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Beester anton, een schri Jnwerker
zijn vrouw
klara rzLjn dochter
karl rzíjn zoon
leonard
een sekretarÍs
wolframreen koopuan
adau, een gerechtsallend er
een tweecle gerechtscliender
een jongen

plaats: een geniddelde stad



1,1 in het donker

kLara DrÍeuaa1 clroomde lkrCtat ze ln de klgt lagren
nu - orcle boosearcllge d,romenrze kleden zlch ln
onze rmeea om onze hoop te doen gohrLHren!

Ik wlI nooÍt weer op een d,room lettenrlk wll
Be over eeu goecle nlet weer verheugearots tne over
de bozerd,Í.e hem volgtrnlet yíeer bang te hoeven
ua,ken !

ía ! Ja ! À3.s nlJn moed,er gestomen was rnoolt
zou lk weer mstJ.g zLJa geworderlwanf, - (gg!_ggp

'EIIE-lee-Eeeel . ) IÍaar gt J zLJt genadig, Bi J zLlt
bar"mhartig ! Ik wiLtle clat lk een geloof had a1s
tte kathollekenrclat 1k u lete mocht schenken! l,ÍÍJn
hele slraarpot wllcle Í.k leegnaken en u een uooi
vergulcl hart kopen en het uet rozen ouwlaclen.
Oaze cloulaee zegtrclat voor u offers nLets zLJa,
want aLLes 1s van uren uen moet u datrwat ge aJ.

hebtralet nog eens wlIlen geven.It0aar alIes vrat

ln hule lerhoort toch ook ulJn vader toeren
nog zÍet hlJ het heel graagralg Lk hen voor zlJn
eJ.gen ge1d een doek koop en hem keurÍg borcluur
en yoor zLJn verJaarclag op zÍJn borrl J.eg,JarhlJ
doet me cle eerrhem aLleea op cle hoogste
feestdagen te dragenrmet KerstnLe of
PÍnlgteren.Ik zag eens een heel. kleLn kathollek
nelsJerclat haer kersen naar het altaar droeg.
}Íat bevleL ne clat ! Het wareu cle eerete van het
Jaarrdle het klnel lreegrik zag hoe ze brandde
oB ue op te eten.En nog bevocbt ze haat
oasohulclLge begeerterze goolde zeroEI aan tle
verzockÍng traar een eLnd, te uaken, snel neer.De
uLspriesterrdie Julst tle kelk hlef ,keek
dulster en het kind haastte zloh versohrlH
wegrnaar de lhrÍa boven het aLtaar gllnlaohte
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zo nlldrals ïÍonste ze ult hsar llJst te
stappen on het klacl na te eneLl.en en het te
lmEgea.Ik deetl het voor haar!
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1 .2 kamer

klara

moecler

kLara

uoeder

klara

uoeder

klara

uoeder

in het huls van de schriJnwerker

.ïe bruiloftskleed? Eirhoe het je staat! IIet is
alsof het voor vandaag gemaakt was l

Ja kindrd,e mode loopt zol.ang vooruitrtot ze

niet veröer kan en onkeren moet.Dlt kleed was

al tien keer uit de mode en lmam er altijd
weer in.
Dit keer toch niet heleuaalrlieve moederi De

mouwen zLjn te wijd.Het rnoet je niet
verdrieten !

( e}leleebssg. )

Dan zou ik jou moeten zijn!
Zo heb je er dus uitgezien! Maar een krans
d.roeg je toch ookrnietwaar?

lfÍ1 ik hopen ! lfaarom zou ik anders de mirteboom
jarenlang in de bloeropot hebben verzorgd !

Ik heb je zo vaak gevraagdren je hebt het

nooit aangetroklcen,ie zei altijd: uijn
bruidskleed j-s het niet Beerrhet is nu raj-jn

l.ijkkJ-eedren daar moet men niet mee spelen.
Ik wilde het op het laatst helemaal nlet aeer

zi-enrals het er zo wit hingrsteeds aaJl je
dood en aan de dag herinnerderwaarop de oude

vrouwen het je over het hoofd zouclen trekken.

- Waarom dan vandaag?

Als men zo zwaar ziek ligtrals ikren niet weet

of men weer gezond wordtrila,n gaat iemand wel

veel door het hoofd.De dood Ís verschriklceli jker
darr men denktrorhiJ is bitter! Hij verduistert
de were1.al'hij blaast a1 de lichtenrhet een na

het anderruitrclie zo bont en vrolijk om ons

heen schi-tteren.De vrj-endelijke ogen van de
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tnan en. de kinderen houilen op met stralen en

het wordt d.uister aloro.Maar in het hart
steeLt hij een licht aanrdaar wordt het
helilerren men zíet veeLrheel veelrwat men niet
zj-err wil.ïk ben me toch van niets kwaads

bewustri"k ben op Gods wegen gegaanrik heb in
huis gedaan wat ik konrik heb jou en Je

broer in de :rteze varr de Heer opgevoed en het
zire zweet van julIie vader gespaaril.Maar
ik heb ook altijd een pfennig voor de arnen
weten over te houdenren a1s ik er sons een

afwees, omd.at j"k net lanorrig was of omdat er
te veel. lorarnenrdan was het geen ongeluk voor
hemrwant ik riep heun zeker weer terug en gaf
hem dubbel.Achrwat j"s dat a1leuaal.! Men

slddert toch voor het laatste uurrals het naar
binnen dreigt,tnen laonkelt als een wormrMn
smeekt God om het leven, zoals een dienaar zí jrt
heer toesmeekbrom het slecht gedane werk nog

eens te mogen verrichtenrom op betaaldag niets
tekort te kouen.

Hou daarvan oprlieve moederrjou grijpt het
aan !

Nee ki.nd,tnij doet het goed! Sta ik hier dan

niet weer gezond. en krachtig? Heeft de Heer ue

niet alleen geroepenropdat ik zou willen
inzien,dat mijn feestjurk nog niet vlelclceloos
en rein isren heeft hij me nÍet aan cle poort
van het graf weer l-aten ornkeren en me uitstel
gegeven om me op te smukken voor de heuelse
bruiloft? Zo genadig was hij voor dj.e zeven

uaagden 1n het evangelie,dat je nii
gisteravond Eoest voorlezenrniet ! Daarom heb

ik vanda&g,oud.at ik naar het heilige
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avondmaal gardj-t gewaad aangetroklcen.ïk
droeg het de dagrwaarop ik de vroouste en

beste voornenens van ni jn leven maakte.Iïet
uoet me herinneren aan die, d.ie ik nog
niet gehouden heb!

Je spreekt nog steeds als in je zÍekte"



6

i.3

karl

k].ara

karl

uoeder

karl
moecler

karL

uoeder

karl

rooeder

karl

(Eee!-ep. )

Goede Borgenrmoeder! NurKlararzott je uij
wi1len nogenrals ik niet je broer was?

Een gouden ketting.Van waar heb Je die?

Waar zweet i-k voor? Waarou werk ik I s avonds

twee uur langer dan de ancleren? Je bent
irnpertinent !

Ruzie op zondagmorgen? Schaam ie'Karl.
j'loederrheb je niet een gulden voor me?

Tk heb geen geld,dan wat het huishoucien

toekomt.

Geef claar maar van! Ik zal nÍet mopperenrals
je d.e ej-erkoeken veertien dagen lang wat

uagerder ba1rb.Zo heb je tt a1 vaak gedaan.Ïk
weet dat wel.Toen voor Klarars witte iurk
werd gespaarclrtoen }ruam maandenlang niets
leklcers op tafe1.ïk deed mijn cgen tcerEtaar
ik wist heel goed dat er een hoofdtooisel
of een ander stuk doek op weg was.laat nij
er dan ook eens van Profiteren.
Je bent onbeschoft !

ïk heb alleen geen tiid,anders (b!i-Ull
g3eg. )

ÏIaar ga je heen?

Ik zal rt je niet zeggen,dan kan je,als de

oude brombeer llaar me vraagt, zoniler rood te
wordenrantwoordenrdat je rt niet weet.

Overigens heb ik je gulden helemaal niet
nodig,het j-s het besterdat niet al het water
uÍt een bron geput moet worden. (yggI-glgE. )
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Hier in hrris denken ze van mij toeh altijd
het ergste.Hoe zou het tne niet plezierenrhen
in angst te houden? hlaarom moet ik het
zeggen,dat ik,omdat ik de gulden nlet krijg,
nu al naar d.e kerk moet gaanrals niet een

bekende ue uit de verlegenheid helpt? (a!. )
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Wat moet dat betekenen?

Àch,hiJ cloet ue harteleed ! Ja, Jarvacler heeft
geliJkrdat zlJn de gevolgen.Zo allerliefst a1s

hiJ aIs kleine laul1eboI om een stuk suiker
vroegrzo ui.tclagencl verlarrgt hii nu dle gulden.

Of hiJ de gulclen werkelljk niet zor;.

verlangenrals ik hen het stuk sulker had

geweigerd? Iat ptJnlgt ue vaak.Ib ik geloof,
dat hiJ niet eens van me houdt.Heb Je hem een

enkele keer zLen wenenrtijdens uiJn ziekte?

Ík zag hem ook ulaar zeldenrbiJna niet ancters

darr aan tafel.Ivleer eetlust had hlJ tlan ik!
(ggg}.)
Dat was natuurllJkrhiJ uoest het zware werk
doenl

Zelr:et.Etr hoe de uannen zíJn.Die schauen zLcn.

orrer hun tranen tneer clan over hun zonden.

Een gebalde rnristrwaarom dle niet tonenrEaar
een wenend oog? Ook vacler.SniHe hiJ niet'die
nanlctclagrdat Jlj werd aclergelaten eïl' er geen

bloed wilde kouenr aarr zíJn schaafbankrdat het
rne door de zie1- glng.Maar toen ik dan blJ
heu knaa en hem over cle wangen streelclerwat
zei hiJ? ?robeer toch, of je die verrl-oekbe
spaa.nder niet ult uiJu oog kunt hljgenruen
heeft zoveel te d,oen en schiet niet op.

( elr-gleeEggq. )

JarJat ïk zie Ï,eorÈrard toch helenaal nlet
tneer.Hoe komt dat?

Dat hij wegbliift !

ïk hooprdat Je hen niet elclers zJ-et clan hier
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ln huis.

BliJf ik dan te lang wegrals lk ts avonds

naar cle put gardat Je reden tot verdenking
hebt?

Neerdat niet.Maar ik heb hem alleen daa,rom

de toesteuming gegevenrdat hij naar ons nag

kouenropdat hiJ je niet bij nacht en nevel
moet oprrachten.Dat duldde nlJn moecler ook

ni-et.

Ik zie heu niet.
kulJ-en Ju11le tegen elkaar? Ïk kan hem

anders goed Ii jden'hiJ is zo bezadigd.Als
hiJ EEar eerst iets wa§,.ïn miJn tijd had

hij niet lang moeten wachtenrtoen vochten
de heren om een belmame klerkrals cle lammen

om hun lcuklcenrwant ze ïíaren zeld'zaav.Ook

wlJ rk1.elnere lieclenrkonden hem gebruLken.

Vandaag stelde hiJ voor cle zoon een

nieuwJaarswens op voor de vader en ontving
a11een voor de vergulde beginletter zoveel,
dat men er een kind een pop Yoor had linrnnen

kopen.Morgen gaf de vader hem een wenk en

ltet zLch d.e wens voorlezenrln het geheiurmet

gesloten deurenrom nlet verrast te worden

en zi-jn onwetendheid aan rt licht gebracht

te zien.Dat gaf tlubbele betaU.ng.Toen waren

de klerken bovenaan en uaakten het bier
duur.Nu is het anclersrnu moeten wijroude
uensenrwiJ dle geen verstand hebben van lezen
en schriJvenrons door negenJarige Jongens
laten bespotten! De wereld wordt altloor
slimerruisschien komt nog eens de tiJtlrdat
ieuand zich schamen moet ra1-s hiJ niet op het
koord, kan dansen!
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Het luiclt.
Nu klndrlk za1 voor Je bidclen.En wat je
I,eorÈrarcl betreftrhou van hemrzoals hij van
God houdtrniet Beerrniet minder.Zo sprak
ni.Jn oude moecler tot mertoen ze de werelil
verLiet en niJ de zeger. gaf.Ik heb hem lang
genoeg gehouclenrhi-er heb Je heu terug.
( eee!!-besr-ees-rslEes . )

Daar !

Die kont zeker van Ka.r1.

(EstE!'Èss-sgií. )

fk wilde dat het zo vras.ïÍat haar echt
genoegen wl1 doenrdat uoet van heu komen.

OrhiJ is goed en houdt van tne.

(e€. )

( EliE!-EeeE-Es-Èees-Ee!,-veegLeI' )

Daar Baat zel Hoe vast en zeker ze doorstapt.
Ze is a1 bij het kerkhof - wie we1 de eerste
i-srclle ha"sr ontmoet? Het moet niets
betekenenrneerlk bedoel alleen -
(egg,e$e$gg-1-g9,9p§iepegg. ) De cloodgraver !

Hlj heeft net een graf geuaalct en kliut
eruit te voorschiJnrze groet hem en klilct
gl-lu"1achend neer in ile duistere kuil'au gooit
ze ile bloeuenruiker naa,r beneden en stapt
de kerk blnnen. (ggq-Eggf!,-ggg-Egglgggg. ) ze

zingen: DanH nu aIlen God.Daar komt

treonharcl .Ach I
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1.5

leonhard (yggf-Èg-Èggg. )

Àangekleed?

klara ïÍaarom zo zacht, zo attent? Ïk ben nog altÍ.Jd
geen prinses.

leonharcl (Egg!-!!ppgg. )

fk dachtrdat Je niet a11een wa§,.In het
voorbiJgaan leek het ueralsof Barbertje van

de buren a,an het venster stond.

klara Dus claarou !

leonhard JiJ bent altiJd hrorrig.Men kan veertien
clagen weggebleven zLiarregen en zonneschljn
kunnen elkaar aan cle hemel tl.en keer
hebben afgelostrln Jouw gezicht staatrals
men ej.ndeS-lJk terugkout raltiJd nog de oucle

wolk.

klara Er waren andere tiJden.

leonhardt ïíaarachtlg.Als je er altiJd had uitgezien
aIs nurwe waren nooit goede uaatJes
geworden.

klara ïÍat was da"ar a.an gelegen!

leonhard zo rrriJ voel JU Je van x0iJ? IvllJ kan het

best zlJn.Dan (gg!-E9.Ègg1!eg. ) heeft Je

tandpijn van laatst nl-ets te betekenen
gehad.

li1ara O leonha^rdrhet was nlet Juist van je.

leoutrard Niet Juistrdat |k ElJn hoogste goedrwant

dat ben Je,ook door de Laatste band aan tne

zocht vast te loropen? E:o op het ogenblik
dat ik Ín gevaar verkeerderhet te verlLezen?
Denk JiJrttat ik de sti-11-e blildren niet
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zagrdie je nret de selcetaris $risselde? Dat
was een Booie vreugdedag voor me.ïk voer
Je ten clans en -
Je houdt niet op ne te benken! ïk keek de

selcetarls aanrwaaron zou ik het moeten

loochenen? Maar enkel vanwege de snorrdie
hij op de akademie heeft laten groelenren
die hem - (ge_EegÈ!_gp. )

Zo goed staatrnietwaatr? Dat wllde je toch
zeggen? O Ju11ie lrrouwen.Jullle bevalt dat

"soldatenteken nog in d,e ergste karikatuur.
MiJ knam het kleine'belacheliJk ronde
gezicht van de fat - ik ben verbltterd op

hemrik verheel het nÍet rh:iJ heeft me lang
genoeg bij jou in de weg gestaan - met dat
woud nan haarrdat het i-n het nj.dden

doorsnijcltrvoor aIs een wit konljntjerclat
zic}r achter ile struik verbergt .

ïk heb heu nog niet geprezenri€ hoeft hen

nlet te kleineren.

Je 1iJ1§t Je nog altiJd warn voor het te
lnteresseren!

We hebben als kinderen Eamen gespeeldren
naclien - Je weet heel goed.

0 Jarik weet.Maar Julst daarou.

Dan was het toch natuurLlJk'dat ik'nu ik
hem sinds zo lange tiid voor het eerst Ïíeer
z&Ethem bekeek en tne verwonderderhoe groot
en - (ee-esÈe*s99,E!,. )

Irlaarom werd Je dan rood'toen hiJ Je terug
aanlceek?

Ik dachtrdat hiJ naa,r het wratJe keek op
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miJn linle:m&rgrof dat ook groter geworden

was.Je weetrdat ik me dat te1.kens inbeeldrals
ieuand ue zo star bekiJlrtren clat ik dan

altiJd rood word.ïs het me tochralsof de wrat
groeitrzolang ieuand erna,ar kiJkt.
Het zíl zoals het ziJrniJ liep het overren
ik dacht: nog cleze avond stel ik haar op de

proef .Wj-l ze uiJn vrouw wordenrclarr weet ze

dat ze niets waagt .Zegt ze neenrdan -
OrJe sprak een boosrboos woordrtoen lk Je

terugstootte en van de bank opsprong.De ulaan

die tot dan zo vroom Ln het prtëe1 had

binnengeschenen tot niJn biJstand'verclronk
k1aag3-iJk in de natte wolken.ïk wilde
wegsnellenrmaar Lk voelde me tegengehouden,ik
dacht eerst dat jlJ het was'Inaar het was cle

rozenstruikrdle uiJn Jurk uet zíin cloornsr&1s

met tanden vasthield.Je belastercle uiJn
hartren lk vertrouwde het ze1-f niet meerrje
stoncl voor tne a1s een d1e een schuld vordert,
lk - ach Gotl !

Ik kan het nog nj-et berouwen.ïk weet dat lk
je al1een zo voor me kon houdon.Die oucle

Jeugclllefde deed weer haar ogen openrik kon

ze niet snel genoeg toedruklcen.

Toen ik thuisktraurvond ik nijn moeder zíek,
doodziek.Plotseling neergeworpenr a1s cloor

onzi-chtbare hancl.Yader had om tne wiIlen
sturenrzii had het ni-et toegelatenrotn me in
nijn rreugde niet te storen.Hoe voelde ik
mertoen ik het hoorile.ïk hield me verrlk
waagde niet haar aan te raken'Lk beefde.Zij
nau het voor kinderllJke bezorgdheid en

wenHe ne tot blJ zich.Toen ik J.angzaern
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naderdertrok ze me tot zích neer en lnrste
miJn ontwiJde uond.ïk vergingrlk had haar een

bekentenis wil1en doenrik had haar wllLen
toeschreeuwenrwat ik dacht en voelde: ou miJ

lig je daar zo! ïk deed het,uaar tranen
en gesnlk versti-kten cle woordenrze greep naatr

de hand varr uiJn vader en sprak uet een

zalige blik op rdJ: ttl,Iat een genoed ! rr

Ze 1s terug gezond.ïk lnrrau ou haar uijn
geluJnrlensen aan te biedenren - wat denk ie?

En?

Bij je vader Je hand te vragen.

Ach.

Ylnd Je dat niet goed?

Niet goed? Mlin tlood zou het zijnrals ik niet
gauw je vrouw wercl'Eaar je kent niin vacler

nlet ! Hlj weet niet waarom wij haast hebben,

hiJ kan het niet wetenren wiJ kurrnen het hem

niet zeggenren hlJ heeft honderduaal
verklaarclrtlat hii zLJn clochter enkel geeft
aan dierdie zoals hiJ het noemb,niet aIl-een

].lefde in het hart rnaar ook brood in de kast
heeft voor haar.Hii zal spreken: wacht nog

een JaarrulJn zoorLrof tweeren wat wl1 ilJ
antwoorclen?

Gekkinrdat punt is nu Juist opgelost.Ïk heb

de betreklcingrik ben kassier!

Je bent kassier? 3n cte andere kandÍdaat, ile

neef van de tlominee?

YIas dronkenrals hiJ naar het exanen Inramt

boog naar de kachel in pLaats van naar de

burgeueester en etoottertoen hi-j ging zitten'
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clrie koppen van tafel.Je weet hoe driftig
de oude is.Meneer! stoof hij oprulaar nog vocht
hij met zíc}rzeLf en beet op zLJn lippen,
maar zLJn ogen bLiksenden door ziJn brilra1s
een paar slangenrdle wlllen sprS.ngen en e1k

van ziJn trekken spande zich.Toen lcwau het
rekenen enrhaha! uljn mededinger rekende
volgens een zelfverzonnen tafelrclÍe geheel

nieuwe resultaten opleverde.Die verrekent zÍ-c}rt,

sprak de burgemeester en stak nij met een'

blikrwaar de benoeuing al in lagrde hancl toe
'dLe ikrhoewel ze naar tabak rookrnederi-g
aan ulJn lippen braeht - hier is ze zelf,
ondertekend en gezegeld.

Dat komt

Onvervrachtrnietwaar? Nurhet komt ook niet zo

hel-eroaal blJ toeval.ÏÍaarom liet ik ue

veertlen dagen lang niet biJ Ju11ie zíea?

ïíat weet lk? ïk denlcroraclat we ons vorige
zonclag boos geuaalrt hebben.

Dle kleLne twist bracht Ík listig zelf aan'

zod,at ik wegbllJven kon zoncler dat het te zeer

opviel.

fk begrlJP je nlet.
Geloof lk.Die tljd gebruiHe ik ou cle kleine
gebochelde nicht van de bnrgemeesterrdie biJ
cle oucle zoveel waarcl isrdle zÍJn rechterhancl
lsrzoa3-s de gerechtsdLentler de linkerrhet hof
te uaken.Versta tne goed ! Ïk zegd'e haar zelf
niets aangenaams rbehalve een kompllment over

haar haarrd,at zoals bekend rood Ís.Ïk
zegd,e haar aIIeen een en anclerrdat haar

erg bevielrover Jou!
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Over uij?
Waaron zou lk het uoeten verzwiJgen? Het
gebeurde toch met de beste bedoeling! ALsof
het me nooit in ernst ou Jou te doen was

geweestralsof - Genoeg! Dat duurcle zolang
tot ik dit ln harrden haclren hoe het beiloeld
was, za1- de llchtgelovigermansclolle zottln
verneuerlrzg gaut{ ze ons ln cle kerk hoort
afl-ezen.

leoahard !

Kindrkind.Wees Jfi argeloos aIs de duif ,ik
za1 sli-u aIs de slang zíJn'rdan voldoen we

vernits utan en lrrouw toch maar een zlJnt
volkomen aan cle spreul uit het evangelie.
(lggb!. ) Het kwam ook ni.et heleuaal vanzelf
dat de Jonge Herrnann op het belangrijkste
ogeablik vet zíjn leven dronlcen vías.Je hebt

zeker niet gehoorttrdat cle nan zic!'s. op het
drinken toelegt.

Geen woord.

Des te uaklcelijker lu1cte miin plan.Met drie
glazen was het gebeurd.Een paar kameraclen

van tne uoesten heu ovenralLen.rfMag Ben

feliciteren?tt - ttNog nlet.rr rfOrdat is
toch voor mekaar! Je oou-rf En dan: trink
uein BrttderLelnrtrink! [oen ik vanochtend

naar Jou gingrstond hiJ bÍi de stroou
en keek er droefgeestig Í"nrover de brug
leunentl.Ik groette hem spottend en rrroeg of
iets van hem Ín het water gevallen was.

Jawel ,zeL hlJrzoncler opkiJkenren het is
mj.sschien goed als 1k zelf naspri-ng.

Onwaardige! Uit nijn ogen!k].ara
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ra? (Èee!,r.c1§,-ullg9-h!í-ffiss. )

O aiJn Godraan die tnens ben ik geketencl.

Wees geen kind ! En nu nog een woord in
vertrouwen.Heeft Je vader ctie clulzend

daaLders nog altiJd ln de apotheek zitten?

Ik weet ilaar nlets valr.

Nlets ovelzotrt belangrljk Punt?

Daar kont miJn vader.

BegriJp ne! De apotheker moet dicht blJ het
ba.nlaroet zLtnrdaarou rrroeg l-k.

rk noet na,ar de keu.ken.
(gI. )

(a1I999. )
I{u zou hler niets te haLen moeten zLin! Ik
kan het me wel- niet indenkenrwant meester

Ànton is van die soort dat hiJrals men hem

bij vergissi.ng ook uraar een letter te veel op

zJ-jn grafsteen zetterzeker aIs geest zolang
zou ronclwarenrtot ze r,veer was uitgehast.
lÍant hiJ zou het voor oneerlijk houdenrzich
tneer van het alfabet toe te eigenenrilan hem

toel«rau!
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1.6

de vaderrmeester anton
( Ege!,-!irsss. )

Goede morgen,heer kassier! (bii-gggg!,-glig
EeeÈ-cI-*-s9!ilis-s911*-gs!s-sp. ) ïs
het een oude Etarl geoorloofd zJ-in hoofd te
dekken?

leonhard U weet dus

meester anton Gj.steravonal a1.ïk hoordertoen ik in de

. schemering naar cle dode molenaar gi.ng on

de uaat van de Elan voor ziin laatste
behuizlng te nemenreen paar van uw goede

vrlend.en op u schimpen.lloen dacht ik
ueteen: leonhard heeft zeker zLin hal-s niet
gebroken.ïn het sterfhuis hoorde j.k naders
van cle kosterrdle net voor uiJ gekonen

wasr.om de wed.uwe te troosten en onderhand

zichzeLf te bedrinken.

leor:hard En K1ara moest het trns van n'iJ vernemen?

meester anton Als u geen behoefte hadrhet neisJe die
vreugd.e te bezorgenrhoe zou ik ze hebben?

fk steek l"n mljn huls geen kaarsen aanrdan
die me zel-f toebehoren.Dan weet ik dat er
nieuand kan komenrdie ze weer uj.tbl"aast
aIs we er net het grootste plezler in
hebben.

Ieonhard U kon toch vaa mii nlet clenken -
meester anton Denken? Over u? Over wie ook? Ïk schaaf

mlJn planken wel af met mtin tizetrnaar
nooit d.e mensen met miin gedachten.Soven

dle dwa,asheid sta j.k a11ang.A1s ik een

boom zie groenenrdan cler:k ik we1: nu zal
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nu zal- hij gauw bloej-en.En al.s hij bloeit:
nu brengt hii vruchten op! Daar zLe j'k me ook

nietLnteleurgesteldrclaarougeefikdeoude
gewoonte niet op.I{aar over tnen§en denk ik
niets rhel.emaal niets rniets ergs rniets goetls '
Dan hoef lk niet afwisselenclrals ze nu

eens roiin vree§rclan weer mlJn hoop bedriegen

rood of bleek te worclen.Ïk doe aIIeen
er:varingen over hen op en neem een voorbeeld

aannljnbel.cteogen,dieooknietilenkenulaar
enkel zíer-.Over u dacht ik a1 een hele

ervaring te hebben opgectaanrnu vincl ik u

hler en uoet bekennenrd,at het toch ulaar een

halve geweest ls !

}.ÍeesterAnton,udoethetheleuaalverkeercl.
Ie boom hangt af van weer en windrcle uens

heeft wet en regel ln zich.

Meent u? Jarwij oude rnensen ziJn de clood

vee3. dank schuldigrclat ze ons nog zolang

oncler Ju11-Íe jongelul J.aat rondlopenten' ons

gelegenheid geeft otls te ontwikkelen'
Vroeger dacht cle ilomue wereldrdat de vacler

claar was om de zootr op te voeclen'Orogekeerd'

dezoonmoetilevaclerde].aatstepolitoer
gevenrdat cle arme eenvoucllge tnan zich in
het graf niet voor de wormen hoeft te
schamen.Godlof ,ik heb in rolJn Karl een

goede leraarrdi-e meedogenloos en zonder het

oude kind door geduld te ve::wennen tegen

miJn vooroordelen te velde trekb 'Zo heeft

htj me nog varxmorgen twee nieuwe lessen

gegeYen en op de handlgste uanler'zonder

ook uaar ziJn mond open te iloenrzonder zíe:;\

blj tne te laten zíenrJarzelfs claardoor'

Eerst heeft hij me getoond dat men zijn
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woorcl niet moet houclenrten tweecle dat het
overbodig is naar de kerk te gaan en

Gocls geboden in zich op te frlssen.Gisteravond
beloofde hij me het te doen en ik verliet
er me op dat hij zou komenrwant ik dacht: hii
zal de welwilLende Schepper toch voor het
herstel van zLin moeder wi11en danken.Maar

hij was er nietrik had het op mijn plaatsrdie
voor twee personen we3- een beetJe eng ls heel
gernaldrel-ljk.0f hij het wel heel juist zou

vind.enrals ik me de nieuwe leer meteen eigen
naakte en biJ heu nijn woord ook niet hield?
ïk heb hem voor zJ-irr verjaarclag een nj-euw

pak beloofd eu zou dus gelegenheid hebben om

ziJn'rreugde over niJn leerzaarnheid te toetsen.
Maar dat vooroordeelrdat vooroordeel! Ïk zal
het niet doen.

Misschien was hii onwel -
I{oge1iJk.ïk hoef het mijn lmoulr, ruaar te
yragenrdan hoor ik heel- zeker dat hli ziek
is.ï{ant over aLles in de werelcl zegt ze Be de

waarheiclralIeen niet over de jongen.En ook

niet zíek - dat heeft de Jonge wereld nog op

ons oucle Benserl. voorrdat ze overal haar
stichting vindtrdat ze biJ het vogelvangen'
bij het gaan wandelenrzelfs 1n de herberg
haar gebed kan doen. r0nze Yaderrdie in de

hemelen ai!1t t rGoeied^ag ?eterrzien we Je

bij het dansen vanavond?t tGeheS-3-igd zíi Uw

naam! t tJarlach maaJr Katrienrhet korot uit!f
fUw wi1 geschiecle!r tDe duivel haal me,

lk ben nog niet geschoren! t - En zo tot het

einde, en cle zegeïI geeft uen zlchzelf ,want
men j-s toch een mensreven goed aIs de
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predÍkantren de }racht die van de rwatte
jas ultgaatrsteekt zeker ook in de bl-auwe.

ïk heb er ook niets tegenrals julIie
zelfs tussen d.e zeven Yragen (van het
0nzevader) zeven glazen wil-1en invoegenrwat

dat bier en religle het nlet uet elkaar
kunnen stellen en nisschien koat het nog

eens op a1s een nLeuwe manier ou het
Avond.uaal te gebruiken in de liturgie.Maar
ik oude zondaarrik ben niet sterk genoeg

otn aan de mode uee te doenrik kan cle

vroomheld niet als een meikever op straat
vangenrbiJ mlJ kan het gesjilp van de tnussen

en zvraluwen tle plaats van het orgel niet
lnnemen.Als ik m:iJn hart verheven moet

voelenrclan noet ik eerst de zware íJzeren
kerkdeuren achter me horen dichtslaan en me

inbeeldenrdat het cle poorten van de wereld

zLjn geweestrde clonlcere hoge uuren met

d.e sma1le venstersrdie het helle brutale
wereld.licht utaar verduistercl doorlatenralsof
ze tt zifttenrzouden zíc}r ou mij moeten

samendrlngen en in de verte moet ik het
knekelhuis net de ingemetselcle doodskop

kunnen zien,Nu - beter is beter!

U zLet ook te nauw.

Zeket.IIeel zeker.nn vandaagra3-s eerliJk man

moet ik het bekennenrgaat het zelfs niet
op.ïn cle kerk verl-oor in mj.jn rrroomheid'rwant

de open plaats naast rne ontstemde me'en

buiten onder de pereboom in niin tuinrvond ik
ze terug.U ls vertuonderd? Ziet urik ging

beclroefd en teneergeslagen naar huj-sra1s
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lernand van wie cle oogst verhageld is rwant

kinderen zíjn a1s alckers ruen zaaít er ziJn
goede koren in en clan schiet onkruid op.onder

de pereboonrrdie de rupsen hebben afgevretent
stoncl ik stil.Ja - dacht ik - de Jongen i's

a1s die daarrleeg en kaal.Toen l.eek het

me plotsralsof ik heel tlorstlg was en'

absol-uut naar tte herberg rnoest.lk bedroog

mezelf ,di was het nlet orn een glas bler te

cloenrenkel om de lcnaap op te zoeken en

te berispen.Ïn tle herbergrdat wlst ik,had lk
'hem hee3. zelxet gevonden.Net wilde ik gaant

toea liet de oucle verstan'lige boom een

sapplge peer voor uiin voeten va11en,aIs

wilde b.iJ zeggen: die is voor cle tlorst en

ornd.at je ne door d.e vergelijking met dle

slungel van Je bel-asterd hebt ! Ïk bezon me t

beet erln en ging het huis binnen'

'rleet urd.at de apotheker dicht bij het

bankroet is?

lrlat gaat het Btj aan?

Zo he].emaa]. niets?

Tocb..Ik ben een lrlsten.De rnan heeft veel

kincleren.

EnnogIneerschu]-(lelsers.Ookdeklnderenzljn
een soort van schuldelsers.

Gelul<lrig hijrdie geen van beiden is!

ïk dacht,dat uzelf -
Dat is a11ang geregelcl.

U ls een voorzlchtig man.U heeft uw geld

zeker ueteen teruggevorderclrtoen u zag dat

het met de lquidenhanclelaar achteruit ging'
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Jarik uoet niet ueer beven dat ik het
verliesrwant ik heb het aI1ang verloren.

Grap !

Xrnst !

(rrlm in de derrr.)I 
-r&--r-

Riep u vader?

Tuiten Je oren a1? Over jou was nog geen

sprake.

Het weekb1ad.
(gI. )

U is een fil-osoof .

Wat betekent dat?

U weet zicl:. te beheer§,en.

ïk draag een uolensteen we1 af en toe al-s

hal-skraagrin plaats van ernee in het water
te gaan - dat geeft een stijve rug.

ïÍie het kanrdoet het na!

Wle een even dappere uededrager vindtrals
ik hem schijn te vLntlenrctle moet onder de

last zelfs kunnen dansen.U Ls we1 behoorliJk
bleek geworclen.Dat noem i-k deelnening!

U uoet me niet roisverstaan.

zeker niet ! (EiLHgEEg,I!-9P-99g-cggggg9. )

Dat het hout niet doorzichtig isrwat?

ïk begrlJP u nlet.
Hoe onnozel was ottze grootvader Adaurdat hii
Eva namral was ze r:aalrb en bl-oot en bracht
ze niet eens het vijgeblad mee.Wij beidenru
en ikrhadclen haar a1s landloopster het
Paradi js ultgegeselcl.Wat denlcb u?
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U ls nlJdlg op uw zoon.Ik lnvam u otn uw

clochters

Houd u op! Mi.sschlen zeg, lk niet llee.

Dat hoop ik.Eïl ik wl1 u uiJn mening zeggen.

Zel-fs de bei1.lge Àartsvaders versulaadclen

de bruiclsschat van hun vrouwen nlet.Jakob
beninde Rachel en dong zeven Jaar naar haar
handrm4&r hiJ verheugde zTcl,L ook over cle

vette ranlnen en schaP€nrdie hiJ Ín haar
vaclers d.ienst ve:*'lI.erf .ïk Eeerrrdat het hem

niet tot schandle strekb , en hem overtreffen
betekent hem rooduaken.Ïk hacl het graag

gezien als uw dochter een paar honclercl

ctaalders had meegebrachtren clat was

natuurliJk want des te beter zou zLJzelf het
blj ue hebben gehacl .Al-s een mels je het
beddegoed ln hee,r koffer ueebrengtrdan hoeft
ze nJ.et eerst wo1 te kaarden en garen te
splnnen.Het is niet het gevaL - wat naaH
het uit? ÏIe uaken van het vastenmaal ons

zonclagseten en van het zondagsgebraacl

ons kerstfeest I Zo gaat het ook.

U spreekt wlJe en God otrze Heer lmilct biJ ulv

woordearÍrll - Lk zal. het vergetenrdat niJn
clochter veertlen clagen lang I s avonds biJ
het theedrlnlcen vergeefs een kop voor u op

tafet heeft g,ezet.En nu u rniJn schoonzoon

worclt ,zaJ- lk u ook zeggenrwaar clie clulzend

daalders gebleven zijn.
( gpsii* )

Dus toch weg! Nurclan hoef Ík ue van cle

oudle weervrolf ook nlets te laten wel-gevall-en

a1s hiJ niJn schoonvader ls.
Mij ging het in uiJn Jonge Jaren slecht.Ikmeester anton
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ben evenuin als u a1s een stekelige egel
ter wereld. gekouenrutaar j.k ben er
langzamerhand een gevíorden.Eerst waren a1le
stekels bij u'.ij naar binnen gerichtrtoen
knepen en drrr.lrb e\t ze allemaal tot hun

vernaak rond in niJn soepelergladcle huid en

hadden plezier oudat de punten miJ in hart
en ingewanden drongen.Iiaar de zaak beviel me

nietrik keerde miJn huid ou'nu schoten
hen de stekels in de v5-ngers en ik hacl rust.
(segl-gisE. )

Voor ile cluivel zelf'geloof ik.

Mijn vader werlcte zíchromdat hij zich dag

ea uaeht geen rust guncleral oP zíin
dertigste jaar dood.iuliin arue uoeder hleld
uij met spirrnen in Levenrzo goed a1s

het gtng.fk groeide oprzonder iets te leren.
ïk had mertoen ik groter werd en toch nog

altiJd niets verclÍenen konrminstens graag

het eten afgewend.Maar a1 hield lk uoe

t s ultldags soïns zíek en schoof ik mi jn
bord terugrwat wilde dat zeggen? ts Àvonds

dwong mijn Eaag ue otn tre weer gezoncl te
verklaren.Mijn grootste snart wasrclat ík zo

ongeleerd bleefrik kon daar met mezelf over

ruziën alsof het miJn eigen schuld was,

a].sof lk me in de moederschoot enkel van

vreettanden had voorzien en er aIle nuttige
eigenschappen en vaardigheden a1s opzettelijk
j-n achtergelaten.Ïk kon rood worclen als d'e

zon me bescheen.Ylak na mijn bevestiging
stapte de rnanrclJ-e ze glsteren begraven

hebbenrmeester Gebhard'bii ons cle kamer in.
HiJ fronste ziJn voorhoofcl en vertrok zJ-Jn

gezlcht,zoals hij altiJd deed als hlj iets
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goeds van plan wasrclan zei hj-J tegen nlJn
uoeder: ttHebt u uw jongen op de werelcl gezet

opdat hiJ u neus en oren van het hoofd zou

eten?tt ïk sehaamale ue en legde het broodrwaar
ik me net een stuk van wilde afsnijdenrsnel
terug in de kast.Mi jn uoecler ergerde zíc};,^

over de welgemeende woordenrze hield haar wiel
stll en antwoorclde vr.rrigrdat haar zoon braaf
en goed was.Nurdat zulLen we ziertrzei de

meesterrals hiJ lust heeft kan hij meteen'

zoals hi j d.aar staat rmet ue naar 'de wer§llaats
gaan.leergelcl verlang ik nietrcle kost leiigt
hi j rvoor ile kLeren zal Lk ook zorgen en a1s

hlj vroeg wi"I opstaan en laat naar bed gaan'

dar- zal het hem aan gelegenheid otn ïLu en dan

een fLink drinkgeld voor zj-ia oude moeder

te verdi-enenrniet ontbreken.MiJn moeder begon

te wenenrik te clansen.Toen we eindeliJk
een woord u-itbrachten,hie3-d de meester zítn
oren dichtrl-iep naar buiten en werrlrbe tne.Een

hoecl moest ik niet opzettenrwant lk had er
geen, zonder uooeder ook rnaar ajuus te zeggent

volgde j.k hem.nn toen ik de volgende zondag

voor het eerst een uurtje naar haar

terug nochtrgaf hij tue een halve ham voor

haar Inee.God,s zeger. in het graf van de brave

man! Iïog hoor ik zijn halfverbolgen: TeuntJe

onder Je kiel claarmeerclat mijn vrouw het
nlet zietl
Kan u ook wenen?

(clroost zíin tranen. )\----L---------

Jardaar nag ik ni-et aan denkenrhoe goecl cle

tranenbron in me ook verstopt isrtlat geeft
telkens weer een barst.Nurook goedra1-s ik
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ooit waterzuchtig wortlrd,an hoef 1k me

tenminste tlie druppels niet uee te laten
aftappen. (e9!-eee-P19!gg-Èlggl. ) ïIat
denlct u? À1s u cle utarl aan wie u aLles te
danJren had.reens op een zondagnamlddag voor
een plJp tabak wlLde opzoekenren u vond
hem ve::ward en ontdaanreen mes in de handt
hetzelfcle uesrwaarmee hiJ duizendnaa]- uw

vesperbrood hacl afgesnedenrbebloed aan zlJn
keel en zlJn hs,lsdoek angstÍg tot aan
zLio, k1n treklcend

leonhard Zo 1lep de oude Gebhard tot aan zLJn eincle !

meester anton 0m het litteken.Sn u kurau nog net op tÍJdru
kon nog redden en helpenrulaar nlet enkel
doordat u heu het mes uit de hand rulrte en

cle wonde verbond rulaar u moest ook esn

armzallge duizend. daaldersrtlie u geslnarcl
hadrafetaan en dat uoest ze].fsrom de zíe]re
Ean Etaar te bewegen ze aan te nemenrheLeuaal

in stilte gebeurenrwat zou u cloen?

leoahard Ï,os en ongehuwd aIs lk benrzoncler vr,ou$,

en kintl ,zo1A ik het geld opofferen.

meester anton ÀLs u tien v:rouvren hatlral-s de [urken e]l

zoveeL kincteren aLs vader Àbrahaua waren

beLoofdren u kon zich ook uaar een ogenblik
bedenlcenrdan was u - ollrll worclt nlJn
schoouzoon.Nu weet u waar het geLd gebleven

Í-srvandaag kon ik het u zeggenrwant uiJn
oude meester is begravenreen maancl geleden

had 1k het op uaijn sterfbed nog voox tue

gehouden.De sohenklng heb lk de dodervoor
ze de kist dichtspiJkerden, oncler het hoofd
geschoven.ALs lk kon schri,Jvenrhad ik er
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voord.ien een reerlijk betaalil!r onder
geze*.0nwetenil als ik benrbleef me niets
overrd,an in de lengte een scheur in het
papier te maken.Nu zal hlj rustig slapen
en ik hooprik ookrals ik me eens naast
hem uitstrek.
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l.l

de moeder (Eqrrt-ene1*lfpqeU. )

Ken Je ne nog?

meester anton (ge-Ee!-!fglle{!,gE}ee9-gliZggÈ. )

De lijstrjawelrdie heeft het ultgehouden'de
prent niet heleuaal.3"t schtJnt zich vee1-

spinneweb op te hebben gezetrnurde tiJd was

er 1.ang genoeg voor.

moecler Heb ik niet een oprechte man? Maarrik hoef
hem nlet apart te prii zettroprechtheid j-s de

deugd van de getrouwcle uannen.

meester anton Spijt het Je rdat je op twlntig Jaar beter
verguld was dan op viJftig?

moeder Zeket niet.Àls het anclers wasrclan zou ik me

toch voor Jou en nLJ moeten schauen.

meester anton Dan geef Je uij een l,ctls.Ïk ben geschorenren

beter dan gewoonl-iJk. (aIs-)

moecler fk zeg jara13-een om te beproeven of je de

kunst nog verstaat.Dat is in laag niet meer

bij je opgekouen.

meester anton Goede hul"suoeder! Ik zal- niet verlangenrdat je
tne de ogen moe toed.ruklrenrhet is een zvra,ar

dingrlk wil het voor Je overneuenrLk wi1 Je

de la,atste Liefdesdienst bewiJzen.Maar tlid
moet Je ue latenrhoor jerdat 1k me staal
en voorbereid en het er niet aIs stumper

afbreng.Nog ware het vee1. te woeg.

moeder God zLl ttankrwe bllJven nog een tlJd bj-Jeen.

meester anton fk hoop het ookrJe hebt tooh gewoon weer

roile wangen.

moecler Een kLuchtig mens rottze nieuwe doodgfaver.HiJ
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maaHe een g?af ,toen lk vanmorgen over
het kerlclrof l-leprLk vroeg hem voor wle het
vías. f'Yoor wle God wl1tt ,zeí hiJ r 

ttmi ssohien
voor mezelfrhet kan me vergaan aIs niJn
grootvadorrdle er ook eens een in voorraad had

geuaaH en er I s na,chts , toen hLJ uit cle

herberg naar huis kvuamrln vieL en ziJn nek

brak. rl

( gls,-!,s!-Èes-!e-Ee!,-ueeE!1eÈ-Eee€!-eelssss . )

Dle kereL is niet van hierrhS.J kan ons

voorllegen wat hem aanstaat.

Ik nroeg hem: trïÍaarom wacht u ilan niet rtot
men de graven bij u besteLt?rr rrÏk ben

vandaag op een bruiloft gevïaagdrrrsprak hÍJ,
Iten darr ben lk profeet genoeg om te wetenrclat

1k het morgen nog J.n ueiJn kop za1 voelen.I@ar
au heeft me zeker leuand het ongenoegen

gedaan te sterrren.Dan zou 1k er uorgen tlJdig
uÍtnoeten ea niet }rrruren ults3-ap€ïr.rt

ngans Uorst n ,had tk gezegd , ttaJ-s het gaf
nu niet past?tr

Ik zei het ookruaar die schudt cle spitse
antwoorcten ult zlin mouw a1s de duivel
vl-ooien.rrïk heb de uaat naar de wever Yeit
genourentt ,zeL hl j, rtdie steelrt ra3.s konÍng

SatlLroen kop boven ons aI1en ult.Nu uag komen

wl-e wLLrhlJ zal- ztJn huLs nÍet te klein
vintlenren al-s het te groot isrclan schaaclt

het nieuand dan miJ rwant aJ-s eer3-iJk uan

Laa,t ik me geen voet boven de kisttengte
betalen.rr ïk goolde or nalJn bloemen ln en

sprak: ttNu ls het bezet !rt

Ik denk dat d,ie kerel uaar geldreld uaaHe

en ilat is a1 zondig genoeg.Graven op voorhand
meester anton
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trakenrware betweterig de va1 van de dood

opzetter.De schurk dÍe het deed rzola men uj-t
de dlenst moeten Jagen. (!g!_gg_lgggg99
1-eq!bqEë. ) rets nieuws? zoekl" een

Eensenrrriend een arme weduwerdie een paar
honderd daalders kan gebrui.ken? 0f ougekeerd t
tle arme weduwe de mensenv-iend die ze wi.l-

geven?

Leonhard Ie po3-ltie uaaJrt een Juwelendlefstal bekencl.

ïÍontterliJk genoeg.Daaraan zJ.et men dat ondanks

de sLechte tlJclenrer nog aLtijil mensen onder

oxls levenrdie Juwelen bezltten.

meester anton Xen Juwelendiefstal? 3tJ wle?

leorrhartl BIJ koopuan Wolfrau.

Eeester anton BIJ - QnmqgellJk! Daar heeft nlJn Karl voor
een paar clagen een secretaire gepoliJst.

Leoalrarcl Uit de secretaire verdwenen, Juist.
moeder (tot B€qqlqI anton. )

Yergeve God je die woorden!

meester anton Je hebt gelijkrhet was een nietswaarclige
gedachte.

moeder [egenover je zoo]lrdat noet ik je zeggenrben
je uaar een halve vader.

meester anton Vrouwrwe zul-len daar vandaag niet over
spreken.

moeder HÍj is anders dan jij rmoet hlJ daarou meteen

sl-echt zi)a?

raeester anton l,Iaar bl-iJft hlj dan nu? De uiddagklok heeft
allang geslagenrik weclrdat het eten bui-ten
verkookt en verbraadt, ondat Klara geheim order
heeft de tafel niet te deldcen voor hi j er is.
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meester anton

moeder
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Waar zou hlJ b3-iJven? Iloogstens zai. hiJ
kegeLenren clan uoet hlJ nog cle verst
ver:lviJderde baan opzoekenrdat ilJ hem niet
ontdelct.Dan ls de terugweg natuurllJk
lang.Ik weet ook nlet wat je tegen het
onschuldlge spel hebt.

legen het speL? HeLeuaaL nlets.Voorname
heren moeten een tiJdverdrlJf hebben.Zonder
de kaartenkoningrzou cle echte koning zlch
zeker vaak vertrelenren a1s de kegelo nlet
waren uitgevonclenrwie weet of vorsten en

baronnen uiet met onze hoofilen zouden

kegelen ! Ivlaar een handwerksman kan niet
erger mlscloenrdan waaneer hlJ ziJn zuut
veriliencle 1-oon op het spe!- zet.De tnena moet

wat hij met zware uoelte ln het zweet

ziJns aanschiJns verdlientrerearhet hoog en

waardig houdenrwil hij niet net zic}:-zelf
ln de war komenrnlet zlJn heLe cloen en Laten
verachtellJk vÍnilen.Hoe kunnen aI uijn
zenulven zj-ch spannen voor de daalderrdi-e ik
wil weggoolen. (gee-Eg9l!-bg!!ee-Èe-Èggg!g1. )

Daar is hij.



'1 .g

(gerechtediender adau en nog een gerechtsdiender komen

btanea. )

adam ( !e!-ee9g!cl-ee!es. )

Gaat u nu naarruw wecldenschap betaLen.lÍeden
j.n rode Jas met blauwe revers (q!!
!9E19-n!9gg!,-bli-g!gt§.) zouden bi j hem

nooit ia huls komen? Hj.er ziJn we uet orl'§

tweet (tot cte tweede serechtscllender.)-------
Waarom houdt die zíJ:a hoed niet oprzoals ik?

'ïíj.e zaL koaplLuenten uaken als hiJ bii zÍ-Jn
ge3-ijken Ís?

meester anton BIJ Je gelJ-Jkenrschoft?

adam U hebt ge1tJk.l{li zLJn niet bij onze

geltJkenrsohelnen en clieven zÍ-ia niet onze
peliiken. (tri j wi.ist op de commotle.)

Opensl-ulten! En er clan drie stappen vandaan!

Dat u er nlets ulttovert.
meester anton Wat? tr.'at?

(Eeg!,-Eg!,-!e{e}llegeÈ-b!!Èsg. ) Moet ik - (se

verstomt. )

( leee!-eeg-pspier . )

Kan u geschreven schrift )-ezen?

meester anton lvioet ik kunnen wat niet een§ niJn

adam

schoolmeester kon?

luistert u dan! Uw zoon heeft Juwelen
gestolen.De dief hebben we al-.Nu wiIIen v,e

hulszoekÍng houclen.

moeder Jezus !

(ycl!-pesr-9s-s!gtI! . )

klara

adan

klara Moeder ! Moeder ! lnrat voor ogerr ze trekt.
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meester anton
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ïk za1 een doHer halen.

Nlet noclig.Dat is het laatste gezlcht .ZaE

het honderdrnaal.Goede nacht rTherese.Je stierf
toen je 't hoorcle.Dat uoet men op Je g:raf

zetten.

Het is toch nLsschien - - (g€g3ggÈ. )
VerschrlkkellJk.l4aar goed voor triJ. (g€. )

( pee l!-ess-slssleH ge-!e-veegseE!;is-es-s9el!

bg!.-ygg-glgE-gf- . ) Daar ' sluit open 'Kast na

kast.Sen biJl hier! De sleutel voor de koffer
is verloren.Heirschelmen en dleven. (bli
keert zLin zaklcen oE. ) Hier vLnd ik niets.

-------
tweeile gerechtsillender ltleester Antonrbeheerst u

zícln! ïeder weet dat u de eerliJkste man i-n

de stad is.
meester anton Zo? Zo? (lggb!.) Jarik heb de eerliJkleeid

in de fauiLie alIeen opgebruiH.De arme

Joagen! E bLeef niets voor hem over.Dj-e
claar - (ni.t wi.ist op cle d,ode. ) víac ook veel
te zedig.Irlj.e weetrof de clochter niet
(plg!,g-!9,gee-E1gl3. ) wat denk ji j ,ulJn
onschuldige kind?

kLara Vader.

tweecle gerechtscliender (!,g!-egge.) Yoelt die
geen nedellJden?

aclam Geen nedeJ-iJden? woel Lk in de oude kerel
zlJn zaleker? Dring 1k hen zíJr* kousen ult te
trekkea en ziJn .1.aarzen om te keren.Daa,r

wilde ik mee beginnenrwant lk haat hem zoals
lk roaar haten kanrsinds hlJ ln de herberg
zLJa g3.as - Hii kent die gesbhiedenis en

hij zou zLcln ook beledigd uoeten voelenrals
hli eer in ziJn LÍif had. (!g!,-EICfg. ) ÏJaar
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is de kamer van de broer?

klara (tggg!-gg. ) Achter.

(Uetae gerechtsdlenclers af .)
klara Yaclerrhij is onschuldig.Hii rooet toch

onschuldlg zíJn.HiJ ls toch Jouw zoonrhli is
toch uijn broer.

ueester anton Onschul-cligren een moeclerrnoordenaar? (lCgb!. )

e en j ongen ( Eee!-Eigpgg-99!.eee-EUiefu!,e!-ElgIe . )

Van de heer kassier leonharcl. (gI.)

ueester anton. Je hoeft hem niet te lezen! Hii zegt je af.
(E1gp!-le-glie-EeeÈgg. ) Bravo, schoft !

klara (bee€!,-e9lgggg. )

Ja, Ja.0rdJn God !

ueester anton traat hem.

klara Vaderrvatlerrik kan niet .

meester anton Kunt niet? Kunt nlet? Ïíat is dat? 3en je

(betae gerechtsdlencters kouen terug. )

adam (yglg. )

Zoelrl" en gij zuLt vinclen!

tweeile gerechtsiliend.er (!g!-Aggg. ) }{at hljgt
b-ii? Ging dat vandaag dan oP?

adam Dat hiJ zÍ Jn monil houcl . (EgtÈggig . )

ueester anton IIii is onschuldig en iii iii
klara Vaderru is verschriidcelijk.

meester anton (eeeg!-EeeI-Eii-Èe-hgeÈrlggl-geg[!. )

trieve dochterrKarl is toch utaar een stumper,

hij heeft moeder emgebrachtrwat wj-1 dat
zeggen? Vader bleef in leven.Kora hem ter
hul-p, Je kau niet verlangenrdat hii alIes
a1l-een moet doenrgeef ifi rne de genatleslag.
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De oucle stam zj.et er nog zo hroestlg uit
nietwaarruaar hiJ wankeLt alrhet zal Je niet
te vee]. noeite kosten om hem te veLLen.Je
hoeft niet naar de biJJ. te grijpen, je hebt
een aardig gezichtrik heb je nog noolt
geprezenrulaa.r vantiaag wiL ik het Je zeggerl,

dat je noed en vertrouwen leiJgt: ogenrneus en'

uoncl viuden zeker biiva1.rworcl - Je beeriipt
me welrof zeg, Berhet kout me zo voor dat

Je 't aI bent.

klara ( ltíge-HesEels!1srre1!-89!-gpeeEsrss
' 
ersesiësj9J99!ss-ssË-Èe-ÈeÈs-gs-E99p!-e1 g

een kind. )

Moederrmoeder !

ueester anton Neem de hand van de dode en zweer me dat je
beat rwat je uoet ziJn.

klara ïk - zrríeer - je - dat - lk - je - nooit - te
schande zal - maken.

meester anton Goed . (Eii-gg!,-glig-EggÈ-gp. ) Het ls mooj-

weer.We gaan spitsroeden l-openrstraatop
straataf.
(e{. )
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2.1 kamer in het huis van de sehrÍ jnrverker

meester anton WlJ- Je weer niet eteu?

klara Vaclerrik heb genoeg.

meester anton Van niets?

klara ïk heb aI gegeten in de keuken.

tneester anton irrie geen eetlust heeftrdie heeft geen goed

' geweten.Nïlra13-es kout terecht.Of was er gif
in de soeprzoals 1k gisteren droomde? Ïíat
wilde schierling bij vergissing ln de

kruLdenbos geraaH biJ het pluldcen? nan

deed Je verstandlg.

nreester anton

klara

klara

meester

klara

( e!ce!-vsg-!e!e}-eP. )

(u!1-elrsrqgg. )

Alnachtige God.

anton Vergeef merik - loop naar de iluivel uet je
bleke liJdensgezicht rdat Je van cle moeder

van de HelLand hebt gestolen.Roocl uoet men

er uitzlen al-s men Jong ig.I{aar een rnag er
pronken met zotr. gezicht en die doet

het nj.et.Hei! Ïecler een oorr€egrdie nog

au zegtrals hiJ zLc}r ía ziJn vinger heeft
gesneden.Daar heeft niemanil het recht ueer

toerwant hier staat een uan die eigen

Iof stinlct rrnaar wat deed ik toen buurman over

Je uoeder het deksel van de kist wilde
dichtspÍ.Jkeren?

U trok ile hauer van heu weg en deed het

zeAf en sprak: d.it is u:iJn ueesterstu'k! De

voorzang€rrclle net met de koorlirrapen

voor de cler:r cte lijkzang ultzongrdacht dat

u gek geworclen was !



IIIee§ter anton

klara

ureester anton

klara
ueester

38

Gek! (lggE!.) Ja,Ja,het is een w:-Js hoofd
clat zlclr,zeLf onthoofdt als het tiJd Ís.Het
uiJne moet claar te vast rroor staanranilers
Men huisde ln de werelcl en dacht 1n een
goede herberg achter de kaehel te zitten,
dan wordt plots licht op tafel gezet
en zledaarruen is 1n een roversholrnu gaat het
pif ,paf van alLe kantenrrnaar het kan geen

krpaad rmen heeft geluldrlg een stenen hart !

Ja vatlerrzo is het.

ÏJat weet ji j claarwan? Denk Ji j rdat Je het
recht hebt ruet u:lJ te vloeken omclat je klerk
is weggelopen? Jou za! een ander rs zondags

naniddags uit wanclelen neuenreen ander za:-.

je zeggenrdat Je wangen rood zijn en je ogen

blauwreen ancler zal Je tot lrrouw neuenral-s
je tt verdirent.J{aar als je nu dertig iaar
lang in eer en deugd de last van het leven
gedragenrals je nooit gernordrm&a,r leecl en

dooct en el-ke tegenspoed uet geduld gesli-}rb

hebtren clan kout Je zoonrdie je voor Je

hoge leeftijd een zacht hoofdlers§en zou moeten

stoppen en clie overlaadt Je zo met schande t

dat Je de aarcle zou wl1Len toeroepen': slok
nij oprals je niet walgtrwant ik ben

slijkiger dan iii ! - dan uag je a1 ile vloeken
dj.e ik in niin borst tegerÈroudrultspreken.
Dan mag Je Je haar uj-ttreldcen en je borsten
stu"kslaan.Dat moet je op tne voorhebben,
want Je bent geen ulall.

O Kar]. !

llet zou tne toch benj.euwenrwat ik zal doen

a3.s ik heu weer voor me zLerals hii ts avonds

voor het lichtopsteken met geschoren hoofd,

anton
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meester anton
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want ln het tuchthuls zÍ-jn kapsels niet
toegelatenrde karner binnenkomt en een goede

avond uitstottert en de klink van cle tleur
tn zijn hand houdt.Doen zal ik iets'dat
is zeker,uraar wat? (gg!-lggÈggbgfggg.) ootc

a1 houderL ze hem tien jaarrhii zal me

vÍnden rLk zal zo lang levenrclat weet ik.
Onthou datrdoodrik ben van nu af een steen
voor Je zeLsrze zaj-- eerder stukspringen dan

niJ van uijn plaats rulclcen.

(sese!-srie-haeÈ. )

Vacler rlt zo1) zic}:" een hal-f uur moeten

neerleggen.

Om te d.romenrdat Jii gaat beval3.en? Iïe dan

op te springen en je te griJPen en tne

daarna te bezLonen en te spreken: 1leve
dochterrik wist ni.et wat ik deed.Ïk bedank.

Mijn s1-aap heeft de potsenrnaker ontslagen
en een profeet in clienst genouenrclie toont
rae met ziJn bloedvlnger leliJke illngen,
en ik weet nj.etrhoe het koutralles liilrb
ue nu uogelijk.Hurik huiver voor d'e toekomst

aIs voor een g3.as water, clat men door de

mllroskoop - ls het Juistrheer YoorzanSorr

lLiJ heeft het ue vaak genoeg Yoorgespeld! -
heeft bekeken.ïk heb het eelLs gedaan in
Nltrenberg op de ja.aruarlrt en wiLde de

hele dag niet Ereer drinken.Die l-ieve Kar3.

zag i-k vorige nacht uet een pistool in
de haudrtoen ik de schutter nacler bekeek,
rlrulcbe hÍJ af rik hoorde een schreeuw utaar

door de kruitdamp kon j-k niets zien.0ok
toen de daup optrok, zag 1k geen verbrlJzelde
schedelrElaar meneer uutJn zoon was lntussen
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een rlJk Etan gewordenrhÍj stond gouclstuldcen

van een hand in de andere te tel3-enren
hiJ had een gezicht - de d.uiveJ- hale ueruen
kan het aiet rustiger hebbenrals men de

hele d.ag gewerlrt heeft en nu iie wer§llaats
achter zicn. afs]-ui-t.Nu daarvoor zou nen
lannnen oppassen.Men zou recht kunnen cloen en

zLc}r daarna zelf voor de hoogste rechter
steIlen.
Ïíerd u ulaar weer rustig !

YÍerd u ma,ar weer gezond ! trrlaarom 1s u zíek?
Jardolrterrreik me de dronk van cle genezing
uaa,r.Je broer is de slechtste zoonrword iii
de beste dochter.ÀIs een nietswaarilige
banlsoetj.er sta ik voor het aangezicht van d,e

wereld.Eeu. brave manrdie in de plaats van

d,eze invalide zou lmnnen kouenrwas ik
ha,ar schuldigruet een schelu heb ik haar
bedrogen.Word ili een \rrouvrrals je uoeder
wasrdan zal tren spreken: aan cle ouders heeft
het nlet gelegenrdat de jongen scheef Eingt
want de dochter bewandelt de rechte weg

en ls alle anderen voorop. (g9!

Iglgg[IlEEelliEg-EggÈg. ) En ik za! :net roi jne

daartoe d.oenrik zaI je d.e zaak lichter
maken ilan de anderen.Op het ogenblikrdat
ik uerkrdat men ook jou met tle vinger wiJstt
za:- 1k - (ee!-egp-Eggggfgg-geg-sliie-Eegl. )

me scheren en tlanrdat zweer 1k Je toerscheer
ik de hele kerel w€gr je kunt zeggen dat het
ult schrik is gebeurd,omdat op straat een

paard. op ho1 s3-oeg of omclat de kat op zolder
een stoel omgooide of omdat een muis langs

mljn benen op1.iep.lrlj.e me kent zal claar zeker
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weI het hoofd biJ schudilenrwant ik ben

nlet bepaald schrikachtigrnaar wat uaaH
het uit? ïk kan het in een wereld niet
ulthouden rwaar d.e mensen mecleli jden zouclen

moeten hebbenrwillen ze nlet voor tne

uitspuwen !

Sarmhartige Godrwat moet ik doen.

Nietsrnietsrlleve kindrÍk ben te hard tegen

Jerik voel het welrb1lJf rnaar wat je bentt
dan is het goecl.Orik heb zo groot onrecht
geledenrdat ik onrecht uroet doen om niet
te bezwijkenrals het me zo echt aangrijpt.
ZLe,ik loop daaruet oYer straatrkout daar

Poklcenfrltz aanrde gauwdi-ef ,d'ie ik jaren
geleden in de bak Ilet stekenroud'at hii voor
de derde keer biJ eii lange vingers had

gehad.Yroeger waagde de schoelje nietrne aan

te kiJkenrnu stapte hiJ brutaal op me af
en stak me de hand toe.Ïk wl1de Ïreu er een

om zijn oren gevenrnaar i-k bezon me en

spuugd.e niet eens rwe zíin toch neveÏl' sincls

acht dagen en het is blllijkrdat ve:ervanten

elkaar groeten.De clouineerdie medelijdende
uranrdie ue gi-steren bezochtrmeende we1 dat

een. mens voor niemand moet staan dan zlchzelf
en dat het onJcisteliJke hoogmoed van me

wasrdat lk ook nog voor miJn zoon vrilde

opkouenrand"ers moest Adam het zLch even goed

aantreklcen aIs ik.Heerrik geloof het graag,

dat het d.e rneede van de aartsvader in
het Paradijs niet tneer verstoortrals een

var- zijn achter-achterklelnklnderen begint te
uoorden of te stelenrmaar rrrHe hij zíc}:

niet de haren uit over KaÍn? Neerneerhet is
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te veel-! ïk zou sous naar uljn schaduw

lcunnen omzienrof hiJ niet zwarter is
geworden! I{ant allesralIes kan lk verdragen
en heb het bewezettralleen niet de schande.

treg me op ile nekrwat je wilralleen snlJ
niet d.e zenuw doorrclie me samenhoudt !

klara Yaderrtoch heeft Karl nog nlets bekend en

ze hebben ook niets btj hem gevond.en.

meester anton trfat moet ik daaruee? Ïk ben in de stad
rondgegaan en heb in de licoegen nagerrraagd

. na,ar zlJn schulilenrdaar krlam tneer bljeen
dan hi-j in het volgende ]nrartaal bii tne

veriliend zou hebbenral was hlJ nog clriernaal
zo vLiJtigrals hiJ is.Nu weet ik waarom

hij altiJd twee uur later afwerlcte dan ik
erx waarom h-lJ toch ook nog voor tne opstond,
uaar hlj zag inrdat dj-t aIles nog niets
bielp of het was heu te unoeizaam en duurde

heu te langrdus sloeg hiJ toertoen de

geJ-egenheld zLch bood.

klara u denlct rran Karl altlJd het ergste.u hebt
het steeds ged.aan.Weet u llog welrhoe

meester anton Je spreelrtrzoals Je moeder zou sprekenrik
za7- je antwoordenrzoals ik haar meestal
antwoorclde, ik zal stilzwi jgen.

kl_ara na a1s Karl toch vriJgesproken wordt? Als
de juwelen worclen teruggevonden?

meester anton Dan zou ik een advok;aat ne6en en mljn
laatste hemcl eraan geven om te vernenenrof
de burgemeester de zoora van eeïL eerli-jk
uan met recht in de gevangenis wierp of
nlet.ïfas het zorclan zou ik buigenrwant wat

el-keen kan overkouenrdat moet ook ik me
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laten we3-geval-3-en,al moest ik het tot
nijn ongeh:Jc ook duj-zendmaal duurder betalen
dan and.erenrhet vlas een 1ot en a1s God me

slaat,clan vouw ik nljn handen en spreek:
rlleerrgiJ weet waarom! t luxaar was het ni"et
zorbad de man uet de gouden ketting om de

nek zich overhaastrorodat hiJ aan nlets dacht

daa hleraanrdat de koopuanrdie de juwelen

veruist rzlin zwag,er lsrdan zou het moeten

bliJkenrof het wetboek een gat heeft en of
de koningrd.ie goed weetrdat hij zj-Jr:

. onderdanen yoor hun trouw en hun gehoorzaaulrej.d

uet gerechtl-gheid uoet betalenren die de

geringste oncler hen zeker het uinst iets
schuldlg wi1 blljvenrclat gat ongestopt zol:.

laten.Maar tlat is nutteloos gepraat ! De

jongen zal rret zo min zuiver uit dit proces

te voorschj.Jn komenral-s je uoecler levend uÍt
haar gTaf .Yan clie komt ue nooit of nimmer

troostrdaarom vergeet iii nietrwat je ue

schul.dlg bentrhou iii je eedrzodat ik de uiJne

nlet hoef te houclen I (Efi-egg!-ggef-Ege*

!g*g, ) fk kom vana'\rond uaar laat Ïraar huis '
1k ga naar de oude houthandelaar 1n cle bergen.

Irat is de enige manrclÍ.e EIe nog a1s anders
j-n de ogen kiikbromdat hiJ nog niet van uljn
schande weet.HiJ is doofrniemand kan hem

iets vertellenrzonder zíc}I hees te schreeuwen

en ook dan hoort hij a1les verkeerdrdaarom
kout hiJ niet te weten. (A€. )
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(el}eee.)
0 God,o God! f,?barm u! Erbarro u over de

oude rnan! Neeu miJ tot u! Iiii is niet anders
te helpen.Ziercle zor:neschlJn ligt zo gouden

op d"e straat , clat de kinderen er uet handen

naar griJpenrcle voge3-s vliegen heen en weer'
bl-oemen en leuiden worden niet rnoe omhoog

te groeien.Alles leeftralles wi1 levenrdulzend
zieken sidcleren in dit uur Yoor uro doodt

.wie u in cle benauwd.e nacht nog riepromdat hli
zLjn pijnen niet ueer kon verdragenrdie vlndt
zijn leger nu weer zacffi en rnals r ik roep u !

Ontzle hemrwiens ziel het dlepste voor u
weghi-upt r laat hem zolang uitste1- tot de

uooie wereld weer grauw en saal wordt rneeut

mi-j voor heu! ïk za1 nj.et huiverenrals gfi mli
uw koud.e hand, reiktrik za1 ze moedig grijpen
en u bliier volgenrdan u nog ooit een'

measenkind is gevolgd.
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2.5

de kooptnan wolfrau

kl-ara

kl-ara

(Esq!-Erueq. )

Goede dagrjuffer Klararis uw vader niet
thuis?

I{ij is net weggegaan.

wolfrau fk kom -- uijn juwelen zíJr: teruggevonden.

kl-ara O vader,was je hier! HiJ heeft zíir- bril
vergetenrdaar l.igt hii.Mocht hij het merken
.en oukeren! lloe dan? - Waar? - 31J wie?

wolfram MlJn vrouw - Z,egt u miJ oprechtrJuffer,
heeft u nl.et ook aI wat wonderliJks over
ulJn ï:rouw gehoorcl?

Ja!

klara

wolfram Dat ze (E1;i_gg!È!,_ep-Ziíe-geelbgg!È. )

Itrietwaar?

kLara Dat ze niet goed bij haar hoofd is, jazeker.

woJ-fram (gltl3fglggg.) ptiJn God! Miin God! AlLes
vergeefs.Geen dienstboderdie ik eenmaal in
huis namrheb ik weer laten gaanraan elk
heb ik dubbel loon gegeYen en bij alle
nalatigheCen uuiin ogen gesloten ou me hun

stilzwijgen te kopenren toch - de val-se,

ondankbare creaturen! 0 Bijn arme kinderen!
nnkeJ. orn Jullie zocht ik het te verbergen.

Scheld u niet op ulr, mensen.Die zíin zeker
onschuldig.Sinds het buurhui-s afbrandde en

uw .rrrouw daar uit het geopenile venster bij
lachte en j-n haar handen klapterJa zelfs
met volle wangen j-n het Yuur claar bliesra1.s
wi1de ze }ret nog meer aanwaldrerenrhad uterl
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enkel de keuzerof men haar voor een duivel
of voor een krankzinnige wilde aanzien.En dat

hebben honclerclen gezien.

wolfram ÏIet is waar.Nurdaar de hele stacl miin
ongeluJc kentrzou het dwaas zijn a1s ik van u

de belofte wilcle verlangenrhet te verzwijgen'
Iïoort u d"anl De diefstalrwaar uw broer voor

in tle gevangenis zltrheeft de waanzin begaan!

k'l ara Uw eigen rrrouw -
wolfram Dat zil rdie vroeger d.e edelste ,medeliJdendste

. zIeT- van de wereld was boosaardig en belust
op leedvermaak is geworclenrdat ze juicht en

jubelt als voor haar ogen een ongeluk is
gebeilrdrals de meid een glas breekt of i'n

haar vinger snijdtrwist 1k allang.Maar dat ze

ook zaken in huis verdonkerernaant r ge3.d

verstopt,papieren Yerscheu-rt rdat heb ik
helaas te laat onde:nrondenrpas vanmicldag'fk

was op bed gaan Ilggen en wilde net insl-apen,

toen i-k uerlcberdat ze miJ stil- naderde en

tne scherp bekeekrof ik a1 s1lep.Ïk sloot
uiin ogen vaster rer: ze nau ult uiJn over de

stoel gehangen vest de sI-euteJ-,opencle de

secretairergreep naar een gelclrolrsloot weer

dicht en droeg d'e s1-eutel terug.Ïk was

ontzetrula,ar ik hield, me i-nrom haar niet te
storen.Ze verllet de kauer,i'k sloop haar op

niJn tenen rra.Ze kloro n'aar cle bovenste

zolder en gooicle de gel.dro1- Ín een oucle

kistrdie daar nog van' sincls grootvader

leeg staat,dan keek ze schuw naar alJ-e kanten

rond en haastte zLchrzonder ulJ op te
merkenrweer weg.Ik stak een waspit aan en

cloorzocht de kistrik vond er de spee1pop

van mijn jongste dochterreen paar pantoffels
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van d.e rcidreen hantlelsboekrbrieven €ïrr

helaas of godlofrhoe moet ik zeggenrhelemaal
onderaan ook de Juwelen.

klara 0 mijn arme rnoecler! IIet is toch te
schandeLiJk!

wolfrau God weetrik zou de sieraclen erotr gevenrals
ik ongeclaan kon makenrwat gebeuril is ! Maar

niet lk ben schuld.Dat m:tin verdenkingt
bfJ aJ.le achting voor uw vadeïroP uw broer
viel was natuurliJkrhii h.ad d'e secretaire

. gepoli jst en met hem waren cle juwelen

verdwenenrik uoerkte het biina ogenblikkeliJk
want lk moest uj-t het vakrwaar ze in lagent
papieren nenerL.Maa'r het k\^rao niet biJ EIe

oprmeteen strenge maatregelen tegen hem te
treffenrik deelde de zaak Elaar voorlopig aan

gerechtsiliender Adam noee ell Yerzocht hem

helernaal in stllte onderzoekingen in te
stellenrmaar die wilde van geen

voorziclrtigheid wetenrhii verklaarde me dat

hlj het geval onn:Ldd,elliik raoest en zou

aangevenrwant dat uw broer een zuiper en'

een schuLilenmaker is en hij is de burgemeester

helaas zoveel waardrdat hij kan doorzetten
wat hi j wi1 .De ma,n. Ii jkt tot het ulterste op

uwvaclerteziiwgebetenrikweetnietwaaroB,
het was niet mogelijk hem te sussenrhÍj
hield zijn oren dlcht en rieprtoen hÍj
wegrende: al-s u mii de sieraden had

gesehor:-ken'zou ik niet zo lrroliJlr zJ-jn a1s

nu!

klara De gerechtsdiender heeft in de herberg een's

zJ-jr. gl-as naast dat van uiin vader op

tafel gezet en hem daarbiJ toegelcniktralsof
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hij heu tot klinken wilde uitnocllgen.Toen
heeft mijn vader het zijne weggenoaen

en gezegcl: lieden in rode Jas uet blauwe
opslagen moesten vroeger uit glazen met

houten voeten cirlnkenrook rooesten ze buiten
voor het vensterrof a1s het regende voor
de deur bliJven staan en bescheid.en
hlm hoed. afnemen a1s de waarcl hen de drarrk
aangaf .E:r a1s ze }ret verlangen haddenrmet

iemand te kllnken,dan wachttett ze tot
maldrer de vilder voorbi. jkvrau. God ! God !

ÏIat is alles mogellJk op de wereld ! Dat

heeft uriJn uoeder met een plotse dood moeten

betalen !

Irien moet nieuand tergen en de slechten het
mlnst.ïraar is uw vader?

In de bergen bii de houthandelaar.

ïk riJd erheen en zoek heu op.Bii d.e

br:rgemeester was ik aIrhel-aas trof ik hen

niet thuisranilers zou ltw broer aI hier
zíjn l'Taar de selcetaris heeft aanstonds een

bode doen vertreklcen.U za1 hem nog voor
de avond zLen. (g€.)
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(al].een. ) IIu zou lk ne moeten verheugen.Goil ,

God! Xn ik kan niets denken dan: nu ben
jiJ het a11een.Xn toch voel. ik merals zolt
ue zometeen iets aoeten invallenrdat al1es
víeer goeduaalrb !
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cc.

de sekretaris (Egg!-!!!ggg. )

Goecle dag.

klara ( bggÈ!,-sleE-ece-sss-g!991-g3g!rgls-giee-gg
ggllgg.)
Iie! Orals die niet teruggekouen h,a§

de sehetaris Vader i-s niet thuis?

klara Nee.

sehetari-s fk breng een vrolijke booclschap.U'/í broer -
neerKlararik lcan op deze toon niet met

Je praten,me durrH dat tafelsrstoelenrkastent
a1 die oude bekenden - goede dag, ili ! (bii
EefE!-egg-h§,!,-!99.) Hoe gaat het? Je

bent niet verandercl ! - waar we aIs kinderen
zo vaak omheen gehuppeld zíinrde koppen

zuIlen samensteken en de nar bespottenrals
ik er aiet snel een andere aansla.Ïk moet

jij tegen je zeggen als vroegerrals het Je

niet bevaltrdenk dan: die grote jongen

drooutrik za1 hem weldcen en voor hem gaan

staan en ue (gg!,-ggEgl9g. ) hoog oprichten,
dat hiJ ziet dat hij geen klein klnd tneer

voor zj.cin heeft - dat was Je maat op je elfde
jaar (gii-.suig!-9! s9s-Esrgs!r99p-ig-9e
Èggl. ) - uraar een behoorliJk volwassen

meÍsJe,d.at ook dan bij do suj-ker kan komen'

a1s hiJ op de kast wordt gezet'Je weet

toch nog? Dat was de pl-aatsrd'e vaste burcht,
waar hlj ook ongesloten vei-lig voor ons

was.ïíe verÖrevenrals hlJ daar stondrde tÍid
gewoonllJk uet vliegenueppenromdat we

de vllegenrd.ie lustig af- en aanvlogent

orrnogelijk kondeïl. gumlenrwat wiJzelf ni-et
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wisten te verkrijgen.

fk dacht,dat men zrrlke dingen vergatrals
mer:. honderd en duizend boeken moest

doorstuderen.

ItÍen vergeet het ook! ÏIe1 zekerrwat vergeet
men nlet over Justinianus en Gaius? De lorapen

die zicb zo hardnekJcig tegen het À3C venveren,
weten we1 waaroul.Ze hebben er een Yermoeden

vanrd.at aI-s ze zLc}' maar met het tekstboekje
nlet inlaten,ze met de biJbel- geen ruzie
kunnen hi jgen.I,laar schandeli jk genoeg rmelL

misleidt dte onschuld.ige zielen,men toont
hen aehteraan d.e roile haan met de korf
vo1 eierenrdan zeggen ze vanzelfz ah! en nu

is er geen houden meer aanrnu gaat het vlijnend
snel bergaf tot bii de Z ett zo verder en

verderrtot ze op een keer ni-dden in het
Corpus ir:rj-s zitten en met afgri izen gewaar

worden in welke wildernis die vervloelrte
vierentwintig lettersrdie zíe}r j-n het begln
ln een lustlge dans enkel tot suakelijke
en welriekeade woorden a1s kers en roo§

sauenvoegdenrhen hebben gelolct !

trïr hoe wordt het dan gedaan?
(afwezie.zonder enig aandeel. )

Daarln zijn de temperamenten verschillend.
Enkelen werken er zich d.oor.Die komen

gervoonlijk in drie tot vier iaar weer aan het

daglichtruaar zíirr clan wat Erager en bleek,
dat moet men hen niet l<rualijk nenen.Blj die
hoor ik.Anderen leggen zich in het midden

van het woud neerrze wÍ-llen enkel uitrustent
uaar ze staan zelden weer op.Ïk heb zelfs
een kennj-s,d.ie nu al. drie jaar in de schaduw
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van de I'ex Julia zLin. bier drinlctrhii
heeft zich de plaats Yanwege de naam

uitgezocht, di.e roept aangename herj-nneri-ngen

voor hem op.§og anderen worden desparaat
en keren om.Die zÍ-jn de doustenrwant men laat
hen enkel onder d.e voorwaarde uit het ene

lceupelhout , dat ze zich spoorslags weer in
een ander begeven.En er zíJrr er enkele rdie
nog verschrikkelijker zí)nrdie helemaal geen

einile hebben. (yggf-Z!g,b.) rdat uen a11es

kletst,als men iets op het hart heeft en het
niet weet uit te brengenl

ÀIles Ís vandaag lustig en monterrdat doet

de mooj-e dag.

Jarbi I zo tn weer valLen de uilen uit het nest t

de vleermuizen brengen z1o}rze1Í omromdat ze

voelen dat de duivel hen geuaalrb heeft rde

mo1 boort zLcin zo d.iep in de aarde'dat hij
de weg terug niet rneer vindt en jaumerlijk
moet stiklcenrals hi j zidn nj-et tot aan de

andere lcant doorrmeet en j-n Amerj-ka terug te
voorschi jn kourt.Vandaag cloet elke korenaar

een dubbele scheut en eJ.ke klaproos wordt nog

eens zo rood aIs anclersral was het maar uit
schaamte dat ze ltet nog niet is.Moet de

raens achterblijven? I'{oet hij d'e lieve God de

eaige cljns afzettenrdie zj-in wereld hem

afwerptreen vrolijk gezicht en een helder
oog,dat a1 die heerlijkheid afspiegelt en

stralend teruggeeft? Waarachtigrals ik
t s uorgens een of andere huismus zLjy: det'r
uit zie sluipen rziin voorhoofd i-n rimpels
opgetrolctrcen en de heucel aangapend aIs een vel
vloei.papi-errdan denk ik vaak: zometeen komt

er regenrGod moetrhii kan er niet omheenrhet
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wolkengordijn neer te latenrom zich aIleen
over die gri-mas nlet te ergeren.Ilen zor;-

di.e kerels als dwarsbomers van
pretparti-Jenrals bedervers van het oogstweer
gerechteli Jk moeten ktrnrren vervolgen.Waardoor
wi1 je ilan voor het leven dankenrdan
hierdoorrdat je leeft! Juich vogelranders
verdien Je je keel nlet.

klara Achrdat is zo waarrzo waar - ik zou meteen

kunaen beginnen huj-len.

sekretaris Het is nlet tegen Jou gezegd.Dat ifJ sedert
acht ilagen zwaarder ademt dan anders,
begrijp ik welrik ken je oude.I'ïaar godlof ,

ik kan Je borst weer rrrijnaken en juist
claarou ben ik hi"er.Je zult Je broer nog

vanavond terugzienren niet hemrmaar de

mensen dle hem j-n de gevangenis hebben
geworpenrzaL men met de vinger wiJaer7".

Yerdient dat een Inrsreen zusterliJkerals het
er dan geen andere mag zi-in? 0f zull-en we

er bllndemannetje om spelen? ÀIs ik je niet
in tien rr"inuten vangrdan ga 1k met l.ege

handen en lciig er nog eerL kaakslag bovenop.

klara (yee=-e!gb. )

llet j-s me ral-s was ik opeens duizend jaar
oud gewordenren ïIu stond de tiid over mii
stilrik kan niet terug en ook niet voorult.
O die vastgenagelde zonneschiJn en a1 die
vroliJldreid otn me heen.

sekretaris Je antwoorclt IBe niet.Jawelrdat vergat ik, je
bent verloofd,r0 ueisJerwaarom heb je ue

dat aangedaan! En toch - heb ik het recht tne

te beklagen? Ze is a1s aI het lieve en

goede ral het lieve en goecle hacl me aan haar
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moeten herinnerenren toch was ze Jarenlang
voor rai j aJ-s niet meer op de wereld.
Daarvoor heeft ze - was het tenm.i-nste Eaar

een kerelrvoor wie uen de ogen noest
neerslaan ! t'ïaar die leonhard

(o1otselinq.als ze de naam hoort. )r è-----r-------

ïk uoet naar heu toe - Dat is het tochrik
ben ralet ueer de zuster van een dief - 0 Gocl,

wat wiJ. ik dan nog? treonharcl zal en aoet

Hij moet toch aIleen geen duivel ziir. en alles
is als vroegert (bUiyggg,Eg. ) lfs moeger.
'(!e!-Èg-gg§I9,!,gig. ) I[eem het niet louariJk,
Frederik! - lÍaarom worden ni-jn benen opeen§

zo zwaav?

Je wj.I -
§aar ï,eonhard rwaa,rheen dan anders? Etnkel die
eïle Ïreg heb ik op deae wereld nog te doen.

Dan hou je van hen? Dan -
(yi]È.) llouden van hem? Hij of de dood!

ïervlondert het iernandrd,at ik hen kies? Ik
zou het nlet doenrals ik aan mij al1een
dacht.

Hlj of de dood? I,leisierzo spreekt de warrhoop

of-
Maak ue niet razend ! IÍoem dat woord niet
rneer! Jou! Van jou houd ik: Daar! Daar! Ik
roep het Je toeralsof ik aI aan de andere

kant van het graf wandelde rwaar niemand tneer

rood. wordt rwaar ze a1leuaa1 naalrt en

bevriezend aan elkaar voorbijsluipenroudat
Gods vreseliike,hellige nabijheid ln leder
de gedachte aan de anderen tot op de wortel
heeft weggeknaagd !
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Van uij? Nog a1.ti jd van m.ii? Klara'ik heb

het vertoedrtoen ik je buiten in de tuin
zag.

IÍeb Je dat? o,de ander ook! (Èg{r.glg9!-Zg

Cl}ggg_y3§.) En hij kwam voor rne staan! Hii
of ik! 0 Eijn hartrmijn vervloekte hart.
0u henn, ou. mezelf te bewi j zer.rd.at het n:iet zo

was, of om het te verstildcenr a1s het zo was ,

deed j-k wat u{e rru - (1e-!g3geg-g}!kry!ggÉ')
God in de hemelrik zou medelijden hebbenrals
j-k u was en gii m1i !

Klara,word mijn vrouï{! Ik }orau naar je toe
om je nog eeas op de oude manier in je ogen

te kijken.Als Je de bJ.ik niet had verstaan'ik
zou me zonder te spreken weer vervrtijderd
hebben.Nu bied ik je a11es aan wat ik ben en

wat ik heb.Het is weinigrmaar het kan meer

worden.rtr1. J.ang zou lk hier gerveest ziJnrmaar

Je uoeder vlas ziekrdan stierf ze.

( Ieeb!, *€Esis-i-s.:. )

Vat uoedrueis je! Ie man heeft je vroord.Dat

beargstigt je.En zeker is het vervloekt.Hoe
kon je

O vraag nogrwat al1es samerrkomt oo een arm

meisje gek te maken.Spot en hoon van alle
kantenrtoen iii naar de akademie was

getrokJcen erL niets tneer van je liet horen'.

Die derrlct nog aan hem! - Die gelooft t

dat kinderachtigheden ernstig bedoeld waren!

- Ontvangt ze brieven? - En dan uoeder!

Iïou je bii ie gelijken.llooguoed doet nooit
goed! l-reonhard j-s toch heeJ. braaf ,a1Ien
verwonderen zlchrdat je hem met de nek

aankiJH.Daarbii mJ-Jn eigen hart.fs hj'i ie
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vergetenrtoon hem dat ook jij o God!

ïk ben sehulci.ïk rroel het.Nu,wat uoeilijk
is,is claarom niet orrmogeliJk.Ik breng iou je
woord. terug.Itisschien -
o,mijn woord - daarl (gg-eg9,f!-Egp-Ieeg[e$g
brief toe. )

(leee!..)
ïk als kassier - je broer - dief - erg spijt
- naar j-k kan er niet omtreen met het oog

op mijn anbt (lgl_Elgl3. ) nat schreef
hij je dezelfde dagrdat je moeder stierf? Hii
betuigt je toch tegelijk zijn deelneming
over haar plotse).inge d.ood..

ïk geJ.oof ja.

Xat jou! f,j.eve God,de katten,slangen en

overige gedrochtenrdj-e u bii de schepping zo
'tussen de vingers zj-ira gegJ.ipt,hebben
Beelzebubs welgevalleh opgewelcb,hi j heeft
ze van u nageuaaltrnaar hij heeft ze beter
uitgedost dan gii,hij heeft ze in mensenhuid

gestoken en nu staan ze met uw tnellsen in
het gelid, en men herkent z,e pas, a1s ze laabben
en steken! (!gt-EICfg.) Iviaar dat is toch
goed,d"at is toch voortreffeU-jkt (hfi-Il1-bCgl
ggglggg.) Kom.Voor eeuwi-g.Met cleze kus

(ggE!,-!,gggg-EgE-ygg. ) ttree,niet voor eeuwig'
dat ik niet neerval enkelrnaar geen kus!

Ivieisje,ie houd.t nlet van hem'je hebt je woord

terug -
( 9e{rzieE-seer-epr}gElssÈ . )

En ik uoet toch naar heu toerik moet ue op

miJn knieën voor hem neerwerpen en

stamelenz zLe de wj-tte haren van mijn vader,
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neeu, me!

OngeluJrJclge,begrijp ik ie?

Ja!

Daar kan geen man overheen.Yoor de kerel,
die men in het gezi-cht zou wi1.Ien spul^renrde

ogen moet en neersl.aan? (!U-ÈIgE!-Ef-gfg
yflq-!,gggg-Elgt-93!. ) Armste ! Àrmste !

Ga nu r B&.

(yeer-zieb-Eree9esÈ . )

0f nen moest de hondrdie het weet'uit de

wereld wegschieten! AIs Ïr-ij de uoed had! Als
hij oplnlram! Als men heu kon dwingen! Yoor
het gevecht zou ik ni.et bang ziir:t.

ïk bid Je.

( !essl;i1-bri-eca!. )

À1s het donker wordt. (!ii-Eg9l!-98-99
g99,ts!-Etgfelg-EgBq. ) IIeis Je' ie staat voor tne

(br-i-UegÈ!,-Zl9,biI. ) Duizenden van

haar geslacht zouden het slim en listig
hebben verzwegen, en het de man 1ns in een uur
van zoete vergetelheid i-n oor en zj-el
gefluisterd: ïk voel wat ik je schuldig ben!
(g{. )
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klara (alleen. )

Dicbtrdicht mijn hart! Pers je Ín jezelf
bi-nnenrdat ook geen bloeddruppel er meer uit
kan,die j-n de aders het beviezende leven
weer zal ontsteken.E? was weer iets a1s een

hoop in je opengegaa,nlNu pas merk ik het!
ïk dacht (gtfg1-ggEgEq. ) ree,daar kan geen

tnan overheen.En als - zou jijzelf daarover
heenlqrnnen? Zou if i de raoed hebben een hand

. te grijpen,die - Nee,nee,die slechte moed zo17

je niet hebben! Jij zou jezelf uoeten
opsluiten in je heJ.rals men van buiten de

deuren voor je wilde openen - Je bent voor
eeuwig - Ordat het stoktrdat het niet altijd
zo doorboortrdat er soms een ophouden 1s!

Enkel daarom duurt het lang! De gepijnigde
ueent uj-t te rusten, omdat de piJniger uoet
ophouden om aclem te scheppen.Het is een

herademen a1s van de drenkeling op de golven,
aIs de draaikolkrdie hem naar beneden trelct
hem nog eeïIs terugspuwt , om hem meteen weer

opnieuw te grijpen,hij heeft er niets aan dan

de tweevoudige doodsstriid.
Nu,Klara? Ja vaderrik garik ga! Je dochter
zaL je niet tot de zelfuoord drijven.Ik
word vlug cle rrouw van dj-e manrof - Godrnee!

Ik bedel toch niet orn een gelukrik bedel
om miJn ellende,om miJn diepste ellende
nijn ellende zuLt ge eij geven! Ïíeg - waar is
de brief? (gg-gggg!,-hgg. ) Drie putten kon

Je tegen op weg naar heu - Dat je ne bij Seen

blljft staan! Nog heb je daar niet het recht
toe ! (eI. )
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7.1 kauer bi j leonl:ard

leonhard ( aa g-e gs-!e{e1-ge!-e$ee§9bsl,iv9,sg . )
Dat zou nu het zesde ve1 rra tafel zijn.Hoe
voelt zích de mensrals hij zíin plicht doet!
Nu zou in de deur kunnen komen staanrwie
wilderook al. was het tle koning - ik zou

opstaanrmaar j.k zou niet in verlegenheid
raken.Voor een Etaak ik uitzonderingrilat is
tte oude schrijnwerker.Ilaar in de grond kan

ook die ne weinj-g naken! De arme K1ara.ï{et
spijt ne om haarrlk kan niet zonder orrrust aan

haar cler:keu.Alg d.ie ene venrloeHe avond er
niet was ! IÍet was bi j trii werkeli jk meer

de jaloezie clan de liefderdie me tot razen
bracht ,er:. zij gaf zLch daar zeker Elaar aan

orrerrom tuijn vervlijten te weerleggenrwant ze

was koud tegen me aan a1s tle dood.Haar staan
boze dagen te wachtenrrulrook ik zal nog

veel narj"gheid hebben! ïeder clrage het zi jne !

Voor aIle dingen die zaak met de kleine
bochel maar goed vast gemaaktrd.at die tne niet
ontgaat rals het onr^,eer losbreekt.Dan heb ik
de burgemeester aan miJn kant en hoef voor
niets bang te zíin.
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(Eee!,-ElEpgE. )

Goede avond,leonhard !

Klara? (gqgf-gigh. ) Dat zou ik nu niet meer

verwacht hebben. (IglÈ. ) Heb Je nijn brief
niet ontvangen? Maar - je kout misschien voor
je vader en wj-1 de belasting betalen.Hoeveel
is het toch? (fe-ege-I9gig!9,I-EleÈef93q. ) rt
zou het eigenlijk uit het hoofd moeten weten'

ïk kom,om iou je brief terug te geven.Hier

is hii.ïrees hem uog eens.

(leest met moËe ernst. )- =------
Het is een heel redeliJke brief .Hoe lcan een

ulanraan wie de openbare gelden zj-in
toevertrouwilri-n een fanilie trouwenrwaartoe
(uii slikt een woorcl in. ) waartoe jouw
- ---r-;--

broer behoort?

Ieonhard !

Iriaar uisschlen heeft de he]-e stad ongelijk?
Je broer zit niet in cle gevangenis? Hfi
heeft nooit in cle gevarrgenis gezeten? Je

bent ni-et de zuster van een - van je broer?

leonhardrik ben de dochter van mijn vaderren

niet als zuster van een onsehuldig
aangeklaagde rdie aI weer vrijgesproken
isrwant dat is nijn broerrniet als meisje

dat '\roor onverdiencle schande beeft rwant
(Egl§]giÈ.) ik beef nog meer Yoor Jou,enkel
al.s dochter van de oude Elanrd'ie me het leven

heeft gegevenrsta ik hier.

En je wi1?

Jij }rrnt rrragen? Orals ik weer mocht gaan'
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Mijn vader snijdt zj-ch de keel af ,als ik -
trouw met miJ.

leonhard Je vader

krara Hij heeft het gezworen.Trouw net mij.

leonhard }iand en keel ziJn dichte neven.Ze doen elkaar
ni.ets k\,'raad ! Maak je geen zorgen.

klara Hii heeft het gezworen - trouw met uij,
breng ue daarna ourik zal je voor het ene nog

dankbaarder zijn dan voor het andere.

leonharcl Hou Je van nij? Kou je omdat je hart je ertoe
aanzet? 3en j.k de IIEIII, zond'er wie je niet
kunt leven en sterren?

klara Àntwoorcl ieze].f.

leonhard Kan Je zweren dat je van me houdt? Dat je zo

van me houdtrals een meisJe uoet houden

van cle rnanrdie zLc}r voor eeuwig met haar moet

verbiuden?

klara Nee,dat kan ik niet zweren.Ilaar dit kan ik
zïíererx: of j-k van je hourof ik niet van
je hournooi-t zal- Je het gewaar worclen! Ïk za1

je dienenrik zal voor Je werkenren te eten
moet je ue alets geven, ík zal. uezelf
ond.erhoudenrik za1 bj-J nacht naaien en

spiruren voor andere tnensenrik za1 honger

liJdenra3.s j.k nj.ets te doen hebrik za1 liever
in nJ-jn eigen arn bijtenrdan naar nijn vader
gaanrdat hii niets merH.Als je ue slaatt
omdat je hond niet biJ de hancl is of omclat je

hem hebt weggedaanrdan zal ik eerder mijn
tong inslikken dan een kreet slakenrclie de

br:ren zou lcunnen vemad.en wat er voorvalt .

ïk kan niet belovenrdat uiJn huid de striemen
van je zweep niet za1 tonenrwant dat hangt



leonhard

klara

62

niet van uaiJ af ,uaar Ik zal liegenrik zal
zeggenrdat ik net miin hoofd tegen de kast
gevlogenrof clat ik op de tegelvloer'omdat hii
te glad wasruitgegleden benrik za1 het iloen,

nog voor iemand kan 'rragenrwaar dle blauwe

plekicen vandaan komen.frouw met mii - ik leef
niet lang.En als het je toch te lang d.uurt

en je de kosten van cle scheicling niet wi1

doen otn varl me af te kornenrkoop dan gi-f uit
de apotheek en zet het neerralsof het voor je
ratten wasrik za1 het zonder dat je ook rnaa,r

'een wenk hoeft te gevenrnetren' en bij het
sterrren aan de buren zeggenrclat ik het Yoor

fijngestampte suiker heb gehouden.

Een uanrvan wie je dit al.les verwacht rverrast
Je toch niet,als hij nee zegt?

Dat Gocl me clan niet te verschrikJrelijk
aau.kijHrals ik kon voor HiJ me heeft geroepen'

AIs het om mij alIeen was - ik zou het wel

dragenrj-k zou het geduldig slildren a1.s

verdiencle straf voorrik weet niet watrals de

wereld mij in mijn e13-ende met voeten trad'in
plaats van me bij te staanrik zou niin kincl,

ook aI droeg het de treklren van de ze narL,

liefhebbenrachren ik zou vooï de arme onschuld

zoveel wenen dat hetrals het ouder en'

verstandiger weril ,zíirr moeder zek:et nj-et zov

verachten of haar vervloeken.l4aar ik ben het

niet alleenren genakkelijker vind ik op de

jongste dag nog een antwoord op de 1ffaag van

de Rechter: waarom heb je jezelf omgebracht?

dan oB die: waarou heb Je je vacler zover
gedreven?

Je spreekt alsof je de eerste en de laatste
was ! Dui-zenden hebben dat voor iou

leonhard
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doorgeuaaH erL,ze berustten daarinrduizenden
zullen na Jou ln het geval zijn en zich
in hun noodlot schj-kken: zijn die alIemaal
pasmuntrdat jij je voor Jou a11een in de hoek
wi1 zetten? Die hadilen ook vaders'die een
gros nieuwe vloeken uitvondenrtoen ze rt voor
het eerst hoorden en van uoord^ en dooclslag
spraken.Iaa,rna schaarnderL ze zíc}r en deden

boete yoor hun eden en godslasteringen.Ze
gingen het kind zLtten wiegenrof wuifden er
de v1-iegen van af.
O,ik geloof het graagrdat iii niet begri jpt
hoe eencler wie op de wereld zijn eed zou noeten
houden !
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5.7

klara

een jongen (Eeg!-Efggg1.)
Iaar zítrlrr bloemen! Ik uag niet zeggen waarvan.

leonhard. Ei-,de lieve bloeaen. (gleg!-gpi$.3-g99l!9glÈ.)
Duive].l Duivel! Dat i.s dom.Ïk had er wat

moeten stu.ren.Hoe redt men zich daarui-t? Van

zotn dlngen heb ik weinig verstandren die
kleine neeat het nauwrze heeft aan niets anders

te denken ! (Ei_i-gggg!,-gg-!lggggg. ) Maar

all-emaaI hou ik ze niet. (!q!,-E}"Ig.) Nietwaar,
'die daar betekenen berouw en schaamte? Heb

iij rne dat niet eens gezegd?

(EsiE!. )

Ieonhard (!g!_qe_Bggp.)
Onthou d,atrJongenrdie ziir. voor Biirik steek
ze oprzS.e Jerhierrwaar het hart is! Deze,
de donkerroderdie als een cluister vuur branden,

clraag Je terug.Segrijp ier Als n:tin appels
riJp zijnrkan Je je nelden!

jongen nat is nog Lang weg! (gI.)
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Jarzíe jerKlara, je sprak van woord houden.

Juist omdat ik een ulan van mijn woord benrmoet

ik je antwoord.en zoal-s ik je heb geantwoord.

Jou schreef j-k voor acht dagen af 'ie kan

het niet loochenen,de brÍef ligt daar. (b!i
slseE!-Egar -1e-!*e{-! gg rse-le es!-Ees
pggb33lggE. ) rt had reden, je broer - je zegt,
dat hij vrijgesproken is,dat verheugt me! In
die acht dagen }<rroopte ik een nieuwe verhouding
aan.Ik had claar het recht toerwant je hebt

niet te rechter tiid tegen mijn brief
geprotesteerdrik was rrrii j-n rnijn gevoel als
voor de wet.lTu kom je,uaar ik heb a1 een

woord gegeven en er eell. ontvangen, ja (yggl

ZigE.) ik wilde,d"at het zo was - de andere is
a1 met jou in hetzelfde geval,het spijt me

oEr jou (Eii-g1ri,iE!-!gg-4a3r-u98r39-Iee!-be!
sebeuren.aisof ze rt helemaal niet rcerkte.)q.:::-=;-.2.; 

----
ulaar je zuLt inzienrmet de burgemeester is niet
te spotten.

( elq-uezqglqgE . )

Niet te spotten!

Zie ie,ie wordt verstand.i-g.nn wat je vader

betreft, ie kan ]rem rond.uit in het gezicht
zeggenrdat hij aileen schuld Ís ! Staar me niet
zo aaylrschud je hoofd nietrhet is zormeisje,
het is zo2 Zeg het hem maarrhi i zal het wel

verstaan en tot inkeer komenrdaar sta ik je

borg voort (yggg-ZLgL.) l/ie de bruidsschat van

zijr- dochter wegschenÏtrdie moet zich niet
venvonderen rdat ze bliift zitten.Als ik daaraan

denk,dan kriig ik gewoon een stijve rug en

ik zou lcunnen l{ensenrdat de oude kere} hier
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was om een 1es in ontvangst te neulen.
'Waarom moet ik wreed ziirr? 5trkel omdat hii
een dwaas vías.lrlat daar ook uit ontstaat,
hij heeft het te verantwoordenrdat is
duideliJk! (!S!_bIeIg.) 0f wi1 je dat ik
zelf met hem praat? Om jouwentwilrwil ik een

blauw oog wagen en naaJc hem toegaan! Hi.i
kan grof tegen me wordenrhij kan ne d.e

laarzenhrecht na,ar miin hoofd gooienrrlaar
hij zal de waarheidrondanks de bui§ijnrdie
ze }rera veroorzaaktrdoorknarsen en jou uet
rust moeten latea.Verlaat je daarop! Is hij
thuis?

( rleE!,-srsE-E99s-ep . )
Ik darrk je. (yi]-g33g. )

lÍoet ik je erheen vergezellen? Ik heb cle

moed !

Ik darrk Je, zoals ik een slang zou danken,

die me j-n een lanoop hield en tne vanzelf weer

liet gaan en wegsprongroudat een anclere

buit haar lokte.ïk weetrdat ik gebeten benrÍ-k

weet dat ze me entel laat gaanromilat het haar
niet de moeite waarcl lijktrme dat beetje
u,erg uit mijn gebeente te zuigenrmaar ik dank
je toehrvtant nu heb ik een rustige dood.

Jarmensrhet is geen spotrik dank iernJ.i is
het,als had ik iloorheen je borst tot in cle

afgroncl van d.e hel neergekeken en wat ook in
de rrreseli jke eeuwlgheid ni jn lot zi j rmet iou
heb ik niets ueer te rnakenren dlat is een

troost.Xn zoals de ongeluklrigerclj.e een slang
heeft gestokenrniet wordt gelaalrtrals hij zLch

huiverend en walgend. de aders opentrdat het
vergiftigde leven er snel kan uitstromen,zo
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zal d,e eeuwige genacle zJ.c}. misseh:ien ook

over mij erbarmenrals ze jou aanziet en miJ t

wat jij van miJ hebt genaaktrwant waaron

zou ik het }nrr:nen d.oen a1s ik het nooitrnooit
mocht cloen.Maar een iets nog: ulJn vader weet

van nietsrhlj vernoedt nietsren opdat hii
nooit iets te weten koutrga ik nog vandaag,

uit de wereld ! Als j-k kon denken dat iiJ
(ze doet wild een stap naar hem toe.) I{aarrdat-=------
1s dwaasheicl, jou kan het enkel welkou ziin
a1s ze daar al1en staan en hun hoofden schudden

en zich vergeefs afimagens rvaarom dat is
gebeurd !

Xr kouen gevallen voor ! lrlat moet men doen?

Klara !

Weg van hj.er.Ie uan kan spreken t (gg-yi]-ggeg. )

Derrk je dat ik het van Je geJ-oof?

Nee.

Je kunt godlof niet zelfmoord.enares worilen,

zonder tegeliJk kindermoord'en€,res te word'en!

Beide liever dan vadermoordeïl.ares.0rik weet

dat uen niet zonde met zonde boet.Maar wat ik
nu doe rdat komt neer op mi-J alleen.Geef ik
nijn vad.er het mes ln de handrdan treft het

zowel hem als mij.MiJ treft het altijd! Dat

geeft me moed en hacht in aI mijn angst.Jou
za\ het goed gaan oP aarde. (3{.)
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1.5

leonhard (elIggg. )

Ik noet I ïk moet met haar trouwen ! En waa'rom

moet ik? Ze wil een krar:-kzinnige streek
begaan ou haa,r vader van een' lcrankzinnige
streek af te houdenrwaar ligt de noodzaakrtlat

ik de hare door een nog ]cankzirrniger zol)

verhinderen? Ik kan ze niet beamenrtenuinste

nj-et eerderrdan dat ik degene voor Ine zierdie
me weer met de allerlrranlczinnigste wi1 voor

.zj-jr..ren a1s die denlcb zoals ikrdan komt er
geen ei.nd aan.Dat klinlct heel schranderren

toch - Ik uoet haar na! Daar komt ieuand'God

ziJ clanJrrniets j-s straaleliJkerrdan het met zíin
eigen gedachten moeten ui-tvechten! nen

rebel-lie in het hoofd rvraar men worm na' worul

baart en cle ene de andere opvleet of in de

staart bijtris de ergste van a1Ie.
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1.6

sekretarj.s (Egg!-Eilpgg. )

Goede avond !

leonard Meueer de sebetaris? lnlat verschaft me de eer -
sekretaris Je za\ het dadeliJk zíet.
leonlrard Je? IÍe zj-jn wel schoolkaueraden geweest.

selretaris En zu1len mlsschlen ook doodskameraden zljn!
(beÈr!-plelelee-le-gegrggblig. ) weet Je daar
uee om te gaan?

leonhard ïk begrljP u niet.
sekretaris (gpge!,_gg_ggg. ) Zie JeZ Zo wordt het gedaan.Dan

richt Je op niJrzoals i-k nu op jou en druH af!
ZO,

leonharil Wat zegt u?

sekretari.s Een van ons beiden moet sterven! Sterven! En

dat ueteen.

leoatrarcl Sterven?

sehetaris Je weet waaron.

leonhard 31J God nlet.
sekretaris Doet aietsrhet zal je in je doodsuur we1

invallen.

leonÏ.ard. Ook geen vernoeden -
selretaris Bezin Je ! Ïk zou je anders voor een doIle honcl

hrnnen houclenrdie uiJn liefste heeft gebeten

zoncler er ze1:f iets van te wetenren je

neerschj.eten aLs zo een'te::trii1 ik je toch
nog een half ur:r lang voor ndJn gelijke moet

traten iloorgaan.

leonhard Spreekt u toch niet zo luicl.Als iernanil u

hoorcle
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sekretaris A1s ieuand me kon horenrhad je hem aIlang
geroepen.Nu?

leontrard ÀIs het vanwege het meisje isrik ican toch
met haar trouwen.Daar was ik aI ha]-f en half
toe beslotenrtoen ze zelf hi-er was !

sehetaris Ze \tas hier erL ze is weer gegaanr zonder je
in berouw en wroeging aan haar voeten te
hebben gezien? Kom! Kom!

leon]1arö ÀIstub11eft - u ziet een u1gn voor urdie tot
a1Ies bereid isrwat u voorschrijft.Nog

. vanavond, verloof ik me uet ha€,r.

sekretaris Dat doe ik of niemand! En a1 hing de wereld
eraarr oprzelfs de zoom van haar iurk moet iii
niet weer aanraken.Kom! iÍet woud in met BÍi.
Maar goed opgeletrik neem ie ond.er je aru en

aJ.s Je onderweg uear een kik geeftrclan -
(Uil-Ueg!,-Ee!,-plg,!,ggl-9p. ) Neem het van me

aan ! Bovend.ien ïlemen we, dat Je niet in
verzoeking kontrde weg achter het huis door

de tuinen.

leonhard Een is er voor mij - geeft u ue dat!

sekretaris Dat je het kqnt weggoolen en uij dwingen je

te ve:moorden of je te laten lopenrnietwaar?
Geduldrtot we op de plaats ztiardan deel ik
eerliJk roet ie!

1e or:]rard ( eeg!_ee_e!,ee!.Erl,_geleiegiee-gijie-9rigEslee
van ta.fel. ) Zal ík niet meer drinken?

sekretaris Corrragermiin jongenruisschieir gaat het goecl,

God en de cluivel lijken voortd.urencl om cle

wereld te vechtenrwie weet dan wie nu juist
meester is ! (geee!-Egg-9gggg-Èg-glgrleiÈee

39. )
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5 .7 kamer in het huis van de schri jnwerker.avond

karl (Eee!_Eisg9g.)

Geen mens thuis ! Als ik het rattenhol onder

de dreupel nlet wist rvíaar ze de sl-eutel
gewoonlijk verbergenrals ze allen weggaanrj-k

had niet binnen gekurrd.Nurdat zou niets
hebben uitgeuaalt.Ïk zou twi-ntignaal om de

stad }curnnen lopen nu en tne inbeeldenrdat er
geen groter plezier op cle wereld bestaatrdan
ziJn benen te gebruiken.We zullen licht

' aansteken! (bii-Ègg!-Eg!.) De vuurslag is nog

op d.e oud.e plaats rwed ikrwant we hebben hier
j-n huis tweeuaal tj.en geboclen.De hoed hoort
oB de derile spiJkerrniet op de vierde.Om

hal.f tien uur uroet uen moe ziin.Voor St.
Maarten lts,g tuen geen kou hebbenrna St.Maarten
niet zweten! Dat staat in een rij met: gii
zuJt God vrezen en lj.efhebben.Ik ben dorstj'g!
(*gB!.) Moeder! Foei! ÀIsof ik het vergeten
wasrdat ze ligtrwaar ook ile }atecht van de

bierbaas zíirr notelcrakersuuil niet meer met

een jarneneer! uoet opentrekkenral.s hij
geroepen wordt.Ik heb niet geweend,toen ik
de doodsklok hoorcle in mijn donker

torenholruaar - roodjas,ie hebt me op cle

kegelbaan ile laatste worp niet laten doen,

hoewel ik de ba1 a1 j-n mijn hand hieldrik
laat je de tijd niet voor de Laatste
acleutochtrals ik je a1l.een tref ,en d.at kan

yanavond nog gebeurenrik weet waar Je ou tien
te vlnden bent.Daarna aan boord ! Ïíaar Klara
bliift.ïk ben even ho gerig a1s dorstÍg!
Yanclaag is het cionderda1rze hebben

kalfsvleessoep gegeten.Was het wj-nterrdan



72

vías er koo3- geli,ee§trvoor vastell'aYonal witte,
na vastenavond g?oene.Dat staat zo vastrals
dat de d.onderd,ag uoet terugkerenra1.s de

woensclag daar geweest isrdat hiJ niet tegen

de rrriidag kan zeggen: ga iiJ voor Biirik
heb zere voeten.
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(koqt hrqneq.)

Eindelijk! Je ooest ook maar niet zoveel
kussen.Yíaar vier rode lippen op elkaar
klevenrdaar j-s de duivel een brug gebouwd.

Wat heb je daar?

lrlaar? Wat?

Waar? i{at? In je hand.

Niets.

Ni.ets? zi Jn dat geheimen? (bf;i-ge!,gl§!,-kef

lgg!E31Èg-!f19€. ) Hier daaruee ! Als de

vader er nlet isrdan is de broer voogd!

Dat vod heb ik vastgehoudenren toch waait de

avondwind zo sterkrdat hii de pannen van

de daken gooit ! Toen ik de kerk voorbiJliep'
viel er een dicht voor me neerrzo dat ik
er rn-i-jn voet aan stootte.0 Godrdacht ikrnog
een! en stond stiJ.! dat zolt zo mooi geweest

zijnrmen zou tne hebben begraven en gezegd. ze

heeft een ongeluk gehad ! Ik hoopte vergeefs
op de tweede.

(aie de brief heeft Eelezen. )
Donder en - Kerelrde arm clie dat schreef ,s1a
ik je 1am! Haal ue een fles wijn.Of is je

spaarpot leeg?

geheim voor d.e verjaardag van Eoeder gekocht

en opzi i gezet.Morgen zou de dag ziJn - (Zg

draait ?lqh. )

Geef ze hier.
(brengt de wiin.)
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karl (grip§!_leeelre. )

Nu zouden we dus weer kunnen beginnen.
Schaven, zagenrhameren , daartussen eten, drinken
en slapenrdat we aldoor lnrnnen schaven,
zagerr en hameren, zondags een l<rtieval ook
nog: ik dank u Heerrdat ik schavenrzagen en

hameren uag! (Èff3§!,. ) treve elke brave hond

die aan ite ketting niet om zich heen biit:
(bf,i-Èf!eE!-Uggf .) xn nog eens: hij leve!

klara

Karlrdrinlc niet zoveel.Vader zegt rin de wijn
zit de duivel.

En de priester zegtrin de wijn zit de lieve
God ! (b!í-g+E&!. ) we zull-en zien,wie geli jk
heeft.De gerechtsd.iend.er is hier in huis
geweest - hoe gedroeg hiJ zíci:?

AIs in een dievenlogeuent ! Moeder viel neer
er. was doodrzo gauw hij maar zj-in mond had

opengedaan.

Goed ! Àls je uorge$rroeg hoort rdat de kerel
doodgeslagen is gevondenrvloek dan nlet op de

moord.enaar.

EerlrJe zuLt toch niet

Ben ik zLJn enige vijand? Heeft men hem niet
a1 vaak aangevallen? Het zou moeÍ).iik ktrnnen

worden uit zovelenrilie men het stukje
zou kunnen toeclenkenrde juiste te vindenrals
die maar niet stok of hoed op de plaats
achterlaat. (bii-ÈfiqE!.) trrrie het ook ziJ: op

het welslagen!

Sroerrje praat

Bevalt het Je niet! Ie.at het goed zijn.Je
zult me nÍet lang tneer zJ-en.

(rseep,Hlgpgsq.) Nee.

karl
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karl
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karl

klara

karl

klara
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klara

karl
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Nee? Weet je het alrdat ik naar zee wil?
Kruipen nijn gedachten op uijn voorhoofd rond,
dat Jij ze ]mnt lezen? Of heeft de oude op

zíjr. manier gewoed en gedreigd het huis voor
niJ te sluiten? 3ah! Dat zou niet veel beter
zíjnrdan als de gevangenishulp me had

gezworen: Je mag niet langer 1n de gevangenis

zlttenrik schop je eruit in cle vri.je lucht.

Je begriJpt me nÍet.
( eige! . )

Dort blÈist ein schÍff die segel,
tr?isch saust hinein der Wind!

Ja waarachtigrnu houdt niets me ueer bij tle

schaafbank vast.lvloeder is doodrer is niemand

treerrdie na el.ke storm zou ophouden met

vissen etenren van mijn jeugd af was het nljn
wens.Naatr buiten! Hier gedii ik nietrof eerst
danrals ik zeker weet dat het geluk de

uoedigerdle zíin leven op het spel zet'die
het de kopercent'die hÍJ uit de grote schat
heeft ontvangenrweer toewerpt ou te zienrof
het dj-e wegsteelrt, of hem verguld teruggeeft '
niet rneer gunstig is.
nn je wil vader alleen laten? Hii is zestS-g

Jaar.

ÀlIeen? 31iif iii ni-et voor hem?

ïk?

Jij. Zljrl troetelkind ! Wat groeit er voor
onlruid in Je hoofdrdat je tt rrraagt! Ziin
vreugde laat ik hem en van ziin eeuwige

ergernis worclt hii bevriJdrals ik ga'waaron
zou ik het dan niet d,oen? We passen eens

en voor altijd niet samenrhii kan het niet
eng genoeg om zic}r hebben'hij zou zíin
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vuist wj-11en sluiten en erin kruipenrik zou
roljn huid willen afstropenrals nijn
kleinkinclerJasJe,als het uaar ging t (glgg!=)

Der Anker wird gelichtet,
Das Steuer flugs geri.chtet 

'
Nun fliegts hinaus geschwind !

Zeg zelfrheeft hij ook maar een ogenblik aan

aijn schuld getwijfeld? nn heeft hii in
zijrl waanwi js: dat heb ik venuacht ! dat heb ik
altijd gedacht! dat kon niet anders eindigen!
- niet de gewone troost gevonden? Was iii het
geweestrhiJ had zjo},ze1Í smgebracht.Ik zou heu

wi11en zierr,als ilJ een Yrouvíenlot had ! IIet
zou voor hem zijnralsof hij zelf moest beval.len.
En net de duivel erbiJ !

0rhoe me dat aangriipt.Jarik uoet wegrweg.

Wat moet dat betekenen?

ïk moet naar de keulcen - wat dan anders?
( eeee!,-EagI-yg9lE99{q-ggg! . ) Ja . Dat nos . Enkel
daarou ging j-k toch nog terug naar huid. (3{. )

Die kont me heel zonderliïl.g voor. (glgg!.)
Ein ]c{lhner Wasservogel

Kreist grltssend um ilen Mast !

( Eee!-seer-Eigses. )

Het laatste is gedaanrvaders avonddrank staat
bij het vuur.Toen ik de keukencleur achter
me dichttrok en ik dacht: je gaat nu nooj-t

weer blnnen! ging er een rilling door uiin
ziel,Zo zal ik ook uit deze kaurer gaan' zo uit
het huisrzo uit de wereld.

( a rge!',:r- a -sea! -31!,i Aq - 9P - 9L3I klara houdt

3t9b-9p-Èe-eeb!stslggÈ . )

Manch Fischlein blank und munter,
Umgar:ke1t keek d.en Gast !
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klara Waarom doe ik het dan niet? Zal ik het nooi-t

doen? Zal ik het van dag tot clag opschui-ven,

zoals nu van rninuut tot ui-nuut tot Zek..erl

Daarom weg. - Ïíeg! Lït toch bliif ik staan.Ïs
het ue nietralsof het in nijn schoot

suekend. zíln handen hÍef ,alsof ogen - (Zg

saat op een stoel zitten. ) Wat moet dat? Ben
YJ-----

je er te zwak voor? Yraag je dan af ,of je

sterk genoeg bent otu je vader uet afgesneden

keel - (gg-g!CC!-9P.) Nee ! Nee ! - On,ze Yader,

die in de heuelen zLJt - geheiligd zLi uw

. rijk - GodrGodrmijn arue hoofd - Í.k kan niet
eens bldden - Sroer! Broer! - HeIp ue!

karl Wat heb ie?

klara Het onzevacler. (Zg-bgZlg!-gigE. ) Het was tn€ r

alsof ik a1 ln het water 1ag en onclerging en

hatl nog niet gebeden! Ïk - (plg!,g.) Vergeef

ons o\tze sehulden, zoals ook wj- j vergeven aan

onze schulcler:sren! Iaar is het.Ja.Ja. Ik
vergeef hem zekerrik denk aI niet tneer aan

heu ! Goecle nacht r Kar]. .

karl ÏíiI je al zo 1rroeg gaan slapen? Goede nacht.

klara ( c1g_ees-ErsÈ-Èe!-gleb-Ee!-eesgI3qsr
9Y9IE99I!,. ) Vergeef ons

karl Een glas water zou Je ue nog lnrnnen brengen,

Ins,ar het uoet echt fris zLint'

klara Ïk zal het uit de put vool je gaan halen.

karl Nurals je wil.Het is toch niet ver'

klara Dank! Dank! Dat was het laatste,dat tne nog

clrukte.De cl.aail zelf moest me verraden.Nu

zull-:er- ze toch zeggeni ze heeft een' ongeluk

gehad.Ze 1s erln geva11en.

karl }rtaar pas op.De plardr i-s er nu nog altijd
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niet weer voorgespijkerd.

klara Het is toch maneschiin.O Godrik kout enkel
omd.at anders mijn vader zou komen! Yergeef me

zoals ilc - Wees ue genadig - genadig -
(e{.)
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zo

karl (g!gg!.)
Wër gern hinelngesprungen,

Da clraussen ist uein Reich!
tat. traar eerst (h1,i-EiíE!-eggl-be!-g!ËYglE. )

Hoe laat is tt? Negen!
Ich bin ja Jung von Jahren,
Da lsts mir nur ums Sahren,

Wohin? Das gilt nj.r glej.ch !
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Itreester anton

karl

meester

karl
anton

meester

karl
anton

meester anton

karl
Beester

BO

(resi-litpss.)
Jou zou lk voor iets otr vergiffenis hebben

te vragenrrnaar a1s ik het je vergeef ,dat je
heiueliJk schulden hebt gernaakt erL ze

bovendien nog voor je betaalrdan za1 ik me

dat we1 tnogen besparen.

Het ene is goedrhet andere is niet nodigrals
ik uijn zondagskleren verkooprltan ik de

tnensenrd.i"e een paar daald.ers van me te
vorderen hebben rzelf vold.oen.En dat zal ik
meteen urorgeïL doen,als natroos (yggg-gigb. )

daar is het eruit t (]giÈ. ) heb ik ze r.íet
tneer nodi.g.

i,rrat is dat weer voor gepraat?

U hoort het niet voor de eerste uaalrmaar u

mag me claar vanclaag op antwoorden wat

u wiJ-ruuljn besJ.uit staat vast.

Iieerd.erjarig ben jerdat i-s waar!

Juist oudat ik het benrlaat ik er me niet
op voorstaan.I'b,ar ik denlcrvls en vogel moeten

er niet orrer twistenrof het in de lucht of
in het water het best is.Nog een iets.U ziet
mij ofwel nooit weerrofwel zal u mij op de

schouder kloppen en zeggen: tJe hebt juist
gedaan! |

We zul1.en het afwachten.Ïk hoef de lrrecht'die
ik voor jou in Öj.enst heb genouenrniet vreer

uit te betalenrwat is het dan vercler?

fk danlc u !

Zeg aerheeft de gerechtsdiend.er,in plaats
van je op d.e kortste weg naar de burgemeester

anton
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te brengen, Je werkeli jk door cle heJ-e stad -
karl Straatoprstraataf rover d.e marlrbrals de

vanstenavondos rllla,ar twijfelt u ni-et rook d,ie

zal ik betalen voor 1k ga.

meester anton Dat keur j.k niet af ,rnaar ik verbied het ie!
karl Ho.

meester anton Ík za7 ie niet uit het oog verliezenren ik
zelfri-k zou de kerel biJspringenrals iii je
aan heu wiLde vergrijpen!

karl ïk dachtrdat u moecler ook had li.efgehad.

meester anton fk za1 het bewijz,erL,
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3 .11

de sekretaris (Ege!.-El99E-ss-gesEelepÈ-lreeeerbii-ÈrU§!-Seg

ÈeeE_leggg_glig_lggg!. ) }íaar is Klara? (Eii
B1!.-g,p-ggg-§,!gg1-gggg. ) Jezus ! Goede avond.

God zíi dankrdat ik nog tot hier kwam.l'Iaa,:e is
ze?

karl Ze ging naar - Waar bllJft ze? Haar woorden -
Tk word bangt (gI. )

sekretaris Ze is gewroken - de schurk ligt - Maar ook

ik ben - l,rraaron datrGocl? - Nu lcan ik toch
niet uet haar -

meester anton ÏÍat hebt u? I{at is er met u?

selcretaris Het is dadelijk uitï eeeft u nli er cle hand'

oprilat u uw dochter niet zal vetstoten - Iioort
urniet verstotenrals ze -

meester anton Dat i-s wonclerlijke taa1.Ïlaarom zou ik haar
dan - Ha,ni- j gaan de ogen openl Zou ik haar
geen onreeht hebben gedaan?

sekretarj.s Geeft u mii de hand !

meester anton Nee ! (eleeE!,-EeiÈe-bggg93-ig-glig-g3bEgg. ) Iríaar

Lk zal plaats voor ha,ar uakenren ze weet d,at,

ik heb het haar gezegd.

sekretaris (gglglglÈ.)
U heeft haar - ongeluldcige rnu begri jp ik je

heleuaal !

karl (yC1!_EÈee!,re-!lEE9E. )

Yaderrvaderrer ligt Íemand in de put! AIs het
tnaar niet

meester anton Ie grote ladder hier! IïaJcen! Touwen! }Íat
draal ie? Snell A1 was het de gerechtsdiender.

karl A1l-es is a1 daar.De buren lctvauen voor nij.Als
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het traar niet Klara i§.

meester anton Klara? (bii-bgEÈ!-gieEieg-ggg-!,+Ëe1-I3g!. )

karl Ze ging water putten ell' tnen heeft haar
doek gevonclen.

selsetaris Schurkrnu weet ik waarou Je kogel trof .Zii
is het.

meester anton Ga toch kiJkent (gga!_gf!!,gg.) Ïk kan nj-et.
(ECfl-eI. ) En tochl (g!,ee!,-I99l-9!. ) Als ik u

( tg!-Ég-gg,Hg!gll9. ) j uist verstaan heb , dan

a1les goed.

karl (Egg!-!gggg.) Klara! Dood! Haar hoofd

afschuvreliJk tegen de putrand verbrijzeld,
toen ze - Vaderrze is er niet in gevallenrze
i-s erj-n gesplongenreen dienstmeld heeft het
gezien.

ueester anton Die moet nadenkenrvoor ze spreekt ! Het is
niet licht genoegrilat ze dat met stelligheid
had }nrrrnen onderscheiden.

sekretaris TwiJfelt u? lJ zou we] willenrmaar u kan

niet ! Den1cb u unar aan clat rwat u haar gezegd

heeftl U heeft haar de weg van de dood

gewezenrikrik ben schuldrdat ze niet weer is
omgekeerd.U dachtrtoe.n u haar ell-ende

vermoedcleraan de tongenrdie achter u aan het

fluisteren zouderx gaanrurcrar niet aan de

nietswaardlgheid van de slangenraan wie ze

toebehorenren u sprak een woord uitrdat haar

tot wanhoop dreef.Ïkrin plaats van haar,

toen haar hart in naamLoze angst voor mij
opsproagri-a miJn armen te sluitenrdacht aan'

d.e schr:rkrdie claar een gezicht bii zolr

kunnen trekken en - nurik betaal het roet uiin
levenrdat ik ue van ieuandrdi-e slechter was
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dan ikrzo afhankelijk heb gernaaH en ook ttrzo
onwrikbaar als u claar staat , ook u za7- r;.og

eens spreken: dochterrik wilde toch dat je uij
het hoofdschudden en schouderophalen van de

farizeeërs ou me heen niet hadt bespaartlrhet
drulrb rne nog C.ieper neerrdat je niet aan m:ijn
sterfbed inrnt zitten en nijn angstzweet
afdrogen.

meester anton Ze heeft me nlets bespaard - tnell heeft het
ge zlen !

sekretaris Ze heeft ged.aan wat ze kon - U was het niet
waardrdat haar daad. slaagde.

meester anton Of zÍj niet !

(!gegl!-Esr!ee. )

karJ. Ze komen met haar - (yfI-C!. )

meester anton (e!eeÈyag!ie2.ele-!e!-ep-Eg!-eieÈg'lggp!-bgg
gg. ) ïn de achterkanerrwaar moeder stonal !

sekretarj.s Haar tegemoet: (yl]-gP9!33Ergggl-g3}!-!gfger)
O rKarl- !

karr (Eelp!-E9s-regE!-9s-1e,iÈ!,-Eee-u9s. )

ïk begriJp de wereld niet meer!

( Eii-Elii§!,-perssesq-sless . )

19/2/81
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