ziet gij niet, dat
de heerschzucht zijne eenigste drijfveer is. Weet gij
niet meer, dat hij weleer bereid was haar de vrijheid
en het leven zijns eigen broeders op te offeren ?... Hij
bewees u diensten!... Wijl hij zich vleide in troebel
water te visschen en met uwe hulp den troon te
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beklimmen... Hij heeft u gediend, gelijk hij Philips van
Valois, gelijk hij den duivel zou dienen, indien dezen
er in toestemden zijne aanspraken te ondersteunen....
Kortzichtigen, die niet bemerkt, hoe hij, als al die van
zijn geslacht, Leliaart is in de ziel en niet zou aarzelen ons te verraden, opnieuw met onze vijanden te
heulen en tegen ons te woeden, indien het met zijne
belangen strookte !
JOHAN CRAYE, tot de Bruggelingen. — Denkt aan zijn
gedrag te Duinkerke, waar hij de poorten voor ons
sloot en de edelen tegen ons opruide !

BALDWYN. Denkt aan het verraad van Zuidcote,
waar hij de afgevaardigden van Zannekin liet ombrengen !
DE KARELS.

Geen Robrecht van Cassel !

DE POORTERS. - Hoort toch...!
WALTER RATGHEER, - In de Vier Ambachten klinkt
zijn naam als die eens Leliaarts !
LAMBRECHT BOCKEL. - Hij heeft ons verraden : hij
zal ons verraden !
DE POORTERS. - Evenwel
DE KARELS, met kracht. — Weg met hem ! Weg
met den Leliaart ! — Weg met den verrader !
Poorters
verzoenend.
Gezellen
Waarom u door drift laten vervoeren ? Waartoe zoo
verre zoeken ? Hebben wij in ons midden den man niet,
lien wij behoeven ?.. Dien man, de erkentenis alleen
JANSSONE,

'
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zou het ons ten plicht maken hem tot onzen bevelheer uit te roepen... Met wien hebben wij vroeger
overal gezegepraald ? Wie bracht, voor drie jaren, in
weinige weken gansch Vlaanderland in ons geweld ?...
Was het Robrecht van Cassel ? Neen, het was hij, dien
ik bedoel... (Schamper) Robrecht van Cassel ! (Tot de
Deken en de Brugsche Poorters.) Hij bewees u diensten,
ik beken 't met u... (Tot Peyt en de Karels.) Doch gij
zegdet wel : slechts uit heerschzucht, wiji hij nog immer hoopt zijn teergeliefden neef den voet te lichten en
eens voor ons te worden, wat deze niet wil ophouden te
zijn: een dwingeland... (Tot alien.) En gij zoudt roekeloos, om een gevaar te ontwij ken, een ander gevaar over
uw hoofd trekken ? Gij zoudt, om u van een dwingeland
te ontslaan, tot een anderen dwingeland de toevlucht
nemen? Dat zult gij niet! Veeleer zult gij u wijs en tevens
erkentelijk toonen. Gij zult den man kiezen, die, in onze
rangen groot geworden, een Vlaming van Saksischen
oorsprong is, als de meesten onzer, en van wien wij
geen verraad, geene heerschzucht te vreezen hebben !
DE DEKEN, JAN VAN DUDZEELE EN DE POORTERS. —
Maar wien bedoelt gij ?
JANSSONE.

- Wien ik bedoel ?... (Zannekin toonende.)

Hem bedoel ik !
DE POORTERS, getroffen.

Inderdaad !

JANSSONE.
Aan zijne vaderlandsliefde, aan zijnen
moed, aan zijn beleid hadden wij onze zegepralen te
danken... Met hem zullen wij nog zegepralen !

ZANNEKIN.
KARELS.

75

Kiezen wij Zannekin !

-

Hij alleen verdient onze bevelheer te

ANDERE.

wezen !
DE POORTERS.
ALLEN.

-

ja, Zannekin zij ons opperhoofd!

Zannekin zij onze aanvoerder !

ZANNEKIN,

geroerd. — Makkers !... Vrienden!..

ALLEN.

Met hem alleen kunnen wij Vlaanderland

-

bevrijden!
De hemel moge getuigen, dat ik de
eer, welke gij mij wilt bewijzen, niet verlang... Ik herhaal, dat ik bereid ben als gemeen schutter onder
dengene te strijden, dien gij zult kiezen.
ZANNEKIN.

-

DE KARELS.
DE POORTERS.

Wij kiezen geen ander dan u !
Gij alleen moet ons aanvoeren !

Gij wilt het?... Het zij zoo!... Ik zal u
tegen den vijand aanleiden. Gering zijn mijne krachten,
doch mijne hoop is groot. God, die de nieren proeft,
kent de zuiverheid mijner inzichten. Hij zal mij zijne
hulp verleenen en mij in staat stellen den last te torschen, welken gij op mijne schouders legt.. Dit beloof
ik u, dat ik niet rusten zal, vOordat die last volvoerd
zij!.. (De rechter hand opstekende.) Dit zweer ik u : al te
beproeven wat een vrij man met Godes hulp vermag!
ZANNEKIN.

ook plechtig de hand ofistekende. — Dit zweren
wij : al te beproeven wat vrije mannen met Godes hulp
vermogen !
ALLEN,
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ZANNEKIN•
En liever te sterven dan den kamp
voor vrijheid en vaderland op te geven !
-

En liever te sterven dan den kamp voor
ALLEN.
vrijheid en vaderland op te geven ! (De mutsen zwieren,
de wapens kletteren, de kreet: Leve Zannekin ! klinkt allerwege. De Karels en Poorters omhelzen elkandey met geestdrift en omringen Zannekin, yanssone, Baldwyn en de
overige hoofden, onder het geroefi Leve Zannekin !
Leve de vrijheid ! Leve het vaderland ! De gordijn valt.)
-

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.

TWEEDE BEDRIJF.

SER HALEWYN.

PERSONEN.
ZANNEKIN.

EDEWALLE.

SER HALEWYN.

JOHAN CRAYE.

NORBRECHT.

HAVESKERKE.

FIERENS.

HOOGSTEDE.

ADELHEID.

MOERBEKE.

DE MAGISTRAAT VAN VEURNE, RIDDERS EN EDELVROUWEN,
KNAPEN EN WAPENKNECHTEN, DIENAARS EN MAAGDEN, KARELS,
POORTERS VAN VEURNE EN ANDERE STEDEN.

De Halle op eenen burcht van Ser Halewyn, in de kastelnij Veurne. Aan de
wanden portretten, wapens en jachttrofeen. Links binnendeuren; rechts boogvensters.
Op den achtergrond breede vleugeldeuren, langs welke men op eene gaanderij uitzicht
heeft. Achter de gaanderij, de tuinen van het slot. In het midden der zaal, een rijkversierde disch, waaraan Ridders en Edelvrouwen zijn gezeten.

Het feestmaal loop ten einde. Knapen en Dienaars, het wapen van
Halewyn op de borst, gaan rond om de gasten to bedienen. Norbrecht
staat op den voorgrond, rechts, den cites in de hand.
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EERSTE TOONEEL.
SER HALEWYN, EDEWALLE, MOERBEKE, HAVESKERKE, HOOGSTEDE EN ANDERE RIDDERS; ADELHEID
EN ANDERE EDELVROLTWEN; NORBRECHT, KNAPEN
EN DIENAARS,
NORBRECHT, zingt.
o Minne zoet, o minne wreed,
Du mijne lust en smarte!
Du bist de bronne van mijn leed,
De zonne van mijn harte.
Al kwetst me dijne felle pijn
En stort mijn ziel in rouwe,
Toch min ik zaalger trouwe
Dij en mijn lievekijn.
o Minne wreed, o minne zoet,
Mijn wanhoop en mijn leven!
Hoe zaan hebs du mijn droef gemoed
Van zaligheid doen beven.
Al kwetst me dijne felle pijn,
En stort mijn ziel in rouwe.
Toch min ik zaalger trouwe
Dij en mijn lievekijn.
Zals du mij tot den laatsten stond
Bedroeven en verblijden?
Ach! bleven eeuwig mij gejond
Dijn juichen en dijn lijden!
Al kwetst me dijne felle pijn,
En stort mijn ziel in rouwe,
Toch min ik zaalger trouwe
Dij en rniin lievekijn,

ZANNEKIN.

79

(Bij het eindigen van het lied, staan Ser Halewyn,
Edewalle, Adelheid en de gasten van tafel op en vormen
verschillende groepen. Ser Halewyn, Edewalle, Moerbeke,
Haveskerke en Hoogstede voegen zich aan de linker zijde;
Adelheid en eenige der Edelvrouwen aan de rechter. Norbrecht bevindt zich bij deze laatsten. De Knafien en
Dienaars ruimen tafel en zetels weg.)
tot Norbrecht.
Zeer schoon gedicht,
Norbrecht, en jent voorgedragen !... (Tot Adelheid.)
Vindt gij niet, lieve nicht ?
EDEWALLE,

ADELHEID,

ontsteld.

Voorzeker, waarde ootn...

tot Norbrecht. — Ik ben fier een spreker
als gij te hebben gekweekt. Zelfs mijn meester, de
geleerde Maerlant, zou niet geaarzeld hebben uw gezang toe te juichen. (Zich van zijne halsketting ontdoende.) Om u te toonen, dat mijne woorden geene
ijdele lofsprake zijn, zal ik u bidden voortaan dit
gesmijde te mijner eer te dragen. (Hij hangt hem de betting om.)
EDEWALLE,

NORBRECHT.

Mijn edelmoedige weldoener !

DE EDELVROUWEN.

Eere den abelen zanger !

MOERBEKE.
Nu ja, het lied is niet slecht... Jammer, dat het in de ruwe Dietsche tonge werd gedicht....
Fij Sedert mijn verblijf aan het hof van onzen Heer
Grave, klinkt zij mij dubbeld gemeen en dorper in het
oor... Spreek mij van de goddelijke zangen der
Walsche vinders !... Dat is zoete, mollige sprake !...
Dat is waarlijk poezije !
-
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NORBRECHT,

ter zijde.

Onverdraaglijke Leliaart !

spottende. — De Heer van Moerbeke
schijnt het volkomen eens te wezen met de Fransche
baroenen, die onze moedertaal niet genoeg kunnen verguizen, sedert men hen te Brugge wilde dwingen de
woorden Schild en Vriea uit te spreken. 't Is waar
ook, zijn edele Heer vader streed destijds met hen tegen
zijne landgenooten !... Van daar misschien zijne voorliefde voor de vinders van graaf Lodewijk,
EDEWALLE,

Die schoone valsche, Walsche poeten,
Die meer rijmen dan zij weten.

(Moerbeke wendt rich gemelijk of en gaat rich bij eene
andere groep voegen.)
HOOGSTEDE. Voor mij, ik vind de dorperheid van
het Dietsch weleens verschoonbaar. Die ruwheid geeft
aan sommige gedichten onzer sprekers eene zonderlinge kracht. Herinnert u het lied tegen de Karels :

Wij willen van den Karelen zingen,
Zij zijn er van kwader aard....

Een prachtig lied !... (Tot NorHAVESKERKE.
brecht.) Gij kept het ?
NORBRECHT, met tegenzin.

Ik ken het.

Zing het ons. Mijne halsketting zal
HOOGSTEDE.
met die van Edewalle uwe borst sieren.
-

NORBRECHT,

verontwaardigd.

HAVESKERKE.

(Neuriende.)

-

Ik !

Waarom niet? Het is zeer fraai,

ZANNEKiN•
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Wij willen de Karels doen grijnzen,
Al dravende over 't veld...
Men zal ze sleepen en hangen

Toe, begin!
NORBRECHT, vast. — Nimmermeer ! Liever verbrijzelde ik mijn speeltuig mct eigen handen !
HOOGSTEDE, stil tot Halezvyn. — Zijt gij wel zeker
van den knaap ?
SER HALEWYN, glimlachende. — Zeer zeker.
HOOGSTEDE. - Nochtans, die taal...
SER HALEWYN.

Wees gerust...

HAVESKERKE, tot Norbrecht.
Ei! Hoe zoo driftig,
jonkman ? Gij spant toch niet aan met die plichtvergeten Klauwaarts, die nogmaals het gezag van den
Heer Graaf, hun wettigen meester, miskennen? Gij
keurt toch de wreedheden van het verachtelijke gepeupel niet goed, dat opnieuw onze vrienden aanrandt
en ons uit Vlaanderen wil verdrijven ?
NORBRECHT. - Heer van Haveskerke, keurde ik
die wreedheden goed, zoo bevonde ik mij in uw
midden niet !
HOOGSTEDE. - Waarom dan geweigerd..?
EDEWALLE.
Hij heeft gelijk ! Al dat smalen op
Karels en Poorters, al die beleedigingen en bedreigingen kunnen slechts het yolk meer en meer tegen ons in
het harnas jagen. Of denkt gij misschien, dat de verdeeldheid, welke ,op Vlaanderens bodem spookt, nog
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niet toereikend zij voor den val des vaderlands ?... Zie
romdom u.. Een groot deel van het graafschap staat
andermaal in vuur en vlam. Gansche gouwen zijn in
opstand, voorname steden verzetten zich tegen de
ambtenaren des Graven, tegen den Graaf zelven ;
burchten worden aangevallen en verwoest, edelen en
priesters mishandeld en vermoord, vrouwen en kinderen geslacht !... Gij beschuldigt de Klauwaarts; maar
zijn zij alleen plichtig ?... Verre van daar !... Uwe uittartingen, uwe bedreigingen, uwe mishandelingen deden ook ditmaal hen de toevlucht nemen tot openlijk geweld : uwe wreedheden hebben de hunne uitgelokt. Ik
herhaal het : hij heeft gelijk !.. Het is uw smalen, uw
beleedigen, 't is zelfs uwe krijgshaftigheid niet, welke
den burgeroorlog zal dempen. Gij vergeet, dat de
Karels en Poorters geene overwonnelingen zijn, gelijk
de Fransche laten en lijfeigenen. Hunne voorvaders
waren de wapenmakkers, niet de slaven, onzer voorvaderen : zij waren vrij als dezen. Daarom willen ook
hunne zonen vrij zijn; daarom kan alleen rechtvaardigheid, toegevendheid, eerbied voor hunne rechten en
vrijheden den vrede herstellen en Vlaanderen voor
ondergang behoeden !
HAVESKERKE.- Rechtvaardigheid, toegevendheid !
Wat helpen die bij eene drieste, immer weerspannige
menigte ? Gij hebt steeds Karels en Poorters, laten en
schalken met eene verschooning behandeld, welke veeleer den naam van zwakheid verdiende. Wat heeft het u
gcbaat ?.. Gijzelve en uw schoone nicht zijt niettemin
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op het punt geweest de slachtoffers te worden van uw
blind vertrouwen in de erkentelijkheid uwer beschermelingen.... Zij hebben sedert uwen burcht vernield,
gelijk die der edelen, welke zij Leliaarts heeten. Eerbied voor hunne rechten en vrijheden !... Heer Gwijde
van Aarzeele deelde in uwe zienswijze, wat de Karels
van Peyt niet belette voor drie weken hem en al de
zijnen om te brengen !
DE EDELVROUWEN. Eilaas !
HOOGSTEDE. - Gelijk zij sinds vrijheer van Eeghem,
graaf Dirk van Denterghem, ridder Jan van Waardamme en zoovele anderen, insgelijks hunne voorsprekers, ingelijks zoenpredikers, hebben omgebracht !
DE EDELVROUWEN. 0 Wee! o Wee !
HAVESKERKE. - Neen, geene toegevendheid ! Geene
verschooning! Geene verzoening! Nooit hebben wij
jets dan met strengheid op hen gewonnen. Bedwang
alleen kan de Karels en Poorters in toom houden. (Tot
Hoogstede.) Wat zegt gij, burggraaf van Hoogstede?
HOOGSTEDE. - Het blijft mijn gevoelen. Waren wij
min toegevend geweest voor Zannekin, hadden wij, in
stede van ons met eene verbanning te bevredigen, voor
vier jaren hem laten opknoopen, hij had korts nadien
het gespuis niet tegen ons kunnen aanvoeren.
HAVESKERKE. - Men beweert, dat hij thans weer de
aanleider der muitelingen is.
SER HALEWYN.

Zou het waar zijn ?
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Zeer waar. Ser Huibrecht van MoorsMOERBEKE.
lede en Mher Lodewijk van Houthem, die wij de
verledene weke der bende van Peyt hielpen ontsnappen,
verzekeren het stellig. (Ser Halewyn streekt stil met

Moerbeke.)
Dus geene toegevendheid ! Geene

HAVESKERKE.

zwakheid !
Geene verzoening !

DE RIDDERS.
EDEWALLE,

ter zijde. — Arm Vlaanderen ! Arm

vaderland !
Genoeg, Heeren, van Karels en
Poorters : zij verdienen niet, dat wij verder ons om hen
bekreunen en deze schoone edelvrouwen door het
relaas hunner euveldaden ontstellen. Laat het elders
woeden wij hebben van het grauw niets te vreezen.
Veurne, Kortrijk, Meenen, I Jperen, Dixmude, geheel
het westen blijft onzer zake toegedaan. Eer de opstand
den tijd gehadhebbe veld te winnen en ons te bedreigen,
is Philips van Valois Koning van Frankrijk en met
Graaf Lodewijk tegen hem in aantocht; zijn wij in staat
hem in het bloed der dorpers te smoren. In afwachting
snellen wij onze vrienden ter hulp, waar wij kunnen,
en doen de Karels de kracht van onzen arm gevoelen,
gelijk vOor eenige dagen te Houthem, waar hun
beruchte Peyt zeif onder onze slagen viel... Voor mij,
hier op dezen burcht trotseer ik de pogingen van al
de Zannekins en andere boeven en ribauden van
ylaanderland. Mine wallen zijn hoog, mijne grachten
SER HALEWYN.
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diep, mijne lieden dapper en trouw. Wee den vermetelen, die mij durven bespringen !
HAVESKERKE.
Ser Halewyn spreekt als een ridder. Naar Graaf Lodewijk ons echter nog niet in staat
stelde het geboeft naar behooren te kastijden, zullen
vvij wijselijk handelen ons voorzichtig te toonen.
zon neigt ten avond... Wij hebben een goed eind weegs
of te leggen : het wordt tijd, dat wij ons naar Veurne
begeven.
SER HALEWYN. - Toch niet zonder den afscheidskroes geledigd te hebben. (Roej5ende.) Hola! Knapen !

(Knaben en Dienaars verschijnen met wijn en bekers,
en schenken road.)
HOOGSTEDE. - Ledigen wij den afscheidskroes !
SER HALEWYN, een beker in de hand. — Mijne Heeren,
edele Vrouwen ! Ik breng u den dronk van St. Geertes
minne en St. Jans geleide. Moget gij ongedeerd onze
goede stad Veurne bereiken en weldra mijnen burcht
met een nieuw bezoek vereeren !
ALLEN. -- Dank, heb dank, edele gastheer ! (De Rid-

ders drinkers.)
HOOGSTEDE. - Op weg!... Ter nauwernood zullen
wij vOor den nacht aan de poort wezen.
ALLEN. -- Op weg! (De Ridders en Edelvrouwen

nemen afscheid en verwijderen zich, Tangs den achtergrond,
begeleid door Ser Halewyn, Edewalle en A delheid. N orbrecht blifft alleen.)
6

86

DRAMATISCHE WERKEN.

TWEEDE TOONEEL.
NORBRECHT alleen.

NORBRECHT. Het hatelijke lied zingen!... Ik !...
Niet genoeg, dat ik bij de vijanden van Vlaanderen
vertoef en ongestraft de lieden van mijnen stand laat
beleedigen ; niet genoeg, dat ik de vrienden mijns
vaders verliet.... Ik zou er den smaad bijvoegen !...
In der eeuwigheid niet !... Hoe zij den wakkeren Zannekin verguizen !... Rampzalige, die ik ben, hun den
hoon niet terug in het aangezicht te slingeren ! Hun
niet toe te roepen, dat Been hunner tot de knieen reikt
van den vromen burger, dien zij beschimpen !... Zoo ik
weder het beproefde mijne kluisters te breken en Adelheid te ontvlieden?... (TV ankopig.) Neen, ik kan niet!...
Wanneer ik aan eene nieuwe scheiding denk, is het mij,
alsof het hart mij uit den boezem wordt gescheurd...
En evenwel, wat is mijne hoop ?... Wat moet van mij
geworden ?... Zal ik ooit haar de liefde durven bekennen, die mij verteert? (Na eene poos1) Zoude zij mijn lied
verstaan, mijne smart en vreugd begrepen hebben ?...
Wie weet!...Terwij1 ik zong, scheen haar blik aan mijne
lippen te hangen. Zelfs meen ik een traan onder hare
wimpers te hebben zien glinsteren.... Zoude zij...?
(Bitter.) Dwaas !... Mijne zangen streelen haar het oor,
gelijk anderen, gelijk dien goeden Edewalle, die fier is
zich mijnen meester te noemen... Zij acht den dichter in
--
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mij, niet den mensch... Wellicht ben ik niet eens een
mensch meer voor de edele dochter van den hoogmoedigen Halewyn..! 0, waarom kan ik mij niet van haar
losrukken! Waarom kan ik niet haar bijzijn vlieden, vlieden tot mijne voeten weigeren mij langer te dragen, tot
de vermoeienis mij doe bezwijken en de dood een einde
aan mijn lijden stelle! (Hij staat in mijmering verzonken.)
DERDE TOONEEL.
DE VORIGE,

ADELHEID,

ADELHEID, ras optredende.

ter zijde. — Hij is nog hier... (Laid.)

Norbrecht !
NORBRECHT, verschrikt. — Gij, Jonkvrouw !
ADELHEID. —Luister, Norbrecht.. Wij zijn te zamen
opgevoed. Nog kinderen, leerden wij elkander als
broeder en zuster liefhebben.
NORBRECHT.
verzwinden!

Schoone tijd !.. Waarom moest hij

ADELHEID.
Toen kwam er een dag, waarop men
mij beval u als een dienaar te beschouwen... Het
bedroefde mij... Nog meer : ik had de macht niet het
bevel na te leven.
NORBRECHT.

Wat zegt gij ?

ADELHEID.
Ik wilde gehoorzamen en kon niet.
Wel poogde ik mij te bedwingen en eene koelheid te
veinzen, die, meende men, beter strookte met de plich-
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ten van mijnen rang... Vruchteloos!,.. Hoemeer ik mij.
zelve geweld aandeed, om het verleden te vergeten,
hoemeer ik mijne ware gevoelens onder den schijn van
onverschilligheid trachtte te verbergen, hoe luider
mijn hart voor u sprak, hoemeer het mij toeriep, dat ik
nimmer een dienaar in u zoude zien ; dat gij immer in
mijne oogen een vriend, een broeder zoudt blijven.
Een vriend ! Een broeder !

NORBRECHT.

En kon het anders ?.. Uwe vurige
ADELHEID.
vaderlandsliefde, uw edelmoedig medelijden met het
verdrukte yolk vonden weerklank in mijne ziel, deden
mij elken dag u meer hoogschatten... Daarbij, uwe
trouw en verkleefdheid vermeerderden, trots mijne
schijnbare verandering... In uwen eerbied zelven zag
ik warme genegenheid doorstralen... En zoo op uw
gelaat soms een weemoedig verwijt te lezen stond,
nooit ontsnapte u de geringste klacht.
-

NORBRECHT, ter zijde.

—

Groote God !

Gij vergat uzelven om mij. Gij waart
ADELHEID.
dikwijls droef en moedeloos : een heimelijk wee scheen
aan uw hart te knagen. En niettemin ademden uwe
zangen louter vreugd, als ik vroolijk gestemd was,
en zocht gij mij moed en troost in te spreken, als ik
moed en troost behoefde... Later aarzeldet gij niet uw
leven op het spel te zetten, om het mijne te redden.
NORBRECHT.
ADELHEID.

-

-

Jonkvrouw!
Noem mij zuster, Norbrecht; want,
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zoo waar God mij hoort ! ik wil immer eene zuster voor
u zijn.
Mijne zuster!... Wees gezegend voor
NORBRECHT.
die zoete woorden. Kondet gij begrijpen, hoe liefelijk
zij mij het oor streelen, met welken hemelschen wellust zij mij drenken, hoe zalig zij mij maken !
ADELHEID.

Zoodat ook gij mij altoos een broeder

wilt wezen?
Geen dag, geen uur, geen stond heb
NORBRECHT.
ik opgehouden het te zijn. 0 ja, de eerbied sloot mij
den mond, maar kon noch de... vriendschap in
mijnen boezem sm oren , noch de gelukkige dagen mijner
jeugd uit mijn geheugen wisschen.
Zult gij weigeren er mij een bewijs

ADELHEID.

van te geven ?
NORBRECHT,

met vuur.

Spreek !... En zoo mijn

bloed, mijn leven...
ADELHEID.

- Ik eisch zooveel niet... Ik wensch

slechts, dat gij mij als vroeger uw vertrouwen
schenkt....
NORBRECHT.
ADELHEID.

- Mijn vertrouwen..?

- Dat gij als vroeger de zuster in de

vreugd en smart des broeders laat deelen; dat gij niet
langer mij uw hartzeer verheelt.
NORBRECHT.

- Mijn hartzeer !... Ik zweer u...

ADELHEID. — Zweer niet... 1k heb u beter gadege'
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slagen, dan gij denkt. Reeds vOor uw vertrek van
Edewalle, had ik geraden, dat gij worsteldet met een
geheim verdriet, dat gij voornemens waart ons te
verlaten... Gij verdweent. Toen zag ik mijn voorgevoel
bewaarheid en stuurde mijzelve bittere verwijten toe
u niet tot eene bekentenis te hebben gedwongen, die
wellicht u den wreeden stap gespaard hadde. Wij
vonden u terug. De eerste dagen van ons samenzijn
waart gij weer de Norbrecht van voorheen ; doch
sedert... Ziedaar, broeder, er is iets dat u kwelt, foltert,
uw leven vergalt...
NoRBREcHT,verward. — Hoe !... Gij zoudt denken..?
Uwe houding, uw blik, geheel uw
ADELHEID.
wezen, alles verkondigt uw zielelijden. Welnu, ik wil
mijn deel van het leed, dat u teistert. Zeg mij wat u
die gedachten van verwijdering influisterde, thans
misschien nog influistert ; wat u zoo somber stemt en
liederen ingeeft, waarbij mijn hart van weedom wegkrimpt, en heete tranen mijn oog ontspringen. Zeg
mij wat u op dit oogenblik zelf achterhoudend maakt.
-

NORBRECHT, ter zijde.
o Marteling!

En niet mogen spreken !...

Maar gij zwijgt, weigert
ADELHEID, angstig.
mijner bede het oor te leenen !
—

NORBRECHT, radeloos.
klaren !
ADELHEID.
Ik
waarom!

Ik kan, mag mij niet ver-

Gij kunt, moogt niet !... Zeg mij
(herneinend) verlang het.
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Dwing mij niet, ik bid u!... Laat mij
mijn geheim. Gij zoudt de eerste zijn, om mij te
beschuldigen.
NORBRECHT.

gekrenkt. — Het is wel. Ik zie thans wat
ik van uwe verzekeringen van vriendschap denken
moet.
ADELHEID,

NORBRECHT, smeekende. — In 's hemels naam ! Veroordeel mij niet.... Zoo gij wist... !

weenende. — Ik weet genoeg. Ik weet, dat
gij mij uws vertrouwens onwaardig acht, dat gij
mij niet meer liefhebt, dat gij mijne genegenheid
versmaadt en met ondankbaarheid loont!
ADELHEID,

zich vergetende- — Ik ondankbaar !...
0, dat is te veel !... Gij hebt mijnen strijd gezien, o
God!... Gij zijt getuige, hoe het mijne schuld niet is,
indien ik spreek ! (Tot Adelheid.) Gij wilt het !..
Onthoud, dat gij mij gedwongen hebt een stilzwijgen
te breken, welk ik als eenen plicht beschouwde, en...
verneem wat ik mijzelven zou willen verbergen, verneem alles... Ik heb u niet meer lief, zegt gij... Gave
de hemel !... Het is waar, ik bemin u niet meer als een
broeder ; maar k ondet gij in mijn hart lezen, gij zoudt
schrikken voor het gevoel, dat de broederliefde in
mijnen boezem heeft vervangen... Gij zoudt zien, hoe
ik u bemin als een zinnelooze, hoe mijne liefde aan
razernij grenst, en hoe ik sedert jaren vergeefs het
gevoel bekamp, dat mij heeft overweldigd !
NORBRECHT,

ADELHEID.

-

Norbrecht !
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NORBRECHT. - U niet meer liefhebben !... Wat is

broederliefde bij de verslindende drift, Wier alvermogen
mij beheerscht? Eene nauw zichtbare vlam bij de
glanzende zon, een vuursprankel bij een reuzengloed !..
Wat is de vriendschap, welke gij mij vraagt, bij de
grenzenlooze liefde, welke geheel mijne ziel, geheel
mijn wezen vervult, die mij belet aan iets anders te
denken dan aan u, jets anders te verlangen dan u, u
alleen, u altijd, die mij de kracht rooft het gevaar te
vluchten, waarin ik onvermijdelijk moet vergaan !
ADELHEID.

-

Zwijg! 0, zwijg!

Uwe genegenheid versmaden !...
NORBRECHT.
Maar gij begrijpt dan niet, dat uwe genegenheid, uwe
min alles is, wat ik hier en hiernamaals verlang ; dat ik
zonder haar niet meer kan leven en bereid ben ze te
koopen, niet ten koste van mijn bloed, mijn bestaan...
Wat is bloed, bestaan, wanneer het geldt uwe liefde
te winnen! maar ja, ten koste van eene misdaad..
Dat zonder u het woord geluk voor mij niets meer is,
dan een ijdele klank, en dat de hemel zelf mij een oord
van jammer zou schijnen, indien ik er uwe min
moest derven!....
-

ADELHEID, in de grootste verwarring. —Norbrecht! Ik
bezweer u!.. (Ser Halewyn verschijnt op den achtergrond.)
Hemel

Men komt !

ZANNEKIN.
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VIERDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

SER HALEWYN.

SER HALEWYN, op den achtergrond. — Adelheid met
hem !... Beiden zijn ontsteld! (Met verkropte woede.) Hij
heeft gesproken ! (Zich bedwingende.) Het zij zoo !..
(Naar voren tredende, tot Adelheid.) Laat ons.

ADELHEID, in hethenengaan Ongelukkige broeder !
(Af tangs de linkerzijde.)
VIJFDE TOONEEL.
SER HALEWYN EN NORBRECHT.
SER HALEWYN, ter zijde
Zien wij, of het welp den
leeuw wil verscheuren; of de slang, die ik in mijn
boezem koesterde, haar venijn op het nest wil braken,
waaruit ik ze roofde. (Laid.) Gij bemint mijne dochter.., hebt haar uwe liefde bekend... (Norbrecht bzcigt
zwzj gend het hoofd.) Ziedaar het loon mijner weldaden.
Aan mij hadt gij uwe redding, uwe opvoeding to danken,
en tot vergelding durft gij mij met schande dreigen !

NORBRECHT. - Met schande!... Laster mijne liefde
niet. Zij deed mij den eerbied, dien ik der Jonkvrouw
schuldig ben, niet uit het oog verliezen.
SER HALEWYN.
Wie twijfelt er aan ?.. Denkt gij,
dat gij nog zoudt ademen, zoo ik niet overtuigd wave,
dat uw eerbied uwe liefde evenaart ? (Na eene poos.) Als
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een verworpen schalk kon ik u van den burcht zweepen, uwe driestheid u met de galg doen boeten... Ik
verkies nogmaals u te sparen. Ik ga verder.... Ik, Ser
Halewyn van Wijkhuyze, heer van Rijshove, kastelein
van Vallenare, wiens adel dagteekent van Karlemagne, wiens geslacht met onverdoofden luister aan
de spits van Veurnes adel schittert, ik wil u, Norbrecht
den spreker, Norbrecht den zoon van den Veurner
Karel, uwe hoonende liefde voor eene der rijkste en
edelste jonkvrouwen van Vlaanderland vergeven. Nog
meer, ik wil u de hoop laten, dat eenmaal een tijd kan
komen, waarop de vervulling uwer vermetele verwachtingen, de verwezenlijking uwer onzinnige droomen
niet geheel onmogelijk zou wezen !
NORBRECHT, verbaasd. — Word ik zinneloos !
Het verbaast u. Het vooruitzicht
SER HALEWYN.
doet u duizelen. Ik begrijp het... Hoor : gij hebt ons
diensten bewezen, gewichtige diensten. (Met een blik
van verachting.) Op welke wijze weet ik niet, verlang
ik niet te weten... Genoeg : herhaalde malen hebt gjj
ons het middel verschaft de aanslagen der opstandelingen te verijdelen en onze wapengenooten te redden.
Kortom, gij toondet u den vriend der Leliaarts, den
vijand der Klauwaarts. Ook zijn wij u dank verschuldigd.
-

NORBRECHT, gej5ijnigd.
te voorkomen.

Mijn doel was gruwelen

SER HALEWYN, met gedwongen afkeer.

Nogeens :
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het raakt mij niet : ik wensch uwe drijfveeren niet te
kennen. Gij hebt ons gediend; daarom leeft gij... Wat
de verwezenlijking uwer hoop betreft, zij hangt of van
de vervulling eener voorwaarde.
NORBRECHT. Eener voorwaarde !... 0, zeg mij
welke, en zoo het in de macht eens stervelings zij uwe
eischen te bevredigen, zoo on vertsaagdheid en zelfopoffering toereikend zijn...
SER HALEWYN. Ziehier... Groot is mijn haat tegen
al Wat den naam van Karel en poorter draagt. De galg
en het rad schijnen mij te zachte straffen voor de
schanddaden,welke het gevloekte ras in euvelen moede
begaat. Konde ik het, ten koste van wat mij het
duurbaarste is, tot den wortel uitroeien, ik zou geen
aogenblik weifelen en juichen bij de kastijding der
ellendigen, zelfs dan wanneer zij mij tot den rampzaligsten der stervelingen moest maken!

ter zijde. o Razernij !
SER HALEWYN. Onder hen bevindt zich een man,
dien ik alleen meer haat, dan al de anderen te zamen.
Mijn wrok tegen hem zal slechts met mijn leven eindigen... Wat zeg ik !... zou mij zelfs in het graf geene
rust laten, indien ik hem voor mijn verscheiden niet
hadde gekoeld... Dien man moet gij in mijne handen
leveren !
NORBRECHT. Ik !
NORBRECHT,

SER HALEWYN. - 0, het is geene lichte taak, welke
ik u opdraag... Mijn vijanci is rnachtig. Het opgeruide
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grauw vergoodt hem : het omringt hem dag en nacht
en waakt voor zijne veiligheid. Het gevaar, waaraan
gij u blootstelt, is vreeselijk een kreet, een gebaar
kan het sein uws doods worden... Maar ook het loon,
dat ik u verspreek, is overheerlijk.
NORBRECHT.

-

SER HALEWYN.
NORBRECHT.

-

En die man ?...
-

Zannekin!

God !

SER HALEWYN. --VOor vele jaren beleedigde hij mij
bloedig. VOor manslag op een hoorige, een verachtelijken slaaf gepleegd, deed hij mij tot weergeld doemen.
Ik zette hem de beleediging duur betaald, niet duur
genoeg, want later kon hij opnieuw mij hoonen. Deze
reis was de hoon verschrikkelijk.. Bij den vorigen
opstand, viel ik te Veurne in zijn geweld. Met de koenheid eens ridder zag ik mijn stervensuur te gemoet.
Maar neen, hij vond het middel mij aan eene vernedering te onderwerpen, schromelijker dan duizend dooden...
NORBRECHT.

--

Hoe !

SER HALEWYN.
Hij schonk mij het leven !... Om
zijne zegepraal met een Blimp van grootmoedigheid te
sieren of om mij later op zijn gemak te folteren, bevredigde hij zich mij te kerkeren... 0, sedert is mijn haat
onverbiddelijk geworden als het noodlot, eeuwig als
mijne onsterfelijke ziel.... Ware gansch Vlaanderland
-

morgen order het gezag des Graven teruggekeerd, ik
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zou onze overwinning onbeduidend achten, indien
Zannekin buiten mijn bereik bleef. Zeggen, dat ik Ser
Halewyn, de afstammeling van zoovele helden, de gelijke
van zoovele vorsten, het leven te danken heb aan een
eerloozen Karel, een vuigen volksverleider !... Mijn
voorhoofd gloeit van schaamte, mijn bloed brandt,
wanneer ik er aan denk. 0 ja, de wereld is voor ons
beiden te eng; een van ons moet van de oppervlakte der
aarde verdwijnen !... (Poos.) Het gelukte mij te ontsnappen aan de waakzaamheid zijner trawanten ; maar
de vrijheid bracht mijne woede niet tot bedaren ; integendeel, zij klom met iederen dag, die sedert mijne
vernedering verliep.... Ook heb ik gezworen, gezworen
op het gebeente mijns vaders, mij te wreken en op eene
wijze mijner en mijns geslachts waardig, en zal ik niet
rusten, vooraleer de schande dier vernedering uitgewischt, vooraleer mijne wraak voltrokken zij... Wilt
gij mij helpen dien eed gestand doen?... Adelheids hand
is aan dien prijs.
NORBRECHT,

wankelend.

Adelheids hand

Bedenk u wel ! Aan den eenen
SER HALEWYN.
kant, een leven zonder vreugd, eene liefde zonder hoop,
die mij niet altoos verschoonend zou vinden; aan den
anderen, rijkdom, macht en g' eluk !... Aan den eenen
kant, wellicht een schandelijke dood ; aan den anderen,
een loon, dat vorsten niet te gering zou schijnen !
-

NORBRECHT.
SER HALEWYN.

Zannekin leveren!
Ik geef u drie maanden tijd, om
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mijne voorwaarde te vervullen. (Men hoort buiten den
burcht verscheidene malen op den hoorn blazen.) Hoor!...
Wie daar?
NORBRECHT, ter zijde.
Wat heeft hij te melden?

—

De boom van Diederik!...

SER HALEWYN.
Verneem wie toegang vraagt tot
den burcht... (Norbrecht vertrekt langs den achtergyond.)

ZESDE TOONEEL.
SER HALEWYN, alleen.

Ga, verwaten dorper !... Uwe
roekelooze hoop zal niet verwezenlijkt, uwe vermetelheid zal gestraft worden. Eens uwe verraderstaak volbracht, zal het mij niet moeilijk vallen u uit den weg
te ruimen, u in de kastijding van Zannekin te doen
deelen... Zal hij er in toestemmen mijnen haat te
dienen ?... Hij zal..! Het loon, dat ik voor zijne oogen
liet blinken, is onweerstaanbaar. Zelfs al kende hij het
geheim zijner geboorte, hij zou mijn wil doen... Heerlijke gedachte !.. Den zoon tot werktuig mijner wraak
tegen den vader gebruiken! Den vader door den zoon
verderven !... Ditmaal zal ik waarlijk gewroken zijn !
(Norbrecht komt haastig terug.)
SER HALEWYN.

ZANNEMN..
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ZEVENDE TOONEEL.
DE VORIGE, NORBRECHT.

NORBRECHT.

-

SER HALEWYN.

Vlucht, Heer, vlucht !
Vluchten !... Tot wien spreekt

gij ?
Er is geen tijd te verliezen !... De
NORBRECHT.
Karels van Peyt zijn in aantocht tegen den burcht ! Zij
naderen langs de heerbaan, en willen op u den dood
huns hoofdmans wreken, die bij de overrompeling van
het slot van Houthem sneuvelde !
--

Zij zouden zich in VeurneSER HALEWYN.
Ambacht wagen !... Gij raaskalt...
Zij meenen u en uwe vrienden te verNORBRECHT.
rassen en kunnen binnen weinige stonden hier wezen!
-

Bij mijn zwaard! Zij zullen zich
in hunne vewachting bedrogen vinden. Ik zegen het lot,
dat mij de gelegenheid biedt hunnen overmoed te straffen. (Hij begeeft zich naar din achtergrond en roept in de
gaanderij.) Hola ! Mijne schutters ! Mijne wapenknechten ! Mijne knapen ! Aan mij Te wapen ! Te
wapen! (Terug bij Norbrecht.) Maar hoe is het mogeSER HALEWYN.

lijk ?
Gansch het land verklaart zich voor
NORBRECHT.
de Klauwaarts. Rousselare en Dixmude zijn in de
macht van Baldwyn; Oostende, Nieuwpoort en IJperen
-
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hebben voor Janssone hare poorten geopend, de burgers van Veurne de hulp van Zannekin ingeroepen.

(Gedruis en wapengeklettter. Schutters en W apenknechten stormen Tangs den achtergrond op het tooneel en bezelten verder geheel de gaanderij. Adelheid en Edewalle snellen toe Tangs den linker kant, gevolgd door Knapen en
Knechten, Dzezzaren en Maagden.)
ACHTSTE TOONEEL.
ADELHEID, EDEWALLE, KNAPEN, SCHUTTERS, WAPENKNECHTEN, DIENAREN EN NIAAGDEN.

DE VORIGEN,

ADELHEID.

-

EDEWALLE.

-

Vader !... In 's hemels naam !
`Vat beduidt...?

De vijand is daar !.. (Tot de
SER HALEWYN.
Wapenknechten.) De brug omhoog ! Het hek omlaag !..
-

De blijden en enginen in gereedheid!.. Honderd man
op de wallen!... De schutters aan de kanteelen! Maakt
spoed! (Tot een der Knaten.) Mijne wapens ! (Een deel

der kri kers in verwarring af Tangs de gaanderij. Tot de
Dienaars en M aa gden .) Gij, bereidt kokend water, smelt
pik en lood, en brengt het op de wallen aan. Rept u!

(Maagden en Dienaars af Tangs den linker kant.)
ADELHEID, wil mede. — Ikzelve wil....
Blijf.... (Tot Edewalle hem met
Adelheid en Norbrecht ter zijde voerende.) Waarde oom,
SER HALEWYN.

-

van u wacht ik eene nieuwe blijk van verkleefdheid.

IOI
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EDEWALLE.

Wat beveelt gij ?

SER HALEWYN. - Dat gij met Adelheid den burcht
verlaat en haar in veiligheid brengt.
EDEWALLE. - U verlaten, als het gevaar dreigt !
Indien gij mij, indien gij haar
SER HALEWYN.
liefhebt... Indien gij wilt, dat ik enkel aan de verdediging van het slot en de kastijding van het grauw denke.
Gij kent de Karels ; gij weet dat het lijvige satans zijn.
Gelukt het hun het kasteel te overmeesteren, zoo zullen zij niets ontzien, niemand sparen.
EDEWALLE.

U verlaten.. !

Red, o red de Jonkvrouw, edele
NORBRECHT.
Heer !... Zij zijn woedend om den dood van hunnen
overste, en hebben gezwcrren den burcht te verdelgen
en al over de kling te jagen, wat binnen de wallen leeft!
-

Gij hoort het... Zij
SER HALEWYN, tot Edewalle.
mag niet hier blijven, moet verwijderd worden. (Halfluid.) Het is de dood niet, dien ik voor haar vrees !...
(Tot Norbrecht.) Gij zult hen vergezellen.. (Std.) Eens
Adelheid in veiligheid, denkt gij aan rnijne wraak, aan
de schitterende belooning, welke ik u versprak...
(Tot Edewalle.) Langs de sluippoort kunt gij onbemerkt
het veld bereiken. (Op den achtergrond wijzeride.) Het
is langs daar, dat de vijand opdaagt. Nog heeft hij den
tijd niet gehad ons te omsingelen : gij zult ontsnappen.
ADELHEID.
sterven !

o Vader, wader, laat mij met u
7
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SER HALEWYN.
Stel u gerust, kind : nog is het
uur mijns doods niet geslagen. Ik wil de Karels bewijzen, dat Ser Halewyn niet zoo licht zich laat verrassen. (Tot Edewalle.) Gij poogt over de Fransche grens
te komen.. Aan het hof van Graaf Lodewijk zien
wij elkander weer. Haast u! Nog is de aftocht vrij...
Wie weet, of hij 't binnen een stond zal wezen. (Woest
getier en bazuingeschal buiten het slot.)
NORBRECHT,

een venster openende

Daar zijn zij !

SER HALEWYN, wien men onderwijl zijne wakens heeft
aangebracht. Geene woorden meer verspild !... Ras !
(Edewalle, Adelheid en Norbrecht of Tangs den linker
pant. — Tot de Wapenknechten.) Volgt mij naar de brugpoort Gaan wij de de dorpers te keer !... Verlichten
wij den beul zijne taak !... Halewyn voor den Graaf!
Dood aan de Karels ! Dood aan de Klauwaarts !

DE WAPENKNECHTEN. - Halewyn voor den Graaf!
Dood aan de Klauwaarts ! (Ser Halewyn wil aan het

hoofd der Wapenknechten vertrekken; Fierens en de Karels
verschijnen op den achtergrond.)
NEGENDE TOONEEL.
SER HALEWYN

tist bt

WAPENKNECHTEN; FIERENS
KARELS.

MET

Te laat !... De burcht is aan ons !...
FIERENS.
Uwe krijgers zelven openden ons de poort!
DE KARELS. -- Leven de Karels ! Leven de Klau-
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waarts! (Ser Halewyn en de Wapenknechten staan aan de
rechter, Fierens en de Kayels aan de linker zijde van het
tooneel.)
SER HALEWYN. Verraden !... Doemnis! (Tot
Fierens.) De burcht is aan u, bralt gij.. ! Gij liegt als
een schurk !... Het verraad leverde u slechts den toegang tot uw graf. Mijn zwaard en de dapperheid dezer
trouwe lieden zullen u toonen, dat gij to vroeg u der
overwinning zeker waant. (Tot de JVapenknechten.)
Verhalen wij op de doemlingen den afval onz2r makkers! Wasschen wij in hun bloed de smet, welke die
afval op u doet kleven !... Valt aan! (Aanvallende beweging van Ser Halewyn en de Wapenknechten.)

tot de krijgers van Ser Ilalewyn. — Wel
hoe !... Gij zoudt langer naar de stem van den dwingeland luisteren !... Gij zoudt langer den beul uwer broederen, den verkrachter hunner dochteren, den roover
onzer vrijheid, den verdrukker des vaderlands gehoorzamen!... Verdoolden!.. Wat verhoopt gij van eenen
tegenstand zoo onzinnig als misdadig ?.. Blikt rondom
u.. Onze vrienden zijn talrijk : zij bezetten geheel het
slot... Uwe nederlaag is onverinijdelijk. En voor wien
zoudt gij ze ondergaan? Voor een Ser Halevyn!... Is
hij niet uw vijand, gelijk de onze ? Zijt gij Beene
Vlamingen, gelijk wij ? Is het niet voor u en de uwen,
dat wij hem en de zijnen bestrijden?... Komt van uwe
dwaling terug!. Wij zijn uwe broeders. Onze zaak
is de uwe : in onze rangen alleen kan uwe plaa,t§
FIERENS,

wezen ?
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SER HALEWYN,

woedend.

Valt aan ! Valt aan !

FIERENS. - Schaart u aan onze zijde, en gij zult
met ons in de zegepraal van het recht en de vrijheid,
de zegepraal van Vlaanderland deelen ! (De Wapen-

knechten verlaten Ser Halewyn, voegen zich bij de Karels
en verbroederen met dezen.)
DE WAPENKNECHTEN. - Leven de Klauwaarts !

Leve het vaderland !
SER HALEWYN. - Vervloeking !... De lafaards !

Ha! Gij twijfelt niet meer aan onze
overwinning!... En thans zult gij met uwe vrienden
voor den dood van den braven Peyt, voor al uwe
misdrijven boeten !
FIERENS. -

SER HALEWYN.
Mijne vrienden spotten met uwe
bedreigingen zij zijn buiten uw bereik!
Wij zullen zien ! (Tot de Karels.) Men
FIERENS.
doorloope den burcht in alle richtingen. Dat Been
schuilhoek onbezocht blijve. (Eenige Karels verwijderen

zich langs verschillende kanten.)
SER HALEWYN. -

Uwe moeite is nutteloos... Zij

zijn vertrokken !
FIERENS, hem aanvallende. — Zoo willen wij uwe
straf to schrikkelijker maken en in het schouwspel van
uw gefolterden doodsangst ons schadeloos stellen
voor de vlucht uwer handlangers.
SER HALEWYN. - Nader, ellendige laat, en leer van
Ser Halewyn, hoe een edeling sterft !
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— Als een ondier zult gij sterven ! (Gevecht.
Ser Halewyn wordt ontwapend en ten gronde geworpen.
Fierens zet hem de knie op de borst, en zwaait zijne bijl
hem boven het hoofd. De Karels keeren terug.)
FIERENS.

De Leliaart loog niet : buiten
EEN DER KARELS.
hem, bevindt zich geen ander edelman op het slot.
-

FIERENS, tot Ser Halewyn. — Zoo braak uwe lage
ziel, en ga de schim van onzen hoofdman melden, hoe
wij onze vrienden wreken! (Hij is gereed om den ver
slagen te treffen.)

TIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

ZANNEKIN

MET ANDERE

KARELS

EN

POORTERS.

snelt toe en wendt de bljl af. — Laat af!
(Hij rukt Fierens weg; Ser Halewyn richt zich op.)
ZANNEKIN,

Bij mijne zaligheid!... Wie verstout
zich..? (Zannekin ziende.) Gij, bevelheer !
FIERENS.

Die man hoort mij toe !... Vijftien
jaren onverpoosden strijd, ontroostbare smart, onbevredigden wrok geven mij het recht alleen over hem
te beschikken !
ZANNEKIN.

FIERENS.

-

-

Ik loochen het niet ; doch...

Te Veurne kon hij mij ontsnappen...
Hier zal het hem niet gelukken. Laat mij met hem.
ZANNEKIN.

FIBRENs,

-

J3edenk, dat hij ooh ons toebeboort
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dat gij wel het recht hebt hem te kastijden, maar niet
hem aan onze wraak te onttrekken.
ZANNEKIN, met

gezag.
Gaat ! (Fierens, de Karels,
Poorters en W apenknechten begeven zich naar de gaanderi j.)
ELFDE TOONEEL.
ZANNEKIN

EN

SER HALEWYN.

ZANNEKIN.
Gij zijt opnieuw in mijn geweld. Een
woord, een wenk van mij, en gij ontvangt de straf
uwer eerloosheden.
-

SLR HALEWYN.

-

Sla toe : ik ben bereid !

Gij hebt mijn leven vergiftigd. Het
ZANNEKIN.
leed, mij door u berokkend, roept luid om wraak. Al
uw bloed is niet toereikend, om de minste uwer euveldaden uit te wisschen.
-

Wat wacht gij ?

SER HALEWYN.

ZANNEKIN. Gij hebt den smadelijksten dood verdiend... En nochtans, ik spaarde u vroeger ; ik wil u
nog sparen.
-

SER HALEWYN.

-

En ik wil het leven niet van uwe

goedertierenheid ! Zij is mij onverdraaglijker, dan de
gruwzaamste folteringen !
ZANNEKIN.-Ik wil zelfs u de viijheid weerschenken.
SER HALEWYN.

-

De vrijheid! (Zijn blik valt op het

geopende venster. Hij nadert het ongemerkt tot het einde
van het tooneel.) En daarvoor eischt gij ?

ZANNEKIN.
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ZANNEKIN. Dat gij mij zegt wat van het kind
geworden is, dat gij mij laffelijk roofdet !... Dat gij mij
den zoon weergeeft, wiens moeder het slachtoffer
werd uwer schaking!
SER HALEWYN, hoonlachend. — Uw zoon !
ZANNEKIN. - Niet waar, hij leeft ?... Gij zijt een
duivel, maar.... gij ook zijt vader... Gij hebt het
onnoozele wicht niet durven moorden... Hoe wreed
ook, hebt gij u geschaarnd de tijgers in wreedheid te
overtreffen.
SER HALEWYN. Hij leeft !
ZANNEKIN, in vervoering.
Hij leeft, mijn Hendrik!..
0, mijn voorgevoel bedroog mij niet... Hij leeft !... Heb
dank, o God !... Ik wist, dat gij mij niet altoos zoudt
doen lijden, dat gij eindelijk medelijden zoudt hebben
met mijne smart, dat gij mij nog den troost zoudt
gunnen den lieveling mijner Ida te omhelzen ! (Tot Ser
Halewyn.) Maar... hoe, waar leeft hij ?.. 0, ik smeek u,
voer mij tot hem !... Breng hem tot mij !... Ik zal
vergeten, dat gij mijn doodsvijand zijt... Ik zal u
alles kwijtschelden... Doe hem mij kennen, en gij zult
leven, vrij zijn ! Gij zult ons ongedeerd verlaten !
SER HALEWYN, nijdig. Gij wilt hem kennen !...
Gij wilt weten wie uw zoon is !... Luister : v6or acht
dagen werd het steen van Ser Huibrecht van Moorslede
door uwe Karels besprongen. Zij vleiden zich den
ridder met zijn gezin onverhoeds te overvallen, cloth
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zagen zich in hunne hoop teleurgesteld. Gewaarschuwd, hadden onze vrienden zich in tijds kunnen
verwijderen en alleen het slot aan de woede uwer
baldadige makkers overgelaten... Weet gij wie ons het
middel verschafte den edelen Moorslede te verwittigen ?... Een Karel!
ZANNEKIN.

Een Karel !

SER HALEWYN.
ZANNEKIN.

- Uw zoon !

Mijn zoon !

SER HALEWYN. - Twee dagen later werd de burcht
van Mher Lodewijk van Houthem door den wreedsten
uwer oversten, den woesten Peyt aangerand. Ditmaal
vonden uwe makkers het slot niet ledig : integendeel,
zij werden dapper afgeslagen en konden het niet
bemachtigen, dan met verlies van vele strijders, en
na hunnen aanvoerder te hebben zien sneuvelen, wien
ikzelf met dit mijn goed zwaard den schedel kloof...
Weet gij wie ons de tijding van Peyts aanval overbracht ? Wie ons in staat stelde Mher Lodewijk ter
hulp te snellen ? Wie later ons aan de vervolging van
uw gespuis deed ontkomen ?
ZANNEKIN. -

Toch niet..?

Nogmaals uw zoon, uw eigen
zoon !... Eindelijk, vOor weinige stonden werd mijn
slot overvallen. Deze reis dachten uwe lieden zich
zeker van hun stuk. Zij waanden mij, mijnen oom,
mijne dochter, mijne vrienden in het net... Te
SER HALEWYN.

ZANNEKIN.

I og

vergeefs ! Ik konde allen doen vertrekken, vOordat
uwe gezellen aankwamen... En weet gij wie alweer
mij hunnen aantocht meidde, wie mij ried mijne dochter en haren pleegvader weg to zenden ?... Niemand
anders dan uw zoon, altoos uw zoon !
ZANNEKIN. -

Mijn zoon !..: Maar hij is dan... ?

Een Leliaart, die zich
achter het masker van een Klauwaart verberg-t
Dat is hij ! •
SER

HALEWYN,zegepralend.

ZANNEKIN. -

Rechtvaardige hemel !

SER HALEWYN. - Een Karel, die zijne vrienden,
die uzelven verraadt !... Dat is hij !... Dat heb ik
van hem gemaakt !

Een verrader
een
ZANNEKIN, net een kreet.
Leliaart mijn zoon t 0, die slag treft mij meer,
dan al mijne vroegere rampen !... Waar, groote God !
waar heb ik hem verdiend ? blijft in somber
gepeins verzonken.)
—

SER HALEWYN,

ter zijde. — Het begin mijner wraak!

Om het even !... Hij is en blijft mijn
kind !... Door uwe verfoeilijke lessen misleid, is hij
alleen de vijand van zijn yolk geworden...
ZANNEKIN. -

SER HALEWYN. -

Door mijne lessen !... Gij hebt

het gezegd.
Welnu, ik zal u ook die schanddaad
vergeven... Toon hem mij, en ik doe mijn woord
gestand ; ik schenk u de vrijheid,
ZANNEKIN.
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SER HALEWYN. - Hem u te toonen !... U het
middel verschaffen hem weer te vinden, hem te bekeeren...! Gij hoopt het vruchteloos... Neen, hij moet,
hij zal een Leliaart blijven !... Gij zult tot aan uwen
dood het bewustzijn hebben, dat hij met ons tegen
u strijdt, dat hij de vijand zijns vaders is, dat hij
u verraadt !...
ZANNEKIN. - Ha! Dat is te veel..! Die woorden
brengen mij tot bezinning !... Uwe schurkentaal geeft
mij aan mijzelven, aan het vaderland weder... Nogeens : wilt gij spreken ?
SER HALEWYN.

- Nu noch nimmermeer!

- Zoo kome uw bloed over u! (Tot
Fierens en de Karels en Poorters.) Aan mij !
ZANNEKIN.

TWAALFDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

FIERENS, KARELS, POORTERS,
KNECHTEN.

EN

WAPEN-

- Ik lever u den Leliaart ! Gij straft
hem naar goedvinden.
ZANNEKIN.

- Gij zijt het waardig opperhoofd der
Klauwaarts. (Tot de Karels.) Grijpt hem aan... Wij
zullen hem eene galg timmeren zoo hoog, dat gansch
Veurne-Ambacht zijn lijk, eene prooi der raven, zal
in de lucht zien slingeren... Grijpt aan ! (De Karels
dringen o Ser Halewyn aan, Hij sprmgt op het venster.)
FIERENS.

III

ZANNEKIN.

Geboeft, gij kunt de galg timmeSER HALEWYN.
ren !,. Zij zal lang naar het lijk van Ser Halewyn
wachten ! (Hij springt het venster

•

Bij Satan
Men snelle hem na, achFIERENS.
tervolge hem, brenge hem levend of dood terug !

•

aun het venster.
Hij
Hij ontsnapt
is de gracht overgezwommen en verdwijnt in het hout!
EEN KAREL,

Troost u... Hij zal de wraak des
hemels niet ontgaan !
ZANNEKIN.

DERTIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,
EN

JOHAN CRAYE, DE MAGISTRAAT
POORTERS VAN VEURNE.

Veurne is aan ons!... Ik heb nauwelijks noodig gehad mij te vertoonen, om de Leliaarts
op de vlucht te drijven. De achtbare Magistraat heeft
mij tot hier willen vergezellen, om u de sleutels der
stad aan te bieden, die eens u verbande, die nogmaals
u, als haren redder, den dank barer burgers zendt.
JOHAN CRAYE.

ZANNEKIN. - Zoo is Vlaanderiand van Leliaarts gezuiverd, want ook de kastelnijen van Kortrijk, Duinkerke en Cassel zijn weder vrij. Onze taak is echter
niet afgedaan. In Frankrijk, te Parijs zetelt de machtigste onzer vijanden. Philips van Valois is door de
Pairs tot koning uitgeroepen, en zoo lang wij hem niet
hebben geleerd, dat de Vlamingen vrije mannen willen
xijn, gelijk hunne vaderen, zal de hoop onzer fransch-
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gezinden levend blijven. Kunnen wij dien vijand treffen,
dan is ons vaderland gered, dan is zijn voorspoed, zijn
roem, zijne grootheid voor altoos gevestigd... Naar
Frankrijk dus ! Naar Frankrijk !
Naar Frankrijk ! Naar Frankrijk ! (De
Magistraat vanV eurne biedt Z annekin de sleutels der stad.
Daarna stoet de stoet zich in beweging , en verdwijnt Tangs
de gaanderzj. Fierens en zijne Karels blijven alleen op het
tooneel.)
ALLEN.

-

VEERTIENDE TOONEEL.
FIERENS EN DE KARELS.

Welaan, makkers ! De wolf is onzer
FIERENS.
wrake ontkomen, doch zijn hol moet vernietigd worden.
Den Leliaart hebben wij der schim van onzen hoofdman
niet kunnen offeren, maar de burcht van Ser Halewyn
zal den dapperen Peyt een lijkbrand worden, waarvan
de vlammen ten hemel reiken ! op een teeken van Fierens,
steal het slot aan de vier hoeken in laaien gloed. De Karels
juichen en doers hunne wafiens klinken, onder het aanheffen
van het refrein des Karelslieds.)
-

(

DE KARELS.
Den Klauwaart heil in nood !
Den Leliaart smaad en dood !
Den vijand hard, den vriende heusch,
Zoo klinkt der Karels leus !

DINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.

DERDE BEDRIJF.

NORBRECHT EN ADELHEID.

(13 28 .)

PERSONEN.
ZANNEKIN.

PHILIPS VAN VALOIS.

NORBRECHT.

LODEWIJK VAN NEVERS.

ADELHEID.

WALTER VAN CHATILLON.

SER HALEWYN.

DE HERTOG VAN BURGONDIE.

EDEWALLE.

DE GRAAF VAN HENEGOUW.

HAVESKERKE.

RIDDERS.

HOOGSTEDE.

WAPENKNECHTEN.

MOERBEKE.

KNAPEN.

De legerplaats der Franschen v6or Cassel. Ongemeene pracht : overal rijkversierde
tenten, banieren en blazoenen. Op den voorgrond, rechts, de tent des Konings van
Frankrijk, met de oriflamme ; links die des Graven van Vlaanderen. De tent van
Ser Halewyn op het tweede plan. Landschap in het verschiet.

Bij het opgaan der gordijn zijn een aantal Ridders, Wapenknechten
en Knapen op het tooneel. Levendig en vroolijk tafereel. De Ridders
spelen schaak, dobbelen en drinken. Knapen aan den ingang der tenten;
Wapenknechten, op den achtergrond. Op den voorgrond, Haveskerke,
Hoogstede en Moerbeke met andereheeren.
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EERSTE TOONEEL.
HAVESKERKE, HOOGSTEDE, MOERBEKE, RIDDERS,
WAPENKNECHTEN EN KNAPEN.

Ik wil u zeggen, hoe
HAVESKERKE, tot Moerbeke.
alles zich heeft toegedragen... Graaf Lodewijk had
zich naar Rheims begeven, om de kroning van Koning
Philips bij te wonen. Hoogstede en ik, wij maakten deel
van zijn gevolg, dat uit zes en tachtig graven, baroenen en ridders bestond, alien op het kostelijkste uitgedoscht en vergezeld van hunne knapen en schildknechten...., kortom een klein leger. Als grootvassaal
moest onze Graaf het rijkszwaard dragen in den stoet.
Hij had echter onnoodig geoordeeld van dit voorrecht
gebruik te maken. Op het oogenblik dat de plechtigheid in de kerk zou aanvang nemen, dat de Koning,
omringd van zijne Paarheeren, vOor het altaar knielde,
en de hoogwaarde bisschop zich bereidde hem de kroon
op het hoofd te plaatsen, riepen de herauten tot drie
malen: « Graaf van Vlaanderen, indien gij bier zijt,
zoo nader en doe uwen plicht ! » Tot bevreemding van
de gansche vergadering, gehoorzaamde hij niet. Na de
kroning trad Philips van Valois tot hem, om naar de
reden van zijn zonderling gedrag jegens zijnen opperleenheer te vernemen. « Sire, » sprak de Graaf, « indien
ik den oproep der herauten onbeantwoord liet en aan
mijnen leenplicht te kort bleef, inoet zulks u niet verbazen. Zij hebben wel den Graaf van Vlaanderen, doch

ZANNEXIN•

geenszins Lodewijk van Nevers opgeeischt. » — « Hoe!)
riep de Koning. « Zijt gij dan de Graaf van Vlaanderen
niet ? — « Lacij ! hernam onze vorst. Waar is het,
dat ik nog dien titel voer; maar het gezag, waarop hij
mij recht geeft, voer ik niet. De poorters van Brugge,
IJperen, Poperinghe, Cassel en andere steden hebben
mij uit mijn land verdreven, en ik durf mij nauwelijks
elders dan te Gent meer vertoonen. Toen verhief
Philips de stem : « Schoone neef, ) dus luidde zijne
taal « bij de heilige olie, waarmede ons voorhoofd
heden werd gezalfd, zweren wij niet eerder naar onze
goede stad Parijs te keeren, dan nadat wij u in het
vreedzame bezit van uw graafschap hebben hersteld.
MOERBEKE. Wat zegde de Graaf?
Hid dankte zijn grootmoedigen
HAVESKERKE.
suzerein, en haastte zich zijne trouwe vassalen tot het
verzamelen hunner strijdkrachten uit te noodigen.
Gij vergeet, dat in den beginne
HOOGSTEDE.
sommige Fransche baroenen den Koning de onderneming, althans tot later, afrieden. Zij betoogden, hoe
niets voor deze in gereedheid was, en beweerden, dat
men, Vlaanderland in den herfsttijd binnenrukkende,
gevaar liep dezelfde hinderpalen te ontmoeten, welke
de legervaart van Lodewijk Hutin, ten jare 1315,
deden mislukken. Edoch Philips, die zijne belofte
ten spoedigste wenschte te vervullen, raadpleegde
Walter van ChAtillon. De connestabel antwoordde,
als een dapper en ervaren oorlogsman betaamt : « Voor
-
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hem, die gaarne krijgt, is de tijd altoos bekwaam. »
«Welnu, » riep toen de Koning vreugdig, den
grijzen held omarmende : « Die mij lief heeft, volge
mij ! » Onmiddellijk werd de ban in de provincien
afgekondigd.
En wat de uitslag dier afkondiging
HAVESKERKE.
was, kunt gij met eigen oogen waarnemen. Ons heer
telt zes en zeventig banieren. De befaamdste ridders
der christenheid hebben zich vereenigd, om het monster des oproers in zijne krocht te gaan opsporen en
door het voorbeeld der getuchtigde Vlamingen de
wederspannelingen anderer gewesten of te schrikken.
(op verschillende tenten wijzende.) Hier hebt gij, nevens
de tenten des Konings en des Graven, die der hertogen
van Oostenrijk, Burgondie, Bretanje, Lorreinen en
Bourbon ; daar, degene van den koning van Navarre,
den grootmeester der Hospitaliers, den dolfijn van
Vienne, de graven van Alencon, Bar en Savoye. Aan
deze zijde van de Peene liggen de schutters der edele
republiek van Genua ; aan gene de wapenknechten
des machtigen graven van Holland en Henegauw.
Zoo waar als Mijnheer St. Jacob, mijn patroon, een
groote sant is,... geen trotseher leger heeft ooit de
muren van Atrecht verlaten !
-

Hoe staat het met het aandeel van
MOERBEKE.
den Graaf, onzen heer ?
-

Het is niet zoo talrijk, als wij het
HAVESKERKE.
zouden verlangd hebben. Dank aan de kuiperijen en
-

ZANNEKIN.

I
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kunstgrepen van Zannekin en Janssone, dat God hen
verderve ! zagen vele onzer vrienden zich door hunne
krijgsknechten en dienstbaren verlaten. Nochtans
hebben de voornaamste Vlaamsche heeren het zich
ten plicht, ja tot eer gerekend Lodewijk , zooniet
met hunne laten en hoorigen, dan toch met hunnen
persoon op dezen beslissenden tocht te dienen.
Zelfs Robrecht van Cassel heeft zich wederon met
hem verzoend en bevindt zich in het leger. (Halfluid.) Men meent, dat de Koning en de Graaf hem
ettelijke nieuwe domeinen beloofd hebben.
MOERBEKE, opstuivende. — Nieuwe domeinen aan
hem, aan den trouwlooze ! (De andere Ridders staan

insgelijks op.)
HOOGSTEDE, schouderophalende.
Wat wilt gij ?..
Hij is een der weinigen, die eene krijgsmacht aanvoeren. Zijn bijstand is niet te versmaden.
MOERBEKE.

- Hoordet gij van Ser Halewyn ?

HOOGSTEDE.
Ziehier zijne tent. Wat zijn oom
Edewalle betreft, dien hij, korts na ons vertrek van
den burcht, met zijne dochter wegzond, hij heeft niets
meer van hem vernomen, sedert de overrompeling,
waaraan wij zoo wonderdadig ontsnapten.

Edewalle !... 1k kan hem tijding
van den ridder en de jonkvrouw geven.
MOERBEKE.

HAVESKERKE. - ZOO

zult gij hem dubbeld welkom

zijn. (► er Halewyn treedtop langs den achtergrond.)
komt hij !

8

Daar
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TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

SER HALEWYN.

toornig.
Bij Satan en zijn gevolg !... Zulken boon verdraag ik niet !
SER HALEWYN,

Waarde vriend !

MOERBEKE.

SER HALEWYN, zonder hem te bemerken. — Neen, ik
verdraag dien niet, al moest ik alleen mij bij de
bidaulden voegen en als gemeen soldenier met hen
den berg opklauteren, om het geboeft uit zijn nest op
te jagen !
HOOGSTEDE.

-

Van welken boon spreekt gij ?

SER HALEWYN.
Van dien, welken de muitelingen ons aandoen. Verbeeld u, dat zij, om ons uit
te tarten, eenen haan van geverwd doek, bij wijze van
banier, hebben uitgestoken, waarop eene beleediging
ons tegenwappert, zoo bloedig, dat zij een slechten
laat zou razend maken !
-

HAVESKERKE.

-

Maar welke beleediging ?

Ga zelve zien, en gij zult even
SER HALEWYN.
als ik u het bloed in de aderen voelen koken en de
werkeloosheid vloeken, waartoe men ons doemt.
HOOGSTEDE.

Ik begrijp u niet...

SER HALEWYN.

Weet gij wat er op het vaandel

staat ? Luister wel :

Quant ce coq ci chanté ara
Le roi trouvê ci entrera

ZANNEKIN.
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ALLEN, verontwaardigd. — Le roi trouve !
Begrijpt gij thans !... De gevonSER HALEWYN.
den /zoning !... Het is met dien scheldnaam, dat het
gespuis den doorluchtigen Valois durft bestempelen,
er bijvoegende, dat wij Cassel, als die haan zal gebraaid
hebben, dus nimmer, zullen overmeesteren.
-

Laat het gespuis pochen. Eerlang
MOERBEKE.
wordt zijne driestheid voor altoos beteugeld.
Moerbeke
SER HALEWYN, hem herkennende.
Wees welkom !... Uwe afwezigheid verwonderde reeds
uwe vrienden.
Dat zij u niet verwondere. Niet
MOERBEKE.
iegelijk ontkwam zoo gelukkig als gijlieden. Het is
voorwaar geene lichte zaak in Vlaanderen te reizen,
als men van vijandelijke gezinningen jegens den opstand verdacht wordt.,Overal wemelt het van gewapende Karels en Poorters, oproerige laten en slaven ;
overal wordt de doortocht den edelen versperd, die
Graaf Lodewijk wenschen te vervoegen. Slechts met
lijfsgevaar kan men zich op weg begeven. Ook uw oom
Edewalle heeft zich verplicht gezien herhaalde malen
zijne reis te onderbreken en de wijk te kiezen op eenen
der zeldzame burchten, die aan deze zijde van Veurne
zijn gespaard gebleven.
SER HALEWYN.
dochter ?
MOERBEKE.

-

Waar toeft hij met mijne

Ik ontmoette den ridder en de jonk.
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vrouw op het slot van Ser Reinier van Hondschoote,
alwaar zij de gelegenheid verbeidden u in het leger op
te zoeken. Onder mijn geleide verlieten zij het kasteel.
Het verlangen mij spoediger in uw midden te bevinden, deed mij vooruitsnellen ; doch zij zijn thans in
veiligheid gij zult hen nog heden zien.
Mogen zij weldra hier wezen !
Moge Edewalle in tijds aankomen, om de kastijding
bij te wonen der boeven, voor wie hij niet vreesde ons
verschooning en toegevendheid aan te prijzen:
SER HALEWYN.

—

EEN KNAAP, aan den ingang der tent van. Philips van
Valois. — De Koning !
ALLEN.

—

De Koning !
DERDE TOONEEL.

PHILIPS VAN VALOIS, LODEWIJK VAN
NEVERS, WALTER VAN CHATILLON, DE HERTOG
VAN BURGONDIE, DE GRAAF VAN HENEGOUW EN
ANDERE RIDDERS, 'nit de tent rechts.

DE VOIUGEN,

Als ik zeg, Heeren : de
krijgslist schijnt mij wet geschikt, om den vijand uit
zijne standplaats te lokken, en Mijnheer van Cassel
juist de man, om ze in werking te stellen. Dezen
ochtend heb ik hem den last gegeven met zijne pijkeniers de valleien ten noorden en ten westen der stad te
vuur en te zwaard te zetten. Ik twijfel niet, of hij zal
dien met zijne gewone krachtdadigheid ten uitvoer
jrengen.. (Stil tot Lodewijk van Nevers.) 'Vat zijne
PHILIPS VAN VALOIS.

—

ZANNEKIN.
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taken voor altoQs bij de Vlarningen za..1 beclerven, neef
Lodewijk.
LODEWIJK VAN NEVERS.

- Onvermijdelijk.

Wanneer de
PHILIPS VAN VALOIS, tot de Ridden.
muiters bemerken, hoe hij met hunne medegenooten
van deze streken omspringt, wanneer zij dezer wanhoopskreten hooren en al de dorpen des omkrings in
laaie vlammen zien, zullen zij de bewoners willen ter
hulp gaan en spoedig den berg afdalen, dien gij met
uwe gepantserde strijdrossen niet kunt bestijgen. Van
dan af is hun lot beslist, en hebben wij zelfs niet
noodig op het gepeupel in te houwen. Onze trosboeven
zullen toereikend zijn om het af te maken..
DE GRAAF VAN HENEGOUW.

- Een voortreffelijke

krijgslist !
- En eens uitstekenden veldheers waardig ! Mijnheer Julius Cesar,
keizer van oud Rome, en de beroemde Sire Alexander
van Macedonia hebben nooit eene uitgedacht, die van
meer schrander doorzicht getuigt.
DE HERTOG VAN BURGONDI.

- De Heer van Burgondie
zegt wel. (Tot den Koning.) Onze oom van Cassel mag
zich gelukkig achten door Uwe Majesteit te zijn gekozen, om ons zoo schoon eene blijk van zijne verkleefdheid te geven.
LODEWIJK VAN NEVERS.

Wat is het gevoelen van
den Heer connestabel ? Hij zwijgt.. ! Zou onze list
PHILIPS VAN VALOIS.

zijne goedkeuring niet wegdragen ?

DRAMATISCHE WERKEN.

Ik vreeze, dat Uwe Majesteit er den
uitslag niet van bekome, welken gij verhoopt. Ik ken
de lieden der gemeenten van Vlaanderland : het is
reeds de achtste maal, dat ik aan den krijg tegen
hunne benden deel neem. Zij zijn noch zoo bloohartig,
noch zoo onbelompen, als gij hen waant. Hun beleid
evenaart hunnen moed. Zij ook kennen de voordeelen
hunner standplaats en zullen zich wel wachten deze te
verlaten, om in de vlakte te dalen. Daarbij, hun bevelhebber heet Zannekin, en die heeren van Vlaanderen
zullen u zeggen, Sire, wat zulks beduidt. Wees verzekerd, dat zoolang die Veurner aan hun hoofd blijft,
alles wat krijgskunst en onvenchrokkenheid vermogen, zal worden aangewend, om onze pogingen,
hoe schrander ook, te verijdelen.
CHATILLON.

-

Zannekin !... Zal dan Been
PHILIPS VAN VALOIS.
mijner onvertsaagde krijgers mij van den vermetelen
poorter ontslaan !... Op mijn koninklijk woord ! het
rijkste leen, waarover ik in mijne uitgebreide staten
beschik, wil ik gaarne hem schenken, die, hij zij ridder
of laat, mij den muiter vangt of doodt... Maar genoeg ;
ondanks de voorspelling van den Heer connestabel,
blijf ik van mijne list het beste verhopen. Wat aangaat
den moed der verachtelijke dorpers, die kan hun te
stade komen, zoolang zij slechts landgenooten, (met
eenen zweem van minachting) slechts Vlamingen vOor
zich zien ; hij zal hun ontzinken, wanneer zij bemerken, dat zij voortaan met de lieden van den Koning
van Frankrijk te doers hebben.,.. En nu, Heeren,
-
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vooraleer het feestmaal te vieren, dat men u in mijne
tent aanricht, gaan wij de soldeniers schouwen, welke
onze geeerde broeder, de koning van Boheme, ons toezond. (Tot den Graaf van Henegouw.) Onthoud, Graaf
van Henegouw, dat zij onder uwe bevelen zullen
strijden. (Tot de overigen.) Volgt mij. (Af langs den

achtergrond rechts, met den Graaf van Vlaanderen, den
Graaf van Henegoziw, den Hertog van Burgondie en de
andere Ridders, behalve Ser Halewyn. Ook de Wapenknechten en Knapen verwijderen nick met den Koning.)
VIERDE TOONEEL.
SER HALEWYN alleen, DAARNA EDEWALLE, ADELHEID
EN NORBRECHT.

Het rijkste leen zijner uitSER H ALEWYN.
gebreide staten !... Welk een spoorslag voor den
zoon des gehaten Zannekins, en hoezeer moet ik het
betreuren, dat hij zich niet bij mij vervoegd hebbe. Het
is thans, dat mijn ontwerp hem zou bereid vinden, dat
de belooning hem onweerstaanbaar zou schijnen!...
Moerbeke sprak niet van hem... Zou hij reeds Edewalle en Adelheid verlaten hebben, om aan de volvoering van mijn plan te arbeiden ?... Ik durf het niet
hopen. Ik zegde hem immers haar eerst in veiligheid
te brengen ?... Zouden zij nog lang toeven ?.. Ik
brand van ongeduld... Zoo een ander het beloofde leen
ging winnen !... Ik zou slechts ten halve gewroken
-

zijn,„ (Edezvalle, 4dolheid en Norbrecht treden op.) wa
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zie ik ! Bedriegen mij mijne oogen ?... Neen, zij bedriegen mij niet. Hij is het Het is de hel, die
hem ter goeder ure tot mij voert !
Vader !... Eindelijk heb ik u weder !

ADELHEID.

Gij ziet, hoe ik mijn
EDEWALLE, tot Halewyn.
woord gestand doe... En echter heeft het niet aan
hinderpalen ontbroken.
Ik weet het, en dank u.

SER HALEWYN.

Dank den braven jongeling, mijnen
EDEWALE.
pleegzoon. Zonder hem hadden wij nooit het leger
bereikt. Meer dan eens waren wij op het punt in de
handen der Karels to vallen. Aan zijn beleid alleen
zijn wij ons behoud verschuldigd.
-

Doch nu is alle gevaar geweken,
SER HALEWYN.
en zult gij getuige zijn van de wijze, waarop wij de
doemlingen straffen. (Tot Norbrecht.) U dank ik niet :
gij weet wat ik u versprak. Deze nieuwe dienst doet
mij nog meer in mijn besluit volharden.
-

ADELHEID,

ter zijde. — Zijn besluit...?... Wat hij

versprak ?..

Tot Edewalle. — Maar gij hebt rust
noodig. Ziehier mijne tent. Zij is ruim en gemakkelijk :
gij kunt ze als de uwe beschouwen. (Tot Adelheid).
Verlaat mij met uw oom ik wil mij met Norbrecht
onderhouden. (Hij geleidt Edewalle en Adelheid naar de
tent en komt bij Norbrecht terug. Edewalle treedt binnen ;
Adelheid blijft aan den ingang staan.)
SER HALEWYN,
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ADELHEID.
Hij wil zich met hem onderhouden !...
Wat heeft hij hem te zeggen..?... Zoo ik het beproefde..?... (Zai verschitilt zich achter de tent van Ser Hale-.

wyn.)
VIJFDE TOONEEL.
SER HALEWYN EN NORBRECHT; ADELHEID verscholen.
Gij hebt den tijd gehad over mijn
voorstel na te denken. Wat hebt gij besloten? Zijt gij
bereid te doen wat ik verlang?
SER HALEWYN.

-

NORBRECHT, verlegen.

Heer..!

Het oogenblik is meer dan ooit
SER HALEWYN.
gunstig. Niet alleen mij ; den Graaf, den adel van
Vlaanderland, van geheel de christenheid kunt gij aan
u verplichten.
-

ADELHEID.

-

Ik boor niet... Naderen wij. (Zij ver-

bergt zich achter de tent van Lodewijk van Nevers.)
Ook Koning Philips denkt er zoo
SER HALEWYN.
over. In mijn bijzijn, in het bijzijn van al de vorsten
en ridders, van geheel het leger, beloofde hij daareven,
verpandde hij zijn koninklijk woord, hem met het rijkste leen te begiftigen, die het vrome feit bestaat.
-

ADELHEID.

Wat wil hij zeggen ?

NORBRECHT, ter zijde. — Het vrome feit..!
SER HALEWYN. --Gij alleen kunt het ten uitvoer brengen. Niemand heeft u in ons leger gezien ; niemand zal
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u in het leger der oproerlingen mistrouwen. Gij kunt
hun opperhoofd naderen, wanneer gij wilt. Hoe gemakkelijk zal het u niet zijn onder eenig voorwendsel
mijnen vijand uit Cassel te troonen, den berg te doen
afdalen en in eene hinderlage vallen.
ADELHEID.

-

Zijn vijand !

SER HALEWYN. Misschien hoeft gij niet eens die
moeite te nemen, noch u zoo verre te wagen... Hoor :
ik wil u eenen wenk geven, die u de take zeer verlicht..
Sedert wij ons leger op den boord der Peene neersloegen, wordt het door de bewoners der omstreken, vooral
door zoetelaars uit de naburige steden en vlekken druk
bezocht : zij komen hunne waren te koop bieden. Lister beyond zich onder hen een visscher, kwanswijs om
de opbrengst zijner vangst den trosknapen te venten...
Toen ik hem bemerkte, schenen zijne wezenstrekken
mij niet teenemaal onbekend. Waar ik hem ontmoet
had, wist ik mij echter niet te herinneren... Hij ook
had mij wellicht herkend, want hij verdween schielijk ;
en... nauw had ik hem uit het oog verloren, of er ging
een licht voor mij op... Die visscher.... Ik wil er mijn
hoofd voor verbeuren !.. Die visscher was niemand
anders dan Zannekin (Beweging van Norbrecht.)
ADELHEID. Zannekin !
SER HALEWYN die niet vreest de rol eens verspieders in ons kamp te spelen !... Gij ziet het : alles
vereenigt zich om u de onderneming te vergemakkelijken. Begeef u tot hem ; zeg dat gij aan zijne zijde wilt
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strijden. Het waagstuk van gister zal hij herhalen.. Van
dan of hebt gij niet eens een voorwendsel meer noodig.
Gij verwittigt ons, zoodra hij de legerplaats binnensluipt, neemt wapenknechten en vangt hem, zonder
schijn van gevaar. De belooning blijft dezelfde : gij ontvangt- den ridderslag, wordt de leenman des Konings en
de bruidegom 'van Adelheid ! (Ter zijde, den blik

Norbrecht.) Hij is verwonnen !... Volgen wij thans den
honing : eerlang ben ik aan het doel mijner wenschen !
.

f langs den achtergrond.)
ZESDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ZONDER

SER HALEWYN.

ADELHEID, bleek en ontsteld, uit hare schuilplaats. —
Norbrecht !
Mijne zuster !

NORBRECHT.
ADELHEID.

-

NORBRECHT.

Norbrecht !

-

ADELHEID.

Adelheid!

Gij bemint mij?...

NORBRECHT. -- Of ik u bemin !
Stelt eenigen prijs op mijne achting,
ADELHEID.
mijne genegenheid?
-

Zij zijn mij meer, dan het leven!

NORBRECHT.

En nochtans wilt gij ze versmaden..
ADELHEID.
wilt gij Zannekin, den grooten Vlaming, verraden!
NORBUCHT.

-

Hoe weet gij

;
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ADELHEID. - Ik heb alles gehoord... Ik was verdaar!
scholen
NORBRECHT. - Hemel!
ADELHEID. Gij wilt hem aan zijne vijanden leveren!
NORBRECHT.

Ik zweer u..!

ADELHEID. - Luister, Norbrecht : ik ook... (Beraden.) Welnu, ja, ik ook bemin u!
NORBRECHT.
beminnen!

Groote God !... Gij...! Gij zoudt mij

ADELHEID. - Meer dan mijzelve!... Ik bemin u zoo
oprecht, dat ik besloten heb nimmer een anderen starveling mijne hand te schenken, en, zoo ik aan u
niet kan wezen, aan niemand te zijn dan aan God, in een
klooster mijne dagen te eindigen!... Zoo bemin ik u;
doch moest gij doen wat men van u vergt, moest gij
uw geweten beladen met de euveldaad, waarvoor men
u adel, rijkdom, mijne hand belooft;... moest gij den
man verderven, wiens streven men ons leerde eerbiedigen als dat der rechtvaardigheid, den man, die alleen
het vaderland voor vreemde overheersching kan behoeden.., ik...!
NORBRECHT. - Gij?
ADELHEID.
NORBRECHT.

Ik zou u verachten!
Mij verachten !

ADELHEID. - U haten, verafschuwen, zoozeer als ik

u liefheb !

ZANNEXIN.
NORBRECHT.

-

/g

Mij haten !

Als een onwaardigen zoon van VlaanADELHEID.
deren, als een lafaard, een eerlooze !... Dat men
het arme yolk door geweld van wapenen zoeke te
bedwingen, dat men het in een eerlijken karnp
bestrijde, kan, moet ik, eilaas ! v erschoonen... Maar
dat men tot vuig verraad de toevlucht neme, om
het van zijn hechtsten steun, zijn trouwsten voorstander te berooven, nimmermeer. Mijne hand zoudt
gij erlangen, doch mijne hand slechts, en diezelfde
hand zoude zich met het staal weten te wapenen, om
den weg naar mijn hart te vinden !
NORBRECHT.

-

`'Vat zegt gij

Dat ik nimmer de gemalin eens verADELHEID.
raders zal worden ! Dat ik v6or het altaar uwen naam
zou vloeken ! Dat men u een lijk als bruid zou in
de armen voeren ! (Zij begeeft zich naar de tent van
Ser Halewyn.) Onthoud mijne woorden : stervend
zou ik u vloeken !... Een lijk zou het loon uws verraads wezen ! (Ai in de tent.)
-

ZEVENDE TOONEEL.
NORBRECHT alleen.

Adellieid !.... Mijne zuster Mijne
beminde !... Nogeens : ik zweer u...! (Mismoedig.) Zij
luistert niet, waant mij den medeplichtige van Ser Halewyn, acht mij in staat de lafheid te begaan, welke hij
NORBRECHT`.

-
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van mij eischt ►
0, ik moet haar zeggen, haar met de
duurste eeden verzekeren, dat het denkbeeld alleen mij
met afgrijzen vervult; dat ik den vromen Karel, wien
ik het aanzijn dank, wil waardig blijven !.. Zal zij
mij gelooven ?.. Waarom heb ik gedraald haar van
alles te onderrichten !.. Waarom heb ik gewankeld bij
het schitterende vooruitzicht, waarmee de verleider
mij poogde te bekoren ! Waarom haar niet bekend,
dat het mij onmogelijk is haar ten koste zulker
schanddaad te winnen !... Zij zou zoo wreed niet
tot mij spreken ; zij zou gevoelen, dat ik onbekwam
ben mij te onteeren door het verraad, dat Karen toorn
wekt. Thans is het te laat ! Thans verdenkt, veracht
zij mij !... Ziedaar de straf mijner aarzeling, mijner
wankelmoedigheid !... Hoe haar mijn berouw getoond ?
Hoe haar bewezen, dat ik hare liefde verdien, dat ik
nooit een lafaard, een verrader wilde zijn. (Hij staat
peinzend aan den ingang der tent.)
ACHTSTE TOONEEL.
ZANNEKIN, als visscher, tangs den achtergrond,
links. Hij komt schielijk op en blikt onrustig achter zich, als
iemand, die vreest vervolgd te worden.

DE VOSUGE,

ZANNEKIN. Ser Halewyn !... Heeft hij mij her-.
kend ?.. Ik vrees het... Zou hij mij volgen ?... Ik
zie hem niet meer... Om het even : het wordt tijd,
dat ik mij verwijder. Het is de tweede maal, dat ik
1 em ontmoet : de derde maal zou mij, zou de
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mijnen noodletig kunnen wezen... Daarbij, ik weet
thans genoeg : wanorde en achteloosheid heerschen
allerwege, benevens weelde en losbandigheid... De
ridders vermaken zich, brengen elkaar bezoeken,
kouten zieivden tild met kouten, drinken en dobbelen,
zonder veel aau ons, aan den nakenden strijd te
deni zeii. De wapen knechten en soldeniers volgen het
vqorbeeld der oversten : niemand is op zijne hoede
De legerwachten zeiven worden verwaarloosd. (Met
minachting.) En ziedaar de lieden, welke zich vleien
in weinige dagen ons tot het uiterste te brengen,
Vlaanderen opnieuw te onderslaven ! (De tenten des
Konings en des Graven bemerkende.) De tenten van
Philips en Lodewijk... Overal dezelfde verwijvende
pracht, dezelfde onwaakzaamheid... Ja, onze zegepraal
is zeker, indien wij hunne zorgeloosheid weten te
benuttigen... Weldra zal ik opnieuw over Ser Hale-.
wyns lot beschikken, en ditmaal zal hij spreken
of sterven ! (Norbrecht gewaar wordende.) Iemand!
Waarschijnlijk een ridderknaap...
,

Het is beslist... De makkers mijns
vaders mogen alleen mijne wapenbroeders zijn !.. Bij
de verdedigers van Cassel is mijne plaats ! Met hen
alleen kan ik voor het vaderland strijden !... Doch
eerst wil, moet ik haar spreken... (Hij ziet Zannekin.)
Die man... ?
NORBRECHT.

-

ZANNEKIN, ter zijne. — Vergeten wij niet, dat ik
een visscher ben. (Laid.) Mag ik u mijne vangst aan-,
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bieden, jonkman ? Ziehier ka.rpers en heel Item, tile
vOor een uur nog in de Peelle zwon iinen. Zij
waardig op de tafel des onin gs s,.e versciiij nen.
-

:

-

-

hem met t elangsteUzng gadcsiaande
Een visscher.. ! Welke ekle gelaatekken !'..WaarOm
doen zij mij ontstellen
Waarom dringt
door de ziel ?... Waarom
zijn.‘.:. stern als die terms
bekenden, eens vriends mij in het oor ?
NORBRECHT,

ZANNEKIN, ontroerd.
Een sCrioone knaap !... Moed
en trouwhartigheid stralen uit zijn eerlijk oog... Hij
doet mij aan den zoon denken, die eens de troost mijns
'evens moest wezen.... Doch, hij antwoordt niet....
staart mij nieuwsgierig aan.... 'Lou hij vermoeden..?
Misschien zag hij mij vroeger... Ben ik dwaas !...
Wie anders dan een Halewyn, de wrok in vleesch en
been, zou mij onder deze vermomming raden ?
(Lucid.) Gij verlangt mijne vangst niet ? Zoo moet ik
mij tot anderen wenden.... Vaarwel (Terwijl hij zich
langzactm verwijdert.) Het is zonderling ik kan mij
mij nen zoon niet anders voorstellen....
NORBRECHT. - Die haast... Zijne ontroernis....
Hij is het ! (Laid.) Sta

Wat wilt gij ?

ZANNEKIN.
NORBRECHT.
ZANNEKIN,

Gij zijt geen visscher

kalm. — Hoe !

Gij zijt een Klauwaart, een der
lieden van Zannekin !
NORBRECHT.

ZANNEKIN.
ZANNEKIN.
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Gij meent ?

NORBRECHT.

Gij zijt Zannekin zelf !

ZANNEKIN, de hand aan zijn kokermes. — Gij wilt
spotten... (Ter zijde.) Arme jongeling
Hij dwingt
mij hem te dooden
NORBRECHT, zonder zijde beweging te bemerken.
Onnoodig langer te veinzen. Het is niet de eerste
maal, dat gij u in het leger waagt....
ZANNEKIN, aarzelend ter zijde. — En nochtans... het
spijt mij... Mijne hand beeft.... Hij moet juist zoo oud
als mijn Hendrik wezen.. !
NORBRECHT.
Men heeft u herkend. De Koning
stelde eene vorstelijke belooning op uw hoofd.
-

ZANNEKIN, gereed om hem te treffen. — Ik begrijp...
Gij wilt die belooning winnen... (Ter zijde.)Welaan
Het moet... !
NORBRECHT.

Gij bedriegt u... Ik wil u redden !

ZANNEKIN, verrascht.

Mij redden !

NORBRECHT.
Ik wil u uit de legerplaats leiden,
u naar Cassel vergezellen !
ZANNEKIN.
Gij zijt dan... ?

-

Maar... gij zijt dan Been Leliaart..?

Een Vlaming, die te lang zijnen
NORBRECHT.
plicht vergat ! Een Klauwaart, die voortaan aan uwe
zijde zich een waardigen noon van Vlaanderen wil
toonen !
9
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ZANNEKIN. - Zoo gaan wij! (Zij begeven zich naar
den achtergrond.)
NORBRECHT,

rechts ziende. — Men nadert !... Onmo-

gelijk langs daar te ontkomen !
ZANNEKIN, naar den linker kant wij zende. langs hier?
Evenmin !... (Verschrikt.) God !...

NORBRECHT.
Ser Halewyn !

ZANNEKIN. - Nog Halewyn !
NORBRECHT. - Hij kan in een ommezien bier
wezen. Gij moet u verbergen.
ZANNEKIN •

-

Waar?

NORBRECHT, radeloos.
Groote God ! Zoo hij in
zijne handen valt, is het met Cassel, wellicht met
Vlaanderen gedaan..., zal Adelheid mij, mij alleen
beschuldigen !.. En echter hoe hem beveiligd ?..
Waar hem verborgen ?
NEGENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

ADELHEID nit de tent van Ser Halewyn.

ADELHEID, de tent toonende. — Hier !
NORBRECHT. - Adelheid !... Gij hebt gelijk : men
zal er hem niet zoeken,
Mijn oom rust... En dan zelfs wanADELHEID.
neer hij onwaakte... Hij is een 17 -laming, ofschoon edelman : van hem is niets te vreezen... Kom !
NORBRECHT.

Haast u

Zij zijn daar !

ZANNEKIN.
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ter zijde. — Twee kinderen !... De rechtschapenheid staat op hun aangezicht to lezen... Ik wil
het wagen. (Laid.) Ik verlaat mij op u... (Al met Adelheid in de tent.)
ZANNEKIN,

TIENDE TOONEEL.
NORBRECHT; SER HALEWYN MET WAPENKNECHTEN,
langs den achtergrond, links.
SER HALEWYN,

ras tot Norbrecht.

NORBRECHT, verward.

Gij zaagt hem ?

Ik !... Wien ?

Mijn vijand !

SER HALEWYN.
NORBRECHT.

Ik zag niemand.

SER HALEWYN,

-

Hij is wederom in het leger !

Gij gelooft....

NORBRECHT.

Ik ben zijn spoor tot hier
SER HALEWYN.
gevolgd... Hij moet zich in de nabijheid bevinden.
NORBRECHT.

-

In de nabijheid!

SER HALEWYN. Indien gij wilt, ontvangt gij heden
nog de grootsche belooning.
NORBRECHT.

-

En... zoo ik niet wilde?

SER HALEWYN, hem naar den rechter kant voerende. —
Niet willen !... Zijt gij zinneloos ?... Maar gij bemint
dan mijne dochter niet?
NORBRECHT.

Ik bemin haar!

SER HALEWYN.

-

En gij aarzelt, kunt aarzelen?

13
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Ik aarzel niet..! Ik weiger haar ten
NORBRECHT.
koste van eene lafheid te winnen !
-

SER HALEWYN,

knarsetandend.

Gij weigert !...

Waarom weigert gij ?
Waarom, vraagt gij !... Ik ga 't u zegNORBRECHT.
gen : omdat ik ook mijn vaderland bemin en niet langer mij den vriend wil veinzen van hen, die het vaderland met hulp des vreemdelings te gronde richten
Ha, gij dacht het licht mij de laatste sport van de
ladder der eerloosheid te doen afdalen !... Wijl ik, de
rampen des burgerkrijgs betreurende, u voor de aanslagen der Karels waarschuwde, waandet gij mij bereid
de rol eens verraders te spelen !... Wijl mij Been adellijk
bloed in de aders stroomt, achttet gij mij in staat uwen
wrok tegen Vlaanderens grootsten burger te dienen !...
Gij hebt u vergist.... De zoon des Karels, Norbrecht de
spreker, eerbiedigt de nagedachtenis zijns vaders genoeg, om zichzelven niet langer te onteeren.
-

De nagedachtenis uws vaders !
SER HALEWYN.
(Met gesmoorde stem.) Maar, ongelukkige, gij weet
niet eens wie hij was, of hij waarlijk sneuvelde !
-

NORBRECHT,

verbaasd.

SER HALEWYN.

-

Gij zegdet mij...

Wijl ik het noodig oordeelde...

Ik bedroog u !
NORBRECHT.

Hij is niet gesneuveld !... Mijn

vader...?
SER HALEWYN.

Leeft !

ZANNEKIN.
NORBRECHT.

13 7

- Hij leeft !... 0, ik smeek u...!

SER HALEWYN.
Ik alleen weet het... Ik alleen ken
hem, kan hem u doen kennen !... Vervul mijne voorwaarde en gij zult hem zien.
NORBRECHT. - Hem zien !.. 1k zou hem zien,...
hem omhelzen !
SER HALEWYN. - Ik zweer het !... Welnu?
NORBRECHT, in zelfstrijd. — Welnu, ik zal... Wat
gedaan, groote God... ? Wat moet ik doen?
SER HALEWYN. - De stonden zijn kostbaar... Wat
beslist gij?
NORBRECHT, vast. --- Ik... ik zal mijnen plicht doen!
SER HALEWYN. Zoo talm niet langer... Wij volgen
zijn spoor... Gij (hij wijst naar den linkerkant, tweede
plan) zoekt in deze richting... Het wachtwoord is
overal gegeven... Het luidt : Philips en Lodewijk.. Hij
kent het niet : hij kan ons niet ontsnappen. (Af met

de Wapenknechten, langs den rechter karat.)

ELFDE TOONEEL.
NORBRECHT,
NORBRECHT.

DAARNA

ZANNEKIN

EN

ADELHEID.

- Het wachtwoord is gegeven.... Te

vergeefs..! Ik ken het !... 0 ja, ik zal mijnen plicht
doen, maar niet gelijk gij het verstaat ! (Hij snelt naar
de tent.) Spoedig! (Zannekin en A delheid treden buiten.)
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tot Norbrecht en Adelheid.

Hebt dank !..

Zonder u....
Geene woorden verspild : zij konden
op hunne stappen terugkeeren !
NORBRECHT.

ADELHEID,

-

links wzjzende. — Langs bier nu!

tot Adelheid.
naam ?... Wie zijt gij ?
ZANNEKIN,

ADELHEID.

-

Slechts eene bedew Uw

De dochter van Ser Halewyn.

ZANNEKIN.
De dochter van Ser Halewyn !... God
is rechtvaardig! (Af met Norbrecht en Adelheid langs
in linker kant,)
-

TWAALFDE TOONEEL.

PHILIPS VAN VALOIS, LODEWIJK VAN NEVERS, WALTER VAN CHATILLON, DE HERTOG VAN BURGONDIE,
DE GRAAF VAN HENEGOUW, HAVESKERKE, HOOGSTEDE, MOERBEKE, RIDDERS, WAPENKNECHTEN,
EN KNAPEN, tangs den achtergrond, rechts ; daarna SER
HALEWYN, ADELHEID EN EDEWALLE.
PHILIPS VAN VALOIS.
Uitmuntende benden ! Wat
onze trouwe Chatillon ook bewere, met een leger als
het onze kan een tocht in Vlaanderen slechts een
triomftocht wezen. Eens Cassel in onze macht, en
het zal eerlang in onze macht komen, rukken wij
voorwaarts en verleeren de Karels en Poorters voor
altoos hunne wederspannigheid. Zelfs cle vermetele
-
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Zannekin zal onzen waarden neef niet lang meer
verontrusten: de eerste van alien ontvangt de dorper
het loon zijner felonije.
SER HALEWYN, terugkomende. — Zannekin, Sire, zal
nog eerder in uwe handen zijn, dan gij verhooptet.
(Naar den linkerkant, in de schermen, wijzende.) Zie!
PHILIPS VAN VALOIS. - Een visscher en een
knaap !... Wat beteekent...?
Dat een mijner lieden op dit
SER HALEWYN.
oogenblik de belooning verdient, welke het Uwer
Majesteit beliefde te verspreken !
Een uwer lieden !... Een
PHILIPS VAN VALOIS .
Vlaming zou, stouter dan mijne ridders, den schitterenden prijs winnen !
Gelijk ik zeg, Sire... Zannekin is
SER HALEWYN.
gevangen !... Hij zal het leger niet meer verlaten.
ADELHEID, Tangs den linker kant.
gered!.. Hij keert terug naar Cassel !
SER. HALEWYN.
verraden !

Zannekin is

Gered !... Norbrecht zou mij

Norbrecht verraadt niet !... Hij doet
ADELHEID.
zijnen plicht, gelijk hij 't fluks u verklaarde, terwij1
Zannekin in uwe tent verscholen was !
SER HALEWYN. Zannekin verscholen in mijne
tent !... Wie, wie had zich verstout hem daar te
verbergen?
ADELHEID, zegetralend.

Ik!
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Vermaledijding! (Ser Halewyn is
SER HALEWYN.
razend. Hij trekt zijn zwaard en wil op Adelh,eid losgaan. Eenige Ridders werpen zich tusschen hem en zijne
dochter, terw41 andere hem terughouden en ftogen to ontwafienen. Adelheid valt in de amen van Edewalle, die op
het gerucht is toegeschoten.)
PHILIPS VAN VALOIS, met een blik van verachting

Ser Halewyn, de schouders ophalende. — Aan tafel,
Heeren! Aan tafel! (Hij begeeft zich naar zijne tent.)
DE GENOODIGE RIDDERS, hem volgende. — Aan tafel!

(De gordijn valt.)

EINDE VAN HET DERDE BEDRIJF.

VIERDE BEDRIJF.

DE NEDERLAAG.

PERSONEN.
ZANNEKIN.

NORBRECHT.

SER HALEWYN.

ADELHEID.

JANSSONE.

EDEWALLE.

FIERENS.

PHILIPS VAN VALOIS.

BERTULF.

LODEWIJK VAN NEVERS.

ROMBOUT.

ROBRECHT VAN CASSEL.

KARELS EN POORTERS, RIDDERS EN WAPENKNECHTEN, VLUCHTELINGEN.

Het leger der Vlamingen op den berg van Cassel. Het geheel, van een ernstig en
streng voorkomen, vormt eene treffende tegenstelling met het kamp der Franschen.
Alles getuigt van waakzaamheid en krijgshaftigheid. Op den voorgrond en het tweede
plan, Karels en Poorters : de eenen brengen hunne wapens in gereedheid, de anderen,
reeds gewapend, spreken stil met malkaar of houden wacht. Fierens, Bertulf en Rombout staan met ettelijke krijgers op den achtergrond naar de omstreken uit to staren•
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EERSTE TOONEEL.
FIERENS, BERTULF, ROMBOUT, KARELS EN POORTERS.

Een droevige aanblik !... Ziet hoe van
BERTULF.
alle zijden de vlammen in de hoogte slaan en ons in
eenen kring van rook en vuur sluiten ! Geen dorp,
geene hoeve, geene stulp wordt verschoond !
Hoort gij de angstkreten ?... Het zijn
ROMBOUT.
die der ongelukkigen, wien men hunne woning boven
het hoofd afbrandt, have en goed rooft, vrouw en kinderen moordt; wien men niets laat dan oogen om
hunne rampen te beweenen, en voeten om het tooneel
des jammers te ontvluchten.
Bij
FIERENS, rnet de overigen flaw voren tredende.
de hel !... Ik kan niet langer het schromelijke schouwspel lijdelijk aanstaren. De ellendelingen hebben dan
besloten gansch de vallei in eenen aschhoop te verkeeren !
,

Zeggen, dat het Vlamingen zijn, die
ROMBOUT.
op zulke barbaarsche wijze tegen onze broeders woeden !
Vlamingen !... Hoe kunt gij den trouwFIERENS.
loozen Robrecht en zijne trawanten dien eernaam
schenken? Aterlingen, gewetenlooze schurken zijn
het, zelfs den schandnaam Leliaart onwaardig !
-

Ziedaar nochtans den man, welken die
BERTULF.
aanvoerder wilden geven ! Gelukkig
tot
van Brugge ons
-
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dat Peyt en zijne vrienden hem juister beoordeelden.
Gij. herinnert u het zeggen van Lambrecht Bockel
Hij heeft ons verraden; hij zal ons verraden! De voorspelling van den wakkeren Klauwaart heeft zich maar
al te spoedig bewaarheid.
:

Geene woorden meer, maar daden !...
Wij moeten handelen. Ik herhaal het : langer staar ik
het schouwspel niet lijdelijk aan. Die vlammen, die
angstkreten maken mij uitzinnig. Het is mij, alsof zij
ons onze werkloosheid verwijten en van medeplichtigheid beschuldigen aan de gruwelen door de onmenschen gepleegd. Komaan, wie volgt mij? Wie wil met
mij den loop dier boeverijen stuiten ?
FIERENS.

KARELS EN POORTERS.

Wij ! Wij volgen u!

ROMBOUT. Vreest gij niet het misnoegen van Zannekin te wekken ? VOor zijn vertrek heeft hij ons kloekzinnigheid en waakzaamheid aanbevolen.
FIERENS. - Wij1 hij niet voorzag tot welke uitersten onze vijanden de toevlucht zouden nemen. Ware
hij, als wij, getuige van hunne helsche wreedheid, hij
zou de eerste wezen om ons tot kastijding zulker
barbaarschheid aan te sporen.

- Het is mijn gevoelen. Hij zou evenmin als wij aan den drang der omstandigheden
wederstaan.
BERTULF.

ROMBOUT.

Nochtans....
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TWEEDE TOONEEL.
VLUCHTENDE MANNEN, VROUWEN
EN KINDEREN.

DE VORIGEN,

VROUWEN.

-

MANNEN.

Helpt, helpt ons, brave lieden !

Wreekt, wreekt ons, koene strijders !

KARELS EN POORTERS.
Wij zullen u wreken !
MANNEN.
vernield !

Wij zullen u helpen !...

Onze akkers verwoest ! Onze woningen

VROUWEN. Ons vee geroofd ! Onze magen vermoord !
Onze vrouwen en dochters onteerd !

MANNEN.

Hulp !... In 's hemels

VROUWEN EN KINDEREN.
naam, hulp !
MANNEN.

-

Wraak, broeders, wraak !

FIERENS, tot de Karels en Poorters.
Gij hoort het !...
En wij zouden doof blijven voor hun gejammer ?.. Zij
zouden vruchteloos de armen smeekend tot ons
opsteken..?
DE KARELS EN POORTERS.

-

Wraak ! Wraak! (Fie-

rens is gereed om met een aantal Karels en Poorters
vertrekken; Janssone treedt op.)
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DERDE TOONEEL.
DE VORIGEN, JANSSONE.

Waarheen, ontzinden ?

JANSSONE.

FIERENS, KARELS EN POORTERS.

-

Wraak! Wraak

op Robrecht van Cassel !
JANSSONE.

-

Geduld! Zij zal u niet ontsnappen.

Geduld, terwijl men geheel den
omkring tot eene woestenij brandt !
FIERENS.

-

BERTULF.

-

Terwij1 men onze landgenooten als

slachtvee keelt !
Meent gij, dat het mij minder smarteJANSSONE.
lijk valt de weerlooze menschen aan de woede eens
gruwzamen vijands prijs te geven? Dat mijn hart
minder bloedt, daar ik hem een der schoonste gewesten
van Vlaanderen door het vuur en het zwaard moet
laten te gronden richten ? Ben ik dan Janssone niet?
Zijt gij vergeten, dat ik de eerste mij tegen uwe
dwingelanden dorst verzetten, u ten strijd tegen de
dwingelandij oproepen ? Wat mij den moed geeft u tot
geduld aan te manen? Het behoud des vaderlands, dat
gij door uwe roekeloosheid gaat in de waagschaal stellen. Klein is ons Leger; zijne dichtgesloten gelederen
kunnen alleen het geducht maken. Hoe zullen wij den
machtigen Koning van Frankrijk het hoofd bieden,
indien gij u niet ontziet het door uw ontijdigen
uitval te verbrokkelen ? Gelooft mij : de verdediging
-
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van Cassel, de redding van Vlaanderen hangt of van
de samenwerking onzer vereenigde krachten. Onze
vijanden ontveinzen het zich niet. Zij zoeken eenige
onzer scharen in de vlakte te lokken, om te gemakkelijker de overige te verpletteren. Toonen wij hun, dat
wij wijzer zijn dan zij ons wanen ; dat wij hunne listen
weten te doorgronden, hunne lagen te verijdelen.
ROMBOUT. - Toonen wij, dat ons beleid niet minder
groot is, dan onze dapperheid en onze vrijheidszin.
FIERENS.

- Maar hoe lang zullen wij veroordeeld

blijven, om hen ongestraft hunne wandaden te laten
plegen?
JANSSONE. - Minder lang dan gij denkt. Ondanks
onze vertoogen, heeft Zannekin zich eene laatste
maal naar het Fransche leger willen begeven. Elken
stond kan hij terugkeeren; elken stond kan ook de
hulp opdagen, welke wij uit Brugge, Kortrijk en andere
steden verwachten. Dan zult gij spoedig uw verlangen
bevredigd zien en met den vijand handgemeen worden.
(Zich tot de Vluchtelingen wendende.) Begeeft u binnen
de muren van Cassel : zij zullen u eene veilige schuilplaats bieden. (Tot eenige Karels.) Men bevele hen den
zorgen der vrome burgerschap aan. (De Vluchtelingen
vertrekken langs den rechter leant, begeleid door Karels.)
Voor ons, verbeiden wij rustig de wederkomst van den
bevelheer.

BERTULF, links wijzende. — Daar nadert hij!
ALLEN.

Daar is hij! Daar is hij!.
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VIERDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

ZANNEKIN

JANSSONE,

EN

NORBRECHT, in krijgsgewaad.

de komenden te gemoet gaande.

Welnu,

edele vriend!
ZANNEKIN, met forsche stem. — Te wapen!
Te wapen! (Luidrnchtige
KARELS EN POORTERS.
beweging. Andere Karels en Poorters snellen toe. Zannekin
staat in het midden; yanssone, Fierens, Bertulf, Rombout en Norbrecht dicht bij hem.)
Meer dan ooit heerscht verwarring
in het leger des vijands. De Koning en zijne ridders
feesteeren en smalen op onze zwakheid. De wapenknechten en soldeniers, door de grootspraak der hoofden verblind, versmaden alle tucht en rekenen op eene
overwinning zonder strijd. Maken wij zooveel overmoed te schande! De zege is ons, indien wij den aanval wagen.
ZANNEKIN.

-

Onze krachten zijn gering : wij hebJANSSONE.
ben nauwelijks zestienduizend man. Philips en Lodewijk kunnen zes strijders tegen een onzer aanvoeren.
ROMBOUT.
verschil.

-

God zij met ons !... Een vreeselijk

Zouden wij niet liever de komst onzer
JANSSONE.
vrienclen afwachten ? Uit al de gouwen van Vlaanderen
zijn zij in aantocht. Het Brugsche Vrije alleen zendt
-
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achtduizend gildegezellen. Eer drie dagen verloopen,
zou het evenwicht hersteld zijn.
ZANNEKIN. - En het is janssone, de dappere Janssone, die zoo spreekt ! Het is de bevrijder van Brugge,
die den Vlamingen raadt hunne vijanden te tellen ! Voorwaar, ik herken hem niet. Ons getal is klein, ja; maar
onze moed is groot, en onze zaak de schoonste, waarvoor een sterveling kan zijn bloed storten.... Indien
wij veroordeeld zijn, om hier voor Cassel te bezwijken,
zijn wij talrijk genoeg voor het ongeluk des vaderlands. Overleven wij den slag, te heerlijker zal onze
zegepraal, te schitterender onze roem wezen. Neen,
makkers, wachten wij niet ! Op deze plaats hebben
onze voorzaten, de vrije lieden der vrije Vlaamsche Gemeenten, weleer de franschgezinde gravinne
Richilde met haren Walschen aanhang overwonnen ;
op deze zelfde plaats zullen wij den heerschzuchtigen
Philips en den franschgezinden Lodewijk met hunnen
nasleep van volkshaters overwinnen !
FIERENS, BERTULF, KARELS EN POORTERS. Wij
zullen hen overwinnen !
ROMBOUT. - Laat ons ten minste den strijd verspaden, tot de nacht ons in zijne schaduw hulle en
onze vijanden belette de geringheid onzer krachten te
bemerken.
ZANNEKIN. - Den strijd verspaden ! De kans verzuimen, die wellicht nooit zoo gunstig terugkeert! Bij
den levenden God, ik doe het niet! Laat vrij onze
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vijanden de geringheid onzer krachten bemerken. Zij
weten wie wij zijn en wat onze onvertsaagdheid
vermag. Of zijn wij de Karels en Poorters niet meer,
die Vlaanderens boeien verbraken en den leeuwenbodem zuiverden van bastaards ? Zijn wij de zonen
niet der helden, die bij Kortrijk de glansrijkste zege
bevochten ?
ALLEN. - Wij zijn die zonen ! — Wij zijn die Karels
en Poorters !
ZANNEKIN. - En wij zouden hen vreezen, will zij
talrijker zijn ?
ALLEN. - Neen ! Neen! — Wij vreezen hen niet !
Wat verlangden wij ? Den Koning te
ZANNEKIN.
ontmoeten, onzen ergsten vijand, den opstoker en
steun der Leliaarts, den eeuwigen belager onzer vrijheid... Hij is cigar ! Onder onze oogen legert hij met
zijne huurlingen en bedreigt onzen landa.ard met kluisters, den Vlaamschen naam met verdelging. En wij
zouden het tot den nacht uitstellen hem het bewijs te
leveren, dat wij geene slaven willen zijn, dat wij den
grond weten te verdedigen, dien wij op onze verdrukkers veroverden !... Bij den God van Vlaanderland, gij
wilt het niet, kunt het niet willen !
ALLEN, net geestdrift. — Wij willen het niet ! Wij
willen het niet!
Nogeens : de vijand verwacht ons
ZANNEKIN.
niet. De Koning en zijne ridders brassen en spotten
Io
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met onze onmacht ; Robrecht van Cassel en zijne
brandstichters zijn vermoeid van hunnen beulenarbeid.
Vallen wij aan !
ALLEN.

-

Valaan ! Valaan !

Eerst gebeden! (Gebiedend.) Op de
knieen ! (Allen knielen met Zannekin.) God der heerscharen, verstaal onze harten ! Behoed ons voor alle vrees
en beneem ons het vermogen het getal onzer vijanden
te berekenen, indien dit vermogen ons den moed kan
rooven. Gij kent de rechtvaardigheid onzer zaak : gij
weet, dat wij niet alleen voor onze vrijheid, maar voor
die van zoovele duizenden uwer schepselen, voor de
vrijheid van Vlaanderen strijden.... Wij zijn zwak, o
Heer, doch zwakken en machtigen zijn in uwe hand...
Zie gunstig op ons neder, verhoor onze vurige beden,
en, door uwen arm gesterkt, zullen wij zegevieren, tot
het einde onzer dagen den lof uwer grootheid verkondigen en onzen zonen leeren, dat de overwinning van u
alleen kan komen. (Opst2ande.) En nu, gordt uwe lendenen !.. Ten strijd !
ZANNEKIN.

-

ALLEN.

Ten strijd!

-

ZANNEKIN, tot yanssone. — Val met uwe Bruggelingen de banieren aan, die naar den kant van Doornijk
legeren. Gij zult er den Graaf van Henegouw en vele
der eervergeten Dietschers aantreffen, die met den
vreemdeling samenspannen, om ons te verderven. (Tot
Rombout en Bertulf .) Gij, stort met de lieden van
Uperen en Kortrijk als een orkaan op de Franschen,
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die met de hertogen van Bourbon, Burgondie en Bretanje de baan van Rijsel bezetten.... Ik wil met de
strijders van Nieuwpoort, Veurne en Poperinghe de
benden des Konings en des Graven to lijve gaan. (Tot
Norbrecht.) Gij strijdt aan mijne zijde.
FIERENS, ongeduldig. Wij...?
ZANNEKIN. - Gij zult met uwe gezellen van Bergen
en Cassel de legerplaats en de stad bewaken en hulp
aanbrengen, waar de kansen des gevechts die vereischen... Ik zal u mijne bevelen zenden.
FIERENS. Wij zouden bier blijven !
ZANNEKIN. Betoom uw ongeduld. De taak, welke
ik u toevertrouw, is eene eeretaak. Gij zult waarschijnIijk over den uitslag van den strijd beslissen. (Tot de overigen.) Welaan...! Naar den vijand !... Vlaanderen den
Leeuw ! (Z annekin, Norbrecht, yanssone, Rombout, Ber-

tulf, ,Karels en Poorters aflangs den achter grond en den linker karat, wider het herhalen van den kreet : Vlaanderen
den Leeuw ! Fierens en zijne kri jgers blijven of) het tooneel.)
VIJFDE TOONEEL.
FIERENS, KARELS.

EN

POORTERS, krijgsgedruis in de verte.

FIERENS. - Eene eeretaak!... Bij mijne ziel ! Ik
wilde ze graag met elk andere verruilen... Hulp aanbrengen, waar hulp vereischt wordt !... De laatste op
het slagveld verschijnen en bier de armen kruisen,
terwij1 onze makkers op de Franschen en Leliaarts in-
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houwen !... Bij Satan, vol houd ik het niet !.. Moet het
lang duren, eer men onze hulp inroept, zoo breng ik ze
ongevraagd... (Hij begeeft zich met de overigen naar den
achtergrond.) Zien wij, hoe de kansen zich voordoen...
Janssone heeft den Henegouwer bereikt.,.. Hij drijft
dezes benden als ve.rschrikte kudden schapen voor zich
heen ! (Naar een anderen kant blikkende.) Bertulf en
Rombout hebben de baan van Rijsel schoongevaagd I...
De Franschen vlieden voor hunne IJperlingen en Kortrijkzanen ! (Roepende.) Houdt aan, brave Klauwaarts !
Houdt aan !... Straks is hunne nederlaag voltooid !
KARELS EN POORTERS. Houdt aan ! Houdt aan !
FIERENS.- Hel en duivel ! Indien het zoo voortgaat,
zal onze bij stand nutteloos worden, zullen wij enkel de
vrome feiten onzer wapenbroeders mogen toejuichen.
(Naar den linker kant.) En Zannekin?... Wat doet hij?...
Bij den Almachtige !... Zijne batalie is de tent des
Konings genaderd !... Te vergeefs pogen Fransche ridders zijne vaart to stuiten. Over hunne lijken baant
zijn bliksemend zwaard den onzen een bloedigen
weg !.. Eerlang is de Oriflamme, is de trotsche Valois
zelf in zijn geweld !
KARELS EN POORTERS, juichend. Leve, leve Zannekin !
FIERENS.
Maar wat zie ik !... Een ridder en eene
vrouw, die het Fransche leger ontvluchten ! (Tot eenige
Karels.) Spoedig ! Men snijde hun den terugtocht af, dat
zij zich bij de hunnen niet meer vervoegen ! (De aan-
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geduide Karels af. Na eene hone boos.) Mijn bevel is
volbracht zij zijn onze gevangenen.. ! (Spottend.) Wie
zal beweren, dat wij Been deel aan den slag nemen?
ZESDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

EDEWALLE

EN

ADELHEID, door Karels

voortgesleept.

FIERENS. — Men bewake hen wel. Zij zullen voor die
onzer verantwoorden, welke in 's vijands handen vallen.
EDEWALLE. — Gij zult, hoop ik, den eerbied niet
vergeten, dien men het ongeluk verschuldigd is. Wij
zijn Vlamingen, gelijk gij, en zoo wij uwe gevangenen
werden, dan is het omdat wij vertrouwen stelden in
uwe billijkheid.
FIERENS. — Gij zijt Vlamingen !... Wijl gij begint
te begrijpen, dat de bijstand des vreemdelings u weinig
zal gebaat hebben, herinnert gij 't u en durft u op den
naam beroepen, dien gij versmaaddet Zannekin
zal over u uitspraak doen, Zannekin, die op dit oogenblik zelf al uwe hoop verijdelt ! (Nogmaals naar den
linker karat.) Hemel !... Hij deinst !... Zijne krijgers
bezwijken voor de overmacht !... Weldra staat hij
alleen ! (Naar den achtergrond.) En ook Janssone, ook
Bertulf en Rombout zijn omsingeld !... (Tot de Karels
era Poorters.) Makkers, de stond is daar !... Op onze
beurt ! Brengen wij hun hulp !... Pogen wij hen te
ontzetten !
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DE KARELS EN POORTERS,

hunne w'1ens zwaaiend. —

Op onze beurt !
Doch geene vijanden achter ons gelaFIERENS.
ten !... De gevangenen onschadelijk gemaakt !
DE KARELS EN POORTERS, dreigend. Dood aan de
gevangenen !
Welhoe !... Een afgeleefde grijsaard
EDEWALLE.
en eene schuldelooze maagrd boezemen u vrees in !...
Gij schaamt u niet uwe wapens tegen hen te keeren !...
Neen, gij zijt geene strijdgenooten van Zannekin, gij
zijt geene Vlamingen !
-

Hoort gij den Leliaart ! De schrik doet
FIERENS.
hem raaskallen, verbijstert hem de zinnen !
-

De schrik, zegt gij !... Denk niet,
EDEWALLE.
dat ik voor mijzelven spreek , wanneer ik u wil
beletten u met een laffen moord te bezoedelen...
Dood mij, indien gij mijn leven voor uwe veiligheid
gevaarlijk acht !... (Tot de overigen.) Plengt vrij het
versteven overschot van dit blood, dat eens jong en
krachtig voor het vaderland, voor u werd gestort ; doch
spaart deze jonkvrouw !... Spaart de erfdochter van
den edelen huize Halewyn !... Uwe menschelijkheid
zal u den losprijs eener vorstin verzekeren.
-

De dochter van Halewyn !... De dochFIERENS.
ter van den snoodaard, onder wiens slagen Peyt
bezweek !.. De losprijs eener koningin kan haar niet
vrijkoopen ! (Tot zijne lieden.) Slechts ten halve werd
onze hoofdman gewroken. Ziehier de gelegenheid onze
-
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wraak te voltooien.... Slaat toe! (De Kcirels en Poorters
vallen op Edewalle en Adelheid aan.)
Dood ! Dood aan de

KARELS EN POORTERS.
Leliaarts !

ZEVENDE TOONEEL.
DE VORTGEN,

NORBRECHT.

NORBRECHT, haastig.
wacht u !...
ADELHEID, met een kreet.
ons !

Hoofdman !... Zannekin
Norbrecht !... Help, red

Adelheid !... Edewalle ! (Zich vOor
NORBRECHT.
hen plaatsende.) Laat of !... Ik zal niet gedoogen...!
FIERENS. - Dood aan de dochter van Halewyn !
Dood aan de dochter
DE KARELS EN POORTERS.
van den Leliaart, die Peyt velde !
NORBRECHT.
mij dooden !

Vooraleer hen te bereiken, zult gij

Bij al de machten der hel, dat zullen
FIERENS.
wij ! (Gevecht.)
NORBRECHT, tot Edewalle.
Red de jonkvrouw !

Vlucht, edele Heer !...

ADELHEID. - Vluchten !... Maar gij, Norbrecht ?...
Gij ?
War zien wij
NORBRECHT, ten hemel wijzende.
elkander weder !... Vlucht ! (Edewalle en Adelheid

vluchten langs den rechter leant.)
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FIERENS, woedend. — Welnu, sterf, gij die u den
verdediger onzer vijanden maakt !
NOR.BRECHT, getroffen. — Ha! (Hij valt.)
FIERENS, tot zijne gezellen. -- Naar Zannekin !
ALLEN.

--

Naar Zannekin ! (Af met Fierens langs den

linker kant.)
ACHTSTE TOONEEL.
SER HALEWYN

EN

ZANNEKIN, al vechtende kings den
achtergrond.

Te vergeefs zoekt gij mijne slagen te
ZANNEKIN.
ontwijken !... Ik hecht mij aan uwe schreden, tot een
van ons twee het zand bijte !
Eindelijk heb ik u in het bereik
SER HALEWYN.
van mijn zwaard ! Den raven ten prooi zult gij strekken, al waart gij met een ijzeren muur omgeven !
Kom, laffe vrouwenschaker, ellenZANNEKIN.
dige kinderroover !... Ik tart uwe machtelooze woede.
Twee malen schonk ik u het leven... Er blijft mij over
u te toonen, dat Zannekin in zijne nederlaag grootmoedig kan handelen !
Eene laatste beleediging ! Met
SER HALEWYN.
het staal wil ik ze in uwen gorgel terugstooten. (Zij

strijden voort. Zannekin slaat Ser Halewyn het zwaard
uit de vuist.)
SER HALEWYN.
ZANNEKIN,

Vermaledijding !

met opgeheven zumard.

Gij zijt ten
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derden male in mijn geweld.... Spreek ! Wilt gij mij
mijn zoon noemen ?
SER HALEWYN. - Uw zoon !... Uw eerloozen
zoon !... Wees gerust : hij is uwer waardig !... Hij is
meer dan ooit een verrader !
ZANNEKIN.

Wie is hij ? Waar is hij ?

NORBRECHT, rondblikkende. — Adelheid !... Edewalle !... Gered !... Heb dank, o God !
ZANNEKIN, hem bemerkende.
Mijn redder gewond !
(Hij snelt tot Norbrecht.) Groote God !... Hij sterft !
SER HALEWYN, met helsche vreugd. — Hij sterft !...
Welnu, hij is de zoon, dien gij zoekt !
ZANNEKIN, als uitzinnig van droefheid.
Mijn
zoon !... Hij is mijn zoon !... (Tot Norbrecht.) Hendrik !... 1Vlijn kind !... Kom tot uzelven !... Zie mij
aan !... Ik ben Zannekin !... Ik ben uw vader !...
NORBRECHT, met moeite. — Mijn vader !... Zannekin !... Wees gezegend ! (Hij sterft.)
Dood !... Hij is dood ! (Tot bezinning.)
ZANNEKIN.
Ik vond hem weder !... Mijne belofte is vervuld !... Ik
mag aan wraak denken. (Tot Ser Halewyn, die zich opnieuw heeft gewapend.) Langer spaar ik u niet... Uw
laatste uur heeft geslagen !
SER HALEWYN. - Al streed de hel met u, zoo zult
gij deze reis de zwaarte van mijnen arm voelen ! (Zij
vechten nogmaals. Ser Halewyn stort neder.) Getroffen!...
Doemnis !
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ZANNEKIN, bij Norbrecht nederknielend. — Mijn
zoon !... Mijn kind !... Kind mijner Ida !... Spreek,
spreek tot mij!... Zeg, dat gij mij hoort, mij verstaat
Ik ben uw vader..., uw vader, die zoolang u vruchteloos gezocht heeft...! Maar thans heb ik u weder, voor
altoos weder !... Thans scheiden wij niet meer
Spreek, ik smeek u Hij zwijgt !... Hij is wel
dood !... Dood !... 0, dat ik hem zoo moest terugvinden !.. Dat ik hem slechts als een lijk weder mocht
omhelzen !

SER HALEWYN, die kruiftend hem genaderd is, hem zijn
kniff in den rug stootende. — Ga u bij hern in de hel
vervoegen !... Go ! (Hij sterft.)
ZANNEKIN, doodelijk gewoond. — Ha ! Moorder !...
Laf tot het einde ! (Hij valt op het lijk van zijnen zoon.)

NEGENDE TOONEEL.
PHILIPS
VAN

LODEWIJK VAN NEVERS, ROBRECHT
CASSEL, RIDDERS EN WAPENKNECHTEN.

VAN VALOIS,

De zege komt ons duur
PHILIPS VAN VALOIS.
te staan : het slagveld is met meer gesneuvelde
vrienden dan vijanden bezaaid. De dapperste mijner
ridders zijn dood of zwaar gewond. De connestabel
had gelijk : de Vlamingen zijn een manhaftig yolk.
Als helden vielen zij, zonder eenen voet te wijken...
Nog is onze overwinning onvolkomen... Zannekin viel
niet !... Zaagt gij hem het slagveld verlaten, Heer van
Cassel ?
-
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o Zannekin wijzende. —

Ziehier Zannekin !

tot Lodewijk van N evers. — Zoo
hebt gij niets meer te duchten, Graaf.
PHILIPS VAN VALOIS,

LODEWYK VAN NEVERS.

Eeuwige dank aan Uwe

Majesteit
PHILIPS VAN VALOIS. - Ten koste van mij en mijne
baroenen, krijgt gij uw land ongeschonden en in peis
weder. Zorg thans, dat gij het behoudet ; want dwongt
gij mij nogmaals u ter hulp te komen,... bij Mijnheer
St. Denijs !... het zou te mijnen voordeele en t' uwer
schade wezen.
RIDDERS EN WAPENKNECHTEN.

-- Heil den Koning !

— Heil den doorluchtigen Valois !
ZANNEKIN, zich half oprichtende. — Heil den Koning!
Die zegekreet !... Het is waar.... Mijne wapenbroeders, mijne vrienden, mijn noon.., alien bezweken
en Vlaanderland, mijn duurIkzelf den dood nabij
baar Vlaanderland terug in slavenbanden !... o God,
gij hebt het gewild... Ik mor niet : ik eerbiedig uwe
raadsbesluiten; dock neen, wij hadden het niet
verdiend, dat gij het onrecht tegen het recht, de
dwingelandij tegen de vrijheid in uwe bescherming
Waf zeg ik !... Ik durf u lasteren, u
naamt
Vergeef, Algoede, vergeef het mijner
beschuldigen
kortzichtigheid !... (Begeesterd.) De nevel verdwijnt...
De toekomst ontsluiert zich vOor mijn oog !... War,

in de staci, waar onze pogingen werden rniskend, waar
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misleide broeders ons hunnen steun weigerden, te
Gent, rijst een man op, die onze nederlage wreekt....
Zijn arm is machtig, zijn mond welsprekend, zijn
verstand helder.... Hij weet al de Vlamingen rond den
leeuwenstandaard te scharen... Ik zie hem het verbond
der Dietsche gouwen, het verbond der Gemeenten
sluiten !... Ik zie hem Vlaanderen bevrijden, ten
toppunt van macht en grootheid voeren en Frankrijk
vernederen !.. 0 ja, gij zijt rechtvaardig, groote God !...
Wees gegroet, Artevelde !... Wees gelukkig, vaderland ! (Hij sterft. Gedurende de laatste wooyden van Zannekin is de achterdoek verdwenen en laat eene glorie zien,
te midden van welke yacob van Artevelde, omringd van
zijne vrienden en wabengenooten, van leden der Gentsche
gilden en neringen, met de afgevaardigden van Brabant
en Henegouw het verbond der Gemeenten sluit. De Koning,
de Graaf, de Ridders en Wapenknechten staren het
schouwspel met ontzetting (Lan. De gordijn valt.)( 0

EINDE VAN HET VIERDE EN LAATSTE BEDRIJF.

(i) Er is, sedert de verschijning van den eersten druk van Zannekin en vooral in
den laatsten tijd, op ons Vlaamsch tooneel, schromelijk misbruik gemaakt van tafereelen in dezen aard. Het heeft ons geene reden geschenen, om het stuk niet te herdrukken, zooals het in 1865 voor de eerste maal werd uitgegeven.

DE ALLEENLOOPERS.

BLIJSPEL IN EEN BEDRIJF.

De eerste druk van De Alleenloopers verscheen bij I. S. Van Doosselaere, to Gent,
in 186o.

DE ALLEENLOOPERS.
PERSON EN.
ERNEST.
FRANCIS.
JOZEF, knecht van Ernest.

Kamer ten huize van Ernest. Inkoomdeur rechts; links eene binnendeur ; venster
op den achtergrond. Op den voorgrond eene gedekte tafel. Aan den overkant eene
sofa, waarvoor eene andere tafel met dagbladen, boeken, vlugschriften en een
sigaarstel.

EERSTE TOONEEL.
ERNEST, alleen, in zijn kamerrok, op de sofa zittende te rooken.

Hij laat zich wachten, de vriend FranERNEST.
cis. (Op zijn uurwerk ziende.) Tien ure, en hij had
beloofd met klokslag negen hier te wezen ! Onvergeeflijk !... 't Is waar, wij hebben niets te verletten : 't is
zondag, wij moeten niet naar het bureel, en... wij zijn
gister avond vrij laat uit de Societeit gekomen. Om het
even, ik wilde, dat hij beter op zijn uur paste : ik heb
een honger, een honger... (Naar hetvenster gaande.)Laat

164 DRAMATISCHE WERKEN.

zien, of hij nog niet aankomt. (Het venster openende.)
Geen mensch ! Waar mag hij blijven ? Hij zal zich
vast overslapen hebben... Ha, daar is mijne schoone
buurvrouw, Mejuffer Clementine, de eenige dochter
van den rijken apotheker hierover. (Groetende.) Goeden
morgen, Mejuffer !... Wel gerust ? Gij ziet er zoo frisch
uit, als eene versch ontloken mosroos.... Wat zegt gij ?
« Ik spot altoos ? » Gij bedriegt u. Ik spot in het
geheel niet. Ik vind u van daag nog verrukkelijker dan
gewoonlijk... Zij sluit haar venster... Zou mijn compliment haar verstoord hebben ? Ik hoop van neen.
Het was gemeend, zoowel als verdiend. (Terwijl hij
zijn venster Zij schijnt mij inderdaad liever en
bevalliger dan ooit... Neen, zij is niet boos. Ik zie
haar glimlachen achter de gordijn. Zij ziet mij ook
en glimlacht nog !... Zoo ik weer mijn venster opende ?
Vergeefs... Zij gaat weg... God !... Welken blik zij mij
toewerpt !... (Naar voren koniende.) Het is wel de
schicht van den vluchtenden Parther : hij gaat mij
door merg en been... Zij heeft een paar oogen in
haar hoofd, Mejuffer Clementine, de schoonste zwarte
oogen,... daarbij eene kleur, een haar, eene leest... Ik
ken geen mooier meisje... En dan, zoo braaf, zoo
verstandig... Zij praat als een engel : ik heb mij op het
laatste feest bij den advocaat Lemmers goddelijk met
haar vermaakt. (Zuchtende.) Ja, de man, die haar zal
krijgen, zal een gelukkig sterveling wezen. De vader
heeft vermogen : hij zal haar een goeden bruidschat
meegeven. (Peinzend.) Juist een kolfje naar mijne
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hand !... Houdt zij van mij ? Als ik 't wel naga, kan ik
haar niet onverschillig wezen. Ook, indien ik ooit tot
het besluit moest komen het, jonkmansleven vaarwel te
zeggen... Ik zou voorzeker wel ontvangen worden,
zoo ik den apotheker ernstig aansprak. (Als ontwakende.)
God in den hoogen Hemel, wat zeg ik daar?... Ik
peins, geloof ik, aan trouwen !... Waar lijkt dat aan ?
Ik, die gezworen heb alleenlooper te blijven, die mijn
vriend Francis plechtig heb beloofd, evenals hij, in de
huid van een ouden jonkman te sterven. 't Is gelijk :
moest ik het doen, ik nam haar, haar alleen, de goede,
de beminnelijke, de schoone Clementine. Doch ik doe
het niet, dat blijf gezegd. Francis zou mij beschuldigen
van zwakheid, van wispelturigheid, wat weet ik ! en
dat wil ik niet. Ik zal hem toonen,dat ik voor het minst
zooveel karakter en geesteskracht bezit als hij... (P einzend.) En nochtans, wanneer ik alles wel overweeg en
mij afvraag wat lot mij als ouden jonkman binnen eenige
jaren te wachten staat, word ik weleens huiverig...
't Is dat ik zoo'n ongelukkige schepsels zie onder diegenen mijner vrienden, die het stelsel der alleenlooperij
tot na de vijftig hebben volgehouden!.. De eene is de
slaafzijner bloedverwanten, de andere die zijner huisgenooten de derde, wie zou niet schrikken? is de gehoorzame dienaar van... zijne keukenmeid... Kom, denken wij aan iets anders... 't Zal mij beter gaan. In
alien gevalle heb ik nog tijd : ik ben maar even

acht en dertig.
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TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGE,

FRANCIS.

ERNEST.
Eindelijk daar ! Het doet me pleizier : ik
begon ongerust te worden.
-

Neem niet kwalijk : ik ben wat lang aan
FRANCIS.
mijn toilet geweest.
-

ERNEST, hem monsterende. — Inderdaad !.Gij hebt u
met meer zorg gekleed : de fijne zwarte jas, het fluweelen
vest, de verlakte laarzen en witte glace-handschoenen...
Gij ziet er uit, alsof gij eene verliefde expeditie voorhadt.
't Verwondert mij niet, zoo ge mij hebt laten wachten.
FRANCIS, verlegen.
't Is dat niet...; maar... een
boel dingen, die mij ontbraken : hemden zonder knoopjes, halsbandjes zonder linten; de meid, die mijne pornmade had opgebruikt; mijn huisbaas, de glazenmaker,
die eventjes mijne zeep en mijne schaarmessen had
gebezigd; mijn tandenborstel, die was zoek .geraakt,
en de leerjongen, die vergeten had mijne kleederen uit
te kloppen... 't Heeft wat te zeggen ! Gij zijt aan zulke
onaangenaamheden niet blootgesteld, gij... Uw Jozef
verzorgt uwe taken opperbest, en uwe huisgenooten
zijn stille, ordelijke lie. Zoo is het niets jonkman tezijn.
Om te weten wat een alleenlooper is, zoudt gij moeten
in mijne plaats wezen.
ERNEST.

-

Als gij er zoo erg aan zijt, waarom ver.

huist gij dan niet of neemt ook een knecht ?
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Verhuizen ? Om voor een kruis er twee
te ontmoeten ? Ik dank u. Ik ben in de laatste twee
jaar zes malen verhuisd, en 't heeft zoodanig geholpen,
dat ik er grijs haar van krijg, als 't nog lang moet
duren. Wat het houden van een knecht betreft, mijne
middelen laten het mij niet toe : iedereen is niet rentenier eri klerk tevens, als gij. Ik heb niets dan mijne
plaats en mijne jaarwedde, terwijl gij...
FRANCIS.

ERNEST. - t Is waar, ik heb nog iets anders,
namelijk... een verschrikkelijken honger... Zoo wij
ontbeten ?
'

FRANCIS. - Volgaarne.

-

•

Het zal u niet beletten voort te
Alleen zult gij 't dan niet meer doen met eene
rtuchtere maag, en zal ik u niet even nuchter moeten
aanhooren, wat zoo min pleizierig voor u als voor mij
kan zijn. Gelijk gij weet, eene hongerige buik heeft
geene ooren...
ERNEST.

FRANCIS. - Spotvogel ! (Ter zijde.) Ik was bijna op
weg hem mijn voornemen te doen kennen... 't Is niets :
ik zal straks wel eene gelegenheid vinden, om hem op
het kapittel terug te brengen.
ERNEST, aan de gedekte tafel plaats nemende.
gij ? (Schellende.) Jozef !

Komt

FRANCIS. - Hier ben ik. (Insgelijks plaats nemende.)
Zie, gij moogt mij gelooven, wanneer ik zoo ontstemd
ben als dezen morgen, heb ik soms de raarste inv411en.
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ERNEST. —
FRANCIS. —

Welke invallen ?
Ik wil ze u niet zeggen gij zoudt mij

uitlachen...
DERDE TOONEEL.
JOZEF, met het ontbijt op een schenkblad,
langs de deur aan den rechter kant.

DE VORIGEN,

Mijnheer heeft gescheld ?

JozEF.

ERNEST. — Ja... Het ontbijt... Ha, gij hebt het...
Spoedig! .. (Terwij1 yozef het ontbijt opdient.) U uitlachen ! Hoe dat ?
:

FRANCIS. — Ik laat u oordeelen : ik zeg mijzelven
dan weleens, dat alles zoo rooskleurig niet is in ons
alleenloopersleven...
ERNEST. —

Hm ! Daarin hebt gij zoo 'n groot on-

gelijk niet.
FRANCIS, ter zijde. — Gaan wij voort. (Luid.) Ik
voeg er zelfs bij, dat wij misschien wel zouden doen er
een einde aan te stellen.
ERNEST, ter zijde. — Wat zegt hij daar ? (Luid.)
Wezenlijk een rare inval ! (Tot yozef, die Francis met
welgevallen de woorden uit den mond luistert.) Hebt gij
gedaan ?

Ik heb gedaan... Mijnheer heeft niets
JozEF.
meer te bevelen ?
ERNEST.

Niets, tenzij dat gij alles gereed legt,
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tegen dat ik mij straks aankleed. (Tot Francis.) 't Is
goed weer : wij gaan immers wandelen ?
FRANCIS. - Gelijk gij verkiest. (Ter zijde.) Wij zullen zien, hoe het afloopt.
ERNEST, to yozef.

Dus, Jozef....

JozEF. — Goed, Mijnheer. (Ter zijdeinhethenengaan.)
Hoe onaangenaam ! Moeten vertrekken op 't oogenblik dat het gesprek zoo belangwekkend wordt... o Die
meesters!... (Af langs de deur links.)
VIERDE TOONEEL.
ERNEST EN FRANCIS, ontbijtend.

ERNEST. - Zoo, zoo, gij denkt soms aan trouwen,
gij ? (Ter zijde.) Ik moet hem uithooren.
FRANCIS. - Welnu, jaw Ik kom er openhartig
voor uit.
ERNEST. -Wat hoor ik !... Gij die, evenals ik, hebt
gezworen nimmer eene vrouw te nemen ! (Ter zijde.)
Zou hij inderdaad van gedachte veranderen ?... Of
zou hij eenvoudig mij willen beproeven ?... Opgepast!
FRANCIS, verlegen. — 't Is waar... (Ter zijde.) Ik
was te haastig. (Luid.) Ook duren die trouwlustige
gedachten niet lang.
ERNEST. - Des te beter. (Ter zijde.) Des te erger !
FRANCIS. - En wanneer ik mij dan weer op mijn
gemak bevind, zooals nu, heb ik ze spoedig geheel
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vergeten. (Ter zzjde.) Ik moet op mijne stappen terugkeeren. (Luid.) Ik zeg mij dan, dat het huwelijk vrij
meer schaduwzijden heeft.
ERNEST, ter zijne. — IJdele hoop !... (Luid.) Of het.!.
Bedenk eens : nu hebben wij voor niemand, dan voor
onszelven te zorgen, en als wij tevreden zijn, moet
iedereen het wezen...
Bens getrouwd, heeft men een berg
FRANCIS.
lasten en beslommeringen op den hals..., dat is zeker.
-

Men moet eerst en vooral zijne vrouw
ERNEST.
en zelfs de familie van zijne vrouw tevreden stellen.
-

Men is niet meer vrij, men handelt niet
FRANCIS.
meer naar goeddunken.
-

ERNEST. Men komt niet tehuis, noch gaat uit, als
men het verkiest.
-

In plaats van des nachts gerust te
FRANCIS.
slapen, wordt men door 't gezanik van zijne vrouw,
onder den vorm van bedsermoenen gekweld, of door
de kleinen wakker geschreeuwd.
-

En dan, het meesterschap, dat men moet
ERNEST.
afstaan... Want men heeft wel te zeggen, dat de man
het hoofd van den huize is ; in theorie, klinkt dat
zeer fraai, doch in de tractijk is het geheel anders.
-

FRANCIS.
helft dansen.

-

Gij moet naar de pijpen van uwe weder-

ERNEST. —Gij moogt uwe vrienden niet ontvangen,

als gij 't wenscht.
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- Noch rooken, als gij 't verlangt.

ERNEST, inschenkende.
Zelfs een makker niet op
eene flesch wijn onthalen, dan met toestemming van
Madame... Ik vraag u eens, of het niet vernederend is.
FRANCIS, drinkende.
tegendeel te beweren.

Ik zal mij wel wachten het

ook drinkende. — Dus ziet gij wel, dat uwe
invallen nietmetal beduiden.
ERNEST,

FRANCIS.

- Nietmetal, gelijk gij zegt... (Ter zijde.)

't Is gedaan : ik zal 't hem nooit durven bekennen.
ter zijde. — 't Is vast : hij wilde mij
beproeven. Welaan, toonen wij hem, dat hij ongelijk
heeft mijne standvastigheid te mistrouwen. (Luid.)Ten
andere, gij weet wat wij malkaar beloofd hebben ?
ERNEST,

FRANCIS. -Ongetrouwd te sterven... 0, vrees niets :
ik zal mijn woord houden. (Ter zijde.) Ik meld hem
niets, voordat alles geklonken is.
ERNEST, ter zijde, inschenkende. — Hij is hardnekkiger dan ooit. (Luid.) Kom, drinken wij nogmaals onzen ouden toast... (Zijn glas vattende.) Op de gezondheid
van alle verledene, tegenwoordige en toekomstige
alleenloopers ! (Ter zijde.) Ik wilde, dat zij naar de
maan waren

aanstootende. — De alleenloopers mogen
leven ! (Ter zijde.) Ik ben de grootste huichelaar, dien
God op zijn land heeft.
FRANCIS,
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VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGEN, JOZEF, langs
jOzEF

—

de deur links.

Mijnheer

Ha, Jozef !... Dat is nog een alleenlooERNEST.
per, die!... Nog een, die nimmer zal trouwen!... Niet
waar, jongen, dat er niets gaat boven den ongehuwden
staat, het heerlijke jonkmansleven?
-

JozEF, met tegenzin. -- 0 ja, Mijnheer. (Ter zijde).
Ik zal maar ja zeggen.
FRANCIS.
tuigd?
JOZEF,

-

Gij schijnt er slechts half van over..

haastig.

Ik, Mijnheer

Welk denk-

beeld !... Integendeel...
Laat, sukkel !... M. Francis
ERNEST, tot yozef.
meent het niet.Hij weet, dat gij, zoowel als ik, zoowel
als hij, een aartsvijand zijt van den echten staat. Gij
hebt immers, evenals wij, besloten ongehuwd to steryen ?
JOZEF,

met drift. Dat heb ik !... (Ter zijde.) Eilaas!

Eilaas!
FRANCIS, ter zijde, — Zoowel als ik !
ERNEST, ter zijde.

Mocht ik rechtuit spreken !
(yozef een glas wijn aanbiedende.) Daar, jongen, drink
met ons ter eere van de alleenlooperij.
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Te veel goedheid. (Ter zijde,
drinkende.
terwijl hij nogmaals zijn glas reikt, hetwelk Ernest opnieuw vult.) Dat heet recht tegen zijn hart drinken.
JOZEF,

ERNEST, opstaande, tot yozef. — Kan ik mij gaan
kleeden ?
Als 't u belieft : alles is in gereedheid. Ik
kwam het u aankondigen.
JozEF.

ERNEST.
Perfect (Tot Francis). Wij zullen eens
eene frissche wandeling doen, he?... Mits wij toch ons
eigen meester zijn... Ik ben spoedig klaar. (Op de tafel
bij de sofa wijzende.) Doorloop onderwijl de nieuwsbladen of rook eene panatella... Zij zijn voortreffelijk.
-

FRANCIS. -- Ga gerust : ik zal mij niet vervelen.
ERNEST. - Kom, Jozef. (Af met 3ozef langs den lin-

ker kant.)
ZESDE TOONEEL.
FRANCIS, alleen.
FRANCIS. - Mij vervelen ! 0 neen, daarvoor heb ik
te veel stof tot overweging. Laat' zien, stellen wij een
weinig orde in onze gedachten, want met dat comediespelen en dat toasten drinken, zou een mensch bijna
van zijn stuk raken... Dus, redeneeren wij een.luttel
met onszelven. (Met koddigen ernst.) Weet gij wel,
M. Francis, dat gij een groote deugniet zijt ?... Hoe, gij
zijt met uwen boezemvriend Ernest afgesproken nimmer te trouwen, en gij laat u door de lieftalligheid van

1
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Mejuffer Frederika, de dochter van den peltier hierover,
zoodanig betooveren, dat gij besluit uw woord te eten
en haar ten huwelijk te vragen ?... 't Is afschuwelijk,
Mijnheer, en zoo wij niet sedert vele jaren onafscheidbare makkers waren, ik zou u de leelijkste Bingen
zeggen... En 't is niet al. (Zichzelven monsterende.)
Dezen morgen kleedt gij u, gelijk Ernest terecht aanmerkt, met meer dan gewone zorg, vast voornemens
den vader uwer beminde om de hand zijner dochter te
verzoeken... Gij komt bier, en niet alleen zegt gij
geen enkel woord van wat gij in 't schild voert, maar
smaalt zelfs mee op het huwelijk, roemt mee den
staat van alleenlooper en drinkt en klinkt op de
gezondheid der ongetrouwde knapen !... M. Francis,
dat is huichelarij van de ergste soort, en, sta mij toe
het u te zeggen, uw gedrag is zeer berispelijk... (Van
toon veranderende.) Welnu, ja, mijn gedrag is berispelijk, ik beken het !... Ik ben een schijnheilige, een
woordbreker, een eerlooze, al wat gij wilt ; maar... ik
kan er niet aan doen : Frederika is de schuld van
alles : zij heeft mij verrukt, betooverd en beduiveld...
En men kan toch van iemand, die verrukt, betooverd
en beduiveld is, niet verlangen, dat hij handele, als
een eerlijk man en een verstandig mensch... Ik had
Ernest moeten verwittigen, hem mijn woord terugvragen... Ik weet het zeer wel. Met dat inzicht poogde ik
zelfs daareven het gesprek zekere wending te geven ;
het was mij onmogelijk voort te gaan... Bij de
eerste toespeling verbiufte mij de houding van mijn
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vriend... Wat thans gedaan? Het voorzichtigs-te schijnt
mij van zijne afwezigheid gebruik te maken, om mij
naar den peltier te begeven, mij aan de voeten van Frederika te werpen en hier niet weer te keeren, voordat
vader en dochter net mij akkoord zijn. Eens zoo
verre, vrees ik Ernest niet meer. Hij mag tempeesten,
zooveel hij wil : er is toch niets meer aan te veranderen.

(Terwijl hij zich gereed maakt, om te vertrekken.)Welaan,
maken wij, dat wij wegkomen, voordat hij gekleed is.
Ik wil mij niet ten tweeden male in zijn bijzijn bevinden
en opnieuw den huichelaar spelen. (Hij sluij5t naar de

deur rechts. 3itist als hij deze bereikt, verschijnt yozef
aan de deur links.)
ZEVENDE TOONEEL.
FRANCIS EN JOZEF.

M. Francis, mijn meester bidt u nog een
JOZEF.
oogenblikje geduld te nemen. Hij is meteen gereed.
-

ter zijde.— Meteen gereed ! Het is meer
dan tijd, dat ik ga. (Laid.) 0, voor mij hoeft hij zich
niet te haasten. Zeg hem, dat hij zich op zijn gemak
aankleede. Tot straks...
FRANCIS,

JozEF. — Hoe, gij vertrekt ?
Ik heb mij herinnerd, dat ik eene boodschap in de buurt moet verrichten.
FRANCIS.

JOZEF.

-

-

Maar ik verzeker u, dat Mijnheer klaar is.

zonder naar hem te luisteren. — Ik ben in
een ornmezien weer, (Af langs den rechter karat.)
FRANCIS,
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ACHTSTE TOONEEL.
JOZEF alleen, tot aan de deur rechts gaande.
JOZEF

— Mijnheer !... Mijnheer Francis !... Hij

hoort mij niet... En de andere, die aanstonds daar is!...
Hij zal niet weinig staan zien. (Naar voren.) Nu, 't is
mijne schuld niet! (Terwijl hij het ontbijt begint of te nemen.) Ik heb gedaan, wat ik kon, om hem hier te houden.
Of Mijnheer zal lastig zijn! ... Bah !.. Zij mogen het met
malkaar afhaspelen.. Ik wasch mijne handen; ik heb met
mijne eigen zaken genoeg te stellen, zonder dat ik mij
die van anderen aantrek... (Weer naar voren.) Daar hebt
gij Dien, onze keukenmeid... Ik heb mij verstout haar
een beetje te vrijen... uit liefhebberij, tot tijdkorting,
meer niet.., en... beeldt Zij zich niet in, dat ik het
ernstig meen ? Zij spreekt van trouwen en beweert,
dat ik haar heb gecomj5romitteerd. Zoo Mijnheer het
wist, hij zegde mij den dienst op... Hij, die van het
huwelijk niet wil hooren en mij ter eere van de alleenloopers doet drinken... Wat ga ik aanvangen ? Aan
Dien verkiaren, dat ik niet wil ? Ik zie er tegen op. Ze
ware in staat mij de oogen uit het hoofd te halen... En
toch, ik zou haar bedroeven, en dat wil ik niet ;
want... Nu ja, ik geloof, dat ik haar werkelijk gaarne
zie.. (Verschrikt, naar de linker deur blikkende.)Zoo Mijnheer mij hoorde !... Verwenschte vrijerij ! Ik had wel
noodig Dien knap en poezelig te vinden, den minnaar
te spelen ! (Hij heeft het ontbijt geheel af genomen en wil
weg langs den rechter kant. Ernest van den linker kant.)
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NEGENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

ERNEST gekleed.

Gij
ERNEST, meenende dat hij tot Francis sbreekt.
ziet, dat ik zoo lang niet werk heb als gij ?.... Waar
is hij?
Hij heeft zich herinnerd, dat hij eene
JozEF.
boodschap had in de buurt.
Gij hebt hem dan niet gezegd, dat ik
ERNEST.
aanstonds zou hier zijn ?
-

Ik heb het hem gezegd en herzegd... Het
JozEF.
heeft niet geholpen. (Ter zijde in het henengaan). Maken
wij ons uit de voeten.
TIENDE TOONEEL.
ERNEST, alleen.
Zonderling ! Het was dan eene zeer
ERNEST.
dringende boodschap... Wat mag hij in mijne buurt te
stellen hebben ? Als hij nu maar niet te lang weg
blijft. (Terwijl hij eene sigaar opsteekt.) Ik heb dezen
morgen reeds eene poos naar hem gewacht : het zou
belachelijk worden. (Aan het venster.) Daar is Juffer
Clementine weer aan haar venster. Zij ziet weer naar
hier... Waarlijk! Ik begin meer en meer te gelooven, dat
zij het voor mij heeft, net als ik voor haar... 0, zoo ik
het wist!.. Doch ik kan het niet weten zonder spreken.
-
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Zijzelve zal het mij niet komen zeggen, zoomin als
haar vader, de apotheker, mij zal komen verzoeken
hem de eer te doen zijne dochter... Zoo ik tot hem
ging ?... En Francis ? Wat zou die ?... Francis ! Hij
verdient bijna, dat ik hem een goeden trek speel
Mij alleen laten tegenover zulken vijand ! 't Is onvergeeflijk, dus... Neen, ik doe het niet. Hij zou
te boos zijn, het mij nimmer vergeven, vooral na
de vernieuwde belofte van daar straks... Nochtans,
zij is zoo lief, zoo geestig; zij past mij zoowel onder
alle betrekkingen. Ik zou voorzeker de gelukkigste
der echtgenooten zijn... Kom, verwijderen wij ons
van dit venster : 't is er te gevaarlijk... En dan, ik
weet niet waaromik juist van daag zoo iets zou moeten
ondernemen... Ik kan er nog over napeinzen, en later,
indien ik lust heb... Ja, en in afwachting komt een
ander en vrijt ze mij voor den neus weg... Want met
zooveel hoedanigheden, moet zij elkeen in het oog
springen... Bij den hemel ! Dat zal niet !... Hoe dat
zal niet ?. . Blijf ik zwijgen, dan zal het zeker... Wie
weet hoeveel anderen reeds voor haar genegenheid
koesteren? Of niet een hunner op het punt is hare hand
te vragen ?... 0, die gedachte maakt mij wanhopig!...
(Nogmaals bij het venster.) Zij is nog altoos daar en
blikt heimelijk naar dezen kant. Neen, ik kan er niet
aan twijfelen : zij gevoelt voor mij, wat ik voor haar
gevoel, en ik zou een dwaas zijn, indien ik langer
aarzelde... (Naar voren.) Maar Francis ?... Nu, hij
rnoge eggen wat hij wil.. Hij moge razen, zoolang
...
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hij 't verkiest... Mijn geluk voor alles... Eens dit
geluk verzekerd, stoor ik mij aan zijne verwijten van
zwakheid en flauwhartigheid niet het minst... Daarbij,
als hij zal zien, dat ik verloren ben voor de alleenlooperij, dat het eene afgedane zaak is, zal hij 't waarschijnlijk onnoodig achten mij to kwellen. (Terwzjl hij
naar de deur gaat.) In alien gevalle is het zijne schuld.
Waarom bleef hij niet bier..? (Roetende.) Jozef !
Jozef !... (Sprekende.) In 't eerste oogenblik, zal hij
misschien gestoord zijn ; weldra moet hij echter begrijpen, dat ik niet anders kon handelen.
ELFDE TOONEEL.
DE VORIGE,

JOZEF, rechts.

ERNEST. - Jozef, ik ook moet eventjes uit. Zeg aan
M. Francis, dat ik hoogstens een kwaart uurs zal
afwezig zijn.
JOZEF.

— Goed, Mijnheer. (Ernest of rechts.)
TWA ALFDE TOONEEL.
JOZEF, alleen.

M. Francis moet uit ; Mijnheer moet ook
uit. Ik kom oogenblikkelijk weer... Ik zal meteen
terug zijn. » Wat beteekent dat altemaal ? Daar straks
gingen zij samen wandelen, en nu doen ze elk van
zijnen kant boodschappen. Dat is niet klaar ; daar zit
JOZEF.

-
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iets achter. Wat ? Dat is de vraag... Waarmee ik mij
bemoei !.. Alsof ik niet reeds muizennesten genoeg in
het hoofd had Ik kom van Dien. Zij wil binnen
de maand getrouwd wezen en eischt, dat ik van nu af
voor de papieren zorg... Ik heb er eerst mee gelachen.
Zij is kwaad geworden en heeft mij gescholden.... voor
lichtmis, verleider, al wat slecht is. Ik heb nog harder gelachen. Toen heeft zij hare toevlucht genomen
tot tranen, en... ik heb niet langer weerstand kunnen bieden : ik heb meegehuild... Nog meer, ik heb
beloofd er over na te peinzen. Dat heeft haar voor
't oogenblik gestild ; doch ik ben niet van haar af. Zij
verwacht antwoord, en zoo ik weiger, zal ze opnieuw
boos worden, schelden en huilen. Wie weet tot welk
uiterste zij zich laat vervoeren ! Zij is in staat een
wanhopigen stap te wagen.... God !... Zoo zij op het
denkbeeld kwam zich te verdoen ! Zoo zij de handen
aan zichzelve sloeg !... Die keukenmeiden zijn niet te
vertrouwen,.. als zij de liefde in het hoofd hebben...
Ik zou het mij nimmer vergeven... Haar verzoek
inwilligen ?... Wat zal Mijnheer, wat zal zijn vriend
zeggen, zij die zoo'n hekel hebben aan het zevende
sacrament. Zij zullen mij misachten en bespotten als
een dompelaar, die onnoozel genoeg is, om zich door
eene vrouw het net over de ooren te laten trekken.
Waarom moest ik ook Dien knap en poezelig vinden,
het haar zeggen? De vrouwen verstaan zoo weinig
het gekscheren. Met haar weet men wel waar de dwaas-

heden beginnen, niet waar zij eindigen.

'Si
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DERTIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

FRANCIS, rechts.

FRANCIS, zachtjes op de teenen binnenkomende, halfluid. — Is hij nog niet gekleed ?
JozEF. — Al lang.
FRANCIS. - Waar is hij ?
JOZEF. - Ult.

FRANCIS. - Uit
JOZEF. - Hij ook heeft zich herinnerd, dat hij
ergens zijn moest. Hij zal binnen een kwaart ours
terugwezen.

FRANCIS. - Ik zal wachten. (Ter zijde.) Ik heb geene
spijt eenige minuten alleen te blijven. Zoo zal ik kunnen overleggen, hoe ik best het hem aan 't verstand
breng.
JozEF, ter zijde. — Ik ga bij Dien eene laatste
poging doen. (Af rechts.)
VEERTIENDE TOONEEL.
FRANCIS, alleen.

FRANCIS. - De zaak is geklonken : ik houd op alleenlooper te zijn ! Frederika en haar vader hebben mij
met open armen ontvangen: er blijft ons slechts den
dag der bruiloft vast te stellen. Hoe Ernest dat op zijn
zachtst aangekondigd? Ik schrik, als ik aan zijne gram12
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schap denk. Zoo ik hem schreef ? Wat zou het helpen ? Bij onze eerste ontmoeting zou het toch tot
eene opheldering moeten komen, en ze kon wellicht
nog stormiger wezen. Neen, bieden wij den vijand
stout het hoofd. Wat drommel ! Opeten kan hij mij
niet, en als ik hem zeg, dat mijn geluk er van afhangt, zal hij misschien toegevend zijn voor de verandering in mijne denkwijze. Daar is hij..!
VIJFTIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

ERNEST.

ERNEST, zonder Francis te zien. — Het is beslist !
Clementine en de apotheker stemmen in alles toe,
(Francis ziende.) Hemel ! Francis !... Thans gaat de kat
op de koorde komen.

Ik heb medelijden met hem.
FRANCIS, ter zijde.
't Zal een harde slag voor hem zijn.
ERNEST, ter zijde. — Ik vrees meer zijne droefheid,
dan zijne verwijten.
FRANCIS.
ERNEST.

-

-

Ik durf hem niet bezien.
Ik schroom zijnen blik te ontmoeten.

FRANCIS.
Korn, stollen wij een einde aan dien
onverdraaglijken toestand. (Laid.) Ernest !
-

Francis ? (Ter zijde.) Het moet er uit...
ERNEST.
Er valt niet te talmen.
-

FRANCIS.
ERNEST.

-

-

Ik heb u iets te zeggen.
Ik u insgelijks.
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- 't Is zeer ernstig.
ERNEST. - 't Is van het grootste gewicht.
FRANCIS. - Het betreft... (Ter zijde.) Sapperloot !
FRANCIS.

Wat ben ik een lafaard..! (Luid.) Het betreft... het
huwelijk.
ERNEST. - Fret huwelijk !... Dat valt mee... 't Is
juist van het huwelijk, ik u wilde spreken... Zoo
wij gingen zitten ?
FRANCIS. - Zitten wij. (Beiden nemen plaats op de
sofa.)

ERNEST. - Weet gij wel, dat al het kwaad, welk wij
van het huwelijk spraken, wel een weinig overdreven is?
FRANCIS. - Of ik het weet !
ERNEST. - En dat eene goede, beminnelijke vrouw
een zeer aangenaam gezelschap is ?
FRANCIS. - Een alleraangenaamst gezelschap.
ERNEST. - Vooreerst zijn er huizen, waar de man
inderdaad het hoofd van het gezin is.
FRANCIS. - Die zijn er zeker.
ERNEST. - Waar hij rookt en eene flesch drinkt,
als 't hem belieft.
FRANCIS. Waar de vrouw zorgt, dat hij zoomin van
de kleinen als van hare familie to veel last hebbe.
ERNEST. Waar zij zich zooveel mogelijk naar hem
schikt en geene luimen heeft.
FRANCIS. - Waar haar grootste genoegen is hem
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te alien tijde te believen, wel te verzorgen en te helpen eer aan zijne zaken doen.
ERNEST. — Waar zij niet stuursch ziet, als hij alleen
gaat wandelen of 's avonds wat laat tehuis komt.
FRANCIS. — En zijne vrienden heusch ontvangt, als
zij hem komen bezoeken.
ERNEST.

— De groote zaak is zoo 'n vrouw te vinden.
-- En ze te nemen, als men ze gevonden

FRANCIS.

heeft.
ERNEST,

opstaande. — Francis !

FRANCIS,

insgelijks. — Ernest ?

— Ik ben acht en dertig jaar..., en ik ken
zoo 'n vrouw.
ERNEST.

— Ik ga op mijn veertigste, en ik weet er
zoo eene wonen.
FRANCIS.

— Zou het u zeer bevreemden, zoo ik u
zegde, dat ik veel aan haar denk ?
ERNEST.

FRANCIS. — In 't geheel niet, vermits ik u moet belijden, dat ik zeer dikwijls aan de mijne peins.
ERNEST. — Maar... zoo ik er bij voegde, dat ik hare
hand heb gevraagd ?
FRANCIS. — Ik zou antwoorden, dat ik die van de
mijne heb gekregen.
ERNEST.

— Wanneer ?

FRANCIS.

— Van daag zelfs... En gij ?
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- Zooeven. (Beiden bezien malkaar eerie

poos verwonderd en schieten in laid gelach.)

o Gij schijnheilige !
- Kostelijk
ERNEST. - Het kan niet beter !... o Gij huichelaar !
FRANCIS.

FRANCIS. Zoo dat uwe belofte van dezen morgen ..?
ERNEST. - Zoo ernstig gemeend was, als de uwe.
(Zij schateren het nogmaals uit.)
Mijn compliment ! Gij hebt uwe rol wel

FRANCIS.

gespeeld.
ERNEST. - En gij dan ? Gij hebt uwe personaadje
heerlijk volgehouden... Wanneer trouwt gij ?
FRANCIS. - Zoo spoedig mogelijk !.. En gij ?
ERNEST. - Hoe eerder, hoe liever !
FRANCIS. - Voortreffelijk ! En mag ik u vragen wie
over uwe koelheid heeft gezegepraald ?
ERNEST. - Wilt gij mij zeggen wie uw steenen hart
heeft verteederd ?
0, ik zal er voor u geen geheim van
FRANCIS.
maken. Het is een lief kind uit uwe buurt.
Wat zegt gij ?... Mijne toekomende
ERNEST.
woont insgelijks hier dicht bij.
FRANCIS. - De mijne hierover.
ERNEST, getroffen. — Onmogelijk !
FRANCIS. - Hoe, onmogelijk ?

't Is dat de mijne ook hierover woont.

ERNEST .
FRANCIS.

-

Hemel !
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- Zij is eenig kind.

FRANCIS, verbaasd. — Net als de mijne.
ERNEST, ter zijde. — Zouden Clementine en de apotheker mij voor den gek houden ?
Zouden Frederika en de pelFRANCIS, ins gelijks.
tier mij eene poets spelen ?
ERNEST. - Ik begrijp het al !.. Zij hebben hem willen
beet nemen.
FRANCIS. - Ik ben er !.. Zij hebben hem willen eene
les geven.
ERNEST. - Arme jongen !
FRANCIS. - Ongelukkige vriend !
ERNEST, luid. — Geloof wel, dat ik die spotternij
afkeur.
FRANCIS, ins gelijks. — Ik ben recht boos, dat men
den draak heeft durven met u steken.
ERNEST. - Met mij !... Gij bedriegt u... 't Is met
u, dat men lacht.
FRANCIS. - Verschooning !.. Gij zijt het, dien men
fopt.
ERNEST. - Clementine is niet in staat mij to
bedriegen.
FRANCIS. - Frederika, wilt gij zeggen ?
ERNEST. - Ik zeg wat ik zeg : Clementine is War
naam.
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FRANCIS. - Gij zult het niet wet weten : haar vader
is peltier.
ERNEST. - Mis !... Haar vader is apotheker.
FRANCIS, boos. — Zij is blond.
ERNEST; insgelijks.

Zij is zwart.

FRANCIS. - Dat u de duivel hale !
ERNEST. - Dat u de drommel wegvoere !
ZESTIENDE EN LAATSTE TOONEEL.
DE VORIGEN, J

OZEF.

JOZEF. - Welk gerucht !... Heeren, in 's hemels
naam ! Geheel het huis is in rep en roer : men meent
beneden, dat gij aan 't vechten zijt

FRANCIS, yozef bij de kraag vattende. — Jozef, uw
buurman hierover is hij geen peltier?... Heeft hij geene
dochter, die blond is en Frederika heet ?
ERNEST, 3ozef aan den anderen kant trekkende. — Is
hij geen apotheker ?... Heeft hij geene dochter, die
zwart is en zich Clementine noemt.
JozEF. — Heeren !..
FRANCIS. - Laat hooren !
JOZEF.

- Maar...

FRANCIS. - Wie heeft gelijk?
ERNEST. - Wie heeft ongelijk ?
JOZEF, zich losrukkende. — Gij hebt allebei gelijk en
ongelijk.
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ERNEST EN FRANCIS.

-

Hoe ?

JOZEF. - Wel ja, hierover wonen immers een
apotheker en een peltier, nevens mekaar.
ERNEST. -

't Is waar !... Daaraan dacht ik niet.

FRANCIS. - Hoe dom!... Ik weet het zoo goed, als hij.
ERNEST, Francis de hand reikende. — Vergeef mij.
FRANCIS, Ernest de hand drukkende. — Duid het mij
niet euvel.
Ze zijn weer goe vrienden...
JOZEF, ter zijde.
Zoo ik het nu waagde ?... (Luid.) Mijnheer Ernest...
Mijnheer Francis.., ik zou u gaarne mijn hart opener).
ERNEST EN FRANCIS. - Open, jongen, open !
JOZEF,

bedremmeld. — Ik... ik... ga trouwen.

ERNEST EN FRANCIS. - Gij gaat trouwen ?
JozEF. — Met Dien, onze keukenmeid... Zij houdt
niet af... Ik heb het haar moeten beloven.
ERNEST. - Zeer wel, Jozef, zeer wel ! Ik zal uw
getuige zijn.
FRANCIS. - En ik zal u een bruidstuk schenken.
JozEF, verwonderd. — Wat boor ik !... Gij zijt dan
niet boos ?
ERNEST. - Integendeel.
FRANCIS. - Wij trouwen ook !
— Gij ook !... (Ter zijde.) Ik had wel noodig
to
doen
huilen !
Dien
(De gordijn valt.)
JOZEF.

HET SPOOK.

BLIJSPEL IN EEN BEDRIJE.

De eerste druk verscheen bij I. S. Van Doosselaere, to Gent, in 1861.

HET SPOOK.
PERSON EN.

JAN RAMAECKERS,

zaakhandelaars.
PIET RAMAECKERS,
LODEWIJK VAN DEURME.
PAUW, zijn knecht.
SOFIA, nicht
der gebroeders Ramaeckers.
THEREZE, meld

Het stuk' speelt in de nabijheid eener groote stad.

Ouderwetsche kamer, tot kantoor dienende. Op den achtergrond, de inkoomdeur.
Links van deze, een trap voerende naar een bordes met leuning, dat heel de breedte
van het tooneel beslaat. Op het bordes, links, de kamer van Sofia, rechts, die van
Thereze. Nevens de inkoomdeur, rechts, eene binnendeur, die naar de keuken leidt.
Op het tweede plan, tegenover elkaar, de kamers van Jan en Piet Ramaeckers. Op
het voorplan, aan den eenen kant, een dubbele lessenaar met kartonnen doozen, enz.;
aan den anderen, eene bibliotheek ,en Arbor I deze eene tafel, waarop eene brandende
lamp.

EERSTE TOONEEL.
JAN EN PIET RAMAECKERS,

JAN.

gereed om uit to gaan.

Zoodat de vrouw van Wannes den timmer-

man ...?
PIET.
Zij heeft het spook gezien, met eigen oogen
gezien !... Het ging of liever zweefde langsheerl
-
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het kerkhof. Haar schrik was zoo groot, dat zij niet
weet, waar het is gebleven. Zij meent, dat het dwars
door den kerkhofmuur verdwenen is.
Dwars door den muur! 't Is
sterk... En dat gebeurde ?
JAN, spotachtig.

PIET.
Gister avond. Het mensch is er ziek van...
Zij ligt to bed, en de doctor vreest, dat zij zal op eene
tering komen.
-

JAN.

— En gij gelooft dat altemaal, gij ?

PIET.
Moet ik niet? De schrik van de vrouw van
Wannes, hare ziekte...
-

— Maar in voile negentiende eeuw, na de uitvinding van de gaz, de fosfoorstekjes, de economieke
nachtlichtjes en de kasseiolie !
JAN.

Dat doet niets ter zake. Kom eens aan :
PIET.
waren er vroeger spoken of niet ?
JAN.

Ze zeggen, dat er waren.

Welnu, dan kunnen er van daag nog zijn,
PIET.
ondanks al de uitvindingen onzer verlichte eeuw. Wat
zijn geesten en spoken? Zielen van menschen, die op de
aarde weerkomen, of wel omdat zij er iets vergeten
hebben, of wel omdat zij er iets zien gebeuren, dat
hun niet bevalt. Gij zult zeker niet beweren,
dat de zielen tegenwoordig niets meer vergeten of
niets meer zien gebeuren, dat haar mishaagt?
-

JAN. — Toch geloof ik geen woord van geheel de
historic,
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Jan, gij zijt een vrijgeest, en gij cult
slecht eindigen, indien gij niet van denkwijs verandert. Gij gelooft aan de historie niet!... En wat is
het dan, dat sedert acht dagen geheel de voorstad
bezighoudt, waar iedereen van spreekt, dat iedereen
verontrust ?
PIET. -

JAN.

- Ho, iedereen !...

Ja, iedereen !... Want het aantal slechte
kerels, die met u de echtheid der verschijning betwijfelen, is zoo klein, dat het niet verdient in aanmerking te komen... Zeg, wat is het dan ?
PIET. -

JAN. - Weet ik het? Hier of daar een grappenmaker, die u en anderen wil beet nemen... Of
wel, een kwaaddoener, misschien een dief, die met
den algemeenen schrik zijn voordeel zoekt te doen.

Een grappenmaker !... Een dief !... Hoe fijn
verzonnen ! . Zie, ik heb medelijden met u.
PIET.

JAN.

- Zooveel gij wilt; doch in alien gevalle ben

ik van zin mijne maatregelen te nemen. Ons huis ligt
een weinig aan den eenen kant, wij staan te boek als
zaakhandelaars met veel practijk, en wij hebben dikwijls geld van clienten onder ons berusten. Dat alles
kan dieven uitlokken. Bedrieg ik mij niet, dan moeten
wij ergens eene groote sabel en eene karabien hebben,
die van ons grootvader, den dragonder van Latour, afkomstig zijn. Ik zal die dingen opzoeken.... Ze kunnen
te pas komen .
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PIET.

- Gij zult er veel mee uitzetten teges een

geest
Geest!... Geest !... Als ik u zeg, dat uw
JAN.
geest vleesch en beenderen heeft.
PIET. - Voor mij niet... Ik ben overtuigd, dat hij
uit de andere wereld komt.... Ik heb mij zelfs al meer
clan eens gezegd, dat hij 't wel een beetje op ons zou
kunnen gemunt
JAN.

— Op ons..! Wat is d'at nu. weer ?

PIET. - Ja, ja, op ons ! (Halfluid.) Zeg-, hoer, hebben wij altoos braaf gehandeld? Is er niets in ons !even,
dat een doode kan mishagen ?
JAN.

Wat meent gij ?

PIET. - Wij hadden onze zuster zaliger beloofd
voor Sofia, hare dochter, to zorgen, en hoe deden
wij ons woord gestand ? Wij hebben voor het kind gezorgd, ja : wij hebben haar tot ons genomen en laten
leeren ; doch... wij hebben tevens gezorgd, dat haar
fortuintje in onze handen bleef.

verschrikt yondziende. — St!... Zoo men u hoor(Bedaard.)
Wat geeft het?... Zij zal het niet kwijt
de...!
zijn. Zij is onze eenige erfgename, en na onzen dood
krijgt zij alles.
JAN,

PIET. — En zoo de moeder daarmee niet tevreden
is ?... Ziet gij, Jan, ik ben niet gerust; en als ik bedenk,

dat wij fluks voorbij het kerkhof moeten gaan, krijg ik
bijna de koude koorts... Die M. Van Deurme had wel
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noodig ons des avonds te ontbieden. Ik heb lust stil
tehuis te blijven.
JAN. - Wachten wij er ons wel voor. Hij is zeer
rijk, een onzer voornaamste industrieelen. De zaak,
waarover hij ons wil spreken, schijnt gewichtig; want
hij heeft ons dringend doen verzoeken juist om negen
ure ten zijnent te wezen.- 11.4 zarrde- zelf fifer gekomen
zijn; doch hij kan niet uit : hij zit met het flerecijn. Wij
kunnen licht met hem een fraaien stuiver winnen en
een goeden client op den koop toe... En dan, wilt gij,
dat de menschen ons nageven, dat we des avonds niet
meer durven uitgaan, omdat we bang zijn ?

PIET, bevende. — Toch niet...,want het is niet waar.. :
wij zijn... niet... bang. (Angstig rondziende.) Vindt gij
niet, dat het bier zeer treurig is ? Zoo wij Sofia en de
meid riepen ?
- 't Is der moeite niet waard. Wij gaan aanstonds heen... (Oft zijn uurwerk ziende.) Reeds acht en
half... Wij moeten ons haasten.
JAN.

PIET. 't Geef er niet aan... Al ware het enkel, om
haar aan te bevelen, dat zij licht hier laten, tegen dat
wij tehuis komen... Ik huiver bij het denkbeeld, dat
wij onze kamer in den donker zouden moeten zoeken.
(Roepende.) Fietje ! Threes !
JAN. - Hoe dwaas ! Jets vreezen, dat welicht slechts
bestaat in de verbeelding van eenige lichtgeloovige
lieden.
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Ik wilde, dat ge dat aan de vrouw van Wannes den timmerman eens zegdet. (Nogmaals roepende.)
Threes ! Fietje !
PIET.

—

TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

SOFIA

EN

THEREZE, tangs de zijdeur op den

achtergrond.
SOFIA.

—

Hier zijn wij !... Hier zijn wij al !

THEREZE.

—

Wat belieft de Heeren ?

Luister, Sofia. Gij weet, dat wij uitmoeten,
niet waar ? Zorg toch wel voor het huis, kind, en houd
vooral de straatdeur en de achterdeur goed dicht, hoort
gij •
JAN.

—

SOFIA.

—

Ja, oom Jan.

En laat licht in deze kamer, zoowel als in
PIET.
de keuken, wanneer gij slapen gaat.
—

SOFIA.

—

THEREZE.

Ja, oom Piet.
Zullen de Heeren dan zoo last terug-

keeren ?
JAN.

—

SOFIA,

Het kan nogal laat worden.

ter zijde. — Des to beter.

THEREZE,
JAN,

Piet ?...

insgelijks. — Dat hoor ik gaarne.

eenige stappen naar de deur. — Komt gij,
Het wordt tijd.

Ik kom. (Sofia ter zijde voerende.) Zeg eens,
Fietje, is er wijwater in huis ?
PIET.

—
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Wijwater !... Denkt ge, dat het dezen
SOFIA.
nacht zal donderen ?
-

Toch niet... Is er ?

PIET.

SOFIA. - 0, wij zijn voorzien : de koster heeft deze
week eene volle flesch gebracht.

Goed. Gij moet ze in mijne kamer zetten,
hoort gij ? (Hij begeeft zich naar de deur. Tot Yan, die
middelerwzjl Thereze heeft ter zijde gevoerd.) Zijt gij
gereed, Jan ?
PIET.

-

JAN. — Ik ben het. (Tot Thereze.) Waar liggen tegenwoordig het geweer en de sabel van grootvader
zaliger ?

Die liggen al jaren in de keuken, boven
op de glazen kast.
THEREZE.

JAN.

— Opperbest. (Tot Piet.) Willen wij, Piet ?

PIET.
JAN,

-

-

Laten wij gaan.

tot Sofia. — Vergeet niet te sluiten.

PIET,
SOFIA.

insgelijks. — En licht te laten.
-

Weest gerust. (pan en Piet of tangs de

znkoomdeur.)
DERDE TOONEEL.
SOFIA
THEREZE.

EN

THEREZE.

Wat hebben zij toch met hun sluiten

en hun licht ?
Ik weet het niet. En oom Piet, die vraagt
of er wijwater in huis is !
SOFIA.

-
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- En Mijnheer Jan, die verneemt naar

THEREZE.

de sabel en het geweer van zijn grootvader zaliger !
SOFIA.

- 't Is zonderling! (Ter zijde.) Ik moet haar

zien weg te krijgen.
Ja, 't is aardig. (Ter zijde.) Hoe dwing
THEREZE.
ik haar mij alleen te laten ?
Thereze, gij kunt gaan slapen, als gij wilt.

SOFIA.

Ik, Mejuffer ? Gij spot. (Ter zijde.)
THEREZE.
Gaan slapen!... Het zou er lief uitzien.
SOFIA. - Ik spreek in ernst. Gij moet vermoeid
zijn : gij hebt van daag hard gewerkt. Al de kamers
geveegd, 't is geene kleinigheid.
THEREZE.

- Zeer waar; doch... ik heb nog veel te

doen. Mijne keuken, die niet is opgeredderd, en de
laarzen der Heeren, die niet gepoetst zijn.
Sta morgen wat vroeger op.

SOFIA.

Ik verzeker u, dat ik niet zal gedaan

THEREZE.

krijgen.
SOFIA.

- Ja wel. Ik zal des noods een handje

toesteken.
Gij, Mejuffer! (Ter zijde.) Wat beteekent
dat?... Zoude zij iets vermoeden ? (Luid.) Nochtans...
THEREZE.

SOFIA,

ongeduldig. — Als ik zeg, dat ik zal helpen.

THEREZE.

- Gij wilt het ?... Ik gehoorzaam. (Ter

zijde.) Ik zal fluks terugkomen.
SOFIA.

-- Zoo... Slaap wel, Thereze !
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verwonderd. — Hoe! Gij gaat niet mee

naar boven ?
SOFIA, verlegen.
Neen... Ik blijf nog een weinig
hier. Ik heb geen vaak.
THEREZE. - lk evenmin... Zoo ik u gezelschap
hield?
SOFIA, haastig.
0, 't is onnoodig. (O de biNiotheek wijzende.) Ik heb daar juist een boek, dat mij
bevalt... Ik wil er een kapittel of wat in lezen.
THEREZE, ter zijde.
Zij vermoedt iets, 't is zeker.
En echter mag zij niet hier blijven... Indien ik poogde
haar bang to maken!... (Luid.) Mejuffer, zult gij niet
bang wezen, alleen in deze groote kamer, zoo dicht bij
de straatdeur?
SOFIA. - Bang? Zijt gij weer daar met uwen oudwijvenpraat ? Verontrust u niet. Ik geloof geen woord
van al wat men vertelt.
THEREZE.
Nochtans heeft de melkvrouw mij
dezen morgen verzekerd...
SOFIA, glimlachende.

Dat zij het spook had gezien!

THEREZE. - Beware de hemel ! Neen, dat niet...
Zij had van Mie de groenvrouw hooren zeggen, dat de
dochter van Toontje Verlemans... Gij weet... Die met
den noon van den hoefsmid verkeert...
SOFIA. - Welnu?... De dochter van Toontje Verlemans...?
THEREZE.

Zij had met iemand gesproken, die den
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geest bijna had ontmoet... en niet verre van ons huis
nogal .
SOFIA.
En die iemand had waarschijnlijk weer
van een ander vernomen, dat zekere persoon beweerde
het op zijde beurt bijna te hebben gezien... Ga slapen,
Thereze. Ik ben heel niet bang, zeg ik.
-

THEREZE, ter zijde.
Komaan, er is niet aan te
doen... Zij heeft meer moed dan een soldaat... Ik moet
wachten tot zij weg is. (Luid.) Goeden nacht, Mejuffer.
SOFIA.

-

Goeden nacht! (Ter zijde.) God zij geloofd!

THEREZE, op den trap.
u blijve ?
SOFIA, gestoord.

Gij wilt dan niet, dat ik bij

Gij zijt nog niet te bed ?

THEREZE.
Ik ga, Mejuffer, ik ga ! (Zij klimt vender
den trap op en verdwijnt op het bordes, langs de deur rechts.)
VIERDE TOONEEL.
SOFIA, alleen.

Eindelijk ! 't Is niet zonder moeite. 1k
SOFIA.
dacht, dat ik ze nimmer naar boven zou gekregen
hebben. Mij gezelschap houden! Waarom niet ?... En
Lodewijk? Wie weet hoe lang hij reeds in de straat
wandelt. Arme jongen ! Wat zal hij zich verveeld hebben ! Laten wij hem spoedig binnen. (Terwijl zij naar
de inkoomdeur gaat.) Als Thereze maar niet opstaat,
wanneer zij hier iemand hoort... Met haar spook!...
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Het zou mij niet verwonderen, na de praatjes van de
melkvrouw, de groenvrouw, de dochter van Toontje
Verlemans, en zoo voorts. (Zij opent de deur, gaat even-

tjes in den gang en komt oogenblikkelijk met Lodewijk
terug.)
VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGE, LODEWIJK.
LODEWIJK. - De oudjes zijn weg, niet waar ?
SOFIA. - Zij zijn weg.
LODEWIJK.. - Ik heb ze zien vertrekken en werd
reeds ongeduldig, daar gij mij zoo lang Het wachten.
SOFIA. - Ik moest immers onze meid verwijderen.
Spreek zacht, als ik u bidden mag. (Op het bordes wijzende.) Ziedaar hare kamer. Zij zou u kunnen hooren,
en zoo gij wist, hoeveel spel zij mij heeft geleverd...
Ik heb mij bijna moeten kwaad maken, om haar tot
den aftocht to dwingen.
LODEWIJK. - Dan verging het u niet beter dan mij.
Raad eens wien ik, vOor een groot kwaart uurs, in de
buurt heb vinden op schildwacht staan...
SOFIA. - Wien ?
LODEWIJK. - Pauw, onzen knecht, in hoogsteigen
persoon.
SOFIA. - En hij heeft u hier zien binnenkomen ?
LODEWIJK. - 0 neen... Ik heb mij gehaast een paar
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straten om te loopen en hem bij mijne terugkomst niet
weder ontmoet. Doch al ware het, het geeft niets. Mijn
vader weet alles ik heb hem gansch onze vrijaadje
uitgelegd.

Hemel !... En hoe denkt hij er over ? Hoe
SOFIA.
denkt hij over mij ?
-

Zeer gunstig. Hij heeft uwe ouders gekend, en was zelfs bevriend met wijlen uw vader, dien
hij een voortreffelijk man noemt... Hij stemt in ons
huwelijk toe, en zoude zelf bier komen, om de zaak te
schikken, indien hij kon uitgaan; doch hij kan niet...
Hij is onpasselijk en moet in zijne kamer blijven. Zoodat wij verplicht zijn nog eenige dagen te wachten...
En gij?... Hebt gij, van uwen kant, met uwe ooms
gesproken ?
LODEWIJK.

-

SOFIA. Nog niet. De gelegenheid heeft mij ontbroken. En dan, zal ik 't u bekennen ?... Ik durf niet wel.
-

Gij hebt ongelijk. Mijne inzichten
LODEWIJK.
zijn zuiver. Mij dunkt, dat zij er niets kunnen tegen
hebben, zoo ik u tot vrouw verlang.
-

Blijf te bezien. 't Zijn twee oude jonkmans.
SOFIA.
Zij hebben geene andere familie dan mij, en houden
aan mij, als ik aan hen...
-

LODEWIJK. - 0, indien gij meer aan hen houdt, dan
aan mij...
Lodewijk !... Gij meent het niet... Indien
SOFIA.
ik niet meer aan u hield, zou ik u hier ontvangen ?
-
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Vergeef mij... Waarom ook zwijgt
gij zoo lang?... Wil ikzelf hen onderrichten?
LODEWIJK.

SOFIA. - Neen, neen, om de liefde Gods L.. Begin
het niet. Zij mochten bet kwalijk nemen. Laat mij eerst
hen voorbereiden.
LODEWIJK. - Ik versta uwe vrees niet. Gij zijt
meerderjarig, kunt over uzelve beschikken...
SOFIA. - Het is waar; doch ik werd door hen grootgebracht, ben hun dankbaarheid verschuldigd en zou
ongaarne in onmin van hen scheiden... en andere,
het zou ons grootelijks kunnen benadeelen. Ik ben
arm, gij weet het ; ik heb van hen alleen een bruidschat
te verhopen.

LODEWIJK. - 0, Zij mogen den bruidschat gerust
houden... Mijn vader is rijk, en ik ben eenig kind...
Wij behoeven hun geld niet.
SOFIA. - Gij niet misschien ; ik echter wel. Ik wil
niet arm en berooid in uwe familie treden. (Beweging
van Lodewijk.) Gij zoudt daarin geene zwarigheid vinden, ik ben er van overtuigd ; maar anderen zouden
wellicht zoo edelmoedig niet denken. Zij zouden mij
verwijten u min uit liefde dan wel om uw fortuin te
hebben gehuwd... Juist daarom wil ik niet ondanks
mijne bloedverwanten trouwen. Slechts een weinig
geduld. Ik hoop hen stilaan over te halen.
LODEWIJK. Gij doet met mij wat gij wilt... Onthoud
echter wel, dat het vraagpunt van den bruidschat mij
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zeer overschillig laat. Ik bemin u genoeg, om al de
bruidschatten der wereld te versmaden.
Gij zijt zoo goed. (1VIen hoort zachtjes,

SOFIA.

maar haastig aan de st raatdeur kloppen.)
LODEWIJK,
SOFIA.

ontsteld. — Wat is dat ?

- Ik weet het niet.

LODEWIJK.

— Zouden de ouden terugkomen ?

SOFIA. - Wel mogelijk !... Zij hebben misschien
den huissleutel vergeten.

LODEWIJK. - Dat hen de drommel !... Ik had u nog
zooveel te zeggen. (Herhaald geklop.)
SOFIA, verschrikt. — Wat gaan wij doen ?... Zoo gij u
eenige oogenbliken kondet verbergen... Zij zullen
spoedig weer vertrekken.
LODEWIJK. - Mij verbergen !... Hoe ?... Waar ?...
SOFIA. - Ja, waar? (Zich bezinnende.) Ha!... Ik weet
het ! op de kamer rechts wijzende.) Hier, in de kamer
van oom Jan !
(

LODEWIJK. - Maer... indien zij er binnentreden ?
SOFIA. - Zij zullen niet... De sleutel hangt in de
keuken. (Hem naar den rechter kant dringende.) Ras !
Welaan !... Gij beLODEWIJK, de deur openende.
grijpt wel,dat het niet voor mij is, dat ik mij versteek...
Mij is het gelijk, of men mij hier vindt.
SOFIA. - Mij niet... Houd u stil : ik kom u ver-
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lossen, zoodra zij weg zijn... (Zij duzet Lodezenjk naar
binnen.) En nu, vluchten wij naar onze kamer... wil
in mijne verwarring hen niet onder de oogen komen.
(Zij klimt den trap op en verdwijnt langs de deur links.)
ZESDE TOONEEL.
THEREZE, nit hare kamer.
Mij dunkt, dat ik Pauw aan de deur
hoor.: (Terwijl zij naar beneden komt.) Met zijn kloppen !... Hij zou de Jufvrouw kunnen wekken... Gelukkig, dat zij slapen is... Pauw moet haastig wezen...
Hij zou anders zich niet verstouten zooveel gerucht
to maken. (Zij gaat de straatdeur openen.)
THEREZE.

ZEVENDE TOONEEL.
THEREZE

EN

PAUW.

ademloos binnenstormende.
zeken lief !... Sluit de deur, ras !
.PAUW,

THEREZE.
PAUW.
THEREZE.

-

Och... There-

In 's hemelsnaam ! Wat hebt gij ?

Wat ik heb !... Is de deur toe ?
Ze is toe... Maar wat deert u ?

PAuw,laat zich op eenen stoel vallen.
Oef !... Ik kan
niet meer !... Welke ontmoeting ! Groote God, welke
ontmoeting !
THEREZE.

Eene ontmoeting !... Vertel mij toch...

Ja, ginder aan het kerkhof !... Ik zal er
iets van krijgen !...
PAUW.
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Aan 't kerkhof ?

THEREZE.

Ik had het moeten weten... Ik zou mij
PAUW.
wel gewacht hebben bier to komen !
THEREZE.

-

Wat is u gebeurd ?... Spreek ?

Spreken !... Ik vind u goed. 'k Wenschte,
PAUW.
dat gij eens in mijne plaats waart... Kunt gij mij niet
een druppeltje van 't een of 't ander geven ?... Ik ben
nog zoo bestaan !
-

THEREZE.

-

Wacht een oogenblik... Ik zal zien.

(Af in de keuken.)
ACHTSTE TOONEEL."
PAUW, alleen, nog altoos zees benauwd.

Lie, dat komt er van !...Ik moest ook een lief hebben,
als mijne makkers !... Ik moest ook uit vrijen gaan
Had ik liever de kramp gekregen !... Als ik bedenk,
dat ze mij hadden kunnen vatten, aan het gerecht
overleveren... Schromelijk ! (Opstaande en aan de inkoomdeur luisterende) God weet, of ze mij niet op het
spoor zijn !... Maar neen, ik hoor niets.
NEGENDE TOONEEL.
DE VORIGE, THEREZE,

THEREZE.
PAUW,

-

net eene flesch en een roemertje.

Hier is een druppeltje!

terwijlT her eze in schenkt — God zij geloofd !...

Dat zal mij goed doen.
THEREZE.

-

Drink me dat eens.
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Wat is dat ?... 't Is kostelijk.

'k Geloof het wel... Echte rhum van
Ik gebruik het soms in mijne keuken...

THEREZE.

Jamaika
voor puddings....

- 't Is zonde !... Zoo'n souverein geneesmiddel tegen den schrik. Ik ben schier niet meer
bang... Geef me er nog eentje....
PAUW.

THEREZE,
PAUW,

- Hoe bevindt gij u thans ?

- Beter.

THEREZE.
PAUW.

Daar !

drinkende. Overheerlijk nat !

THEREZE.
PAUW.

inschenkende.

Zeer gelukkig.

- Zoo ge mij nog een schonkt ?

Neen, neen... 't Is zoo ruim wel. (De
THEREZE.
flesch en het roemertje op de tafel plaatsende. ) Leg mij
nu spoedig wat u is weervaren.
Ziehier... Verbeeld u, dat ik voor een uur
reeds aan uwe deur ben geweest.
PAUW.

THEREZE.

- Het was veel te vroeg.

PAuw. — Dat was het ; doch ik had tehuis niets te
doen en kon in uwe straat zoowel als elders mijne
sigaar rooken... Op eens, wien zie ik, evenals ik,
nevens de huizen drentelen ?... Onzen jongen Heer,
M. Lodewijk, met heel het voorkomen van iemand, die
ook uit vrijen gaat.
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Ziet gij dat ?

THEREZE.

Om hem te ontwijken, besluit ik den teerPAUW.
ling rond te kuieren... Ik ga den teerling rond...
Terwijl ik stillekens naar bier afdraai, kom ik ginds,
aan het kerkhof, een paar heeren tegen.. Waarschijnlijk hadden zij mij eerst niet gezien, want zij naderden
al pratende, zonder op mij acht te geven....
THEREZE.

-

En dan ?

En dan ?... Juist als zij vlak nevens mij
PAUW.
zijn, en ik vreedzaam rookend voorbij wil sluipen,
wordt ik door een hunner bemerkt... Daar heft die een
vervaarlijk geschreeuw aan. Onthutst blijf ik staan,
wijk eenige schreden achteruit en ben besluiteloos. De
ander schreeuwt mee... Op het gerucht komen een
aantal personen bijgesneld. Zij spreken met de eersten en schreeuwen al zoo zeer... Ik word zelf
angstig, maak rechts om keert en loop in tegenovergestelde richting... Het geschreeuw neemt toe; ik
boor, dat men mij vervolgt... Uit de kreten, die
achter mij weergalmen, versta ik, dat men mij voor
het spook houdt, waarvan sedert eenige dagen zooveel
wordt gesproken, en dat sommige lieden meenen een
grappenmaker te wezen...
--

THEREZE.
PAUW,

-

Yselijk !

alien gs met meer vuur. — Beducht, dat men

mij voor dien grappenmaker zal aanzien, loop ik
harder en te meer, naarmate ik beter begrijp, dat het
getal mijner vervolgers elken stond aangroeit... Zoo
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doorkruis ik, in suizenden galop, een aantal straten...
Eindelijk bereik ik, hijgend, zweetend en afgemat,
deze, sla ze in en kom aan uwe deur, juist terwij1
de razende drom aan den hoek is... Heeft men mij
verder nog bemerkt of wel uit het oog verloren ? Het
zou mij onmogelijk zijn het te zeggen... Gelukkig
voor mij, dat gij hebt geopend ; want ik stond reeds
op het punt door te draven, daar ik meende van verre
eenige mijner vervolgers te zien naderen.
THEREZE.
Hoe is het mogelijk, dat men u
voor een spook heeft kunnen nemen ?... Gij zijt
een dikke gezonde jongen en ziet er heel niet spookachtig uit
--

PAUW.
Als gij 't mij zegt, zal ik 't u zeggen...
Misschien... mijn grijze paletot, wat weet ik... (Men
hoort driftig aan de straatdeur schellen.) Groote God !
-

THEREZE.

Hemelsche deugd ! Wie kan dat zijn ?

PAULA, opnieuw zeerbeangstigd.
Mijne vervolgers!
Open niet, Therezeken lief, open niet, als ik u bidden
mag! (Men schelt nogmaals.)
THEREZE.
zullen wezen.

Ik geloof eerder, dat het onze Heeren

PAUW.
Uwe Heeren !... 1k ben verloren, indien
zij mij hier aantreffen...Zij zullen mij doen aanhouden,
te Vilvoorde nett en, guillotineeren
THEREZE.

Wat gedaan ?

PAUW, rondzoekende.

Gij moet mij wegstoppen...
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Om de liefde Gods !... Stop me weg..., steek mij
ergens in veiligheid !...
Waar ?... Ha, ik heb het gevonden !
(Hem ijlings naar de kamer van Piet trekkende.) Hier, in
de kamer van Mijnheer Piet.
THEREZE.

PAUW,

-

terze'ijl hij binnengaat. — Hoe geraak ik de

deur uit ?
Zij zullen nog niet gaan slapen... Ik
zal pogen hen uit deze zaal te verwijderen.
THEREZE.

-

PAUW.
Goed !... Poog... (Hij is binnen. Men hoort
yan en Piet Ramaeckers in den gang.)
THEREZE,

naar boven vluchtende. — Zij zijn het

werkelijk ! (Af in hare kamer.)
TIENDE TOONEEL.
JAN EN PIET RAMAECKERS, driftig binnenkomende;
LODEWIJK EN PAUW verborgen.
JAN.

— Het kan niet zijn !

PIET.
JAN.

Ik heb hem gezien!

— Gij zult abuis hebben !

PIET.
JAN.

-

-

Mijne oogen kunnen mij toch niet bedriegen!

— Zij hebben u aan het kerkhof wel bedrogen.

PIET.

-

Dat belieft u te zeggen.

— Hoe zoudt gij met koelen bloede kunnen
oordeelen? Gij hadt daareven zelf vergeten, dat gij d en
sleutel bij u draagt, en liet mij gerust schellen.
JAN.
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Is het te verwonderen, na zoo'n vervaarPIET.
lijke verschijning?
-

de schouders ophalende.
Een wandelaar was het, meer niet.

JAN,

Verschijning !...

PIET.
Hoe is die zoogezegde wandelaar dan
eensklaps op de vlucht gegaan, toenik een kruis sloeg ?
-

Dat spreekt van zelf... Gij begint moord en
brand te schreeuwen, heel de buurt bijeen te roepen...
De kerel is voor het minst zoo bang van u geworden,
als gij van hem.
JAN.

-

LoDEwIJk, de deur half openende en het hoofd buitenstekende. — Wat is hier toch gaande ?... Ik hoor al
een halfuur spreken. (jan en Piet ziende.) Nog de
oudjes !... Blijven wij stil. (Hij trekt het hoofd terug.)
Jan, Jan, dat gaat te verre !... Gij hebt dan
PIET.
de gedaante niet bezien ?
-

Om u de waarheid te zeggen, ik heb den tijd
JAN.
niet gehad.
-

insgelijks het hoofd door de half geopende deur
stekende. Ik wilde wel eens weten, of Thereze mij
hier lang gaat laten. (Piet en an ziende.) 0 wee !... Ik
geloof vast, dat het twee van mijne vervolgers zijn !
PAUW,

En dat it gewaad ? En dat brandend
PIET.
oog ?... Het was het spook, ik zou er mijn hoofd voor
verwedden !
-

PAUW.

genomen !

-

Als ik zeg... Zij hebben mij voor een geest
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LODEWIJK.

--

Er is kwestie van het spook... Luis-

teren wij.
JAN. — Hoe dikwijls moet ik u herhalen, dat ik aan
uw spook niet geloof?

Zooveel te erger voor u !.. Wat mij betreft,
ik ben al meer en meer overtuigd, dat het onze zuster
zaliger, de moeder van Sofia is.
PIET.

-

PAUW.

-

Daar !... Nu ben ik al hunne zuster ge-

worden.
Maak dat de ganzen wijs... Wat zoude zij
JAN.
komen doen ?
Ik heb het u nog gezegd : het goed van
haar kind, het erfdeel van hare dochter wedereischen.
PIET.

-

LODEWIJK.

Wat hoor ik ?... Het erfdeel van Sofia!

Zijt gij gek ? Dan zoude zij eerder gekomen
zijn : zij is tien jaar dood.
JAN.

Het geeft niet... Zoolang Sofia minderjarig
was, heeft de geest ons gerust gelaten. Dan, het meisje
is thans mondig, en daar wij Been lust toonen,om met
haar of te rekenen...
PIET.

-

LODEWIJK.

-

Wat is dat?... En Sofia, die meent arm

te wezen !
PAUW.

-

Er wordt van afrekenen gesproken...

het maar met mij niet is !
JAN.

— Kom, kom ! Zotternijen !

PIET.

gegaan ?

-

En waarom is het spook dan bier binnen
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Als het hier binnen is, moeten wij het

JAN.

opzoeken.
PAUW.

Mijn toestand wordt verschrikkelijk !...

-

Drommels ! Wat ga ik zeggen, als zij
LODEWIJK.
mij hier vinden ?
-

PIET, sidderende. — Opzoeken !... Denkt gij niet,
dat het zeer gevaarlijk is ?
Gevaarlijk of niet, wij dienen te weten wie
in ons huis geslopen is.
JAN.

-

Een inval !... Er staat een bed in deze
PAUW.
kamer... Zoo ik durfde?... Ja, dat is het ! (Hij verdzenjnt

naar binnen.)
Indien ik poogde hen nog meer te
LODEWIJK.
verschrikken ?... Het ware misschien geen slecht
middel... Ik heb hier al bij de hand wat noodig is, en
ik konde licht ontsnappen... Welaan, ik wil het be-.
proeven ! (Hij verdzenjnt insgelijks.)
-

Gij hebt gelijk... Wij dienen te weten...
PIET.
(Beangstigd.) Doch... zoo 't eens inderdaad onze zuster
ware...?
-

Onze
de flesch en he roemertje toonende.
zuster !... En dat ? Wat zegt gij nu ?... Of zou onze
zuster wellicht in de andere wereld rhum hebben
leeren drinken ?
JAN,

PIET.
JAN.

-

-

Ik begrijp het niet.
Ik wel... Er is een dief in huis, zeg ik
14
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PIET.

-

Ik begin het bijkans te gelooven.

Welaan, zien wij in onze kamers !
Ja, zien wij...!
PIET.
JAN. Eerst in de mijne... (Hij nadert de deur reads.)
JAN.

-

PIET. Mijn hart is geen boontje groot.
JAN. — Bloodaard !... (Hij opent de kamer en bevindt
zich tegenover Pauw, in een beddelaken gezvikkeld.) Hel en
duivel ! (Hij deinst onwillekeurig terug .)
PIET, naar den linker kart vluchtende.
Wat heb ik
gezegd ?... Het spook !.. Daar is het !
JAN. — Wat beteekent dat ?
PIET, de kamer links openende.
Langs hier, Jan,
kom !... In mijne kamer! (Hij bevindt zich tegenover
Lodewijk, ins gelijks in een laken gehuld.) God! God ! Een
tweede spook !
JAN, Lodewijk ziende. — En daar insgelijks !
Genade ! Genade !... Wij zullen alles weerPIET.
geven !... Wij zullen Sofia...
-

-

hem mede naar de keuken sleetende. — Wat duet
gij ?... Zwijg !... Voig mij !... In de keuken, kom !
(Belden af.)
JAN,

ELFDE TOONEEL.
LODEWIJK EN PAUW, op het tooneel tredende.
Verdwenen !... Maken wij op onze
beurt, dat wij wegkomen ! (Hij is gereed het laken af te
tverpen.)
LODEWIJK.
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Ik heb den vijand op de vlucht gedreven...

Spoedig ! (Hij wil zich insgelijks van het lakes losmaken.)
LODEWIJK, Pauw

bemerkende.

Wat zie ik !... Die

witte gedaante !
PAUW, Lodewijk gewaar wordende. — Wat is dat ?...
Zou, terwiji ik voor geest speel, een wezenlijk spook... ?

(Hij zoekt de deur op den achtergrond te naderen.)
LODEWIJK. - Zij komt naar dezen kant... (Hij nadert
mede de deur op den achtergrond.)
PAUW.

Het wil mij beletten te vluchten, geloofik!..

LODEWIJK. -

Zoude zij mij tegenhouden ?

Het nadert...! Het nadert ! (Zich vermannende.) Zijt gij van God, spreek !...
PAUW. -

LopEwijK. — Zijt gij van den duivel, vertrek

ter zijde. — Ik wil die stem kenrien.
LODEWIJK, insgelijks. — Dat orgaan is mij niet onbekend. (Hij doet nog een stag naar Pauw.)
PAUW, op de knieen. Och, Mijnheer het spook !... Doe •
mij geen kwaad, als 't u belieft. 't Zal mij niet meer gebeuren !... Ik zweer het u, 't zal mij niet meer gebeuren!
LODEWIJK. - 't Is zeker, ik ken dien geest. (Luid.)
Wie zijt gij ?
PAUW, het laken afwerfiende. — Een arme dienstbode... Ik heb het niet met opzet gedaan... Het was
maar om weg te geraken !...
LODEWIJK, schaterlachende. — Pauw !... 't Is onze
PAUW,

.

Pauw !
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oj5staande. — Het spook weet mijnen naam !

LODEWIJK, op zijne beurt het laken afwerpende. — Hoe
komt gij hier ?
PAUW. - Onze jonge Mijnheer !... Ik heb kennis met
de meid.
LODEWIJK. - En ik met de juffer... Zwijg !
PAUW. - Wel hebt gij zoo leven !
LODEWIJK. - Welk koddig toeval !... Doch het
wordt tijd, dat wij naar een goed henenkomen uitzien...
De ouden kunnen terugkeeren.
PAUW. - 't Is waar... Het beste ware, dat wij het
hazenpad kozen.
LODEWIJK. - Laat ons gaan... Gij zult mij onderweg de rest zeggen.
Dat zal ik... Kom ! (Sofia en Thereze ver-

PAUW.

schijnen to gelijk op het bordes.)

TWAALFDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

SOFIA.

-

SOFIA EN THEREZE.

Wat gebeurt er toch altemaal ?... Zie,

M. Lodewijk met een jongen !
THEREZE.
Ik heb rust noch duur... (Pauw en
Lodewijk bemerkende.) Daar, Pauw met een beer !
LODEWIJK. - Sluipen wij stil de deur uit !...
PAUW. - Op onze teenen !... (Beiden worden de

meisjes gewaar,,die middelerwijl den trap zijn af gedaald.)
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SOFIA,

tot Lodewijk. — Welnu ?

THEREZE,

tot Pauw. — Hoe zijt gij gevaren ?

PAUW, tot

Thereze — Ik heb den dood gesmaakt !

LopEwijK, tot Sofia,
spelen !
SOFIA.
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—

1k heb nweten voor spook

Wie is die knaap ?

-

THEREZE.

-

LODEWIJK.

-

Wie is dat heerschap ?
Pauw, mijn knecht... Hij vrijt om

uwe Thereze.
PAUW. - M. Lodewijk, mijn meester... Hij verkeert
met uwe Jufvrouw.
SOFIA.

En hij was hier in huis ?

-

LODEWIJK.
THEREZE.

—Hij was het, dien wij hoorden kloppen.
-

Hoe is hij hier gekomen ?

PAUW.

-

Ik geloof, dat hij er eerder was dan ik.

SOFIA.

-

Ongeloofelijk !

THEREZE. Men zou er een boek kunnen van maken.
(De gelieven staan paars gewi jze van weerskanten het tooneel,
op den voorgrond, en spreken stil. an en Piet Ramaeckers
verschijnen aan de deur, die naar de keuken leidt.)
-
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DERTIENDE EN LAATSTE TOONEEL.
DE VORMEN,

PIET EN JAN RAMAECKERS. Jan heeft eene groote

sabel, en Piet eene karabien.

aan de deur. — Kom, wees niet bevreesd, Piet!...
't Zijn dieven, anders niet !...
JAN,

PIET.

—

Spraakt gij de waarheid !

Gij legt op den een aan... Ik belast mij
JAN.
met den ander.
PIET.
Maar het geweer is niet geladen... Er is
zelfs geen haan op.
—

Dat geeft niet !... Zij weten het net en
JAN.
zullen niet minder verschrikken.
JAN. — Als zij maar Beene pistolen of dolken hebben... Brr !

Moed gevat !... Gaan wij hen to lijve ! (De
JAN.
twee paarkens beinerkende.) Hemel ! Een dief in gesprek
met onze nicht !
Heilige deugd !
onderhoud met onze meid !
PIET.

JAN.

—

Een struikroover in

— Nu versta ik er niets meer aan !

Ik geloof, dat wij gerust onze wapens
PIET.
mogen terug op de glazen kast leggen !
—

— Nog niet.... 't Zijn meer dan dieven... Wellicht eerroovers !
JAN.
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LODEWIJK, tot Sofia. — Ik blijf er bij, Mejuffer...
Gij moet uwe ooms met alles bekend maken, opdat wij
spoedig kunnen bruiloft vieren.

Zoodra Mijnheer met uwe
PAUW, tot Thereze.
Juffer trouwt, wordt gij mijne vrouw.
Zelfs geene verleiders !..

JAN.

't Zijn brave jongelingen ! (Zij laten beiden
PIET.
hunne wapens met groot gedruisch neervallen.)
LODEWIJK, omziende. — De oudjes !
PAUW, insgelijks.
SOFIA.

-

Mijne vervolgers !

De ooms !

THEREZE• Onze Heeren !
JAN, vooruittredende.
dat alles beteekent

Gaat gij ons zeggen, wat

PIET, tot Sofia en Thereze. — Hoe die twee Heeren
bier komen ?
SOFIA. - OOM !..
THEREZE. Mijnheer !..
Ik zal u zeggen...

PAUW.

LODEWIJK.- Laat mij spreken...(Tot an en Piet
Ramaeckers.) Ik heet Lodewijk Van Deurme en bemin
uwe nicht.
Van Deurme !.. De noon van den rijken
industrieele...?
JAN.

PIET. Die ons dezen avond had ontboden ?
Vader had u ontboden !... Ik ben
LODEWIIK.
-
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zeker, dat hij u de hand van Juffer Sofia voor mij wilde
vragen.
Lodewijk de hand drukkende. Verheugd uwe
kennis to maken.
PIET,

Lodewzjk ter zijde voerende. — Wel en goed,
doch gij weet,... dat het meisje niets bezit.
JAN,

LODEWIJK, stil. - En 't erfdeel harer moeder,
waarvan uw broeder daareven in zijnen angst heeft gesproken ?
JAN.

— Stil !... Wij zullen rekening afleggen.

(Luid.) Niet waar, Piet...? Wij gelasten ons met den
bruidschat ?
PIET,

verwonderd.— Gij zegt ?...

stil tot Piet.. — Zwijg ! Hij weet alles... heeft
alles begrepen, wat gij wildet zeggen !
JAN,

Ik zwijg... (Luid). Bij dat al is er iets,
dat mij verontrust... De witte gedaante van het kerkhof, met den brandenden blik...
PIET. -

THEREZE,

LoDEwIJk.
PIET. PAUW.

op Pauw wijzende. — Het was Pauw !
Mijn bediende...

Hoe ?

— Eilaas !... Ikzelf, met mijn grijzen paletot

en mijne brandende sigaar.
JAN,

tot Piet. — Waar zijt gij nu... met uw spook ?

PIET. - En gij... met uwen dief ? (De gordijn valt.)
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BLIJSPEL IN EEN BEDRIJF.

De eerste druk verscheen bij L. De la Montagne, to Antwerpen, in 1862.
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PERSON EN.
herbergier,
vetweider,
FRANS, neef van Krist,

LAUWERS,
KRIST,

BAZIN LAUWERS,
NELLEKEN,

hare dochter,

Het stuk speelt to Borgerhout, bij Antwerpen.

Een landgezicht. Links de herberg van Lauwers; rechts stoelen en tafels onder de
Doomen. Huizen in het verschiet.

EERSTE TOONEEL.
FRANS, KRIST EN NELLEKEN.

Laat mij u bezien, Frans. Ik kan het
schier niet gelooven, dat gij het werkelijk zijt.
NELLEKEN.

- Niet waar, dat hij ter dege is veranderd ?
NELLEKEN. - Ter dege!
KRIST.
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Ik geloof het wel..., in drie jaar. Toen
FRANS.
ik van hier ging, was ik een baardelooze jongen.
-

En nu lijkt gij wel een sapeur, met die
breede bakkebaarden. (Tot Nelleken.) Ikzelf, zijn oom,
zou hem gister avond niet herkend hebben, indien hij
zich niet had genoemd.
KRIST.

-

tot Frans. — Gij ziet dus wel, dat de
liefde zoo blind niet is, als men soms beweert. Voor
mij althans hebt gij niet noodig gehad u te noemen.
NELLEKEN,

FRANS.

-

Goed Nelleken !

NELLEKEN.
Maar zeg ons toch, waarbij het kwam,
dat gij ons zoo lang zonder tijding liet. Wij werden
ongerust. (Tot Krist.) Is het niet ?
-

KRIST.
Dat werden wij. (Tot Frans.) Uw laatsten
brief ontvingen wij vOor meer dan een jaar. Van waar
uw stilzwijgen ?

Ik wil u uitleggen... Gij weet, hoezeer
gij beiden er tegen waart, dat ik te Parijs mij in mijn vak
van meubelmaker ging bekwamen. Gij , oom, meendet,
dat men te Antwerpen zoowel als elders een ambacht
in den grond kon leeren.
FRANS.

KRIST.

-

-

En ik meen het nog.

Gij waandet, dat ik te Parijs
tot Nelleken.
zou kwalijk varen, wellicht mij door het liederlijke
Parijsche leven laten verlokken, of erger nog, u
FRANS,

vergeten...
NELLEKEN.

Ik zal het niet ontkennen.
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Uw beider aanmerkingen hielden mij
FRANS.
eenigen tijd besluiteloos. (Tot Nelleken) Dan, uwe
moeder beweerde, dat ik nog te jong, te onervaren was,
om aan trouwen te denken... Daarom toog ik henen,
,ondanks uwe raadgevingen... In den beginne nu was
alles wel te Parijs. Ik had een goeden winkel en won
braaf geld.
-

Gij hebt het ons geschreven.

KRIST.

Wat ik u echter niet schreef, was, dat
FRANS.
mijn voorspoed niet lang duurde. Mijn meester, een
mijnheer, die er koets en paarden op nahield, op wien
men huizen en kerken zou gebouwd hebben, ging
bankroet, en 't gelukte mij niet zoo meteen een anderen te vinden. En dan, er kwam stilstand in het werk :
er waren meubelmakers te veel... Ik zat deerlijk in
het nauw,.. Teed armoe en gebrek.
-

En gij melddet ons niets !
NELLEKEN.
Gij hadt mij immers voorspeld wat mij
FRANS.
zou wedervaren; en zou ik thans u bekennen, dat uwe
voorspelling zich had bewaarheid ? Ik zag er tegen
op... Ik had u alles kunnen verzwijgen, u leugens wijsmaken... Dat wilde ik ook niet.
-

-

Daaraan deedt gij wel.
Mijn toestand verergerde nog merkelijk.
FRANS.
Ik werd ziek en moest naar het gasthuis.
KRIST.

Arme Frans !
Naar het gasthuis, gij, mijn neef ? En gij
KRIST.
liet mij niets weten ! Onvergeeflijk !
NELLEKEN.
-

-
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FRANS. — Wat zal ik u zeggen ? Ik had mijzelven
beloofd u niets te melden van al den tegenslag, welken
ik kon ondervinden, en ik wilde woord houden,
geduldig betere tijden afwachten. Die betere tijden
bleven niet immer uit. Ik genas en kreeg werk bij een
anderen meester. Toen schreef ik niet, wijl ik genoeg
had van de hooggeroemde werelds tad en het voornemen opvatte naar huis te keeren, zoodra mijne beurs
een weinig beter zou gespekt wezen. En gij ziet het,
ik heb mijn voornemen ten uitvoer gebracht ; ik ben
te Antwerpen terug, (tot Nelleken) bereid u te toonen, dat ik u meer bemin dan ooit, u te trouwen...
(Tot Krist.) Wel te verstaan, als oom mij het middel
verschaft een meubelwinkel op te zetten en voor eigen
rekening te arbeiden... (Tot Nelleken) Als gij nog altoos
van zin zijt den stap met mij te wagen.
KRIST. — Op mij moogt gij rekenen, jongen : 'k ben
ongehuwd... Ik heb met het vetweiden een goeden
spaarpot vergaard ; mijne winst is bij voortduring
grooter dan mijn vertering, en gij zijt mijn eenigste
erfgenaam... Ik zal voor u doen wat ik kan.
FRANS. — En gij, Nelleken ?
NELLEKEN. — Spreek met mijne moeder en met
mijn stiefvader... Gij weet dat moeder...?
FRANS. — De dwaasheid begaan heeft te hertrouwen
in haar ouden dag... Oom heeft het mij gezegd... En
met wien ? (Tot Krist.) Dat weet ik tot hiertoe nog niet.
KRIsT. — Met Lauwers, den vleeschhouwer, mijn
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ouden vriend..., den schoonen vleeschhouwer, gelijk
men hem in de wandeling noemde... voor vele jaren
want hij is lang van den tand, zoowel als ik. Wat niet
wegneemt, dat zij nog smoorlijk op hem verliefd is..
(Stil tot Frans.) Eene oude schuur... Gij kept het
spreekwoord.
NELLEKEN, tot Frans. — Om het even : zij zijn zeer
braaf geweest voor mij. Toen gij reeds twee jaar en
half weg waart, en wij sedert meer dan zes maanden
niet meer van u hadden gehoord, begon ik mij in te
beelden, dat wij u nimmer zouden wederzien. (Beweging
van Frans.) Geen mensch, die van u wist, zelfs diegenen
uwer makkers niet, die uit Parijs terugkeerden... En
dan, mijn ongelukkige vader is voor vijftien jaar ook
weggegaan, om niet meer weer te keeren...
FRANS.
geval.
KRIST.
herhaald?

-

-

Uw vader !.. Dat was een geheel ander
Daar !... Hoe dikwijls heb ik u dat niet

NELLEKEN.
Zij ook herhaalden 't mij, om mij te
troosten. 0 ja, zij waren zeer goed voor mij. Ook ben
ik hun dankbaar voor de liefderijke behandeling en wil
niet trouwen zonder hunne voile goedkeuring. Spreek
dus met hen.
Niet meer dan redelijk. (Tot Frans.) Vindt
gij niet ?

Zal Lauwers zich gemakkelijk
Ja
FRANS.
laten overhalen, daar zit de knoop.
-
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NELLEKEN.

Wat zou hem beletten...?

FRANS. - Hm ! Ik sta niet in zijne gunst... V6or
mijn vertrek lag ik met hem overhoop.
KRIST.
gezegd.

Gij ?.. Daarvan hebt gij mij nooit iets

FRANS. - Het is niettemin zoo. Gij zult u herinneren, dat ik eenigen tijd nevens hem gewoond heb, in
de stad, toen hij nog vleeschhouwer was. Hij hield destijds duiven, ik ook. Nu gebeurde het weleens, dat er
duiven van hem bij mij of van mij bij hem inkwamen.
Dat gaf aanleiding tot moeilijkheden tusschen ons.
Eenmaal zelfs rees de twist zeer hoog. Er was kwestie
van eene witzwing en van een tuimelaar. Ik zou niet
kunnen zeggen, of zij bij mij, dan wel bij hem warn
ingekomen ; doch zeker is het, dat hij mij sinds den
goeden dag weigerde. Om kort te gaan, wij waren alles
behalve vrienden.
NELLEKEN. - Bah ! Bah ! Hij heeft waarschijnlijk
dat alles lang vergeten.
FRANS. - Ik durf het niet hopen. Er zijn tusschen
ons woorden gewisseld, welke een duivenmelker niet
licht vergeeft. Had ik kunnen voorzien, dat hij,tijdens
mijne afwezigheid, de tweede man van de weduwe
Peeters zou worden, ik zou mij gewacht hebben hem
te verstoren. Dat kon ik echter niet voorzien.
KRIST.
Weet gij wat ?... Ik wil zelf hem eerst
polsen, hooren, hoe hij gestemd is.
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FRANS. - Zoudt gij de goedheid hebben !
Laat mij doen. Wij zijn altoos groote
KRIST.
maats geweest. Ja, een vleeschhouwer en een vetweider zijn veelal twee handen op een buik. Ik heb hem
aan een kleinen prijs meer dan eene mager koe bezorgd,
welke hij zijne klanten onder den titel van stevig ossenvleesch in de handen stopte, en dat zijn van de
diensten, welke in het geheugen blijven. Nogeens,
laat mij doen. Sedert zijn huwelijk, zie ik hem zelden ;
doch bedrieg ik mij niet, dan is hij mij nog altoos zeer
genegen. Ik twijfel niet, of hij zal zich laten ompraten...
(tot Nelleken) vooral indien gij uwe Bede bij de mijne
voegt. (Naar binnen ziende.) Wie daar ?.. Is hij dat
zelf niet ?
NELLEKEN. - Hij 1S 't.
FRANS. - Ik houd er niet veel aan, hem van nu af
onder de oogen to komen. Zoo ik mij eene wijI verwijderde, tot gij hem gepolst hebt ?
KRIST. - Doe het en... laat mij begaan. Ik zal, na
het gesprek, mij onmiddellijk bij u vervoegen.
NELLEKEN, tot Frans. — Ik wil u eenige stappen
uitgeleide doen.
KRIST. - Ik ook. (Tot Nelleken.) Wij keeren saam
terug.
Komt. (Frans, Krist en Nelleken af
NELLEKEN.
langs den acktergrond.)

I5
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TWEEDE TOONEEL.
LAUWERS, alleen.
LAUWERS, Naar binnen sprekende. — Waar ik ga ?...
Een luchtje scheppen, ga ik. — Of ik lang zal wegblijven ?... Toch niet ; ik ben in een ommezien terug.
(Naar voren.) Het is, alsof de duivel er mee speelde
zij houdt meer dan ooit van mij, vleit en liefkoost mij,
dat het niet te zeggen is, houdt mij gedurig bij zich,
zou mij, als 't ware, aan haren rok willen binden! (Met
een zucht.) Arme vrouw ! Indien zij wist wat ons boven
het hoofd hangt. (Behoedzaam rondziende.) Niemand
hier ! Doorloopen wij de noodlottige krant, die, sedert
Oster avond, mij den ellendigsten maakt van alle verledene, tegenwoordige en toekomende echtgenooten.
(Eene krant uit den zak halende.) Hier is zij.., en bier is
het verwenschte artikel, dat mij met schroom vervult !
Zal ik den moed hebben het te herlezen?... Welaan !
Toonen wij ons een man; vergewissen wij ons meer en
meer van onzen akeligen toestand. (Lezende.) Onverwachte terugkomst. » (Sj5rekende.) Onverwacht !... dat
is het woord. (Lezende.) « Wij hebben een voorval aan
te stippen, wel geschikt om groot opzien te baren. Vele
onzer medeburgers zullen zich waarschijnlijk den genaamden P.... herinneren, die in 1812 met Napoleon
naar Rusland toog.... » (Sprekende.) P Die letter
wil zeggen Peeters, het ware zinneloos er aan te
twijfelen.... Lezen wij vender. (Lezende.) « Daar hij

•
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sinds dien geene de minste tijding van zich liet, geloofde iedereen hem sedert lang overleden, gesneuveld, te
meer dewijl sommige zijner oude krijgsmakkers beweerden hem, tijdens den aftocht van Moskow, in de
Berezina te hebben zien verdrinken... \Velnu, dit alles
was valsch; geheel de historie was een verzinsel, meer
niet... » (Sj5rekende.) 't Was valsch ! Een verzinsel !
Het is om razend te worden ! (Lezende.) « P.... is niet
in de Berezina verdronken, is niet dood, leeft nog... »
(Sprekende.) Hij leeft nog! Ik vraag u waarom hij nog
leeft, met welk recht hij nog leeft..! Iedereen was zoo
goed aan zijnen dood gewend. (Lezende.) « Op de boorden van die rivier door de Kozakken krijgsgevangen
genomen, werdt hij naar Siberie overgevoerd. Hij bleef
aldaar voile vijftien jaren, als slaaf arbeidende in de
zilvermijnen van den Staat. Hoe het kwam, dat hij niet
als vele andere zijner makkers, bij den val van het
keizerrijk, werd uitgewisseld, is moeilijk te verklaren.
Genoeg, hij werd geheel vergeten... Eindelijk is het
hem gelukt de vrijheid weer te krijgen, en binnen weinige dagen zal hij terug in ons midden wezen. »
(Sprekende.) Terug in ons midden ! Wij hebben hem
noodig!... Wisten wij waar hem te zetten...! (Naief.)
Gij moet bekennen, dat er lieden zijn, die nergens
kunnen blijven ! (Lezende.) « Het zonderlingste van al
is, dat P...., die gehuwd was en zelfs een of meer kinderen had, zijne vrouw hertrouwd gaat vinden, aangezien de vermeende weduwe onlangs met een onzer
stadgenooten is in den echt getreden. (Sprekende.)
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Maar al te waar ! Zijne vrouw, zijde rampzalige vrouw
is hertrouwd !... Haar eersten man sinds vele jaren
dood wanende, heeft zij niet geaarzeld een tweeden te
nemen, en ik, ik, Bartholomeus Franciscus Lauwers,
gewezen vleeschhouwer en thans herbergier, ik ben die
tweede !... IJselijk L. Hoe moet dat alles eindigen ?...
Ik voorzie het al te wel. Hij, de andere, P...., in een
woord, is de eerste in dagteekening... Komt hij terug,
dan moet ik hem de plaats ruimen, er valt niet te zeggen... Want toen zij mij huwde, was zij niet vrij...
Onze echt is zelfs niet eens geldig Wat zeg ik ! Die
echt is eene raisdaad; en zoo de wet het van die zijde
beschouwt, zoude zij ons beiden streng kunnen straffen
op den koop Ons straffen ! Dat ontbrak er nog
aan ! Ziet gij mij, ziet gij haar in het tuchthuis ! Ziet
gij ons samen het schavot beklimmen !... Ik huiver bij
het denkbeeld !.. Het eenigste wat mij verwondert, is
dat ik dezen morgen niet met grijs haar ben opgestaan...
En zeggen, dat zij niets vermoedt, dat zij lacht en
schertst, alsof wij ons niet op den boord van eeneil afgrond bevonden ! (Krist en Nelleken ziende.) Iemand !
Verbergen wij onze ontroernis. Verbergen wij vooral
dat goddeloos artikel... Ons ongeval zal spoedig genoeg wereldkundig worden, al helpen wij 't niet zelven
aan het klokzeel hangen. (Hij blijft op den ►oorgrond

staan mijnieren.)
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DERDE TOONEEL.
DE VORIGE,

KRIST

NELLEKEN,

EN

NELLEKEN, tangs den achtergrond.

tot Krist.

Daar is vader : spreek

met hem.
KRIST.

- Laat mij begaan... Gij zult mij helpen ?

NELLEKEN.
KRIST.

- Wat zal ik zeF,rgen ?

- Al wat gij wilt... Dat gij Frans danig be-

mint, dat gij zonder hem niet kunt leven en andere
dingen meer, gelijk gij vrouwen er altoos een boel bij
de hand hebt, wanneer gij ons, mannen, zoekt in de
kleeren te steken.
NELLEKEN.
KRIST.

- Ik durf niet.

Gij moet durven : het zal veel afdoen.

NELLEKEN. Neen, neen... Ik laat u alleen. Ik ga liever moeder verwittigen. (Zij begeeft zich near de woning.)
KRIST.

Hoor toch...!

NELLEKEN.

- Ik verkies er niet bij te zijn. (Af

Ititis.)
VIERDE TOONEEL.
LAUWERS

EN

KRIST.

Nelleken !... Zij vertot bij de deny gaande.
kiest er niet bij te zijn... Al wet en goed ; doch het
maakt mijne rekening niet.
KRIST,

LAUWERS,

vOor zich. —. Hoe ik het keer of wend,
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ik vind geene andere oplossing... Ik moet weg, zoodra
hij zich aanbiedt.
KRIST.
Welaan, ik heb het op mij genomen, ik
moet er doorkappen. (Laid.) Mijn beste groet aan den
vriend Lauwers.
LAUWERS, ►eYSChrikkende. - Hemel ! (Krist ziende.)
Ha! Zijt gij het, Krist ? (Ter zijde.) Dacht ik niet, dat
reeds Peeters....
KRIST. - Als gij ziet, ikzelf... Hoe vaart gij ? En
de bazin?... Altoos frisch en gezond ?
Dat schikt nogal... Ik dank u. Wij
LAUWERS.
hebben u in lange niet gezien ?
KRIST. - De zaken, vriend, de vetweiderij... Ik heb
het in den laatsten tijd bijzonder druk gehad : ik kom
bijna niet meer uit de Polders. Ook zoudt gij mij nog
niet gezien hebben, zoo niet een bijzonder geval...
LAUWERS.

Een bijzonder geval?

KRIST. - Ja, een heel bijzonder. (Geheimzinnig.)
Weet gij 't al ?
LAUWERS.

Ik !.. (Ter zijde.) Lou hij...?..

KRIST. - Ho! Gij weet het... Ik zie het.
LAUWERS. - Ik mag wat zijn !... (Ter zijde.) Hij
doet mij kippenvleesch krijgen !
KRIST.
Niet !... Verneem het flan nu.... (Halfluid.)
Hij is terug!
LAUWERS.

Terug

Hij...?
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Ja, de andere, gij weet wel.

LAUWERS. Groote God !
KRIST. - Van. gister avond.
LAUWERS. - Van gister avond al !
KRIST. - Ik zal u bekennen, dat het mij geweldig
heeft verrast.
LAUWERS. - En mij dan !... Ik heb van den ganschen nacht geen oog toegehad.
KRIST. - Zoo dat gij 't toch wist ! ...Ziet gij wel ?
LAUWERS.

Eilaas !

KRIST. - En hoe vernaamt gij zijne aankomst?
LAUWERS. - Door de krant.
KRIST, verwonderd. — Het staat in de krant !... Wel
hebt ge zoo leven! En... wat zegt gij er van?
LAUWERS, neerslachtig. Wat kan ik er van zeggen?
KRIST.
zien.

Hij verlangt grooteliiks de bazin en u te

LAUWERS, gelaten. — Het is te verstaan...
KRIST.

Hij is reeds hier geweest.

LAUWERS. -

ZOO

ras !

Daar hij echter vreesde, dat gij hem niet
te vriendelijk zoudt ontvangen, heeft hij verkozen zich
te verwijderen, tot ik u zijne aankomst zou hebben
aangekondigd.
KRIST.

LAuwERs. — Zoo!
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Als vriend van u beiden, heb ik niet geKRIST.
aarzeld mij met die boodschap te gelasten, overtuigd,
dat een verstandig man, als gij....
Al te goed.

LAUWERS.

KRIST.
Neen, ik ken u... Gij zijt te verstandig,
om niet te weten, dat gedane zaken geen keer
hebben.... Wat denkt gij ?
-

Ik denk,... dat hij zeer haastig is.

LAUWERS.

KRIST.
Stel u in zijne plaats. Indien gij zoo lang
weggeweest waart, in den vreemde hadt gesukkeld,
ver van vrienden en magen, gij zoudt waarschijnlijk
evenzeer wenschen ten spoedigste een eigen haard te
hebben.
-

Ik zeg niet van neen.

LAUWERS.

KRIST.
Ten andere, gij moet bekennen, dat hij
rechten heeft, onbetvvistbare rechten.
-

Ik betwist hem zijne rechten niet.

LAUWERS.

KRIST.
Nu, dat hoor ik gaarne... Dus... wat zal
ik hem antwoorden ?
-

LAUWERS, net eene heldhaftige poging.
Antwoord
hem,.. dat hij kome. Ik zal mijnen plicht doen en
hem alles afstaan, wat ik met de bazin betrouwd heb.
KRIST.

Alles ! Dat is te veel... Hij zal het niet

aannemen.
bijna hevig.
bet zoo en niet anders !
LAUWERS,

Hij moet !.. Ik verlang
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Nochtans....

Ik behoud enkel wat mij van rechtsLAUWERS.
wege toebehoort.
KRIST.

Zoo versta ik het.

LAUWERS. — Geen centiem meer.
KRIST, hem de hand drukkende. — Lauwers, dat is
braaf dat is edel... Ik acht u.
Zoo ben ik... Ik zal u niet ontveinzen,
LAUWERS.
dat het- mij veel kost, zeer veel.

KRIST. — Uwe verdiensten zijn des te grooter.
LAUWERS. — Maar ik wil hem toonen, dat vrouw
Peeters hare dochter geen onwaardigen stiefvader
had gegeven... Moge zij met hem gelukkig wezen !..
Moge hij haar beminnen !
KRIST.
Dat zal hij vriend, ik sta er borg vow. :
zij zullen als engelen op aarde leven.
LAUWERS.
Als engelen !.. Spaar mij, Krist, spaar
mij, als 't u belieft !
KRIST.
Laat mij doen... Wanneer mag hij zich
aanbieden ?
LAUWERS. — Hoe eerder, hoe liever... Ik wensch
niets vuriger, dan dat het altemaal uit de voeten
zij... Gij moet dat beseffen.
KRIST. — Ik besef het.. en verlaat u, one hem te
halen. Gij overlegt de zaak dan zelf met hem.
LAUWERS. — Ware het al voorbij !
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- Het zal ras voorbijzijn. Hij ook wenscht

niets vuriger... En zie, ik ben overtuigd, dat gij daarna de beste vrienden zult worden. (Bewegiizg van
Lauwers.) Ja, ja, de beste vrienden, ik houd het staande... Laat mij doen... Ik wil tot hem en breng hem
meteen bier. (In het heengaan.) Het was gemakkelijker,
dan ik dacht : hij heeft van den tuimelaer of de witzwing niet eens gerept. (Af langs den achtergrond).
VIJFDE TOONEEL.
LAUWERS alleen.

Vrienden ! Wij vrienden ! Nu of in der eeuwigheid
niet !... Een kerel, die mij alley rooft, die mij op
straat zet ! Want ik ben letterlijk op straat. Wat
ik hier inbracht, was bitter weinig. Mijne vleeschhouwerij sprong op krukken, toen ik haar trouwde.
De menschen wisten het niet ; ik des te beter... Van
mijne vrouw en mijne herberg moeten afzien ! Van
mijne vrouw, dat ware tot daar ; doch... van mijne
welbeklante herberg, van mijn gemakkelijk leven van
herbergier...! Het is hard, en ik vergeef het hem nimmermeer !.. (Na eerie korte poos.) Ziedaar altoos een punt
afgedaan. Thans hebben wij het tweede, het ergste,..
Ik moet Rosalie de schrikkelijke tijding meedeelen.
Of zij zal verschieten !... Want Krist heeft wel te
zeggen, zij bemint mij... Zij is verslingerd op mijnen
persoon. Om het even !... Ik moet haar de schromelijke, ijzingwekkende bekentenis afleggen... Ik moet..!
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ZESDE TOONEEL.
DE VORIGE,

NELLEKEN.

NELLEKEN, ter zijde. — Hoeverre mogen zij zijn?..
Krist is weg! Zou het hem gelukt zijn vader te overreden ? Laten wij 't hem vragen... Wat moeder
betreft, van haren kant hebben wij geene hinderpalen
te duchten... Des noods zal zijzelve een goed woord
voor ons doen. (Laid.) Vader !...
LAUWERS.

-

Wat is het ?

Ik kom hooren... Ik zou gaarne
vernemen.... Hebt gij Krist gezien ?
NELLEKEN.

Ik heb hem gezien. (Ter zijde.) Zou
LAUWERS.
zij mede weten
?

NELLEKEN.

-

En wat hebt gij besloten ?

Wat zou ik ?... Roep uwe moeder :
LAUWERS.
ik zal het haar zeggen. (Ter zijde) Het is gedaan!.. Zij
ook weet het!.. Zij weten het alien !
-

Ik vertrouw, dat gij u niet tegen ons
NELLEKEN.
geluk zult verzetten.
LAUWERS.

-

NELLEKEN.

-

Het zou u dan gelukkig maken ?
Meer dan ik u zeggen kan,... en

moeder...
LAUWERS.

-

Zal ook zeer blij wezen.

NELLEKEN.
LAUWERS.

Uwe moeder ?

-

Denkt gij het ?
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Ik ben er zeker van.

NELLEKEN.
LAUWERS,

ter zijde. — Zou het waar zijn !

NELLEKEN.
LAUWERS.

—

Gij zegt, vader

Ik zeg... (Met kracht.) Roep uwe moe-

der, zeg ik !
Ik ga... (Ter zijde) Hij schijnt niet
NELLEKEN.
welgezind. Ik moet moeder op het hart drukken ons
met kracht te verdedigen. (Af in de herberg.)
ZEVENDE TOONEEL.
LAUWERS, alleen.

Het best is, dat ik spoedig doorga. Ik ben hier niet te
veel, maar ik schiet er over. De vreugd van Nelleken
bewijsth et mij ten duidelijkste.... Wees dan goed voor
uwe stiefkinderen ! Bemirhh ze, alsof ze uw eigen
bloed waren !.. Zij wenschen u weg tot belooning !
Kan ik het haar kwalijk nemen ?.. 0 neen... Hij is
immers haar vader... Rosalie ook zou blij wezen..?
(Boos.) Zoo ik het wist !.. (Bedarend.) En zoo ik het
wist, wat dan ? Zou ik mij tegen hen kunnen verzetten ?.. Toch niet. Zij hebben immers de wet mede,
kunnen mij doen opkramen, als 't hun belieft. (Naar
binnen ziende.) Daar is mijne vrouw,.. mijne gewezen
vrouw, wil ik zeggen. Zij schijnt werkelijk blijde. Zou
Nelleken gelijk hebben ? Ik ga het vernemen... Moed
Lauwers, moed, jongen ! Verberg wat in uw binnenst
omgaat. Gun hun het genoegen niet met uw leed te
spotten.
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ACHTSTE TOONEEL.
LAUWERS, BAZIN LAUWERS.
DE BAZIN,

zees vriendelijk. Lau wersken!Lauwers-

ken lief!
LAUWERS, ter zijde. — Lauwersken Heft. Zij weet
niets : ik herleef.
DE BAZIN.
verlangt.

Nelleken beweert, dat gij mij bier

LAUWERS, ter zijde.
Ik had bijna liever gehad,
dat zij 't wist... Hoe ga ik haar het verpletterende
nieuws meedeelen?
Gij antwoordt niet... Hebt gij haar
DE BAZIN.
waarlijk verzocht mij te roepen ?
LAUWERS, verward.— Ja... of liever neen... Ja toch...
(Ter zijde.) Ik weet niet, hoe het aan boord te leggen...
Ik begrijp... 't Was om de leus, dat
DE BAZIN.
gij haar de boodschap gaaft. Gij zoudt mij gaarne bij u
gehad hebben... Gij zijt evenals ik, leeft niet, dan
wanneer wij te zamen zijn... Is het zoo, beste vriend?
Het is zoo... (Ter zijde) Wat zeg ik
LAUWERS.
daar? (Luid.) Neen, het is zoo niet... Ik wilde..
-

Nu, nu, ik weet wat gij wilt... Gij
DE BAZIN.
moogt dat willen, moet dat willen zelfs, hoort gij?
Wij zijn iminers man en vrouw, twee zielen in een
lichaam,... twee lichamen in eene ziel... Neen, dat is
-
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het ook niet... Kortom, gij verstaat mij, niet waar,
Lauwersken zoet ?
LAUWERS, ter zijde. — Of ik haar versta ! Of ik
De ongelukkige!
Doch gij zegt niets van mijn toilet...
DE BAZIN.
Het is nochtans voor u, dat ik mij schoon heb
gemaakt. Hoe vindt gij mijne muts en den blauwen
strik om mijnen hals..? Dien strik heb ik voor u
alleen gekocht... Het blauw beteekent getrouwe
liefde... Gij houdt immers van het blauw ?... Doet gij
niet, Bartholomeus ?
-

XUWERS, verstrooid. — Van het blauw !... Ja..,
neen... Gelijk het u belieft... (Ter zijde.) Ik verlies het
hoofd.
DE BAZIN.
Ja.., neen,.. Ziedaar twee malen, dat
gij mij zoo zonderling antwoordt... Wat hebt gij ?..
Gij zijt niet op uw gemak.
-

LAUWERS, ter zijde. — Ik geloof het wel !... (Laid.)
Ik heb niets...
DE BAZIN. Niets !... Men zou zweren... En gij
schijnt zoo koud, zoo onverschillig. Gij luistert niet
eens naar mij.
-

LAUWERS.
Ik !.. Hoe kunt gij het denken ? (Ter
zijde.) o Welke marteling !
DE BAZIN.
Ja, gij...! Doch ik zie het wel : gij
bemint mij niet meer... Ik ben niet langer uw Rosalieken!
-
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Ik kan u verzekeren...

DE BAZIN, toornig.

Verzeker niets... Ik zie wat er
geslagen is... Gij zijt mij moede.., wilt mij verlaten.!
Gij hebt misschien een lief.., eene bijzit.
LAUWERS, verlegen.

— Gij bedriegt u, bedriegt u

grootelijks.
DE BAZIN.
LAUWERS.

-

-

Waar ? Is het waar, Bartholomeus ?
Maar al te waar !

—Zweert gij mij, dat gij er niet aan peinst
mij arme, minnende vrouw te verlaten ? Zweert gij ?
DE BAZIN.

LAUWERS, meer

en ;neer verlegen. — Hoe, gij vergt?

Ja, ja, ik verg !.. Welnu ?

DE BAZIN.

zw... (Ter zijde.) Wat ga ik doen ?..
En juist op het oogenblik, dat ik haar dien voor te
bereiden..!
LAU WERS.

-

DE BAZIN.
LAUWERS.

-

-

Ik

Gij aarzelt ?..
ik

aarzel niet ; doch...

zeer gram. — Gij aarzelt ! Gij zijt een
schelm, een deugniet, een vrouwenplager... Gij zijt
een viug, een oude verleider !.. Gij bedriegt, verraadt
mij...(Weenende) Wat ben ik ongelukkig!.. God, wat
ben ik ongelukkig! (Zij laat zich op eenen stoel vallen.)
DE BAZIN,

Daar gaat zij aan
benauwd ter zijde.
't sumpen ! Wat daarmee gedaan ? (Voor haar nederknielende.) Rosalie ! Vrouwken ! Rosalieken ! Ween
niet... Zoo gij wist...
LAUWERS,
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voortweenende.
Ik zal er van ziek Nvorden,– verkwijnen,.. onder den grond geraken !
DE BAZIN,

Onder den grond geraken ! Gij moogt
LAUWERS.
niet... Rosalieken ! In 's hemels naam ! Kom tot u
zelve... Bedaar !
DE BAZIN,

bedarende.

LAUWERS,

— Ja, schat Ik zal... Droog uwe

Zult gij dan zweren ?

tranen...
hare tranen drogende. — Zweer dan...

DE BAZIN,

LAUWERS.

Wat moet ik zweren ?

— Dat gij mij bemint, mij alleen... Dat
gij aan Beene andere vrouw denkt...
DE BAZIN.

LAUWERS. — Ik zweer het ! (Ter zijde.) 't Is de zuivere waarheid. (Laid.) Ik zweer al wat gij wilt... Zijt
gij nu tevreden ?

Omhels mij.

DE BAZIN.

— Hoe? (Ter zijde) En de andere, die
alle oogenblikken kan hier wezen !.. Welk een toestand, lieve deugd ! Welk een toestand !
LAUWERS.

hare wang biedende.

DE BAZIN,

Gaat gij mij om-

helzen ?
LAUWERS, ter zijde.
Maken wij van den nood
eene deugd. (Haar oinhelzend.) Daar !.. Is het nu wel ?
DE BAZIN.

— Op de andere wang ook...

LAUWERS.

— Wat ?

DE BAZIN,

stainfivoetende. --Op de andere ook, zeg ik!
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LAUWERS, ter zijde. — In 's hemels naam ! (Haar
nogmaals omhelzende). Daar Daar ! (Ter zijde) Het is
laf wat ik doe ; doch ik heb den moed niet haar opnieuw te bedroeven.
DE BAZIN. - Zie zoo... Nu zijn wij weer goede
vrienden. Waarom hebt gij daarmee niet begonnen ?
Wa.arom ? (Ter zijde.) Wat zal ik haar
LAUWERS.
wijsmaken ? (Luid.) Het is, ziet gij? dat mij iets... in
het hoofd maalt.
DE BAZIN. - Er maalt u iets in het hoofd !... En gij
verzwijgt het mij.. Wat dan?.. Spoedig! Spreek
LAUWERS.

Ik kan, durf niet spreken.

DE BAZIN.

't Is dan verschrikkelijk ?

LAUWERS.

IJzingwekkend !

DE BAZIN.

't Is gelijk..., ik wil het weten.

Onmogelijk !.. (Ter zijde.) Ik wil haar
LAUWERS.
hart niet breken, wil geene herhaling van het vorige
tooneel.
DE BAZIN. - Maar wat belet u
LAUWERS. - Een aantal redenen, die gij maar al
te spoedig zult vernemen.
DE BAZIN. - Maar al te spoedig... Wanneer ?
LAUWERS, gereed or te vertrekken. — Zoodra ik
terug ben.
DE BAZIN.

Gij gaat uit ! Waar naar toe ?

LAUWERS.

Eventjes in de buurt. (Ter zijde.) Ik ga
i6
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den notaris mijn geval uitleggen en hem verzoeken de
rekening der gemeenschap op to maken.
DE BAZIN.

Zult gij lang wegblijven ?

LAUWERS. •- Tien minuten, meer niet.
DE BAZIN. - En als gij terug zijt
LAUWERS.

nit

gij alles weten.

DE BAZIN. Ga dan gauw.
LAUWERS. - Ik ben weg.
DE BAZIN, de armen naar hem uitstrekkende. — Bartholomeus !... Nog een....
Ledigen wij den kelk tot den
LAUWERS, ter zijde.
bodem. (Haar ornhelzende.) Ziedaar... (Ter zijde.) Nu
naar den notaris ! (Hij snelt weg icings den achtergrond.)
NEGENDF, TOONEEL.
DE BAZIN, alleen.
DE BAZIN. - Hoe zeer bemint hij mij ! Hoe lief heb
ik hem ! En dan zijn er menschen, die beweren, dat
men niet meer gaarne ziet, eens dat men tot rijpe jaren
gekomen is!... Ik ben sedert St-Jan in mijn vijftigste,
rnijn Bartholomeus heeft lang de vijf kruiskens achter
den rug, en nog klopt ons hart warmer dan ooit...
Wat kan hem kvvellen ? Hij durft het mij niet zeggen :
het moet zeer ernstig wezen... Lou hij ergens eene
misdaad begaan hebben... (V erschrikt.) Een diefstal !..
Een moord !.. Zou ik de echtgenoot van een boos-
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wicht zijn?... (Lachende.) Bah ! Waar ik aan denk !... Ik
ken hem : hij zou Beene spelde willen, die hem niet
toebehoort, en geen kind, neen, geen kind zou hij
kwaad doen... Wat mag het wezen ?... God ! Naar heb ik
het !... Wat Nelleken mij zegde van de terugkomst van
Frans... Ben ik dwaas ! Dat is het, wat hem verontrust... Hoe heb ik dat kunnen vergeten ?... Hoe ?...Leer
natuurlijk. Als ik met dien lieven man, met dat duurbaar schepsel spreek, vergeet ik alles... Ik had Nelleken beloofd voor haar en Frans een goed woord te
doen, en 't is mij zuiver uit het geheugen gegaan...
Ja, dat is het en niets anders... Is die terugkomst dan
zoo verschrikkelijk ? Lij verlangen te trouwen... Welnu, we zullen hen laten trouwen en op de bruiloft een
ferm been uitslaan... Ik versta hem... Wij zijn verplicht haar heur vaders deel uit te keeren... Het doet
hem achteruitdenken... Arme Bartholomeus !... Alsof
een beetje geld min of meer ons zal beletten malkaar
te beminnen !.. Waar is hij heengegaan ? Misschien
Frans gaan opzoeken... Hoezeer wenschte ik, dat hij
terugware !... Ik zal hem ras getroost hebben... Ik zal
hem zeggen, dat ik alles raad, en dat hij ongelijk
heeft voor een handvol gelds kwaad bloed te zetten.
(Krist en Frans verschijnen op den achtergrond.) Klanten ! Lateri wij Bartholomeus een weinig daar, om
hen met de noodige voorkomendheid te bedienen.
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TIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

KRIST

EN

FRANS.

KRIST, tot Frans. — Daar is de bazin ! Hooren wij,
of Lauvvers haar reeds kennis van uwe terugkomst
gegeven heeft...
FRANS. - Ik ben nieuwsgierig te vernemen, hoe zij
deze reis mijn aanzoek heeft onthaald...
Wat zal de Heeren believen ? (Krist
DE BAZIN.
herkennende.) Mijn hemeltje! Het is Krist ! Wat geluk
u hier te zien !
Niet waar, het gebeurt niet alle dagen ?
KRIST.
Wees gerust, bazin, ik vergeet u daarom niet.
DE BAZIN. - Dat durf ik hopen... Gij ziet er goed
uit, Krist.
KRIST. - En gij niet min. Gij wordt opnieuw jong.
(Op Frans wijzende. En wat zegt gij van hem ?
DE BAZIN.
schijnlijk ?
KRIST.

Wacht eens... Frans, uw neef, waarGij herkent hem... 't Is inderdaad Frans.

FRANS. -- Die vertrouwt, dat hij geen vreedemling
voor u geworden is.
Zoudt gij, jongen ?... In 't geheel niet.
DE BAZIN.
Ik wist dat gij terug waart... Nelleken had u aangekondigd.
FRANS. -- En... zijt gij mij nog een weinig genegen?
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Zult gij in ons huwelijk toestemmen ? Ik ben nu geen
eerste jonkheid meer en ken mijn ambacht.
DE BAZIN.

- Met veel genoegen.

tot Frans. — Wat heb ik u gezegd ? (Tot de
Bazin.) Verbeeld u, dat hij uwen man vreest, om ik
weet niet welke onnoozele duivenhistorie... Ik heb al
wel hem te zeggen, dat ik Met Lauwers gesproken heb...
KRIST,

- Gij hebt met Lauwers gesproken ?

DE BAZIN.

Hij toonde zich zeer inschikkelijk, zelfs
KRIST.
op 't punt van Nelleken's uitzet.
DE BAZIN,

ter zijde. — Geen twijfel : ziedaar al wat

hem onstemt.
FRANS. - Ik evil u bekennen, dat ik eenigszins zijn
tegenstand duchtte.
DE BAZIN.

Gij hoeft niets te duchten.

KRIST,

tot Frans. — Gij hoort het ?

FRANS.

- Ik hoor, dat mijne vrees ongegrond was.

Lauwers is afwezig; doch zoodra hij
terugkomt, zullen wij de zaak afdoen en alles ten beste
schikken... Ik ga intusschen Nelleken roepen... Zit neer,
ik ben aanstonds met haar bij u. (Af in de herberg.)
DE BAZIN.
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ELFDE TOONEEL.
FRANS EN KRIST.
KRIST.

Welnu, Frans? Het rolt als op wielkens.

FRANS. - Ik zal niet zeker zijn van mijn stuk, vooraleer ik Lauwers zelven den koop heb hooren toeslaan.
KRIST. - Nog een weinig geduld.
TWAA

TOONEEL.

DE VORIGEN,

LAUWERS.

LAUWERS, bij 't opkomen. — De notaris had yolk...
Ik heb hem verzocht mij te laten verwittigen, zoodra
hij sprekelijk is.

FRANS, tot Krist.
niet aan ?

Daar -is hij... Hij spreekt ons

KRIST.
Laat mij doen... (bij Lawyers gaande.)
Hij is daar !
LAUWERS. Zoo ras ?
KRIST.
Gij hadt mij immers toegelaten hem herwaarts te voeren ?
LAUWERS.

\Vaar is hij ?

KRIST, OP Frans wijzende. — Gij hebt hem vOor u...
Hoe vindt gij hem ?
LAUWERS. - Hoe zou ik hem vinden ? (Ter zijde.)
Fen flinke manspersoon... Zij zal mij spoedig vergeten.
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Zoo zwierig hadt gij hem u niet voorKRIST.
gesteld, he ?
LAUWERS. — Het is waar... (Ter zijde.) Ik dacht,
dat hij veel ouder was.
FRANS, tot Krist. —Hij doet, alsof hij mij niet
kent. Gij ziet wel, dat de tuimelaar en de witzwing
hem nog altoos op de maag liggen.
KRIST. — Wat geeft het, als hij u laat trouwen ?
FRANS. — AlS hij..1
KRIST. — Twijfelt gij er nog aan ?
FRANS. — Neen; maar...
KRIST.

Wil ik 't hemzelven doen verklaren

FRANS. — Het zal mij aangenaam wezen.
Hij kan niet gelooven, dat
KRIST, tot Lauwers.
gij uw woord zult houden.
LAUWERS, deftig.
gegeten.

1k heb nooit mijn woord

KRIST, tot Frans. — Bedank hem dan.
FRANS, bij Lauwers gaande.
mijne erkentenis...
LAUWERS.
ik

Mijnheer Lauwers,

Zij is onnoodig. Gij hebt rechten,

dat is al.

•
FRANS. — Sta mij echter toe u te zeggen,. dat gij
met geenen ondankbare te doen hebt,... dat mijn eerbied, mijne verkleefdheid...
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Zorg slechts, dat zij niets betreure.

LAUWERS.
FRANS.

- Maak staat, dat zij zal tevreden zijn...

LAUWERS,

ter zijde. — De zedigheid is zijne

deugd niet.
FRANS.

- Zijzelve is overtuigd, dat zij met mij

zeer gelukkig zal wezen.
Gij hebt haar dan gezien ?

LAUWERS.
FRANS.

Gewis.

LAUWERS.

- En zij is niet bedroefd, niet wanhopig ?

FRANS.

- Integendeel... Zij is zoo blij als ik.

ter zijde.
Blij ! En ik die zweeg, om
haar hart niet te doen bloeden !... o De vrouwen !
De vrouwen !
LAUWERS,

tot Lattwers. — Het moet u niet verwonderen. Zij beminnen mekaar zoo lang reeds, beminnen
mekaar meer dan ooit.
KRIST,

LAUWERS.

- Ha ! Zij beminnen mekaar ?..

KRIST. - Als twee tortelduifkens... Zoo gij, als ik,
hunne samenkomst hadt bijgewoond, gij zoudt er door
gesticht zijn geworden...

Droom ik?.. Ik heb grooten lust eens in
LAUWERS.
mijnen vinger te bijten, om te zien of ik wel wakker ben.
KRIST. - Zij ook verlangt, dat er zoo ras mogelijk
een einde aan kome.
LAUWERS.

- Zoo, zij verlangt ! (Ter zijde.) Dwaas,

die ik was, medelijden met haar te hebben... Zij dreigde
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mij de oogen uit het hoofd te halen, wij1 zij dacht, dat ik
haar bedroog, en zijzelve zoekt nu van mij of te wezen!
Gij zegt ?

KRIST.

Ik zeg, dat het ongehoord is...
LAUWERS, kwaad.
Dat mijne vrouw... of liever de zijne... of de onze, gelijk gij verkiest, van den duivel moet inhebben.
KRIST.

-

FRANS.

De Bazin !... Waarom ?..

-

Ja, waarom ?..

Omdat ik meende, dat de tegenstand
LAUWERS.
van haar zou komen, en zij nu veeleer...
KRIST. Uwe vrees was ongegrond : wij waren het
onmiddellijk met haar eens.
-

LAUWERS.

-

Onmogelijk !

Geenszins... Ik wenschte, dat zij hier
KRIST.
ware : gij zoudt het hooren.
-

Ik wenschte het ook, om u te toonen...
LAUWERS.
om haar te bewijzen..., om u altemaal te doen zien,
dat het eene schande is !...
-

DERTIENDE EN LAATSTE TOONEEL.
DE VORIGEN,

DE BAZIN

EN

NELLEKEN.

Kom, Nelleken, kom, kind. Hoe dikDE BAZIN.
wijls moet ik u zeggen, dat het eene afgedane zaak is .
(Lauwers ziende.) Bartholomeus, gij zijt daar..? Voortreffelijk !
-
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LAUWERS, gemelijk. — Ja, ja, ik ben hier ! (Ter zijde.)
Trouwlooze, schijnheilige, bedriegster !
DE BAZIN.
Niet waar, gij stemt in alles toe ? Gij
zijt met alles tevreden ?
LAUWERS, net gemaakte blijdschap. — Lou ik niet?..
Ik ben verrukt, betooverd... (Ter zijde.. Ik ben zoo
nijdig, als een gestampte duivel !
DE BAZIN.
Gij zijt immers nooit voornemens
geweest stokken in het wiel te steken ?
LAUWERS. Van zoo leven niet ! (Ter zijde met verbeten woede.) 1k zou er wat anders willen mee doen,
met de stokken
-

KRIST, tot Lawyers.
LAUWERS.

-

Gij zijt overtuigd ?

Moet gij het vragen ?

DE BAZIN, tot Nelleken.

Heb ik u leugens verteld ?

NELLEKEN.
Goede vader..! Hoe zeer bedank ik
u.. Zooveel goedheid...
LAUWERS. Genoeg, kind... Ik mag niet anders handelen. (Ter zijde.) Mochtik eens!... Ge zoudt wat zien..!
FRANS.
Nochtans, Mijnheer, kunt gij ons niet
beletten uw gedrag zeer schoon te noemen.
-

KRIST.

Neen, dat kunt gij niet, oude vriend.

DE BAZ1N.
Dat kunt gij niet, Bartholomeus.
(Halfluid.) Ook zie ik u nog eens zoo gaarne.
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verbaasd. — Hoe ! Gij... ?

DE BAZIN.
Ik versta niet, hoe gij mij een besluit
hebt kunnen verbergen, dat ons alien gelukkig maakt.
-

LAUWERS, bitter. — Gij moet het mij vergeven.
Ik wist niet, dat mijn besluit u zoo aangenaam zou
wezen.
DE BAZIN.
Zoodat gij mij hebt miskend, ook al!
Dat is niet fraai... Ik heb lust u voor dat alles te
straffen. Ik ga u, op mijne beurt, omhelzen dat het
klinkt.
--

LAUWERS, verschrikt terugdeinzende.
zen ! Gij denkt er niet aan !

Mij omhel-

DE BAZIN, hem naderende. — Het zal u leeren!
LAUWERS, halfluid. — Madam ! Om de liefde Gods!
Waar zijn uwe zinnen? (op de overigen wijzende.) Men
heeft de oogen op ons...
DE BAZIN.
Wat geeft het ? Krist is onze vriend,
Nelleken telt niet, en voor onzen schoonzoon hoeven
wij ons niet te schamen.
-

LAUWERS, verwonderd. — Voor onzen schoonzoon !
DE BAZIN.
Vermits wij in zijn huwelijk met
Nelleken toestemmen, mogen wij Frans immers van
nu of dien naam geven ?
LAUWERS, in de uiterste verbazing. — Frans !
Frans wijzende.) Het is.... Frans ?

(

op
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DE BAZIN. - Nu ja, Frans, de meubelmaker, die
van Parijs terug is.

diep ademende. — Groote God !... Hoe is
het mij ?.. Herhaal mij, dat het Frans is !..
LAUWERS,

KRIST.

- Frans, mijn neef!

NELLEKEN.
FRANS.

- Frans, mijn minnaar ,!

- Frans Bessems, in een woord.

LAUWERS, als uitgelaten van blijdschap. — Frans !...
Jongen lief!... Verschoon , vergeef mij !.. Zoo gij
wist... Ik dacht,... ik meende... Ik had u heel niet
herkend!
DE BAZIN.
KRIST.

- Niet ! Voor wien hieldt gij hem dan ?

Ja, voor wien

- Voor wien ?... (Na eene poos met nadruk.) Voor Peeters..! (Tot de Bazin.) Voor uwen man
LAUWERS.

zaliger !
DE BAZIN.

- Voor mijnen man zaliger !

NELLEKEN, KRIST EN FRANS.

- Is het mogelijk !

tot Frans. — Ziedaar, waarom ik u zoo
koel bejegende... (Tot de Bazin.) Waarom gij uit mijne
woorden niet wijs kondet worden.
LAUWERS,

Mijn hemeltje L.. En hoe kwaamt gij
op het denkbeeld...?
DE BAZIN.

de gazet to voorschijn halende. — Ziehier...
Leg mij dat artikel eens uit, indien gij kunt.
LAUWERS,
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lezende. — «
De genaamde P
, in
1812, met Napoleon naar Rusland vertrokken... Hij
leeft nog... krijgsgevangen... in Siberiew vrijheid
weer te krijgen... terug... » (Sprekende.) En gij dacht,
dat er gewag was van Peeters zaliger? (Lachende.) Ha !
ha ! ha!
FRANS,

Ik dacht het.... te meer, daar het artikel zegt, dat hij zeer zal verwonderd wezen zijne
vrouw hertrouwd te vinden.
LAUWERS.

-

FRANS, lachende. — Ha ! ha ! ha ! Kostelijk ! (Hij
laat Krist de gazet lezen.) Stel u gerust : het artikel
betreft zoomin Peeters als u.
LAUWERS.

-

Hoe weet gij...?

FRANS.
Zeer eenvoudig. (iij hebt het begin niet
gelezen. Het artikel staat onder de nieuwstijdingen
van Frankrijk. Het bedoelt zekeren P...., die te Bordeaux gewoond heeft.
-

KRIST, insgelijks lachende. — Ha! ha ! ha ! Inderdaad. (Lauwers de gazet toonende.) Zie liever.
DE BAZIN EN NELLEKEN.

Te Bordeaux ! Ha!

ha ! ha !
Bordeaux ! Het staat er !... Hoe kon
ik zoo dom zijn ?... Ha! ha ! ha! Te Bordeaux!
LAUWERS.

ALLEN.

-

-

Ha! ha ! hai ha! ha !

In alien gevalle, blijft gij in ons huwelijk
FRANS.
toestemmen, niet waar ?
-

2

-8
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hem met Nelleken vereenigende. — Of ik !

En ik hoop, dat gij niet 'Anger zult
vreezen u to laten omhelzen.
DE BAZIN.

-

Ik zou niet gaarne ! (Haar en daarna al
de anderen omhelzende.) Ik ben zoo gelukkig, dat ik de
gansche wereld zou willen in mijne armen drukken.
LAUWERS.

(De gordijn valt.)

GULDENTOP.

I3LIJSPEL IN FEN BEDRIJF.

Guldentop werd voor de eerste maal gedrukt to Antwerpenbij L De la Montagne
in 1862

GULDENTOP.
PERSON EN.
FREDERIK.
M. DECKERS.
STOFFEL.
M. LENS.
MEV. VERWERS.
MEJ. ANGELINA.
DYMPHNA.
BOEREN, VELDWACHTERS EN GEND A RM EN .

Het stuk speelt omtrent het einde der vorige eeuw, op het
landgoed van Mev. Verwers.

Eene kamer. Deuren op den achtergrond en aan den linkerkant. Rechts een yens ter.

EERSTE TOONEEL.
MEV. VERWERS EN ANGELINA

aan het ontbijt; STOFFEL

dient.

Als ik zeg, Mevrouw, 't is wreed. ZonSTOFFEL.
dag avond om 8 ure, speelde nog pachter Van Drongen,
te Waarloos, met de kaart. Een half uur nadien verliet
hij de herberg, om huiswaarts te keeren. Des anderdaags
vond men zijn lijk op den heerenweg. Hij was met mes
-
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steken vermoord; zijn uurwerk en zijn geld waren
verdwenen.
ANGELINA.

-

Schromelijk !

Nog niets, Mejuffer. Dinsdag nacht,
STOFFEL.
drong een booswicht op de hoeve van Marianna Ketels,
te Bouchout. Na met hulp van eenige zijner makkers
de oude vrouw en hare dienstboden te hebben gebonden, roofde hij den koffer ledig, waarin zij gewoon
was hare spaarpenningen te sluiten, en liet verder
zijne bende geheel de hoeve verwoesten.
-

MEV. VERWERS. Ontzettend !
En 't is niet al. Donderdag, in den
STOFFEL.
nanoen, eindelijk, kwam een vreemdeling in de herberg
van Jan Vremans, te Borsbeek, terwiji de baas en de
knechts naar 't veld waren. De bazin was alleen tehuis.
Hij vroeg een glas bier. Toen het arme mensch naar
den kelder ging om te tappen, volgde hij haar op en
sloeg haar dood met eene steenen kan, die hij uit de
gelagkamer had meegenomen. Bij zijne tehuiskomst
vond Jan Vremans al zijne kisten en kasten ledig en
het lijk zijner vrouw in den kelder.
-

ANGELINA.

-

Akelig!

MEV. VERWERS.

IJselijk !

STOFFEL.
Niet , waar ?... Ongeloofelijk.. ! 't Is
nochtans alles echt. Iedereen spreekt er van in den
omtrek... En 't ergst van al, men denkt, men verzekert, dat die verschillende gruwelen door een en
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denzelfden boosdoener werden gepleegd, namelijk...
door den beruchten Guldentop.
MEV. VERWERS. - Door Guldentop...! De Heer
sta ons bij !
ANGELINA. - Ik meende, dat die onverlaat sinds
lang uit onze omstreken was verdwenen?
STOFFEL. - Elkeen meende 't met u, Mejuffer ;
doch het schijnt niet zoo te wezen, of liever, die aartsschelm schijnt opnieuw dezen kant tot het plegen
zijner wandaden te hebben uitgekozen... Hij is slimmer en doortrapter dan ooit ; zijne huichelarij gaat alle
denkbeeld te boven... Als men hem zoo alleen ontmoet,
zou men hem veeleer voor den argloosten sukkel
nemen... Daarbij weet hij zich meesterlijk te vermommen. Den avond, dat hij pachter Van Drongen
vermoordde, had men hem in eene herberg te Waarloos gezien, alwaar hij voor marskramer speelde. Daags
nadien was hij te Contich, op de Jaarmarkt, als boerenknecht zonder plaats. Den dinsdag, in den nanoen,
kwam hij te Bouchout als een steedsch heer, en den
donderdag, in den morgen reeds, was hij te Vreemde, onder het gewaad eens ketellappers. Men ‘spreekt
van vele andere verkleedingen en vermommingen,
welke hij te baat neemt, om zijne helsche plannen
te volvoeren.
ANGELINA. - Maar dat is een echte Cartouche!
STOFFEL. - Mandrin in persoon !
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MEV. VERWERS.

-

En de justicie ? Wat zegt, wat

doet zij ?
Och de justicie, Mevrouw !... Die doet
wat zij kan, dock het helpt niet. Sedert maandag zijn
weer al de gerechtsdienaars en diefleiders op de been,
en is het signalement van den boef aan al de burgemeesters gezonden. Tot hiertoe zijn echter al de aangewende pogingen vruchteloos gebleven.
STOFFEL.

ANGELINA.

-

Brr. ! Ik ben er teenemaal koud van

geworden.
MEV. VERWERS.

-

En ik kan er niet meer van eten.

Het staat vast, dat zoo'n deugniet nog
door geen liedjeszanger werd bezongen.
STOFFEL.

,

-

Dat zegt gij we!... Ook wil ik u
MEV. VERWERS.
niet ontveinzen, dat ik zeer ongerust ben. Waarloos,
Bouchout en Vreemde zijn zoo dicht bij ons... Dit
landgoed ligt verre van de groote baan... Zoo Guldentop eens herwaarts kwame !
Zouden wij niet voor eenigen tijd
ANGELINA.
naar Antwerpen of naar Lier gaan ?
-

Om onderweg door den moorMEV. VERWERS.
denaar to worden aangerand ! Neen, dat niet... 't Is
maar jammer, dat wij bier zoo alleen op dit goed
zitten... Twee vrouwen ! Het is zeer gevaarlijk.
-

Alleen , Mevrouw ?... Dat is misschien
STOFFEL.
het woord niet. Ik ben toch een manskerel. En dan
bebben wij nog den pachter en zijne knechts... Het is
-

GULDENTOP.

265

waar, die zijn den ganschen dag van huis, op het veld ;
maar ik toch zou u desnoods kunnen verdedigen.
MEV. VERWERS. - Gij zijt een held !... Toen gij
jong waart, hadt gij al niet veel moed; laat staan nu, in
uw ouden dag.
STOFFEL. Ho,Mevrouw...
MEV. VERWERS. 't Is wel, Stoffel. Aan goeden
wil zou het u niet ontbreken, dat weet ik ; doch... En
dan, wat zoudt gij, zwak grijsaard, tegen zulken booswicht kunnen uitrichten ? Ziedaar, ik wilde voor honderd kronen, dat de nieuwe knecht, dien mijn vriend,
de burgemeester van Hove, mij zenden moet, al hier
ware. M. Lens schrijft mij, dat hij de hand gelegd heeft
op een braven jongen, die vroeger bij hem heeft gewoond. De knaap moet spoedig aankomen. Ik heb
grooten lust, om in afwachting een paar veldwachters
tot bescherming to vragen. Mijn vriend zou mij die
misschien kunnen bezorgen.
STOFFEL. - Het ware zeker voorzichtig; ofschoon
ik anders, wat Mevrouw ook bewere, mans genoeg
ben, om...
MEV. VERWERS, opstaande. 'Wij weten het al,
Stoffel... Laat ons : gij kunt straks afnemen. (Tot Angelina.) Komt tijd, komt raad. Indien de nieuwe knecht
dezen avond niet hier is, zullen wij zien.

STOFFEL, in het heengaan. —De nieuwe knecht !
De nieuwe knecht ! Het zal wat zijn met den nieuwen
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knecht. Als hij een lummel is, gelijk zijn voorganger,
dan zal zijne aankomst niet veel baten. (A f langs den
achtergrond.)
TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ZONDER

STOFFEL.

- De brief van M. Lens handelt
nog over jets anders, dan den nieuwen knecht.
MEV. VERWERS.

ANGELINA. - Zoo, moeder ?
MEV. VERWERS. - Ja, kind : hij spreekt ook van u.
ANGELINA. - Van mij ?
Gij weet, dat mijn vriend een
MEV. VERWERS.
noon heeft, die bij een bloedverwant in Duitschland
ward grootgebracht.
ANGELINA. - Ik weet het.
MEV. VERWERS. - Die jonge beer is sedert eenige
dagen terug en zal ons binnen kort een bezoek brengen
met zijn vader. Hij schijnt een voortreffelijk mensch to
wezen, die alle goede hoedanigheden vereenigt : gunstig
uiterlijk, grondige kennissen, innemende manieren.
ANGELINA. - Het verheugt mij voor hem ; doch ik
zie niet, hoe dat alles mij kan betreffen.
MEV. VERWERS. - Een weinig geduld !... De Heer
burgemeester zoekt eene vrouw voor hem.
ANGELINA. - Ha !
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MEV. VERWERS. - En daar hij zeer veel met u op-

heeft, daar verder ons vermogen nagenoeg even groot
is als het zijne, zou hij willen.., wenscht hij... Kortom
hij verlangt, dat gij malkaar leert kennen, om to zien
of het tusschen u en zijn Frederik, -- de jonge beer
heet Frederik, gelijk gij weet, - niet tot een huwelijk
zou kunnen komen... Wat dunkt u ? Zoudt gij jets
hebben tegen eene dergelijke echverbintenis ?
ANGELINA. - Toch niet, moeder; nochtans...
MEV. VERWERS. - Nochtans..?
ANGELINA. - Elet is dat...
MEV. VERWERS.

Laat hooren : wat is het, dat..?

ANGELINA. - Ik geloof... ik vrees, dat mijn hart....
MEV. VERWERS. - ti Welnu, uw hart..?
ANGELINA, bedeesd. — Niet meer vrij is.
MEV. VERWERS. - Uw hart zou niet meer vrij wezen !... Wat moet dat beduiden?... Spreek... Spreek
dan !
ANGELINA. - Word niet boos, moeder, als ik u bid-.
den mag... Ik wil u alles zeggen.
Zeg ! Zeg, spcedig ! (Ter zijde.)
MEV. VERWERS.
Ik beef... Wat ga ik vernemen !
ANGELINA. - Gij zult waarschijnlijk wel bemerkt
hebben, dat sedert kort een jong beer van een edel voorkomen zich gedurig op onzen weg bevindt, telkens dat

wij den voet buiten de grachten van het kasteel zetten ?
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MEV. VERWERS.

- Ik heb niets dergelijks bespeurd.

- Is 't mogelijk !... Het is echter zoo.
Zondag nog, op onze wandeling naar het dorp, hebben
wij hem tweemaal ontmoet, en bij onze terugkomst,
was hij nogmaals daar. 0, ik heb hem gezien, ik..!
'k Zou er zelfs willen op zweren, dat hij ons heeft
gevolgd; dat hij...
ANGELINA.

MEV. VERWERS, ongeduldig. — Maar wie is hij, die
jonge heer ? Hoe heet hij ? Wat verlangt hij ?

-- Zijn naam is mij onbekend; maar ik
ben zeker, dat zijn stand niets te wenschen laat : men
hoeft zijne houding slechts te zien... (Met neergeslagen
blik.) Wat hij verlangt, valt licht te raden.
ANGELINA.

MEV. VERWERS.

- En dan ?

- Ik, van mijnen kant, vrees niet ongevoelig voor zijne oplettendheid te zijn.
ANGELINA.

- En dat is al ?
ANGELINA. - Het is al.

MEV. VERWERS.

MEV. VERWERS.

Hij heeft u niet geschreven,

van liefde gesproken ?
ANGELINA. - Toch niet... Alleen beziet hij mij met
oogen... 0, ik ben overtuigd, dat hij mij bemint...
MEV. VERWERS, ter zijde.
Ik herleef ! (Luid.)
Maar, kind, dat lijkt er niet aan... Dus, omdat het
toeval heeft gewild, dat een jong heer, dien gij van
haar noch pluim kent, zich eenige malen op onzen weg
beyond, gaat gij u inbeelden, dat hij; meent gij zelve,
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dat gij hem... Wil ik u eens iets zeggen, mijne dochter ?
Heel uwe historie van den jongen onbekende is eene
dwaasheid, meer niet ; en als gij Beene andere reden
hebt in te brengen, om den zoon van mijnen vriend te
weigeren, wanhoop ik niet u eerlang verstandiger te
zien. In alien gevalle verzoek ik u mij niet meer
te spreken van dien schoonen onbekende, die waarschijnlijk niet aan u denkt, en liever datgene te overwegen, wat ik u van den jongen Heer Lens gezegd heb.
(Men hoort bellen.) Men belt aan de poort ! (Naar het
venster.) Zouden wij bezoek krijgen ? Ik wilde het wel,
al ware het maar om onze eenzaamheld wat op te vroolijken... Wat zie ik ! M. Deckers! Hij komt van pas :
't is een zeer moedig man. (Naar de deur op den achtergrond.) Hij zal des noods ons beschermen, tot de
nieuwe knecht komt.
ANGELINA, ter zijde. — Moeder heeft wel te zeggen,.. `ik blijf er bij : 't is voor mij alleen, dat de
onbekende in onze omstreken vertoeft.

DERDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

M. DECKERS

EN

STOFFEL.

tot Stoffel sprekende. — Al de inlichtingen, door mij ingewonnen, bewijzen, dat hij niet
verre van hier zich schuil houdt. (Tot Mevrouw Verwers.) Waarde vriendin, gedoog, dat ik u mijne onderdanigste groetenis aanbiede. (Tot Angelina.) Mejuffer,
ik ben aan uwe voeten.
M. DECKERS,

.
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Welke aangename verrassing!
MEV. VERWERS.
Hoe lief van u ons te komen bezoeken... Gij zult
ontbijten ?
Ik dank u... Ik heb er reeds mee
M. DECKERS.
gedaan... Gij zijt verwonderd mij te zien... ? Wat
wilt gij ? Het is zoo ineens opgekomen. Verbeeld u,
dat ik gister avond nog niet aan dit uitstapje dacht. Ik
beyond mij te Antwerpen, in het huis van een mijner
bekenden. Er werd over Guldentop gesproken en over
de ijselijkheden, welke die onmensch in verscheidene
dorpen uwer nabijheid begaat. Daar zegde ik tot mijzelven, dat het mijn plicht was u ter hulp te snellen :
« Deckers, » zegde ik, « gij zijt een moedig man : gij
hebt bewijzen van uwe dapperheid gegeven.. » Gij zult
u herinneren, waarde vriendin, dat ik bewijzen van
mijne dapperheid gegeven heb... Ik heb bij de patriotten gediend en streed te Turnhout, onder generaal
Vander Meersch, tegen het leger der Vijgen... « Dus »
zegde ik tot mijzelven, cgij zijt een moedig man, en gij
hebt ginds twee vriendinnen, twee weerlooze vrouwen,
die, bij het vernemen van al die akeligheden, waarschijnlijk den dood smaken. Gij moet haar gaan beschermen, verdedigen. Gij zijt er in geweten toe verplicht. » En, gij ziet het, ik heb gehoorzaamd aan
de inspraak van mijn geweten. I)ezen morgen al
vroeg liet ik opzadelen. In een goed half uur bracht
mijn paard mij aan uwe hoeve. Ik deed het stallen en
kwam bier. Thans vertrek ik niet weer, voordat alle
-

gevaar voorbij is.
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Hoeveel dankbaarheid zijn wij
u niet verschuldigd !... En gelooft gij werkelijk, dat
de snoodaard zich in onze omstreken ophoudt ?
MEV. VERWERS.

M. DECKERS. — Nog meer : gelijk ik daareven aan
Stoffel zegde, ik ben er zeker van. Ik heb mij onderweg bevraagd, en uit al wat ik vernam, is mij gebleken,
dat hij niet verre van hier kan wezen.
MEV. VERWERS.

Niet verre van hier ! Wat

gaan wij doen ?
ANGELINA.
STOFFEL.

-- Zoo hij ons overviele !

— En ons altemaal vermoordde !

M. DECKERS.

— En ik !... Ben ik niet hier ?... Vrees

niets; ik heb bewijzen van mijne dapperheid gegeven...
Gij hoeft u niet te verontrusten. Guldentop is stout,
ik weet het; doch zoodra hij verneemt — en hij moet
het vernemen, dat zich een oud soldaat van het patriottenleger, een wapenmakker van Vander Meersch
op uw goed bevindt, kiest hij het hazenpad. Wat
drommel! Hij moet begrijpen, dat ik de man niet ben,
om hem uit den weg te gaan, dat hij in mij, een der
steunpilaren van het patriotiek, zijn meester zou
vinden.
MEV. VERWERS.

— Nochtans... Hij is zoo'n roeke-

looze woestaard.
M. DECKERS.

— Laat hem zoo roekeloos zijn, als

hij Ik heb bewijzen van mijne dapperheid gegeven, dat beduidt ook jets.
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Ongetwijfeld... Het beduidt zeer
MEV. VERWERS.
veel. Zelfs zal ik u bekennen, dat ik mij reeds geruster voel, sedert uwe komst.
ANGELINA.

- Het is wonder... Ik ook.

Niet waar ? 0, het vergevleid.
wondert mij niet... Ik vind het zeer natuurlijk.
M. DECKERS,

MEV. VERWERS. En ziedaar, om het u te toonen,
heb ik lust eene kleine wandeling in den tuin te
doen... Wij hadden er dezen morgen, na al de misselijke tijdingen van Stoffel, nog niet durven aan denken.
M. DECKERS. - Waarom het niet eerder gezegd ?
(Mev. Verwers de hand biedende.) Mag ik de eer hebben ?... Het weder is zeer schoon : wij zullen er gebruik
van maken.
MEV. VERWERS.

- Met veel genoegen. Komt gij,

Angelina ?
ANGELINA.

- Ik volg u.

in het uitgaan. — A ls ik zeg, Mevrouw,
gij zoudt ongelijk hebben u verder te ontrusten. Ik
was te Turnhout met Vander Meersch, en dat het
daar beet toeging, hoef ik u niet te doen opmerken.
(Af longs de middendeur met de dames.)
M. DECKERS,
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VIERDE TOONEEL.
STOFFEL, alleen.
- Hij was te Turnhout, heeft bewijzen
van dapperheid gegeven ! Wel en goed; maar het doet
mijne vreeze niet verminderen. (Hij begint de tafel
te nemen.) met een gewonen boosdoener, ja, zou dat
helpen; met een, die u openhartig zegt : Ik ben de
die of de die, en ziedaar wat ik in 't schild voer. »
Met Guldentop is het heel wat anders. Die zegt niemendal, vermomt zich op de behendigste wijze, komt
tot u met het schuldelooste uiterlijk van de wereld, en
vermoordt u goddeloos, als gij er 't minst aan denkt.
Veronderstel, gij verwacht iemand, dien gij nooit
hebt gezien, bij voorbeeld,... bij voorbeeld, een nieuwen
knecht, als wij nu... Veronderstel, Guldentop weet
van de zaak. Veronderstel, hij bied zich aan, als de
verwachte dienstbode. Wat dan ?... Waartoe kunnen
dan al uwe bewijzen van dapperheid dienen, en wat
geeft het, dat gij met de patriotten te Turnhout hebt
gevochten ? Bitter weinig.... Den eerstvolgenden
nacht ondergaat gij het lot van den pachter van Waarloos, van de weduwe van Bouchout en van de bazin van
Vreemde, ondanks al uwen moed. Daarbij... (Halfluid.) ik geloof aan de heldhaftigheid van M. Deckers
niet, ik. Hij spreekt er te dikwijls van.
STOFFEL.
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VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGE,

DYMPHNA.

Stoffel ! Stoffel !

DYMPHNA.
STOFFEL.

-

Wat is het ?

Een jonkman vraagt om Mevrouw te
DYMPHNA.
spreken... Hij zegt, dat hij de nieuwe knecht is.
STOFFEL, knorrig.
De nieuwe knecht !... Hoe ziet
hij er uit, die nieuwe knecht ?
—

Goed... Hij is jong en daarbij zeer

DYMPHNA.

vriendelij k.
Jong ! Jong! Dat beteekent niets...
(Voor zich.) Guldentop kan zich zoo jong en zoo oud
maken, als hij wil. (Laid.) Heeft hij een... wreed
voorkomen ?
STOFFEL

-

Toch •niet... Hij ziet er zacht uit als
DYMPHNA.
een lam... Hij schijnt zelfs een beetje vreesachtig
STOFFEL, vOor zich.

Beduidt al even weinig. Guldentop kan den huichelaar spelen, dat men hem Onzen
Lieven Heer zou geven zonder biechten... Wat de
vreeesachtigheid betreft, zij is wellicht maar het teeken
van een slecht geweten... Wij zullen zien. (Tot Dymphna.) Weet gij wat, Dymphna ? Breng den jongen hier.
Men kan tegenwoordig niet te voorzichtig zijn.
Ik wil hem spreken, vooraleer Mevrouw aan eenig
gevaar bloot te stellen.
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dom lachende.
er voor Mevrouw gevaar zou kunnen zijn..?
DYMPHNA,

STOFFEL.

—

Doe wat ik u zeg

Ik zal... (In het heengaan.) Gevaar !...
DYMPHNA.
Onmogelijk !... De nieuwe knecht is daarvoor te jong...
en te vriendelijk.
ZESDE TOONEEL.
STOFFEL, alleen ; daarna FREDERIK

EN

DYMPHNA.

STOFFEL.
Jong, vriendelijk, vreesachtig... Zegt
altemaal niets. Guldentop is tot alles in staat. Ik
zeg niet, dat hij het is, maar hij zou het kunnen zijn,
dus... In alien gevalle ben ik niet kwaad dien nieuwen
knecht eens te polsen, hem te doen verstaan, dat ik
eerst en vooral moet tevreden van hem wezen.
—

DYMPHNA, tot Frederik. - Ga binnen !... Ga binnen,
jongen !... Gij moet zooveel complimenten niet maken... 't Is Stoffel maar...
FREDERIK.

—

Ik zou gaarne eerst Mevrouw...

Geduld !... Of gij Mevrouw spreekt of
mij, dat komt overeen uit. Ik woon hier sedert meer
dan dertig jaar en geniet het volste vertrouwen...
STOFFEL.

—

DYMPHNA, tot Frederik. — Dat... dat is waar... Hij
is de oude knecht, en gij... gij zult de jonge zijn...

STOFFEL, gemelijk. — Dymphna, laat ons !... (Ter
zijde.) Zijn gezicht bevalt mij in 't geheel niet.
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stil tot Stoffel. — Wat zegt gij ?... Ziet
hij er niet goed uit?
DYMPHNA,

STOFFEL.

Goed! Goed !... Dat is te zeggen... Laat

ons.
DYMPHNA, vertrekkende.
Stoffel schijnt maar half
tevreden... En nochtans... de nieuwe knecht staat mij
wel aan.
FREDERIK, ter zijde. — Wat hebben zij samen te
fluisteren...? Zijn wij op onze hoede. (Dymphna af.)

ZEVENDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ZONDER

DYM PH NA.

Frederik ter sluiks beziende. — Hoe meer
ik zijn wezen bestudeer, hoe minder het mij bevalt.
(Luid.) Kameraad !
STOFFEL,

Vriendschap?... (Ter zijde.) Ik ben
hem niet zeer welkom, dien oude... Hij beziet mij.
alsof hij me wilde bijten... Zou hij iets vermoeden ?
FREDERIK. -

STOFFEL, ter

zijde. --Vriendschap !... Van waar die
gemeenzaamheid ?... Zijn wij slim en stellen wij hem
op de proef. (Luid.) Gij dient sedert lang?
FREDERIK. STOFFEL.

Lang... Dat is te zeggen...
Dus maar sedert kort?

FREDERIK. - Ho
STOFFEL.

nu gelooven ?

kort... Dat is het woord niet...

Niet kort, niet lang... Wat moet ik
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Al wat u belieft.

-

STOFFEL, ter zijde, not eene korte poos.
Zou die inschikkelijkheid iets verbergen ? (Luid.) Gij hebt
vroeger bij M. Lens gewoond ?

FREDERIK.

Ja, ik.

-

Een goed huis... (Hem in de oogen
STOFFEL.
ziende.) Ik heb er u nooit ontmoet.
-

Ei mij ! (Luid.) Wel mogeFREDERIK, ter zijde.
lijk... Het is... Het was... I.: incest veel uit...
STOFFEL. - ZOO (Ter zijde.) Hij wordt rood...
bleek... stamelt... Gaan wij voort... (Luid.) Ik kom
er sedert lang aan huis... voor boodschappen, en
herinner mij niet u ooit to hebben gezien... Vipdt gij
niet, dat het een zonderling toeval is ?
?

Inderdaad. (Ter zijde.) Hij gelooft mij
FREDERIK
niet, dat is vast... Welaan de groote middelen ! (Luid.)
.

-

Gij weet, dat M. Lens zelf mij bij Mevrouw aanbeveelt ?

Ik weet het... (Ter zijde.) En zonder
die omstandigheid zou ik zweren... (Luid.) Gij kunt
STOFFEL.

-

aan tafel dienen ?
FREDERIK.
STOFFEL.

-

-

Ik... ik meen van ja.
Gij zijt er niet zeker van ?

Ja wel !... Ja wel ! (Ter zijde.)
Ik moet toch iets kunnen.
FREDERIK, haastig.

SToFFEL, kern eene servet toezverpende. — Mag ik u
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verzoeken mij een staaltje van uwe bedrevenheid te
geven?
Een staaltje !

FREDERIK.

Laat eens zien, hoe gij aan tafel dient.
(Aan tafel plaats nemende.) Veronderstel, ik ben Mevrouw... Hoe zoudt gij mij een gerecht aanbieden?
(Eenen schotel toonende.) Veronderstel, een kapuin...
STOFFEL.

FREDERIK, ter zijde. — Drommels ! Daaraan had ik
mij niet verwacht.
Wij zeggen dan, ik ben Mevrouw...
STOFFEL.
FREDERIK.

-

Ja maar... gij zijt Mevrouw niet.

STOFFEL. — Wat geeft het ?... Ik woon hier meer dan
dertig jaar... (Ter zijde.) Hij aarzelt !.. Dat is niet pluis.
FREDERIK, ter zijde. — Maken wij van den nood
eene deugd. (Hij hangt de servet op zijnen arm, vat den
schotel en biedt dien onhandig aan.) Ziedaar, Mevrouw.
STOFFEL. - Zoo niet ! Zoo niet! Met meer zwier...
(Hem wijzende.) Zie... Gij dient wellicht niet gaarne
kapuinen ?
Ik eet ze liever, dat is
FREDERIK, glimlachende.
zeker.
Dat is ons vak niet... Laat zien, hoe
STOFFEL.
staat het met het afdienen? (Ter zijde.) Zonderlinge
knecht! Ik verwed mijn hoofd, dat hij ons bedriegt...
(Luid.) Neem mij dat ontbijt eens af.
FREDERIK. - Welaan... (Hij begint even onhandig
het ontbijt af te nenien.)
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Neen ! Neen! Het deugt niet..! Het

is verkeerd.
Wat zou er aan ontbreken ? (Hij
FREDERIK.
laat een stuk porcelein vallen.)
-

STOFFEL Daar... dat zal er aan ontbreken... (Hij
neemt hem servet en schenkblad af.) Mijnheer, gij moogt
bij M. Lens gewoond hebben, zooveel gij wilt : de
eerste beginselen van het dienen kent gij niet... (Ter
zijde in het henengaan.) Loopen wij Mevrouw verwittigen... (Luid.) Wacht een oogenblik... Mevrouw zal
aanstonds bij u wezen. (Af langs de deur op den achtergrond).
-

ACHTSTE TOONEEL.
FREDERIK, alleen.
De eerste beginselen van het dienen
kent gij niet ! Zou hij mij verdenken ?... Het ware
erg.. Bah ! Ik ben hier in huis en vertrek niet
weder, voordat ik met de juffer gesproken heb.
Zal zij mij willen hooren ? Naar de wijze to oordeelen, waarop zij sedert kort mijne verliefde
blikken beantwoordt, zou ik er bijna durven op
zweren. Jammer, dat ik mij voor alsnog niet mag
doen kennen... Men zou zich tot vader wenden, en alles ware verloren... Wilde hij mij niet,
onmiddellijk na mijne terugkomst uit Duitschland,
aan eene juffer van zijne kennis koppelen!... Maar ik
heb geweigerd. Ik liet hem zelfs haren naam niet uitFREDERIK.

-
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spreken... Hij werd boos, liep henen, en ik... ging
wandelen... Ik keerde razend verliefd naar Hove
terug... 'k Geloof het wel : ik had Angelina Verwers
ontmoet.... Ik meende, dat het zou overgaan ;
niet te doen... Ik kwam dagelijks in deze omstreken dwalen, en dagelijks beminde ik haar meer...
Dat kon niet blijven duren : ik moest haar spreken.
Doch hoe ?... Hoe incognito op het landgoed geraakt ?
Lowie, onze voormalige knecht, kwam mij ter huip.
Gister avond verneem ik van hem, dat vader hem hier
heeft aanbevolen. Moe gesmeekt, stemt hij er in toe
mij zijne plaats voor een luttel tijds te laten bekleeden,
op voorwaarde dat, als alles meevalt, ik hem in mijnen
dienst zal nemen... Zal alles meevallen ? Wij zullen
zien... Eens Angelina gewonnen, zal vader het misschien spoedig zijn. Hij schijnt met hare moeder
bevriend, en dat is veel waard... Men komt... Opgepast ! Spelen wij onze rol voort.
NEGENDE TOONEEL.
DE VORIGE, MEV. VERWERS, ANGELINA, M. DECKERS,
STOFFEL EN DYMPHNA, langs de deur op den achtergrond.

M. DECKERS.
Waar is hij ?
STOFFEL,

-

Waar is hij, die nieuwe knecht?

op Frederik zenjzende.

Daar.

MEV. VERWERS.- Nader, jonkman. (Tot M. Deckers
en Stoffel.) Verwijdert u niet.
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FREDERIK. - Mevrouw... (Ter zijde, het oog ofi Angelina.) Zij ziet mij niet. (Luid.) Mejuffer...

ANGELINA, Frederik herkennende. — Ha !... (Ter
zijde.) Wat zie ik !... 0, 't is voor mij, dat hij zich
vermomt ! Hij bemint mij !
MEV.VERWERS. M. Lens heeft u tot mij gezonden,
niet waar ? Kent hij u sedert lang ?
FREDERIK, glimlachende. — Zeer lang.
STOFFEL, stil tot M. Deckers. — Ik geloof er niets
van.
M. DECKERS. -- St ! Laat ons vender zien.
MEV. VERWERS, tot Frederik. — Was M. de burgemeester van u tevreden ?
Zeer tevreden... Mevrouw kan wel
FREDERIK.
denken, dat hij anders mij bij haar niet zou hebben
aanbevolen.
MEV. VERWERS.
Dat is juist... (Tot M. Deckers.)
Vindt gij niet, dat het juist is?
M. DECKERS. - HM !
STOFFEL.

HM !

ANGELINA, ter zijde.
Hij kan liegen, alsof het gedrukt stond... Om het even...
DYMPHNA, ter zijde. — Ik hoop wel,dat Mevrouw den
nieuwen knecht zal nemen. Mij bevalt hij opperbest.
FREDERIK, ter zijde.
Zou het haast gedaan wezen ?.. Ik sta op heete kolen.
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MEV. VERWERS, tot M. Deckers, met wien zij intusschen stil heeft gesj5roken. — Gij ziet dus, dat uwe ver-

moedens teenemaal ongegrond zijn... ?
M. DECKERS.
stellen ?

-

MEV. VERWERS.

Mag ik hem eventjes op de proef

-

Zooveel 't u belieft.

M. DECKERS, tot Frederik. — Jong mensch, ik hebbewijzen van mijne dapperheid gegeven : ik stond te
Turnhout met de patriotten, onder Vander Meersch...
(Tot Mev. Verwers.) Het is geen kwaad hem die bijzonderheid te doen kennen.
FREDERIK, ter zijde. — Waar wil die heen ?
STOFFEL, zijne handen wrijvende. — Nu gaan wij
't hebben.
Het is maar bij manier van spreken
M. DECKERS.
en om u te overtuigen, dat gij vruchteloos mij zoudt
willen bedriegen... Antwoord dus zonder omwegen op
mijne vraag : waarbij komt, dat men u nooit te Hove,
in het huis van den burgemeester, gezien heeft ?
-

ANGELINA, ter zijde.

Wat zal hij zeggen ?

FREDERIK, verlegen.— Waarbij het komt ? (ter zijde.)
Ik weet niet wat antwoorden...
M. DECKERS, tot Stoffel. — Wij hebben hem beet.
STOFFEL.

-

.

Of wij !

M. DECKERS, tot Frederik. — Gij antwoordt niet?

'

FREDERIK, ter zijde. — Ik ben er ! (Laid.) Het komt
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waarschijnlijk hierbij, dat men er altoos kwam, als ik
niet daar was.
M. DECKERS. - En waarom waart gij niet daar ?
(Tot de overigen.) Ziet gij, hoe fijn ik het overleg, orn

hem in 't net te krijgen ?
FREDERIK. - Zeer eenvoudig. Ik moest dikwijls
boodschappen doen bij den jongen heer, in Duitschland,.. en was bijna altoos op reis. Gij weet, dat de
jonge heer lang in Duitschland verbleef.
MEV. VERWERS, tot M. Deckers. — Het antwoord
schijnt mij voldoende.
ANGELINA.

Zeer voldoende.

M. DECKERS, *Pig.

Ik kan het niet loochenen..

(Tot Frederik). Nog eene vraag... Hebt gij ook

pieren ?
FREDERIK. - Papieren !... Toch niet.
M. DECKERS. - Geene papieren !
STOFFEL, tot Mev. Verwers. — Hij heeft geene papieren !
FREDERIK. - Ik dacht niet er noodig te hebben...
met de aanbeveling van M. den burgemeester.
M. DECKERS. - Komaan... Gij hebt toch een briefje
van M. Lens ?
FREDERIK, ter zijde. — Sapperloot ! Dat heb ik vergeten aan Lowie te vragen,
M. DECKERS. -- Gij zegt ?
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FREDERIK.

-

M. DECKERS,

Ik zeg.., dat ik geen heb.

tot Mev. V erwers.

Welnu ?

Ik begin te gelooven, dat gij
zoudt kunnen gelijk hebben.
MEV. VERWERS.

ANGELINA,

ter zijde. — Ik heb medelijden met den

armen jongen.

insgelijks.
van hem hebben ?
DYMPHNA,

Wat willen ze toch altemaal

tot Frederik. — Geen briefje!... Gij
kunt vvel begrijpen...
MEV. VERWERS,

Indien Mevrouw het verlangt, zou ik
FREDERIK.
een kunnen halen.
-

tot Mev. Verwers.
zou gaarne weg zijn.
M. DECKERS,

STOFFEL,

ins gelzjks

Dat is 't... Hij

Wij mogen hem niet laten

gaan.
MEV. VERWERS,

tot M. Deckers. — Denkt gij 't ook ?

Het is mijn gevoelen... Zend hem in
M. DECKERS.
de kamer hiernevens.
Gij hebt gelijk... (Tot Frederik.)
Jonkman, ik wil met Mijnheer over u spreken,.. zien,
of wij u zonder briefje kunnen houden... Begeef u een
oogenblik (op de deur links wijzende) in deze kamer.
MEV. VERWERS.

-

Ik ga... (Terwijl hij zich naar de deur
FRED ERIK.
begeeft.) Zoodra ik eene gelegenheid gevonden heb, om
met de juffer te spreken, maak ik mij uit de voeten...
De rol mocht te lastig worden. (Af.)
-
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TIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ZONDER

FREDERIK.

M. DECKERS. - Zoo waar ik leef, die kerel is niemand anders, dan... de afschuwelijke Guldentop !
ALLEN,

op verschillenden Loon. — Guldentop !

M. DECKERS. - Alles bewijst het : zijne komst op
dit oogenblik, zijne verlegenheid, zijn voorkomen, zijn
gebrek aan papieren...
ANGELINA. -

Zijn voorkomen !...

M. DECKERS. - Ja, Mejuffer... (Een papier uit zijnen
zak halende.) Ziehier het signalement van den booswicht... 1k heb het mij gister avond nog verschaft : het
past volkomen op hem. Luister : (Lezende.) Hoofd
ovaal, oogen grijs... »
ANGELINA. -

Hij heeft er blauwe !

M. DECKERS. - Grijs of blauw, dat komt overeen
uit. (Lezende.) « Neus middelmAtig, kin rond, mond
groot... »
MitV. VERWERS EN STOFFEL.
DYMPHNA. -

Inderdaad !

Hij heeft een kleinen mond !

Als hij zwijgt, ja ; maar als hij
spreekt, niet... 0, ik heb hem wel bekeken ! (Voortlezende.) «Haar ros... >>
M. DECKERS. -

zegenpralend. — Het zijne is niet ros...
en 't is gepoederd !
ANGELINA,
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Vermomming, Mejuffer, anders
niet... En dan het laatste : (Lezende.) Geene bijzondere kenteekenen. ) (Tot Angelina.) Hoort gij, Mejuffer ?
Geene bijzondere kenteekenen !
M. DECKERS.

ANGELINA, gram. — Dat is te veel: ik wil het niet
langer aanhooren... Zoo kan men elk eerlijk man verdenken. In alien gevalle zal ik aan die dwaasheid geen
deel nemen... Ik ga naar mijne kamer... (Tot Dymphna.)
Kom, Dymphna, kom..! (Ter zijde.) Ik moet naar een
middel zoeken, om hem uit de verlegenheid te redden,
anders komt hij er nooit door. (Af met Dymphna langs

de deur op den achtergrond.)
ELFDE TOONEEL.
MEV. VERWERS, M. DECKERS EN STOFFEL.

Zoo gij 't eens mis hadt..? Zoo
die Guldentop eens Guldentop niet ware ?
MEV. VERWERS.

-

Ik kan het niet mis hebben, waarde
M. DECKERS.
vriendin... Ook gaan wij onmiddellijk onze maatregelen nemen... (Tot Stoffel). Gij, Stoffel, begeeft u
naar de hoeve,zadelt mijn paard en rijdt wat gij rijden
kunt naar Hove, om den Heer burgemeester te verwittigen.
-

STOFFEL.
M. Deckers ?

-

Naar Hove ! Zoudt gij nog twijfelen,

M. DECKERS.

-

Geenszins ; doch ik wil Mevrouw
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overtuigen, dat wij ons niet bedriegen. En dan, Stoffel,
zeg aan M. Lens, dat hij zich van zooveel gendarmen,
veldwachters en andere gewapende lieden doe vergezellen, als hij kan bijeenkrijgen... Vooral dat hij
zich spoede ; want zoo de makkers van den moordenaar de lucht kregen van ons voornemen, om hun
opperhoofd in de handen van het gerecht te leveren,
zij konden wellicht naar hier komen en ons overrompelen. Dat hij dus spoed make... Ik zal middelerwifi
den gevangene bewaken.
MEV. VERWERS, benauwd -- En ik ? Waar zal ik
blijven !
Gij, Mevrouw, begeeft u naar uwe
M. DECKERS.
kamer, sluit u op, beveelt Mejuffer uwe dochter zich
insgelijks op te sluiten en laat mij begaan... (Tot
Stoffel.) Gij hebt mij begrepen ?
STOFFEL.

-

Volkomen.

M. DECKERS. Ras dan, naar Hove ! Gij kunt in
henengaan.)
min dan een uur terug zijn. (Stoffel
Een oogenblik, Stoffel. Zeg op de hoeve, dat men den
pachter en zijne knechts onmiddellijk van het veld
roepe, en dat zij te onzer beschikking blijven. Wij
zouden hen kunnen noodig hebben. (Stoffel verirekt.)
En nu, waarde vriendin, naar uwe kamer ! (Haar tot
aan de deur op den achtergrond geleidende.) Het zal
eene groote eer voor u en de uwen wezen zoo krachtdadig tot de aanhouding van den beruchten misdadiger
te hebben meegewerkt. (Mev. Verwers af.)
-
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TWAALFDE TOONEEL.
M. DECKERS, alleen.

M. DECKERS. - En voor mij zal de eer niet minder
groot zijn.... Men bedenke eens : vandaag wordt
de moordenaar gevat ; morgen vertelt men het overal,
te Brussel, te Gent, te Antwerpen, te Parijs zelfs, in
gerechtshoven en paleizen, in hutten en burgerswoningen. Mij dunkt ik hoor reeds de gesprekken: re Weet
gij 't al ? De alomgevreesde, de onvatbare Guldentop
is eindelijk gevangen. « Zoo dan ? Hoe gelukkig !
En wie heeft die gewichtige aanhouding bewerkstelligd ? » — « Een eenvoudig burger van Antwerpen, een
gewezen patriot, een oud soldaat van Vander Meersch.
Wat jammer, dat wij thans onder het beheer der
Fransche republiek leven! Wie weet, of men mij niet
hadde geadeld. Nogeens wat jammer dat wij thans
onder eene republiek leven... Om het even, het is mijn
plicht de Maatschappij dien grooten, dien gewichtigen
dienst te bewijzen, en ik zal dien plicht vervullen...
Zoo mijn gevangene het maar niet in het hoofd krijgt
de kamer, ddar, te verlaten. Wel heb ik bewijzen van
mijne dapperheid gegeven; doch ik heb alzoo lief,
dat hij zich stil houdt en mij niet dwingt hem te toonen, hoe ik nog altoos de waardige wapenbroeder ben
van generaal Vander Meersch... Wij hebben vergeten
de deur op het nachtslot te doen... Herstellen wij die
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onvoorzichtigheid. (Hij treedt zachtjes naar de deur
links; juist als hij deze bereikt, gaat ze open, en komt
Frederik op.) 0 wee ! Het is te laat !
DERTIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

FREDERIK.

FREDERIK. Ik hoor niemand meer.. Zouden zij
mij vergeten hebben... ? Zien wij, of wij de juffer kunnen ontmoeten. (M. Deckers gewaar wordende.) Ha,
Mijnheer...!

M. DECKERS. - Mijnheer ! (Ter zijde). Houden wij
ons goed.
FREDERIK. - Welnu, wat heeft Mevrouw beslist ?
Zal ik M. Lens een briefje gaan vragen ?
M. DECKERS, zeer vriendelijk.— Toch niet !... Toch
niet !... (Ter zijde). Hij wenscht niets liever... Ik geloof
het wel.
FREDERIK. - Zoo houdt zij mij in Karen dienst zonder briefje ? Ook goed. Ik wil haar meteen al mijnen
dank betuigen.
M. DECKERS. - Het is onnoodig, jonkman, teenemaal onnoodig.. Daarbij, Mevrouw zal dadelijk hierkomen : gij hoeft u de moeite niet te geven zoo verre te
gaan.
FREDERIK. - 0, de moeite is klein ; ik wil...
M. DECKERS, zich op zijnen weg plaatsencle. — Een
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oogenblik ! Een oogenblik ! Mevrouw verlangt, dat gij
hier blijft, dat gij deze kamer niet verlaat...
Dat ik hier blijf... ! (Ter zijde.) Men
FREDERIK.
verdenkt mij, het is zeker... Pogen wij weg te komen.
(Luid). Het spijt mij aan haar verzoek niet te kunnen
voldoen... Ik moet volstrekt buiten wezen...
-

DECKERS, ter zijde. — Groote God ! (Luid.) Gij vergeet, dat uw eerste plicht is te gehoorzamen.
FREDERIK.
Ik vergeet niets ; doch ik wil hier niet
als een gevangene behandeld worden.
-

M. DECKERS, ter zijde. — Gevangene ! Hij heeft het
geraden... Welaan, er blijft mij niets over, dan opnieuw bewijzen van dapperheid te geven. (Luid, op
hoogen toon.) Mijnheer, het is nutteloos langer te veinzen... Gij kunt niet meer vertrekken... Gij weet wie ik
ben, hoe ik te Turnhout... Dus raad ik u...
FREDERIK, woedend. — Niet meer vertrekken! Wacht,
Mijnheer de patriot ! Dat zullen wij zien. (Hij nadert
de deur.) Wie zou mij tegenhouden ?
M. DECKERS, verschrikt terugdeinzende.
Wel... Ik... Ik... zal...
FREDERIK.

-

M. DECKERS,

Wie ?...

Gij !... Nog zoo geene tien !
-

Ik.. zal om hulp roepen,.. moord

en brand schreeuwen.
FREDERIK.

-

Roep en schreeuw, zooveel gij wilt.

(Hij nadert meer en meer de deur ; 31, Deckers weet van
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schrik niet waar kruiften. Eindelijk bereikt hijzelf de
deur, °pent ze en vluchtzveg.)
M. DECKERS, de deur van buiten grendelende. — Kom
nu, als gij durft !... Ik heb bewijzen van moed en dapperheid gegeven !
VIERTIENDE TOONEEL.
FREDERIK, alleen.
FREDERIK, - Hij grendelt de deur... Ik ben inderdaad zijn gevangene. (De deur schuddende.) Onmogelijk
langs daar to ontkomen ! (Het venster naderende.) Langs
hier... Evenmin ! Dit venster is met ijzeren staven
voorzien, zoo wel als dat daar nevens... (Hij wijst op de
.kamer links.) Voor wien houden zij mij, en wat willen
ze met mij aanvangen ? Zoo ik hun mijn waren naam
zegde ? Zij zullen mij niet gelooven... En toch, ik mag
niet : ik heb immers de juffer nog geen enkel woord
kunnen toespreken... (Men hoort de deur ontgrendelen.)
Men komt... Zou ...?

VIJFTIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

DYMPHNA, tangs de deur op den achtergrond.

DYMPHNA.

- St !.

FREDERIK. -

Het dienstmeisje !... Zeg eens, lief

kind...
DYMPHNA, vreesachtig, den vinger op den mond. —
Sti Gij zult mij geen kwaad doen ?
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FREDERIK. - U kwaad doen ? Hoe dat?
DYMPHNA. — Gij zult mij niet vermoorden ?
FREDERIK. - Ik !... Wie denkt gij dan, dat ik ben ?
DYMPHNA. - Zij zeggen, dat gij... Guldentop zijt...
't Is immers niet waar ?
FREDERIK. - Guldentop !... Ik, Guldentop !... In
't geheel niet.
Ziet gij wel ? Ik zegde het
DYMPHNA, naderende.
ook, dat het niet mogelijk was met zoo'n vriendelijk
voorkomen... Maar M. Deckers beweert, dat gij dien
beruchten boosdoener gelijkt, als twee druppels water.
FREDERIK. - M. Deckers ! Dat is zeker die oude
van daar straks, die bij de patriotten gediend heeft ?
(Dymphna knikt toestemmend.) Ik wil hem leeren !...

(Hij wil weg ; Angelina treedt verschrikt binnen.)

ZESTIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ANGELINA.

ANGELINA. - Vlucht, ongelukkige, vlucht...
FREDERIK. - Ha, Mejuffer... ! Niet voordat gij mij
gehoord hebt.
ANGELINA. - Men is daar om u to vatten !
FREDERIK. - De oogenblikken zijn kostbaar... Ik
bemin u en zou gaarne weten, of gij, van uwen

kant,...

GULDENTOP.
ANGELINA.

-

2 93

Een andermaal... Men komt !

FREDERIK.
Welnu, men mag komen !.. Ik zal
zeggen waarom ik hier ben. Ik zal mij noemen.
-

En mijne faam ?... En het schanANGELINA.
daal?.. Vlucht, zeg ik!..
-

FREDERIK.
Het is waar... En nochtans, moeten
vertrekken, zonder te weten, of gij mij bemint, of ik
mij tot uwe moeder mag wenden...!
-

ANGELINA.

Welnu, ja... Ik ben u niet ongenegen.
Gij moogt u tot haar wenden; doch... maak, dat gij
weg komt !
-

DYMPHNA, die tot aan de deur geweest is. — Ras
of het is te laat
FREDERIK. — Ik vertrek en keer spoedig terug.

(Hij Wilde deur uitsnellen ; M. Deckers en Stoffel vertoonen zich aan deze zij zijn beiden met ftistolen gewapend.)
ZEVENTIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

ANGELINA.

-

M. DECKERS

EN

STOFFEL.

Te laat ! (Zij laat zich op een stoel

vallen.)
M. DECKERS.
STOFFEL.

-

-

Halt of gij zijt een man des doods !

Sta of ik schiet u ter neer !

FREDERIK, hen beiden wegduwende en rond doende
draaien. — Weg, zeg ik!
M. DECKERS EN STOFFEL.

-

Hulp ! Hulp !
19
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ACHTTIENDE EN LAATSTE TOONEEL.
DE VORIGEN, MEV.

VERWERS, M. LENS MET GENDARMEM
EN VELDWACHTERS.

M. LENS. — Waar is hij? Waar is Guldentop ?
MEV. VERWERS. — Ha, M. de Burgemeester !
(Op Frederik wijzende.) Daar ! Daar is hij, M. Lens !
M. DECKERS EN STOFFEL. —

Hier is de booswicht !

M. LENS, tot de gerechtsdienaars. — Grijpt hem aan !
(Frederik beziende.) Wat zie ik! (Tot de gerechtsdienaars)
Neen, grijpt hem niet ! (Tot Mev. Verwers, M. Deckers
en Stoffel.) Dat is Guldentop, die jonkman ?
MEV. VERWERS, M. DECKERS EN STOFFEL.

FE;

is het !
M. LENS. —

Maakt dat de ganzen wijs... 't Is

mijn zoon !
ANGELINA,

blijde. — Zijn zoon !

MEV. VERWERS. Uw

zoon !

M. LENS. — Mijn Frederik, dezelfde, van wien ik u
schreef... (Tot Frederik.) Hoe komt gij hier ?
FREDERIK,

op Angelina wijzende.— Ik bemin Mejuffer,

wilde haar naderen...
M. LENS. — Mejuffer !... En toen ik u van haar
sprak, wildet gij haar niet.
FREDERIK. —

die..?

Hoe, vader, zij zou degene wezen,
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ANGELINA, tot Mev. Verwers. — Hij zou de jongeling zijn, van wien...
FREDERIK. - 0, zoo ik geweten had.. !
ANGELINA.

Zoo ik had kunnen vermoeden... !

-

M. LENS.
Genoeg... (Tot Mev. Verwers.) Gij
moet hem vergeven : hij is gewoonlijk verstandiger.
-

MEV. VERWERS.
Volgaarne; en vermits mijne
dochter niets tegen dit huwelijk meer schijnt to
hebben...
ANGELINA.

Integendeel, moeder.

-

MEV. VERWERS.
vieren.
FREDERIK.

-

-

Zullen wij spoedig bruiloft

o Welk geluk ! (Hij gaat bij Angelina.)

M. LENS.
Maar wie duivel was op het denkbeeld gekomen, dat mijn zoon Guldentop zou wezen ?
-

MEV. VERWERS, OP M. Deckers wijzende. — Het
was M. Deckers.
M. DECKERS.
Verschooning ! (Op Stoffel wijzende.)
Het was Stoffel.
-

STOFFEL.

-

Ik ! In 't geheel niet... Het was...

zoekt rond op wien hij de schuld kan leggen.)

DYMPHNA, OP het publiek wijzende. — Het zal iemand
van die heeren geweest zijn.
(De gordijn valt.)

DE VISSCHERS
VAN

BLANKENBERG.

BLIJSPEL MET ZANG IN EEN BEDRIJF.

Doze uitgave van de Visschers van Blankenberg is de derde. De eerste verscheen to
Antwerpen bij L. De la Montagne, in 1862 ; de tweede bij denzelfden, in 1869.

DE VISSCHERS VAN BLANKENBERG.

PERSONEN.
LYBAERT,
TONE,
visschers.
WALTER,
DORA, moeder van Tone.
LENA, dochter van Lybaert.
VISSCHERS EN VISSCHERSVROUWEN.

Het stuk speelt te Blankenberg.

Het tooneel verbeeldt het zeestrand. Links, op het eerste plan, de but van Lybaert;
rechts, die van Dora. Op het tweede plan, andere visscherswoningen. Op den achtergrond, de zee, met een paar booten aan den oever.

EERSTE TOONEEL.
LYBAERT EN WALTER, treden uit de but links.

LYBAERT. Nogeens : zie, dat gij het meisje bepraat.
WALTER. — Haar bepraten!... Het is gauw

gezegd, mar.—
LYBAERT.

Gij begrijpt, dat ik voor u niet

kan vrijen...?
Dat 's juist... 't Lou niet passen, en 'kzou
't niet willen ook... 't Ware vernederend voor Inii.
WALTER.

LYBAERT. — Toon u beminnelijk, zoek haar

te behagen.
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— Beminnelijk !.. Hoe ?... En zal zij mij

WALTER.

beminnelijk vinden ?
— Ja, dat is uwe zaak.

LYBAERT.

— Dat 's juist... Zoo ik Fransch met haar

WALTER.

sprak ? Ik ken eene klad....
Een schoone vond ! Zij spreekt niet
LYBAERT.
dan Vlaamsch, zoowel als ik...
WALTER.

— Jammer genoeg.... Zoo ik 't maar

beproefde ?
Nutteloos !... Zij zou u uitlachen,
u en uw Fransch.
LYBAERT.

WALTER.

— Dat 's juist.

LYBAERT.

— Komaan: ge zijt rijk ?

WALTER.

— Dat ben ik : eigenaar van drie schuiten

met den inventaris en van twee huizen met ap- en
dependentien, alles vrij en onbelast.
Gij zijt goed ter tale?

LYBAERT.
WALTER.

— Gelijk gij zegt : 'k heb zes maanden

te Oostende gewoond, bij mijn oom den vischverkooper, om de groote wereld te leeren kennen.
LYBAERT.

— Leelijk kan men u niet noemen.

WALTER, verwaand.
LYBAERT.

— Welnu ?

WALTER.

— WelriU ?

Integendeel.

LYBAERT. — Gij hebt ginds, aan de badplaats, al
kunnen zien, hoe de deftige vreemdelingen, op het
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strand, zich met de deftige vreemdelingessen gedragen ?
WALTER.

-

LYBAERT.

Meer dan eens.
Gij hebt hen slechts na te volgen.

-

WALTER.

-

Het is waar.

Laat zien, wat doen de deftige vreemLYBAERT.
delingen, om de deftige vreemdelingessen te behagen ?
-

Wat zij doen ? (Achter zijn oor krabbende.) Ja, wat doen zij ?
WALTER.

-

Slim is hij niet voor een
LYBAERT, ter zijde.
jongen, die te Oostende gewoond heeft.
'k Heb het !... Zij kleeden zich schoon.
WALTER.
Zoo ik mij ook schoon kleedde ?
-

LYBAERT.

-

Het is iets.

En dan..., zij spreken haar beleefdeWALTER.
lijk toe, buigen als knipmessen, drukken haar de
hand. Denkt gij, dat ik ook moet buigen als een
knipmes en hare hand drukken ?
-

Het is genoeg, dat gij u vriendelijk
en beleefd toont, haar aangename dingen zegt.
LYBAERT.

-

'k Zal haar van mijne schuiten en
WALTER.
huizen spreken... Mag ik haar zeggen, dat wij vrienden zijn ? We zijn immers vrienden, dikke vrienden?
-

LYBAERT. -

0 ja.

WALTER. Wat mij betreft, ziet gij, vader Lybaert?
ik zou voor u door een vuur loopen, ik zou.. ongeloofelijke dingen voor u bestaan... Mag ik er bijvoegen, dat
ge mij met vreugd uw zoon zoudt noemen ?
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— Mijnentwege, als dat uwe vrijaadje

LYBAERT.

kan bevorderen, heb ik er vrede mee. Ik herhaal het
u : dwingen wil ik haar niet ; doch zoek haar over te
halen, en... alles is in regel. (Dora treedt uit hare moo-

ning, blifft staan, werpt eenen blik op Lybaert en Walter,
schudt misnoegd het hoofd en verdwijnt langs den achtergrond, rechts.)
— Welaan : ik wil uwen raad volgen.

WALTER.

Vandaag nog spreek ik en maak een begin met de
beleefdheid en de beminnelijkheid.
LYBAERT.
WALTER.

— Doe het... Het is hoog tijd.

— Zou het ?

LYBAERT, — Wacht gij langer, dan vrijt een ander
ze u voor den neus weg.
WALTER.

-- Een ander !... Wie ander ?

Wat weet ik ! 'k Verbeeld mij, dat
Tone van Dora een boontje voor haar te week heeft.
LYBAERT.

WALTER. — Tone van Dora!.. Een arme drommel,
die niets bezit dan zijne handen !
LYBAERT. — 't Zijn stevige handen. Ik kan er mee van
spreken 'k heb lang met zijn vader gevaren... De
kleine hielp ons, van toen hij in zijne eerste broek was,
en hij is niet luier geworden met de jaren... Daarbij een
flinke jongen, wat haastig, maar het hart op de tong
en goed van card. Ook, zoo hij maar eenig geld had...
WALTER.

— Ja, maar hij heeft geen, en ik heb

huizen en schuiten.
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Het is zoo, en diensvolgens... doe uw

best. (Terwijl hij zich naar den achtergrond begeeft.) Ik
verlaat u... De baas uit het Badhotel heeft mij laten
zeggen, dat hij dezen morgen eene boodschap had voor
den kapitein van de Engelsche brik, die ginder, op de
hoogte van Wenduine, voor anker licht. 't Is daarom
dat ik dezen morgen met de makkers niet ben uitgevaren. Ik ga hooren wat zijne boodschap beduidt.
Tot weer ziens !
WALTER.

-

Tot weerziens !
SAMEN.

LYBAERT.

WALTER.

Doe maar wel uw best :
Zoek haar hart te raken,
Klaar uw kleine taken ;
Ik zorg voor de rest .

Ik doe wel mijn best:
Zoek haar hart te raken,
Klaar mijn kleine zaken;
Hij zorgt voor de rest.

(Lybaert af langs den achtergrond, links.)
TWEEDE TOONEEL.
WALTER, alleen,

Dus... eerst en vooral kleed ik mij op
WALTER.
mijn Paaschbest... Ik leg die akelige visschersplunje
af... Ik heb er een hekel aan : ja, 'k heb te Oostende
gewoond... Dan, men moet met de wolven in het
bosch huilen ; en ofschoon ik zoo dom niet ben naar
zee te gaan en mij vergenoeg met mijn paart
-
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van elke vangst op te strijken,.. ik ben eigenaar van
drie schuiten en moet nu en dan het voorkomen van
een visscher hebben... Eens mijn steedsch kostuum
aangetrokken, dan... Wat dan ? Ha!... Ik kom weer,
toon mij beminnelijk... in het Vlaamsch, zeg haar aangename dingen en zoek haar te bepraten. Wat spijt,
dat zij geen Fransch kent !.. Want het Fransch, het
Fransch..! Dat is eene taal, waarmee men wonderen
kan verrichten... bij de meiskens. Ik heb dat van een
ouden dansmeester, die niet te eten had, maar niettemin, voor vele jaren, eens bijkans eene Russische prinses had verleid met zijne flikkers en complimenten.
Het Fransch is zoet, het Fransch is lief:
Gij kunt er alles mee verkrij gen.
Gij spreekt het: waart gij schelm of dief,
Geen mensch, die u iets aan durft tijgen.
De meisjes zijn er op verzot:
Wie haar niet in het Fransch kan prijzen,
Is in hare oogen lomp en bot,
Al waar hij een der Zeven Wijzen.
.

Maar zij kent geen Fransch, en... Lybaert heeft
gelijk, zij zou mij uillachen. (Groot gerucht, vermengd
net hoerahs ! in de schermen, rechts.) Daar, onze visschers
komen aan..! Mijne schuiten zijn er bij. Alweer drie
paarten, waar ik niets heb moeten voor doen. Ik maak
mij uit de voeten... De een of ander mocht mij ophouden ; en, gelijk Lybaert zegt, 't is noodig dat ik er
jacht achter zette. (Af tangs den linker karat.)
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DERIDE TOONEEL.
VISSCHERS, langs den achtergrond, rechts. De eenen dragen
vischkorven op den rug of op het hoofd; de anderen hebben netten op de schouders. — LENA EN VISSCHERSVROUWEN,
uit de woningen ; daarna TONE EN DORA.

Koor.
Hoerah, de haven binnen!
Bij de gezinnen
Dreigt geen gevaar :
Wij mogen ruste smaken
En ons vermaken,
Vrij van bezwaar.
Laat nu woeden
Zee en vloeden,
De storm en deert ons niet;
Zonder zorgen
En geborgen,
Herhalen wij ons lied.
TONE,

een groot net op den schouder en een klein
met visch aan de hand.
I e KOEPLET.

Zoon van Blankenberge,
Koene visschersmaat,
Durf ik golven tergen,
Met een stout gelaat.
Doch met veel genoegen
Keer ik naar het strand
En, na angstig zwoegen,
Stap ik blij aan land.
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Want op d'oever staat een huisje,
En daarin woont zielevree;
Want op d'oever lacht een kluisje,
En daar is de veilge ree,

A LLEN.
Want op d'oever staat een huisje,
En daarin woont zielevree;
Want op d'oever lacht een kluisje,
En daar is de veilge ree.
TONE.
2e KOEPLET.

Op de woeste baren
Vliegt mijn ranke schuit,
En de zeegevaren
Tart ik moedig uit.
Doch ik ken de nukken
Van het trouwloos meer,
En met zielsverrukken
Zie 'k mijn dorpje weer.
Want op d'oever, enz.
ALLEN.

Want op d'oever, enz.
TONE.

3e

KOEPLET.

Koen en onverschrokken,
Als een Vlaamsche held,
Laat ik graag mij lokken
Op het pekelveld.
Doch na vlijtig vangen,
Zeg ik: 't is genoeg,
En met heet verlangen
Wend ik weer den boeg.
Want op d'oever, enz.
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ALLEN.

Want op d'oever, enz.

Herneming van het Koor.
Hoerah, de haven binnen!
Bij de gezinnen.
Dreigt geen gevaar, enz.

(Visschers en Visschersvrouwen cif.)
VIERDE TOONEEL.
TONE, DORA

EN

LENA.

de netten aan Dora gevende. — Daar, moeder,
een pannetje voor ons. Er is iets aan het groote net te
verstellen.... Gij zult zien.... Zorg, dat ik het morgen
kan bezigen. (Tot Lena.) U moet ik niet vragen, hoe
gij 't stelt... Frisch als eene duinroos, gelijk altijd.
TONE,

LENA.

-

Vleier !... Eene goede vangst, Tone ?

TONE.
Dat schikt nogal. Wij hadden meer kunnen hebben, indien wij verder gegaan waren. Dan, wij
vertrouwden het weer niet. Ik geloof, dat wij storm
gaan krijgen : het water is loodkleurig, en de meeuwen houden een leven, dat het iemand akelig maakt.
-

die de netten nevens hare deur heeft ofigehangen.
Gij deedt wel terug te keeren. Liever eene kleiner
winst, dan u roekeloos aan gevaren bloot te stellen....
Komt gij ?
DORA,

TONE.

--

Ik volg u.
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- Het eten wacht.
TONE. - Op 't oogenblik.
DORA.

DORA,

aan de deur. — Wat draalt gij ?
- Ik draal niet ; maar....

TONE.
LENA,

tot Tone. — Gij zijt vermoeid en hongerig...

Ga toch eten.
DORA. - Kom mee, Lena. Zoo gij buiten blijft, zie
ik hem in geen uur.

Gij meent..?

LENA.
TONE.

- Gij zoudt denken...?

terugkomende. — Ja, ik meen, ik denk... Het
springt immers in het oog ?
DORA,

TONE EN LENA.

- `vat ?

- Gij wilt veinzen met mij ?
TONE. - Ik verzeker u...

DORA.

DORA,

op verwijtenden loon. — Nogal !.. Ziedaar, het

is niet fraai... Beziet mij allebei... Beeldt gij u werkelijk in, dat ik altoos grijs haar en verwelkte wangen
gehad heb ?
LENA.

- Wat wilt gij zeggen ?

DORA.

- Ik wil zeggen, dat hij u bemint, en dat

gij hem niet ongenegen zijt.
TONE.
DORA.

Moeder !

- 0, loochent niet... Ik herhaal u, dat ik

ook jong geweest ben... Zoodat gij elkander liefhebt ?
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Is het een kwaad ?

DORA.
Misschien niet... Doch gij hebt ongelijk
het mij te willen verbergen... Indien ik er mij niet
mee bemoei, komt gij er nimmer door.
-

TONE.

-

Nimmer !

Hoort ik heb niets tegen uw huwelijk...
Gij zijt beiden visscherskinderen, beiden arm, en
diensvolgens hebt gij malkander niets te verwijten...
'k Zal er zelfs bijvoegen, dat ik u met vreugd een paar
zoude zien worden. (Tot Lena.) Ik ben in zekeren zin
uwe moeder en houd zooveel van u als van hem, gij
weet het.
DORA.

LENA.

-

Goede Dora !

Maar dat is niet genoeg... (Tot Lena.) Uw
vader zal wellicht niet zoo gemakkelijk toestemmen...
DORA.

-

TONE,

oftschietende. — Haar vader !.. Waarom niet ?

Omdat hij sedert eenigen tijd voor ons
niet meer is wat hij vroeger was... Omdat hij stilaan
DORA.

-

begint te vergeten, dat zonder mij...
Gij bedriegt u, Dora. Hij is voor u nog
altoos dezelfde; hij vergeet niets.
LENA.

-

DORA. — Ik weet wat ik zeg... Hij mijdt, vlucht
ons, wijl hij vreest... Kortom, wiji hij naar een schoonzoon uitziet, die geld heeft.

kwaad. — Naar een schoonzoon met geld !
Zoo ik 't wist... Hij kwame niet levend uit mijne handen, die schoonzoon...! Ik zou...
TONE,
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Wat zoudt gij ?... Hij is immers haar
DORA.
vader ?.. Hij is meester.
-

zijne vuist toonende. — Het zou mij niet
beletten hem eene les te geven... (Op zachteren toon.)
En gij gelooft, dat hij iemand in 't zicht heeft ?
TONE,

DORA.
LENA.

--

-

TONE.

-

1k vrees het.
En zoo ik niemand anders wil dan Tone ?
Ja, zoo zij niemand anders wil ?

DORA, tot Lena. — Dan zal hij u eene ongehoorzame
dochter noemen..
TONE.

-

LENA.

-

TONE,

Dat hij !.. Als zij mij slechts trouw blijft.
Kunt gij er aan twijfelen ?

tot Dora. — Gij hoort het ?

DORA, schouderophalende. — En waartoe zou het
dienen ?.. Tot uw beider verdriet... Neen, ik weet er
jets beters op... Ik zal met hem spreken.
LENA.

-

Zult gij ?... 0, dat is braaf !

TONE, korzel. — Ware het niet beter, dat ikzelf
hem te lijve ging?.. Ik ben van hem niet bang en
zou hem kunnen zeggen, doen verstaan, dat hij
ongelijk heeft,.. dat hij Lena niet mag dwingen.

Neen, neen... Gij zoudt alles bederven met
DORA.
uwe haastigheid; ik alleen moet hem pollen... Doch
vooraleer mijne aanvraag te doen... Is het wel zeker,
dat gij malkaar ernstig liefhebt?... Want zonder dat is
het niet noodig, dat ik den stap doe.
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TONE.
Ik ga naar 0ost-Indie, als zij met een
ander trouwt !
-

LENA. -- Ik zal het besterven, als Tone vertrekt!
DORA.
Goed ! Laat mij begaan. Wij zullen zien
wat hij in zijn schild voert, en zoo hij weigert... Maar
hopen wij, dat hij zal reden verstaan. (Lybaert verschijnt
op den achtergrond.) Juist, daar is hij!... Verwijdert u.
-

LENA.
'even !

Zeg hem, dat ik zonder Tone niet kan

-

En dat zijn rijke schoonzoon een eitje met
TONE.
mij zou to pellen hebben !
-

Weest gerust. (Tone en Lena af , in de but

DORA.
rechts.)

VIERDE TOONEEL.
DORA EN LYBAERT met een koffer, dien hij in eene der bootee
gaat leggen.

ter zijde. — Lena die met Tone binnengaat!... Ik heb den nagel op den kop geslagen. (Luid.)
Mijne dochter was hier ?
Daar hebben wij 't !... Hij brengt
DORA, ter zijde.
mij zelf op den weg. (Luid.) Zij was hier.
LYBAERT,

LYBAERT.
DORA.

-

LYBAERT.
DORA.

-

-

En zij gaat binnen, als ik kom ?

Ik heb Naar doen binnengaan.
Ik begrijp niet...
Ik wilde u alleen spreken.
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LYBAERT.

- Mij !. Ik luister. (Ter zijde.) Zij gaat

mij met haren jongen aari boord komen.
DORA.

- De kinderen beminnen elkaar.

ter zijde. — 't Lag mij in de leden. (Laid.)
Gij zult mis zijn.
LYBAERT,

DORA.

- Ik ben er zeker van.
- Des te erger !

LYBAERT.
DORA.

- Des te beter !
- Er kan niets van komen.

LYBAERT.
DORA.

- Zij moeten trouwen.

Moeten !... En wie zou
gram wordende.
mij kunnen dwingen, buurvrouw ?
LYBAERT,

DORA,

insgelijks. — Ik, buurman !

LYBAERT.
DORA.

- Gij !... Gij lacht er mee.

Ik spreek zeer ernstig.

LYBAERT. - Ik heb besloten Lena met een mijner
vrienden te doen trouwen.

DORA. - Is Tone uw vriend niet ?
LYBAERT. - Ja wet ; doch ik bedoel iemand anders.
DORA. - En ik heb beslist, dat gij dien iemand anders zult laten naar de maan loopen.
LYBAERT, sj5ottende.

Ik zou willen weten met

welk recht...
DORA.

- Gij wilt weten !... Ik ga 't u zeggen...

Toen uwe vrouw zaliger stierf, was Lena nauwelijks
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eenige maanden oud. Gij waart radeloos. Het was niet
alleen het verlies eener teedere vriendin, eener zorgvuldige huishoudster, dat u ter harte ging... Nog meer
betreurdet gij het afsterven van de brave moeder, wier
dood uwe arme kleine van alle verzorging beroofde, op
't oogenblik dat zij zoozeer verzorging noodig had. Gij
kwaamt tot mij en smeektet met tranen in de oogen, dat
ik mij der ongelukkige weeze zou ontfermen. Ikzelve
had het druk te dien tijde. Mijn goede man, uw makker,
lag ziek te bed, en ik zag mij genoodzaakt, bij mijn
huishouden, met spinnen den kost voor hem en mijn
kleinen Tone te verdienen. Nochtans nam ik met liefde
de verpleging van Leentje op mij en verzorgde het
wicht met meer zelfopoffering misschien, dan mijn
eigen kind.
Het lot ontnam haar eene teedre moeder,
Toen zij het meest een moeder noodig had.
Het was de wil van God, den Albehoeder,
Dat ik haar steun werd op des levens pad.
Om volgens plicht mijn take te beginnen,
Voor haar te zorgen, als een moeder placht,
Moest ik haar als mijn eigen kind beminnen...
Zeg, buurman, zeg, heb ik mijn plicht volbracht?

LYBAERT. Gij hoeft mij dat alles niet te herinneren. Ik ben er u immer dankbaar voor geweest en ben
het nog, ofschoon ik, van mijnen kant, mijn plicht

meen te hebben gedaan met u schadeloos te stellen...
Schadeloos stellen !... Meent gij, dat een
DORA.
liandvol gelds uwe schuld bij mij heeft afgedaan? 0,
-

314

DRAMATISCHE WERKEN.

gij bedriegt u... De zorgen, waarvan ik uwe Lena heb
omringd, de liefde, waarmede ik ze heb verpleegd, de
onrust, den kommer, welke ik mij om haar heb getroost,
die kunt gij mij niet vergelden, al waart gij zoo rijk als
de Koning.
LYBAERT, verlegen. — Nochtans...
DORA. - De kleine was teer en ziekelijk... Twintig
malen,voor het minst, hebben wij gevreeesd haar te verliezen. Hoevele dagen heb ik niet weenend, tusschen
hoop en vrees, aan hare zijde doorgebracht! Hoevele
nachten heb ik niet wakend en biddend bij haar wiegje
gezeten ! Wat al folteringen heb ik voor haar niet uitgestaan I... En gij meent, dat men dat alles met geld
kan betalen ?... Nogeens : gij bedriegt u. Vriendschap
en liefde kunnen alleen vriendschap en liefde beloonen.
Daarom hebben wij het recht ze van u en uwe dochter
te eischen... Daarom heb ik het recht u te zeggen, dat
Lena zoowel mijn kind is als het uwe, en dat ik niet
versta haar en mijn goeden Tone door u ongelukkig
te zien maken.
LYBAERT, aarzelende.
Ongelukkig !... Gij overdrijft. Het is onmogelijk, dat zij malkaar ernstig beminnen. Ik heb nooit iets aan mijne dochter bemerkt.
DORA. - Wij1 gij slechts aan geld denkt en in zake
van gevoel niet verder ziet, dan uw neus lang is.
LYBAERT, gemelijk. — Ik zie zoo goed als een ander.
DORA. - Het is gelijk ik zeg... Het meisje zoowel
als de jongen kunnen zonder elkaar niet leven.
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Maar... ik heb beloofd... Ik heb mijn

-

woord gegeven.
Gij zult uw woord terugnemen.

DORA.
LYBAERT.
DORA.

-

Ik kan niet ik ben een eerlijk man.
Zeg liever een baatzuchtig man !

LYBAERT.
Omdat ik mijne dochter een rijken
echtgenoot wil geven ?
-

Omdat gij uzelven een rijken schoonzoon
DORA.
wilt bezorgen !
-

LYBAERT, kwaad.

Buurvrouw !

DORA, de armen in de zijde. — Buurman !
LYBAERT.
zijt.
DORA.

-

-

Gij zijt!.. Ik wil niet zeggen wat gij,

Bedwing u niet... Zeg op : wat ben ik ?

LYBAERT.
Gij zijt... eene kwade, eene venijnige
tong, dat zijt gij !
-

DORA.

-

En gij zijt een ondankbare !

LYBAERT, woedend.

Gij zijt een vischwijf !

DORA, insgelijks. — En gij een oude dwaas !
LYBAERT. Dwaas !
DORA.

-

Vischwijf !
SAMEN.
Zoo'n leelijke verwijten
Mij in het aanzicht smijten!...'t Is waarlijk to gemeen !
Ik zou er wel om krijten,

Beyond ik mij alleen.
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VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGEN,

TONE

EN

LENA.

TONE, bij Dora. — Moeder, in 's hemels naam !..
LENA, bij Lybaert.
DORA.
heid zeg !

-

Vader !

Laat mij,jongen !.. Dat ik hem zijne zalig-

LYBAERT. Houd mij niet tegen, meisje !... Dat ik
haar op hare plaats zet !
-

DORA.

-

LYBAERT.

Die zelfzuchtige guit !
-

Dat slangenvel !

TONE, tot Dora. — Bedaar toch....
LENA, tot Lybaert — Bedenk...
DORA, tot Tone. — Weet gij wat hij wil doen?...
Lena aan Walter koppelen !
Aan Walter ! Wat hoor ik !

TONE.

LYBAERT, tot Lena. — Zij wil mij dwingen!.. Zij beweert, dat, gij willens of niet, met haren jongen moet
trouwen !
LENA.

-

Ha !.. Willens of niet !..

DORA, tot Tone. — Hij veracht u, wijl gij arm zijt !
TONE, tot Lybaert.
LENA.

-

Mij verachten, mij !

Tone !

TONE, dreigende. — Hij mag van geluk spreken, dat
hij uw vader is ; anders...
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Gij bedreigt hem! Gij durft hem

TONE. - Hij durft wel mijne moeder hoonen !
LENA. - Gij moet hem eerbiedigen !
TONE. - Hem eerbiedigen ? Ik lach hem uit!
LENA. - Dan kunt gij mij mee uitlachen!
TONE. - Gelijk gij verkiest !
DORA, tot Tone. — Laat hem zijne dochter houden... Dat hij er wel mee vare, met zijne dochter!
TONE. - Hij mag ze aan zijn haar binden!
LYBAERT, tot Lena. — Ik verbied u nog een enkel
woord met haren zoon te spreken !
LENA. - Ik wil hem niet meer bezien !.. Ons
uitlachen!
DORA, tot Lybaert en Lena. — En komt niet meer
af, afs gij hulp noodig hebt, hoort gij ?
LYBAERT. - Wij lieten ons liever door den Satan
helpen !
DoRA.

Gij bedriegers!

LYBAERT. -

Gij valschaards!

TONE, gereed om te vechten.
is te veel!
LYBAERT, ingelijks.
niet gezegd hebben !
LENA,

Valschaards !... Dat

Bedriegers !... Dat wil ik

Lybaert tegenhoudende. — I n 's hemels naam !
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Maak u niet meer kwaad bloed ! Zij verdienen
het niet.
Tone naar binnen dringende.
Genoeg,
jongen !.. Maak uwe handen niet aan hen vuil.. Zij
zijn het niet waard.
DORA,

SAMEN.
Zoo'n leelijke verwijten.
Mij in het aanzicht smijten, enz.

(Dora en Tone af.)
ZESDE TOONEEL.
LYBAERT

EN

LENA.

LYBAERT, met drift over het tooneel stappende. -- Bedriegers ! Wij, bedriegers ! Dat zal zij goed maken of..!
LENA, poogt hem to doers bedaren.
slecht ; doch..

't Is zeker

Slecht !.. Zeg, dat het afschuwelijk,
afgrijselijk is.. Ook... zij zal het goed maken, of de
duivel zal de kaars houden. Ik klaag haar aan bij het
gerecht, doe haar vastzetten met haren zoon, zoo
waar ik Lybaert heet !
LYBAERT.

LENA.

— Vergeet niet wat wij haar verschul-

digd zijn.
Wij zijn haar niets verschuldigd,,
LYBAERT.
hoegenaamd niets !
LENA. — Zij was mijne tweede moeder... Zonder
haar zou ik er wellicht niet meer zijn.
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Is het eene reden, om mij zulke schro
melijke dingen te verwijten ?...
LYBAERT.

Gij moet het haar vergeven... Zij meent
LENA.
het zoo kwaad niet, en... gij ook hebt haar zeer harde
woorden doen hooren...
-

LYBAERT, bedaarder. — Heb ik ?... Wel mogelijk...
Het was niet braaf van mij. (Weer gram.) Maar 't is
hare schuld... 't Is Om het even... Wat zij verlangt, zal nimmer geschieden. Nog liever zag ik u
geheel uw leven jonge dochter blijven, dan dat haar
zoon, haar onbeschofte zoon...
LENA,

bedeesd. — Ik bemin... (hernemende) beminde

hem.
Ik verbied u hem te beminnen, verbied
het ten stelligste... Mij beleedigen !... Neen, gij zult de
vrouw worden van Walter, den rijken Walter... Ziedaar
een jongen... Die zou mij niet bedreigen ; integendeel : hij zou voor mij door een vuur loopen... Ook
zal hij u hebben, al ware het alleen om haar van spijt
te doen bersten... (Van toon veranderende.) Maar 't is
tijd, dat ik mij naar de brik begeef. Haal mijn pijjakker.
LYBAERT.

LENA.

-

Gij wilt uitvaren ?

Haal mijn pijjakker, zeg ik !
LYBAERT, barsch.
(Lena of in de but links.) Ja, 't is waar, wij zijn haar
veel verschuldigd, en indien zij mij met zachtheici
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had aangesproken... Want ik wil eerst en vooral
mijne dochter gelukkig zien... Doch mij laten dwingen !... Nimmermeer !..
LENA, nit de but met den pijjakker. — Ziedaar uwen
pijjakker. (Terwij1 zij hem dien helfit aantrekken.) Vreest
gij niet, dat het weder zal omslaan?
LYBAERT. Waarom zou het omslaan ?
LENA.

-

Tone zegde daar straks...

LYBAERT, in de boot. — Tone !... Wat kent die van
het weer ? Een vlasbaard !... Een domkop !... (Hij
begint te wrikken.) Onthoud, dat ik u verbied aan hem
te denken, hem te woord te staan. (Hij verdwijnt langs

den linkerkant.)
ZEVENDE TOONEEL.
LENA, alleen.
LENA.
Niet meer aan hem denken! Ik zal mijn
best doen; (zuchtende) doch het zal weinig helpen...
En echter verdient hij, dat ik hem vergete. Hoe hij
ons heeft behandeld!... Vader en mij uitlachen
Het roept om wraak... Als ik 't wel bepeins, had
hij niet geheel ongelijk. Hij verdedigde zijne moeder,
en... ikzelve was niet zonder schuld. Bij dat al, zijn
wij gescheiden, voor altoos gescheiden. Ik ken vader :
hij zal zoo licht niet tot andere gevoelens komen ; en
daar Tone niet min koppig is, zie ik geene kans hen
met elkaar te verzoenen. Ongelukkige twist !... Hij
-
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veroordeelt mij 'tot St-Annaschappraai; want zeker,
wat ook gebeure, een ander dan Tone wil ik niet.
Hij alleen is de man,
Dien 'k minnen kan.
Zonder hem zou het leven
Geene vreugde mij geven,
En vond ik in de trouw
Slechts leed en rouw.
Hij alleen is de man,
Dien 'k minnen kan.
Moet ik Tone verliezen,
'k Wil geen andere kiezen;
In gezucht en getraan,
Kwijnt mijn bestaan.

(Met ongeduld, terwijl zij naar de but van Dora ziet.)
En zoo hij maar het minste berouw toonde!.. Doch
neen !.. Hij kan wel denken, dat ik nog hier ben en...
hij blijft binnen, acht het onnoodig zich to komen
verontschuldigen... 0, ik ben woedend ! Ik wenschte
voor 'k weet niet wat, dat ik mij op hem kon
wreken...
ACHTSTE TOONEEL.
DE VORIGE, WALTER,

besPottelijk gekleed.

bij 't opkomen.
Ik vind haar !.. Dat
valt mee. Welaan, toonen wij ons beminnelijk. (Luid.)
Hm ! Hm !
WALTER,

Walter ! Zijt gij het ? (Ter zijde). Die
komt net van pas.
LENA.

-

WALTER,

met zeer veel buigingen. — Ja, Lena, ik
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ben het, ik, uw onderdanige dienaar... 't Gaat wel ?...
Met mij ook... 1k dank u.
LENA.
niet bier.

-

Gij verlangt vader te spreken ?.. Hij is

Ik weet het... Ook is het niet voor
WALTER.
hem, dat ik kom ; integendeel.
-

LENA.

-

WALTER.
LENA.

-

WALTER.

Voor wien dan ?
-

Voor u.

Voor mij.
-

Voor u alleen.

Om u te zien, om uw antwoord te hooren,
Ben ik gekomen, o schoone maagd !
Uw zoet gelaat kon mijn ziele bekoren :
'k Voel mij voor u door de liefde geplaagd.
Mocht ik van u wederliefde verwerven,
Zaagt gij meewarig op mijn minnepijn,
Ik zou op aarde geen vreugde meer derven,
Ik zou de zaligste sterveling zijn.

naar de but van Dora blikkende. — Hoe ? Gij
-zoudt mij beminnen? (Ter zijde.) Wat spijt, dat
Tone het niet hoort !
LENA,

Of ik u bemin !... 'k Word als
WALTER.
razend, wanneer ik aan u peins... Ik kan er bijkans
niet meer van slapen... Het gaat zoo verre, dat ik
eten en drinken vergeet, uit louter verliefdheid. (Tone
-

opent het venster der but rechts.)
LENA, ter zijde. — Zie ik wel ? Tone aan 't venster !... Voortreffelijk
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ter zijde. — Zou ze mij nog niet bemin-

nelijk vinden ? Heb nochtans heel schoon gesproken. (Luid.) Gij zegt niets ?
LENA.
Wat wilt gij, dat ik u zeg?... Gij hebt u
tot vader gewend ?
-

WALTER. - 0, hij is met alles tevreden... Hij wil
u niet dwingen, doch zou met vreugd zijne toestemming geven... Ja, gij weet : ik heb drie schuiten en
twee huizen, vrij en onbelast.. Ik heb zes maanden te
Oostende gewoond,.. ken eene klad Fransch... En dan,
wij zijn vrienden, ik en uw vader, dikke vrienden...
LENA.
Gij houdt veel van hem,... zoudt u wel
wachten hem te beleedigen ?
-

Ik hem beleedigen ! Van mijn leven
niet ! Ik acht en eerbiedig hem... Ik zou mijn bloed
voor hem geven !.. Ik zou...
WALTER.

-

Dat is braaf van u, zeer braaf. Ook zal
ik u rechtuit bekennen, dat uw voorstel mij aangenaam is.
LENA.

-

WALTER.

Dus mag ik hopen ?

zeer luid.

Gij moogt... Vermits gij de vriend
van mijn vader zijt, dat gij hem acht en eerbiedigt..,
wil ik er rijpelijk over napeinzen.
LENA,

WALTER.

Dat 's juist... En als gij nagepeinsd

hebt ?...
LENA.-

Dan zullen wij zien... (Tone slaat het z'enster
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hard toe. Ter zijde.) Hij heeft mij gehoord; ik ben
gewroken ! (Af in hare woning.)
NEGENDE TOONEEL.
WALTER, alleen.
WALTER. - Zij laat mij hopen, geeft mij te verstaan, dat zij zal toestemmen... o Welke vreugd !...
Wat toch de kleeren doen! ! Ik wed, dat zij mij niet
half zoo beminnelijk zou gevonden hebben in mijn
visscherspak... En had ik dan mijne klad Fransch eens
kunnen gebruiken !.. Het zou nog wat anders geweest
zijn... Ze ware mij om den hals gevlogen, dat 's vast.
Zij schijnt mij niet ongenegen,
't Lieve meisje, dat is waar
'k Heb bijna haar woord gekregen,
'k Ben bijna van zessen klaar.
Maar spreidde ik mijn kundigheden
In het Fransch voor haar ten toon,
Zij schonk vast mij nog op heden
Hare poesle hand ten loon.
;

Wat zegde Lybaert mij, dat hij vreesde voor Tone
Zij heeft hem niet eens genoemd... Ik geloof het wel I
Hoe zoude zij hem noemen, wanneer een jonkman als.
ik zich aanbiedt? Het ware al te dwaas. Ook ben ik
niet vervaard van Tone. ik... Ik wilde, dat hij hier
ware : ik zou het hem vlak in zijn gezicht zeggen.
Want wat is hij toch, Tone? Een arme dompelaar ;
terwijl ik... 'k Ben een gezeten burger, een...
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TIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

TONE.

TONE, die onbemerkt genaderd is en de laatste woorden
Een zotskap !
.4eeft gehoord.

verschrikt. -- He ! Gij zegt ? (Ter zijde.)
Tone ! Wat wil hij ?
WALTER,

dreigende.
er jets tegen ?
TONE,

Ik zeg, een zotskap... Hebt gij

WALTER, ogende te glimlachen. — Toch niet...
Toch niet ; integendeel...
TONE.

- Anders... gij hebt maar te spreken.

WALTER.
TONE.

- Is immers maar lachmarkt!

- Gelijk gij wilt.

- Ik houd veel van lachtmarkt en van
2achmarkters.
WALTER.

TONE. - Des te beter... Gij houdt ook aan uw vel,
:niet waar ?
WALTER.
TONE.

Wat belieft ?

- Ik vraag, of gij ook aan uw vel houdt?

WALTER. - Of ik aan mijn...?... Zeker houd ik er
aan. (Ter zijde.) Welke vraag!
TONE,

met nadruk. — Dan zal ik u een raad geven.

WALTER.

Een raad ?
2L
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TONE.
Een vriendenraad... Ziet gij, Heer eigenaa• van schuiten ? Ik kan Beene visschers, die niet op
zee gaan, in mijn vaarwater verdragen.

WALTER.

--

Ha ! Gij kunt niet ?...

TONE.
Dat 's zoo'n zwak van mij... Ge moogt het
niet kwalijk nemen; doch moest gij veel op deze
kust laveeren...
-

WALTER.

-

Welnu ?

TONE.
Welnu... ik zou u misschien onaangename dingen doen.
--

WALTER.

-

Onaangename dingen !

TONE.
Ik zou mij niet kunnen weerhouden u, biJ
de eerste beste gelegenheid, in stukken te trekken...
--

WALTER, bevende.

Mij... in stukken... trekken..!

TONE.
Of u hals over kop in zee te dompelen, als
gij dat liever hebt.
-

WALTER, zich van hem verwijderende. — Sapperdeboeren !
TONE.
Dat zou u misschien niet bevallen, en
ikzelf zou er wellicht spijt van hebben, doch het
zou te laat zijn. Daarom... (Dreigende.) Gij hebt mij
verstaan, niet waar ?... Blijf uit mijn vaarwater, of...!
-

(Af langs den linker kant.)
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ELFDE TOONEEL.
WALTER alleen, Tone naziende.

Ik heb hem verstaan, dat 's juist;
WALTER.
rnaar... Wat heb ik hem in den weg gelegd? Zou
hij toch een boontje voor Lena te week hebben,
gelijk Lybaert meende. En al ware het, mag hij mij
daarom in stukken trekken of in zee smijten ?...
Wat kan ik er aan doen, dat zij mij beminnelijk
vindt en hem niet? Om het even, ik wil zijn raad
volgen... Zoodra ik met Lena getrouwd ben, ga ik
terug naar Oostende wonen. (Het dondert)... Daar...
onweder ! En de zee, die zoo hol staat... Wij gaan
een ergen storm hebben. Gelukkig dat mijne schuiten
binnen zijn... Mij in stukken trekken !.. 't Is, dat 'k
den kerel in staat ken zijn voornemen te volvoeren !

(Het onweder neemt toe.)
TWAALFDE TOONEEL.
DE VORIGE,

VISSCHERS

EN

VISSCHERSVROUWEN,

Koor.
De golven aan 't woeden
Bedreigen de ree
God spare de goeden,
Die zwalpen op •zee..!

— Een verschrikkelijk weder !
3 e VISSCHER. — Is er nog iemand buiten ?

WALTER.
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2 e VISSCHER.
Ie

—

Niemand !
Zijt gij er zeker van ?

VISSCHER. —

Wie zou buiten wezen ? Wij zijn
dezen morgen samen teruggekomen, dewijl wij voor
storm beducht waren ; en 't is niet te denken, dat
sedert een onzer zich roekeloos op zee heeft gewaagd.
2°

VISSCHER. —

WALTER. — Wat zegt gij ?... Ja wel... er is
iemand !... Als ik 't mij goed herinner, zegde hij mij,
dat hij op gindsche brik eene boodschap had.
ALLEN. —

Wie ?... Wie zegde dat ?

WALTER. —
ALLEN.

Lybaert !

Lybaert !

WALTER. — Zou
Ie

hij werkelijk gegaan zijn ?
Geen nood : de oude man is te

VISSCHER.

voorzichtig.
2e

VISSCHER.

1e

VISSCHER,

Waar is zijne boot ?

op de tweede boot wijzende. — Hier !

2 e VISSCHER. —
1e

VISSCHER. —

Dat is die van Tone !
Het is waar !

in zee blikkende. — Eene boot ! Ginds !...
Ik zie eene boot !
WALTER,

VISSCHERS. —

Het is die van Lybaert !

VISSCHERSVROUWEN. —

Arme Lybaert !
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DERTIENDE TOONEEL.
DE VORIGE,

LENA.

LENA, naar het strand snellende. — Vader I Mijn
ongelukkige vader !
l

e

VISSCHER.

LENA.

Hij is verloren !

Maar dat kan niet zijn !

VISSCHER.
bereiken.
2e

Hij kan onmogelijk het strand

LENA, handenwringend. — Mijne vrienden, zult gil
hem onder uwe oogen laten omkomen, zonder iets te
zijner redding te beproeven ?... Gij zijt jong en sterk :
gij kunt hem helpen !
1e

VISSCHER. -- Het ware zinneloos !

2e

VISSCHER. - Het ware den dood tarten

LENA, weenende tot Walter. — En gij, die u ziin
vriend noemdet, die voor hem zooveel wildet wagen ?
Zijn vriend !... Dat ben ik ;
WALTER, verlegen.
doch gijzeive moet begrijpen, dat ik nog minder clan
zij...

(op de Visschers wijzende.)

LENA.

- Ik bid, ik smeek u, bij al wat heilig is !

WALTER. - Het spijt mij grootelijks, maar... ik...
ik durf niet.
LENA. - Indien gij mij liefhebt !... Indien gij eenigen prijs stelt op mijne genegenheid !

330

DRAMATISCHE WERKEN.

Wat dat betreft, gij kunt wel denken,
dat ik er veel zou voor doen ; nochtans... het gevaar
is al te groot. (Zich tot de Visschers wendende.) Wil
iemand uwer het wagen... Ik ben rijk, ik zal hem ruim
beloonen. (De Visschers zwtj gen.)
WALTER.

—

wanhoibig. — o Groote God ! Geen hunner,
die medelijden met ons heeft !... Geen, die zich onzer
wil ontfermen
LENA,

VEERTIENDE

TOONEEL.

TONE, langs den linkerkant ; DORA, nit hare
woning. Het onweder woedt iii voile kracht.

DE VORIGEN,

TONE.

Gij bedriegt u, Lena !... Er is een !

—

ALLEN.

—

Tone !

Mijn zoon !... Wat wilt gij beginnen ?

DORA.
TONE.

—

Hem redden, moeder, of met hem ver-

gam !
DORA.

— Gij stort u nutteloos in het verderf.

Om het even ! Er zal niet gezegd vvorden,
TONE.
dat ik lafhartig heb geweigerd den ouden makker mijns
vaders bij te staan.
—

Gij hebt gelijk, mijn zoon !... Gij zijt een
DORA.
brave borst ! Gij moet het beproeven.
—

LENA.

—

Tone !... Dora !... 0, weest gezegend !

Doch alleen kan ik tegen die holle zee
niet opwerken. Laat zien : (tot de Visschers) wie zal
meegaan ?
TONE.

—
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- Ik, Tone, ik !

DORA.

- Neen, Lena, ik !... Ik ben sterker !
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TONE, tot de Visschers. — En gij zoudt het gedoogen ? Twee vrouwen zouden meer moed hebben dan
gij ?
DE VISSCHERS.

- Neen ! Neen ! Dat zal niet !

Wie wil mee ?

TONE.

DE VISSCHERS.
TONE.

- Ik !... Ik wil mee !

- Een slechts moet ik hebben... Kom, gij

Jaak. (Tone en de le V isscher in de boot.) Makkers, ik
beveel u Lena en mijne moeder !
LENA,

zich in de armen van Dora werpende.—Moeder !

DORA.

- Almachtige,sta hen bij ! (De boot verdwzjnt;

het onweder bedaart allengs).
VIJFTIENDE TOONEEL.
DE VORIGEN, ZONDER TONE.

2 e VISSCHER.

Zij zullen de boot van Lybaert

nooit bereiken !
WALTER.

- Ja toch... Zij naderen ze langzaam !

3 e VISSCHER.
DORA.

Inderdaad... Zij kunnen er bijkomen

- Laat ons bidden ! (Allen vallen op de knieen.)

Koor.
God, onze vader,
Red hen to gader,
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Blik gunstig op hen neer !
Zie onze tranen leken,
Verhoor ons needrig smeeken,
Blik gunstig neer,
Geef ons de vrienden weer !
God onze vader,
Red hen to gader,
Blik gunstig op hen neer !

3 e VISSCHER. — Zij zijn er ! God zij geloofd !
2 e VISSCHER. — Lybaert stapt over in hunne boot..

Roeien maar, jongens, roeien !
3 e VISSCHER. — Brave Tone !
ALLEN. — Brave Tone ! Brave Jaak !
3 e VISSCHER. — Nog eenige riemstreken !
2 e VISSCHER.

Eene lijn ! Eene lijn !

VISSCHER. — Hier ! (Men werbt de boot eene lijn
toe.) Zij hebben ze gevat ! Bijhalen nu ! (Men haalt bij
DORA. — Gered ! Zij zijn gered !
LENA. — Heb dank, o goede God !
ALLEN. — Hoerah ! Hoerah !

Koor..
0 vreugd, de makkers zijn gered, hoerah !
Wij zien hen wederom aan land, hoerah !
De goede God hoorde ons gebed, hoerah !
En bracht hen veilig aan het strand, hoerah !
Aan hem, aan hem zij lof en eer :
Hij schonk ons onze vrienden weer,
Hip, hip, hoerah !
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ZESTIENDE EN LAATSTE TOONEEL.
DE VORIGEN, LYBAERT, TONE EN DE

le

VISSCHER,

aan land stappende.
LYBAERT,

in de armen van Lena. — Lena !... Mijn

kind !
ALLEN. - Leve Tone !
LYBAERT. - Ja, leve Tone ! Zonder hem ware ik het
aas der visschen. (De Visschers omringen Tone en

Lybaert en wenschen hun geluk).
WALTER. - Geloof wel, vader Lybaert, dat ik
hartelijk deel neem in uwe redding... Ik ben uw
vriend, en ik zou voor u...
LYBAERT. - Ja, gij zijt mijn vriend, doch het is
gelukkig voor mij, dat ik nog andere vrienden heb.
(Met Lena bij Dora en Tone tredende.) Dora, zult gij
vergeten wat tusschen ons is voorgevallen ?
DORA. - Laat ons malkaar vergeven.
LYBAERT. - En wilt gij nog, dat uw zoon ook de
mijne worde ?
DORA. - Het is de vurigste wensch van mijn hart.

(Lybaert voert Lena bij Tone.)
WALTER. - En ik en mijne drie schuiten en mijne
twee huizen...?
LYBAERT. - Gij hebt niet to klagen... Zij zullen u
licht eene andere bruid bezorgen.
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Dat 's juist... (Ter zijde) 'k Heb er gestaan ! Bah ! Nu ten minste zal Tone mij niet meer in
stukken trekken, noch in zee werpen.
WALTER. -

Koor.
o Vreug.d, de makkers zijn gered, hberah !
Wij zien hen, enz.

(De gordijn valt.)
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