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SPELERS.
M. MORTELS, fabrikant.
KALLAERT, meestergast.
Peer RYFFELS, werkman.
BERTJE, zijn zoontje.
DRIOUX, bevelhebber der gendarmen.
Pastoor DIERIX.
VITAL, werkman.
BURNY, een kantoorklerk.
E. P. ALBERTUS, Redemptorist, (Bertje, Peer
Ryffels' zoontje, nu 28 j.).
Onderzoeksrechter.
Greffier.
JOHN, werkman,
M. HELMSTORS, geneesheer.
Gendarmen. - W erklieden.

Het Ie, 2e e~ 3e bedrijf spelen in eene groote
nijverheidsstad ; het 4e in het werkkabinet van
den miljoenair Kallaert, in Amerika.

Eerste Bedrijf:
WEGGEZONDEN.

Het tooneel verbeeldt een kantoor : eenen lessenaar,
4 stoelen en andere benoodigheden. - Twee deuren, eene
dubbele op den achtergrond, eene zijdeur links. - Kallaert
zit achier den lessenaar te schrijven.

Je TOONEEL.
KALLAERTr RYFFELS.

KALLAERT.

Zes en negen is vijftien, en acht is drij-en-twintig, en
vijf is acht-en-twintig... (Men klopt.) Binnen ! (Ryffels
binnen.)
RYFFELS.

Kallaert, ik moet rekenschap vragen over de beleedigende woorden, die gij van morgen aan mijn adres
stuurdet. Gij zijt een lafaard ! In plaats van dit aan mij
persoonlijk te zeggen, opdat ik u kon antwoorden
terstond ! Maar neen, gij wacht tot uw slachtoffer uit de
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't Scheelt maar zooveel !
KALLAERT (sfaat recht).

Kerel, pas op ! Bedenk dat ik uw overste ben - en
dat elke oneerbiedigheid jegens mij zwaar kan gestraft
worden.
RYFFELS.

Ik lach wat fijns met uw meesterschap, dat gij toch
maar met lontjes en strikjes en mouwiragerij hebt
verkregen. Maar dit zeg ik u, meestergast, ik die maar
een arme werkman en ben, maar toch zooveel eergevoel
bezit en zoo treffelijk ben als vele zoogezegde heerkens
die van andermans sigaren rooken en van andermans
centen pinten drinken ...
KALLAERT.

Ryffels, zoo ge voortgaat met mij zoo schimpend en
smadend toe te spreken, doe ik u aanstonds buiten het
bureel werpen !
RYFFELS.

Toch niet vooraleer gij mij gezegd hebbet : is het
waar of niet dat ik mijne vrouw en mijn zoontje te kort
doe, en dat ik mijn geld· naar de herbergen drage?
Hebt gij daar bewijzen van? Kunt ge die vuige lastertaal
staven?
KALLAERT

(spottend).

En waarom niet? Heb ik u verleden week, Zondag
acht dagen, laat in den avond, nit de "Groote Pint"
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den anderen. Zegt dat niet genoeg ? En owe vroow die
van morgen zoo plotseling iets krijgt, is dit niet te
wijten aan gebrek aan voedsel, dat gij haar weigert,
daar gij liever met owe centen naar de kroeg loopt ?
RYFFELS.

Ik wil me kalm houden, Kallaert ... Ja, gij hebt mij
dronken gezien, dien Zondag, doch waarom ? Wij
hadden in vriendenkring de benoeming van M. Lievyns,
den eere-voorzitter onzer maatschappij, tot ridder der
Leopoldsorde, gevierd. De wijn had niet ontbroken ; en
dat niet gewend zijnde, was hij naar 't hoofd gegaan ... is
het niet verstaanbaar dat ik wat aangeschoten was - en
wat erg zelfs ? En omdat gij een zolk geval voor handen
hebt, leidt gij daar zulke hatelijke beslissing oit af, en
aarzelt gij niet een onvoorzien ongelok, dat joist mijne
vroow treft, er mee in verbinding te stellen.
KALLAERT.

W el, waarom niet ? Is dat niet heel natourlijk ?
RYFFELS.

Spreek rechtoit : gij hebt wel weinig van beroerten
gehoord die personen, welke te weinig voedsel krijgen,
overvallen, maar wel veel van dikke, welgevolde opsmeerders ; die zijn daaraan onderhevig!
KALLAERT.

Dus, gij bekent dat owe vroow weinig voedsel krijgt,
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kan halen?
RYFFELS.

N een, ik zeg enkel dit : mijne vrouw ontbreekt nietst
en zij kan zoowel als een ander door die kwaal worden
aan:gegrepen ; maar gij, bij voorbeeld, Kallaert, gij, die
eet en drinkt God-sta-mij-bij, gij zoudt wel eer zoo 'n
geval kunnen ontmoeten ... Maar gij hebt het recht niet
mij van zulke hatelijke uithongering, noch zulk laf
vaderschap te verdenken ! Gij zijt mijn meester op de
fabriek, maar in mijne huiselijke aangelegenheden hebt
gij niets te zien. Hoort ge dat?
KALLAERT.

Zoo! ... Als oude kennis van uwe vrouw, - ge weett
Fietjen heeft altijd in mijne buurt gewoond, - mag ik
toch ook wel naar haren toestand vernemen ?
RYFFELS.

Uw opmerkzaamheid doet mij geen plezier! lk weet
het - en ik heb het reeds onclervonden - dat claar
weeral een list en schuinsche steek onder schuilt ...
(Komt nader.) Of zeg, meent ge dat ik niet weet dat gi]
mij haat ? dat gij mij geerne van de fabriek zouclt
wegzenden, mij broodeloos stellen, mij en mijne familie
ten hongerdoocl verwijzen?
KALLAERT.

Ah, ah, van langs om schooner! Ik u haten? Wat
moet ik mij aan een armen drommel als u gelegen
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dan, zou ik u haten ?
RYFFELS.

Fietjen heeft mij alles verteld, eenige weken na ons
huwelijk, hoe gij 't al plat geloopen hebt om met haar
te verkeeren. Maar gij mocht krakende, gele schoentjes
dragen, en broekskens naar de laatste snee, ge mocht
sigaren rooken dat de goede geur alleen u bedwelmde,
ge mocht een paar vijffrankstukken per maand meer
verdienen dan ik, toch had ze liever mij, dien ze wist
werkzaam te zijn, neerstig, die heur kon en zou gelukkig
maken.
KALLAERT.

En dit hadde ik niet gekunnen?
RYFFELS.

Toch niet met het paar vijffrankstukken, dat ge elke
maand meer verdiendet ! Geld brengt 't geluk niet bij.
Iedereen kende uw gesteltenis al: slaafsch en kruipend
voor den patroon, overmatig-streng en stuursch jegens
het werkvolk. Dubbele gezichten zijn een slechte
spiegel om de gevoetens van 't hart te toetsen ; daarom
verkoos Fietjen mij boven u, en zij heeft er wel mee
gevaren ! En omdat ik gelukkig ben, omdat het huwelijksheil geen oogenblik tot nu toe sinds die acht jaren
van mijn nederig dak week, daarom, Kallaert, benijdt
ge ons en haat gij mij, en gij zoekt listen om ons geluk
te vergruizen !
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En 't zal zoo zijn ook, Ryffels ! Wel ja, ik haat u, en
benijd uw geluk: Uwe vrouw moest de mijne zijn, zij
heeft niet gewild : des te erger voor u en voor haar....
Ryffels, ik zal er voor zorgen dat het uw laatste dag zij
heden dien ge in 't werkhuis hebt doorgebracht !
RYFFELS.

Gij zijt er toe in staat, Kallaert, valsch en laf en
haatdragend als ge zijt! Maar we zullen zien of de
patroon ook zoo weinig menschlievend hert zal betoonen als zijn eerste mouwvager en sleepdrager! Neen
neen, hij zal mij niet wegzenden, toch nu niet, nu mij
alle bestaanmiddelen onttrokken zijn, door de ziekte
mijner vrouw. Verleden week, gisteren nog hadde
't mij niet kunnen schelen; wie twee armen aan 't lijf
heeft, vindt overal zijn brood. Maar nu, nu.... neen,
God ! dat mag niet.
KALLAERT.

En 'tis juist vandaag, juist nu, dat ge weg moet en weg
zult! Uw doorloopen van dezen morgen is een groote
reden, die overweldigend zal werken op M. Mortels ;
want gij weet hoe erg hij gesteld is op dit punt van
stiptheid in zijne fabriek !
RYFFELS.

Oh, ik weet niet wat mij weerhoudt u den vuigen
gorgel tusschen mijne vuisten ten pletten te drukken!
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Morgen is de patroon hier, vandaag is hij aan het
trouwfeest zijner nicht. Ik moet dus wachten tot morgen ... (Men hoort een air ken jluiten in de nevenzaal.). Ei,
daar is hij tach!. Hij zal tach nag niet thuis zijn van het
feest? (Mortels binnen: schoone kleeding, hoogen hoed,
wat scheef op 't hoojd, witte gilet, zwarte redingote. Hij is
zichtbaar b.eschonken.)
RYFFELS,

(tot Kallaert.)

Pas op, zoo ge uw tong te ver roert !.

ne

TOONEEL.

MORTELS, KALLAERT, RYFFELS

(doet zijne klak af)

KALLAERT.

Ah, dag, mijnheer! Het feest is reeds gedaan?
RYFFELS,

(mommelt ter zijde.)

De vleier!
MORTELS.

Oh neen, ... uiterst goed gesteld! Goed geeten, goed
gedronken ... Ik had iets vergeten, eene surprise voor de
trouwers, die zullen gaan vertrekken, en ben ze komen
halen. Ik moet nag terug ...
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Mijnheer, gij zult mij nochtans eenige oogenblikken
voor eene allerbelangrijkste kwestie moeten afstaan.
MoRTELs.

Oh, les affaires aujourd' hui? Tra Ia Ia! goed voor
morgen ... Ik moet bet zelf bekennen : mijn hoofd staat
er niet toe ...
KALLAERT.

Mijnheer, gij hebt steeds op de grootste stiptheid
aangedrongen in de fabriek. Gij wilt dat uwe werklieden
arbeiden naar gij hen betaalt.
MoRTELs.

Zeker, zeker .... Is er misschien iets niet in den haak?
Arrangeer bet dan maar ... Kallaert... arrangeer bet
maar ...
KALLAERT.

Deze werkman hier,Ryffels,heeft dezen morgen zonder
toelating de fabriek verlaten voor meer dan een uur!
MORTELS.

Oh, Ia Ia! Da's erg! Da's erg! En waar zijn, kameraad?
RYFFELS.

Och, mijnheer, men kwam mij berichten dat mijne
vrouw, Fietjen, plotseling door eene beroerte overvallen
was. Gij begrijpt, die schok, die plotselinge ontroering
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deed mij paal en wet over 't hoofd zien. Gij waart
afwezig, mijnheer, en de meestergast had mij stellig de
toelating geweigerd : hij haat mij zoo !
MORTELS.

Nu ja, laat inij gerust, h6? We zullen dat wel arrangeeren... Kallaert, sluit de bureelen en de fabriek :
't werkvolk mag er uitscheiden.
KALLAERT.

Maar, mijnheer, dat verdient toch eene straf! Dat
mag zoo niet worden gelaten !
MORTELS.

Och, 'nen frank boete! (wit heen).
KALLAERT

(houdt hem terug.)

Maar, mijnheer, begrijp dan toch: door zijne oppassendheid was de werkman Ryffels steeds een goed
voorbeeld voor al de anderen. Maar nu, zijn betreurlijk
gedrag kan aanstekelijk werken. Begrijpt ge dat de
werklieden het gauw in den neus zouden hebben dat,
zulk zwaar feit ongestraft blijvend, het klaar is dat de
patroon zijn volk niet kan missen, en niemand durft
wegzenden? 't Ware gauw volop gedaan met ons
gezag!
MoRTELS.

Kan zijn... Drifaut de caractere is nooit te prijzen ...
Hewel, straf hem ...
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Ik heb twee werklieden doen verwittigen die getuigen
waren van zijn doorloopen. Ik wil dat gij zelf hunne
getuigenis hooret.
MORTELS.

Niet noodig, niet noodig !... 'k Heb 'niet veel tijd •.•
Het hal zal gaan beginnen .. .
KALLAERT

(aj.)

Een minuutj_e maar ..•

111e TOONEEL.
RYFFELS 1 MORTELS.

RYFFELS.

Mijnheer, gij moet mij dat vergeven .•• Zend mij niet
weg- 't ware mijn dood, de dood van mijne vrouw en
mijn klein Bertje.
MORTELS.

Ah, ah, 't smakelijk dineetje! Lekkere oesters! Heerlijke truffels! Eerste klas van wijn ..• Nu, nu, Kallaert,
gaat dat nog lang duren?
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Mijnheer, gij moet mij dat vergeven ... Denk aan uwe
echtgenoote, onze brave mevrouw, die stellig zulk
onrecht niet dulden zou ...
MORTELS.

,Mijne vrouw? Ah, die zit haar thans een eerste buiksken
op te gieten. Ze heeft 'n tandjen dat lotert naar
'n oesterken mee 'nen beker rijnschen wijn .•• Geen
gemeene bucht, ook •.• Dat moet ge eens eten, beste ..•
(Kallaert binnen met twee werklieden.)

IVe TOONEEL.
MORTELS 1 RYFFELS 1 KALLAERT 1 WERKLIEDEN.

MORTELS.

Ah, eindelijk !.•• Trek het kart, hoar!
KALLAERT.

Gij, Vital, hebt gij van morgen Peer Ryffels hier
over 't hekken der fabriek niet zien klauteren?
VITAL.

Stellig, ja, mijnheer Kallaert •.•
MORTELS.

Gij ook, beste?

-14DE ANDERE.

Zeker, mijnheer ...
MORTELS.

Alles in orde ... kort en goed, geen dija'ut de caractere.
Ryffels, van morgen af geenen voet meer in mijn werkhuis ...
RYFFELS

(biddend).

Mijnheer ... mijnheer ... bedenk wat ge -doet !... De
winter grijnst ons aan ... Kom op uw noodlottig besluit
terug ... Red eene gansche familie, die anders stellig
van gebrek moet omkomen ... Vergeef me; dan zal ik
u zegenen, dan zal mijne vrouw, dan zal mijn zoontje
voor u bij den Heer ook om vergeving roepen ... En
God verstoot den onschuldige niet .. • 't Is waar, ik
misdeed; maar die oogenblik... die plotselinge slag:
'' Ryffels, uwe vrouw heeft slechts weinige uren meer
te' leven!" - uwe vrouw, die ge dien morgen nog
bloeiend van gezondheid achterliet L Oh, mijnheer!
Ik smeek u, ik bezweer u... in name uwer echtgenoote,
onze goede mevrouw, in l}ame van uw dochtertje, dat
den ouderdom van mijn klein Bertje. omtrent komt ...
zend mij ~iet weg... Veroordeel ons niet tot den hongerdood, ... doem ons niet ten bedelstave! Bedelen,schooien,
ik, Ryffels!... ik!... Oh, liever... liever...
MoRTELs.

Nu, nu geen comedie, als 't u belieft... Hoeveel moet
ge hebben? N eem, hier is twintig frank.

-15RYFFELS

Ik ben een werkman,
zijn heden Donderdag,
aan twee frank en half
hebben, geen cent meer

(ajwerend).

mijnheer, geen bedelaar! Wij
ik heb dus vier dagen gewerkt
daags .•. Ik moet dus tien frank
noch min !

MORTELS.

Zoo, man? Uw fierheid staat u slecht! Daar is uw
loon, twee stukken ... En steek het u op !.•.
RYFFELS

(bitter).

Dank u, mijnheer ; nu hoeft mijne vrouw ten minste
op weldadigheidskosten niet begraven te worden, en
wellicht houd ik nog een schamel stuk brood over voor
mij en mijn zoontje !
MORTELS.

Kallaert, nu is 't genoeg. .. Sluit de bureelen en de
fabriek. .• Binnen een half uur ben -ik hier terug om
mijne beste kleeren uit te spelen en te verwisselen tegen
weekdaagsche, zie dat tegen dan alles in orde zij ... En
gij, Ryffels, hebt hier gedaan met zingen, hoort ge !
(Af)
RYFFELS

God zal

d~n

(roept hem na).

onschuldige wreken !...
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TOONEEL.

RYFFELS 1 KA.LLAERT 1 WERKLIEDEN.

KALLAERT.

Gij durft uwen patroon dan nog bedreigen? Gij spreekt
van u te wreken ? Gij hebt het gehoord, niet waar,
mannen?
RYFFELS.

Zwijg, gij, lasteraar! Valschaard, lage kruiper !.••
KALLAERT.

Ha, ha, ha ! De leeuw ontwaakt !
RYFFELS

(woest opspringend).

0 terg mij niet ! Ik bid u, terg mij niet, want ik zou
ongelukken doen... Ik gevoel het, ik zou u tegen mijne
borst, in mijne armen ten pletten drukken ..• (Vat hem
bij de keel). Zwijg, spot niet. .• (Laat hem los, drukt de
handen tegen 't hoojd.) Mijn hoofd is op hoi .•• mijn
zinnen verdwalen ••• ik word zot ••• zot! Mijn arme
vrouw ••• mijn zoontje !... 0, Kallaert, wees gevloekt,
rampzalige! De Heer zal u met zijn wrekenden arm
treffen •.• Oh !... (Loopt het bureel uit.)

-17VIe TOONEEL.
KALLAERT, WERKLIEDEN.

KALLAERT.

Jongens, die man word stellig zinneloos! Het zou mij
niet verwonderen zoo hij eens aardige toeren uitstak
tegen den patroon. Wi j zullen er moeten op waken.
VITAL.

Ja, en die bedreigingen schijnen veel te

b~teekenen

!

KALLAERT.

't Is juist dat... N u, jongens, moogt ge naar huis
gaan. Onze brave patroon laat het toe. Gij zult de
anderen verwittigen.
DE WERKLIEDEN.

Goeden avond, M. Kallaert.
KALLAERT.

Goeden avond, Vital, Dees .... (Af.)

VIIeTOONEEL.
KALLAERT

(alleen).

Ah, ik zegevier ! Die duivelsche Mortels, ik begon al
stillekens a;m 't welgelukken van mijn plan te wanhopen ... Ah, ah, Ryffels, gij moest in mijnen weg loopen!
2
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Mortels, tusschen ons ! Gij zijt dronken- gij zijt mijn
man ! Een dolksteek in 't hart - en al de schatten, die
duizenden die hier in het brandkoffer opgestapeld liggen,
zijn aan mij ! Lang genoeg was ik de slaaf der grooten,
ik wil op mijne beurt eens rijk wezen ... zelfs ten koste
eener misdaad! De guldens eens aan mij, vlucht ik naar
Amerika, het goudland, sticht er eene groote weverij .•.
allengskens aan verhef ik mij op de maatchappelijke
ladder, en de arme paria van heden zal weldra de
bloem zijn van de Amerikaansche "high-live". O, zoet
is de hoop, zoet lacht de toekomst mij tegen ! Aan mij
de rijkdommen, aan mij ! ... (Laat zich lachend op een
stoel vallen.)

Tweede Bedrijf:
GEVANGEN.

Een arme, maar zindelijke werkmanskamer in het huis
van Peer Ryffels. Bloempotten op de venster. - Dien
morgen is de vrouw van Peer Wyffels begraven. Hij komt
van het kerkhof terug met Bertje, zijn achtjarig zoontje1
heiden op hun zondagsch.

Je TOONEEL.
RYFFELS, BERTJE.

BERTJE

(vreugdig,

nai~j).

0, vader, wat heb ik plezier gehad met al die vanen
en die zangen !. . . Maar toch, onze pastoor zong zoo
aardig ; niet schoon, he, vader ?••• En dan in dien hof,
dien grooten hof ! Al die kruisen en steenen en bloemen
en kronen, veel schooner dan ik al aan 't Lieve-Vrouwken
heb gegeven, en veel grooter ook, o ja ! ... Dat was daar
schoon, he, vader ? en groot ! Daar had ik willen
blijven, voor altijd blijven, en er spelen met mijne
kameraadjes !...

-20RYFFELS

(eenen traan uit het oog pinkend).

Arm knaapje, het weet niet wat het zegt !. .. Het
begrijpt niet wat het zoo argeloos wenscht!. .. (Tot zijn
zoontje.) Zoudt gij uw vader dan willen verlaten,
Bertje ?...
BERTJE ( omhelst hem).
0, neen, vader, gij zoudt bij mij blijven wonen in dat
huisje, midden in den hof. ..
RYFFELS

(huiverend).

0, het beenderhuisje !...
BERTJE.

En moeder ook !... (Ziet opeens zijnen vader aan.) Maar
vader, waarom was moeder niet bij ons, in dien grooten
hof ? Zij zag ook zoo geerne bloemen ... Zie, vader, al
die bloempotten hier op het venster zijn door haar
opgekweekt ; 't waren zoo heel kleine scheutjes die zij
van Mie-Trees, de gebuurvrouw, gekregen had ... En ik
mocht ze alle dagen water geven ... Maar toch, vader,
waar is moeder heen ?.. . 't Is al zoo lang dat ik haar
zag, o zoo lang! ... Geen kus meer bij 't in-bedje-leggen,
geen liedje meer om mij in slaap te wiegen, niets meer,
niets... En dan schrei ik ; ik schreide gisteren avpnd
lang, heel lang - ik weet niet hoe lang ...
RYFFELS.

Moeder is weg, Bertje; moeder is gelukkiger dan gij
straks in dien hof !
BERTJE.

Is zij ook in eenen hof?

-:nRYFFELS.
0, ja, Bertje, een hof vol schoone bloemen en kronen ;
daar kent men geen tranen, daar zingt men zoo zoet,
zoo hemelsch zoet !. ..
BERTJE.

O, 'k wilde dat ik bij moeder ware! ... Maar boor eens,
vader, wat lawijd !
RYFFELS.
Inderdaad, een heele troep menschen, zoudt ge
zeggen, die tot hier naderen. ;. (Kijkt door 't venster.)
Wel zie, 't zijn gendarmen, en al volk er rond .•. Hoor
ze roepen en tieren! Zij hebben er werk mee ..• Kijk,
kijk, hemel ! Kallaert is van voren aan -en hij wijst
mijn huis met den vinger !... Zij hebben inderdaad den
stap op naar bier! ... God, ik heb toch niets misdreven ?••.
(De deur wordt geopend, Drioux binnen met twee gendarmen, dan Kallaert. Men hoort het volk t·oepen :
Hoe-oe-oe !)

ne

TOONEEL.

DE VORIGEN, KALLAERT, DRIOUX, 2 GENDARMEN, later
DE PASTOOR.

KALLAERT (wijst Ryffels aan).
Heer Bevelhebber, dit is de persoon dien de onder-
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zoeksrechter heeft bevolen v66r hem te brengen. (Gaat
achteraan staan.)
DRIOUX

(treedt nader).

Man, gelief mij te volgen !
RYFFELS

(verschrikt).

Mijnheer, mag ik de reden kennen van uw zonderling
optreden? Waarheen voert ge mij?
DRIOUX.

Gij wordt beschuldigd van moord op uwen gewezen
patroon, M. Mortels, en ik ben gelast u v66r den heer
onderzoeksrechter te brengen.
RYFFELS

(achteruitwijkend).

Een moordenaar ? Ik, Peer Ryffels, een moordenaar ?... Komaan, heeren, gij schertst !
DRIOUX.

Zoo ge onschuldig zijt zal de rechter niet lang talmen
u in vrijheid te stellen. Het onderzoek zal alles uitwijzen... In uw eigen voordeel raad ik u aan niet veel
tegen te stribbelen : met of zonder geweld, moet ik toch
mijnen plicht vervullen... Mannen, maakt u van hem
meester. (De gendarmen naderen. Ryffels zet zich in
tegenweer. -De pastoor is binnen gekomen, ongemerkt, en
ziet alles af)
RYFFELS.

Halt! nadert niet !... Wie mii aan 't lijf raakt, is een

-23man des doods ! Ik wil niet gehouden worden voor een
moordenaar! Wat, Peer Ryffels zou gebonden en
beticht van moord door de straten gesleept worden ? •.•
Van mij a£, zeg ik u, of ik sla uwe ellendige koppen in
gruis ...
BERTJE

(laat zich aan zijnen vader hangen).

Vader, vader, ga niet heen ! laat mij niet alleen ! Ik
ben benauwd !
RYFFELS.

N een, levend zal men Ryffels onschuldig de gevangenis niet insleuren ... Het koste mij het Ieven ... Ik
kan niet ...

III" TOONEEL.
DE VORIGEN 1 PASTOOR DIERIX.

DE PASTOOR

(legt de hand op Peer's schouder).

En toch zult ge, Peer... Ge moet, jongen ! Anders
handelen ware uwe schuld bekennen !
RYFFELS

(treurig).

Wat, gij ook, mijnheer de pastoor, gij twijfelt aan
mij? ... O, God! o God! (Duikt het gezicht in de handen.)
DE PASTOOR.

Neen, Peer, ,ik twijfel niet ; ik weet al te wei dat aile
gevoel van haat en wrok in uwe diep-christene ziel
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onbekend is. En al verwees. het menschelijk gerecht u
ter dood, toch zal ik voor God en mijn geweten overtuigd blijven van uwe onschuld. Neen, Peer, gij kunt
geen moordenaar zijn !.. . Maar toch dient gij u aan de
wet te onderwerpen. W ellicht zal ook de rechter alras
uwe onschuld ondervinden.- Volg mijnen raad, Peer,
en ga mee met de mann en der wet. .•
RYFFFLS.

Ik kan niet, mijnheer de Pastoor... Het oordeel der
menschen is zoo licht !
DE PASTOOR.

Het oordeel Gods gaat hoven dit der menschen!
RYFFELS.

Maar mijn zoontje, mijnheer, mijn Bertje ?••• Watzou
er van hem geworden, zoo ik eens uit de gevangenis
niet weer kwam ?
DE PASTOOR.

Peer, ik neem Bertje t<;>t mijnen beschermeling aan;
wees zonder vaar of vrees voor zijne toekomst... Zijt ge
nu gerust gesteld ?
RYFFELS.

Dank, heer Pastoor, dank! .•. Vaarwel, mijn Bertje!
BERTIE

(klampt zich aan hem).

Vader, ga niet weg !... Blij(bij mij ..•
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Mijnheer de Pastoor, leid het in de achterkamer. dit
zal mij het afscheid toch wat Iichter maken !
DE PASTOOR.

Kom, Bertje, kom !... (neemt het bij de hand en gaat de
deur uit. Bertje roept gedurig: " Vader, vader I Bij vader
zijn I " De deur valt achter hen dicht.)
DRIOUX.

N u is het lang genoeg getalmd. .. Mannen,· doet uwen
plicht !...
RYFFELS.

Ik verzet er mij niet meer tegen ; ik gee£ mij in de
handen der goddelijke Voorzienigheid !... (Ziende dat de
gendarmen hem willen boeien.) o,· neen, dat niet! o,
heer bevelhebber, sleur mij niet gebonden als een
booswicht ter gevangenis ! Ik beloof u geen stap tot
ontvluchting te wagen ; ik ·gee£ u daarop mijn woord,
en het woord van Peer Ryffels is, alhoewel hij niet rijk
is, door geen goud te breken !
DRIOUX

In dat geval stem ik toe. Vooruit, mannen ! (Wijl zij
ajgaan, murmelt hij.) Neen, zulke man kan geen misdadiger zijn ! Ofwel is hij onschuldig, ofwel is hij een
doortrapte schurk, een meester in 't veinzen ... (Tot
Kallaert). Mijnheer, ik dank u voor uwe bereidwilligheid ... (Allen at, Ryffels laat 't hoojd op de borst hangen;
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schouder).

IV• TOONEEL.
KALLAERT, DE PASTOOR, BERTJE.

DE PASTOOR.

Kallaert, juicht gij nu over den val, over den ondergang van uw slachtoffer? Gij ontrooft hem zijne eer,
zijne vrijheid, zijn leven ; zijt gij nog niet tevreden ?
eischt gij meer t ... Wilt gij, na de moeder op 't kerkhof
gebracht te hebben, na den vader in de gevangenis te
hebben gestooten, wilt gij nu nog het leven van zijn
kind? ...
KALLAERT ( wijkt

verschrikt achteruit).

Wat komt gij razen, oude?
DE PASTOO~

(onverstoorbaar kalm).

Huichel maar, ik weet alles : ik weet door hem zelven,
hoe snood gij Ryffels zijn werk deedt ontzeggen, ik
weet ook hoe laf gij uwen patroon vermoord hebt
en bestolen ...
KALLAERT

(verbleekend).

Hoe weet ge dat ?... Dringt uw blik dan door d.e
muren?
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Gods' raadsbesluiten zijn ondoordringbaar.,. Gij ziet
het, ik heb u in mijne macht : een woord van mij, en
Ryffels is vrij en gij neemt zijne plaats in de gevangenis in, om die wellicht nooit meer te verlaten ... Doch,
dat woord ...
KALLAERT

(angstig).

Dat woord, heer pastoor ?....
DE PASTOOR.

Zal mijn mond niet uitbrengen ... Maar zwijg, juich
niet te vroeg : dat woord zult gij zelf laten hooren.
KALLAERT

(verwonderd).

Ik begrijp u niet...
DE PASTOOR.

Luister dan : ik aileen bezit uw geheim ; als herder
mijner kudde, moet ik voor het heil van al mijne schapen
zorgen. Aldus, zult ge mij hier op staanden voet een
briefje onderteekenen, dat ik straks in huis heb opgemaakt, en waarin gij u als eenige dader aangeeft en
waardoor Ryffels seffens zou losgelaten worden.
KALLAERT

(verschrikt).

Maar... dat is mijn eigen aan de galge teekenen ... Dat
kunt ge van mij niet vergen, heer pastoor ...
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Gij laat mij niet uitspreken, Kallaert: ik heb u gezegd
dat ik voor het heil van al mijn schapen J;IlOet zorgen !
Zoo ge dus vrijwillig uwe schuld belijdt, beloof ik
u niet eer dit briefje der Wet in handen te geven dan
nadat ik weet of gis, dat gij behouden aan wal zijt
gestapt in Amerika, - want waar zoudt ge anders heen
vluchten?- Dan zijt gij niet gered; het Amerikaansch
gouvernement mag u opzoeken · op 't verzoek van
't Belgisch, en u dan uitleveren. Het zal dus aan u
slechts liggen u veilig te ve-rbergen t6tdat de misdaad
ietwat vergeten zij. - Dit alles zeg ik u in uw eigen
voordeel, en tot heil van den armen Ryffels ! De Beer
vergeve mij zoo ik door die handelwijze niet zijnen Wil
volvoere ; ik doe alles om de eeuwige, zelfde leuze :
" voor 't geluk mijner kudde! " Teeken nu, Kallaert. (Kallaert teekent.) Goed, vertrek nu ten spoedigste ;
morgen vaart de "Vaderland" te Antwerpen af naar
New-York. Scheep daar in, en moge God u de noodige
gevoelens tot een innig berouw verleenen !...
KALLAERT.

Ik zal het doen, heer pastoor ... Maar spaar mij, spaar
mij toch ... (Af)
DE PASTOOR.

Kom nu, Bertje, kind. En vergeet t'avond dien man
in uwe gebedekens niet... (Terzijde.) Zoo teri minste zal
in zijn kleirr hoofdeken de christelijke stelregel rijpen :
vergeet en vergeef ! Arme kleine !...

Derde Bedrijf:

ONSOHULDIG EN VRIJ.

Het kabinet van den onderzoeksrechter: deze zit er met
zijnen greffier, heiden in toga.-Ze zijn aan 't schrijven. Dan
klinkt de reekier met de bel j de deurwaarder komt voor.

Je TOONEEL.
0NDERZOEKSRECHTER 1 GREFFIER, DEURWAARDER.

0NDERZOEKSRECHTER.

Deurwaarder, dat de gevange'ne Ryffels binnenkome!
(Deurwaarder buigt, af)

ne

TOONEEL.

0NDERZOEKSRECHTER 1 GREFFIER.

0NDERZOEKSRECHTER.

Ik wil nog eens zien of dien man geen bekentenis te
ontlokken is ...

-30GREFFIER.

Aardig! Aile schijn is tegen hem... Neen, ik ben
overtuigd dat hij de echte dader is. En toch .loochent
hij, en dat met zooveel vuur, zooveel overtuiging, dat
hij mij zelven reeds meermalen aan 't twijfelen bracht en
dat ik onwillekeurig dacht: "Ofwel is die man onplichtig, ofwel is hij doortrapte comediant !.. " (Deurwaarder
binnen met Ryffels en eenen gendarm, die achte;aan blijjt
staan; Ryffels wordt midden 't tooneel geplaatst, v66r den
onderzoeksrechter. Hem zijn de hantlen gebonden. De Deurwaarder gaat heen.)

Ille TOONEEL.
0NDERZOEKSRECHTER, GREFFIER, RYFFELS, GENDARM.

0NDERZOEKSRECHTER.

Ryffels, volherdt gij in uw loochenen?
RYFFELS

(verhejt het hoojd.)

Mijnheer, ik ben onschuldig, ik verzeker bet u !
0NDERZOEKSRECHTER.

Ongelukkige! Meent gij bet gerecbt'daarmee in zijnen
loop te stuiten? Meent gij uwe straf daarmee te verlicbten ?... Het tegendeel zal waarbeid zijn, man! Gij
scbijnt met ons den spot te drijven! Opgepast, opdat
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v66r mij verscheent wist ge niets te verklaren dan : "Ik
ben onplichtig!"
RYFFELS.

Het is zoo, mijnheer! Ik heb geen schuld aan de
dood van mijn ouden patroon ! Ik durf het u zweren!...
0NDERZOEKSRECHTER.

Och kom, man, zulke liedjes zijn hier afgezongen!
Meent gij dat wij ons daardoor laten verschalken ?... Oh,
oh, zoo dwaas niet !.. . Elk der beschuldigden, die daar
v66r u op den stoel zat, en allen die er na u plaats
zullen nemen, spreken niet anders dan het woord :
" Onplichtig" uit !... Maar, in 's Hemels naam, gee£ dan
tach eens bewijzen !... Maar neen, dat kunt ge niet !....
komaan biecht rechtuit, Ryffels: hebt gij, in bijzijn
van getuigen uw gewezen patroon den beer Mortels,
niet bedreigd u te wreken over uwe wegzending ?
RYFFELS.

Inderdaad !... Maar wat zegt een mensch al niet in
oogenblikken van eerste verslagenheid ?... Dat was ...
0NDERZOEKSRECHTER.

Genoeg !... Greffier, gij hebt 't gehoord !... - Zoo, dat
ge uw eigene woorden voor ijdele munt aanneemt?
RYFFELS.

Mijnheer, ik gevoel het : ik ben in het net gegleden,
dat men sluw voor mij gespannen heeft !.... Ik ben moe
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Ik heb mijnen patroon vennoord!... Doe met mij wat gij
wilt, maar vraag niet verder... dring niet aan. .. want...
Oh! (Drukt de handen aan 't hoojd.)
0NDERZOEKSRECHTER (blij opspringend.)
Dus, Ryffels, gij bekent? Gij bekent ?...
RYFFELS (onverschillig).
Ja, ja, al wat ge wilt ... Wat scheelt mij nog het !event
nu het kostbaarste, het eenige goed dat een arme op
aarde bezit, mijne eer en faam, mij ontstolen is? ...
0NDERZOEKSRECHTER (juichend).
Goed, goed !... Greffier, opteekenen ! opteekenen t
Ha, eindelijk! 't Heeft tijd en moeite genoeg gekost
ook !... (terzijde) Hulde aan mij, die hem behendig de
bekentenis heb ontfutseld ! Eene reden te meer voor de
plaats van procureur! - (De Deurwaarder binnen).

IVe TOONEEL.
De vorigen, DEURWAARDER.

DEURWAARDER (zacht tot den Onderzoeksrechter).
Heer Onderzoeksrechter, daar is een priester die u
wenscht te spreken!... Hij zegt belangrijke onthullingen
te doen te hebben nopens de zaak Ryffels ...
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Zoo ?... - Gendarm, leid den gevangene in de kamer
hiernaast en wacht daar op mijne bevelen !... (Ry.ffels en
gendarm af) En gij, deurwaarder, laat dien priester
binnen. (Deurwaarder af)

veTQONEEL.
0NDERZOEKSRECHTER 1 GREFFIER.

0NDERZOEKSRECHTER.

Ha, ha ! Greffier, we mogen het een gelukkigen dag
noemen! Die zaak zal algauw geJdonken zijn !... Ob, ik
dacbt bet wei den waren plicbtige voor handen te
bebben !.,.
GREFFIER.

Verschoon mij, beer onderzoeksrecbter, in uw gedacbt
niet te deelen ! Ondanks die bekentenis, volbard ik met
aan dien man zijne onscbuld te gelooven !...
0NDERZOEKSRECHTER.

Maar gij zijt gek, greffier ! Nu nog twijfelen ! ...
(Deurwaarder met den pastoor binnen, deurwaarder terug
weg.)

3
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De vorigen,

PASTOOR.

PASTOOR.

Dag, heeren !...
0NDERZOEKSRECHTER.

Eerweerde heer, ... Gij hebt, zegt ge, belangrijke onhullingen te doen, no pens de zaak Ryffels?. .. Gelief u te
zetten !. .. (pastoor zet·zich.)
PASTOOR.

Inderdaad, mijnheer, onthullingen van het allergrootste belang en voor hem en voor het gerecht!
0NDERZOEKSRECHTER.

Eerweerde heer, laat mij u vooraf zeggen dat de
beschuldigde daar juist, twee minuten geleden, volledige
bekentenissen heeft afgelegd !
PASTOOR

(rzj'st recht.)

Maar mijnheer !. .. Dat is niet waar toch? Heeft die
man bekend ?... N een, neen, hij is onschuldig... totaal
onschuldig ...
0NDERZOEKSRECHTER.

Och kom !... Hebt ge bewijzen?

-35PASTOOR.

Een onfaalbaar bewijs! Een briefje door den echten
moordenaar onderteekend !
O~DERZOEKSRECHTER.

Maar, dat is onmogelijk. .. Hoe legt gij het dan uit,
dat Ryffels volledig schuld bekent ?... Neen, neen,
eerwaarde, gij hebt u om den tuin laten leiden !. .. PASTOOR.

Heer Onderzoeksrecht-er, laat mij u de heele zaak
uitleggen en wat nu voor u een raadsel is, zal weldra
opgeklaard zijn. Luister: het kon zoo omstreeks middernacht zijn, denzelfden nacht dat de heer Mortels
vermoord werd. Ik was bij eenen stervende geroepen en
keerde nu huiswaarts, al voorbij de fabriek.
0KDERZOEKSRECHTER.

Greffier, neem wel nota van dat verhaal !
DE PASTOOR.

Toen ik nog een tiental stappen van de fabriek af
was, zag ik eenen man het hoofd door de poort steken en
achterdochtig de straat rechts en links inblikken. Dan,
traag, steeds wantrouwig, kwam hij buiten, sloot de
deur achter hem en verwijderde zich met rasse
schreden .... Ik had een vermoeden - hoewel ik nooit
aan iets zoo schrikkelijks dacht! - De man ging een
gazlanteern voorbij, en in die vale klaarte herkende ik
hem: 'twas ...
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't Was? Wie was het?
DE PASTOOR.

Kallaert ! De meestergast uit de fabriek !....
0NDERZOEKSRECHTER.

Hij ?.... Maar dat is onmogelijk, eerweerde! Gij hebt
u stellig bedrogen !... Zulk een trouw bediende, die de
belangen zijns meesters uit der herte waarnam, die met
het valle vertrouwen zijns patroons vereerd was !...
N een, neen !. .. Ik geloof er niets van !...
DE PASTOOR.

Uwe zienswijze zal wellicht veranderen, heer Onderzoeksrechter, als ik u verklaar dat Kallaert mij persoonlijk zijne misdaad bekend heeft, en dat hij het is die
het briefje onderteekende, dat ik in mijn bezit heb.
0NDERZOEKSRECHTER.

Nu begrijp ik er niets meer van!. .. Men moet waarlijk
bekennen dat alles schijn is in de wereld en verre van
zijn!... Maar, eerweerde, waarom hebt gij den plichtige
dan aan 't gerecht niet overgeleverd ?
DE PASTOOR.

Gij zult mij ras begrijpen, heer Onderzoeksrechter.
Hoewel zelf zeker dat Ryffels onschuldig was en overtuigd dat Kallaert de moord had bedreven, kon ik hem
niet doen aanhouden, daar ik geen enkel bewijs bezat, ·
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gerecht zoo ras niet voor klinkende munt aan !...
Daarom verzon ik het plan Kallaert het gezegde
briefken te doen teekenen en hem dan drij weken tijds
te geven om naar Amerika te vluchten! Ik mocht het
eene schaap mijner kudde niet opofferen om het andere
te redden, nu vooral dat Kallaert zich zoo rouwmoedig
jegens mij aanstelde !. .. Thans zijn de drij weken om en
ik wil Ryffels op vrijen voet doen stellen !. ...
0NDERZOEKSRECHTER.

Eerweerde, hebt gij het briefken bij u?
PASTOOR

(haalt het uit).

Hier is het, heer Onderzoeksrechter. (deze ziet het na.)
0NDERZOEKSRECHTER.

'tIs in regel, Eerweerde, en reken op mij om Ryffels
zoo ras mogelijk recht te doen wedervaren!- Ik had wel
gehoopt door de vlijt, \Vaarmee ik die zaak onderzocht,
de plaats van procureur te verdienen, die komt open te
vallen, doch ik mag het levensgeluk van dien armen
man niet opofferen voor mijne tijdelijke belangen !
N een, dat wil ik niet! Het ware mij voor eeuwig eene
gewetenswroeging !
DE PASTOOR.

Heer onderzoeksrechter, gij zijt een braaf man, en
stellig zal de Heer u zegenen !
0NDERZOEKSRECHTER.

Eerweerde, ik doe slechts mijnen plicht !. ..

-38DE PASTOOR.

Voor 't laatst, mijnheer, zou ik dien armen Ryffels
niet eenige woorden mogen toespreken ... alleen? ... Ik
name geerne de taak op mij hem het heilzame nieuws
te konden ...
0NDERZOEKSRECHTER.

Aan uw verlangen zal voldaan worden, Eerweerde.
(Hij belt. Deurwaarder binnen.) Deurwaarder, doe
Ryffels binnenkomen !. .. (Deurwaarder aj.) Uw wensch
is billijk, eerweerde heer : gij zijt het die den man van
't gevang reddet, aan u ook de eer hem eerst de blijde
tijding te boodschappen !. .. Kom, greffier !..•
DE PASTOOR.

Dank, heeren ! En tot weerziens ..• (Beiden aj, links j
Ryffels op, rechts. Hij bli;jt beschaamd aan de deur
staan.)

VIle TOONEEL.
DE PASTOOR, RYFFELS.

RYFFELS

(traag).

Mijnheer de Pastoor, gij wilt mij nog komen bezoeken ? mij opbeuren, misschien ?•. • (De Pastoor nadert
hem j hij wijkt achteruit.) Neen, neen, blijf daar: verf
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Bezoedel o niet door de aanraking eens moordenaars !...
DE PASTOOR.

Maar, Ryffels, owe zinnen verdwalen ! Gij weet wel
dat gij'onplichtig zijt !...
RYFFELS.

Ha, ha !. .. Onplichtig !... Wat baat het dat in ons
beider hart de overtoiging mijner onschold hoist,. als
overal het tegendeel mij tegenbonst? Wat baat het
vrijgesproken te worden, zoo voor eeowig de blaam en
de schande van... in 't kot gezeten te hebben voor
moord ... voor moord ... mijn vroeger zoo eerlijken naam
bezwaddert ?...
DE PASTOOR.

En daarom hebt gij bekend?
RYFFELS.

Welno, ja! Ik heb bekend! Ik heb mijnen patroon
vermoord! Wat scheelt mij wat ze met mij aanvangen?
In honnen geest staat het vast en onwederroepelijk dat
ik aileen de ware plichtige ben ! Wat scheelt het mij
of zi j mi j. voor eeuwig in eene duistere eel te verhongeren
zetten ?...
DE PASTOOR.

En ik die u joist owe invrijheidstelling kom konden,
Ryffels·!

--40RYFFELS

(bitter).

0, mijnheer de Pastoor, 't is niet schoon nog te
willen schertsen in mijn droeven toestand !
DE PASTOOR.

Ik scherts niet, Ryffels, hoegenaamd niet! Ik herhaal:
ge zijt vrij ! totaal vrij !... Uwe zaak komt geklonken te
worden tusschen den heer onderzoeksrechter en mij !
Morgen zal uwe invrijheidstelling geteekend worden!...
RYFFELS.

Denkt ge 't?
DE PASTOOR.

Meer ; ik ben er zeker van !... Ik alleen bezat het
middel tot uwe invrijheidstelling ... eene bekentenis van
den waren moordenaar ...
RYFFELS.

Kallaert, niet waar ? (De priester antwoordt niet.)
DE PASTOOR.

Ge zijt vrij, err gij vliegt niet juichend op ? De poorten
ontsluiten zich, en gij jubelt niet ?
RYFFELS

(hoojdschuddend).

Jubelen? juichen ?... Neen! Alhoewel vrij, word ik
bij velen mijner medeburgers als schuldig aanzien.
0, ik durf hen onder de oogen niet meer komen !...
Neen, neen, geene vrijheid! Ik blijf hier, ik wil hier
.
sterven !...

-
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DE PASTOOR.

Gij misprijst dan Gods edelste gave, de vrijheid, die
u zoo op eens teruggeschonken wordt ?
RYFFELS.

Ja, ik verstoot ze !... Hier blijf ik ! Hier wil ik
sterven!...
DE PASTOOR.

En uw zoon?
RYFFELS.

Mijn zoon! mijn Bertje!... 0, mijnheer de Pastoor,
wat ijselijke gedachte doet gij losschieten en ontstaan iri
mijn hart... Mijn Bertje !. .. 0, het is hij juist die mij het
meest de ziel verscheurt ! Wie weet of hi j later niet
blozen zal voor zijnen vader? Op hem zal eeuwig de vlek
zijns vaders rusten ! Voor eeuwig is zijn naam onteerd,
voor altijd zijn rein voorhoofd bezoedeld !
DE PASTOOR.

En gij weigert de ineerherstelling ? Het is uwe
schuld dan dat de schande op het hoofd uws zoons
rust! Hoe, gij zoudt er aan denken uw rein leven te
slijten, in dat huis, door alle eerlijk man misprezen,
veracht, gevreesd ?...
RYFFELS.

Gij hebt gelijk, mijnheer de Pastoor, daar kan ik
niet blijven, niet blijven ... liever heel mijn leven de
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aarde ronddolen... Ja, ja, ik clank u, ik aanveercl :
ik wil de ruimte, de wijclte !. .. - Maar toch, hier in
deze stad blijven, kan ik evenmin : oh, ik zonke door
den grond van schaamte, telkens mijne medeburgers
den blik op mij lieten wegen !... N een, neen, hier weg !
ik moet hier weg !...
DE PASTOOR.

Och kom, Peer, dat zijn inbeeldingen, jongen! Na de
eerste dagen zal dat slijten !
RYFFELS.

Neen, neen, mijnheer de Pastoor! Wees zoo goed ...
leen mij vijf hondercl frank. .. leenen slechts ... Daarmee
reis ik naar 't Westland, naar Am erika.
DE PASTOOR.

Om ginder een nieuw leven van werken en zwoeging
te gaan beginnen ?
RYFFELS.

AI gelijk de Heer het van mij vergt, zoo ik maar
vrank het hoofd mag verheffen ....
DE PASTOOR

(nadenkend.)

Dat ware nog het beste middel, ... ja.. En Amerika is
groot genoeg opdat Ryffels en Kallaert elkaar eensdaags
op hunnen weg niet vinden... (Tot Ryffels.) Ik stem toe,
ik leen u de vijfhonderd frank, doch wil er geen kwijtschrift van, opdat men ze nooit van u terugvordere ...
(schrijjt een briejje.) Neem, Peer, ga daarmee bij mijnen
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Antwerpen, die mijne gelden in bewaring heeft ; die
zal u de 500 frank geven ...
RYFFELS

(drukt den Pastoor hartstochtelzjk de hand).

O, dank, mijnheer, dank ! Ge redt mij het leven,
want eer en faam gaan mij hoven 't leven, hoven de
vrijheid!... Ik volg uwen raad; de Heer zegene u om
uwe goedheid, mijnheer !
DE PJ\STOOR

(ontroerd).

N u, nu, Ryffels, dat is zoo erg niet... Zorg maar eerst
voor uwe veiligheid ... Hier hebt ge geld voor den trein
(geejt het.)
RYFFELS.

En mijn zoon, mijnheer, mijn Bertje ?
DE PASTOOR.

Blijft bij mij .. Vrees niet, ik zal voor zijne toekomst
zorgen en hem een eerlijken weg door 't leven banen ...
RYFFELS.

0, mijnheer de Pastoor, ik ben beschaamd voor zoovee! goedheid ... Gij zijt een engel... Dank, dank !.. ..
DE PASTOOR.

Peer, ga nude laatste uren in uwe eel doorbrengen!
RYFFELS

(vertrekkend).

Vaarwel, mijnheer de Pastoor, en dat God u zegene!
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elkaar nooit terug. Vaarwel (af)

VI• TOONEEL.
DE PASTOOR

(alleen.)

Vertrek, ongelukkige banneling! De zegen des Heeren
vergezelle u op al uwe wegen !.. God ! misdeed ik niet
met den waren plichtige te laten ontsnappen, met hem
der rechtveerdige straf niet over te leveren ?... Vergeef
mij, Heer, zoo ik misdeed, doch ik handelde voor het
welzijn der mij toevertrouwde schapen ... Ik wil niet
morren tegen 's Heeren raadsbesluiten... Ik zal Ryffels'
zoon opvoeden, van hem den man maken, de fierheid
zijns vaders, een weldoener der menschheid ! God zal
dit mijn werk zegenen om wille der weldaden die ik
den vader bewees !.. ..

Vierde Bedrijf :

LOONTJE OlVI ZIJN BOONTJE.

Het tooneel verbeeldt eene prachtig bemeubelde werkkamer : lessenaar, tajel, stoelen. - op het oogenblik dal
de gordijn opgaat, ligt Kallaert achteloos op eene sofa
uitgestrekt... Het is twintig jaar later, en hij is vreeselijk
verouderd: grijze haren en bakkebaarden. - Hij ontwaakt
uit een lichten sluimer en kijkt verschrikt een oogenblik in
't ronde ... Daarna staat hij recht.

Je TOONEEL.
KALLAERT

(alleen.)

Oef! Wat nare droom!.. God dank, dat 't maar een
droom en was... eene schim uit 't verieden ... Het klamme
zweet perelt er van op mijn voorhoofd ... Een moordenaar wilde in mijn bureel dringen- een dolk bedreigde
mijne borst, - ik voelde de punt... toen ik ontwaakte ...
Juist als over twintig jaar... Doch, weg, die schim!
weg!.. Ik wil er niet meer aan denken... (Valt op eenen
stoel bij de tajel j drukt het hoofd tusschen de handen.)
Wonder! Gedurig zweeft de gedachtenis aan ... aan
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bloedige vizioen als een spookgestalte v66r mij weer
op ... Ik zie de werkelijkheid terug, die droeve werkelijkheid : den patroon, badend in zijn bloed, rochelend,
mijnen dolk in 't herte geplant; ik.. de moordenaar, v66r
den lessenaar geknield, af en toe pakjes bankbiljetten
en stapels goud in mijnen reiszak doende verdwijnen ... Ik
boor nog die stem, die doodsche stem, door doodsreutel
beklemd : " Kallaert... moordenaar !.. God zal u vinden !.. " God zal u vinden !.. Is er een God ?.. Die vraag
stelde ik mijn hopeloos geweten gedurende twintig
lange jaren ; ik heb gezocht, overal, gestadig, om eenige
zekerheid te verkrijgen ; doch op mijne levensbane
stootte ik overal op God terug ... Het minste plantje, bet
kleinste vogeltje, bet smalste vlietje erkenden eenen
God, en wezen Hem mij aan .... En ik, hoe geerne ik
ook had geroepen : " N een, er is geen God ! " moest
de knie buigen en stamelen in nederigheid van aanbidding : " Ja, er is een God !. .. " En sedert twintig
jaar drukt een loodzwaar pak op mijn geweten, bier,
op mijn bert... En nooit heb ik dit pak durven
toevertrouwen aan eenen priester... nooit !. .. Ik hadde
wei gewild, doch 'k en durfde niet... de schrik voor de
policie, voor 't gevang deden mij bet geheim der biecht
vergeten. - Maar dit is lang geleden, heel lang is 't al
dat ik bet niet meer gewaagd en heb ... Jaren vervloden,
en weldra zal bet uur slaan dat ik, in plaats van v66r
den stoel van Bermhertigheid, v66r den stoel der
Rechtveerdigheid zal staan !...
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KALLAERT 1 BURNY

BuRNY

(binnen).

(legt een pak brieven neer).

Mylord, hier is de morgenbriefwisseling !..•
KALLAERT.

Goed, Burny ...
BURNY.

Geen bevelen te geven, mylord ?
KALLAERT.

Als ik uwe diensten van noode heb, zal ik u roepen ...
Laat mij alleen ... (Burny af)

III• TOONEEL.
KALLAERT

(alleen. -

Vervolgt).

Ik word oud, mijne haren zijn grijs, ik ben versleten
door overmatig werken ... waarom? om mij een fortuin
te vergaren, een steeds grooter en grooter fortuin, mij,
die noch kind noch ken en heb !... (Staat op, leunt op de
tajel.) Ik heb gewerkt, gezwoegd, gestreden tegen
't noodlot: en eindelijk, na jarenlang vruchteloos pogen,
heeft Fortuna haar rad tot mij gekeerd ... Van eenvoudig
opziener in de spinnerij Harmson, klom ik - steeds
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over twee jaar aileen meester werd door bet overlijden
van M. Harmson ... Het geluk is voor mij geweest ...
(Wrijjt zich over 't voorhoofd.) Mijn voorhoofd gloeit,
wijl heel mijn lijf bibbert van de koorts ... Ik ben ziek,
ik ben levensmoe !... Neen, bet leven is voor mij
't leven niet meer weerd ; 'k ben rijk, 'k ben geeerd
heel New-York door; en toch befeef ik geen enkelen
plezierigen, gelukkigen stond. Ik ga gebukt onder dien
zwaren last, die mij sinds twintig lange jaren bet herte
beknelt ... 0, kon ik ten prijze van al mijne rijkdommen
mijn vroegeren zielesvrede terugkoopen !. .. Ik ben moe
gedronken aan den levensbeker ; 'k heb de stem des
gewetens willen smoren in 't klingelen der glazen en
't woelige feestgedruisch, die stem, die mij immer
toeriep : " Kallaert... moordenaar !. .. God zal u vinden !. .. '' En nu, nu, 'k gevoel bet, heeft God mij
gevonden. Ik heb bet voorgevoel dat er iets ergs, iets
buitengewoons gaat voorvallen, binnen kort, heden nog
misschien, iets dat voor mij een noodlottigen aftoop
moet hebben... Een andere ook heeft mij geen ruste
meer gelaten : 't is die Ryffels, dien ik in mijne plaats
in 't gevang stiet ! Ik had goed te zeggen tot mijn
zelven dat de pastoor hem wel verlost had door dit
briefje van mijne hand, 't baatte niet ! Ik schrikte voor
zijn lot, zijne toekomst : zonder brood, zonder werk,
zonder huis noch vriend, met een eenig zoontje !... Ik
droomde hen in ellende te zien omkomen... O, Ryffels,
kon ik uwe vergiffenis afbidden. .. doch bet is te laat !
te laat !... (Hij vall in vertwijjeling, het hoofd tusschen de
hamlen. Dan 1ZCf eene poos, komt John binnengeslopen,
omzichtig j hij grijnslacht als hij Kallaert bemerkt en balt
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dreigend de vuisten tot hem. Hzj maakt gerucht dat Kallaert
opkzjkt en verschrikt opspringt.)

IVe TOONEEL.
JOHN, KALLAERT.

KALLAERT.

Hoe zijt gij hier binnengeraakt ? Heb ik dan geen
bedienden meer om u te doen aanmelden ?
JOHN.

Ah, ah, om mij op de straat te doen werpen, zeker!
Neen, ik heb gedulclig gewacht tot ik de kans schoon
had om hier ongemerkt binnen te sluipen... En nu
tusschen ons, mylord !
KALLAERT.

Wat wilt gij van mij? Gij weet wei dat ik met u geen
zaken heb af te doen !
JOHN.

Dan heb ik er met u ! Gij hebt mij weggestuurcl :
waarom ? De meestergast zei het mij niet. Ik wil weten
waarom ...
KALLAERT.

Gij zijt dronken geweest, hebt opstand gemaakt tegen
4
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zei, daar gij het wel beter wist dan hij zelf.
JOHN.

Maar ik was dronken, ik ...
KALLAERT.

Ge zult het dan nuchter bekoopen ...
JOHN.

Ach, mijnheer, bedenk wat ge doet : ik heb eene
:vrouw en vier kleine kinderen, ik ben de ee_nige broodwinner. Wilt ge ons allen ten bedelstave doemen ?
Oh neen, niet waar? Vergeef het mij, mijnheer, maar
wees verzekerd het zal niet meer gebeuren.
KALLAERT.

Als ik eens 'n woord heb gesproken, kan niemand
het mij doen terugnemen. Ga! (Zet ziclz weer v66r zijnen
lessenaar.)
JOHN.

't Is goed, - ik zal gaan. Den vloek over u, die de
schuld onzer ellende zult zijn! Ik ga,- doch eer tw~e
uren verloopen zijn, behoor ik tot de levenden niet
meer... Juich dan, hertelooze kerel, ge hebt een nieuw
slachtoffer gemaakt... maar dit zweer ik: het zal uw
laatste zijn ! (Haalt eenen revolver ttit en schiet.)
KALLAERT

(valt).

A_ch God ! Getroffen !... H ulp, hulp !... {Bttrny en
Ryffels op, wijl John wegz,lucht.)

-51V• TOONEEL.
KALLAERT, BURNY 1 RYFFELS.

BURNY.

Wat is er, wat is er, mylord ?... Ah, die man, die
schoten! God, 'n moord !. .. Werkman, verzorg mylord;
ik, ik loop den moordenaar achterna. (Aj, roepend :)
Houdt den moordenaar !

VI• TOONEEL.
KALLAERT, RYFFELS.

RYFFELS.

Wacht, mylord, dat ik u hier neerlegge. (Neemt hem
in zijne armen en legt hem op de soja.) Zie zoo ? Ligt ge
gemakkelijk ?
MLLAERT.

0 ja, mijn vriend. Ik dank u innig ... Gij zijt heel
goed ... Waarom bekommert gij u aldus om mij?
RYFFELS.

Eerstens, mylord, gij zijt mijn evenmensch, tweedens,
ge lijdt: ik kan u ter hulpe komen, en ik zou het niet
doen? Derdens, ge zijt mijn Patroon !
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Uw patroon, dien gij niet eens kendet, die u zelfs
niet kent. Welke reden mag u aanzetten uwen patroon,
dieu nooit eenig vriendschapsbewijs betoonen kon, zulk
goed hart toe te dragen ?
RYFFELS.

Welke reden, mylord? De dankbaarheid: gij laat
mij in uwe werkhuizen geld verdienen, gij onderhoudt
mij .het Ieven ; hoort dit leven u dan niet ganschelijk
toe? En zoo ik u bijsta, in pla<1-ts van u, blij om uw
.ongeluk, den rug toe te keeren, lijk anderen wellicht
doen zouden, dan zien zij hunnen plicht over 't hoofd,en ik, ik vervul hem, noch min noch meer.
KALLAERT.

Werkman, onder uw linnen kiel klopt een edel hart l
RYFFELS.

N een, mylord, 't is eer een hart dat geleden heeft en
dus heel goed het lijden van anderen beseft ; dat in zijn
eigen wonden dat heilmiddel van andermans · kwalen
weet te vinden.
KALLAERT.

Gij zijt geen Amerikaan, werkman ?
RYFFELS

(aarzelend).

N een, mylord, ik ben ... landverhuizer... ik ben ...
KALLAERT.

Franschman ?.•. Duitscher ?...
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N een, Vlaming !
KALLAERT.

Gij zijt Vlaming, gij !...
RYFFELS.

Ja, ik dank er God om geen type te zijn dezer
Amerikaansche werkersbevolking, die immer in 't nadeel
huns patroons zijn, - die opgekweekt worden in haat
tegen de · meerdere en wier hert gelijk is aan een
zuurdeesem, die immer opgaat van wrok tegen den
patroon!...
KALLAERT.

Zoo is 't... Maar God, wat lijd ik !... Haal toch eenen
dokter... dat hij dien kogel uit de wonde hale ... (Burny
binnen gansch bezweet.)

VlleTOONEEL.
KALLAERT, RYFFELS, BURNY.

BURNY.

Wij hebben hem, mylord ... hij zit reeds achter de
grendels, straks komt de policie een onderzoek instellen...
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Goed, doch haal nu eerst eenen geneesheer... dokter
Helmstors ...
BURNY.

Ik loop, ik vlieg, mylord !... (Af)

VIlle TOONEEL.
KALLAERT, RYFFELS.

KALLAERT

(tot zich zelven.)

Hemel! hoe mijn droom zoo gauw bewaarheid werd!
De illuzie der menschen is meer de werkelijkheid nabij
dan zij het zich zelven voorstellen !... Maar ach, wat
gloeiende pijn !... Ach !... (Valt als in zwijm.)
RYFFELS.

Maar, wat is dat ?... Tach niet dood zeker? Neen,
zijn hart klopt nog... 't Is slechts eene voorbijgaande
bezwijming~ .. 't Zal niets zijn ... (Komt mijmerend naar
voren.)
·
Maar waarom tach voel ik mij aa11gezet om dien
mensch zooveel goed te bewijzen ? Ik weet niet, maar
eene onwederstreefbare kracht voert mij tot hem, min in
een heftigen trok omdat hij mijn patroon is, dan in een
bovenmenschelijk gevoel dat mij aanzet om hem alle
goed te bewijzen, - hem en oak al de anderen, -
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Zoovele jaren zijn heengegaan sedert mijn vrijwillig
ballingschap. Mijn zoon, wat is er van u geworden?
Heeft pastoor Dierix zijn woorcl gehouden? 0 ja, dat
zal hij wel ! En gij, Kallaert, die mij zoo haattet, waar
toeft gij thans, waar sleept ge uwe ziele in 't angstig
gewetens-wroegen? Leeft ge nog? Hebt ge wel berouw ?... Niets- ik weet niets !... niets !... Ik ben een
arme banneling maar - een doode ....
KALLAERT

(in zwijm, raaskalt).

Weg! Weg !. .. gij schim!.. Er is een God! Hewel ja,
er is een God, maar ga weg !...
RYFFELS.

Hemel, hij raaskalt ... Wat zonderlinge taal ! Het
wordt mij bang om 't herte ?
KALLAERT.

Ah, ah !.. Ik ben toch rijk, schatrijk? Miljoenair!
Miljoenair ! Ah, ah !. ..

JXe TOONEEL.
DE VORIGEN, BURNY, HELMSTORS.

(Burny en H elmstors binnen.)

BURNY.

Hier, dokter ...
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Ssst ! ssst ! stil !...
HELMSTORS

(doet zijnen hoed af en legt hem op tajel.)

Wat is er?
RYFFELS.

Gij kent het geval, heer dokter ?
HELMSTORS.

Ja, deze jongeling hier heeft mij onderwege alles
verteld ...
RYFFELS.

Hij ligt thans in zwijm ... Hij raaskalt ...
HELMSTORS

(neemt Kallaert's pols).

De pols slaat heel onregelmatig... Een teeken van
hevige koorts !. ..
KALLAERT

(trekt zijne hand terug.)

Achteruit, zwartrok ! Ik teeken niet - neen, neen,
neen, ik teeken niet - ik teeken mijn eigen ·aan de
galge niet. Wat meent ge wel ?
HELMSTORS

Wat zonderlinge taal spreekt die man? Ik begrijp
het maar half.
RYFFELS.

Het moet een Vlaming zijn...
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Ik kan het gelooven, want ik heb 'n tijdje mijne
studH!n in Duitschland gedaan en die taal heeft met
het Vlaamsch veel gelijkenis ...
RYFFELS.

Ik ook ben Vlaming, mijnheer !
HELMSTORS.

Gij ook? Zoo? ... Dat hadde men aan uwen tongval
niet gezegd.
RYFFELS.

Ik verblijf ook reeds twintig jaar op Amerikaansch
grondgebied.
HELMSTORS.

Landverhuizer ?
RYFFELS.

Toch niet, heer dokter.
HELMSTORS.

Hoe kwaamt ge dan in dit verre land ?
RYFFELS.

Zie, heer dokter, gij boezemt mij vertrouwen in, en
wat ik nooit aan niemand bekende, wil ik thans aan u
belijden.
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Ik danker u voor; ..
(Onder het volgende verhaal opent Kallaert onopgemerkt
de oogen en hoort alles aj:)
RYFFELS.

Onschuldig stak men mij in 't gevang voor moord;
mijne onschuld werd erkend, dank zij een edelmoedigen
bemiddelaar. Maar toch zou de schande op ·mij zijn
blijven wegen. HieF aileen hoopte ik redding en voile
vrijheid te ·vinden. Dezelfde weldoener, een priester,
gaf mij de middelen om herwaarts te komen ... God
loone 't den braven man !...
KALLAERT

(terzijde).

Een vermoeden L. Zou 't hij zijn?
RYFFELS.

Ik doolde lang werkloos, zonder middelen van bestaan
rood, bier, op uitheemschen bodem... God waakte
ditmaal over mij, daar ik vroegtijdig werk vond in d~
weverij Harmson.... Ah! maar de patroon is ontwaakt...
HFLMSTORS.

Goeden dag, weerde heer ... Mijne innige deelneming
in 't ongeluk dat u treft ... En hoe bevindt ge u ?
KALLAERT.

Slecht, dokter, slecht! Ik voel het- ik zal het niet
meer trekken. De adem schiet mij te kort - elk woord
vergt eindelooze krachtinspanningen ...
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0 maar, gij beeldt u dat in, gij geeft u veel te veel
toe ... Het is zoo erg niet...
KALLAERT.

Ik voel het best, dokter ... 't Is er mee gedaan, zeg ik
u ... Ik ben uitgeput (zakt achterover). God, een priester t
een katholieke priester !...
HELMSTORS

(tot Burny).

Loop spoedig! Een tiental stappen van hier, bij den
Pastoor der katholieke1St Pauwelskerk, verblijven Paters
Redemptoristen ... Vlaamsche missionnarissen ... Haal er
eenen ... spoed u! (Bur1ty af)

IXe TOONEEL.
Dezelfden, min BuRNY.

HELMSTORS.

Komaan, mijn weerde heer, wilt gij niets gebruiken?
Een glas champagne? Dat zal u opkwikken en versterken ...
KALLAERT.

Neen, niets, dokter ... laat me maar. ..
RYFFELS.

Arme patroon! Ware ik maar in uwe plaats getroffen t
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0 zwijg, zwijg! Zeg dat niet meer !... Mijn leven is
niets, mijn dood dient tot boete voor 'n schuldig verleden ... Ik wil geerne sterven,- doch eerst ~en priester,
een katholieke priester, want ik wil ook gerust heerigaan ... ik heb nog 'n zware schuld af te leggen ...
Wurnv en Pater Albertus binnen.)

Xe TOONEEL.

De vorigen, BuRNY, ,pATER ALBERTUS.

BURNY.
Hier ben ik, mylord... Ik heb dien jeugdigen pater
mee, die heel de katholieke bevolking door zijn schoone
sermoenen in opspraak brengt, en dien men slechts
kent onder den naam van Pater Albertus... (gaat verder
staan.)
HELMSTORS (tot Pater Albertus.)
Eerweerde Pater, ik heb u doen roepen om eenen
stervende, eenen katholieke bij te staan ...
PATER ALBERTUS.
Ik dank u innig, rnijnheer, in name van dien zieke
om den troost dien ge hem te smaken geeft ... (hij nadert
Kallaert.) Arme man, wellicht hebt gij een hevig zieleslijden te verduren gehad?
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KALLAERT .
Inderdaad, Pater . . . Vooreerst de duivel des hoog-

moeds dié mij aanblies en mijn willen naar rijk-worden

steeds versch voedsel verschafte . Edoch, waarom moest

eene misdaad daartoe de eerste kiem zijn? Eene
ijselijke misdaad, die bijna een onschuldige in 't gevang
stiet . . . .
PATER ALBERTUS (terzijde) .
0, Heer, welke ingeving l . . . Maak toch dat ik dat

afgrijselijk raadsel, dat mij den geest afbeult, kunne
oplossen ! (Knielt naast Kallaert .)
BURUY .

Arme patroon ! stervende - enn zoo rijk zijn ! Oei,
wat ben ik moe ! En mijn drinkgeld, dat ik nu niet
ontvangen zal ! Had ik het geweten . . . Ik ware zoo

haastig niet geloopen . . . .'t Was om mij armen en beenen
te breken, haddé 'k gevallen . . .
KALLAERT .
En nu, pater, gelief te schrijven . . . Ik zal schriftelijk

mijne schuld bekennen en dat al de aanwezige personen

als getuigen onderteekenen . . .

(Pater Albertus zet zich

schrijvensveerdig aan den lessenaar .)
KALLAERT.
"Ik ondergeteekende, beken door dit schrift de

eenige plichtige te zijn in de moord, gepleegd in den

nacht van dèn 21 September 1904, op den persoon vanï
M . Mortels, fabrikant te,. . . .

-62RYFFELS.

God ! Kallaert !... Gij, gij !. ..
KALLAERT.

Wie ... wie roept mij daar! Wie kent er mijnen naam?
RYFFELS.

Ik, ik ben het... uw slachtoffer, ik, Peer Ryffels !
KALLAERT.

Peer Ryffels ! Hemel !. ..
PATER ALBERTUS.

Mijn vader !:.. Gij zijt mijn vader!... Ik ben Bertje,
uw zoon ... 0 God! hoe wonder zijn uw wegen!
RYFFELS.

Mijn zoon! Mijn Bertje, gij, mijn klein Bertje !...
Dank, o Heer! Deze eene stonde vergoedt mij heele
jaren bitter lijdens !
KALLAERT.

Peer, mijne oogenblikken zijn geteld.,. geerne klom
ik vrij van schulden tot v66r 's Heeren Rechterstoel...
kunt ge mij vergeven?
RYFFELS.

Kallaert, God heeft medelijden gehad met mij, hij
heeft mij mijnen zoon terug geschonken dien ik wanhoopte nog ooit weer te zien. Hoe wilt ge dat zijne
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diene ?... Kallaert, sterf gerust, ik vergeef u alles !...
KALLAERT.

0, dank, Ryffels, gij, goed hart. Hoe heb ik u ooit
iets kunnen misdoen! Vergeef het mij, ik was verblind ...
Thans ben ik gelukkig... 0 Heer, gij hebt al mijne
wenschen voorkomen. Wees gezegend, o God; haal mij
nu van deze aarde ... Tot niets kan mij 't leven meer
baten... Doch · neen ; heer dokter, schrijf... (Dikteert
iraag.) Dit is mijn testament. Ik, Adolf Kallaert, gezond
naar lichaam en naar geest, verklaar mijn heele fortuin,
bestaande in roerende en onroerende goederen, na te
laten aan Peer Ryffels, op voorwaarde het vijfde
gedeelte er van te gebruiken tot goede werken, voor de
uitboeting mijner schuld ... " Belp mij teekenen ! (Hzj
ieekent en valt uitgeput in zijnen zetel.)
HELMSTORS.

Eerweerde Pater, de doodstrijd nadert !
PATER ALBERTUS

(knielt).

Heer, ontferm u zijner! Hij is thans gansch gezuiverd
door het teeken der absolutie, neem hem op onder de
koren uwer zaligen !
RYFFELS.

Amen!...
HELMSTORS

(ontroerd).

0, grootsche, katholieke godsdienst ! I-let kind bidt
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zoo veel steken toebracht in 't vlakke herte !... Waar,
waar vindt ge dit buiten u ?...
KALLAERT

(recht zich).

Er is een God!...- een eenige God! (Valt neer en
sterjt.)

In de Lente I907.

EINDE.

