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Open Brief aan de Dillettanten-tooneelvereeniging „d'Ennery" te Klaaswaal.
Dames en Heeren,
Het is mil een behoefte tangs dezen meer en meer gebruikelijken weg mijn innigen dank nit te spreken voor de
voortreffelijke wifze, waarop u mijn „Het Geheim van den
Idioot" hebt uitgevoerd.
Wel was ik op iets buitengewoons voorbereid,
Had niet uw urbane voorzitter, de heer S. mij herhaaldelijk verzekerd, dat hij zelden een stuk had gelezen,
dat zooveel aantrekkelijkheid bezat : niet minder dan viif
travesti-rollen, vilf dubbele rollen en zelfs een driedubbele .... ? Maar zelfs mijn stoutste verwachtingen zouden
worden overtroffen !
Met hoeveel takt en zelfbeheersching vervulde de heer
G. bifroorbeeld de zeer belan,grilke rol van Souffleur !
Geen vakman die hem de stiptheid zou verbeteren waarmee hij den spelers zonder mankeeren twee tellen voor
was. Wij, het publiek in de zaal (waaronder de uitteraard
veeleischende en zenuwachtige auteur) hingen aan zijn
lippen, en de acteurs evenzeer ! Meer dan de helft van
het uitbundig succes van dezen onvergetelijken avond is
misschien te danken aan den diepen indruk van zijn door
Dnafgebroken ontroering heesche stem !
1
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Maar Janmaat — de Janmaat van den heer v. 0. was
een creatie ! Voorzeker, ik ben niet de eenige geweest, die
bij het aanschouwen van zijn furore makend entrée de
scene gedacht heeft aan dat illustre voorbeeld van geestdriftwekkend opkomen, M. Sp. . . . (die op de kermis te
Nichtevecht in het jaar 19 . . met een applaus wend ontvangen dat de tent deed instorten).
Nietwaar, de heer v. 0. heeft zich naar dit model.
gevormd ? Hij had niet beter kunnen doen ! in een rol van
dit soort : de deugd- en onschuldreddende man met de
ruwe doch joviale manieren, zoo vierkant en zoo rond,
de onontbeerlifke „dens ex machina" van het ware yolksstuk — kan men zich geen beteren stifl denken. Hoe breed
en zelfvoldaan over wat hij doen zal, komt hij op, de
sterke man van het stuk, de brave borst uitzettend voor
moede hoofden om zich tegen te vlijen, de armen gespreid
als gereed om de groote moreele schoonmaak te beginnen,
de stem boordevol van edele zelfgenoegzaamheid, niet
missend indruk te maken zelfs op de zwartste zielen.
Zal ik elk der medespelers nu nog verder den lof toe
zwaaien, die hem of haar toekomt ? Dit zou mij te ver
voeren. Toch kan ik niet nalaten een woord van eerbiedige
bewondering te zenden aan mevrouw S., die den vondeling
Adolphe wist weer te geven met een vlugheid en dartelheld, welke men van een moeder van zes kinderen nauwelijks had durven verwachten, — en lof toe te zwaaien aan
den heer W. die de beide grijsaards, den Graaf en den
vrek Hippolyte, speelde met een natuurlijkheid, waarlijk
hoogelijk te waardeeren in iemand, die de kleinzoon van
een hunner — fa desnoods van beiden ! — had kunnen wezen I
Maar ik wil niet doorgaan. lk wil geen afzonderlijke
regelen meer wijden aan de meesterlifke regie, welke den
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avond (ondanks de bescheiden afmetingen van het tooneel)
deed voorbijgaan zonder persoonlijke ongelukken, en wie
de eer toekomt van het schitterende onweer in het eerste
en tweede tafereel, alsmede van Pierre's tandknarsen en
het beven der waarzegster. Het kan misschien nuttig zijn
(bij eventueele opvoeringen elders) mede te deelen, dat
dezelfde ratel die bij den bliksem dienst deed, ook het
knarsetanden bedriegelijk weergaf; en dat het voor het
beven voldoende bleek, als drie menschen zich tegelijk
achter de schermen lieten vallen. Hoe eenvoudig zijn alle
geniale oplossingen !
Een paar woorden sleehts om de als altijd onbevoegde
en onwelwillende critiek te schande te maken, die in ons
land nu eenmaal Been enkele uiting van talent weet te
waardeeren. Een schrifver in het „Klaaswaalsch Zondagsblad", die natuurlijk Been enkele gelegenheid kon laten
voorbikaan om een domheid te debiteeren, maakte met
betrekking tot het spel van den heer W. (graaf en vrek)
de flauwe opmerking, dat „spraakgebreken als de zijne in
de rol van den boer Hippolyte nog geduld (konden) worden,
doch (dat) een graaf zeker niet zal nalaten zich daarvan
door spraaklessen te ontdoen". De snuggere recensent
vergat dat milli sink in de 18e eeuw speelt, toen van zulke
spraaklessen stellig nog niet veel sprake was ! Hetzelfde
journalistje (dat zich ongetwiffeld verbeeldt een fijnen neus
voor klanken te hebben) heeft eveneens gespot met het
Amsterdamsch accent van de waarzegster. De neuswifze
jongeling heeft er niet aan gedacht, dat de ware dramaturg romantiek en realisme moet weten te vereenigen, en
dat de praktijk zelf den auteur moest leeren, in minstens
een zijner rollen rekening te houden met de ei,gendornmelijke taal der hoof dstad !
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De concurrent van genoemd blad, de „Advertentiebode
voor Klaaswaal en omstreken" maakte het al niet beter,
door zqn vraag, hoe de graaf, zonder de onweerlegbare
bewqzen voor den dood zijner tweede gemalin, er toe kwam
een derde te huweng Roe weinig blijkt dit broekje daardoor
te vermoeden van het karakter en de kunstgrepen eener
volleerde intrigante als Julie ! „Laat ons voor hem hopen,
dat hij in dat opzicht ,g6en ervaringen moge opdoen !
Dat deze open brief er toe zal bijdragen, U, dames en
heeren, in Uw hoog streven aan te moedigen en anderen
Uw voorbeeld te doen volgen, is de wensch van
den Schrifver,

HET GEHEIM. VAN DEN IDIOOT
DRAMA

a

GRAND SPECTACLE,

in 3 bedrijven of 7 tafereelen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het complot.
De moord.
Een schurkachtig plan.
Een verschrikkelijke nacht !
In den kerker.
Arme Jean !
Een misdeelde.

N.B. Maurice, Jacques, Adolphe zijn damesrollen. .Marie
en Julie, heerenrollen. Verscheidene rollen kunnen twee
aan twee door een persoon warden vervuld. Ziehier eenige
mogelijkheden.
G raaf
- 1 Hippolyte
Serlier
i Stanislaus

Marie
ti Adele
Lucie
Adolphe ( Saperlotte Jacques
-Draarzegster

‘ Julie
Fichtre

Op deze wijze kan de opvoering geschieden door 12
personen, een souffleur en figuranten.

EERSTE BEDRIJF, 1 sTE TAFEREEL.
EERSTE TOONEEL.

(Park bij het slot. Groote boom links. Jean komt op.
Hij houdt zich een pistool tegen elken slaap).

Alles is verloren ! Er is hier op aarden geen vreden
voor mij to vinden, he. Mijnen onvergeefelijken oom, opgehitst door zijn derde gemalin, mijne tweede stieftante,
he, verzet zich obstenaat tegen mijn huwelijk met Adele,
de bevallijke dochter, van den braven Serlier, zijn
rentmeester, he, welke mij liefheeft als ik haar, he. Liefdessmart, wierp mij in de armen . van het spel, he, ik
-verloor .... ik ben gerinneweerd he. Op alle manieren
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is het beter, dat ik sterft, he. Den bleeken dood, heeft
mij reeds toegewonken. Ja, ik kom he. Vaarwel, mijn
Adele. Nog eenmaal, he, vaarwel ! (Gejuich achter de
coulissen). Men juicht ! Wat beduidt dat, he ? (Leven
achter de coulissen. Geroep : hoera I leve de jonker I Jean
houdt de pistolen achter zich weg).
TWEEDE TOONEEL,

Jean, Potdevin, Boeren, Boerinnen, Lucie (met ruiker).
Armand en Pierre, (de beide laatsten achter boom verscholen).
Allen (behalve Jean, Armand en Pierre.
Leve de jonker !
Jean (terzijde).
Het is waar ook, he. Ik ben heden meerderjarig geworden he ! Deze goede lieden, zij beminnen mij toch
he. Mijn voornemen wankelt. ( Tot het yolk) : Ik dank u,
goede menschen, he !
Lucie (wordt door Potdevin naar voren geduwd, maakt
nijging, houdt ruiker op en spreekt).
Lieve jonker Sjan
Gai saat thans een man
Ja want gai saat meirderjarig
Voor ons waart gai altaad aardig.
Bij het opsiggen van di t gedicht
Leis ik vreugd op elk gesicht
Dus . . .
( Zij blifft steken).
Souffleur.
Waarom ik mij niet geneer
En U deez' boeket offreer.
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Lucie.
Dus ik me niet sjeneir
En U deise bloemruiker fereir.
(Zij blifft steken, knikt, houdt bloemen stevig vast).

e a n (wil ze aannemen, steekt handen uit maar heeft
een pistool in elke hand).
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Lucie (schrikt hevig en stuift achteruit. Jean neemt
beide pistolen in an hand op ziin rug, en snuit met de
andere zijn neus. Dan steekt hij de hand weer uit om de
bloemen aan te nemen).
Dank, lief kind, he.
Boeren en boerinnen (door elkaar).
Het is nog niet uit. Ze het nog niet gedaan.
Jean.
0!
(Laat pistolen op den grond vallen. Zij gaan al. Allen
behalve Jean, Armand en Pierre verschrikt af. Lucie heeft
ruiker laten vallen. Potdevin komt voorzichtig terug).
DERDE TOONEEL,

Vorigen, Potdevin.
Potdevin (spreekt lifzig).
Wat, was, dat ?
Jean,
Neem mij niet kwalijk he.
Potdevin.
Dat is te zeggen, jonker. Ik constateer, twee geraden
ruikers, die zoo maar afgaane. Benne ze van uwes ?
Jean (verlegen).
Ja . . . Dat is te zeggen . . . neen . . . Van mijn ? . • . niet
van mijn he.
Potdevin.
Dat is u geraden, aangezien ik anders proces van
Balen tegen u, zou moeten opmaken. We zullen ze, bij

14
de gevonden voorwerpen disponeeren. (Potdevin met
pistolen, die hij ver van zich af houdt, af).
Jean.
Nu moet ik wel blijven leven, he. Maar hoe, he ? Ha
ik ben er, he ! Ik zal vanavond mijn best doen, geld te

leenen van Hippolyte, he, een beruchten vrek, die hier
aan den zoom van het bosch woont, he, (af).
(Armand en Pierre komen te voorschijn).
Pierre (luid knarsetandend).
Heurt gij hem ?
Armand.
Ji.

15
Pierre (nog knarsetandend).
Ziehier de ellendige jonkerr veurr wie de besterrrd
wordt opzij gedrrongen. Ik heb een het en dien knep !
Armand.
En ik niet minder ! Ook mijn stet hij in den weg ; hij
en zijn trotschen oom . . . Pierre ! Ik kan uw geheim !
Gij wenscht Mc:tele te huwen, welke hij bemint en zij
hem ! Dan zult gij rijk zijn, want zij zit er warmpjes in,
en ik erf ook het landgoed als hij dood is en zijn oom.
Pierre.
Ik heb een plan, om en geld en van hem of te komen !
Armand.
Spreek, mijn werde !
Pierre.
Hij get geld leenen bij den vrek Hippolyte. Deze zal
het hem niet geven !
Armand.
En dan ?
Pierre.
Ik kan twee mannen, die tot alles in stet z ijn veurr
een rrejel handgeld. Is Zjan weggegen, komen zij indirect binnen, vermeurrrden den vrrek en nemen zijn
geld, dat zij ons terhand stellen. Zjan wordt verrdacht .. .
Armand.
Hoe krijgt ge dit geden?
Pierre (raapt den ruiker op).
Deze gooien mijn mannetjes op den vloer in de hut.
Verrsten ?
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Armand (verrukt).
Kaerel, hoe krijg je het zoo veur meker ! 1k mek me
je complement (drukt hem de hand) krênig heur !
Pierre (gevleid),
Dank je ! Merr nu enstonds gehandeld ! (Hij /lull op
de vingers). Let mijn amparrt met hun sprreken ! Dag,
dag ! (Armand af).

VIERDE TOONEEL.

Pierre, Fichtre, Saperlotte.
Fichtre, Saperlotte (te gelijk).
Present, baas !
Pierre.
Ken jullie geld gebruiken ?
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F. e n S. (te,gelijk, halen • hun leege zakken uit).
En of, baas !
Pierre.
Ik heb werrk veur je.
F. e n S. (slaan aan).
Alsjeblief, baas !
Pierre.
Kieskeurig ben jullie toch niet, zag ?
Souffleur.
Het komt bij ons op een misdaad meer of minder
niet aan.
F. e n S. (tegelijk).
Het komt er bij ons op een of meer misdaden niet
-op aan.
Pierre.
Brref zoo ! Het betreft een meurrrd op . . . (gaat met
moordenaars af, al fluisterend. Gejuich achter de coulissen).
VIJFDE TOONEEL,

Vorigen, Janmaat, yolk. (Janmaat loopt Pierre omver).
Pierre (knarsetandend).
Bre-tele vent, kijk uit werr je leupt !
Janmaat (klopt hem op den schouder).
Een aanvaring, maat ! Je hebt toch nergens geen
:averij ? Een lek of zoo ? Anders wil ik met plezier hel.
Het geheim van den Idioot

2
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pen pompen. Nou, maat, je hoeft zoo leelijk niet to kijken !
Ha, ha!
(Pierre en moordenaars vloekend af).

Janmaat.
Die lui der voorstevens bevallen Janmaat niet. Maar
daarom niet getreurd ! Hoe gaat het hier sedert zestien jaar ?
Allen (door elkaar).
Goed, Janmaat,
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Janmaat.
Dat doet me plezier. Nu een liedje.
(Hij zingt. Wijze : Pierlala. Allen zingcn ref rein mee).
Als Janmaat boven water komt
— Al met zijn neus in den wind —
Dan kan hem dra een iedereen
Ja zelfs het kleinste kind.
Al met zijn neus in den wind, ja wind,
Al met zijn neus in den wind !
En was hij zestien jaar van huffs
— Al met zijn neus in den wind
Toch is hij bij een iedereen
Getapt, gevleid, bemind.
Al met (enz.).
En hield men hem allang voor dood
— Al met zijn neus in den wind —
Men kan hem aan zijn schommelgang
En koper-bruine tint.
Al met (enz.).
Zijn vel is ruw, zijn hart is week
-- Al met zijn neus in den wind —
Zijn taal is rond, zijn keel is droog,
Maar altijd goedgezind.
Al met (enz.).
Hij roept : wie zit hier in den nood ?
— Al met zijn neus in den wind ! —
De schurken vinden geen pardon,
De onschuld vindt een vrind.
Al met (enz.).
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ZESDE TOONEEL.

Vorigen, Maurice, Jacques, Adolphe.
(Jacques en Adolphe vervolgen Maurice, trekken hem
aan de haren enz.).
Jacques.
Suffe Driessie, zing nou eris !
Adolphe.
Ja, toe, Driessie, singe hoorje ? Je mot singe ! Komper
haas wat ? (Zy duwen en stompen hem).
Maurice (zingt).
1k ben een arme idioot !
Ik bedel om een stukje brood !
Och was ik toch maar liever dood !
Dan was ik spoedig uit mijn nood !
Adolphe.
Nog is, suffe !
Janmaat.
Moet jullie die stumperd plagen ? Weg kwajongens !
(Jacques en Adolphe af).
(Tot Maurice). Waarom geef je ze niet van katoen ?
Kom jij eens hier vent ! Woon je hier ? (Maurice zwifgt).
Waar kom je vandaan ? Waar ga je naar toe ? Ken je
niet praten ?
Volk.
Och, hij is suf, Janmaat !
ZEVENDE TOONEEL.

Vorigen, Potdevin.
Potdevin.
Heeft iemand mijn pleegzoontjes ook gezien ?
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Janmaat.
Bedoel je twee apen van kwajongens zonder opvoeiing,
die daarnet hier waren ?
Potdevin.
Neen, dat ken niet uitkomen !
V o 1 k.
Ja, Potdevin, dat waren ze.
Potdevin.
Zonder opvoeiing ! Wie durft me dat to zeggen?
Janmaat ( gaat velOr hem staan).
Ik, Janmaat !
'Potdevin ( trekt zich terug ).
0 — ken u me ook alsjeblief zeggen welke kant ze
op zijn, zeeoff icier ?
Janmaat (wijst).
Zeker, zeker ! met genoegen. Die kant uit, brigadier !
Potdevin af).
(Volk lacht). Hahahahahaha !
ACHTSTE TOONEEL.

Vorigen, Waarzegster. (Volk schreeuwt tegen haar. „Heks !
ouwe tooverkol r enz., jouwt en duwt haar).
Janmaat (deelt stompen nit).
Kom, laat dat ouwe mensch met rust. Heb jullie Been

22
schaamte ? Je ben al net als die kwajongens. Hoe gaat
het, moeder ?
Waarzegster (beeft dreunend).
Det singt maor, en lacht maor ! Mourden sullen plaats
hibben, onschuldigen in de gefengenis ! Bloed, fergift,

mourd, mourd, mourd ! Ik sien bloed. Ik snuff bloed!
Brrr. Lach maor ! Sing maor, op deice onheillousen dag !
Janmaat (sussend).
Ja wel, moeder je hebt groot gelijk, hoor (terzijde)
't is maannie, pure maannie ! Vooruit, jongens ! (Allen af,
behalve Waarzegster).
Waarzegster (brommend).
Ruwe schors, eidel hert ! Ik hib gein maonnie, maro
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seinuwenkours op me stem! Akelijke dingen staon te.
gebeuren. 1k weit wet ik weit. 1k bin die ik bin ! 1k bin
niet die ik schaan ! Ein ... twei .. • twei, gein drie. Gein
drie, hour je ! Wecht maor, wecht maor ! (bait de vuist,
en slaat met haar stok op den grond. Bliksem. Onweer).
Ha ' ha ! det is nou maan weirtje ! Brrr ! Tarara boemdijee (donderslag. Scherm).
2E TAFEREEL.
EERSTE TOONEEL.

(Dubbel tooneel. Aan een kant de hut van Hippolyte,
aan den anderen kant de weg. Hipp. ligt op een stroozak
en telt zijn goud. Buiten noodweer, storm, donder, bliksem).
Hippolyte (grabbelend).
Mijn ngief, heengijk goudje ! Hi, hi ! 1k heb je ngief !
(zingt).
Knging, kngang ! Knging, kngang!
TWEEDE TOONEEL.

(Binnen Hipp,, buiten Fichtre en Saperlotte met ruiker
en messen : hoof den boven elkaar tegen de deur, kijken
om beurten door sleutelgat).
Fichtre (voor sleutelgat).
Daar zit hij. Zeg Neus, wat een goud!
Saperlotte !duvet F.'s hoofd weg).
Laat mijn nou is ! Ja, dat loont de moeite, maat!
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Fichtre (duvet S.'s hoofd weg).
Nou ikke weer ! We houden er zelfs wat van hoor!
Saperlotte (zelfde beweging).
Dat zal wel waar wezen. Waarom doen ze het niet

zelfs. Eindelijk was het 't best, als we alles samen alleenig onder mekaar deelden!
Fichtre.
Man, hou je stil, dan zoan ze ons toch verklappen.
St ! Daar komt wat. Weg wezen (beiden af).
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DERDE TOONEEL.

Hippolyte, Jean.
(Jean klopt buiten aan de deur. Hipp. hevig verschrikt
verstopt zijn goud. Een stapeltje blifft liggen, dat hij snel
onder zijn muts op zijn hoofd bergt).
Hippolyte.
Wie daag ? Wat moet je ? Ga weg !
Jean.
Ik, de jonker ! Ik moet u noodig eventjes spreken,
Hippolyte !
Hippolyte.
Weng, Weng ! Hoe lateg op den dag hoe schoondeg
vongk (laat hem binnen). Gaat uwe zitten (wijst op stroozak). Wat een weegtje he ? Hi, hi, weet u waag het nou
mooi weeg voor is ? Niet ? Om een egfenis te deengen !
Hi, hi !
Jean (staande).
Hippolyte, je moest me duizend gulden leenen he. Ik
ben er goed voor. Ik heb het noodig om een goed doel.
Hippolyte.
Ik, agme ouwe boeg gengd ngeenen aan meneeg de
jonkeg ? Dat zang zekeg een ggappie wezen. Foei, foei,
jonkeg, uwe heb te veeng op !
Jean (half huilend).
Lieve goeie Hippolyte, ik heb heusch geen druppel
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over mijn lippen gehad, vandaag he. Help me toch, ik
weet dat je het hebt (donderslag).
Hippolyte (eveneens half huilend).
Ik heb heusch niets. Het is angmaang ngasteg. Ngaat
me met vgeden. Ik zang het tegen uwes oome zeggen !
(dondersla,g).
Jean (boos).
Dat is nogal verregaand ! 1k weet dat je rijk bent he.
Hippolyte (woedend).
Angs uwe niet weg gaat, zang ik om hungp goepen.
(Hq slaat met zijn muts naar hem. Goudstukken vallen
er uit).
Jean.
0 ! Zie je wel dat je rijk bent.
Hippolyte.
. W eg, weg ! (Jean haalt schouders op en gaat af). Hi,
hi ! Mijn ngieve gengdje ! Ja ik zang het geven, aan zoo'n
kaange jonkeg, om to verbgassen ! ( Raapt goud op en telt.
Knging kngang, knging, kngang).
VIERDE TOONEEL.

Hippolyte, (binnen), Maurice (buiten. Het wordt donker).
Maurice (gaat op den weg in een hoek zitten en zingt).
1k ben een arme idioot !
Ik bedel om een stukje brood.
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Och was ik toch maar liever dood
Dan was ik spoedig uit mijn nood !
(Hij dommelt in).

VIJFDE TOONEEL,

Vorigen, Fichtre, Saperlotte. (Donder en bliksem. F. en
S. trappen deur in, komen binnen en vermoorden Hippolyte
bil het licht van den bliksem. Maurice is wakker geworden
en heeft alles gezien. Moordenaars verzamelen het goud
en steken het bif zich. Het wordt lichter).
Fichtre.
Zie zoo ! Hij zal nu wel omtrent dood zijn.
Saperlotte.
Sicuur hoor ! Haast zonde om die blommen hier to
laten. Ik ben dol op blommen. Maar afijn, de patroon
is er erg op gesteld. (Gooit den ruiker naast Hippolyte).
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Fichtre.
Kom mee ! 1k ken geen dooie lijken zien.
Saperlotte.
Zoo ! Ja, een mensch heeft sours zoo'n eigenschap over 'm.
Zoo had ik een oomzegger, een jonge jongen .. •
(Zij gaan al pratend af. Maurice gaat de hut binnen,
ziet het lijk, en blifft verwezen staan kifken).
ZESDE TOONEEL.

Hippolyte, Maurice (binnen). Serlier, Potdevin (buiten).

Potdevin.
Het meneer de avekaat, me goed begrepen ?
Serlier.
Om de waarheid to zeggen, is de zaak mij nog niet
recht duidelijk, goede vriend !
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Potdevin.
Ziet u wel, meneer de avekaat. Dan zal ik het, nog
eens uit leggen. 1k ben wedeman en heb twee dochters,
getrouwd. De oudste hiet Sarah, na haar petemoei, mijn
snaartje Saartje Perier, die met Sjarl Perier, den melkslijter getrouwd is, u kan hem wel. Wij noemen het kind,
in 't gewone Saar, ziet u. Zoo huiselijk, onder mekaar,
in de wandeling ziet u!
Serlier.
Juist, juist ! En verder ?
Potdevin.
Zoetjes an, kommen me, waar we wezen motten, meneer
de avekaat. Nou van mijn andere dochter. Die hiet Suus
of eindelijk Sezan, na ... .
Serlier (ongeduldig).
Goede man, dat ken me heusch niet schelen. Ter zake,
bid ik je.
Potdevin (triomfantelijk).
Na haar grootje, van vaders kant, van zelfsprekend,
meneer de avekaat. Nou mot u hooren. Saar, dat is dus
de oudste, Suus (die zoo'n beetje pokdalig is, 't is zonde
dat ik het zeg) dat is de jongste. Goed. Maar nou is de
oudste Saar, getrouwd met Sjors, den tuinder, en Suus,
de jongste, met Lusjijn, den grutter. Goed. (Serlier maakt

wanhopige gebaren). Wat wil nou het geval ? Saar is
ouwer als Suus. Maar eindelijk is Sjors yeul jonger als
Lusjijn. Dus de man van de oudste, is, om zoo to zeggen,
op zijn beurt jonger als de man van de jongste. Hoe
mot dat nou?

30
S e r 1 i e r (die ongeduldig heeft geluisterd).
Hoe dat moet?
Potdevin (neemt hem bij een knoop).
Ja, meneer de avekaat, dat vraag ik u als avekaat.
Hoe mot dat ? Wie van die twee schoonzoons mag nou
de meeste praats hebben met mijn sterfgeval, als dat
plaats heeft. Sjors die de man is van .. •
Serlier (die de deur open ziet staan, gaat binnen).
Wat is hier te doen ?
Potdevin (keert met zijn stok het lijk om).
Zoo dood, als een pier.
Serlier.
Teekens van geweld ook.
(Potdevin kijkt gewichtig rond).
Serlier.
Spreek, knaap, wat is hier gebeurd ?
Maurice (zingt).
1k ben een arme idioot !
1k bedel om een stukje brood !
Och was ik toch maar liever dood!
Dan was ik spoedig uit mijn nood !
Serlier.
Wat een stumperd. Niets mee te beginnen !
Potdevin (hoofdschuddend).
Met die zijn bovenkamer, is het niks gedaan, meneer
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de avekaat. 1k kan hem al zoo lang. Zoo heb ik een
nichie, een zusterskind . .
ZEVENDE TOONEEL,

Vorigen, Pierre, Armand.
(Pierre en Armand komen elk om een hoekje van de
deur kijken).

Pierre.
Het zekje is zoo in orderr ?
Armand,
Je bent een krên.
Pierre.
Nu opgepast dat wij elkêrr niet tegensprreken !
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Armand.
Wees maar niet bang. 1k kan alles uit mijn hoofd. (Zij
treden gearmd binnen).
Armand en Pierre (tegelqk).
Goeden evend, meneer de eveket !
Serlier.
Goeden avond. 1k vrees dat Kier een misdaad geschied is.
Pierre en Armand (tegeliik).
Misded ! Wat u zegt ! Hoe ? Werom ? Wei- ? Wie ?
Wat? Welke ?
Serlier.
Den dader zal het gerecht moeten uit waken.
Pierre en Armand (druk, wifzende op ruiker).
He ! Kijk eens, wat is dat der ?
Serlier (zet zijn bril af).
Ja, dat is vreemd !
Pierre en Armand.
Bepeld een speur van den deder !
Potdevin (neemt ruiker op .
Hm ! Het gerecht, constateert een ruiker.
Armand en Pierre (tegelqk).
Goeden evond brigadier ! Zou de meurdener soms . . ?
Potdevin.
Vraag excuus ! 1k ben de man die het Proces van
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Balen moet opmaken. Ik constateer twee roossies, drie
asters, tien strooiblommen, zes korenblommen, drie
spirea's, drie witte peen. Het gerecht herkent voornoemde
ruiker, hebbende voornoemde ruiker zelfs, uitspresselijk,
geplukt als persent voor Jonker Sjan.
Serlier.
Jonker Jean !
Pierre en Armand (tegelijk).
Die is hier geweest om geld te leenen bij Hippolyte.
Serlier.
Hoe weet u dat ?
Pierre en Armand (tegelijk).
Wij hebben hem zelfs zijn voornemen te kennen gegeven.
Serlier (tot Potdevin).
Wat denkt gij er van ?
Potdevin.
Mijn inziens, is hier geen ongeluk, doch een effectieve
moord, gepleegd geworden.
Serlier.
Maar welke maatregelen denkt gij te nemen ?
Pierre en Armand (tegelijk).
Juist Metregelen !
Potdevin.
Het proces van Balen constateerende een versch geplukt lijk en een pas vermoorden ruiker • . .
Souffleur.
Andersom ! Omdraaien !
Het geheim van den Idioot

3
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Potdevin (tot Souffleur).
Waarachtig niet ! Als ik me omdraai, ken ik het lijk
niet in de gaten houden. Gelast en beschikt de verdachtmaking to vallen op den wettigen eigenaar van den
ruiker voornoemd.
Allen.
Jonker Jean !
ACHTSTE TOONEEL.

Vorigen. Jean, Janmaat, boeren. en boerinnen.

Jean.
Wat is er met jonker Jean he?
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Pierre en Armand (tegelijk).
Gij hebt dezen meurd gepleegd !
Souffleur.
1k, een moord !
Jean.
Ik een moord he ?
Janmaat.
Onmogelijk.
Potdevin.
Jonker Jean, het gerecht moet u tot mijn spijt in
hechtenis arresteeren. Neem mij niet kwalijk !
NEGENDE TOONEEL.

Vorigen. Fichtre, Saperlotte (buiten).
Fichtre.
Ik ben toch nieuwsgierig hoe dat afloopt !
Saperlotte.
Man, het gaat op rolletjes !
Fichtre.
Die brigadier vliegt erins, dat spreekt.
Saperlotte.
Dat is een bovenste beste voor ons !
Souffleur.
Ik ben onschuldig !
Jean.
Ik ben onschuldig, he !
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Pierre en Armand.
Gij zijt hierr geld to leen wezen vregen. De verrmeurrde weigerrde. Gij hebt hem in teurn gedood en
zijn geld meegenomen.
Janmaat.
Wat weten jullie dat allemaal netjes !
S 'aperlotte (tot Fichtre).
Ze hebben er een heel romannetje van gemaakt !
Fichtre.
Ja man, ze spreken als een boek.
Saperlotte.
Ze liegen of het gedrukt staat. Nou waken we dat we
wegkomen. (F. en S. af).
Potdevin.
Kom, niet zooveel discursies. In naam der wet .. .
J an m a a t (na een korte pauze).
Wacht even, baas. Kijk allemaal deze jongeheer nou
Loch eens aan ! Wat weerdag ! Zijn deze twee hemelsblauwe kijkers in staat tot zoo iets laags ? Is deze oprechte inborst tot een moord bekwaam ? Ik verwed er
mijn kop onder dat hij onschuldig is.
Volk.
Ja, jonker Sjan is onschuldig ! Leve Janmaat!
Potdevin (gewichtig).
Verzet tegen het gerecht ! Jonker, wilt gij goedschiks
meegaan ?
Jean.
Ja. Maar mijn onschuld zal voor den dag komen, he.
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Janmaat (drukt hem de hand),
Dat beloof ik u jonker. Nu heb ik hier wat te doen !
(tot yolk). Af jullie !
Souffleur.
Af! Af!
Volk af, het laatst Pierre en Armand die zich de
handen wrifven en tegen elkaar grijnzen).

Janmaat.
Dat zaakje is niet zuiver ! Daar steekt meer achter
Die liegsche heertjes met hun sprekie leggen mijn te
veel samen te smoezen.
(Scherm. Applaus in de zaal. Scherm op. Janmaat komt
terug. Scherm. Applaus. Janmaat komt weer terug. Even
na hem, Hippolyte, die hevig bebloed is, en hem de hand
wil geven. Weigert met vies gezicht).
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TWEEDE BEDRIJF, 3E TAFEREEL
EERSTE TOON4EL.

Kantoor van Serlier. Adele, Marie.
Marie (spreekt zeer nadrukkelqk).
Lieve Adele, ik heb van morgen rapport over uwe
vorderingen uitgebracht bij mijnheer uwen vader. Luister,
opdat ik u de cijfers voorlees. Vooraf echter deze verklaring. 6 is het hoogste cijfer, 0 het laagste. 6 beteekent
uitnemend, 5 zeer goed, 4 goed, 3 voldoende, 2 even
voldoende, 1 onvoldoende, 0 slecht. (Zij leest voor):
Rapport van Mejuffr. Adele Serlier.
Karakter en gemoed
Vlijt
Cony ers atie
Vormen
Fransche taal
Rekenen
Aardrijkskunde en geschiedenis
Houding en manieren

6 (dus uitnemend).
4 (dus goed)
2 (dus slechts even voldoende).
1 (dus onvoldoende).
5 (zeer goed).
5 (zeer goed).
5" (zeer goed).
2 (dus slechts even voldoende).

Nu, Adele, wat zegt gij van dit rapport?
Adele.
Wat zei papa ervan?
Marie.
De WelEd. Gestrenge heer meester Serlier gaf zijn
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tevredenheid te kennen over de zes voor karakter en
gemoed.
Adel e.
En de andere cijfers ?
Marie

(bedroefd).

Het spijt me te moeten zeggen dat de WelEdelgestrenge
heer Serlier over de lage cijfers voor conversatie, vormen,
houding en manieren niet zooveel alteratie toonde als
ik had gehoopt en verwacht.
Adel e.
Die goede papa ! Daar zal ik hem eens voor pakken !
Marie.
Voor pakken ! Welk een expressie ! Uw papa is toch
geen dief of inbreker ! Hoe diep treurig dat mijn plicht

mij volstrekt niet toelaat betere cijfers te geven voor
vormen, conversatie, houding en manieren ! (Zij weent).
Adele.
Goede ziel, trek het U niet zoo aan. U ziet, mij laat
het koud.
Marie.
Foei Adele, dat is het juistement. Is het voor een
gouvernante, die haar taak serieus opvat, niet treurig te
moeten aanzien, dat gij veels te eigen met de gedienstigen zijt ?
Adele.
Dat 4n toch ook menschen ! (Applaus

in de zaal).
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Marie.
Menschen, ja, doch niet van Uwen stand ! Er is nog
meer. Onderlaatst heb ik U door den tuin zien draven,
letterlijk draven met Uwen hond ! Is dat betamelijk ?
Vooreergisteren bij de kofje spreekt gij Uwen vader,
den WelEdelgestrengen heer meester Serlier aan met het

ongemanierde woord „ouwetje". Ook Uwe tenue is lang
niet die, welke wij van een jongedame van goede opvoeding verwachten. Zeg mij, Adele, waartoe dient Uwe
queue ?
Adele.
Die is in de mode, maar heel lastig en vervelend.
Marie.
Uwe queue is van onschatbare waarde om to doen
uitkomen, dat gij geen boeretrien zijt, doch een jongedame
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van goeden huize, die op een elegante demarche gespitst
is ! Loop eens !
(Adele loopt).
Marie.
Gij negeert Uwe queue, gij maakt er geen gepast
gebruik van. Bij het loopen moet gij niet voor het vaderland weg de onderdanen verzetten, doch de heupen bij
elken pas in zachte defining doen wiegelen, zoo. (Zy doet
het voor).
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Serlier (kijkt bij de deur toe met hand voor
den mond).
. d 61 e (gichelend).
0 foei ! Juffrouw Marie, daar is papa ! Laat ons heengaan ! (Marie maakt nijging. Marie en Adele af).
S e r 1 i e r (doet Marie na).
Haha ! Wat een pasjes ! Goed schepsel, maar een vogelverschrikker ! Zou er wel ooit een man geweest zijn die
zin in haar had ? Ha ha ! Nee, dat is to gek. (Er wordt
geklopt). Binnen !
DERDE TOONEEL.

Serlier, Potdevin, Jacques, Adolphe (met appels in de
handen etende).
Serlier.
Zoo, veldwachter, wie breng je daar mee ?
Potdevin.
Mijn pleegkinderen, meneer de avekaat.
Serlier.
En wat komen jullie hier doen ?
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Potdevin.
1k ben wedeman, meneer de avekaat. 1k heb twee
dochters, getrouwd. De eene .. .
Serlier.
Ja, ja : dat weet ik. Maar waarom breng je ze mee ?
Potdevin.
a breng, mijn dochters, niet mee, meneer de avekaat.

Serlier (woest).
Sapristi ! Man, je zou iemand's karnemelk tot bloed
maken. Waarom breng je die jongens met ?
Potdevin.
Meneer de avekaat. 1k ben pleegvader. Goed. Maar
ik ben ook veldwachter. Goed.
Serlier.
Maak wat voort (terzqcle) Wat een lijs !
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Potdevin.
Als veldwachter zijnde, heb ik ze moeten arresteeren
bij aldien ze, in mijn ontstentatie, alleen thuis zijnde,
want ik heb wel twee dochters, maar getrouwd, appels
stallen, van mijn buurman. Bliksemsche jongens, wat doe
je daar ?
Serlier.
Wat doen ze?
Potdevi n.
Ze staan me daar, gemoedereerd het corpus daarligtie,
op te eten, 't is zonde dat ik 't zeg ! Goed, ik arresteer
ze. Maar het bloed kruipt ook waar 't niet gaan ken,
en nou wou ik U als pleegvader vragen, of U ze voor
mijn wilt vrijpraten, meneer de avekaat.
Serlier (lachend).
Dat zal wel schikken, Potdevin. Ga allemaal maar
eens zitten. Maar hoe staat het met den moord, Potdevin ?
Potdevin.
Bestig, meneer de avekaat. De moordenaar, zit in het
politiehok en zal behoorlijk, op 4n tijd, hangen, daar
behoeft U, niet bang voor te wezen.
Serlier.
Ben je dan zoo zeker van je man ?
Potdevin.
Beslist, hoor ! U bent er, toch zelfs bij geweest, dat
ik den ruiker constateerde ? Laat U dat maar aan mijn
over, hoor, dat komt best terecht. Maar nu ik, toch hier
ben, wou ik U toch eens vragen, hoe ik met die schoonzoons an mot ?
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Serlier (verstrooid).
Schoonzoons ?
Potdevin.
Met Sjors, die getrouwd is, met mijn oudste, Saar,
maar die, op zijn beurt, weer jonger is als Lusjijn,
die . . . .
VIERDE TOONEEL.

Vorigen, Janmaat.
Janmaat.
Meneer Serlier, kan U me nog ?

Serlier.
Of ik U kan ? Laat ik eens kijken. (Hij gaat vlak
hem staan en zet zifn bril af).
Janmaat (klopt zich op de borst).
Kijk maar eens goed.

bq
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Serlier.
Wel jij bent Janmaat !
Janmaat (buitengewoon hartelijk).
U bent er ! Uwes zoogbroer Janmaat, die voor zestien
jaar naar zee ging en niets meer van zich liet hooren

(omhelzing).
Serlier.
Ik waande je goed en wel verdronken, man !
Janmaat.
Dat deed een iedereen hier. Maar nu de zaken I Of
eindelijk de zaak van dien armen jonker Sjan. 1k ben
overtuigd van zijn onschuld. U ken hem redden. Hoeveel
wil U hebben, Honderd gulden ? Duizend gulden ? Het
ken niet to kostelijk wezen (haalt zijn beurs uit). 1k zit
er goed bij.
Serlier (geroerd).
Houd je geld, goede vriend ! 1k wou hem op alle
manieren toch al reeds bijstaan, aangezien ik zelfs aan
zijn schuld twefel. Maar wat kijk je vreemd !
Janmaat (staart naar Jacques en Adolphe).
Raar, heel raar ! Dat lijken wel twee tweelingen, Dat
eene tweeling lijkt sprekend op mijn, en dat andere is
een en al mijn Merie ! Je zou zeggen ! Toch hebben we
nooit kinders gehad zou ik zeggen, laat staan twee tweelingen. ( Tot Serlier). Wacht eens ! Zijn het niet die
kwajongens van gisteren, de pleegkinderen van den
brigadier ?
P o t d e v i n (staat op, aan elke hand den jongen).
Ja, het bennen, een paar tweelingen, die mijn vrouw
zaliger, gevonden heeft (buigt, gaat weer zitten).
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Janmaa t.
Gevonden ?
Potdevin (staat op).
Vijftien jaar geleden. Pas geboren. In een groote bonten
zaddoek waren ze, nakend, to vondeling gelegen. (Buigt,
gaat weer zitten).
Janmaat (staart hen aan).
Vijftien jaar ! Nakend ! Bonten zaddoek ! Twee tweelingen ! Samen in een zaddoek, brigadier ?
Potdevin (staat op).
Jawel, bootsman, maar, het was ook een groote. (Tot
Jacques) Ga jij hem eens halen ! (Jacques af).(Buigt,gaat
weer zitten).
Serlier.
Van kinderen gesproken, Janmaat, je herinnert . je
Adele wel?
Janmaat (aangedaan).
Adelletje, dat lieverdje, dat schatje met haar lekkere
dikke armpjes en beentjes !
Serlier (lachend).
Ja, ja, dezelfde (hij schelt). Nu zul je wat zien!
VIJFDE TOONEEL.

Vorigen, Lakei.
Serlier.
Waar is juffrouw Adele ?
Lakei.
In de Looien Lijs kamer met juffer Marie.
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Serlier.
Vraag haar even hier to komen !
Janmaat (ter zijde).
Merie ! Die naam, die naam ! ( Tot lakei) Wacht even,
maat, wat voeren ze daar uit ?
Lakei.
Wat ze doen, meneer ? Juffer Merle leest voor nit het
handboek voor etiketten. (Lakei af).
Janmaat (terzijde).
Etiketten ! Ze zal toch niet aan den drank geraakt
zijn ? Dat zou me toch oprecht van haar spijten !
ZESDE TOONEEL.

Vorigen, Adele.
Adel e.
Wat is er, papa ?
Serlier.
Kijk dien goeden man eens aan, kind.
Adele.
Dat doen ik al pa!
Janmaat.
Herkan je me niet ?
Adele.
Heelemaal niet, meneer !
Janmaat (teleurgesteld).
.
Wat is dat nou ! En je heb zoo vaak op mijn knie
gezeten !
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Adele.
Wat, hoe durft U zoo iets te zeggen ?
Serlier.
Als kind zijnde, bedoelt hij.
Adele.
0, op zoo'n manier !
Janmaat.
lk zal je uit den droom helpen. Ik ben nou je ouwe
oome Janmaat.
Adele (verrukt).
Ach ja, lieve oome Janmaat ! Dat ik U niet herkon !
(0mhelzing, tranen. Janmaat haalt een enormen bonten
zakdoek uit).
P o t d_e v i n (ierzijde).
Krek de zaddoek, waar de vondelingen in zatten.
fl,

Janmaat (tot Adele die in een klein zijden doekje weent).
Hu, hu, kind, is dat nou een zaddoek om in te huilen ?
Kom Kier, neem een tippie van de mijne.
Janmaat en Adele zingen :
(Wijze : in een blauw geruiten kiel).
Op de natte zouten zee
Dobbert Janmaat heel tevree
Zijn heele lange leeheeven !
Maar komt hij dan eindlijk thuis
Dan begint in zijn wambtiis
Zijn trouwe hart te beeheeven !
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Een heel groote bonten doek
Haalt hij uit zijn pikpofbroek
En bitter gaat hij weeheenen!
Ach de -doek wordt nat en zout!
Janmaat heeft het zoo benauwd !
Hij moet een andre leeheenen

Nergens meer een drooge draad
Janmaat jij krijgt het to kwaad !
Een iedereen huilt meeheehe!
Janmaat jij houdt dat niet nit,
Neem toch spoedig een besluit!
Ga maar weer naar zeeheehee!
ZEVENDE TOONEEL.

Vorigen, Graaf, Gravin Julie, twee lakeien. (De Graaf
wordt door twee lakeien op een stoel gedragen).
.Het geheim van den Idioot
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Graaf (tot Serlier).
Meneeg Segnier, wat hoog ik daag omtgent mijn neef ?
Adele (ontsteld).
Zijn neef ! Jean ! Wat is er met Jean ?
Graaf (bits).
Wat gaat mijn neef U aan, juffeg ?
Janmaat.
Wat uwes neef haar aangaat, graaf ? Ze houdt van
hem, en dat is meer dan van U gezegd kan worden.
(Applaus in de zaal).
Graaf.
En wie mag deze persoon temet weng wezen ?
Potdevin.
Met Uw verlof, meneer de graaf, hij is zooveel als
(telt op zifn vingers) de min .. .
Graaf.
Wat zeg je me daag ? Is dat een min ?
Potdevin (telt op de vingers).
De min, van meneer Serlier, om zoo to zeggen, die
d'r zoon.
Graaf (telt ook op de vingers).
Ik beggijp eg • niets van.
.
Potdevin (blifft tellen).
Zooveel als juffer Adelle, haar vaders, mins zoon.
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Graaf telt na, (verbijsterd).
1k ben eg nog niet.
POtdevin (telt'.
Haar vader, daar de min van, die d'r zoon.
Graaf (telt — geeft het op).
Je bent gek, vent. Maag van dat huwengijk zang niets
komen, daagmee uit !
Janmaat.
Dat zullen we eens zien. (Applaus in de zaal).
Graaf (tot Serlier).
1k wensch u ampagt te spgeken (zij gaan links).
Julie (ter zijde).
Mooi. Dan ken ik terwijl een brief aan mijn Armand
schrijven (zet zich rechts aan schrifftafel, neemt papier
en pen).
Janmaat (ter zijde).
Zij gaat een brief schrijven. 1k vertrouw dat zaakje
niet. Ik zal eens afluisteren wat zij schrijft, (verbergt
zich vlak bij Naar, achter een gordijn).
Julie (schrifft).
Lieve Armand ! Weldra hoop ik den Uwen te wezen.
Sjan is nu enstonds uit den weg geruimd. Mijn ziekige
gemel verveelt mij met den dag verschrikkelijker. Het
zal een goed werk zijn hem uit zijn lijden te verlossen.
Janmaat (ter zijdel.
11at een draak !
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Julie (schrifft).
Ik zal hem van evond een glas wijn leten drinken,
waarin ik vergift heb gegoten dat .endstonds werkt.

Janmaat (ter . zqcle).
Dat vrouwmensch is een duivelin !
Julie (schrifft.
Indien dit echter mislukt, moet gij en Pierre hem
indirect op andere wijze dooden; engezien hij den dag
van morgen perse niet moet beleven.
Souffleur.
Zorg dus in de buurt te blijven.
Julie (schrOt).
Zorg dus in de buurt te blijven.
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Janmaat (ter zijde).
lk hoop het waar to nemen ! (Applaus in de zaal .
Julie (plakt brief dicht).
Ziezoo !
Graaf.
Ggavin, wij gaan ! (Graaf, Julie, lakeien of i.
Adel e.
Papa, vertel mij toch wat er met Jean is gebeurd.
Serlier (aarzelend).
Jean wordt verdacht.
Adelle.
Verdacht, waarvan ?
Potdevin.
Van moord, juffer, met permissie altijd.
(Adele valt flauw, Serlier vangt haw.' in den arm).
Serlier.
Wat nu gedaan ? Juffer Marie ! !
ACHTSTE TOONEEL,

Vorigen, Marie.
Marie.
Ach, wat scheelt mijn Adelletje.
Janmaat.
Zij is het ! Merie !
Marie.
Wie roept mij ? Ach welke stem uit een ver verleden !
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Zestien jaar geleden kon ik deze stem ! Is het Janmaat,
of zijn geest ? (Valt flauw in Serlier's anderen arm).
Janmaat.
Hij zelfs, Merie ! Wat, val je van je stokje ? Wat zijn
dat nou voor grootelui's manieren ! Je heb vorderingen
gemaakt. hoor !

Serlier.
Lieve hemel, ik ken ze haast niet houden !
Janmaat.
Hou je taai, meneer, ik zal je helpen ! (Neemt inktpot
van schreafel).

Serlier.
Kijk nit, man, dat is de inktpot. Won je ze daarmee
bijbrengen?
(Adele en Marie komen met een schrik vrij. Adele af).

I
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Marie (weenend.).
Is dat me een schik !
Janmaat (snikkend).
0 je, mijn natdoek is nog zat ! Geef je boezelaar eens
leder een tippie. Denk eens aan, zestien jaar weggeweest !
Laat ik je eens aankijken. Ik heb aan je gewonnen hoor !
Heb je nog altijd zoo'n buiig hemeur ?
Marie (nog weenend).
Tijd, smart en dienstbaarheid hebben mij verzacht.
Vloek je nog zoo, Janmaat?
Janmaat (snikkend).
Uitsluitend nog maar op zee, Merie !
Serlier.
Ik wist niet dat je elkaar kon.
Janmaat.
Mekaar kannen ! Mekaar kannen ! Wettelijk getrouwd
benne me !
Marie.
En kerkelijk ook !
Serlier.
Wel verbazend ! En heb je mekaar zoo verlaten ?
Janmaat.
Voor zestien jaar ging ik op zee, kort nadat we samen
geheim getrouwd waren geworden.
Marie.
Na een maand kreeg ik bericht dat hij met man en
muffs was vergaan.
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NEGENDE TOONEEL.

Vorigen, Jacques.
Jacques (tot Potdevin).
1k ken hem niet vinden.
Serlier.
En kinderen heb je niet?
Janmaat.
Wat weerdag ! Daar zegt U zoo wat ! Dat had ik
heelemaal vergeten. Kijk eens Merie ! (wijst op tweelingen)
Heb je ooit zoo jets gezien ? De eene halft is sprekend
jou en de andere- op en top mijn persoon !
(Marie valt weer flauw).
Janmaat.
Moet ik weer met de inktpot komen?
Marie (werpt zich op de knieen).
Ach Janmaat, vergeef mij, wij hebben kinderen !
Janmaat.
Kinders ? Mooi zoo ! Twee stuks, drie stuks ? Bravo!
Knechtjes of meiden ? Wat gezellig ! Zijn ze dat soms,
die twee tweelingen ?
Marie (weenend).
Dat zou best waar kunnen wezen. 1k lag mijn tweeling
to vondeling, toen ik arm en verlaten was en een betrekking moest zoeken.
Potdevin.
Dat had U niet magge doen. Daar moet ik proces
Van Balen van opmaken.
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Janmaat (siren j).
Nou, mooi vind ik het niet van je. Ze hadden kou
kennen vatten. — Maar 't is lang geleden, en als dat ze
zijn, dan zijn -ze flink uit de kluiten gewassen. Sta dus
maar weer op. Kom eens hier knechies ! (Jacques en
Adolphe komen nader).
Kan je een van ons beiden?
Potdevin.
Netjes antwoorden jongens, met twee woorden.
Jacques en Adolphe.
Nee, meneer.
Janmaat.
Meneer, meneer ! Maak me meneer ! Zeg zoo lang maar
oome. Straks ken je pa zeggen, als alles klopt.
Jacques en Adolphe.
Jawel, oome.
Janmaat.
Kom, zegt je hart je niet wie wij bennen ?
Jacques en Adolphe.
Nee, meneer .. oome.
Janmaat.
Zoo. Dat is jammer.
Potdevin.
Ze waren in een grooten bonten zaddoek to vondeling
gelegen.
Marie (weenend).
Ja, ja, Janmaat's zakdoek. Hij had niet eens willen
wachten tot de wasch thuis kwam.
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Janmaat.
Dat klopt. 1k mis er nog altijd een uit het dozijn. Ja
Merie, maar je was ook een eigenwijs portret, dat is
niet anders. Maar als ik geweten had dat je in positie
was, had ik je kwispelturigheid wel verdragen. Heb je
de zaddoek nog, brigadier ?
Potdevin.
Daar heeft me vrouw zaliger indertijd hansoppies van
gemaakt, 'bedenk ik me daar.
Marie.
Een heeft een moedervlekje op zijn rugje.
Jacques.
Ja hoor ! Dat ben ikke !
Marie.
En de andere op zijn handje.
Adolphe.
Dat bin ikke, kaak maar !
Janmaat.
Alles klopt ! Hoera ! Wat gezellig.
Marie (weent).
Welk een vreugde (omhelzingen, alien weenen).
Janmaa t.

Zaddoeken to kort. De knechies hebben er heelegaar
geen ! (Terzqc/e). Wat een opvoeiing !
Serlier.
Maar gij moogt dezen goeden man wel danken die
uw zoons al dien tijd gevoed en gekleed heeft.
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Janmaat
Da's waar ook (knijpt Potdevin's hand). Dankje wel,
maat ! Tot wederdienst, hoor ! ( Terzqc/e). Eerste klas
hebben ze het anders niet bij hem gehad. Geen eens
zaddoeken !
P o t d e v i n (pqnlijk vertrokken gezicht, laat hand
slap hangen, terzqde).
Wat een hartelijke man ! — Het is goed, dat ze onder
surseance komen. Nu mijn dochters getrouwd zijn, ken
ik nergens meer een oog op houden. Vandaag stallen ze
appels van mijn buurman.
Janmaat.
Wat hoor ik daar ! Stelen, dieven, kapen ! Teruggeven
die appels ! Gauw ! (pakt met elke hand den der jongens
bij een oor).
Jacques en Adolphe.
Die ben al op - meneer — oome — pa !
Janmaat (weenend).
Dat is een beroerde geschiedenis voor een vader die
zooveel van zijn zoons houdt. Mijn jongens dieven ! Hoe
ken jullie je brave vader en moeder zoo iets aandoen ?
Is dat het goeie voorbeeld dat we je gegeven hebben ?
Marie (weent ook).
Wanneer hebben je vader of ik ooit een mensch ook
maar zooveel te kort gedaan ? En dan z(56 iets te moeten
beleven !
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Janmaat.
En dan doe je ze nog wel uitspres in de kost bij een
man van het gerecht !
Potdevin.
Het gebeurde in mijn abstinentie !
Jacques en Adolphe.
We zullen 't nooit weer doen‘ pa!

Janmaat.
Voor dezen keer zullen we het dan maar door de
vingers zien, omdat het zoo'n bezondere dag is. Maar
nou aan het werk ! Wacht maar schurken ! Net zoolang
tot de kruik to water gaat. Janmaat is er ook nog!

(Scherm).
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4E TAFEREEL.
EERSTE TOONEEL.

(Zaal in het grafelijk slot. Graaf in leunstoel vOOr zijn
bed, waarvoor gordijnen).
Graaf.
Mijn neef en egfgenaam gevangen wegens moogd !
Wengk een schandaang vong het gesngacht ! Wat moet
eg van het gesngnacht Dumont wogden ? Ach, dat mijn
Maugice nog ngeefde ! Heengaas, hij wegd geheimzinnig
weggevoegd. Kogt daagop verdween mijn tweede gemaangin, zijn moedeg. Men toonde mij beideg doodsacte!
Mijn hangfbgoedeg, de engendige Agmand wacht ongedungdig op mijn dood, ten einde mijn degde gemaangin
to huwen, die mij om mijn titeng en ngandgoed huwde.
Ook Piegge de bastaagd bgoeit op kwaad. — Ha, wat
is dat ? (Geheime deur gaat open. Waarzegster komt
binnen).
TWEEDE TOONEEL.

Graaf. Waarzegster,
Graaf.
Ha, wie zijt gij ? Hoe komt gij bekend met de geheime
gangen in dit sngot ? En wat doet gij hieg?
Waarzegster.
Ik bin die ik bin. Ik weit wet ik weit. Graof, ik
schuw je waor!
Graaf.
Ha! Waagvoog ?
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Waarzegster.
Teigen Uwes gemaolin. Nommer ein — twei — drie
Nommer drie !

Graaf.
Je ken goed tengen, wijf ! Het is genoeg. Ga heen !
( strekt zifn hand uit naar de schel). Waag is de bediening?
Waarzegster.
Schil niet. Luister nao maan ! 1k mein het goed mit U.
Graaf.
Wie zijt gij ? Ik kan U niet. (Terzüde). En toch, die
stem ? Waagom doet die stem mij zoo ontgoegen?
Waarzegster.
1k bin die ik bin. 1k bin niet die ik schaan ! 1k weit
wat ik weit. fk sien wet ik sien ! (Zij beeft geweldig).
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Graaf.
Ga nu maag heen ! ( Terzijde). Die stem, die stem!
Waag heb ik die meeg gehoogd !
Waarzegster.
Ik gao niet hein ! 1k zal U bewaoke ! (Zij verdwijnt
achter de bedgordijnen).
Graaf.
Maag dat is .. .
Waarzegster (plechtig).
Dat is maan plaats !
Graaf.
Wat ?
Waarzegster.
Still !
DERDE TOONEEL,

Vorigen, Janmaat, Jacques, Adolphe (de laatsten als
scheepsjongens gekleed. Zij komen door het raam binnen).
Graaf (in zijn stoel bewegend).
Wat beteekent dat nu wêg ?
Janmaat (geheimzinnig).
St. Wij komen U redden.
Graaf.
Ook ang. Wat moet eg toch van avond angemaang
aan mij geged wogden?
Janmaat.
Laat dat maar aan mijn over ! Let nou eens op ! Gij
bebt niets anders te doen dan Been wijn te drinken. Uw
gemalin wil U vergeven.
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Graaf,
Ha ! Hoe weet gij dat?
Janmaat.
1k heb het haar zelf hooren schrijven.
Graaf (denkt even na).
Goed. 1k zang Been wijn dginken.
(Waarzegster beeft).
Janmaat.
Wie beeft daar toch zoo oorverdoovend?
Graaf.
Dat is die waagschuwsteg — waagzegsteg meen ik.
Janmaat.
Zoo, is dat goeie mensch me nog ATOOr geweest. Best.
Wij verbergen ons Kier, onder die tafel, kom jongens !
(zq verbergen zich).
Graaf.
1k begin nieuwsgiegig to wogden.
VIERDE TOONEEL,

Vorigen, Julie (met wijn).
Graaf.
Daag heb je die bngiksemsche wijn ang. En ik heb eg
juist zoo'n tgek in !
Julie.
Kijk eens, lieve gemul, daar zul je goed op slêpen.
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Janmaat (terzijde)
Slapen ja. Maar wakker worden ? Da's nog heel wat
anders.
Graaf.
Ik heb eindengijk Been tgek in wijn.
Julie.
Kom, een glesje zal je goeddoen.

Graaf.
Neen, heusch niet! (terzijde) Wat een vonghousteg !
Julie.
Hoe heb ik het nu met je ? Kom, een enkel glesje ?
om mijn een plezier to doen.
Het geheim van den Idioot.
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W a a r z e g s t e r (terzijde, steekt hoofd buiten gordijn —
haalt dan hoofd weer binnen).

Foei, wet een minsch !
Janmaat (terzijde).
Bah ! Dat zijn nou je gravinnen ! (Applaus in de zaal).
Graaf (wrevelig).
Mensch, angs ik nu toch niet bngief !
(Waarzegster beeft).

Julie.
Wat beef je toch !
Graaf.
Beven, geen kwestie van ! ( Terzijde), dat wou je weng r
Julie.
Het glas viel bijkans.
Graa f.
Ja, ik heb het meeg gemegkt, vandaag. Een soogt aagdbevingen, schijnbaag. Wat doe je vgeemd !
(Waarzegster kijkt even door gordijn en haalt hoofd
weer binnen).

Julie.
Vreemd ? Keen, werom. Als je het niet blieft moet je
het leten. Niet of greg hoor ! Maar ik zal het nog wat
leten sten. Misschien krijg je nog trek. Wel te rusten !
(Terzijde).We zullen andere metregelen moeten treffen. (Af).
(Janmaat, Jacques en Adolphe komen te voorschgn. Waarzegster steekt hoofd buiten gordijn).

Graaf (haalt zijn beurs voor den dag).
Ik gengoof aan een wissen dood te zijn ontsnapt. Hoe
veeng ben ik U schungdig ?

67
Janmaat (verontwaardigd).
Graaf Dumont, een brave zeebonk neemt geen geld
aan om iemands leven te redden. (Applaus in de zaal).
Graaf.
0! — Waagmee ken ik U dan danken?
Janmaat.
Waarmee ? Geef mij de vijf, graaf ! Dit is een eerlijke poot, al is het maar die van een ruwen zeeman !
(Applaus in de zaal).
( Graaf geeft hem de hand. Fanfare. Daarna schudt de
graaf Jacques en Adolphe de hand ; telkens Fanfare).
Janmaat.
En die ouwe juffrouw daar heeft dunkt me ook wel
een bedankie verdiend.
Waarzegster (begint hevig te beven).
Nei ! laot maor, laot maor sitte !
Graaf (peinzend).
Vgeemd, vgeemd ! Die stem, die stem !
Waarzegster (terziide).
Deze schoilplaots doet me te seer ontroeren. Ik zal
me verraoden ! (tot Janmaat). Waok !
Janmaat.
Ik zal er om denken, moeder !
Waarzegster.
Waok ! (af door geheime deur).
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Graaf (peinzend).
Die stem, die stem ! (wil een slokje wijn nemen).
Janmaat (slaat hem het glas ail de hand).
Heila ! Niet doen, maat!
Graaf (verlegen).
Dat is waag ook !
Janmaat.
St. 1k hoor wat. Jongens, we gaan weer gauw verstoppertje spelen. ( Tot graaf), doe of u slaapt. Snurk
maar flink ! (Zij verschuilen zich weer).
VIJFDE TOONEEL.

(De deur gaat voorzichtig open. Fichtre kijkt door een
kier. Saperlotte, met hoofd boven dat van F. insgelijks).
Vorigen. Fichtre, Saperlotte.
Fichtre.
Hij slaapt.
Saperlotte.
Hij snurkt als een os. Niet erg fatsoenlijk voor zoo'n
grootheid. Dat wij dat nou nog doen ! zsi.j komen binnen).
Fichtre.
Maar kom, eerst een slokje. (zq zetten hun geweren
neer, edn vlak bij Janmaat, die het wegpakt, en aan tweelingen geeft).
Janmaa t.
Eerlijk deelen !
Fichtre (geeft flesch over aan Saperlotte, die een slok
neemt, en neemt ze dan terug).
Op onze ! (Klokt). Wij hebben den tijd nog. Zeg die
gravin betaalt goed.
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Saperlotte.
't Gaat wel. Beter dan die basterd. Maar wat ken je
nou van zoo'n basterd verwachten ? Mijn ouders zijn
fatsoenlijk samen getrouwd.
Fichtre.
De mijne ook. Anders had ik er gerust niet willen
wezen.
Saperlotte.
Eindelijk hebben we ons gecompormenteerd door voor
hem to werken. Zeg maat, als je gedaan hebt met dat
flessie, hou ik me angerecommandeerd.
Janaat (terzijde).
Nou worden ze kennelijk. Hun tong slingert. Hun gang
is beneveld. Hun oogen slaan dubbeld.
Fichtre.
Daar heb je het ressie. En nou aan het werk !
(beiden grijpen naar het eine geweer).
Sapelotte.
Waarom pak je allebei de geweren ? Geef mij er ein.
Fichtre.
1k heb er maar ein. Je ziet dubbeld !
Saperlotte.
Je liegt !
Fichtre.
Wat ? (Zif vechten. Muziek. Janmaat en tweelingen
springen toe. De tweelingen houden hen in bedwang met
geweer, terwql Janmaat ze bindt).
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Janmaat.
Zie zoo. Nu nog een zeemansknoopie. Graaf, schel
eens alsjeblieft ! (Graaf schelt).
ZESDE TOONEEL.

Vorigen, Stanislaus (deze Icqkt verbaasd rond).
Janmaa t.
Wel kom aan ! De kok ! Nog op, kok ? Ga jij de politie
eens halen ! Maar laat niks aanbranden, kok !

Stanislaus (verward).
Nee, schipper. Er staat niets op, schipper.
Janmaat.
Kok, kok, ik heb van je gehoord ! Je heb zeker weer
staan to vrijen met Lucie, het aardige kamermeisje. Je
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ken 't niet jonger doen, kok ! Maar nou moet je alleenig
gaan, hoor, dan loop je harder ! (Stanislaus af).
Graaf.
Zijn ze weng goed geknevengd ?
Janmaat.
Of ze ! Met een zeemansknoop ! Probeer ze eens los
te krijgen ! Toe voor een aardigheid ! (Graaf probeert
vergeefs).
Janmaat.
Terwiji we op de politie wachten, zullen we een liedje
zingen.
Janmaat, Jacques, Adolphe (zingen).
En heb je wel gehoord van die zeemansknoop?
Die alles zoo stevig kan snoeren ?
Die bindt je, dat was je van meel of van stroop
Jij je nooit meer kunt verroeren !
Ref rein :
Zoo'n knoop
Zoo'n knoop
Zoo'n knoop is niet te koop !
Je legt hem met je hand,
Dan trek je met je tand
Dat leer je nergens op 't vaste land.
En heb je wel gehoord van die zeemansknoop ?
Dat zinnebeeld van zeemanstrouwe?
Wie eens heeft ontvangen den zoutwaterdoop
Daar kun je wel huizen op bouwen !
Refrein :
Zoo'n knoop enz.

72
En heb je wel gehoord van die zeemansknoop ?
Een zeeman is zelfs net zoo'n taaie !
Want al mis je hem jaren, steeds is er nog hoop
Dat een pikbroek nog aan komt waaien !
Ref rein
Zoo'n knoop, enz.

En heb je wel gehoord van die zeemansknoop?
Als alles door schipbreuk moest sneven
Bond menige zeeman die bijna verzoop,
Zich vast aan een balk, en bleef levee !
Ref rein
Zoo'n knoop, enz.
En heb je wel gehoord van die zeemansknoop ?
Die de schrik is van muiters en boeven ?
Wie zoo is gebonden gaat nooit op den loop
Hij zit vaster dan zelfs in de schroeven.
Ref rein
Zoo'n knoop, enz.
(Scherm, Bij applaus tableau : Janmaat en tweelingen
met de boeven die ver,geefs trachten los to komen).
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DERDE BEDRIJF, 5E TAFEREEL.
EERSTE TOONEEL.

(Dubbel tooneel. Twee cellen. In eine Jean, in andere
Fichtre en Saperlotte nog steeds aan elkaar gebonden).
Jean (is bezig zich op te hangen. Zqn hoofd steekt
door den strop).

Ach, ach ! Hoe komen ze er toch bij dat ik het zou
gedaan hebben he ? Geen vlieg zou ik immers kwaad
doen he. Maar ik heb er genoeg van he. Adele schreef
mij dezen brief, die ik van buiten kan, he. „Jean ! Aangezien gij een moord gedaan hebt, wil ik niet langer
den uwen wezen he. — Zij ken den mijnen niet wezen !
( Weent). Ik veracht U. — Zij veracht mij, he ! (Snikt). —
Hoogachtend, Adele Serlier". -- Welnu, vaarwel Adele,
he. (Blifft peinzera.
Fichtre.
Dat was een strop ! Hoe hebben we ons zoo laten
vangen ! Die Neus ook altijd met zijn plannen en afspraakjes ! En dat slaapt maar lekkertjes. ( Tot Saperlotte
die slaapt) Hei, Neus, laat mijn niet alleen voor de misere
zitten, (hif schudt hem).
Saperlotte (wordt wakker).
Och, och, ik droomde zoo zalig. Ik had het kasteel
van die dooie graaf voor een prikkie overgenomen. Die
basterd en die zatlap van een Fichtre had ik met een
zeemansknoop aan mekaar gebonden, en die zatten op
den grond na me te loeren, terwijl ik in den leuningstoel van den ouwen heer zat, en een glas sjampie dronk.
Hoe smaakt het Neusjelief, zei ik tegen me zelfs.
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Fichtre (die woedend heeft ,geluisterd
Dat valt je niet mee, he ? En kregen wij niks ?
Saper1otte.
Niks, niks. En nou zit ik me aan dien kerel vast, die
zoo stom was om allebei de geweren te nemen.

Fichtre.
Dat lieg je, je zag dubbeld. ( Slaat hem. Zy vechten).
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Armand, Pierre (komen by Jean binnen).
Pierre.
Deg, meurdenerrr ! Ben je bezig je te verrhangen ? —
Mooi zoo !
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Jean (werpt het touw van zich).
Komt gij mij nog honen in mijn ellende ? Neen, ik wil
leven he.
Fichtre (heeft opgehouden met vechten, en luistert aan

den muur ernaast).
Stil ! Ze zijn hiernaast, die basterd en die andere.
Saperlotte.
Wat doen ze bij hem ?
Fichtre.
Ze leggen die arme bliksem nog to pesten.
Armand (tot Jean).
Uw letste uurtje is geslegen ! UNA, ziekige oom zal niet
lang meer leven. 1k huw zijn gemelin en verkrijg het
landgoed.
Pierre.
Ik mêk Adele Serlier tot mijn vrrrouw. Goedschiks of
kwedschiks, zij zal den mijnen zijn.
Jea n.
Ha ! Duivels ! Ga heen he !
Fichtre.
Wat een tuig!
Saperlotte.
Zeg ! 1k heb toch een knaging aan mijn geweten.
Fichtre.
Waar heb je 't nou over ? Geweten ? Wat is dat?
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Saperlotte.
Spijt heb ik. Dat we voor zoo'n basterd hebben gewerkt. Mijn ouders waren fatsoenlijk samen getrouwd.
Fichtre.
Wat hebben ze er eindelijk voor betaald? Een schijntje.
Saper1otte.
Mijn geweten vindt het niet genoeg. Zeg eens ! We
moeten nu toch op alle manieren hangen. Laten we alles
bekennen ! Meer als hangen kennen ze ons toch niet t
Fichtre.
Dat is geen kwaad idee, man.
DERDE TOONEEL.

Vorigen Janmaat, Serlier (bij Jean).
J a n th a a t (drukt Jean de hand).
Zoo, jonker, hoe gaat het?
Jean.
Treurig he, Janmaat. Tot overmaat van ramp zijn
deze twee ellendelingen mijn nog in mijn ellende komen
honen, he.
Janmaat (ziet den strop).
Wat zie ik daar ? Was je bezig? .... Foei jonker
schaam je. Moed gehouden, jonker ! Wat deze twee
landhaaien betreft, die zullen we eens laten opfrisschen !
Zeg eens, heertjes, we hebben van nacht twee vrinden
van jullie ingepikt.
Armand en Pierre.
Vrienden van ons ?
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Janmaat.
Meneer Fichtre en Meneer Saperlotte. Ze zitten hier
naast, als je 't weten wilt. En nu eruit, of je mooie
broekjes zullen kennis makers met de zolen van Janmaats laarzen. Eruit !

(Applaus in de zaal. Armand en Pierre overhaast af).
Janmaat.
Bah ! Als ik die lui zie, heb ik meteen gegeten en
gedronken ! Kom, jonker Jan, hoofd boven water.
Serlier.
Dat zeg ik ook. 1k zal u verdedigen.
Jean (drukt hem de hand).
Dat is mooi van u, he.
Janmaat.
Maar nou heb ik een voorstel, meneer Serlier. We
moeten den armen jonker eens wat opfleuren. Weet U
nog wel hoe ik U indertijd de horlepijp geleerd heb ?
Serlier (verlegen).
Ja, maar .. .
Janmaat.
Kom, toon eens dat U hem nog ken ! Allee ! (Janmaat

en Serlier dansen horlepijp).
VIERDE TOONEEL.

Vorigen, Armand en Pierre

(iv Fichtre en Saperlotte).

Pierre.
Jullie hebt je leelijk laten snappen.
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Fichtre (woest)
Wat ? Moet je nog tegen ons leggen to kankeren, leelijke
basterd!
Pierre.
Het was stom van je !

Saperlotte.
Zoo ! Mijn ouwers ben anders fatsoendelijk met mekaar getrouwd ! Maar jullie zullen leelijk op je neus
kijken. Wij verklappen alles. Wij moeten op alle manieren hangen, en zoo krijgen we fijn gezelschap. Haha!
Fichtre.
Hi hi!
Pierre (angstig).
St. St!
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Armand (zoetsappig).
Maar mannen, dat moet je nu niet doen. Wij kwemen
juist om je te redden.
Fichtre (wijst op zijn elleboog).
Och kom!
Armand.
Beslist wer ! Ik heb kennis en den cipier, hij is gemakkelijk om te koopen.
Fichtre.
Ja, als dat waar was !
Pierre.
Korn mee, Armand! Alles komt in orrderr, vrrienden!
(Armand en Pierre al).
Saperlotte (tot Fichtre).
Heb jij je weer laten paaien?
Fichtre.
Ik?
Saperlotte.
Ja jij.
Fichtre.
Ga weg (slaat hem
Saperlotte (slaat terug).
Ga jij weg (blijven vechten).
VIJFDE TOONEEL.

Vorigen, Adele (gesluierd bij Jean).
Janmaa t.
Kijk eens aan ! damesvesite!
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Adele (valt Jean om den hats).
Mijn Jean !
Jean.
Adele ! Nu meb ik weder hoed, he. Maar je brief dan, he ?
Adele.
Wat voor brief ! (Jean laat brief zien). Die is valsch!
Janmaat.
Kooi zoo. En nu geen grappen meer met dat eindje
touw, hoor !
(Serlier wenkt hem).
Adele.
Eindje touw ?
(Jean wordt verlegen).
Janmaat (verwarcL
Ja, . . . ziet u, ziet u. Nou ik zal het maar zeggen.
Hi hi ! Hij was hier in zijn eenigheid aan 't touwetje
springen.
Adele.
Touwtje springen ?
Janmaat.
Ja, kinderachtig, kinderachtig. Waar een mensch al
niet toe komt he? Verveling natuurlijk ! Ik zeg al, schaam
je, jonker.
Fichtre.
Ga weg of ik sla je kapot !
Saperlotte.
Ga zelf weg of ik bega een ongeluk !

81
Serlier.
Maar nu moet ik met Jean zaken bespreken.
ZESDE TOONEEL.

Vorigen, Potdevin (bij Jean).
Potdevin (ademloos).
Wordt hier gevochten ?
Janmaat.
Neen man, dat zal bepaald hier naast wezen.
Potdevin.
Dat zal het zijn. Kwaad kunnen ze niet. Aileen maar
mekaar vermoorden. Jonge wat heb je die stevig gebonden ! Wat zal ik doen ? . . . Zou het niet, 't beste zijn,
bootsman, als ik ze maar liet vechten ?
Janmaat (lachend).
Waarachtig, dat zou ik doen, hoor. Je hebt het zeker
druk nou, met je drie gevangenen !
Potdevin.
Dat zal wel waar wezen ! Nacht noch dag rust ! En
een printenties ! 't Is of je niks anders te doen heb dan
ze te bedienen. Wat zal ik blij zijn als ze alle drie goed
en wel gehangen zijn !
Janmaat.
Stil, stil, Potdevin !
(Adele valt flauw).
Potdevin (onrustig).
Heidaar, mejuffer. Het is hier Been ziekenhuis ! (Fichtre
Het geheim van den Idioot.
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en Saperlotte vallen met een smak tegen den grond, onder
het vechten). Wat gebeurt daar nu weer? (Radeloos heen
en weer trippelend. Scherm).
6E TAFEREEL.
EERSTE TOO.NEEL.

(Straat by de gevangenis).
Stanislaus, Lucie.
Stanislaus.
Kom mijn kippetje, mijn' boutje, een kusje maar !

Lucie.
Wig, akelijkhaad !
Stanislaus.
Wij zijn toch immers verloofd !
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Lucie.
Veronderstil ! Terwaal die arreme jonker Sian daar
gefengen sit !
Stanislaus.
Ik denk aan niets anders dan aan jou ! Noem den
dag toch, mijn hoentje ! 1k zal de heerlijkste spijzen voor
je klaar maken. Ben ik niet beroemd om mijn soepjes
en mijn sausjes ? En mijn kreeftenslatje ? Ongeevenaard!
Heb je wel eens van mijn kreeftenslatje gegeten?
Lucie.
Schaal toch uit ! Die arreme Sian ! En daarenbouven
hibben we heilemaal nog gein veste verkeiring. 1k gaan
zoo maar mitje.
Stanislau s.
Maar we gaan toch trouwen. Dan krijg je iederen dag
je lievelingskostjes. 0 Lucie ! Als de dag van gisteren
staat mij ooze eerste ontmoeting voor oogen ! Je kwam
bij ons in de keuken met een boodschap van meneer
Serlier. Er was abrikozentaart. Ach Lucie, die abrikozentaart heeft je teeder hart getroffen ! De tranen komen
mij voor oogen als ik aan abrikozentaart denk !
(Belden pratend af).
TWEEDS TOONEEL.

Maurice.
Maurice (zingt).
Ik ben een arme idioot,
Die bedelt om een stukje brood!
Och was ik toch maar liever dood!
Dan was ik spoedig uit mijn nood!
(Hii gaat in een hoek zitten en eet een korst brood).
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DERDE TOONEEL.

Maurice, Armand, Pierre.
Armand.
Die kaerels worden lastig. 1k heb hen beloofd te ontsnappen en nog meer geld te zullen geven. Konden we
maar van hun bevrijd worden !

Pierre.
lk weet een middel om van hun en van Sjan tegelijk
of te zijn,
Armand.
Spreek !
Pierre.
Wij steken de gevangenis in brand !
Armand.
Prachtig! (Hg ziet Maurice). fat is dat ?
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Pierre.
Zou hij iets geheurd hebben ? (Grypt hem bid de keel)
Sprrreek op knip ! Wat heb je geheurd ? Gauw ! Vlug wat !
Maurice (zingt).
lk ben een arme idioot .. .
Armand.
Ach ja, dat is wer. Hij heeft gelijk. Hij is beslist
simpel.
Pierre cwil hem worgen).
Het is op alle manierren veiligerr hem to dooden.
Geen hen zal err na krrrêjen !
Armand (houdt hem tegen).
Neen Pierre ! Dat niet ! Het stuit mij felikant tegen
mijn gemoed ! Geen kinderen ! Der trek ik mijn grens.
(Applaus in de zaal). Neen Pierre, je moet niet gên overdrijven ! Je moet me niet kwelijk nemen, mer .. .
Pierre.
En noem je zoo'n lange lummel een kind ?
Armand.
Hij is nog geen zestien, niet wer knêp ?
Maurice (zingt).
1k ben een arme idioot
Pierre (laat Maurice los).
Je moet het zelfs weten ! 1k vind het onzin. Let ons
dan peterolie helen. Denk er om, we leggen het vuurtje
en den anderen kant, ginds.
(Armand en Pierre af).
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VIERDE TOONEEL.

Maurice, Stanislaus, Lucie.
Lucie.
Maar as ik illeken deg abrikousentaart eit, sel ha me
teigen gaan staan, Stanislaussie !
Stanislaus (teeder).
Mijn vernuft is onuitputtelijk, mijn duifje ! Ik heb nog
zooveel schoteltjes hier (wijst op zijn voorhoofd). Allemaal
lievelingskostjes van jou worden dat. Het leven geeft
geen tijd genoeg om mijn ontwerpen uit te voeren ! De
kunst is tang, het leven kort. (Maurice rnaakt gebaren,
wijst naar de gevangenis en naar achter). Wat wil die
idioot ?
Lucie.
Uit det kind is nooit gein waas te worden.
Maurice.
Petreleeum ! Vuur ! Hu hu ! Bang !
Stanislaus.
Hij schijnt bang voor petreleeum te zijn,
Lucie.
Daar bin ik ouk als de doud ven. Daar hoef;je heusch
niet idiout voor te saan, Stanislaus ! Je hib: maar elven
soo'n stil om te stouten en je hib brend. Stil is ! — Ik
gelouf dat ik al iets ruik !
Stanislaus.
St ! St ! Ik ruik ook wat. Brand ! Brand

87
VIJFDE TOONEEL.

Vorigen, Potdevin, Janmaat, Jacques, Adolphe.
(Potdevin komt uit de gevangenisdeur vluchten, die hq
stevig achter zich of sluit. Van den anderen kant Janmaat).
Janmaat.
Wat is hier te doen ?
Stanislaus.
Ze hebben de abrikozentaart in brand gestoken.
Potdevin.
De gevangenis staat in den brand !
Janmaat.
En je loopt weg, en sluit die zoomaar achter je dicht !
1k zal den graaf zeggen wat jij er voor eentje bent.
Potdevin.
Maar ik ben ook een huishouwende vader, bootsman !
Janmaat.
Geen praatjes. Spuiten halen ! (Janmaat, Jacques

of ).

Potdevin.
Het gerecht behoeft zich toch niet levendig te laten
verbranden ! En ik ken de boeven toch niet los laten
loopen!
Stanislaus.
Maar onze arme Jonker Sjan is toch geen boef ?
Potdevin (boos).
Zeg, kok, bemoei jij je, met je potjes en pannetjes !
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Lucie (woedend, vliegt op Potdevin af).
Leilijke diender, mot je schenden ? Ga den brend
bluzze den doe je wet ! Otje Blaasop ! 1k sel me nagels
in je dikke gesicht sitten !
Potdevin.
Wat is dat ! Beleediging van een ambtenaar in fictie !
Stanislaus.
0 Lucie ! Nu weet ik dat gij mij bemint ! (0mheking.
Lucie af).
ZESDE TOONEEL,

Vorigen, Janmaat.
Janmaat.
Ziezoo. De brand is gebluscht. Wie heeft dat gedaan ?
Stanislaus (wijst op Maurice).
Die weet er meer van. Hij waarschuwde ons.
Janmaat (tot Maurice).
Kom jij maar eens mee, jong. Wij zullen je in een
fatsoenlijk pak kleeren steken en je een goede hap eten
geven, dat je een ander mensch wordt. Wil je met oome
Janmaat meegaan, vent?
Maurice.
Ja, suffe Dries wil mee als suffe Dries roggebrood met
spek krijgt.
Janmaat.
Jij krijgt roggebrood met spek !
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Stanislaus.
En een stuk abrikozentaart toe, van mijn !
Potdevin.
Zeg eens, Janmaat, jij lijkt warendig wel een weesvader. Mijn pleegkinderen neem je mij ook al of (weent)
nadat ik ze zoo'n goeie opvoeding heb gegeven.
Janmaat.
Zoodat ze appels kaapten, wat?
Potdevin.
Dat was in mijn obsessie. 1k heb twee dochters getrouwd . . . .
ZEVENDE TOONEEL,

Vorigen, Jacques, Adolphe.
Janmaat.
Ja, man, dat weten we nou al ! (Hartstochtelq1c). Maar
dat mijn kinders zich aan een andermans appels hebben
vergrepen, dat voel ik hier (wijst op zijn borst). Ze gaan
met mijn naar zee en zullen, eerlijke degelijke, ronde
pikbroeken worden. Wat zeg jullie ervan, jongens ? Zing
het maar !
Jacques en Adolphe (zingen).
W ij z e : (daar was eens een meisje loos).
Als scheepsjongens gaan we mee
Naar verre landen (bis)
Als scheepsjongens gaan we mee
Naar verre landen over de zee.
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Doen we 't werk niet donders gauw
Dan komt de bootsman bis)
Doen we 't werk niet donders gauw
Dan komt de bootsman met een eind touw.
Zeeziek willen we niet zijn
En gaat het stormen (bis)
Zeeziek willen we niet zijn
En gaat het stormen dan wordt het pas fijn.
Komen we in Africa
Daar heb je aapies tbis)
Komen we in Africa
Daar heb je aapies die doene je na.
Zijn w' in Indie aangeland
Dan gaan we rijden (bis)
Zijn w' in Indie aangeland
Dan gaan we rijden op een olifant.
Leggen we aan op Barbadoes
Maken een praatje (bis)
Leggen we aan op Barbadoes
Maken een praatje met kakatoes.
Wie koers naar de Noordpool kiest
Past op zijn neusje (bis)
Wie koers naar de Noordpool kiest
Past op zijn neusje dat 't niet bevriest.
Ga je bij zwartjes op bezoek
Goud kan je ruilen (his)
Ga je bij zwartjes op bezoek
Goud kan je ruilen voor lappies doek.
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Maar soms valt dat ook niet mee
Daar ze je braden (bis)
Maar soms valt dat ook niet mee
Daar ze je braden voor hun souper!

Walvisch, haai en wildeman
Moet je ontwijken (bis)
Walvisch, haai en wildeman
Moet je ontwijken zoo rap als je kan.

Thuis vertel je van je reis
Wat ze maar slikken (bis)
Thuis vertel je van je reis
Wat ze maar slikken dat maak je ze wijs.

(Scherm).
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7E TAFEREEL.
EERSTE TOONEEL.

Janmaat, Waarzegster, Maurice.
(Decor als zesde. Boeren en Boerinnen staan te wachten).
Janmaat.
Straks komt die arme jonker Sjan uit de gevangenis
om naar de rechtbank gesleurd te worden.
Waarzegster.
Het uur der wraoke is daor ! Ik bin niet die ik schaan !
Ik bin die ik bin. Ik weit wet ik weit. Ik sien wet
ik sien.
Janmaat.
Mensch, wat ben je dan toch voor bezonders ?
Waarzegster.
Ein, twei. Gein drie, twei !
Janmaat.
Best, hoor. En wat zie je ?
Waarzegster.
Ein schaovot. Ein, twei, drie vier menne ! Mourdenaors, mourdenaors ! De bouse stiefbroeder ! De onwittige soup ! Vloek over hen ! Waor is maan kind ?
Mauriesje, Maurissie !
Maurice (slaat zich voor het voorhoofd).
Maurice ! Zoo heet ik. Ja, moeder ik kom !
Janmaat.
Wat is dat ?
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Maurice.
1k kom, moeder ! Den booze man is weg!
(Men hoort Pierre achter de schermen knarsetanden).
Hoor ! Daar is hij. Hij draagt mij van de trappen. Hij
slaat mij als ik roep ! Weg ! Weg!
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Armand, Pierre.
Maurice.
Dat is hij ! Weg ! Weg!

Pierre.
Wat wil je, suffe knep, idieut, zag?
Janmaat.
Ik geloof dat hij zijn verstand terug begint to krij-
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gen. Hij schijnt je to kannen. Dat zaakje is vast niet
pluis.
DERDE TOONEEL.

Vorigen, Graaf, Julie, Serlier, Adele, Potdevin.
Waarzegster.
Is het mougelijk ! Zou ha het saan? Maan Mauriesje !
Graaf.
Wat is hieg voog een opschudding ?
Waarzegster (richt zich op).
Graof Dumont, hedt gij niet een soun Mauriesje ?
Graaf.
Weg, engendig wijf ! Magteng mij niet ! Heginneg mij
niet aan de ggootste smagt mijns ngevens ! Twaangf jaag
genge den is mijn 6enige zoon Maugice, twee jaag oud,
uit mijn huis verdwenen. Nooit zag ik hem tegug. Hij is
dood. Nooit heb ik het gebguik van mijn beenen tegug
gekgegen !
Maurice.
Twee jaar ! Ja ik was twee jaar, (144st op Pierre) hij
nam mij weg ! Nu weet ik het!
Janmaat.
Wat is dat ventje opgeknapt !
Potdevin.
Roggebrood met spek !
(Pierre wil vluchten. Janmaat grqpt hem).
Janmaa t.
Niet uitknijpen. Ja, knars jij maar Land ! Ik laat je
niet los !
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waarzegster (werpt mantel of en vertoont een
deftig gewaad).
Ja, het is waor. Ha is Uw soun Mauriesje, dour den
basterd gestoulen uit haot, wrok en hibsucht. Want welt
det ik Cleimentine bin, Uwes tweide gemaolin, welke
uit wanhoup Uwes huis verliet om haor kind to soeken,

sick; your doud uitgeivende, doch blavende rondswirven.
(Zy rukt Julie de witte gepoederde pruik van het hoofd
en zet die op het hare) Ziet slechts !
G r a a f (staat plotseling op).
Mijn degde huwengijk is dus ongengdig !
Potdevin.
Daar moet ik proces van Balen van, opmaken.
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Julie.
0 wee, ik ben onteerd.
Graaf (tot Julie).
Indgingsteg, ga heen ! Wij snelt op vrouw en kind toe)
Mijn Cngementine ! Mijn Maugice !
(Julie waggelt weg. Omhelzing en tranen).
Janmaat (pinkt een traan weg).
Hou daar nu maar eens droge oogen bij !
Graaf.
Was nu mijn agme Jean maag vgij, dan zou ik weng
kunnen dansen van pngnezieg !
VIERDE TOONEEL.

Vorigen, Jean, Fichtre en Saperlotte (door ,gerechtsdienaars geleid).
Serlier.
Ik vertrouw dat Jean onschuldig is.
Potdevin.
Maar die ruiker dan !
Maurice (wijst op Fichtre en Saperlotte).
Nu weet ik het ! Zij zijn de moordenaars van Hippolyte.
Ik zag alles ! Zij deden het ! Met messen. Hu!
Janmaat.
Zei ik het niet? De onschuld komt aan het licht.
Potdevin.
Roggebrood met spek !
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Fichtre (wijst op Armand en Pierre).
Zij hebben ons betaald om het to doen.
Potdevin.
Daar moet ik proces van Balen .. .
Armand.
Zoo is het. 1k voel berouw. Het tegen Sjan en U, gref
en geldgebrek, noopte ons tot die ded.

Pierre (knarsetandend).
1k heb Been berrrouw, dan dat de zêk mislukt is
Potdevin.
Gelukkig heb ik den beul tenminste niet voor niks
besteld.
Armand en Pierre, Fichtre en Saperlotte weggevoerd.
Jean vrikelaten).
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VIJFDE TOONEEL.

Vorigen. Een lakei (fluistert den graaf iets in het oor).
Graaf.
Zoo ! Dames en heegen ! Mijn degde, maag onwettige
gemaangin heeft zooeven uit eigen beweging den geest
gegeven.
Potdevin.
Alweer een proces van Balen op to maken !
Janmaat.
Daarom • niet getreurd !
Graaf.
Kom hieg Jean, kom hieg Adenge ! (Omhelst hen). Op
dezen heugngijken- dag wing ik mij niet ngangeg tegen
Uw vengoving vegzetten.
Janmaa t.
Bravo, graaf, zoo mag ik het hooren !
Graaf (tot Jean).
Jean, dit is mijn zoon Maugice. Vergeef hem dat hij
U van uw egfgoed begooft.
Clementine.
Maan seigen !
Jean (omhelst Maurice).
Welkom, he, jonker. Nu ik mijn vrijheid terug heb,
he, en mijn Adele, he, ben ik gelukkig, he.
Clementine.
Dadelijk na de begravenis trouwen we ouvernieuw,
nietwaor graof ?
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G r a a f (omhelst haar).
Zooangst gij wingt, ngiefste !
Janmaat.
Nu braaf feestvieren. Staat er nog wat onder de kurk,
graaf ? (Klopt hem op den schouder).
G r a a f (port hem tusschen de ribben.
Dat zang weng waag zijn !
Potdevin (tot Serlier).
Meneer de avekaat, betrekkelijk dat sterfgeval. . . .
Serlier.
Welk sterfgeval, vriend ?
Potdevin.
Mijn sterfgeval, als dat plaats heeft. Ik heb twee
dochters, getrouwd . . .
Janmaat.
Nu niet zulke nare praat, brigadier. Ik zal liever een
liedje zingen.
W ij z e: („ God save the king").
Mijn taak is afgedaan
Een kuitenflikker slaan
Dan kan 'k weer zeewaarts gaan
Ik ben voldaan ! (Doet of hij weg wil,gaan,
komt dan terug).
Ik volbracht hier mijn plicht
Redde 't onnoozel wicht
Bracht waarheid aan het lieht
Heb U gesticht!

(Als voren).
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Elk ouder vond zijn spruit,
Elk bruigom heeft zijn bruid,
De galg heeft ook Naar buit,
Nu snij ik uit!

Als voren).

Elk vondling is terecht
Elk drenkling opgedregd
Elk raadsel uitgelegd
1k heb gezegd !

(Als voren).

U kunt nu op gaan staan!
Hoed op en jasje aan
Ordelijk naar huis toe gaan !
Het is gedaan !
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Allen bewonderaars komen overeen deze uurfilm met
prachtvollen natuuropnamen de beste to noemen welke
ooit geschreven. Deze film waarin de hoofdrol wordt
daargesteld van den kampioen-schoolrijder CESARIO
PRUNELLI op zijn beroemde merrie BESSIE, in samen-

werking met den besten kinokrachten, grijpt diep in het
menschelijk Gemoet en toont ons de wrak van een doode,
een vol jaar na diens Overlijden.
Hamlit.
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Als Bizonderheid kan worden genoemd dat de firma
voor de rol van den doodsgraver Lertjes den beroemden karakterkomiek DAVISON engageerde en dat als de
hofnar Horatio zal opgetreden worden door den beroemden dwerg TIM TIT.
Mir Voor de Waanzinsdans van Ophemia is de medewerking van de beroemde danseres MATHILDA DUNDOW
verkregen.

EERSTE AFDEELING.

Hamlit, prins van Danemarken ziet met leeden oogen
dat zijne moeder zich met den broeder van zijn Vader
hertrouwd. Tevens verdenkt hij dezen dat hij diens moordenaar is, doch heeft hij hiervoor Been bewijzen.
Hij heeft zich verlieft in Ophemia, de schoone dochter
van den Israeliet Polanus, wien hij een grooten som geld
verschuldigt. Op het schitterend verloovingsfeest in het
slotpark, waarop velen aanzienlijken Personen en chieke
vrouwen aanwezend, verschijnt den Geest van zijn vader
op een donderwolk, verdrijft alle gasten door bliksem,
behalve Hamlit, hem verwittigende dat zijn Oom hem
gedood om zijn kroon te bemachtigen. Te begrijpen hoe
Hamlit te moeden was ! Hij besluit om zich te wreke n.
TWEEDE AFDEELING.

Als hij dit voornemen aan Polanus te kennen geeft,
verzoekt deze hem daarvan te overreden, doch doo dt
deze hem in drift roepende : Mijn ducaten en mijne dochter.
De Bruit wordt terstond waanzinnig. De Geest verschijnt
om Hamlit te verwijten, dat hij den verkeerde gedood
en waarschuwt hem om te vluchten. Ophemia, waanzinnig
geworden, zwerft door het paleis, en voert in het park
waanzinnigen dansen uit. Tevergeefs zoekt de dwerg
Horatio, welke een hopeloozen liefden voor haar heeft
opgevat, om haar te achterhalen. Zij verdrinkt in het meer.
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DERDE AFDEELING.
Hamlit vlucht op zijn zwarte merrie door het bosch
do ch ontmoet een groote troep heksen, welke op bezemste elen door de lucht varen. Deze spellen hem voor dat
hij de koning zal worden van Danemarken. Zij steeken
het woud in den brand en dansen om hem heen, ten
ein den hem in te sluiten. Maar zijn trouwe paard is hun
te vlug. Zij achtervolgen hem. Wat een geluk, daar ligt
een schip bij den kust ! Hamlit bereikt het schip, wat
echter door zeeroovers overvallen. Bessie springt met
hem in den vloed en zwemt naar een onbewoond Eiland.
VIERDE AFDEELING.
Hier waant de Ongelukkigen zich veilig, doch de Geest
• verschijnt, om hem te waarschuwen. Een aardbeving
slingert man en paard in zee. Gelukkig, hij wordt door
een schip opgemerkt, dat hem naar Danemarken terugvoert. Hij besluit om den koning te dooden.
VIJFDE AFDEELING.
Als Hamlit aan den wal stapt, overreikt de hofnar
Horatio hem een brief, van den doodsgraver Lertjes om
de begraafenis van zijn Bruid bij te woonen, welke
gestorven.
Zal Hamlit nog juist op het bestemde uur kunnen daar
zijn ? Hij neemt Horatio op zijn trouwe paard, dat hij de
sporen geeft en zijn uiterste krachten inspant, als de
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begraafenis reeds plaats vind, precies een minuut vOOr
twaalf aankomt en dan dood neervalt.
ZESDE AFDEELING.

Hamlit wordt nu eveneens krankzinnig van smart aangezien hij meent dat de doodsgraver gezichten trekt. Deze
echter heeft gezien dat de kist beweegt aangezien Ophemia
maar schijndood. Hamlit echter denkt dat deze hem
verspotten wil en doodt hem. Ophemia echter is uit den
Doode ontwaakt. Een storm steekt op welke door een
overstrooming gevolgd wordt. Hamlit klimpt met haar
op een doodkist welke drijft. De Geest verschijnt wederom
om hem te verwijten dat hij den verkeerden doodt en
wijst hem op zijn wraak !
ZEVENDE AFDEELING.

De koning verzoekt, Hamlit te vergiftigen.
Hamlit en zijn moeder bezichtigen het portret van zijn
vader. Plotseling wordt het portret levend, waarschuwt
hen en wijst nogmaals op de wraak. Echter, de koningin
neemt het vergift in. Hamlit daagt den koning nu uit
tot een tweegevecht. Als alle aanwezigen daar zijn, verschijnt hij in een geheel zwart harnas en dood den koning
in een steekspel. De Geest vergeeft hem en verdwijnt na
zijne toestemming te hebben gegeven tot het huwelijk.
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DE EXPLICATEUR
De koning van Denemarken is een jaar dood geweest.
Zijn broer heeft zijn koninkrijk geOrven en is getrouwd
geworden met de koningin-moeder-weduwe.
Hamlit heb niets gehad. De koning en de koningin
geven een schitterend tuinfeest.
Als twee tortelduifjes zitten ze samen op de troonbank in de midden.
Polanus staat er bij de koningin complimentjes te maken.
Wat ziet uwe Majesteit er van avond weer best uit.
Mooier en jonger dan ooit. Zij blij. De koning glimlacht
kwaadaardig in zijn eigen.
Maar prins Hamlit, haar zoon, staat achter een boom
en bait zijn vuist. Hamlit, vraagt zijn verloofde Ophemia,
voor wat zal je toch gaan altijd in de rouw ? Ik vind
ais dat het je niets staat, hoor je ! Hij geeft geen antwoord. Wat zegt je er wel over, nu de nieuwe koning
is gaan trouwen met de oude koningin ? Vraag mij niet,
Ophemia!
Zij staat verbaasd te kijken en zet groote oogen op.
Horatio, de nar, welke haar een geheime liefde toedraagt, zit haar toe te lonken, doch zij houdt zich of ze
't niet ziet.
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Het wordt als maar donkerder. De gasten voelen nattigheid. Zeg, Sjors, ik geloof vast dat er een bui komt. Ja,
zeg, nou je 't zegt geloof ik het ook !
0 wee, een zwaar onweer komt opzetten. De schrik
slaat alien om het hart. Allemachtig wat een bui ! Nou,
zeg, Sjors, ik dank je lekker maar ik ga naar huis. Ik
ook hoor ! Nou, die koning moet noodig weer eens een
buitenpartij geven ! Zijne Majesteit neemt zelf zijn rokken
op en haastje reppie naar huis. Ze bennen toch al tot
op 'r hemd toe nat. Is die buitenpartij leelijk in de water
gevallen !
Hamlit blijft alleen staan ; het kan hem niks schelen
hoor. Maar wat is dat ! Dat lijkt wel een geestgestalte
tusschen de wolken uit. Het is de oude koning zelf. Is
dat vader ? Ja mijn zoon ! Voor wat komt u op aarde
terug ! Hoor, mijn zoon ! Ik werd vermoord. Vermoord,
door wie ? Door hem die nu koning is ! Ha, heb ik het
niet gezegd ? Welnu wreek mij dan ! Ik beloof het u,
vader ! Hoor eens eventjes, vader ! He, hij is weg ook. De
geest verdwijnt even als hij gekomen is. Wreken ? Dat
zal ik doen ! Maar hoe ? Hoe zal ik mij wreken ? Ha ik
weet het al. Ik moet hem dooden ! Einde van de eerste
afdeeling.
Polanus, mijn oom heeft mijn vader vermoord ! -- Onmogelijk. Het is de eerlijke waarheid ! Je ben besjogge !
Niet waar. Hoe zal jij dat weten ? Heeft de geest van
mijn vader het me toch zelf gezegd ! Dat kan niet bestaan.
Als ik het je nou toch heilig verzeker ! Maak dat je
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grootje wijs ! Toch is het zoo, en ik zal hem dooden ook.
Dan krijg je me dochter niet. Dat zulle we eens zien!
't Zal niet gaan ! Geef ik ze daar an 'n moordenaar !
Maak me niet kwaad ! Na, wat doe je me ? Zal je zien.
Niks doe je ! Niks ? — daar dan!
Ach wat heb ik gedaan, hij is dood ! Ophemia komt
binnen. Wat is hier gebeurd ? Vadertje, ben je dood?
Hahaha ! Ach, zij is waanzinnig ! Daar is de geest ook.
Vlucht Hamlit, je hebt den verkeerden gedood ! Ja, ik
zal vluchten, maar ik kom terug.
Zingend zwerft de ongelukkige waanzinnige Ophemia
door het paleis. Wat gaat daar zoo vlug ? Ha ha ! Zie
hoe het danst ! Kijk het lacht. Zij wil het grijpen .. . .
Ach, het is haar eigen schaduw ! De dwerg Horatio bespiedt haar uit zijn schuilhoek. Zal hij haar volgen?
Ondanks het verschil in geboorte bemin ik haar ! Maar
ache ik ben mismaakt. Geen vrouw zal mijn liefde kunnen
beantwoorden, niemand denkt als dat ik ook gevoel heb.
Daar daalt zij van de trappen. Zij zingt als een lijster.
Wat gaat zij doen ? Nu is zij in den tuin. Kijk hoe ze
huppelt, net als een veulentje in de wei !
In Horatio heeft zij geen erg. Nu is ze bij den vijver.
Zal ik haar waarschuwen ? Het zal niets geven, is zij
toch immers heelemaal waanzinnig ! Daar valt zij er in!
Help ! Help !
Niemand hoort hem, te vergeefs tracht hij haar te
grijpen ! Ach zij is dood ! Alle vreugde is uit mijn leven
geweken ! Zal ik haar volgen in den dood ? Neen ik
moet aan Hamlit gaan waarschuwen. Arme prins, wat
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zal hij to keer gaan ! Ophemia ! Ophemia ! Vaarwel!
Ophemia ! Einde van de tweede afdeeling.
Hamlit heeft zijn trouwe merrie bestegen. Komaan,
Bessie, toon nu eens dat je nog lets anders kan dan de
eerste prijs bij Woestduin winnen. Als maar rennen ze
voort. Zie zoo nu zijn we op de hei. Wat is dat? Het
lijkt wel of het ouwe wijven regent. Een heel stelletje
tooverheksen op bezemstelen. Nou, mooi benne jullie
niet. Wat wit die ouwe juffrouw daar boven over mijn
hoofd ? Ze krijscht me ooren kapot. Niet zoo'n heibel !
Wat mot je ? De koning zijn zal je, de koning zijn zal
je ! 0 dank je wel hoor, opoe ! 't Is goed als dat ik het
weet. Nou, dag, de complemente thuis. Heb je der alweer
een ! Foei die lijkt nou precies op mijn schoonmoeder.
Laat me nou met rust, hoor je ! De koning zijn zal je!
— Doet me lol !
Moet het bosch nu gaan branden ? Wacht, ellendige
wijven, dat heb jullie gedaan ! Bessie rijdt er dwars
doorheen. Je trapt ze maar op zij, Bessie ! Mooi, die
dikke rolt al omver. Doe me een plezier, en blijf van
mijn paard af, oud merakel ! Hadt je me maar !
Ha, daar is de kust, en een schip ook. Hei daar,
schipper, leg eens even aan. Op dek gesprongen, Bessie !
Zie zoo. Ben ik tenminste van die wijven af. Einde van
de derde afdeeling.
Weer wat anders. Zeeroovers enteren het schip. Wat
een boeventronies. Moet ik niets van hebben. Dan springen
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we maar weer het water in, Bessie, wat zeg jij ? Ein,
twee, hoepla. Hier is het een gezellige pan. Wat een
vischjes ! Kon ik hier maar eris een poosje hengelen,
dan zou ik een aardig maaltje spierinkjes of baarsjes
voor moeder de vrouw mee kunnen brengen. Zie zoo,
hier is een eiland. Nou, kom, dat lijkt wel onbewoond
te zijn. Laat ik in een boom klimmen, en eens rondkoekeloeren ! Wel ja, hoor, ik heb het rijk alleen. Ik lijk
Robeson Cruso wel met zijn beerevelletje en zijn ouwe
familieparaplu. Niks als papegaaien en aapies in de
buurt. Nou, dat benne tenminste aardige beesies. Afijn,
mot ik hier maar op mijn eentje met Bessie wat zien te
veramuzeeren. Maar hoe kom ik hier van daan ? Ja
maar, voor wat zou ik hier van daan gaan ? Heb ik het
hier toch eigenlijk gezegd goed ! 0, je, daar heb je de
Geest. Nou, die weet iemand ook uit te vinden ! Jongen,
wat heb u me laten schrikken ! Ik viel mekant uit den
boom !
Denk aan uw wraak ! zegt hij !
Jawel, eerst hier van daan zien te komen !
He, 't lijkt wel of die boom schudt. Hei wat ! Niet zoo
hobbelen ! Ik word er beslist zeeziek van. Ik moet hier
van daan, hoor. Kom Bessie. kijk nou, daar heb je 't al
Hei wat ! Hou nou op ! Schei uit ! Hou me vast ! Het heele
eiland springt uit mekaar, de boomen worden regelrecht
uit den grond gerukt en in de zee geslingerd. Hamlit en
Bessie maken een santemortale.
Non, zoo'n onbewoond eiland met aardbevingen dat is
ook niet alles hoor je ! Geef mijn dan maar liever de zee.
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Fijn, daar is 'n schip ! Hallo ! Volk mee ! Eind van de
vierde afdeeling.
Na een voorspoedige reis komt het schip aan de kust
van Denemarken. Hamlit wordt aan de wal gezet. Er
staat een flinke bries.
Kijk, heb je Horatio ! Dag Horatio, hoe gaat het ? Nou,
niet to best, prins. Zoo, wat zal der an schelen ? Aan
mijn niks prins, maar lees dien brief maar eens !
0 wee, is Ophemia dood ! Verschrikkelijk, verschrikkelijk,
wat een ramp ! Hoe is dat zoo gepasseerd ? Ja, kijk eens,
ziet U, ze is verdronken, prins. Verdronken, zoo, nou 't
is verschrikkelijk, hoor. Maar nou moet ik gauw naar de
begrafenis. Wanneer zal de begrafenis ? Om twaalf uur.
Allemachtig, dat is krap. Maar toch moet ik er bij wezen.
't Zal niet gaan, prins. Zoo, wedden dat ik er kom ?
Spring maar achterop. Horatio, kom Bessie, we moeten
haar de laatste eer bewijzen. Zie dat je 't haalt. 't Is a
long way! Wat een hondeweer ! We treffen het niet,
hoor ! Regen en wind. Heb je 't koud. Horatio ? Ja, jongen.
je bent niet voor je pleizier uit. Hu, hu Bessie, vooruit maar!
De lijkstatie is al onder weg. Het yolk staat langs den
weg. Ook een treurig sterfgeval buurman.
Ja buurvrouw, en nog zoo jong he, en zoo schoon !
't Is zonde. En verloofd ook. — Ja met prins Hamlit.
Waar is die ? In 't voorste rijtuig denk ik. Neen, die is
er nog niet. Snap jij zoo iets ? Ik niet hoor ! Nou, hij zal
nog wel kommen ! Dat iemand bij zoo iets over zijn tijd
kan wezen ! Hoe is 't gedsmogelijk ! Zeg dat wel ! Onder-
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tusschen rijdt Hamlit voort. De trouwe Bessie kan haast
niet meer. Voort, voort. Hebben we de wind nog tegen
ook. Hoe ver is het nog ? Een ketiertje. Doe je best, Bessie !
Ha, daar zijn ze er ! Juist een minuut voor twaalf. Het
arme beest valt uitgeput neer. Het is dood ! Dank, Bessie,
dank ! Eind van de vijfde afdeeling.
De menigte juicht Hamlit toe ! De aansprekers staan
versteld ! Hei daar, wat is dat voor een manier ! De
achterste wordt heelemaal met slik bespat. Zeg eens, kun
je niet voor je kijken, lomperd ? Hou je stil, leelijke kraai,
het is de prins zelf ! 0 pardon, Uwe Hoogheid, ik had
geen idee als dat U het was. Wilt U zoo beleefd zijn
om vooraan te gaan staan, bij de famielje ?
Wat staat die doodsgraver een gezichten te trekken.
Voor wat trek jij zulke gezichten, kerel ? Neem me niet
kwalijk, Uwe Hoogheid, maar . . . . Nou, maar het komt
niet te pas. Ja maar . . . . Hamlit wordt nijdig. Als je nog
een keer een leelijk gezicht trek, zal je eens wat anders
zien ! Wat, doe je 't weer ? Ach, Hoogheid ik kan het
heusch niet helpers, maar . . . . Ach, ik sterf . . . . Hamlit
heefi hem een doodskop naar zijn kop gegooid. Hij heeft
nog juist den tijd om te zeggen: hoor . . . . ik toch . . . .
wat . . . . in de . . . . kist, en geeft den geest.
Wat zou dat wezen ? Zou de doodsgraver toch gelijk
. hebben? Och kom, praatjes . . . . Nou, laten we het deksel
der eens afnemen. Waarachtig, ze beweegt ! Je droomt !
Ze knippert met 'r oogen — Wat zal je daaraan jokken ! —
't is een feit, hoor . . . . kijk, ze gaapt. -- ze kijkt op . . . .
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Waar ben ik ? Wat is dat voor een beweging ? Waarom
benne jullie allemaal zoo in het zwart ? Wat doen al die
lijkebidders hier ? Het lijkt wel een lijkstatie . . . . Ja dat
is het ook. . . . Wie wordt hier begraven ? . . . Wel mensch,
dat ben je zelf. 't is je eigen begrafenis ! Nou, ik ben
anders springlevend hoor, kijk maar eens. 0, Hamlit,
0, Ophemia!
0 je, die storm uit het Noord-Westen houdt maar
steeds aan. Het heele kerkhof loopt potdome onder.
Gauw, daar drijft je doodkist, Ophemia, daar stappen
we op ! Zoetjes aan maar, dan breekt het lijntje niet.
Ziezoo. Beter der op dan der in, zullen we maar zeggen. Kijk, daar drijft de hoed van een van de bidders.
Die zijn er nou nog eerder geweest dan jij. Hou je maar
stevig aan me vast !
't Is een kouwe grap hoor, om hier to blijven staan
blauwbekken. Zouden ze niet aan ons komen redden
van de brandweer ?
Wacht, daar heb je den geest ook weer. Wees maar niet
bang, hoor je, hij zal je niks doen. Hij eet uit de hand.
Hamlit, gij hebt alwederom den verkeerde gedood !
Wreek mij !
Ja vader, ik mag met blindheid geslagen worden, als
ik het niet doe. Als ik maar eerst op het droge ben.
Het water zakt. Zij zijn gered geworden ! Einde van
de zesde afdeeling.
Moeder, denkt u nog wel eens over uw ouwe gemaal,
mijn vader ?
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Ach, Hamlit, wat zal ik je zeggen ? — Kijk eens, hier
is zijn portret.
Knappe man was het toch, ik lijk precies op hem, wat?
Wat een oogen had hij in zijn hoofd ! Nee moeder,

11

bent er niet op vooruitgegaan, als ik het u nou maar
eens eerlijk mag zeggen, ik mag u niet vleien. Kijk daar
vlak naast daar hangt hij. Dat is toch lang niet dat he?
Vind u nou eigenlijk zelf ook niet dat hij zoo iets sjagrijnigs
over hem heeft, net of hij 'm achter de mouw heeft ?
Ach Hamlit, schei toch uit, ben ik toch eenmaal aan
hem getrouwd ! — Kom nou moet u niet gaan huilen ,
neem maar liever een glaasje wijn, dan kikker u weer
wat op. Hier pak aan, ik heb geen trek. .. .
Als hij de koningin het glas heeft ingeschonken, begint
Hamlit weer over de portretten te boomen.
Maar terwijl is de koning binnengeslopen, Wacht, daar
moet die Hamlit zeker uit drinken. Die kijkt me toch
altijd zoo raar aan. Net of hij wat in de gaten heeft.
Staat hij mijn portret er weer op een reuzenmanier door
te halen, achter mijn rug ! Wacht, ik zal hem vergiftigen,
ben ik meteen van hem af.
Meteen neemt hij een fleschje uit zijn zak, dat heeft
hij altijd bij zich, en druppelt wat in het glas. Maar nu
neemt de koningin het glas op. Maar wat is dat, de
oude koning op het portret begint te leven, het is de
Geest. Hij ziet alles. Gauw wil hij de koningin waarschuwen, maar zij heb het glas al leeg, en ploft dood neer.
Nog heb je me niet gewroken, Hamlit !
Ja 't is waar. Maar nu is het uit ook. Ik zal hem uit-
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dagen, de ellendeling, weet hij meteen waarvoor het is.
Mijn hoofd zal af vallen, als ik 't niet doe.
Zoo gezegd, zoo gedaan. De koning moet de uitdaging
wel aannemen.
Het steekspel is begonnen. Dat zal je wat geven ! Een
ridder geheel in zwarte wapenrusting, komt aangereden.
Het is Hamlit, de zwarte Prins. Hoera ! De koning komt
van den anderen kant. Vooruit maar, er op in. Geef ze
de ruimte. Het yolk juicht Hamlit toe ! Haal op, Hamlit !
Kijk, hij heeft hem al geraakt. Toe maar ! Mooi zoo, nog
eens. Ha, hij valt al van zijn paard af. Beken nu maar,
schurk. Ik beken.. . • Ophemia komt ook aangeloopen.
Ze omhelzen mekaar. De geest verschijnt nog eens voor
het laatst. Nu ben ik gewroken geworden ! 1k zegen je....
1k verdwijn. . . . Einde van de zevende afdeeling.
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Matadora, Porceleyn, Mevrouw Bufluf.
Matadora.
Men zegt, graaf Porceleyn, dat Giggergik —
'k Moet altijd toezien dat 'k mij niet verslik
Bij 't noemen van die Juttenkeizerin —,
Dat Giggergik nam half het land al in !
En zij bezweert, dat zij mijn zoon bemint,
Maar 'k vrees dat zij slechts op veroovring zint.
Zij zegt, dat zij zijn weigring niet aanvaardt,
En komt het jawoord halen met het zwaard !
Is 't waar dat zij zoo ver al is gekomen ?
Of heeft men mij misschien maar beetgenomen?
Porceleyn.
'k Wou, Majesteit, dat men u had bedrogen
Het is maar al to waar !
Matadora.
Het moest niet molten !
Hield Maarschalk Bufluf dan den Jut niet tegen ?
Het stafbericht vermeldde zeeg op zege !
Ik las het iene na het andre bulletijn,
Dat Bufluf won, en over heel de lijn!
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Porceleyn.
Hij won zoo zeer, vereerde Majesteit
Dat 't Juttenheir voor onze hoofdstad leit.
Hij won en won, trok winnende terug,
Nooit week een overwonnene zoo vlug!
Ach, Majesteit, sta toe dat nu een oud minister

(Knielt)
Ook eens wat zegt ....
Matadora.
Spreek, Porceleyn, wat is 't er?
Porceleyn.
'k Heb uwe Majesteit gedragen op mijn arm,
Ik wiegd' uw wieg, en maakte uw fleschje warm.
Ik liet u dikwijls schommelen op mijn knie ..
Matadora.
Da's lang geleen ; ter zake, potverdrie!
Porceleyn.
Welnu dan, laat mij in gemoede raAn
Neem 't vleiend Juttenaanzoek dankend aan.
Zoo'n huwlijk is van groote importantie
Het leidt ons met wat schippren tot expansie.
Heusch, voor de toekomst van ons Wissewas
Komt die connectie schitterend to pas.
Matadora.
Jij oude dwaas, als dat een ander zei,
'k Zweer dat 'k zijn hoofd hier voor zijn voeten lei!
Jij schaapskop, ezel, ben jij hallef gaar?
Doe luiers aan, en koop een rammelaar!
Moet ik mijn kind, mijn eigen Picolino,
In d' armen van een Juttenjuffer zien ? 0!
Het souvenir van wijlen- mijn gemaal
Gekoppeld aan zoo'n halve kannibaal?
Mijn huis is niet gesteld op de relatie
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Met zulk een allerordinairste natie !
Bedient gij zoo slecht onze dynastie,
Wat heb ik dan aan uw diplomatie ?
Gij moet door list den Juttentoeleg fnuiken
Of anders kan ik u niet meer gebruiken.
Porceleyn.
Al is zij wild, het is een hooge vrouwe,
Er zit niets op, de koning moet haar trouwen
Dat zij hem wil is aprês-tout geen schand,
En 't Juttenheir staat midden in het land.
1k vrees, ik vrees, geeerde Regentes,
Het vaderland gaat anders op de flesch !
Wat wilt U, zij is meer dan dol op hem,
Het beste is dat hij haar neem' en temm'.
Matadora.
Genoeg, minister van den kouden grond!
Neem uw ontslag, ga alsjeblieft terstond !
Zeg, uw gezondheid Mat geen werken toe,
Zeg wat gij wilt, maar ga, ik ben u moe !
Porceleyn (staat op).
Welaan dan, koningin, ik vraag ontslag.
Dan blijf ik staatsraad, als 't tenminste mag ?
Matadora.
Dat 's goed, pak dan nog aan, dit ordelint
(Werpt hem orde toe)
En hoepel nu meteen maar op, mijn vrind.
(Porceleyn af).
Matadora.
Mijn zoon te geven aan die Giggergik !
Maar je begrijpt toch dat ik dat vertik !
Page.
Een wilde, koningin van Wissewas !
Dat kan toch niet, dat komt toch niet te pas !
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Mevrouw B u f l u f.
Ons Picolientje trouwen met een Jut !
O jee, dan zijn we alien in de put !
Page.
Ik zag haar eens, die Juttenkeizerin
Ik ben geen koning, maar ik had geen zin !
Ze eet met haar vingers, ze zit op haar hurken,
Den heelen dag maar aan een pup te lurken.
Matador a.
O zij is gruwelijk onopgevoed !
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Picolino, Porceleyn, Robina.
Ach, doe het niet, — pas op als je het doet !
Picolino.
Stel u gerust, ik weiger hare hand
Wat, trouwen met een wilde, welk een schand
't Is ook niet noodig, want het stafbericht,
Zegt: Bufluf sloeg hen weer op hun gezicht !
Matadora.
Ja, Bufluf wint altijd, wat niet belet•
Dat Giggergik haast heel het land bezet.
Ik wou waarachtig dat hij maar verloor
Zoodat de Jutten gingen er van door.
Picolino.
O wee, o wee, wie houdt mij toch dat wijf,
Die wilde Amazone van het lijf ?
Matadora.
O jemini, is er dan heel geen kans,
't Huis te behoeden voor zoo'n misalliance ?
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Picolino.
0 Wissewas, wat droevig ongeluk !
Nu moet gij zuchten onder 't Juttenjuk !
Matadora.
0 dynastie, hoe diep wordt gij gekrenkt!
Dat men uw fijne bloed met grof vermengt !
Picolino.
0, wat een ongelukkig kind ben ik !
Een andre jongen heeft dan nog eens schik.
Die speelt nog vrij met hoepels en met tollen,
Dan laat hij vliegers op, of gaat wat dollen.
Hij knikkert of hij zwemt, speelt haasje-over,
Of petjebal, verstopper, dief of roover.
Hij maakt zijn broek stuk, scheurt zijn beste kiel.
En krijgt hij daarvoor dan ook op zijn ziel,
Hij is dat in een oogenblik vergeten
En gaat in buurman's tuin wat appels eten.
Des winters bij 't gezelschap in de kamer
Speelt hij dan Boereschroom of Klok en Hamer,
Wat zeg je van mijn vriend, ik zie wat jij niet ziet,
Slof-onder, blindeman, of Zwarte Piet.
1k echter moet al van het huwlijk hooren
VOcir ik nog droog ben achter bei mijn ooren !
Ja, genoeglijk rolt het leven
Des tevreden landmans heen,
Maar zijn koning zit to beven
Vol van zorg van top tot teen.
(Trom en fanfare achter de coulissen).
Matadora.
Wat is dat voor getoeter en geroffel ?
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DERDE TOONEEL.

Vorigen, Bufluf, Marco, tamboer, trompetter, twee soldaten.
Bufluf (heeft groote pantoffel op zqn degen).
't Is Bufluf zelf, met Giggergik's pantoffel!
Gegroet, vorstin, gegroet. (fanfare).
Matadora.
Mijn Bufluf, wel ontmoet
Bufluf (tot Picolino).
Gelukgewenscht, mijn heer !
Een zegepraal to meer!
Hoezee, hoezee, hoezee!
Mijn dappere armee!
Dit zegeteeken, Regentes
Het strekk' u ten bewijze
Hoe ik den vijand las de les,
— Maar 'k wil mijzelf niet prijzen
Het Juttenleger kreeg weer klop !
Uw dienaar sloeg er stevig op!
Met zijn degen,
Gaf hij vegen
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Wat hij kon !
Geen pardon,
Werd gegeven !
'k Zag ze sneven
Bij heele troepen
'k Hoorde ze roepen :
Hoe vervaarlijk,
Onbedaarlijk,
Slaat die vechtjas om zich keen !
Onweerstaanbaar
Is die kraan daar !
Zooals hij is er niet een !
't Is Bufluf !
Wie nu nog puf
Heeft stand to houden,
Die is verkouden!
Met zijn knevels
En zijn stevels
Zaait hij doodelijken sclirik
In het kamp van Giggergik!
Ziet ze vallen
Bij tientallen
Hoort ze janken :
'k Zou je danken !
Tegen Bufluf vecht ik niet !
't Is een held van puur graniet.
Sakkerloot, bier en brood,
Bufluf's ,daden zijne groot !
Picolino.
Dus heeft de vijand eindlijk moeten wijken ?
Bufluf.
Wij telden talloos vele Juttenlijken !
Matadora.
En zij verloor die toff el op haar vlucht ?

8
Bufluf.
Dat niet bepaald, zij schopte in de lucht,
Zij wou Naar generaal bestraffen met een trap,.
Zij schopte mis, toen gaf z'em maar een klap !
Matadora.
Dus Giggergik heeft veel terrein verloren ?
Bufluf.
Dat niet bepaald, wij trokken op to voren
Gereedgemaakte stellingen terug.
Wij deden het strategisch, net, en vlug.
Matadora.
Ik zie het al, de vijand won meer veld.
'k Ben op uw zegepralen niets gesteld.
Bufluf.
Door onze zege, vrouwe Regentes,
Won hij een mijl, bij anders zeker zes !
De nieuwe stellingen zijn heel wat beter,
Geloof Bufluf, dien ouden ijzervreter !
Vraag Marco maar, mijn trouwen luitenant,
Die kent, na mij, het best de kaart van 't land.
Marco.
Vergeef mij, maarschalk, dat ik het onthul,
Maar wat gij zegt is niets dan flauwe kul !
Bufluf.
Wat, hoe, wie zegt me dat, hei, ho, verraad !
't Is muiterij, en dat voor een soldaat !
Marco.
Uw pocherij zit mij alweer tot Kier !
De waarheid moet er uit, het helpt geen zier.
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Al hadden wij nu nog zoo goed gevochten
't Had niets gebaat, wij zijn fichu, gesjochten !
Men mag den koning langer niet verbloemen,
Dat 't Juttenheir steeds dichter op komt doemen.
Bufluf.
Wat, insubordinatie ?
En dat vlak in mijn facie !
Zeg vent, heb jij het lef,
En spreekt zoo tot je chef ?
Marco.
- Dat alles kan mij nu eens niets meer schelen,
Het gaat niet aan, den toestand to verhelen,
0 koning, berg uw kostbre existentie,
Trek u terug, verplaats uw residentie !
Bufluf.
Foei Marco, het is alles jaloezie !
Op Bufluf's roem en op zijn strategie.
1k ben nu eenmaal niet als andere generalen,
Ik kan niet anders doen dan zegepralen !
Mevrouw Bufluf.
Zoo'n eigenschap is iemand aangeboren :
Nooit heeft mijn man nog maar 66n slag verloren.
(Men hoort geschreeuw en bekkenslag
achter de coulissen.)
Matadora.
Wie maakt daar toch in vredesnaam zoo'n leven?
Vraag wie het is, laat hij zijn kaartje geven.
(Page af.)
Wat u betreft, mijn dappere strategen,
Vooral geen twist, daar kan het rijk niet tegen.
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VIERDE TOONEEL.

Vorigen. Page.
Page.
Sire, een woeste Juttenafgezant
Vraagt namens Giggergik uw hart en hand !
Marco.
Vergun me dat ik hem den toegang ga beletten.
Matadora.
Een afgezant ? Dat nooit ! Dat is geen etiquette !
VIJFDE TOONEEL.

Vorigen. Branimoel. (Komt dansend en krgschend op, en
slaat zqn bekkens tegen elkaar.)
Branimoel.
.
Hallo, hallo, hallo ! Wie is hier de koning ? 0, zeker dat
kleine kereltje daar. Zeg, broekeman, ik zal maar met de
deur in huis vallen. 1k ben Hofraad Excellentie Branimoel,
eerste minister van alle zaken, vechtgeneraal en admiraal
a la suite van Hare Geeerbiedigde Majesteit Giggergik I,
Keizerin van Jutland en Lapland, Czaritza van Vuurland,
Sultane van Humtumtum, Groot-Hertogin van IJsland, Baronesse van Groenland, enz. enz. enz. Hare Keizerlijke
Majesteit doet je de buitengewone, pyramidaal groote eer
aan je to willen trouwen, hoewel ik in mijn nederigheid
bij alle goden niet begrijpen kan wat ze aan zoo'n pieterig
bleek ongaar kadetje van een tam manneke kan vinden,
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terwijl ze de mooiste, wilds te kerels krijgen kan die ze
maar hebben wil, mijzelf bij voorbeeld. Maar enfin, dat is
hooge politick. Ze vraagt jou, en ik zou me maar niet door
overgroote bescheidenheid laten verleiden om neen te zeggen, want dat neemt ze niet aan. Laat je raden door een
man die zijn weetje heeft en die haar door en door kent,
en neem haar voor ze jou neemt. Het leger s tact voor de
poort, en is in een wip binnen. Zooals de zaken nu staan,
wil Hare Majesteit, ofschoon verstoord over je tegengestribbel, je nog genadiglijk naast zich op den troon zetten,
maar als je nog langer ligt te zaniken maakt ze je doodgewoon tot Prins Gemaal en verder niks, zoowaar ik Branimoel heet. Ze is heusch geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, geloof mij maar. Gisteren nog heeft ze
mij, haar geliefkoosden vechtgeneraal, eigenhandig een oorvijg toegediend dat het me groen en geel voor de oogen
werd, na eerst geprobeerd te hebben me een schop tegen
mijn derriere te geven, die gelukkig mis was. Dus, ventje,
geen praatjes meer, en zeg graag, met alle plezier, of het
wordt donderen. En als die aardige dame hier, die zeker
je ma is, soms het land heeft dat ze alleen blijft. dan wil
ik, Branimoel, wel zoo ver gaan voor haar een plaatsje
op een oude-dames-hofje te bespreken. Komaan, dat is een
royaal aanbod, dunkt me, schappelijker kan het toch niet.
Kom, vooruit met je antwoord, manneke, niet langer gezeurd. Ja of neen !
En als we dan een tikje wilder bennen
Dat is toch niks, daar zal je wel aan wennen.
Picolino.
Zoo'n toon te voeren tegen Picolien,
Zoo'n afgezaut heb ik nog nooit gezien !
Matadora.
0 guttogut, wat is die man brutaal,
Ach leefde nog mijn zalige gemaal!
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Page.
Hij doet als was 't voor ons een heele eer
Te mogen trouwen met zoo'''. Teddy-beer.
Mevrouw Bufluf (ter zqcle).
Ha, Regentesjelief, nu bofje !
Te mogen zitten op een Juttenhofje !
Marco.
Staat dan het leger hier voor spek en boonen ?
Ach. waar' ik chef, ik zou 't hem anders toonen !
Buflu f.
Hm ! Branimoel !
Het heeft geen doel,
Langer te kletsen
Zwaarder te zwetsen !
We hebben geen zin
In zoo'n koningin.
Zeg je mevrouwtje :
Zij loopt een blauwtje.
Branimoel.
Wat zien mijn oogen ?
Word ik bedrogen?
Zeg man, jij bent, geloof ik, niet snik !
Je hebt de pantoffel van Giggergik !
Buflu f.
Die nam ik mee
Als een trofee !
Branimoel.
Wat, een trofee, en je moest retireeren !
Bufluf.
Je liegt, gelijk een bulletin de guerre !
Branimoel.
Jij ben 't die liegt, je liegt dat je zwart ziet.
Bufluf.
Bufluf beleedigen ! Vent, heb het hart niet !

13
Branimoel.
Nou ken ik jou, jij bent die generaal,
Die altijd wint, en gaat dan aan den haal.
Ach, honden die zoo blaffen bijten zelden.
Buflu f.
Ha, waag het nog eens, Bufluf uit to schelden !
Branimoel.
Ik zeg het met plezier een duizend keer !
Buflu f.
Spreek dan, mijn zwaard, en wreek uws meesters eer !
Branimoel.
Ha, blaaskaak, raak mij met een vinger aan!
Bufluf.
Kom op, jij wilde brulaap, blijf niet staan !
B ranimoel.
Opscheppen, dat is alles wat jij kan !
Bufluf.
Ha, mannen, houd mij vast, of anders dan . .
Branimoel.
Wou jij den man staan, die een os versloeg,
Met bloote vuist, een tijger 't hol injoeg,
Een brilslang wurgde en die met zijn bijl
Een reuseik velt als 't ware in kortswijl ?
Gelauwerd kampioen eens Giggergiks ?
Bufluf.
Ach man. dat is nog niks !
Al wat jij durft valt subiet
Bij wat ik durf in het niet !
Nog pas hield ik alleen stand tegen honderd,
Met stentorstem heb ik hun toegedonderd.
-Wissewas

2
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Zij vielen bij dozijnen, 't was een klucht !
De rest ging weldra smaadlijk op de vlucht
Het is nu nog to zien in elke kino
In 't rijk van koning Picolino !
Branimoel.
Aileen de melk wordt zuur van jouw geschetter.
Buflu f.
Verduiveld, sapristi, damnation, donnerwetter !
Matadora.
Hou toch op, mijn ooren tuiten !
Wil dien woordenvloed toch stuiten !
Robina.
Moet dat zoo blijven gaan ?
Ik hoor 't niet langer aan.
Die fanfaronnades.
En rodomontades,
Ze maken me kwalijk.
( Tot Branimoel)
Vertrek jij dalijk !
Brutale guit !
Er uit, er uit !
Marco.
Dat noem ik durven !
Pak 'm bij zijn lurven.
(Hij gooit Branimoel er uit.)
Branimoe1.
Moet je me douwen ?
't Zal je berouwen ! (Af.)
13ufluf.
Nu heffen wij met flink orgaan
Het Wissewasser volkslied aan !
(Alle mannen, ook koning ontblooten het hoofd. Bet leger
defileert voor de bank).
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A 1 1 e n.
Wissewas,
Wissewas,
Was was was !
Marco (ter zqcle).
En toch zegt mij mijn instinct
Dat het land niet wast, maar slinkt.
Pas op, dat men het straks niet anders leest:
Dat Wissewas eens was — er is geweest !
Porceleyn.
Nu vertelt hij het, o schrik
Aan Mevrouwe Giggergik !
Robina.
Laat hij zeggen wat hij wil
Wij Kier zitten ook niet stil.
(tot Picolino.)
Jonge vorst, vertrouw op mij
Want uw redding is nabij. (Af.)
Picolino.
'k Voel me wonderlijk gesterkt.
Matadora.
Ik heb ook zoo iets gemerkt !
Mevrouw B u f l u f.
Wel, wat heb ik van mijn leven,
Die Robientje ! 't Zal wat geven!
Page.
Wat of daarvan komen zal?
Die Robientje lijkt wel mall
Porceleyn.
0, het is zoo'n bij de handje
En zoo'n opgewonden standje
Luistert nooit wat opa zegt.
Ach, hoe komt het nog terecht ?
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BufIuf.
Sire, 't meisje heeft gelijk
Nog bestaat uw koninkrijk!
En een leger, eerste klas,
Houdt nog stand in Wissewas !
Met een barsch
Voorwaarts ! Marsch !
Ga 'k van voren aan beginnen
Om opnieuw te overwinnen.
(Trompetter, tamboer, Bufluf, leger, hof, alles trekt in optocht met muziek af.)

TWEEDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.

(le Soldaat staat links op wacht. Foppo wil er door).
Foppo.
Pers!
le Soldaat.
'k Heb order niemand door te laten!
Foppo.
Pers !
le Soldaat.
Aileen het wachtwoord kan u baten !
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Foppo.
Pers, vent !
le Soldaat.
Geen persvent zelfs komt mij voorbij 1
Foppo.
Je wordt persoonlijk, kerel, ga opzij !
'k Ben van de ,,Misthoorn", 't blad der patriotten!
Durft een gemeen soldaat met ons te spotten ?
Voor onze macht beeft Bufluf als een riet!
En zonder ons ging Wissewas te niet!
le Soldaat.
't Kan alles waar zijn, 'k heb nu eenmaal last ;
Niemand passeert pier.
Foppo.
Je bent ongepast!
Wat denk je dat ik om jouw orders maal ?
'k Zal me beklagen bij je generaal!
Of anders wend ik me tot een minister.
Dien van finantien sauveerde ik nog gister.
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Saldo, Bufluf, Mevrouw Bufluf.
le Soldaat.
Dat treft u goed, want die komt daar juist an!
Bufluf (tot soldaat).
Wie is dat?
le Soldaat.
Maarschalk, 't is een kranteman.
Foppo.
Weet, maarschalk Bufluf, dat gij — schrik maar niet 1
Hier Foppo van de „Mis' thoorn" voor u ziet!
Bufluf.
Wel kijk eens aan, dat is een heele eer !
Waarmee kan ik u dienen, waarde heer?
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Foppo.
Geef, dat ik het ter drukkerij bevorder
Mij vast een afschrift van uw legerorder!
Buflu f.
OW u bent to laat, 'k zond juist per taxi
Daarmee mijn tamboer naar uw hoofdredactie.

(Spreekt met schildwacht.)
Foppo.
Dan ga ik heen.
Saldo.
Hebt u nog een moment
Voor mij?
Foppo.
Is het wel heel urgent ?
Minister van Finantien, niet waar?
Saldo.
Uw dienaar. Een klein oogenblikje maar !
Foppo.
Schiet dan wat op, want heusch, ik heb geen tijd!
Saldo.
Dat weet ik. Al uw tijd is 't land gewijd.
Maar nu moet ik u even laten, schrikken
De oorlog loopt gevaar!
Foppo.
Is 't waarlijk ? Wel verdikke!
Saldo.
Zegt u dat wel ! Men leutert weer van vrede !
En onze fondsen gaan weer naar beneden.
Foppo.
Ha, welke lafaard durft van vrede praten?
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Wie noemde 't eerst dat woord ? 0 onverlaten !
Zie mij eens aan, vecht ik niet even lang
Als wie ook, met mijn pen, en ben ik bang?
Nog pas, nadat 'k dat hoofdartikel schreef,
Waar van den vijand geen stuk heel in bleef,
— U weet wel, 'k zei : met die baibarenbent,
Vecht men natuurlijk tot het bittre end.
En 'k riep u toe : „doe onder geene pressie
Het Juttenpak een enkele concessie"
At 'k, of er niets gebeurd was, mijn diner
En deed mijn tukje op de canapé !
Saldo.
Helaas, zoo moedig is niet iedereen!
Ik hoor, aan 't front daar klaagt men steen en been.
En overal wordt nu van vree gesproken.
Foppo.
Daar dient direct een stokje voor gestoken !
Saldo.
Ja, en wie kan dat beter doen dan gij ?
Foppo.
Ik zal het doen, hoor, reken maar op mij,
Ik heb nog net den tijd, 'k vertrek om zes
Uur twintig met mevrouW de Regentes.
Saldo.
Gij hebt gelijk, het is hier niet meer veilig!
Foppo.
Daar is 't niet om ! — Mijn plicht roept, die 's mij heilig!
Saldo.
0 zeker, u was liever hier gebleven !
Foppo.
Veel liever, — maar nu vlug mijn stuk geschreven.
(Belden af.)
Mevrouw B u f 1 u f.
Kom vriendjelief, wij zijn hier entre-nous
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Vertel mij nu eens, waar moet dat daar toe ?
Ben je van plan altijd terug te wijken ?
Het gaat er anders heusch wel wat op lijken !
Geef antwoord, bid ik je, en zonder dralen !
Buflu f.
1k kan nu in details niet of gaan dalen !
Mevrouw B u f l u f.
Ik ben je vrouw, en ken je door en door,
Je bent met bluf hier aan 't verkeerd kantoor I
Zeg kort en goed, hoe nu de kansen staan
En of 't met Wissewas niet gauw zal zijn gedaan!
Buflu f.
Mevrouw, ik moet nu gaan, mijn leger wacht —
Mevrouw Buflu f.
Je wordt verlegen. 'k Had het wel gedacht !
't Is mis, 't loopt falikant, het gaat beroerd !
Je hebt den strijd niet met succes gevoerd !
De Regentes heeft j' ook al in de gaten,
Zoodat ik altijd weer wat goed moet praten.
Je dankt het mij, die dag en nachten waakt,
Dat men je staf je niet afhandig maakt.
Buflu f.
Heeft men 't verzien op Bufluf's maarschalkstan
Ondankbaar land ! Maar daarvan sta ik -paf !
Mevrouw Buflu f.
Begin bij mij niet met die rethoriek !
Ik ken ze lang, ze maakt me altijd ziek.
Bedenk een plan, te blijven wat je bent,
Men geeft je ambt vast aan dien jongen vent.
Buflu f.
Ha. Marco ? Foei, dat kan niet zijn, verdomd !
Een kereltje, dat amper kijken komt!
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Mevrouw Bufluf.
Let maar eens op, je wordt op stal gezet.
Maar 'k zal toch zien, dat ik het nog belet.
Bufluf.
0, doe dat, 'k zal je eeuwig dankbaar zijn !
Mevrouw Bufluf.
Maar, wacht, daar komt die ouwe Porceleyn !
DERDE TOONEEL.

Vorigen, Porceleyn.
Mevrouw Bufluf.
Wel, Excellentie, altijd nog zoo kwiek ?
Zijn er nog nieuwtjes in de politick ?
Porceleyn.
Het nieuwste nieuwtje is, o wee, o wee !
U weet het toch ! Ik krijg juist mijn conge !
Mevrouw Bufluf.
't Is waar, ik stond er bij, maar u moet weten
Ik was het door d' emoties glad vergeten.
Bufluf.
Vergun mij, martlaar, dat ik met u ween,
Want men behandelt mij net zoo gemeen !
Porceleyn.
Zijt gij mijn lotgenoot in ongenade ?
Kom aan mijn hart, gij en uw brave gade !
(0mhelzing.)
Bufluf.
0 snoode staat, die z(5•5 zijn dienaars loont !
Ondankbre ziel, die in de vorsten woont !
0, Porceleyn, de tijd is onheilzwanger !
De toekomst schijnt mij bang, en wordt nog banger !
Een booze geest waart om in NICrissewas !
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Mevrouw Bufluf.
Die romantiek komt nergens bij te pas !
Wat zoudt gij zeggen, en vooral gij, Excellentie,
Van een intrigetje, van mijn inventie ?
Porceleyn.
U zint misschien wel op een coup d'etat ?
Ik ben te oud, en 't is mijn eer te na.

Mevrouw Bufluf.
Ach zeg dat niet, gevallen Porceleyn!
De tijd is groot, wees gij nu toch niet klein !
Zijt gij een diplomaat ? Sta op en intrigeer !
Doe met ons mee, wat praat gij van uw eer !
Hebt gij succes, wie durft daar dan aan twijflen ?
Kom, wees een man, en wil vooral niet weiflen !
Bufluf.
Nooit aarzelt Bufluf, als het vaderland hem roept 1
Mevrouw Bufluf,
Zorg jij maar dat je ambt je niet wordt afgesnoept !
Bufluf.
't Land kan zijn Porceleyns en Buflufs nu niet missen !
Mevrouw B u f l u f.
Ach scheid toch uit dien onzin op te disschen!
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Wij wagen het ; kom Porceleyn, doe mee !
'I Is voor je baantje en je portemonnaie
Porceleyn.
Welaan, kom voor den dag dan met uw plan,
En heeft het kans, vooruit, ik ben uw man !
Mevrouw Buflu f.
Zweert allebei, dat gij 't niet zult verraden !
Buflu f.
Ik zweer !
Porceleyn.
En ik !
Mevrouw Buflu f.
Zie zoo, dat kan nooit schaden.
Weet dan, mijn generaal, en gij, mijn excellentie,
Het koningshuis verlaat de residentie
Vandaag blijft Picolino echter hier,
Ma is vooruit, voor allerlei bestier.
't Pale- is, lang leeg, moet schoongemaakt, gelucht.
Eerst morgen gaat de koning op de vlucht.
Men liet mij hier om op den knaap to passen
Maar 'k zal die Regentes eens fijn verrassen !
Porceleyn.
Aha, mij dunkt ik zie waarop gij tint,
Men zet haar af, ten bate van haar kind.
Mevrouw Buflu f.
Wij zeggen onze trouw aan Matadora op.
Buflu f.
Da's prachtig, daarop zeg ik daadlijk top !
Mevrouw Buflu f.
Hou jij je stil, jij doet wat ik je zeg !
Buflu f.
Nu ja, bij gemeenschaplijk overleg !
Mevrouw Buflu f.
Zoo daadlijk wandelt onze koning uit,
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Wij zeggen hem eerbiedig ons besluit.
Gij, Porceleyn, gaat dan als afgezant,
Naar Giggergik, en men aanvaardt Naar hand.
Porceleyn.
Dat is precies mijn politiek program
Dat mij de Regentes zoo kwalijk nam,
Wat maakt men tegenwoordig toch een cas
Van zoo'n klein kriezeltje verschil van ras !
Maar halt ! 1k heb geen lust er heen te gaan.
Ik kwam er stellig levend niet van daan.
'k Denk dat het levee van een afgezant
Daar niet zoo veilig is als pier te land.
Kies voor uw boodschap maar een ander man.
Mevrouw Bufluf.
Wel foei, minister, gij bederft ons plan !
Bufluf.
Wanneer de Jut maar van ons aanbod weet,
Doet hij den afgezant gewis geen leed.
Porceleyn.
Dat kan wel zijn ; mij staat de rol niet aan.
Mevrouw B u 11 u f.
Weet gij een ander ?
Porceleyn.
'k Moet mij eens beraAn.
Mevrouw Bufluf.
Bedenk u eens, wij keeren straks terug
Wij schrijven nu den brief, en komen vlug.
(Bufluf, Mevrouw Bufluf af.)
VIERDE TOONEEL.

Porceleyn, Marco, Robina.
Robina.
'k Heb je nog nooit zoo moedeloos gezien!
Wat scheelt je, Marco, zeg het je Robien.
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Marco.
Ik kan nog steeds mij op geen plan bezinnen,
Om dezen strijd voor Wissewas te winnen !
Robina.
Ik weet een plan, in minder dan geen tijd,
Zijn wij van deze Juttenplaag bevrijd.
Porceleyn.
Ik bid u, luitnant, luister naar den raad,
Van 'n door de wol geverfden diplomaat !
Wij geven Giggergik haar Picolien,
Ik heb wel erger .dingen moeten zien.
Zoo'n huuwlijk is een politieke zet,
En op cultuur wordt daarbij niet gelet.
't Kind zal wat wild, het kleinkind tammer worden
Bij 't achterkleinkind komt dat weer in orde.
Is hij wat jong, dat is toch geen bezwaar,
Want dat gebrek verbetert ellek jaar.
Wat haar betreft, eischt, dunkt me, de beleefdheid
Dat men een dame niet vraagt naar haar leeftijd.
Robina.
Het mensch kon Picolientje's moeder zijn
En hij is om te trouwen veel te klein.
Marco.
Foei. excellentie ! 't Gaat hier om de eer!
Spreek, schoone jonkvrouw, en vertel wat meer!
Robina.
Die Giggergik gaat prat op lichaamskracht
Ja, nog veel meer dan op haar legermacht.
En zij beweert, geen man kan haar weerstaan,
Maar nog veel minder kan een vrouw haar aan.
Ik heb het schermen extra goed geleerd,
En tegen kampioenen mij verweerd.
Ik heb haar dus tot een duel gedaagd !
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Marco.
Bravissimo ! dat poem ik onversaagd !
Uw voorbeeld, edel meisje, steekt mij aan.
Ik maak mij sterk, dat je haar zult verslaan.
Gaat gij de meesteresse dan bestraffen,
Ik leer den dienaar af ons toe te blaffen.
Van nu af aan heb ik geen ander doel,
Dan af te reeknen met dien Branimoel !
Robina, 'k heb u al zoo lang bemind,
En ik geloof, je bent mij goed gezind.
Is dus gered het lieve vaderland.
0, reik mij dan, Robina, deze hand !
Robina.
Gaat alles goed, dan heb ik daar niet tegen.
Marco.
Kom, oude heer, geef ons alvast uw zegen.
Porceleyn.
Je weet waarachtig niet wat of je doet
't Is alles kinderlijke overmoed !
Mijn zegen wil ik geven, dat 's in orde —
M.aar 'k hou mijn hart vast, wat daarvan moet worden.
't Is op mijn ouden dag een consternatie,
Als alleman gaat denken voor de natie.
't Is niet te harden voor een diplomaat,
Als iedereen zich uitslooft voor den staat.
Maar stil Bens, is het dus uw vast besluit,
Te gaan, en dagen beide Jutten uit ?
Marco.
Ik ga er heen.
Robina.
De brief is al geschreven.
Porceleyn.
Ga dan nog niet direct, maar wacht nog even.
(Ter ziide.)
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Ik wil niet alles zetten op 66n kaart,
Een dubbel spel te spelen is mijn aard.
(Tot Marco.)
Er moet een brief naar het vijandlijk heir,
Jij giat toch, wees meteen parlementair.
Maar kijk, daar komen Bufluf en zijn vrouw
Zeg hun vooral niets van dat plan van jou!
Zij zijn nu de missive op gaan stellen.
Marco.
Wat staat er in ?
Porceleyn.
Dat mag ik niet vertellen.
VIJFDE TOONEEL,

Vorigen, Bufluf, Mevrouw Bufluf.
Mevrouw Bufluf.
Hier is de brief ; wie zal hem nu gaan brengen ?
Porceleyn.
De luitenant.
Mevrouw Bufluf (ter zijde tot Porceleyn).
Zoudt gij er hem in mengen?
Porceleyn (ter zijde tot mevr. Bufluf).
Hij weet natuurlijk niet, wat is geschreven.
Mevrouw Buflu f,
Dan is het goed, maar teekent u hier even?
Porceleyn.
Ik teeken niet, dat is veel beter, heusch
Dan is 't niet officieel, maar officieus.
Met veel beleid moet hier te werk gegaan.
(Ter zijde.)
Loopt het soms mis, dan heb 'k niet meegedaan.
Mevrouw Bufluf.
Goed, 'k sluit hem dicht, zie Marco, hier is hij.
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Robina (ter zqcle tot Marco).
'k Vertrouw het niet, Beef haar slechts dien van mij.
Marco (ter zqcle tot Robina).
Dat doe ik, ik vertrouw hen evenmin. (Af.)
Porceleyn (tot Bufluf en Mevr. Buflitf).

i

De brief s onderweg, dat's een begin,
En Marco is nu tevens van de baan
Wij kunnen onzen slag dus dadelijk slaan.
Op zijn karakter heb ik wel niets tegen
Maar hij is het Regentschap toegenegen.
i

ZESDE TOONEEL.

Vorigen, Picolino, Page.
Picolino.
Mijn moeder is bepaald al bijna diir.
Mevrouw Buflu f.
Hoe vindt u 't dat zij weg is?
Picolino.
'k Vind het naar!
Porceleyn.
0, uwe Majestei is goed beschermd 1
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Bufluf.
U is van trouwe dienaars gansch omzwermd !
Mevrouw Buflu f.
Zoo'n Regentes is heusch zoo erg niet noodig.
(Zij sluiten hem in.)
Porceleyn.
Wel neen, zij is bepaald heel overbodig!
Robina (ter zqcle).
Waar moet dat keen ? Zij broeien vast op jets !
Buflu f.
t, of hij is niets!
Een vorst is zelf regen
Picolino.
Maar ik begrijp niet, waarom u dat zegt.
Porceleyn.
Vertrouw op ons, 't komt allemaal terecht!
ZEVENDE TOONEEL.

Vorigen, Matadora, Foppo, Page.
Mevrouw Bufluf (ter *le).
/410, goede hemel, ach wij hebben ons verrekend!
Porceleyn (ter zqcle).
Gelukkig ,heb ik toch den brief niet onderteekend!
Matadora.
1 Lijkt wel of men om mijn terugkomst treurt!
Porceleyn.
Neen Majesteit, maar wat is toch gebeurd ?
Matadora.
Het Juttenleger ligt aan alle zijden
Al om de stad ; ik kon het niet vermijden,
Zoodat ik wel moest blijven waar ik was.
Maar wat doet Bufluf Kier ? Komt dat to pas ?
Wissewas
3
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Bufluf.
1k heb een krijgsplan klaar, dat niet kan falen.
Mijn leger ging, ik zal het achterhalen.
(Omhelst zijn vrouw ; ter zqde tot haar.)
Adieu mijn schat. — Ach nu is Marco weg
En met dien brief ! Wat hebben we een pech!
Robina (tot Porceleyn, ter zijde).
Nu tusschen ons, wat was dat voor een brief ?
Porceleyn (tot Robina ter zqde).
Nu, tusschen ons, die brief brengt ongerief !
Robina (als voren).
Stel u gerust, hij zal dien brief niet geven !
Porceleyn.
0 onverwacht geluk. — Zeg, luister even !
(Fluistert.)
Buflu f.
Ha, dat treft goed. Welnu, dat is een zegen 1
Ik kan het land nog redden met mijn degen ! (Af.)
Porceleyn.
Of dat zal lukken, weet ik niet zoo net !
De tijd is mij to groot, ik ga naar bed. (Af.)
Matadora.
1k heb in ons succes niet veal vertrouwen.
Mevrouw Bufluf.
Neen maar, dat krijgsplan ! Daar kunt u op bouwen!
Matadora.
En jij Robina, jij had, wil ik wedden,
Een ander plan, waarmee je 't land wou redden?
Robina.
Met uw verlof deel ik dat nog niet mee !
ZEVENDE TOONEEL.

Vorigen, Marco.
Marco (gejaagd).
Waar is de maarschalk, waar is zijn armee ?
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Robina.
Wat, Marco al terug, is er lets mis ?
Marco.
Zeg mij, waar Bufluf en zijn leger is ?
Mevrouw Buflu f.
Hij is vertrokken naar de Zuiderpoort • •

0 f

Marco.
De vijand valt ons aan, Noordwest bij Noord !
Matadora.
Wij zijn verloren, 't is met ons gedaan !
Marco.
Ik zal ten spoedigst naar het leger gaan!
(Tot Robina.)
Je brief bereikte stellig al zijn doel
Ik schreef er nog een bij aan Braminoel
En wierp ze voor hun voeten. Nu ik ga
Ten spoedigste ons leger achterna. (Af.)
Matador a.
Ein enkele uitweg is er nog : te water.
Ik wil dat binnen 't half uur, en niet later
Vertrekken, alle vrouwen, alle kindren.
Ze zouden onze mannen hier maar hindren.
Geen enkle man mag Naar getal vergrooten
Zij kunnen toch maar amper in de booten.
(Allen af, behalve Robina en Foppo.)
Robina.
0 wee, nu komt niets van mijn plan terecht
Ik wil hier blijven voor dat tweegevecht
Maar 'k ben een vrouw, en moet nu hier van daan.
Foppo.
Heb ik de juffer daar wel goed verstaan ?
En prefereert u waarlijk hier te blijven?
Robina.
Wel zeker, weet gij raad ?

32
Foppo.
Ik kan daarginds ook schrijven
Zoo wordt het land nog wel zoo goed gediend
Ik kan niet schieten, want ik ben bijziend.
Wat baat het of ik hier mij last vermoorden ?
Hoe kan ik beter strijden dan met woorden!
Robina.
Ach, mask maar geen excuses. 'k Zie het al
Zet alsjeblieft die frazerie op stal!
Jij wilt een vrouw zijn en de stad verlaten.
Ik wil een man zijn. Nu niet langer praten.
En elk van ons verbergt zoo goed als 't gaat
Zich in het bosch. Wij ruilen van gewaad.
Men werpt elkaar de bovenkleeren toe
En elk verkleedt zich vlug, het geeft niet hoe.
Foppo.
Ik kan niet met uw kleeren overweg.
Men zal het zien, let op wat ik u zeg !
Robina.
Ik leg de laatste hand aan je toilet
Nu niet geaarzeld, want het kan nog net.
Foppo.
Ik vrees, mejuffrouw, dat op heel mijn wezen,
Mijn manlijkheid te klaar staat af te lezen.
Robina.
Laat mij eens zien. Dat loopt heusch nogal los.
De tijd dringt. Kom, elk naar zijn plaats in 't bosch.
W.)

DERDE BEDRIJF.
EERSTE TOONEEL.

(Bufluf, trompetter, tamboer, soldaten, marcheeren over
het tooneel, en gaan weer af. Dan komen ze weer op.)
Buflu f.
Halt ! (Zip staan stil.)
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Bufluf.
Op de plaats Rust !
(Hg is blijkbaar woedend. Staat op en goat weer zitten,
loopt op en neer, bait de vulg., mompelt.)
Hoe is het mooglijk ! Mij niet salueeren !
0 die schavuit ! Ja, zeker ! 'k Zal hem leeren !
Mij niet gezien ! Hij heeft mij niet -gezien !
Zijn maarschalk zelf ! Voorwaar, zoo lang ik dien
Heb 'k zoo iets onbeschaamds nog nooit vernomen !
Wanneer je meerderen je tegenkomen,
Dat voel je, ja dat voel je aan je hart !
Maar 'k denk dat mij die jonge schelm maar tart !
Trompetter !
Trompetter.
Maarschalk !
Bufluf.
Luister vlug.
Je gaat onmidlijk naar het kamp terug
Je stuurt een renboO uit, wel twee, wel tiers.
Je spaart geen moeite, kosten, of benzien,
Je zoekt dien luitenant, met roode haren,
Je zult hem stellig hier of daar ontwaren.
Ga !
Trompetter.
(Af.)
Zooals u beveelt.
Bufluf (loopt heen en weer).
1k ben er naar van, 'k weet niet wat me scheelt !
Wat zie ik daar ! ' Soldaat, je mist twee knoopen.
(Tot eersten soldaat.)
Ha, wat beteekent dat ? Ben jij bezopen !
le Soldaat.
Vergeef mij Maarschalk, 't was in het gevecht.
Bufluf.
Da's geen excuus. Jij houdt je voor gezegd
Dat ik je straffen zal met het cachot.
Help mij onthouden ! Kaffer ! Hottentot !
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Tamboer (ter zqde).
Ik zou toch denken dat men zonder knoopen
Niet slechter voor den vijand weg kan loopen.
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Trompetter.
Bufluf.
Opzij, ik ga nu op mijn teenen staan.
(Gaat op zijn teenen staan en Icqict door verrekOcer.)
Neen, nergens komt een enkele vijand aan!
Trompetter (ter zqde).
Ze zijn toch anders dicht genoeg hierbij.
Bufluf (zwaait zijn staf).
De legerorder volgt, ga meer op zij !
Soldaten !

(Hij leest.)

Niet praten !
Drie dagen vecht gij reeds, mijn braven !
Veel Jutten rusten in hun graven !
Gij vlocht u nieuwre lauwren om de slapen
En nieuwen roem verwierf uw krijgsmanswapen.
Nog is de vijand niet vernietigd gansch !
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En toch bestaat daarop de grootste kans !
Weer wachten ons de schoonste zegepralen.
Die wij niet aarzlen zullen te behalen.
Zoo houdt dan stand, en roept hem blij te moe
Een barsch : tot hiertoe en niet verder toe !
Ziet hem wijken
Over lijken !
Ziet hem vallen
Hoort hen lallen !
En zieltogen !
Visch op 't droge !
Opgerukt !
Doorbraak lukt !
Ha, gij hebt hem overman.d !
Vivat, gij zijt in zijn land !
Weerstand zwicht
Doe uw plicht !
Maar, — je weet .
Streng, niet wreed !
Genereus,
Zij uw leus !
Wilt zijn vrouwen dan niet hindren
Spaart zijn grijsaards, spaart zijn kindren !
Neemt geen schapen en geen runderen,
Wacht op orders om te plunderen !
Laat uw rechtgeaarde tQoren
Niet in moord of roof versmoren
Trompetter (ter zqcie).
Men zou zeggen, 't heeft den tijd,
Nu de vijand hier nog leit !
Bufluf.
'k Ben geen man van groote woorden
'k Hoop dat deze u bekoorden
Ga den vijand • nu verslaan !
(Bufluf met leger af.)
Bufluf zelve voert u aan !
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DERDE TOONEEL.

Robina, Foppo (beiden verkleed).
Robina.
Je bent zoowaar lang geen onknappe meid !
't Is jammer, voor een pruik was nu geen tijd.
Maak vast je hoed, laat mij de linten strikken.
Ziezoo, laat 'k je ceintuur nog wat verschikken
En houd je hoofd goed recht. Zoo ! Kin wat op.
Neem kleine passers. Lach eens, voor de mop.
Foppo.
Hihi !
Robina.
Niet als een boer die kiespijn heeft !
Wat drommel, ik geloof haast dat je beeft !
Foppo.
Zou men het niet ontdekken, is het heusch?
Robina.
Doe maar je best, je hebt niet weer de keus.
VIERDE TOONEEL.

Vorigen, Mevrouw Bufluf, Saldo.
Mevrouw Buflu f.
Neen, neen, die order van de Regentes
Dat alle mannen moeten in de bres,
En alle vrouwen gaan, is overdreven.
Ikzelf bijvoorbeeld, was heel graag gebleven.
Saldo.
Voor mijn gezondheid, op zichzelf beschouwd,
Is deze streek in dit seizoen to koud.
Ik ging dus liever met het hof naar 't Zuiden.
Robina (tot Foppo).
Dat 's mevrouw Bufluf, haar zal ik beduiden,
Dat jij een jonkvrouw bent van eedlen bloede
En je dan aanbevelen in haar hoede.
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Foppo.
Als zij in godsnaam mij maar niet herkent!
Robina.
Och, zeur toch niet, wat ben jij voor een vent!
(Tot mevrouw Bufluf.)
.Mevrouw, vergeef m4 mijn impertinentie,
De tijd is kort. Ik ken zijn excellentie,
Uw heer gemaal heel goed. Mag ik het wagen,
U de bescherming van mijn zuster op te dragen?
't Is freule Groen, een lief en deugdzaam kind.
Mevrouw Bufluf.
En jij, wat doe je zelf nog hier, mijn vrind?
Ik zie het al, je bent wat teer, wat bleu,
Je bent het vechten ongetwijfeld beu.
Ik zeg je in vertrouwen, liever blijf,
Ik hier, ik houd den Jut mij wel van 't lijf.
Pas zelf maar op je zuster, ruil met mij
Van kleeren ; 'k wil een hij zijn, wees jij zij.
Robina.
Mevrouw, hoe graag ik u een dienst bewees ....
Mevrouw Bufluf.
Het komt nooit uit ; kom, heb nu maar geen vrees!
Robina.
Vraag dien minister, die daar bij u was !
Mevrouw Bufluf.
Hij is te dun, ik kan niet in zijn jas.
Kom mee, ik zal u stellig overreden ... •
Robina.
Mevrouw, ik kan niet, laat mij toch met vreden.
Saldo (tot Foppo die de handen voor het gezicht houdt).
Zeg meisje, wil je een millioen verdienen?
Kom, vlug geantwoord, sta daar niet te grienen!
Mijn zaken roepen mij naar Binder, maar als man,
Mag ik niet gaan, 'k moet vrouwenrokken an.
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Help mij, kom ruil met mij van bovenkleeren !
En voor je leven ben je millionaire !
Foppo.
Laat mij met rust, ik kan niet, ga toch voort !
S a 1 d o.
1k weet geen raad, ach ik word vast vermoord 1
De Jut is vreeselijk op mij gebeten
De weerstand wordt aan mijn gezag verweten.
Verdien toch een fortuin, komaan vat moed ;
1k dwing je, als je het niet goedschiks doet !
Foppo.
IJ moest u schamen, dat u z156 durft spreken,
Ilc heb familie, en die zal mij wreken !
Ach, laat mij, Neer ! ( Wil vluchten, worsteling.)
Robina (tot Mevrouw Bufluf).
Ik denk er heusch niet an.
( Wit vluchten, worsteling.)
VIJFDE TOONEEL,

Vorigen, Page.
Page.
Mijn hemel, wat is dat hier voor een pan ?
Mevrouw Bufluf, we zitten in het nauw !
Geen mensch kan weg, geen man en ook geen vrouw !
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De Jut is pier. De koningin gelast
Elk doe wat hem of haar het beste past.
(Mevrouw Bufluf en Saldo laten de anderen los, zien
elkaar verschrikt aan, en gaan af.)
Robina.
Die kwam bijtijds, want ik had haast bekend
Dat ik Robina, en jij Foppo bent
Foppo.
Wij moeten nu weer ruilen, dat 's gewis !
Robina.
Ik dank je wel. nu biijft het zooals 't is.
Foppo.
Het kan zoo niet, ik zit zoo in de war !
Robina.
Ach hou toch op, want je verveelt me bar!
Foppo.
Ik hoor lets ritslen, men komt naderbij. (Af.)
Robina (roept hem na).
Kom wees een man ! — Neen nu vergis ik mij ! (Af.)

ZESDE TOON EEL.

(Een Jut komt aansluipen, kijkt naar alle kanten rond, en
wenkt.)
Giggergik, Branimoel, twee Jutten.
(Giggergik loopt op een pantoffel. zij rookt een lange pqp,
heeft Branimoel bq een oor vast.)
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Giggergik.
Wat heb je nu weer van je zending terecht gebracht,
Generaal?
Branimoel.
Au, au, Majesteit, niet zoo knijpen !

Giggerga.
1k zal er nog eens zoo'n brok gezant op af sturen ! Als
je een beetje van je af had gesproken, had Picolino wel
eieren voor zijn geld gekozen, want ik ben er zeker van
dat hij me maar uit coquetterie en behaagzucht aan het
lijntje houdt en eigenlijk wat graag toe zou happen.
Branimoel.
Op mijn woord .van eer, hij wil niets niemendal van u
weten.

Giggerga.
Och wat ! Allemaal aanstellerij, kunstjes en kuurtjes om
mij te lokken en mij straks met het jawoord des te ge-.
lukkiger te maken. Jouw lauwe flan we water-en-melkachtige
manier van optreden heeft de zaak bedorven. Je had flink
moeten zeggen waar het op staat.
Branimoel.
Mijn optreden was, met uw verlof — au, au, knijp toch
niet zoo, majesteit! — fier, mannelijk en vol Pan-Juttisch
zelfbewustzijn.

Giggerga.
Fier, mannelijk en vol Pan-Juttisch zelfbewustzijn ! Flauw,
ouwewijfachtig en kruiperig, bedoel je. 1k zie precies voor
me wat je dee, alsof ik er bij geweest was. Sire, zoo heb
je gevleid, machtig heerscher, zoo heb je geflikflooid, moge
het u behagen af te stappen van uw hoogverheven troon
en de buitengewone, de pyramidale, de bovenmenschelijke
opoffering te doen, om mijn arm, klein stumperig wild
keizerinnetje wel te willen trouwen. Sta mij toe, zoo heb
je gezeurd, u de voetzolen te likken, en u te bidden en
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te smeeken tot haar of te willen dalen. Zet uw allergenadigsten voet op mijn nek, sire . . . .
Branimoel.
Niets van dat alles, keizerin, heb ik gezegd !
Giggergik.
In alien geval heb je geen behoorlijk antwoord mee gebracht. Als je nog eens zoo'n stommiteit uithaalt, krijg je
vijf en vijftig stokslagen. Waar is mijn eene pantoffel ?
Hei daar, leger !
le Jut
Present, Majesteit !
Giggergik.
Waar is mijn pantoffel ?
le Jut.
Zoek, Majesteit.
Giggergik.
Zoek ? Wat is zoek ? Ik ken geen zoek. Als ik mijn pantoffel binnen een half uur niet weerom heb, dient elk van
jullie den ander vijf en twintig stokslagen toe.
Branimoel.
Met uw verlof, Majesteit, u heeft uw pantoffel uitgeschopt toen u uw trouwen generaal, ondergeteekende, een
trap tegen zijn derriere hebt willen geven.
Giggergik.
Zoo. Was hij raak P
Branimoel.
Neen, Majesteit, mis.
Giggergik.
Draai je eens om !
Branimoel.
Ziehier, Majesteit.
Giggergik (geeft hem een schop).
is deze raak ?
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Branimoel.
Ja, Majesteit.
Giggergik.
Goed. Nu ga ik den liefdedans repeteeren en den zang.
Neen je bekkens, en ga daar zitten. (zij danst, eerst langzaam, met passen voor en achteruit, dart, als de ills vlugger
wordt, woest. Branimoel slaat bij de korte regels op zijn
bekken en zingt mee.)
(Wijze : Ziet hoe de lieflijke zonne.)
Ziet hoe Giggergik d' Eerste
Picolien, voor u versmacht !
Ziet hoe haar wangen verbleeken
Door menigen slaaploozen nacht !
Wijze : ( Van rom born wat.maal ik er om.)
Vaji Rang bang, ze wacht al zoo lang
Van Rang bang, ze wacht al zoo lane
Rang !
Hoor hoe Jutland's keizerine
Loost een wanhopigen zucht !
Hoort gij haar tranen niet stroomen ?
Wijl gij haar lief de ontvludht ?
Van Rang, Bang, het duurt al zoo lang !
Van Rang, Bang, het duurt al zoo lang !
Rang !
Maar haar geduld is ten einde
— Juttengeduld is niet groot !
Nu is zij hier komen halen
Wat gij vrijwillig niet hood.
Van Rang, Bang, het duurt haar to lang (bis,)
Rang !
Dit moet effect hebben, nietwaar, Generaal?
Branimoel.
Wis en zeker, Majesteit.
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Giggergik.
Ziezoo, zeg eens, Jutten ! Jullie moet niet denken dat ik
dat kereltje voor mijn plezier trouw. Het is me om waarborgen to doen. Deze oorlog is ons opgedrongen. Branimoel, vertel het ze eens.
Branimoel.
Jutten ! Een hooggeplaatst diplomaat van Bruinland heeft
mij verteld dat hij van een zeer gewichtig Wissewasser
personage, die met de hofkringen in nauwe relatie staat,
heeft vernomen dat een familielid van den koning van
Wissewas hem heeft verzekerd . . . .
Giggerga.
Scheid maar nit. Waar is mijn slof ?
Branimoel.
Die heb ik het laatst gezien op de sabel van dien winderigen generaal van Wissewas. Hij noemde dat een trofee.
Giggerga.
1k zal hem trofeeen ! Denk er om, jullie allemaal, wat
ik van de stokslagen heb gezegd ! 1k moet mijn slof terug
hebben. 1k koop geen nieuwe voor meneer Bufluf zijn
plezier ! Maar breng nu rapport uit. (Tot eersten Jut.) Wat
heb jij vernield ?
le Jut.
Majesteit, ik heb mijn twee en twintigste oude kerk vernield, mijn derde paleis en dertig boerenwoningen.
Giggerga.
Zoo, dat gaat nog al. Wijd je aandacbt aan monumenten
en musea. Heb je al het hooi verbrand van die boerenwoningen ?
le Jut.
Ja, Majesteit. Krijg ik nu den Blikken Driehoek ?
Giggerga.
Uitverkocht. En wat heb jij gedaan ? (Tot 2en Jut.)
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2e Jut.
Majesteit, ik heb groote voorraden graan in brand gestoken, na er alle petroleum die ik vinden kon op te % hebben gegoten.
Giggergik.
Twee vliegen in een klap. Goed. En verder. Je bat?
2e J u t (haalt een kinderpop van een schelling voor den dag).
1k heb een Wissewasser afgodsbeeld buit gemaakt.
Giggergik.
Ha ! Nu hebben we het spel gewonnen!
De Wissewasser God in onze macht ! Prachtig. Haal
onzen God den grooten Caliban hier. We zullen het ze
samen laten uitvechten. (le Jut af.)
VIERDE TOONEEL.

Vorigen le Jut, (met groot, monsterachtig afgodsbeeld).
Branimoel.
Welk een heerlijk denkbeeld, Majesteit.
Giggergik.
Hou je mond. Nu dansen we om onzen God Caliban
peen. (Zy dansen om hem heen.)
Branimoel (maakt gebaren).
Caliban, voer ons ter overwinning ! Wij strijden voor ons
vaderland. Onze zaak is rechtvaardig. De oorlog is ons
opgedrongen.
Giggergik.
Zet den God der Wissewassers bij hem. (Zy leggen de
pop bid het beeld.) Vecht nu, goden ! Pak ze, Caliban ! Kss!
Kss ! Vecht dan toch ! Hij wil niet!
J u t t e n (zingen, dansend om Goden heen).
Caliban
Pak ze dan,
Pak ze dan,
Caliban !
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Giggergik.
Het helpt niet. Breng ze allebei weg!
Branimoel.
Majesteit, daar komt die Bufluf aan !
Giggergik.
Ha ! Laten me ons verdekt opstellen. (Zy verbergen zich.)
ZEVENDE TOONEEL.

Vorigen (verborgen) Bufluf.
Bufluf (haalt drie groote papieren voor den dag).
Een goed strateeg wil zich wel eens afzondren
Om heel alleen zijn krijgsplan te bewonderen.
Ook mag hij graag eens uit de drukte wezen
Om zich zijn legerorder voor te lezen.
Is dan die aangename taak verricht.
Gaat hij genieten van zijn stafbericht.
(Leest).
Het krijgsplan eerst. Ginds aan de Zuiderpoort,
Daar is de vijand, 't zwakst, heb ik gehoord
Daar is een Bosch, juist zooals dit, met boomer,
W aaruit wij stilletjes te voorschijn komen ....
(De Jutten komen achter de boomen vandaan en naderen.)
Van beide kanten naadren wij voorzichtig
En, mondje dicht ; dit schijnt vooral gewichtig.
(Bufluf en Jutten leggen vinger op den mond.)
Wissewas

4
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Terwijl hij bezig is zich te beraán
Grijpt men hem onverhoeds op beide flanken aan.
(Jutten pakken hem elk bij een schouder.)
Wat, Jutten hier ? 't moet een vergissing wezen !
Zoo staat het niet in 't veldtochtsplan te lezen !
(Giggergik en Branimoel komen te voorschqn.)
Branimoel.
Ha, pochhans, dat is 't eind van je gebral!
Buflu f.
Wie rekent ook op zoo 'n exceptioneel geval?
Dit is geen nederlaag, het is een strop !

Giggefgik.
Gevangene, geef mijn pantoffel op !
Buflu f.
Die is tentoongesteld, bij wijze van trofeum,
In 't Wissewasser nationaal museum !

Giggergik.
Pantoffelheld, nu ben je ingepikt !
Buflu f.
Een dappere door vuige list verstrikt !
VIERDE BEDRIJF.
EERSTE TOOK EEL.

B u f 1 u f (aan boom gebonden, wordt door een Jut bewaakt.)
Zie, Bufluf's heldenloopbaan hier beneden,
Gestuit, gefnuikt, vernietigd, afgesneden !
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Nu is de onbedwingbere geveld!
Hij legt het af, zijn uren zijn geteld!
Is dit het einde van mijn carriere
Ik die niet anders kan dan triomfeeren !
Bufluf's glorie is voorbij.
Vrouw Fortuin, hoe veil zijt gij!
't Grillig schepsel is mij beu.
Adieu, mijn Veldheersroem, adieu!
Bufluf, Bufluf, 't gaat verkeerd!
Uw gelukstar deserteert !
Niemand kan, zoo wil ik wedden,
Nu mijn Wissewas nog redden !
Wie schreef ooit 'een stafbericht,
Zooals ik ; een waar gedicht?
En mijn legerorders dan !
Elk daarvan was een roman!
Van mijn krijgsplan wil 'k niet spreken
Of mijn heldenhart zou breken!
Schrijfgerei moet ik ontberen
Kan mijn grafschrift niet noteeren!
„Hier rust Bufluf, groot van daden,
Door het Noodlot snood verraden." ( Tot Jut.)
Heidaar, jij analphabeet,
Schrijf op, voor ik het vergeet !
le Jut.
Bufluf, 'k mag niet met u praten
'k Zou dus dit gebrul maar laten.
TWEEDE TOONEEL.

Vorigen, Giggergik, Branimoel, 2e Jut.
Giggergik (met brief).
Generaal !
Branimoel (ook met brief).
Present, Majesteit.
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Giggergik.
Raad eens prat ik hier heb !
Branimoel.
Een uitdaging denk ik, Majesteit.
Giggergik.
Da's gemeen, je heb gekeken !
Branimoel.
Heelemaal niet, Majesteit !
Giggergik.
't Is wel waar ! Jij brutale hofraad. Jij ontrouwe bediende ! Jij smerige wilde.! — Leger !
2e Jut.
Present, Majesteit.
Giggergik.
Dien den generaal tien stokslagen toe !
Branimoel.
Mag ik me niet tegen de beschuldiging verdedigen,
Majesteit?
Giggergik.
Eerst de stokslagen, dan zullen we verder zien.
(Branimoel en 2e Jut af.)
Giggergik (tot Bufluf).
Ziezoo, Wissewasser, nu kun je meteen eens zien hoe
hier de discipline gehandhaafd wordt ! Hoor je hem brullen ?
Buflu f.
Oorverdoovend, Majesteit.
Giggergik.
Hij bruit niet hard genoeg. (Luistert.) Nu gaat het beter.
DERDE TOONEEL.

Vorigen, Branimoel, 2e Jut.
Branimoel (krimpend van 110).
Majesteit, ik verzeker u, op mijn woord van eer, dat ik
niet gekeken heb.
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Giggergik.
Geen praatjes. Anders had je onmogelijk kunnen raden.
Branimoel.
Toch wel, Majesteit, want ik heb zelf ook een uitdaging
gekregen.
Giggergik.
Zoo ! Dan heb je die stokslagen verdiend door je onbeschaamdheid om net zoo'n brief te krijgen als je keizerin.
Wie daagt jou uit ?
Branimoel.
Luitenant Marco, van het Wissewasser leger.
Bufluf (ter zijcle).
Kijk eens aan, dat vind ik aardig
Marco toont zich mijner waardig !

Giggergik.
Ik word tot een duel genoodigd door een meisje, Robina.
Branimoel.
Zal uwe Majesteit het aannemen ?

Giggergik.
Natuurlijk, wat dacht je ?
Branimoel.
Heeft uwe Majesteit het wel overwogen ?

Giggergik.
Bemoei je met je eigen zaken ! Ik vind het wel fijn, ook
eens te vechten. In een oogenblik heb ik het met dat
nufje klaargespeeld. Zij moet gestraft worden voor haar
onbeschaamdheid.
Branimoel.
Dan geeft uwe Majesteit mij ook permissie om met dien
Marco te vechten ?

Giggergik.
Permissie ? Je moet zelfs ! Je wilt toch niet zeggen dat
je eraan gedacht hebt te weigeren ? Je kop er af, als je
dat durft te doen !

50
Branimoel.
Ja, nee — dat is te zeggen, Majesteit, wie moet het
leger aanvoeren als wij soms onverhoopt beiden komen te
vallen ?
Giggergik.
Vallen ? Wij vallen ? Hoe durf je er een woord van te
kikken ? Waar is je Pan-Juttisch zelfbewustzijn ? Wij vechten
allebei, en winnen ook. En als je niet wint gaat je kop
er af.
Branimoel.
Dan zal ik overwinnen, Majesteit. Maar de zorgen voor
het heil van den staat en mijn strategische bemoeiingen
hebben gemaakt dat ik op het oogenblik wat buiten training
ben geraakt.

Giggergik.
Zoo. Dat zullen we verhelpen. Je zult de eer hebben
met je keizerin te oefenen. Trek ! (Zip trekken de degens, en
gaan vechtende af, gevolgd door 2en Jut.)
Buflu f.
Die "keizerin is niet bepaald een doetje.
1k vrees, o, Picolino, trouwen moet je !
Het zou toch eigenlijk wel aardig zijn !
Zij is er net zoo een als die van mijn.
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VIERDE TOONEEL.

Vorigen, Mevrouw Bufluf.
Bufluf.
Wat zie ik daar, daar is mijn lieve vrouw !
Ach, nu besef ik, hoe ik van haar hou!
Mevrouw Bufluf.
Ha wat is dat, mijn man is vastgebonden!
En in zijn beste uniform, 't is zonde!
Zeg man, dat is weer net zoo iets voor jou!
Bufluf.
In 's hemelsnaam, bevrijd mij van dat touw !

Mevrouw Buf1uf.
Nu stil maar, 'k heb een schaartje in mijn tasch
Je bent me toch een stumper eerste klas !
( Tot len Jut, in de handen klappend.)
Weg wilde, sta me niet zoo aan to gapen !
Ik vind mijn schaartje niet, hier met dat wapen!
(Neemt Jut wapen of en snifdt Bufluf los.)
Koest, weg nu, Jut, ik kan jou hier wel missen !
le Jut.
Daar kan 'k niet tegen op, een furie is ze ! (Al)
Bufluf.
Wat hoor ik daar, het is mijn eigen trom !
Nooit was mij rombombom zoo wellekom !

(From.)
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VIJFDE TOONEEL.

Vorigen, Marco met tamboer, trompetter, en twee soldaten.
Mevrouw Bufl u f.
Je boft alweer, daar komt je leger aan
Kom houd je flink, ga daadlijk rechtop staan!
Buflu f.
Ha, luitenant, zie hier uw generaal,
Door overmacht gebonden aan een paal
Die zulk een wreede martling ondervond,
Als zelfs zijn geestkracht nauwelijks doorstond.
Marco.
Maar nu is u uit al uw leed verlost.
Buflu f.
Men brengt mij walgelijke Juttenkost !
Het zelfde wat die wilde kerels eten !
0, hoon ! 0 smaad, — en dan Bufluf to heeten !
Ik stel mijn grafschrift op, omdat ik toch moet sterven,
Maar moet, o gruweldaad ! papier en vulpen derven!
Marco.
Dat was wel sneu, mijn waarde generaal !
Buflfuf.
Maar peperduur betaalde de vandaal,
Zijn kort succes. VOOr ik ben overmand,
Bijten wel tien, twaalf Jutten in het zand.
Mijn degen rijgt er zes gelijk aaneen,
'k Tel vijf en twintig lijken om mij been !
Nog houd ik stand !
Van alien kant!
Grijpt men mij aan.
Nog blijf ik staan !
Wat ook vall' !
Ik sta pal!
Tot het adderengebroed !
Roept : Wat heeft die man een moed !
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ZESDE TOONEEL.

Vorigen, Picolino, Matadora, Robina, Foppo.
Picolino.
Ja, mijn besluit staat onherroeplijk vast,
Dat heele koningschap is mij een last.
Ik weet geen beter raad dan of te treden,
Dan is het in een oogenblik weer vrede.
Matadora.
Dat is naief. De Jut wil slechts het land,
En neemt het, met of zonder uwe hand.
Robina.
Uw Majesteit's besluit zal niemand laken
Maar daarom zal de Jut geen vrede maken.
Matadora.
Wie zijt gij, jonge man, ik ken u niet?
Robina.
Het is Robina die gij voor u ziet.
Matadora.
Robina in de kleeren van een man !
Hoe ongepast ! Trek gauw je jurk weer an !
Robina.
Er is geen tijd, 'k moet daadlijk duelleeren
Met Giggergik . . . .
Matadora.
Wat wou je nu beweren ?
Maar, wat is dat, wat doe je daar, mijn zoon?
Picolino (gooit kroon op den grond en vertrapt zee).
Nu is het uit, ziezoo, daar ligt mijn kroon !
Het hebbeding heeft kwaad genoeg gebrouwen,
Straks komt er nog een tweegevecht van vrouwen.
Mevrouw B u f l u f.
En met die Amazone wou ik ruilen,
Wat een figuur, o het is om te huilen !
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ZEVENDE TOONEEL.

Vorigen, Giggergik, Branimoel.
Giggergik (die nog vecht, houdt op).
Ha, zie ik daar mijn Picolino staan ?
Is 't nu met zijn comediespel gedaan ?
En valt hij eindlijk, vol van schik
In d' armen van zijn Giggergik?
Picolino.
0, neen, mijn keizerin, ach, excuseer . . . .
Ik kan 't niet doen, ik kan niet, op mijn eer.

Giggergik.
Maar zeg, hoe heb ik 't nu, waar is uw kroon ?
Picolino.
Ik deed zooeven afstand van den troon.

Giggergik.
Nee, die is goed, dus hoef ik niet to trouwen ?
Dan zal ik zoo dit land meteen maar houwen.
Matadora.
Hei, hei, dat gaat zoo niet, ik ben er nog !
Picolino.
U bent Been Regentes meer, stil dan toch !
Mevrouw Bufluf.
Kom, keizerin, uw plan is nu mislukt,
Zeur dus niet langer, spoedig ingerukt !
En anders zal mijn man u wel verslaan.
Kom Bufluf, spreek, blijf daar toch niet zoo staan 1
Bufluf.
Mevrouw, u ziet ik vocht mij weder vrij,
Fortuna is niet langer tegen mij !
Mijn ,dapper heir
Dat volgt mij weer!
Wissewas leef
En Jutland beef !
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Giggerga.
Als Maarschalk Bufluf weer gaat overwinnen
Dan trekken wij het land nog verder binnen.
Treed Picolino af, ik volg hem op.
Wie 't anders zegt, dien sla ik op zijn kop !
Foppg.
De Grondwet zegt . . . .
Robina (ter zqcle tot Foppo).
Houd je gedekt !
Pas op dat men je hier niet zoo ontdekt !
Je bent nu freule Groen, stil en bedeesd
Die nooit een hoofdartikel schrijft of leest!
Foppo (ter zqcle).
Je hebt gelijk, ik was het haast vergeten.
Ach had ik alles van to voren kunnen weten,
Ik had mij niet gestoken in dit pak,
Ik voel mij daarin niets op mijn gemak !
Giggerga.
Kom Branimoel, wij gaan naar 't hoofdkwartier.
Robina.
Met uw verlof, blijf toch nog even hier !
Want koninkrijk of republiek, om 't even,
Wij willen onder 't Juttenjuk niet leven!
Giggerga.
En wie zijt gij, dat gij mij durft weerstaan?
Robina.
Weet gij het niet, kwam dan mijn brief niet aan?
Ik ben degeen, die u heeft uitgedaagd !
Marco.
'k Heb Branimoel op een duel gevraagd.
Giggerga.
Is dat een juffer in een mansgewaad?
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Robina.
Het is Robina, die hier voor u staat.
Giggergik.
En je verkleed je niet voor ik begin ?
Dan ga 'j in travesti je kistje in.
Branimoel.
Kom, jonge snuiter, 't spijt me waarlijk zeer,
Je moet er aan, je hebt Been kansje meer !
(Zij vechten.)
Giggergik.
Pak aan, Pak dat aan !
Robina.
Het zal niet gaan !
Branimoel.
'k Raak je daar !

Marco.
Had je me maar !
Giggergik.
Vergeefs mij ontweken.
Robina.
Nu beter gekeken !
Buflu f.
Ze kunn' elkaar aan,
Het zal er am gaan !
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Branimoel.
Da's een veeg!
Marco.
Die 'k niet kreeg !
Giggergik.
Da's een smeer !
Robina.
Die 'k pareer !
Marco.
Da's een stoot !
Branimoel.
Ik ben dood ! ( Valt.)
Giggergik.
Da's een houw !
Robina.
In mijn moues.
Dat 's een steek.
Giggergik.
Ik verbleek ! ( Valt.)
Bufluf.
Wij zijn in het voordeel
Dat neem ik een oordeel !
Wissewas is nu verlost,
Schoon het moeite heeft gekost !
Picolino (tot Marco).
Mij dunkt, wees u meteen maar president !
Is 't goed, mijn yolk ?
A 1 1 e n.
Ja, ja, dat is patent !
(Marco en Robina gaan op de bank zitten.)
F o p p o (ter zijde tot page).
Had jij Robina in dat pak herkend ?
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Page.
Straks zegt men nog, dat jij een kerel bent !
Foppo.
Geloof

je 't dan ?
Page.
Wel neen hoor, ikke niet !
Foppo (ter ziide).

Hoe is het mooglijk, dat men het niet ziet ! (Af.)
(tot Picolino).
Blijft uwe Majesteit bij zijn besluit ?
Bufluf

Picolino.
Nou, hoor, en of ! Ik schei- er lekker uit !
Bufluf.

Dan zingen wij, met krijgsmuziek,
Het volkslied weer — nu voor de Republiek !
Allen.
Wissewas, Wissewas, was, was, was !
ACHSTE TOONEEL.

Vorigen, Porceleyn (met slaapmuts en kamerjapon).
Porceleyn.
Ik kon niet slapen van de agitatie !
Het land gered, — en niet door mij, eilacy !
Bufluf.

Uw Excellentie was in bed gestapt,
Toen hebben wij de zaak maar opgeknapt.
Mevrouw Bufluf.
Uw Excellentie komt een uur to laat.
Porceleyn.
Hier was geen werk meer voor een diplomaat.
Bufluf (klopt hem op den schouder).
Gij hebt gelijk, daar zijn soldaten voor
Ik deed mijn plicht, het is in orde hoor !
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Porceleyn.
Maar in mijn kwaliteit van Raad van State
Ga 1k nu toch eens met den koning praten.
Ik heb een waardig antwoord klaar
Op 't aanzoek van die dame daar !
(Wijst op Giggergik.)
Ook stuur ik een protest en dat nog heden
Omdat haar afgezant zoo lomp is opgetreden.
(Wiest op Branimoel.)
Giggergik (staat op).
Het is me, als was ik uit een droom ontwaakt!
Robina.
He, wat is dat, ik heb u toch geraakt ?

Giggergik.
Ik kreeg een schram, maar ' ben toch blijven leven
Ach, Branimoel, dat jij nu juist moest sneven !
Branimoel (staat op).
Wat poor ik, treurt mijn keizerin om mij ?
Is het veroorloofd, dat ik om u vrij ?

Giggergik.
Je vraagt of 't mag ? Je moet ! Mijn Generaal
'k Maak je bij dezen tot mijn Prins Gemaal.
Doch neen, wisch eerst nog uit die bittre schand :
Nog is mijn linkerslof in 's vijands hand !
Marco.
Als 't daar alleen van afhangt, Wissewas
Doet daar graag of stand van.
Buflu f.
Kom, dat is kras !
't Is mijn trofee, ik schonk ze aan den staat !
Porceleyn.
Daarover dient eerst lang en breed gepraat!
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Marco (tot page).
Haal jij de slof, een vulpen en papier ;
Wij teekenen den vrede nu en hier. (Page af.)
Porceleyn.
Wel heb ik ooit ! Dal is ongegeneerd !
Bufluf.
Deed ik mijn zin, ik maakte rechtsomkeert !
NEGENDE TOONEEL.

Vorigen, Page met pantoffel, vulpen en papier.
Marco (schr4ft iets op).
(Marco, Giggergik, Bufluf en Branimoel teekenen.)
Giggergik (trekt pantoffel aan.)
Kom generaal, en straks mijn Prins Gemaal,
De slof is ons, ons in de zegepraal !
(Af. Branimoel slaat zyn bekken tegen elkaar.)
Bufluf.
Op Winnaars, op ! De Jut trekt af met schand,
Wij gaan hem na, tot aan de grens van 't land.
Ontplooi uw Vaandel, dapper Leger, kom !
Laat schallen de trompet en roer de trom !
(Leger af met krijgsmuziek.)

