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?eer zoekt een Lief



1 . ÏreUgenS

(mn helling met Loofbonen biJ Aase?s hoeve.Ien beek stroomt
schuimend naar beneden.Aan cle anilere kant een oucle molen.Warme
zomerdag.
Peer Gyntreen fors gebouwcle jongcnan van twintig Jaar,kout het
voetpad af .Aase rzLjn uoeclerrklein en tengerrkomt achter heu aan.
Ze is boos en kijft. )

4gg9, Peerrge liegt.

Peer Yan nijn leven nlet.

4ggg, Zweer dan dat het waar is.

?eer ifaarom?

Aagg. Ochrge durft nlet.rt ïs wecr alLeuaal leugenpraat!

Peer rt ïs de waarheidrwoord voor woord.

Aase ZLJt ge niet beschaand? Ge 1óopt van huis in de

hooltijclrwekenlang.0m ln de bergen te Jagen.Ge komt met gescheurde
kleren thuis,zoncler geweer en zonder buit.En dan wilt ge mij bij
klaarl-ichte d.ag uw jagersl-eugens nog op de mouw spelden.Uw uoeder!
Welrwae,r hebt ge die bok gezlen?

lgeE links van ile Gendin.

Aase Och Ja, Ja.

Peer Scherp bLies claar cle wincl vandaan.
Achter kreupeLhout verborgen,
Groef htJ in de harde sneeuw

Naar wat mos . ..
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Peer

Àase

Peer

Àase

Peer

Zo zo.Ja Ja!

rk Houd nijn aileno inrstll luistrend,
Hoor het knarsen van ziJn hoef,
Zíe va:o- één gc wei de taklren.
Dan voorzichtig, tussen stenen,
SluÍp 1k op uiJn buik voorult,
KlJkrverborgenrnaar hem op:
Zulk- een bok, zo uooi en vet
Hebt ge noolt of nooit gezien.

Neerdat zal weI nlet.

Een ]cnall
Sonsrdaar ligt de bok ter aarile.
Van zodra hiJ is gevallen
Sprlng ik schrljLlngs op ziju rug'
Grijp heu bii zíJn linkeroor'
Trek miJn nes en hef het hoog

0u hen ts zj.jn nek te steken.
Hel! Daar gaat hij aan het gchreeuwen

Staat pardoes weer op zíin Potent
Goolt naar achter zÍ-in gewei

ïk verLies uljn ues en seheile
Pakt a1s in een schroef nlin lenden,
S1aat zLJn horens om miJn benen -
Ik zlt in een tang gekLemd

Én zo rent hij met een vaart
Recht over de Genclinskam.

Goeie heneL !

Moeder hebt
0oit de Geniii.nskam gezien?
Ï,ang een haLve mlJl is clÍe wel,



Acee

Peer

Smalrniet brecler dan een zei§.
Over gletsJersrlosse stenent
Scherpe kantenrgrauw en steilt
Kunt ge zíen aan beide zijden
tt Zwarte water ln de diePte,
Slapend rmeer dan clertlenhonderd
EI oualaagrde berg ourlngencl . ..
Daar3-angs stoven hiJ en i.k
PijJ-snel voort door víeer en wlncl.
Nooit bereed ik nog zottt beest je!

O God,sta miJ bii!

Op eens,

0p een vreeslljk steile P1ek,
Vliegt er p1otseling een sneeuwhoen

Uit de spleet waarLn hiJ zat,
tr'Laddert kakelencl, verschrlkt t

Oprvlak voor de bok zijn Poten.
Die naaH snel half-rechtsornkeer,
Jaagt clan met een reuzesprong
ITaar beneden in de cliePte.
Achter ons de zwatte bergwanil,
Oncler:boclemloos en di.eP.
Eerst ging rt door een laag van nevels
Dan een heLe tneeuwenzwerm

Diernaar alLe kanten vluchtenclt
Kri jsend doorgesneilen werd.
DÍeperrclleperrdlePer gaat het
Maar vanuit de diePte schemert
Wlt Lets al-s een renclierborst . ..
Moederr tt was ons eigen beeLd

Dat daar uit het zwijgencl bergueer
Van cle boclem naar de sPi-ege1

ïJlde romgekeerdrals onze
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{ase

Sger

Aase

Peer

Peer
rel1.

(Aase kijkt heu plotseling aan met open uoncl en grote ogen.Kan

een heLe tiJd geen woorden vinclen.Sarst elndelijk uit.)

Àase Och giJ duivelrglj 3-eugenaar! Grote Gocl'l«rnt gii
liegen.ïk heb dat a1s neisJe aJ. gehoorcl.Het is Gudbranci Glesne
overkouenrniet u!

Val er loodrecht neer op sulsde.

?eer! God help mij.Iulaak het kortl

Bok van bovenrbok van onder
Stootten sauen één sekoncle !

Xn het schuirnde en het spatte,
hlas me dat daar een gaspartel.
Na een poosje toch berelkten
Wij een plekJe ou te landen'
tt Rendier zwourik hlel me vast .

. En hier ben ik!

En de bok dan?

Die loopt zeker nog we1 rond.
Pak hem a1s g' hem vast kunt lrlJgen!

JaweLrdj ook.Zolets kan ueer tlan één keer gebeu-

{ase Jareen leugen lornt ge draaien,
0m en ourverslercl rverschooncl,
ïn een nieuw kostuum gestoken
Dat het stopwerk niet tuecr toont.

Al"les groter en wj"lcler geunalrtrdat hebt gii geclaan.Versierdruet
aI die frateen.Hier wat bij en ciaar wat af .GiJ uaakt een tnens zo

in de warrdat hiJ nlet tueer kent wat hij aI jaren wist.
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PegE

{ase
grond.SLclden
loren.

Peer
goed rtoe.

5

ÀLs iernancl anclers dat zeírtroefde ik hero af .

Och Godrlag lk maar aI ln miJn klst.Rustig onder de

of tranenrniets helpt.Peerrgi j zLJt en gi j bl-ijft ver-

ïrief ,zoet moeke niJn.Ge hebt gellJkrtoe. rt Is aI

Aggg, ZwLlg, gtJ ! Hoe kan het nu goed zlJn met een beest
van een zoon als giJ.En ikreen arme weduwe zonder steunraltijd in
cle schande en het verdrj.et.l{at 1s er nog over van uw grootvader
zLJa riJke dagen? Waar zi jn de zaldcen geLd van Rasuus Gynt.Uw vacler
smeet ermee als zand..Die kocht grond. op in e1k dorp.Die reed in
gouclen koetsen.En in de winter was het feestrde gasten knaHen de

fl-essen en glazen neer aehter hun rug . ..

Pqer De sneeuw van vorig jaarrwaar is öÍe?

$ase Hou uw mond aLs uw moecler spreeH.SekÍjk het eens,
onc erf.On het anclere raam is er geen ruit treer heel.Het hek en cle

schutting zíJn bezweken.Het vee staat in weer en wj.nd.Velcl en ak-
ker liggen braak.ïetlere uaancl moet ik geld lenen.

?eer Dat is wljvepraat! Als het geLuk u net zljn rug
beklJHrdan keert het snel weer otn.

Aase I 0p tlie pLek hebben ze zout gestrooid.GiJ hebt goed

zeggen ... Toen clle domlnee uit Kopenhagen naar uw naam vroeg.En
gij antwoordcle en hij zwoer clat het een naaui was voor een prlns.
En voor clank schonk uw vader hem paard en sledeaJartoen was er hier
plezler genoeg ! Maar toen Jon-de-Geldzak met zi jn Etars cle wereLcl

introk werd het stiL en leeg.De votlcleraper! trl-eve Godrwat heb tk
aan u gehad in aL dle jaren.lhuls biJ de stoof zLtten lqrnt ge aLs

cle beste.Etr in het dorp Jaagt ge aI-Ie melsjes de danszaal uit.Ge
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Eaakt EiJ overal te sehancle.Vechten met de ergste vechtersbazen!

Peer }aat me gerust.

Aege. }ÍiLt ge misschlen zeggenrdat ge nÍet nummer ééa

geweest ziJirlaatstrtoen er gevochten ls in trunÖe? Ge zLJt aekaar

te Lijf gegaan als doll-e honclen.En Aslak de strld hebt ge ziJn arm

gebroken.

Peor Wie heeft u dat wijsgenaakt?

Aase " Buurrrouw Kari heeft hem horen bruIlen.

?eer Dat was lk! Ïk heb gebruld en lk heb de sLaag gekre-

ggormoecler.Die keut er wat van.

Aggg Ïíte?

Peer Ïíe1rik zeg het.AsLak.

Aase 3oei gijrfoei! (ze spuwt.) Zorn opsnijderszotÍt slam-

pamperreen zuiplapreen aartsleugenaar! laat gii u door zon vent

slaan?

?eer Of lk nu aapbeeld ben of hamer! Troost urnoedes.

Aase Hebt ge weer gelogen?

Eggg Deze keer toch.Droog uw tranen.Met d.eze tang hield
ik de smid gebogen.Sn deze hier was mijn hamer.

$ase. Gii schavuit ! Ge brengt uw moeiler nog in het graf
aet uw gedoe.

Eggg lief ,lorwad moeke mljn.Ge zíit beter waaril.Twintig-



duizendnaal beter.hlacht uraarrheel het dorp zal u nog vereren.ïk
beLoof het! ïk zal- iets groot vol-breng€Rrecht iets groot ...

Aase Gij?

Peer Kent giJ de toekomst?

Aase A1s ge zeLf de gaten ln uw broek unar aL kon op-
lappen !

?eer Konlng ga ik worclenrkeizer!

Aase lleve God rnu is hi j zi jn verstand heleuaal lnarl jt.

lg91 Ge zult zíer.

$ase Stapelzot zLjt gÍj ! AIs ge niet dag aan dag doLLe

streken uithaalde en van dle sprookjes vertelderge zou nog goed te-
recht komen.Die van Haegstadrtlle heeft het voor u.Als ge rt wat

beter had aangelegd ...

Peer Gelooft ge dat?

$ase Schatrj.jk is zerdie ïngrid.Een boereclochter Peer!
Die oude stiJfkop van een vacler van haar zou ook wel zLin treege-
stapt.Ge zou a7- getrouwd lnrnnen zljn.Een trotse bruidegon.Xn gi j
loopt hier in loupen.

@ l{e gaan haar iawoord halenrkon.

Agg Orn te huiLen is het.Uit met de vrlJerij! tt ïs al
verspeel.d.Toen gi j claar in de bergen op uw rendier door de lucht
reedtrheeft Mails Moën haar gelceegen.

Peer Ïíat , clie rrrouweschrik?



Aasg Morgen vieren ze bruiLoft.

Peer ïk ga er vanavond, naartoe.Spreek giJ met die oucle

gek.Zeg hem dat Mads Moën niets waard is.En zeg hem ook wat Peer
voor een kereL is.

Aase Daar kunt ge van op aan.Ik',.ssa een boekJe opend.oen

over al uw fratsen en streken.ïk zaL niet zwijgen voor cle boer zLjn
honden op u afjaagtrgij schooier!

(peer neeut haar op en draagt haar over de beek naar tle molen. )

Peer Wacht.Ik draag u op nijn arnen naar het brullofts-
huis ...

Aase Help! Och Heerrwees uij genadig.l{e verdrlnken.

Peef Neermij wacht een anclere clood.ZLt stil-rhet 1s hler
glad.De grond is glibberlg.

Aase Ezel-! laat mij Los,

(Hf j zet haar op het dak van cle mol-en. )

?ggr Zo.Geef uw paard nu een lnrs.Geef de voerman ztir"
loon!

Aggg (geeft hem een oorveeg.)

?eer Dat is een karlg loon! MoeclarliefrSlJ moet hler
wachten.

Aage Ik wiI niet.ïk kou u achternarik w1I mee!

(Ze gooit met graszoden naar hem. )

I
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peer 31Íjf stil. en rustig zitten.Niet spartelen met uw

benen.E:r niet aan cle stenen komenrge zou lnrnnen vaLl-en.

Aase Och gij beest!

?eer Niet sp,artelen.

AeEg. Zo groot a1s ge zíii,ik geef u een 1nk sLaag.

Sger Ik bliJf niet lang weg.

(ui3 verdwl jnt. )

Aase Bokkerijder! leugebeest! Och God'hiJ loopt weg.
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2. Schande

Aase Hel-p! ïk word duizelig.ïk zou stenen kunnen vertror-
zelen.Grincl zou j.k Inrnnen eten.Help! Help!

(fwea ouile rrrouwen met zaklcen op de rug komen het pad af naar cle

moIen. )

een rouvr Heerwle schreeuwt claar? Aase! ïfat zÍ-t giJ hoogrmens.

Àase ALs tt nog lang duurt nog veel hoger!

.eryGoeiereiddan.Ejv1nd,Anclerskomeenhier.?eerGynt
heeft moecler Aase op het molendak gezet rzíet.
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1. Nieuwe kleren

(Ben kleine hoogte mot struiken en hel.Iaar achterrcloor een hekje
afgescheiclenrloopt tle weg.

Peer kout een voetpail oprloopt snel naar het hekJe toerblijft staan

en kijkt waar het uttzicht zích opent.)

?eer }aar ligt Haegstad.Ïk ben er blJna.Ïlle weot rzLt
ïngrid a11een thuis.Neerhet wemelt er van uensen uet geschenken.

Het ls misschien verstandig aLs ik terugga.

(ffjm opeens yerschrilrb roncl.Dan verbergt hii zích tussen de

struiken.Mensen kOmen voorbijrze clragen eetwaren-geschenken . . . )

gEg_-tran Zijn vader was een zuiplap en zLin uoecler is niet
wi js.

.gg-gEry, Dan is het geen wonderrclat die jongen niet deugt!

(Ze gaan voorbi j.Xven daarna kout Peer te voorschi jn.Ki jlrt hen

rood van schaamte na. )

gger Ze hadden het over mij ! Ze flulsteren aLtijd achter
uw rug en ze spottenrdat het dwars cloor uw zJ-el. brandt.traat ze

tnaar cloen.Ze kunnen uij tlaarmee geen kop kleiner rrta,ken.

(laat zícin neervallen in de heirligt lange tiJd op zLin nrg met ile

handen ontler zíJn hoofd in de lucht te staren. )

3gg Wat een rare wolk,het 1i jkt wel- een paard.E? zLt

een 11talx opruet zadel en teugeLs.Daarachter riidt een heks op een

bezemsteel.Dat Ls moecler.Ze zit te schreeuwen en te schelden.Beest

van een Peer! Jarnu ls ze bang ...
?eer G).nt voorop en cie hele troep volgt heu!
tt [uig is verzilverdrgoudglanzend cle hoeven.
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Hij draagt een sabel en handschoenen witt
Mantel heel lang met een voering van zijde.
Paartlen met veclerbos tussen hun orent
?rachtig de clappren dle hem iJllngs volgen.
Geen een toch zít er a1s hij in het zadel,
Geen een toch straalt er a1s hij ln het zonlicht !

Mensen staan ginds aan het hek biJ elkaart
Nemen hun hoed af en staren naar boven.
De lrrouwen buigen en a11en erkennen
Keizer Peer Gynt en zLjn duizend soldaten.
Onder heu sehitteren a1s kiezelstenen

. Zilveren muntenrgestrooicl op d,e weg.

AlLen in rt dorp ook ziJn rijk nu a1s graven.

Daar riidt ?eer dwars iloor de lucht over zee . . '

(Aan de anclere kant van het hekrkout ÀsLak voorbij'met vrÍencien.)

Aglak Ki jk claarrdat dronken zwi jn van eeu. Peer Gynt ! Sta

op, Jongenlief .Zijn roes van Ï,uncle zít nog in zíJrr kop.Gaat ge naar

Haegstad?

Peer Nee! Dat gaat u niet aan'

Za zeggen anders dat ze tt in u gezlen hadrÏngrid.

?qsr Gii dtuivel ,zwatte raaf ! loop naar cle heL.

AsLak Niet lnpaad wortlenrPeer.Als er ean u laat zLtten zÍ.iI:
er tue6r.Kon mee! Er is claar van aLLesrl-ammetJes en geiten.

(ze verdwiJnen.laehend en fluisterend. )

Eger Yoor rdJn part }ruipt clle van Haegstad in bed net
wie ze lust heeft! Mij ls dat gellJk.Mijn broek 1s aan flarclenroud,

en sgerig.Had ik uaar lets nieuw om aan te cloen.ïk zou met niJn
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blote handen clie ulnachting uit hun hart rukken.Wat 1s dat? Ifie
staat daar te grlnniken? Neernlemand.ïk ga naar huisrnaar mljn
moeder.

(ur5 luistert. )

gggg Nu beginnen ze te clansen.Guttorm speelt er op los!
Dat gewemel van meis jes rzes of acht de man. (gtEEL.) Moeder z|t
nog op het roolendak.

(Hij loopt weg.Muziek.Hij probeert lets te zien.Keert oE.)

Sger Haal nij tle duivel! Dat staupt en bruist a1s een

vallende stroom.Hoplarde halling! De ueisJes tlansenrze zwaaien met

hun rok.Haal- miJ de duivel!
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4. Een feest met een staart

(Het voorplei.n op Haegstad.Op de achtergrond het woonhuis .Veel
gasten.Op het grasveld wordt geclanst.De speelman zit op een tafel.
De kok staat in de deur.Keukenmeisjes lopen af en aan tussen de

verschillende gebouwen,Oudere trensen zitten hier en daar samen te
Braten. )

een vrouw Ochrde bruid.Ze huilt een beetjermaar wie Iet claar

nu op?

de kok Hier j.s wat te drLnkenrlleve tnensen.

gg_ggg Gii overtlriJft.

ge kok Het vat geleegdrmond afgeveegd!

een meisie (oo een tlanser.) wat een sprong.

gen BelgLg Die heeft losse knieën.

(le bruiclegou komt huiLend naar zíJrr vader toe,die net rnen§en staat
te praten.TreH aan zi jn mouw. )

&gg-Uggg Ze wil niet vader. Ze 1s zo . . .

cle vacler Wat wil- ze niet?

Ulads Moën Ze heeft zLch opgesLoten.

§g-Eder lielrzLe dan dat ge de sLeutel vÍndt.

Ivtrads Moën ïk weet cle weg hier niet.

§e vaaer Ge zLJt een os!
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(ne bruiilegom vlucht huilend. )

gen .ionEen Meisjesrnu worclt het pas goed.Peer Gynt is aange-
komen!

Às1ak Àl-s hlj u iets zegtrluister dan nl"et naar hen.

ggg_EgÀLig We doen of we hem niet ksnnen.

(Peer komt verhit en opgewonclen aangelopen.Klapt in de handen. )

!ger- ïÍie van Jul1ie kan het fllnkste draaien?

ggg_ggtsig ïk nlet.

een meisJe ïk ook niet.

ggtr_Eg}glg ïk zeker niet.

?eer (Eri.ipt.) CiJ dan.fot ik een betere vincl.

een uej.sje ïk heb geen tiid.

ecn meisje ïk noet naar huis.

PeeI llaar zj-in hier nog meisjes vriJ?

een ulan Zoek ze zelf .

(?eer :ts stlL geworden.ALlen kiJkenrnieuand zegt iets.HlJ gaat naar
anclere groepjes toerwaar htj komt wordt het sti1.A1s hij zj.c}' ver-
wijdertrglÍ.uI-acinerr ze en kiJken hem na.)

@ (nompeIt.) Bllkkenrgedachten en lachJes aIs piJ1en.
Dat krast en hrarst als een zaag!



16

(fiij drinlcbrveegt met een hancl zljrr mond af .SoLvejg kont met Helga

aan cle hancl het voorpl-eln op,Haar ouclers volgen. )

gg,g-E3g Dat zLin die nieuwe rneïIsen uit het Westen.

ggg-Egg Die daar?

(peer drinH nog 6ens.Haast zLch op het groepje af.)

Peer Zegruag ik met uw d.ochter dansen?

§S-gadg . i{e uoeten eerst cle mensen binnen groeten.

(ze gaan het huis binnen.Helga kiil§b om naar Peer.)

ge kok Hier moet ge eens van clrinken aLs ge langskomt.

?eer ïk heb Seen dorst Eeerrik wil dansen.

(Hrj 3-oopt weg.)

pggl (sti1.) Hoe bleek! Zolets heb ik nog nooit gezien.

Ze keek a?,Ieen naar haar schoenen en haar schortje.Ze hing aan haar

uoeders rokken.ïk moet dat ueisje zien!

(lrte of wat jongens konen met een kruik bii ?eer staan. )

een .ionEen Een slok brandewi"jnr?eer?

-

een jongen Xen sl-okje maar.

?eer traat eens proeven.

een iongen I[u van niin kruik.
--
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?eer Nee.

gen .iongen Ochrdoe niet zo flauw.Ge trarapt ervan op!

?eer Een clruppel. (9*!g§!,.) ztit, ge bang van mij?

genjongen ïeclereen ls bang van u.

een ionsen ïn lunde hebt ge uw lnrnsten ook vertoond.Zílt ge

bang van cle smid?

SgsX (drinkt.) ft kan dr^rare door de lucht alJden op

wlltle paarclen!

(le bruitlegom kont aan zLJn noeders rokken trekken.)

I{ads Moën Moetlerrze wiL niet.

de moetler Wat ze wiL niet?

Mads Moën Ze wi1 niet.

§S_-ggeder- tdat dan?

&gs lioën De sleuteL ouclraaÍen.

de vader Ze zouilen u aan de ruif moeten vastbindenrgij os!

9e moeaer Gii sukkel!

(Ze wandelen weg.De bruidegom komt naar ?eer gelopen.)

MLds Moën Kunt gtj me niet biunenLatenrPeer? Doe uw best 8onE,.

Seqr Doe ze]',f uw best!
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(le bruiclegom druipt af .Peer drinlcb.Solvejg kout uit huls.)

een jongen Welrwllt ge niet neer clansenrPeer?

?eer Toch.

(fff j wil- naar Solve ig.Ze houclen hen tegen. )

een .iongen Ge looPt verkeercl.

?eer laat me cloor!

(Hl j naaH ,t-ct los.Drentelt om Solveig heen. )

§glvejig_ Zíit gii die jongen'die wilde dansen?

?eer Dat was ik a1 vergeten.

SolveJg Niet te langrzegt uoed.er.

?eer Moed,er? Zíit ge van gisteren?

§g}y$ig Ge uoot BiJ niet uitlachen.

Peer ZaL ík u doen draaien?

§glgig f.raat tne los !

!eer, Waarom?

Solueje Ge ztjt zo wild.É

Seer Een renclier 1s ook wLld a1s d'e zoner komt.

So]-veie ïk durf niet.

-
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Peer Waarom?

Sglflg-i.g Ge hebt gedronken.

(le bruittegom is terug. )

gads Moën Zeg ?eerrls het waar dat gii door de lucht kunt
rijden?

3ggË Ge zíit beschaamd oudat Ík er als een school-er uit
'zLe,

ivia_ès_Mo,ën Hebt gij een rnantel die onzichtbaar aaakt?

SolveiE fk mag niet.

?eer Van wie niet?

Sol-ve jg Het meest van mljn vacler .

Eeer Al-s de kLok twaaLf slaat vannachtrkom lk voor uw

bed staan.Ge hoort blazen en sissen en ge moet niet denken ilat het
de kat is.Dat ben ik! Ik tap uw bLoed af in een kom en uw zuster
eet ik oprmet huid en haar.ts llachts ben ik de weerv'rolfrmoet ge we-

ten.ïk biJt in uw kuiten en in uh, rug ... (ze huiLt.) Solveigrge
uoet dansen met uij !

§olverig Dat was slecht van u.

(ze 1oopt weg. )

Sads Moën Ge kri jgt een koe al-s ge udJ helpt.

(peer geeft heuo een harde kLap op zJ-in hoofd.Dan lopen ze wegrel-
Letwee.Er komt een hele troep van de d.ansplaats.)
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De meesten zija dronkenrclrulcte en lawaai.Solvejg en HeJ-ga komen

met hun ouders en nog wat gasten aan cle d'eur. )

§e kok Kalm'kalu!

Aslak
veld ruiuen!

Neerdat moet ult zlin.Peer Gynt of ik rnoet het

.gen uan laat ze uaar eens vechten.

gry 0f aLleen ruzie uaken clan kunnen we hem uitlachen.

De vuisten uoeten sprekenrwoortlen ziJn Iucht.

cle va§er van SoLveig
Beheers u tochrulens.

feJea Gaan ze heu slaanrmoecler?

.ggg_g3g, Ïfe jagen hem weg.

gg.-@ In ziJn gezLcht sPuwen!

4slaE We gaan het beest sLachten.

de moetler van Solvejg
Nu hoort ge hoe ze clie vent hler respelcteren.

(Aase kout in de verte aan met een stok. )

§ase Is Peer hierrniJn zoon.want nu krlJgt hlj slaag.Ïk
geef hem een ranmelingrdie hem zaL heugen.

As]-ak Voor zotn kerel 1s de stok veel te zacht.
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s,gE-ygouw, Aslak gaat hem aftroeven.

gg-Jgg Hem sLachten!

4sIak

43§e,
Aase nog.

4ex,

Aslak
gemzebok.

(Ze gaat voor AsLak staan.De bruid.egom komt harcl aangelopen. )

Madg Moën . WeL godal-leuachtig! Yaderrmoeder ... kom!

de vader l'Iat nu weer?

Ugds Moën Peer Gyntr?eer Gynt!

Aase Ze hebben hem doodges}agen.

4aÈp Uoen Peer Gynt ... Kiik claarrop cle berg!

(ïedereen kijH in de verterhoog. )

gry, Met de bruid!

(stroopt ziin mouwen on. ) ft maak hem af.

Probeer eens aLs ge durft.Tanden en nagels heeft

Die bandiet.

Hij klautert tegen de steiLste kanten op a1s een

scg§_goën Moederrhlj draagt ze geLljk een becr een zwljn!

lase ZLe clat go uw nek breekt.Pas oP!

cle boer van Haegstad
Die streek kost hem ziJn leven.
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AAee Ja.Over uljn Ilik!



twee

Peer beleeft wonderlijke avonturen in d.e bergen
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5. llefde

(len srnaL voetpail hoog boven in rt gebergte.Yroege ochtend.Peer
loopt haastig en boos het pad af.ïngrldrhalf gekLeed in bruids-
tolletrtracht heu biJ te houden.)

Peer Ga weg.

ïngrld (hull-end. ) waar naartoe?

Peer Waar ge wi1t.

ïnrrid Bedrleger.Xergt lokken en dan verstoten.

Seer Naar de duiveL met a1l-es ! Naar cle cluivel a1le vrou-
wenrbehalve één.

ïngrid Welke?

Peer GiJ niet.

ïngrÍd Wie dan?

lggr Ga weg! Ga uaar terug naar uw vader.

ïngrid Peerruijn liefste.

lger Hebt eii lang gouden haar? KiJkt gli bLozend naar
uw schortje? Houdt gij uw moetlers roklcen vast rzeg? Kunt gii zedlg
kijken en afslaan als ik iets vraag?

fnErld Ge zLJt nlet goed wiJs.

Peer Wordt het zondag aIs ik u bekiJk?
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fngrid Het wordt uw iloodral-s g6 weggaat! ïk geef u Haeg-

stacl.Ge krijgt geld en goeil en aanzien als ge miJ neeut.Ge hebt
mi j verl-el"cl !

Seer Gij wtlcle wel.

IBgIlg ïk was wanhopig.

e ïk was zat.

ïneri.d Het za1 u iluur te staan kouen.

Pqqt Het duurste is nog goedkoop.Naar de duiveL met

alles.Naar de duivel alLe vrouwen!

Jgg3lg sehal-ve één.

PEgr Ja behalve één!

(iÍfj loopt hard weg.Ze huil-t.)
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6. [wee vrouwen

(langs een bergmeer.De groncl rondom is week en tnoerassig.Sen
onr^reer komt op.Aaserwanhopigrroept en kijlrt naar alLe kanten in
tt roncl.Solvejg heeft uoeite ou haar bij te houden.Helga kout
een eind achter hen aan. )

Aase, A11es werlct tegen mt j uet boos geweLd.

Regen en bergen en onweersluchtt
Nevelsrcle hemel wiL hem doen verdwaLen.

Helga (roept. ) utets te zíen!

Sase Och mijn Peerrniin verloren lam.}'Iie had zoiets
kunnen denken.Hij die enkel kon zwetsen en liegen.Xn clapper zíln
met zíjr. moncl.Hij heeft nog nooit lets fatsoenliJk gedaan.MlJn

man was aan de drankrdie haalde overal- doll-e streken uit.nr lcrilam

artroe en gebrek.nn wij zaten thuis en h'e deden ons best om de

e]l-ende te vergeten.Het is hardruw lot onder ogen te zLen.HiJ uet
zíJn sprookJes van prlnsen en geesten! Wie had gedacht dat ze nog

in hem rondspookten? (ze sehrilct.ki,'ilct.) Wat was die schreeuw?

Eeu tro11 of een dwerg.?eer! Peer!

Eglgg ZLiri ziel is verlorenraijn hart is hard.

Aase Er is er geen een a1s hli I Hii kan op een bok door

de Lucht riJden.Niets ter wereltl dat hii nLet kan.Ze wilden niet
meekomen ou te zoekenrniemand.

ilgLea Ze kennen hem te goetl.

Aase Hli 1s te s1iu.
Zit hÍJ in tt moerasrdan trek ik hem eruit.
Is hLj behekstrtlan laat 1k heu belezen!
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(Ze slaat ou zich heen.[rekt zífn de haren uit het hoofd. )

So1ve.ig Vertel nog wat meer.

-
lase Van mijn zoon?

SolveiE Ja aIles.
d

aase Al-1es.Ge zou er tnoe van worden.

§g1ve,ís Gli ruoe van het vertellenrlk nlet van het luiste-
ren.

(Hetga giechelt. )
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7. Xen I§,,laaie slag

(tn ae Rondebergen. Zonsondergang.Jrlchtende sneeuwtoppen rondom.

Peer komt verward en ven'rilderd aangelopen. )

Pger. Het hel-e dorp zit uij achterna met gevíeren en

lcnuppels.Ge kunt de oude Haegstad voorop horen bruLlen.Ze willen
mijn vel! Dat is wat anders tlan vechten met de smid.nót is leven!

Ik voel ue zo sterk a1s een beer.

(Hij bl-ijft staan.KlJtr1rluistert.WriJft Ln ziin ogen.)

Eeer luchtkastel-en! ïk zie een luchtkasteel-rdaar.Met een

groterstralentle poort.Blj-jf staantzè8 ik.Maar het wijlct terug en

verdwi-jnt in tle bLauwe nevel-.ne berg gaat dieht.Het daast in mijn

hoofdrhet tolt in al-le kleuren van cle regenboog! Kiikrdaar ls de

gevel.Daar de punt van het dak.Een huis van steengruis en rotsen'

De cteur staat wiJd open.Alle rui-ten bl,inkenrer is feest in de grote

zaal.De riJke Jon Gynt viert feest.leve Jon Gynt! leve Jon Gynt!

Hii tlkt met ziJn ues tegen zíirrr gLas.Ze drinken op miirze roepen

mij.Peerrge zíit van grote afkomst en ge zult iets groot volbren-
gen!

(ni j 1-oopt rond.Molenwiekt met ziJn armen. )

peer Maar ik noet zwoegenrploeteren.Kniehoog in de uod-

der en de drek.Ïk wil- wegrmet de vogeJ-s Elee naar het Zuiden.Ïk wi1

mij wassen in ale scherpe wind.Qmhoogrdi spiegelen in het zot1-

licht.l{egrver over de bergenrover de zeeën.[ot ik a]'Ies vergeten

ben ... naar de he1 met a1 die flauwe leugens! JarkÍik ulaar raei-s-

jes daar benetlen.KiJk 1paar naar ?eerrwacht tot hij valt!

(Ufj rent vooruit glaar loopt met ziin neus tegen een rotsblok'
VaLt en bIijft liggen. )
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B. Xen koningsclochter

(mn berghelling met groterruisencle l-oofbomen.Stemen blinken
door het loof heenrvogels zingen Ín cle toppen.Een lrrouw in het
groen krutpt op hanclen en voeten over de heLling.Ziet Peer en
komt dlchterbi J . Ze beenuffelt hem, Lilcb heu.ÏÍalcker. )

§g--GrgEgg ZLJï giJ een koningszoon?

Peer (vervonderd. ) Ja.

dg._Groenq Ik ben cle clochter van cle TroLLenkoning.

Sger }at kout prachtÍg uit.

cle Grgene Kent ge Bi jn vader? Konlng Troll-rheet hi j.

Peer Kent gij uijn uoeder? Ze heet koningin Aase.

§S_Grgggg, A1s miJn vader loraad isrdan spLijten ile bergen.

Peer A1s mijn uoed.er huiltrdan spuwen ze vuur.

§g_Groeng. Mijn vader kan de woLken pal<ken.

?eer Mijn moeder kan een rivier uitdrinken.

de Groene Hebt gfj geen anclere kleren dan die?

Peer Ge zou mijn zondagskostuum moeten zien!

§S_-Crg,eng, ïk I-oop cloor cle week ook in goucl en zl Jde.

lg-gX Ge wiIt zeggen: in zak en as.
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gg__qlgggg Xr is een ding dat ge moet onthouclenrals ge tnee-

gaat naar het kasteel van uijn vacler.Bij onsrTrollenrheeft aLl-es

twee kanten.

Peer Dat ls blJ ons ook.

dle, Groene Zwart 1s wlt en grof is fijn!

Sqer Kleln is groot en vuil is rein!

cle Gtoene Binnen in cle Rontlebergen 1s het kasteel van uijn

Dat van uijn moeder is groterrvoor zover ik kan

zj-en.

cle Groene ïk zler?eerrdat we biJ nekaar passen.

?eer AIs tt becn blj cle broekrals de kan biJ het haar.

de Groene (roept.) SruidspaardjerbruidspaardJe! Kom dan'niJn
paard je !

(len reusachtig groot varken kout aangelopen met een touw al-s

tuig en een oucle zak aIs zaclel.?eer springt er met een zwaai op

en zet de Groene voor zich. )

3ge:, Aan tt paardetuig kent ge de grote heren!

(Hij zweept het varkenrdat wegclraaft.)
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9. Trouwen

(le koningshal blJ de Trollen.Grote bijeenkomst van Hoftrollen,
Aartlmannetjes en Kobolden.De Koning op een troon uet kroon en
scepter.Zíjn kinderen en naaste bLoedverwanten aan zijn beide zíi-
den.Peer staat voor hen.Grote beroering in de zaa;-,.)

§g_gfgEen Slacht hen! Slacht hem! Een mens heeft het mooiste
Trollenmeisje verLeicl! Slacht hen!

kleine Troll- laag ik zijn vinger afsniJden?

kleine TroLl }iag ik aar. zíjn haar trekken?

Trollenmeisie laat talj ln zlJn billen bijten!

ggg-heks, (met een schulmspaan. ) wordt er pekeJ-vLees van hem

gernaakt?

een heks (met een slachtmes. ) Moet 1k hero aan tt spit bra-
den of 1n de pan Laten sudcleren?

§e-Eggiëg ïis in uw bl-oed!

(nf j wenh zLjn getrouwen.Het worclt stiL.)

§g_Koning De laatste jaren is het achteruit gegaan met ot1s.

Bergaf ! In een beet je huLp l§rnnen we gebruiken.Daarbi j: dit Jong-
uens schijnt zoncler gebreken.Sterk gebouwd ookrzo:r-er lk kan zíen.
Hij heeft uaar één hoofclrnatuurlijk.Maar ochrmijn dochter heeft er
ook uaar één en TroLlen met drie zijn uit d,e mode.Zelfs met twee

ziet ge nog tnaar zelden.nn dan zíir- dÍe hoofden uaar zo-za. (!rg
?eer.) DusrgiJ wlLt mijn dochter hebben?

?eer Uw cloehter en uw ri jk aIs bruidsschat.
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ben.

Peer
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Ie helft krfjgt ge rur.De and,ere heLft a1s ik dood

Dat is genoeg.

de Koning Maar gÍj moet ook iets bel-oven.ÀIs ge uw bel-ofte
breelrt is all-es verloren! Dan kout ge hier noolt tneer levend van-
claan.Eerst dat ge nooit tneer oukijkt naar wat er buiten cle grenzen

van het TroLlenrijk ligt.Ge uoet cle dag schuwen en nooit tneer een

poot uitstekenralles wat licht is miJden.

Seer A1s ge lolJ uuar Konlng maakf !

ogÈe_IXg11 Nu eens zien of ge met uw wijsheidstand de raad-
selnoot van ile Koning kunt kraken.

ag__E9E!49 Wat 1s het verschil tussen Tro1l en mens?

?eer Er is geen verschj"l.De grote Trol-len bijtenrde
kleine Trollen krijten.Gelijk de ïlenseni ze doen wat ze kunnen.

de_Koning Zeer waar! ÏIe liJken op elkaar als de ene dag op

de andere.Ak zal- u het verschil verklaren.Sij de urensenrln het zorl-

licht rluldt het: rrMens,wees uzelf !ft Hierrbinnen bi j on§: rfTro11,

wees uzelf ... genoeglrt

gude TLgt] Segrijpt ge de diepere zLn?

?eer Het komt tue nogal duister voor.

gs_Eoni§ trGenoegtt 
, ui Jn zoott.Dat machtige , prachtige woorci

moet voortaan uw liJfspreuk worden.

(Hij wenkt.Twee Kabouters met varkenskoppenrwitte slaapmutsen enz.

brengen voedsel en clrank. )
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d_e Koning Ge moet ook onze huiskost leren waarderen.De koe

legt de vlaaienrcle os tapt het bler.ÏIet is thuls genaaktrzuur en

zoet,

?eer De duivel haLe uw huLsnanskost.Aan dat drankJe wen

ik niet !

§S_Koning De beker i.s van goud.Wie ervan drinlcb heeft de

gunst van mijn tlochter.

?eer Misschien f-iJ1rb het bier op de duur minder zuur.Ge

moet het aIleen gewoon worclen.

de Koning (wgnlrb. ) Kamerheerrblncl hem ui jn zondagse staart
aan.

Peer Een staartrwat denlct gij wel.Dat gaat te ver! Een

tuens is geen d,ier.

cle Koning }liJn clochter opvrijen in uw bloot achtersterdat
staat nLet.Ge lorÍJgt er een helgeLe strik ronclrclat is hier de

hoogste eer.

?eer Xen mens is utaar een zucht en vrennen doet aLLes t

(peer krljgt een staart.Applaus rrumoer. )

de Kgning Speelmeisje,Laat de [ro1]-en]rarp k1-inken! Dansmeisie,

cloe iie TroLlendans ... Nu ziet gerPrins ?eerrhoe wlJ Troll-en ons

amuseren !

(spel- en dans. )

oude TroLl- WeJ-rwat zj.et ge?



Peer
hoeven
broek!

-Èg-Grg,ene

Peer

de TrolLen

13
(proest het uit. ) len belLekoe tolclrelt met haar

op de kattedarnen.En een big típpelt rond in een lorie-

(die danst.) rs dat het loon voor otaze dans?

ZLjt gij het? Het was een grapjerniet }§^,aad bedoeld.

Verslind hem! Slacht heu! Vreet hem op!

de Koning ïis in uw bloed.Bedenkrhij heeft mensenzinnen.En gij,
Prins ?eerrhebt nodig een kuur voor uw hardneklcige mensennatuur!

Peer ÏIat gaat ge tloen?

(Iegt scherpe instrumenten op tafeL. ) ïn uw linker-dg-Koning
oog geef ik een sneetje.Dan kijH ge scheel.Al wat ge ziot Lijkt
gaaf en mooi.En uw rechter kijkglasrsnljd ik uit.Ge zult haar
prachtig vindenruw bruicl.Hier zíet ge niJn instruuenten!

Peer En wanneer geneest het weer?

cle Koning Nooi.t! Wees verstandigrPrlns Peer.Yeel verdriet in
uw leven blijft u bespaard.Ge hebt aanl-eg voor TrolL.Hlj doet al
taneliJk Troll-achtigrnietwaar? En ge wilt toch [ro]-L word,en?

Seer Jazekerrtlat wi1 ik.Voor een bruicl en een koninkriJk
i.s geen moeite uij teveel.Maar al1es heeft z:.jn grenzen! ïk wi1
een staart dragen.ïk wLL koeievlaaien eten en ossebier drinken.
Noolt tueer licht zíe:n en geen hand treer uitsteken.ivlaar mljn ogen,
die houd lk.

Èe Konins Nu wortl ik nijdie! lieet gij we1 wj.e ik ben? nerst
vergrlJpt ge u aan mijn clochterrhier . ..
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?eer Dat ls gelogen.

ge KonlgË Ge moet haar toch trouwen.

Peer ïílLt ge zeggen?

de Koning Durft ge ontkennen,clat ge haar begeerde en achter-
--
na 3-iep?

Eggr (flu!t.) Ja dat! Geliik biJ de andere meisies.

gcJonigg Hier is dat hetzelfcle.Sii ons telt ook wat ge

tlenlctrniet alleen wat ge vasthouclt.

ge Groeng, Ge wordt vaderrPeer.Yoor het eincl van het jaar!

?eer }oe openrlk wi1 hLer weg!

d,eKoningGehijgtuwJonglneenbok]cevelthuisgestuuril.

?eer Was ik naar wakkex.

de Konine Ïn het konirrkllJk paleis !

peer stuur het naar naar de parochie.Ïk ben geen Prins

en ook niet rijk.En hoe ge Bii ook meet of weegtrge zu?-t er nlets

bij winnen als ge mlj vasthouclt.

(le Groene valt flauw en wordt door Trollenmeisjes weggebracht.)

cleKoninEKwakziJnkoptotmoestegenderotswand.,kinderen!

}lggne Trol1 }logen we eerst kat en muis met hem spelen? Hen bij-
ten en in het nauw jagen.
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de Koning ïk ga slapenrgoeienacht !

(Uf 3 verdwi. Jnt , geeuwend . )

Eeer laat losrduivelstuig!

klefne__Trq!! ÀarduannetJesrTro3-I-en en Kobo1den.3ljt hen ln zljn
achterste ! Sljt rbijt rbijt !

klgllre [ro11 Al]-e spleten dicht.

SeeI . Au! Au!

oude Trol1 Wat hebben clle klelntjes plezier.

Eeer Mijn koninkriJk voor een ratterrhol.

llging__lfgU Verscheur heurverslind hemrvreet heu op!

3gg3 Die ouwe waa een beest uaar de Jongen z,{in erger.
Was lk naar een uuis!

}!gtgg_gro!! SLult de kring! Stuit de krlng!

Peer Was ik uaar een ]-uis!

§}SéEg._g,3g!! We krabben zíJn ogen uit.Krabbenrkrabben!

!ger, (onder cle ÏgolLen.) Uefprmoeder! ïk sterf .

(le nat stort inral].es verzinkt.)
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1 0. De Kroume

- (Stitaonker.?eer slaat en houwt ou zich heen met een grote tak. )

Peer Antwoordrwie aíit ge?

een Stem Ik ze1f.

PSgË, Uit uiJn weg!

de [tem lvtraak een oumegrPeer.Er is plaats genoeg.

(?eer wi1 door op een andere pLek maar wordt gestuit. )

lgsr Wle aJ.it ge?

de §teq ïk zelf.Kunt gii dat ook zeggen?

Eeer ïk kan zeggen wat ik wil-.En unljn zwaard kan raken.
Pas xoaar oBrhola hee! Daar suist het neer.SauJ. versLoeg er honderilt

Peer tluizend. (g@[,.) wfe zLJt ge?

gg,-§ten- ïk zelf .

peer Hou dj.e clomae praat voor u.Dat wi1 niets zeggen!

ÏIat z.{jt ge?

dg_SLes De grote Kroume.

Eg,er, Eerst was het raadsel zwartrnu lijlct het grljs.
Utt miJn wegrKromme!

§g Stem Maak een oulwegrPeer.

Eger Rechtdoorrrechtdoor! (slaat.) gfi valt. (wlL voor-



uit Baar stoot we-e-Lop teeenstand.) Uotro ,zji:-"= ,'"1r,

Èe Steu Er'1s unar één KrormerPeer! De Krouue dLe een slag
kreeg en toch niet gewoncl is.De Kromme die clood, neenralt en toch
l-eeft.

tger (gooit cle tak weg.) tmjn wapen is behekst roaar lk
heb nog vuisten!

de Stem Ja! Gebuirk uw vuisten Etaar.Uw Liif .HihirPeerrdan
bereikt ge de top.

Eggf Heen en terugrhet is even lang.Er ult of er inrhet
is even breed.Daar 1s hiJ.En claarroveral rond mij.En a1s ik uit de

kring staprsta ik erin.Zag uw naanr.laat u zíer.! Wat z:.it ge?

de Stem De Kromme!

lger Niet doodrniet Levencl.Een nevel.Een damp.Geen ge-

staLterontastbaar.Sla van u af!

de Stem De Kromme slaat nlet.

leer Vechtrge moet.

de Stem De K:romme wint zoncler vechten.

3g.g ï{i i snurlcb ! Kromue !

de Stem l,Iat?

Peer Gebruik geweld.

§e Stem De Kromme wint al1es uet zachtheld.
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lger Was er maar iets om tegen te vechten. (tiit ztcfr
1n armen en hanclen.) Klauwen in vleesrverscheurende tanden.ïk wil
een clruppel van mijn eigen bloed zien.

(tten hoort de vleugelslag van grote vogels. )

ggJggglg Kromue , komt hi i ?

de Stem Voet voor voet.

§e Voeels Zustersrzustere in de verte! Ilierheen.

de Stem Hi j wankel-t.

§e Yoeels Krommerhii vaLt.

Feer (roept.) Zo gekocht is het leven te'duur!

èe Stem GrijP heurgriip hem!
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11. Zusters

(Zonsopgang.In het gebergte voor Aasets berghut.De deur is geslo-
tenralles stil en Leeg.Peer f-igt te slapen tegen de buitenmuur van
de hut.Hij ontwaalctrkijkt rond met een tragerslaperige bllk.Spuwt.)

B Godrik wou dat ik een zoute haring had!

(tteLga komt aan met een utand voL etenswaren. )

SSgr Ha uoederskindje ! Wat zoekt gii hier?

Helga Het is SoLvejg.

Peer Waar is die?

Helga (fnikt.) Hier achter de hut staat ze,

Solveig (verstopt.) lfs ge hier komtrgtr ik Lopen!

Peer ZLjt ge bang dat ik u'rzaI paklcen?

Solveje Schaam u.

?eer ïk heb vannacht met de Trol-l-enprlnses gevrÍ jd.

(Solvejg loopt haril weg.)

Eglg3 Ze Loopt weg.lÍacht 
'wacht 

!

(Peer houdt haar bij een arm vast.)

?eef Kijk eens wat ik in uijn zak heb.Een zil-veren knoop.

Zegrdle is voor u.Ioe een goecl woord voor eii.
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gglgg [oe,]-aat me gaan.

Sggg Hier! Voor urzeg ik.

He1ga laat me los! llaar is eten voor u.

&,er A1s ge niet r godvertlomme !

Eglgg laat ue 1os ! ïk ben bang.

Ig9I (1aat haar los.stj.L.) rt wif zeggen: rrraag dat ze

trij niet vergeet.

(Helga loopt hard weg. )



drie

Peer gaat op reis
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12, Miserie

(Ben kamer in Aasets huis.À1Les is 1n wanorderkisten staan open.

Daagse kl-eren liggen uitgespreid in het rond.Een kat op het bed.

Aase en de buurrrcouw druk bezig met biJ elkaar pakken en oprui-
men.Buiten rammeLt een kar over de weg. )

Kari Ze brengen het laatste naar Haegstacl.

4ggg, Het wordt tiid dat ze mii ook in een kist buiten-
clragen.HoeveeL moet een men§ f-ijden en vertluren? God zil nli ge-

nadig! Het hele huis is leeg.Wat de boer van Haegstad liet staan'

nam cle deurruaarcler mee.De kleren van uw liif.'t Ïs sehande een

tnens zo behandelen.

@Gemoogttotaanuwdoodhierinhuisbl-iJven.

$ase Jarde kat en ikrwij hijgen genaclebroocl!

§€I Het is al-LernaaL ?eer ziin schuLcl.

Aase Och gij lcwezeL! ïngrid is toch heelhuids thuÍsge-
komen? De dulvel dat 1s cle schuldige.Hii en nieurand anclers.Die

heeft uiJn arme Peer zover gebracht.

Earf Dan moet ge heu de domlnee sturen.

ac§g Ik ben zijn moeder.Ïk moet helpen aLs niemand an-

tlers iets cloet.Hierrdie vest uag hij hebben.Xn de pel-s stop ik
w6g.

ggEi Dat mag niet.ze zíin streng bij het gerechtrmoeder

Aase !

Aase trfaar l-iggon cle kousen?
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§ari Bii de andere rommel-.

Agse, (zoeicb in een kist.) ri;r Kari rzíin oude gietLepel.
Daar heeft hij vroeger Eee gespeeld: Ïrropengieten en suelten en

stempel-en.Hier zijn de kousen. ( )

Daar is wat stopwerk aan!

Kari Twee wol1en hemilenrdS"e zijn ze Yergeten.

Aase leg ae;opzij.Het zijne is z,o dun.

(ze gaat zitten stoppen op een kist.)

$ase. À1s dat gedaan isrga ik naar bed.Ïk voel me zo zwak

en ziek en benauwd.
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17. VogelvriJ

(liep in het piJnbos.Bij een schrale hut uit plankenrboven de

deur een rencliergewei.Grauw herfstweerrsneeuwval.Peer halct in
hemdsmouwen een grote den om met kromme takken. )

3eer (verbeten. ) Vogelvrii zíit ge ! ïn tt bos gejaagd
en vogelvrij.Ge hebt geen moeder tueer otn uw eten te brengen of de

tafel te dekken.Als ge rvil-t etenrhaal u clan iets rauw uit bos of
beek.Zoek wat rijshout en steek er de brand in.Maak zelf iets
klaarrventjervooruit! Ïiilt ge warme klerenrvang dan een rendier en

stroop het.l,iilt ge een huis bouwenrhak stenen uit de rots .Gl j moet

cle balken zagen en ze dragen op uvt rug.

(le bijl zalct.Iiij staart voor zjoh uit.)

Peer Ge zíjt taairouwe rrj.endrniaaï ge moet eraan.

(ttatct voort.Hi j zweet. )

Eggg Het zal schoon worclen.Een hoge toren met een vlag
op.En op de gevelrvan hout gesnetlenreen zeemeermin uet een vi-s-
staart in plaats van benen.Sen koperen sLot en ruiten van glas.De
meïlsen zulIen vragen wat daar zo schittertrver weg in de bergen!

(riij rust weer.W:tst het zweet varr zíJn voorhoofcl.)

Peer Een boom omhakken is zwaar werk.Maar ge moet zot
zirjn om er nog biJ te staan ilromen.Een dak van schors beschut ook

tegen wincl en vorgt.

(So1-vejg komt op sneeuwschoenen over cle heicle.Ze heeft een hoofd-
doek om en een buntlel in cte hand. )

Solve,ig God %egerL uw werk.
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(leer schrilrb.laat de biJl vaLlen. )

Solvejg Ik ben gekomen omdat ge mii riep.Ge moet Edi niet
wegsturen.De wlnd heeft uw boodschap gebracht.Yeel droeve nachten

en lege dagen hebben mij gezegilrdat ik moest konen.Ïk kon niet
meer lachen of schreien.ïk heb van u gedroomd.

Solve ie
der meer.GiJ

Peer En uw vader en moecler?

ïk heb in heel de wlJde wereld geen vader of uoe-
moet alles zíin voor Bii.Miin thuis en uÍjn fauilie.

Ig r$eet ge dat ik vogellrrij ben en bulten het bos Eag

doodgeschoten worclen door wie nii zíet?

Solve ig 0p sneeuwschoenen lieP ik.Ïk
en als ze vroegen waar gaat ge heen rzei ik:
koelrhierboven zijt ge vrii om te ademen en

heb de weg germaagcl

naar huis.De wind 1s

cle bouen zi.ngen.

Peer tt fs hier arm en kaal.Komt ge voor altiJd?

§glve-iË Er is geen weg terug voor Eii.

(Peer neemt haar oprdraagt haar naale de hut.)

3s-er solvejgrge zíit zo bleek.Zo Ilcht en teerreen
pluimpje.A1s Ík u draag word ik noolt moe.ïk heb naar u verlan8dr

nachten en dagen.ïk heb getimmerd en gebouwd.Xen kasteel- moet het

wortlenrga binnen.Ïk zal brandhout halenrge moet geen kou lijden.

(rii5 laat haar binnen in de hut. )

Peer Mijn koningskind! Gevonclen en gewonn'en.

Nu met de bouw van het kasteel begonnen!
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(Hfj Bakt de biJ1rwll weg.Dan komt een oudachtige vrouví j.n een

gescheurde groene rok uit het kreupelhout.Een Ie1ljke jongen uet
een bierfles in cle handrhlnkt haar achterna.Iïoudt zíeh vast aan

haar rok. )

de Gioene Goeie avondr?eer losbol!

SSSr Wat is datrwie?

d_e Groene Xen oude kennlsrPeer.lrÍijn huis staat dichtbij;víe
zíJrr buren.

geer, ïk weet niet.

de Groene TerwlJl giJ uw huis bouwderwerd het nijne gebouwd.

?ee;q fk moet weg.

de Groene Gelijk alttjd.ïk kom u achternàrge raalsL Eii niet
meer l§^tiJt.

Peer Wat cluj.vel is dat voor Praat?

§e Groene ZIit ge uw beloften vergeten? Xn de avondrbii miJn

vader thuisrin de bergen?

?ger ïk ben vergeten wat ik noolt heb geweten.

de_§fqgng. (tesen de jgngen.) laat uw vatler eens drinkenrik
geloof dat hij dorst heeft.

PeeE Vader? ZíJt ge zot.

de Groene Ge herkent het beest aan zíJn vel.Hebt ge geen

ogen? Zíjrr poot is even Lam als gii helemaal.Hii is hard gegroeid.
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Toen ik hem op de wereld zetteri.n cle herfstrtrok de dul-vel uijn
rug krom.Daar wordt ge niet mooi-er Ya1I.

Sger Gij leliJke heks,ik sla u de koP ln!

de Groene Ik kon hier j.edere dag terug.Ïk kljk'rdoor de kie-
ren tussen de plarrkenrof cloor het sleutelgat,IIoe.ge daar zitrglJ
en dat schoon kind ciaarbinnen.fk kom bitr u zLttenrals ge rmijtt
en 1k vraag mi jn tteel- .Zíi en ikrbeurt om beurt.

Peer Gij heLse nachtmerrie!

§e Groene Vaarv,rel, jonget ielief ! GiJ , duivelskind 'wi.lt 
ge bf i

uw vader blijven?

cle jongen Ik snij hem in stukken uet een bijl.Binnenkort!
(srluwt. ) Wacht uearrwacht Elaar.

§e Groene (kust heu. ) Ocfr giJ sLimmerik.Ge maakt uw vader nog

bgschaamd.

(Ze verdwiJnt in het kreupelhout met de jongenrclie Peer de bier-
fles nog nagooit. )

Peer Solvejgrmijn parel.Zo zuiver, zo rein.

gg_Grggne. (van ver.) ,faiarzei de duivelrde onschuld' nsoet lii-
cienrtoen zijn vader zat was en zijn moeder hem s1oeg.

§g1ve.:9, Peer ! Peer !

?eer f t ïs hier donkerrÍ.k moet nog hout halen.Wacht op

mij !



+7
(ufj rent het bos in.Solvejg komt na een tijd j.n de deur staan.
Ki jlrt rond in het donker. )

solvejs (stil-.) 31ijf niet te lang weg.
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14. De henel

(oe frut van Aase.Avond.Een rijshoutvuur brandt in de haard en

verU.cht de kamer.De kat op een stoel aan de voet van het bed.
Àase ligt te bedrtast onrustig met de hanclen over de dekens.)

Aase Godlieveheerrkomt hij nog terug? Het duurt a1 zo-
lang en ik uoet nog zoveel zeggen.ïk heb niet veeL tijd.llie had
dat gedaeht.Misschien ben ik te streng voor hem geweest.

?eer (kruipt door het venster binnen.) Goeie avond!

GodLieveheerrmijn jongen.MS.jn Peer! HLer moet ge

loopt in uw ongelukrin uw dooil.

ïk uoest komen.

Buurvrouw Kari zal staan kiJken.Och peerrhet loopt

Aase

op zijn ei.nde.Het duurt niet Lang meer met Ei j.

Uw handen en voeten zj-jr- koud.

AIs ge zLet dat mtJn ogen brekenrdruk ze dan zacht-
jes dicht.En dan uoet ge voox een kist zorgenreen mooie kist.

Peer )aar is nog tijd genoeg voor.

$ase De kat doet ts nachts ook aI zo raar.Ge weet wat
dat w11 zeggen.Ze vortellen in het dorprtlat er een ueisje is dat
naar de bergen ...

niet komen.Ge

Peer

Aase

Seer

Aase

Seer

Aase

Hoe gaat het met Mads-Moën.En met AsLak de snid?

in mljn ïugrvan die harde p1ank.ïk heb zotrt pijn



+9

Eg,er Strek u uit.Het bed is te kort.Dat is mijn bed'
waar ik aIs jongen in sliep.

Aase Het is al-les wat ze uiJ gelaten hebben.Zo zijn de

Illensen.

Weet ge nog.Ge zat rs avonds aan het voeteneind.
Ge delcte m"i j warm toe en ge zor.g liedies.

Aase ALs uw vader aan rt boemelen was.Ïfe retlen met de

slede..Het deken was cle pel-s en de grond een bevroren fjord.

Peer Met wiLde paarclen.

We leenden cle kat van Kari en we zetten ze op een

stoelrvan voor,

peer Naar tt sLot van de E13an in het westenrnaar tt
oostersl-ot van de zon.Naar tt Soria-Moria slot ging hetrhopla-hei!
B1ljf onder de dekensrik zal aan ft voeteneincl zltten.

Aase Haal Liever de biibeL uit het kastje.Ik ben zo on-

rustig en tnoe.

lger ïn tt slot van sorj-a-Moriargeven cle koning en de

koningln een groot feest.Rust maar ui-t in de warme slede.Ïk rijd
er u weI heen.

Aase

lase

Peer

Maar Peerliefrben ik uitgenodigd?

Natuurl-ijk zi jn we uitgenocligd.

(Hlj gooit een touw ou de stoel waar de kat op l-igtrneerot eeÏl

stok in de hand en gaat op het voeteneinde van het bed zitten. )
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?eqr Hop ZwarlJel Zeg uoederrhebt ge rt niet te koud?
À1s Grane draaftrvoelt ge de wind sniJden.

4ase r,fat hoor ik daar luidenrlieve Peer?

?gqr De bellen en het zilvertuig.

&§g Srrr ! Het klinlrt zo hol .

Sggg 1,{e ri jden over de f jord.

Aase Ik ben bang.Wat is dat ruisen en kreunenrzo won-
derlijk wild?

3e6,L Dat zijn de toppen van de bomenrnoeder.Yan het den-
nebos.

Aase Wat schittert en blinkt daar ginder? hraar komt dat
schiJnsel vandaan?

Peer Yan tt s1ot.Al1e ruiten glinsteren.Hoort ge hoe ze

d,ansen?

Àase fk hoor het.

PeqI Sint Petrus staat bulten aan cle poort.Hi j wenlrt ons-

en buigt.HiJ schenlrt wi jn in.

}ag,g. Heeft hij ook koekjes?

Peer Een hele berg.

Aase Och ?eerrwaar gij trlj arne zieL toch heenvoert.

Seer Huu hoprr€p je dan toch ZwartJe!



Aase

Peer

Agse,

Peer

5i
Zeg PeerlÍef ,ge neemt toch tle goede weg?

Hier kunt ge ni-et verdwalen.

nat slingerenrdat maakt me zo raar en moe.

lnle zíjn er bijnarik zi.e het slot a1.

ïk doe mi jn ogen clicht.

Vooruit dan GranermiJn clraver!
" fn rt slot is er groot gedrang,
Xen menigte staat voor de poort.
OpzlJ voor Peer Gynt en zíJn moeder!
Sint Petrus verspert ons de weg.
Mag moeder niet binnengaan, zegt ge?

Ge zult lang moeten zoekenrgeloof ik
Voor ge vindt nog zo eerl-i jk een zj.e1.
Over mij wordt maar best niet gesproken!
ïk kan omkeren aIs het moet.
Een glaasje dat neen lk in dank aan
En anders dan ga ík zo weg.
tk lIeb verzonnen evenveel leugens
AIs cle dulvel die preken ging.
Voor een kip moeder uitgescholden
lÍant ze kakelt weleens te veel.
Ilaar haar moet u achten en eren
En Eien dat ze 't goed bii u heeft.
Ien betere komt hler nooit meer!

Yan waar ook,in deze tiid?
Ahardaar is God de Vader!
Sint Petrus,nu krijg je er van langs ...
(met diepe stem. )
ffHou toch op met al dat gezeurrPi.et!
Moeder Aaserdie heeft vrii entree.rt

Àase

Peer
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(Hf5 lacht.KiJkt naar haar oE.)

?eer Ploederrwat scheelt er? Ge moet niet zo liggen sta-
ren.i{oecler, ik ben het .?eer !

(letast voorzichtig haar voorhoofcl en handen.Gooit het touw weg.)

gger Gii larnt uitrustenr$rane.De reis is volbracht.

(Uf; drukt Aasets ogen dicht en buigt over haar heen.Kust haar.)

Sggr Yoor uw heel leven.Omdat ge trii hebt geslagen en

voor mij gezorgd.

(Buurvrouw Kari komt binnen.Haar mond valt open aLs ze Peer ziet.)

gari Gi j ziit :net.ze za1 b1i i zíirl,ze slaapt zo vast.
f,ieve Heor !

lg-er Sti1. Ze is dood.

(Kari huilt bij het Liik.?eer I-oopt door de kamer.Dan bllift hii
bij het bed staan. )

Eegr laat haar uet a1l-e eer begraven.Ik uoet zien dat ik
hier vandaan kom.

Hf Gaat ge ver weg?

!ger, Tot aan de zee.

EgEl Zo ver?

Peer .En nog veel- verder!



vl-er

Yerre landen
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1 . ïkrikrlk

(Aan de zuid,westkust van Maroklro.Xen palmbos.Geclelrte tafel, zonne-
tent en biezenmatten.DÍeper oniler de bomen hanguattea.Sulten op

zee ligt een stoouJacht uet Noorse en Auoerikaanse vlaggen,Aan het
strancl eea sloep.Het gaat tegen zonsonclergang.
?eer Gyntreen knappe heer van mltlclelbare leeftijd in elegant reis-
toiletreen gouden lorgnet op de borst hangendrpreslileert de tafeL
als gastheer.Mister CottonrMonsieur 3a11on en Herr von Eberkopf
zijn Julst klaar met eten. )

Gynt Drink heren! De Bens is geuaaH om te genÍeten.I'r
staat geschreven: weg ls weg en dood ls dood.Wat uag lk aanble-
clen?

v. Eberkopf Gynt ru is een prachtgastheer.He:srorragencl !

Gvnt
steward.

Iie eer ileel ik dan met mijn geldrmi-jn kok en miin

§otton We13.rik clrink op rt heiL van a1le vier.

3a11on Monsieurru heeft een go0.treen ton
Zoals men zeLden zLet.
Zoiets van leven nen gargonrt

Je ne sais quoirik weet het nLet.

v. Eberkopf Een glans van vriJe geestesontwikkellngreen waas

van wereldburgerschap ongeeft u.U is cloor geen vooroorclelen ge-

bondenraangestoken cloor hogere verllchtlng.Een oer-natuur !

gE!. Dat kout cloordat lk niet getrouwcl ben.JarulJne
herenrdat is zo klaar a1s water.ÏÍat moet een Earr zíJn? Kort gezegil:

zíc}rze1.f .Geen pakezel voor rt weI en wee van anileroll.
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gj--Ehgxko21[ Heeft ilat voor-zLch en op-zlchzelf leven u veel
uoelte gekost?

ggg!, Yroeger Ja.Eén keer ben lk biJna in de va1 goloperl.

De ilame van uiJn keus ïras van vorsteliJken bloede.

3a11on Adel-Ii jk gesPuis !

Gynt Voyons.toen nijn schoonvacler elsterdat ik van naam

en stand zou verantieren en niJ in de acleletand wilde verheffent
hoogst onkiesrcleecl lk afstancl van de ionge bruicl.

v. nberkopf Uw Levensinzicht naakt van u een denker.Het verheft
u.En u is nooit stutlent geweest?

grE!, ïk benrzoals j-k u aI zeLrge$Joomreg autodidalcb.

Cgtton }at Ís Praktisch.

ggg3 Beilenkrlleve rrrienclen.Hoe ben ik claar ln het westen

aangekouen? Met rode wangen en lege hanclen.nen aru Bensrik heb moe-

ten zwoegeu voor nijn dagellJks broocl.GeLoof mervaak viel het Ine

zwaar.Maar het leven ls veel- waarclrvrienclen.En cle dood rzegi menris

bitter.tr'ortuna u,as ue gunstig en zelf was ik flink.Het glng en het
ging alsuaar beter.[ien jaar later noeuden de uensen nij: de K:roe-

sus van Charlestown.MlJn naam vloog van stad tot stad.Miin rederiJ
had het geLuk aan boord.

ggj,ton Tel1 tre rvíaar deed u in?

Gy4t ïmport-export.Yooral negersrnaar de staat Carolina'
En afgodsbeel-den naar China.

Sg11on Fi clonc !
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v. lberkop=[ Potztausend Gynt.

Gynt U vlndt dat uiJn handel de grenzen' van het toe-
laatbare overschrijdtrnietwaar? Ik voncl dat zelf ook vaakrte ver
gaan was me steeds onaangenaau.Maar aLs aen er één keer mee be-
gonnen isris opgeven moellijk.Zeker Ln zorn grote onderneuingrwaar
ctuizend anderen mee geuoeid zíjw.ïk geef toerik heb altiJd gedaoht

aan wat men noeut cle konselcwentles.Ook werd ik al wat ouclerrïk
begon de vlJftÍg te nacleren en uiJn haar wercl zachtjesaan griis.
Mijn voorspoecl nam steeds toe uaar de getlachte wercl me pijnliJk.Wie
weet hoe gauw het uur van tle gerechtigheid slaatrclat 6s lskken
schej.dt van dq laumeren.Ilat nu? De vaart op Chiua staken glng on-
mogeliJk.ïk voncl toch een uitweg.Ïk begon met wat anders op het-
zeLfde land.In tt voorjaaï exporteercle 1k goilenrin tt naJaar
kLaarde ik priesters uit.Met a1les erop en eraan a1s kousenrbijbels,
run en rÍJst.

Sotton

Ba11on

v. Eberkopf

/1rrn*

die ik
gerend

Cotton

En met profijt.

Svlcleuuent .

Selbstverstànd]-ich.

(glimlachtr-) 7,e vlerkten onver6oËÍd.rtroor iedere god

verkocht rwerd een koeli-e gedoopt.Ilet werkte dus nautrali-
t EIke god dÍe ik kolporteerde hield een priester i"n bedwang.

En de Afrikaanse waar?

gg! Ook daar triomfeerde d,e moraal .Tk zag in dat het
geen geschi"kt bedrijf meer was voor Íemand op mijn leefti-id.0n ne

sait jamais.Ie piraterijrhet risiko van wind en weer en de pro-
testen van een )-eger filantropen gaven de doorslag.Ïk dachtrkou
Peterrreef d.e zeilen en zie wat je nog goed kunt maken.Ïk kocht
wat land in het Zuiden en behield het laatste cargo tnen§env1ees.
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5iua kyaliteit ! Ze tierdenrwerclen rond. en vet.Voor hen en voor
Eij was het een lust.Zoncler grootspraakrik was een vader voor hen

en dat bracht goeile rente op.ïk bouwcle seholen ou het peil van de

deugd niet oncler temperatuur te laten zaldcen.En nu heb j-k me d.aar

geheel ult teruggetroklcen.ïk heb de plantage verkochtrde negers

inbegrepen.Tot afscheicl gaf ik groot en kLein gratis grog en de we-

cluwen snuif .Ze watren in extaset Het lsrhoop ikrzoals wordt gezegcl:

hij die geen lnraad doetrclie doet goed.Ïk heb niin schuld gedelgd,

voor elke zoncle die ik beglng een goed werk gedaan.

Een geboren I'Ioor fiaar r,lereldbirïger Yan gelnoed.

But dear Gynt rwat bent u nu van plan met aI uw

Gynt §erst wil lk nog wat reizen.Daarom nam ik u aan

boord in Gibraltar.ïk verlangcle naar gezelschaprna&3 rrrienden oIIl

rond nijn gouden kalf te ilansen.

v^ Eberkopf Sehr spiritueel!

Cotton Maar n*ornand gaat voor zLJn plezier ult zeilen.U
heeft een doelrof niet?

v. Eberkopf
--

§a11qn

gvE!.

§otton
ge1.d'i

ggnt

de heren

gus3"

de heren

Een opbouwencle geschletlenisrbeste Gynt.

Typlque.U is een Noor?

ïk wL]. kelzer worden.

ÏIat?

(ketkt. ) Keizer.

ÏIaar?
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í1rrn *

Ealfoa

gEE!"

was de zieT-

over de zee

g " Ebsgkopf

In heel de wereLd.

I{aie conmeat, cher ani?

Door utJn geld.Het pLan ls heleuaaL
vaa a1 ml.in tochten.ALs Jongen reeil ik
en de wolken.

Subllen!

niet nÍeuw.Iïet
in mijn dromen

(Cynt schenkt hen nog eens in.E'r wordt veel gedronken en gerooict. )

Gvnt
Het Gyntse ik dat is de laeooP

Van wensenrlusten en begeerte.
Het Gyntse ik dat is de aee

Van eisen, invallenrver}angens .

Yan al.l-es wat van a:lJ a13-een ls,
Wat Bii Laat zlen zoals geen één is.
De wereLd hier achter nlJn voorhoofd
Die maalrt van niJ nleuancl dan ik!

(wanhopig. ) Uraar zoals Gocl cle wereld nodlg heeft om God te zíJn,
heb lk geld noctig om keizer te worden.

lalLon ldaar geld dat heeft u!

qxg!, Nlet genoeg.Ik wi1 mezelf zlJrr en b1oc.ÏIaa:r ik ook

ga of starsir Gynt van top tot teen.Niet de keizer van liechten-
stein voor een dag of vierrvijf .

Cotton i'{et een gunstige be).egging die goed rendeert . . .

q[g!, Dj.e heb ik aI gevonden.}aarom ].iet ik hier het

anker vallen.Yanavoncl gaan víe noordwaarts op.De courantenrclie ik
aan boord lasrberichten ulJ geweldig nleuws.U ziet: het geluk staat

aan de kant van lvi-e zíc]nze].f hel-pt' (beft zijn glas') uel-l-as i-s

(laat een boerrstaat moelliik recht. )
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in oproer!

de hereu Whatrquolrbitte ... ?t!

§vnt Xe Grieicen zijn opgestaanrde Turk zit in de k1em.

Egïtgg Gloirerhonneur et liberté! 0p naar He13-as.0p.

g-s_EEerEglg Ik zenct sofort een telegram met gltlckwenE en.

ggSton As for mer5.k zorg voor provisie.

§S-heren 0p een Yrii Hellas t Ztra wohlrcheers etc.

(ze drinken en applaudlsseren in zíin richting. )

glp!. Hoor eens herenrhet liiH me best te scheialen voor

de laatste rest vrienclschap in rook opgaat ... Ïk steun de sterk-
ste en leen d.e Turk uijn zilverLingen.

(De heren reageren boos.Spuwen clrankrproesten.v. Eberkopf stikb
bljna in een groot stuk taart.)

gXE!. Wie niets bezit kan veel wagen.ÏIie van cle wereldl

nelts beheert clan de grond dte hij beschaduwtris voor kanonvlees

gernaakt.Maar a1s je eenuaal je schaapjes op het droge hebtrzoals
lkrls de inzet groter.Gaat u naar Hellasrik zend u €r gfatis gewa-

pend heen.Hoe l[eer u cte striJd aanuoedigtrhoe beter ik de boog

kan spannen.Dus op voor vri jheid en recht.loop stormruaalc het de

Turken heet.En besluit uw loopbaan dan met eer op cle scherpe

spits van een JanltsarenLans.I4aar excuseert u uiJ! Ïk heb geld en'

ben mezelf: SÍr Peter GYnt.

(Hij stee6 zLJn zonnescheru op en gaat naar cte bosJe met de hang-

matten. )



59
3a11on 3on Dleurquel1e canalll-e! ïk zag mezelf aI zitten
aLs overwinnaar tussen de Griekse rmouwtJes.

g,__Ebgrkg[ Onze Kultur ! ïk wilde de vlag van onze beschaving
op het Akropolls planten.

Cotton Ir zÍjn daar koperuijnen te exploiteïen, zegt Ereïi.

En de rivier Kastaleruet vaIIen ciie men op roinstens cluLzend paar-
denlacacht schat.

§alLon Zíja jacht ! Dat Jacht van hem is goudgeworclen ne-
gerbloecl.

g,g,Ëgg Het iacht ! Dat is een koninkli jke inval .ZtJn kel-
zerrlJk Í.s naar de maan.

§a1loa Eh bien quoi?

g-JEsgko2;[ Het scheepsvolk kaufen we uE.An bord ! ïk arulexeer
het jacht.

Cottqn ïk doe neeroncler protest.

BalLon ïk pak wat ik kriJgen kan.

(ze lopen naar de sloep.Sehepen inrhet jacht stoomt weg.)
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2. ïn de nacht

(Nacht.Een Maroklcaans kamp op de grens van de woesti jn.Wachtvuren
en rustencle solalaten. )

ggn slpaf (rukt zich de haren ult. )
!s Keizers wLtte lnard is verdwenen!

een slaaf
rs Kei.zers heiIlg gewaad i.s gestol_en!

-gpzlchler, (voJ.gt hen met een zweep. )
Hoadercl slagen op de voetzooL
KrlJSt wle nlet de dlef kan vangen!

(m soLtlaten stlJgen te paard en galopperen in aIle richtingen
weg. )
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3. Àpenapenapena

(Dageraacl,Een bos je van paluerr en accaciats.Peef
mat met eeu afgebroken tak in de hand.Houdt zich
van het 1ijf.)

zít
een

op de hang-
troep apen

Sger tr'ataal! Xen allerellendlgste nacht.Ïk ben stiJf
en tnoe.En dan clie schurken van vrienden.Ïk ben geruÍneeril!
(een van cle apen gooit een banaan.)
ïk uoet zien dat lk een elncl aan die lnaleLling Baak.Nu gooien ze

uet'rruchten.fk moet er één vangenrheu vilI-en en me met het veI
bedekkeÍ).rzo goed a1s rt gaat.Xen mens is niet tneer clan een zucht.
(een van de apen sprÍnEt op de hangnat.)
ïk zal je . . . kscht t Dat huipt en lcrloelt.Had ik nu maar een

staart.Dj.e oude daar heeft zíirr poten vo1 vuil of drek.
(hi.i lokb.de aap w1l niet.)
Dat is oude Sim.Hij is braaf.Hij wi1. streeltjes.HlJ za7- niet gool-
en.IÍij kent miJrpiep piep.We zLin vriendJes.Ï.Ie zíJn nog famÍliet
hee Sim.Morgen krijgt Sin wat lekkers.
(de aa' §

Sahrapekop ! Iat
Politie , politie !

gaat te ver"l)e m,ens is de ileer van de Schepping.
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4. Erfe}lJkheid

(ïroege ochtend.nen rotsachtige streek met ultzicht op de woec-
tijn.Aan de ene kant een bergkloof ën een hol-.ïn de kloof een dief
en een heLer met het paarcl en het gewaad van cle keizer.Het paarcl,

riJk opgetulgdraan een steen vastgebonclen.Ruiters in cle verte.)

9e-g!sg

de heler

de dief

de heler

§e twee,

§g_he1er

de dief

Slinkende, fliklc t rencle
Punten van 1anserl.
Kijk! Kljk!

ïk voel hoe uLJn kop
ÏÍegrolt in het zarrd.,

Ai! Ai!

Mijn vader was een dlef,
ZiJn zoorT moet stelen.

Mijn vader was een heler
ZLjn zoorl moet helen.

Je lot uoet je tlragen
Jezelf moet Je wezen.

Voetstappen in rt hout,
Gauw weg! Maar waar?

Diep is het hol-

nn groot de ?rofeet !

(Ze vluchten en laten hun buit in de steek.De ruÍters verllezen
zícht in cle verte. )
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5. Al1een op do werelcl

( -Peer

geef

komt oprsnijdt een fl.ultje van riet.)

1Íat een vërïukkelijke morgenstond! De mestkever
rolt zLJn nestbaLletjesrde slak lcuipt uit haar slakkenhuis.Och-
tendstond heeft goucl in cle mond..Een merkwaardige nacht heeft het
dagJ-lcht eigenli.Jk.Je voelt je zo ka1m.Je voelt ie moed groeien.
Je zou het tegen een os clurven opnemen.Wat een stll.te 1n rt rond !

Jarcte landelljke rreugtlen.Onbegrijpelijk dat ík ze rrroeger Yer-
smaatlcle.tfe sluit je op Ín grote gebouwenrhaalt a1.lerlei volk Ln

huis ... 0 kijkt Het hagedis je heeft het ciruk.Hapt maar en ctenlrb

verder aan niemendal.Irlat een onschuld toch 1n tt leven van zorn
dier.31k volgt zíjrr Scheppers gebod in gehoorzaamheid en bewaart
onvervreemdbaar zijn eigen aaril.fs zích'zeJ,frzoals het geschapen

werci.ZícltzeLf genoegrwaar heb Ík dat ook weer gelezer;,?

(Uij gaat in de schaduw zitten.Steelcb een sigaret oprstreH zj-cl,:.

uit en staart over de vlakte van de woestiin. )

Peer i{ier ls tt ].eklcer koel rusten.Even uitblazen.}íat
een onnetelÍjkergrenzeloze vlakte.Ginder in de verte wandelt een

struisvogel.Hier op de zanclsteen zít een pacl te loeren.

(frf j kijH.RooH.ïn de rotskloof hinnllct hot paard.)

Eeer
lenrwapeng. rlAb

(urj trekt de

Onmogelijk! Ja waarlljk.Een paard..En kleren, juwe-

esso ad possetl en wat er vercler van kout .. .

kleren aan over cle zijne.)

Peer Sir Peterreen Iurk van top tot teen.Gouden pantof-
fels aan ni.jn voeten.Een keizersuantel van brokaat.

(i:i j sti jgt te paard, )
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?eer Haast Je GranermlJn fÍere schimmel-.Àan rt paar-

dentulg herkeu Je de grote heren!

(rif j gaLoppeert tle woestl jn in. )



65

6, Bekorlng

(31j een vorstell jke tent in een oase.Peer ln Turkse klectlng,
rustend op kussens.Zijn haar en baard zijn gelcript.HlJ zíet er
aaumerkel-ljk jonger uit.IrlnH koffierlurlrt aan een waterpijp.
Ànltra en wat meisJes clansen en zingen voor hem. )

de meisjes De Profeet 1s verschenen!
Ie Profeet met alwi. jze gaven.
De Heerrde hofeet is verschenen!
Hij kwam cloor cle zandzee draven.

. De Profeetrin alIes ervaren,
Hij kwam cloor de zand.zee gevaren.
Jui.ch uet fluiten en tamboerijnen,
Dat de Frofeet ons wl1de verschijnen.

Peer (tussendoor=) Geen sant in eigen land.Dit leven
hi-er beval"t me beter clan dat van reder j-n Charlestown.Profeet, ja,
dat is net iets voor mij! En ikwerd het zo uiterst onverwacht.
Ik reed door de woestijn en trof deze natuirrklnileren op miJn weg.

Zlcbze1,f zLjn al1een om de centen is a1s een huis bouwen op zand-
grond.Men is wat men isreenvoutllgweg!

Anitra (werpt zich aan ziJn voeten.) Iaofeet en heerser.

Wat begeert mljn slavin?Seer

Anitra
vïagen ulv

re§E

(le meisjes

De Priasen van de vlalrbe wachten voor uw tent.Ze
aangezicht te mogen aanschouwen.

Zeg hen dat ik huu gebecleu we1 op afstancl verhoor.

zingen en tlansen. )

Peer Ilaar benen gaan a1s trommel-stokjes.l}en lekker klein
waarachtig.Ze heoft wel r,vat extravagante vormen maar wat isding, ja
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§choonheld? Haar voeten ztia niet van cle reinste.En ook haar
aruen nietrvooral cle ene.Anltra!

Anitra

Seel
maak jou

(lverpt zich aan ziin voeten. ) uw slavin.

Je bent bekoorliikrkind.De P:rofeet is ontroercl.Ïk
tot hourl in het paracliJs.

Dat kan nletrheer.

l{aaron nietrhet is ue ernst!

Anltra

eg-

Agilra

Pegt
hanclen rlemen.

4siLra
om' een

Seer

ÀnÍtrp

Maar ik heb geen zÍ-el-,

ï,aat dat maar aan mij over.Ik zal Je opvoedi.ng in

(kijkt op.) le Profeet is goed.I'faar ik geef niet
zie!.Geef ue liever ...

Spreek.

(wi.'ist op zÍin tulband.) lfe mooie opaal-!

(peer is verruHrgeeft haar het kleinoocl.Treffi haar op ziJn knie-
ett,Ze kj.rt. )

peeE Ànitra, jij ongekunsteld brokje natuur! Je trelrt me

aan al-s een Eagneet .Zoals de dichter zegt: ftDas ewig Yleibliche
zie:nt uns ann.Je bloost? Kindrin de liefde staan een bronstige ka-
ter en een Profeet op vrijnel dezelfde 1ljn. (§!i-.:g!gL)

Anitra (verzet zíctt;) tteerruw schertsen vloelt aIs honing
van uw f-ippen.
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?eeg Weg uet die nonsens.ïn téte-à-tëte ben 1k Peer,
ni.ets minder en nlets neer.Hop! lre jagen de Profeet weg.Hler ben

ik ... Pegr.

(ttiJ wi1 haar kussen.Overueestert haar.tregt haar aLs een lau over
zLJn schouder en springt op zLJn p,aard.De meisJes zi.ngen en dan-
sea. )

Peer Jong zijn! Jong ziiat.

(ufj geeft het paard de sporen. )



6B

7. liefde

(Karavaanweg.De oase ver op de achtergrond.Peer op zljn witte
paardrJaagt cloor cle woestiJn.Houdt Anitra voor ziar,q op het zadel.
Ze ls boosrgllt.)

{gilra laat 1.os ... ïk biit!

Peer Kleine schelm.

AnitB laat tae Ios.

Peer ïk ontvoer je.We spelen kat en muisrduifje en valk.

Anitra ïk wi1 naar huls.

Seer Kijk es aan hoe die kleine feeks van zícn. afbiJt !

Anilg3 Geef me cie ring aan ur{ vingerrProfeet.

Peer Neem aI1esrli-eve Anitra.Al wat van nij lsris van jou.

Anltra Uw vloorden ziJn zoet gezang.!Íat 3.iefllJke klanken.

Zalígrwie zo bemincl wordt a1s ik.ïk stiJg afrAnltra,
ik zaL het paarcl lelden a1s je slaaf.

(tti j reiH haar de karryats en stijgt af . )

Peer ZLezornijn roosje.Mijn heerliJke bloeu.Hi.er wi1 ik
lopen in zand en wj.ncl tot een zorur.esteek me treft en ik niet ver-
der kan.ïk ben JongrAnitra!

$nitra Jaru ls jong.Heeft u nog neer ringen?
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gg-er ( zinst. )

ïk ben een gelukJrig haantje.
Pik ue niJn lief kippetJe!
Iïei hop.[rippelditrlp . . .
fk ben een geluklcig haantje.

Anltra U zweet ervanrProfeet.fk ben bang dat u za:-- smel-
ten.Geef mij dj-e zware beurs aan uw grod.el-.

?eer llou" ze voor goed.fk leef :,veI van rozengeur en mane-

schijn.O Anitra! Doe miJ een groot verdrlet.triJden Ís zoet voor
uinnende harten.I{ijn hartedlefJe! Een groot verclrietrhevlg unar
kort.Yoor een ilag of twee drÍe.

$nitra Ani.tra gehoorzaamt . . . tr{eos gegroet !

(Ze geeft hem een duchtige sLag van cle ka::wats over zíJie vingers
en holt 1n vllegenile galop terug door de woestiin. )

?eer Anitra ! 1r.nÍtra !
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8. 3en rnan van cle wetenschaP

(Zetfae plaats.Een uur later.?eer treh.beclachtzaafi, zíJr: Turkse
kleren uit.Het laatst haalt hlj ziin reispetJe uit zíJn Jaszak en

staat weer ln Europese k'leding.)

Peer Geluklcig heb ik nog wat achter de hand gehoutlen,

in Anerlka en in uljn zak.Ik ben dus nog niet tot de bedelstaf ge-

bracht.Tijd heb ik genoeg! tr{eIke weg moet 1k ki.ezen? ïk moet iets
nieuws vindenrverheffenil werk.Een doel dat het geld en de moeite
1oont.(@)Rrsiknueensre1zendge1eerdewerdende
hebzucht van lrloeger ti jden ging bestuderen.T jarwaarli jk! Dat is
j.ets voor uij.De bijbelse geschiedenis laat ik erbuitenrhelemaal
bij de schepping beginnen zou tijdverlies zijn.Eerst ga ik naar

Assyrië.In Babylon naar de fameuze hoer en de wereldberoeutle han-
gencle tulnen zoeken.Een dan met een sprong naar de uuur van TroJa.

Daar is dlrelrbe verbincling over zee naar tt heerlijke oude Athene.

ïk zoek het huis op waar Socrates stierfrtle bergpas Yan treonidas.
0f nee ... ïn He11as worclt gevochten.Over lanil dan naar de Rode

Zee.0u Koning Potiphars graf te vlnden.Ïk word Egyptenaar!

(iïij worstelt met cle kLeren.staat op één beenrdenH lang na.)

Eger ïk volg de oeroucle koers van de mensheid.ïk drijf op

cle stroou van de geschiedenis a1s een veer.De son van het verleden
wi1 ik bezitten.ïk w1l de wegen van het leven verlaten.Het heden is
geen schoenzool waard! ïk wil derrkers zíerr vallenrhelclen strj-jden
en rnartelaars sterven.Rijkea zíen stichten en rijken vergaan.Wereld-
monuuenten u1t niets ontstaan.Ïk moet zien mij Beckers ttWeltge-

schichtetr aan te schaffen.
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9. De sprekencle sfinx

(ffj het dorp Gizeh.De groterln de rotsen ultgehouwen sfinx.fn.
cle verterde torens en mlnaretten van KaÍro,Peer in rej.skleding,
uet een boek en een cah.ier in d.e hand.Hij bekijkt de sfinx uet
aanclacht.Ian door ziJn lorgnetrdan cloor de hol-le hand.)

Peer ( eest.) ... Het raaclsell Dat zal Ík een proberen.
Na het cliner ga tk dan cle pyramide bekllmnen.0 Sfinxrwie ben Je?

-ggg_.Eten Ach SphÍ.nxrwer bist du?

!eer 1{at? }e echo antwoordt in het Duits.Plerin'raardig!

de stem Wer blst du?

Peer En spreekt het daarbij uitstekend.Dat schrijf ik
op. (noleert.) ttEeho ln het Duits.SerlLjns clialeH.tt

(Beeriffenfeldt komt achter de sfinx vanclaan. )

BeEriff. Een uens.

EssË ( schrapt . ) ItIt'wam naderhand tot ander besluittr .

Begriff . Mijrrheerrexcuseer.Een levensvraag ... uw naaurbitte
sehr !

!eer Peer Gyntrmet uw welnemen.

§gqriff . Àllegorischrdat was te ve::t'rachten.?eer Gyntrclat wil
zeggens de onbekende.niepzinnigrraaclselvolrscherp! En dat n'a van-
nacht.Peer Gyntrwat is u?

?ger (tuigt. )
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ïk heb aI-tijd getracht mezelf te wezen,

De rest staat hier in ulJn pas te lezen.

Begriff. Mljzelf! Het woord slaat 1n a1s een blikseuschicht.
Ifijn hoofd hamert.Het uur van de omwentelÍ.ng nailert.De keizer van
de ilenkers is gevonden.Naar Kalro!

Es-er ïlc ben hier bekend.

(Begriffenfeldt troont hem uee.)
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10. tr'llosofie

(tn traÍro.Een gpote binnenpLaats met hoge Elurenromgeven door
gebouwen. Getraliede vensters, I J zeren kooien. Oppassers . Begriffen-
feldt leldt Peer blnnen blj een arul.Sluit de cleur en gooÍt de

sleutel 1n een But.)

Eeer l'Iaarlljkreen ui.terst begaafd aan.BiJna a1les wat

hij zegtrgaat miJn begrip te boven. (kijkt rond.) lft hier is ctus

de geleerdenlcing?

Begriff . Hier vindt u cle hele verzaneling.
Een zeveutlg en nog claagliJks verueeren
ZLi die op tt werelclraadsel stutleren.

MlJnheer ?eerrik moet spreken.Het absolute verstand - u zwligt
toch 1n dit verband? - is gisteravond kloklce elf overled.en.

@ God bewaar ne!

§eErÍff . Jazekerrclat is verschrikkeliJk.
En voor uij in uiJn positle dubbel onverloviklreJ.lJk!
Want met dlt huis rwas het tot e1f ur:r niet pLu1s.

Men hleld het voor een gekken}ruls.

PeGr Een gekkenhuis .

Essriff .. BegriJp me goed..Wanneer ík zeg dat het verstand is
overledenris dat natuurlijk onzln.Het heeft zLc}. eer ontzelfd.Ik
bedoelrhet ie uit de huid gekropen.Een snee om cle hals heen en

rits! naar beneden.

Peer Ik begrijp er niets vanrabsoluut n-iets.

Eggriff .. En die uit-de-huid-kruiperlj had natuurlljk een

totale ommekeer van al wat bestaat tot gevolg ...
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De vzoeger bankzinnlg€nrmiJnheer
Zijn nanelijk glsteravoncl zondermeer
NoruaaL geworden.Verstandig in de zLn
Van rt nleuwe verstancl ! 'ifat tevens het begln
Yan cle waanzj.n cler vroeger gezoud.en beduiclt.
?recles ou e1f was rt claaruee utt!

(patienten kouen a3.lengs naar buÍten de blnnenpLaats op. )

ESg3i€L Kom hlerrkom! Segroet het morgenroocl van ile beiriJ-
dlng.Uw keizer staat voor u.

?eer De eer is te grootrbuitensporig blJna.

Begr-lff. Voor een nan die het raadsel van de sflnx heeft op-
gelost? Xen man die zích.zel.f is?

lger Daar wrÍ.ngt het hen.ïk ben in elk geval ikzelf.[er-
wijl het er hier toch duidelijk om gaat buiten zlchzelf te ziJn.0u
zo te zeggen.Althansrzo heb ik het verstaan.

Begriff . Een zeer biJdehante vergisslng.ï{ier is uen Juist
bi.nnen zichzelf .Men is het eigen j-k en verder niets.feder sluit
zLch op in het vat van zijn eigen ik en duikelt naar de bocleu van
het zelf.I'{et de stop van het individurdlcht men het spongat van
de persoonlijlcheid en slult de prÍvaatsfeer hermetisch af.Nlemand
weent om het 1ljden van ancierenrnieuand begrijpt andermens idee-
en.Konrík za:.- u een voorbeeld tonen,ïk kies het eerste het beste.

Eg ïk geloof dat u Bii overschat.

(Begrlffeufeldt komt terug met een fellahrdie een mummie op ziJn
rug draagt. )

Eegriff .. Koning Aplsrverheven heer.Hoe gaat het?
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Sesr
ben van d.e

de feI].ah

?eer
En vecht

heeft pyrauiden gebouwtlrcle ggote sflnx en links en recht tegen de

Turk gevochten.Hij werd vereerd a1s een god en zijn teken was de

stier.J"laar ik ben Eonlng Apisrdat is zo zeker a1s ik hier sta.
luisterrKoning Apis was op jacht.Hii steeg afrde heldren ging een

tijdje gehurlct zittenoalleen.0p het veld van uijn voorvader.Het
veld dat de Koning bemestte heeft nij met zíjn graan gevoed''Dus ben

ik Apisrnaar het geboorterecht.I"laar ze verachten uij als een felIah!
ïk wil Apis zijn'dle Grote!
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(woest tegen ?eer.) len Ík koni.ng Apis?

Ik uoet helaas bekennenrdat ik niet op de hoogte

omstandigheden ...

ïk draag Koning Apis op mijn rug.HÍi is d.ood.HiJ

ÏIaarom bouw je geen pyraulden en een grote sfinx?
je met de [urkrlinks en rechts? Net a1s Apis.

Een fe}lah! Een kal-e luis.Ïk heb relin hantlen vol o1n

te houden van rattengespuls.Ïk wil gellJk zijn aan

op mijn nrg.

de fel-lah
mÍjn hut vrij
Àpisrde he1.d

geer AIs uwe Hoogheid z1oi:. eens ophing?

schoot van de aarde bianen de vier wanden van een

dood hield.Net aLs ÀPis!

§g-feUah Een strop voor uiJn Levenreen galg
Eerst voel je nog verschil maar tlat

(caat heen

Beeriff.--
methocie !

3s

en maaH toebereidselen'om zich op te hangen.)

Dat was een persoonlijlcheidrnijnheer.Een man met

nn daarnarin de

kist ,zích voor

voor nljn huld!
slijt wel uit.

Ïk rvord duizellg.Ik voel velíu'arring in nijn hoofd'
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Begrlff. Een overgangstoestandrdat duurt utaar kort.

Peer Í,'iat? Excuseer . . . ik moet weg !

(Tuuult.Minister Hoessein dringt door de uenigte.)

Hoessein Men zegt dat hier vanclaag een keizer i-e aangekoulell.

ïs u dat?

3e.er Jarik lrrees van vle1.

Hoessein . Goed.Hj.er zíjr. stuidren dj-e op antwoord wachten.ïiil-
u mij de eer cioen uij in de inkb te clopen.Ïk ben een ggnz'eveer,

PSer En ikrdat is u we1 bekend,
Een verfrommeld, keizerliik perkament.

Eoessein }tijn noodlotruvíe Hooghei.ilrkout hier op neer:
Men houdt niJ voor een zandvat maar rk ben een ganze-

(veer.

!eer Iiet noodlotrheer veerrvan uiJn lange leven
ïs dat ik papier ben en noolt werd beschreven.

Hoessej.n Stelt u zlch voor hoe ik heb geleilen.
Ganzeveer zlJn en tloor niernancl gesneclen!

Een meerik ben stomp.HierrsnlJ ne bli tijd.
De wereld vergaat aJ-s men ud j nlet gauw sniJdt.

Besriff . Hier is een Ees.ScherP!
--

HAeE€gin 0 iakt om op te Likken.Ïíellust zich te snÍJden!

(snijAt zícin de keeL over.BLoed spat ronil'App1aus.)

ESgrifL Nl-et zo sPatten!
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3g-er (bang.) Hou me vast!

EggsseÍn ftHou me vasttrro woord van genade.

Hou vast cle PenrPaPier ult de lade.
(tr:..'i val-t. )

Ik ben nu verbrullrt . ..
Schrljf a1s grafschrift oP uij:
ItAl-s gaï]zeveer Leefde en stlerf hÍ3ttt

?ger Wat noet ik . . . ? ÏÍat ben ik . . .?

(Hij vaLt flauw.Begriffenfeldtrmet een krans van sto 1n de hand'

komt met e6n sprong schriJl-lngs boven op hern zítten. )

§egriff . Daar valt hij fLauw.Sewijs hen eer!
}oor hem ln tt stof zíJn boon te geven'.

(dlulsb hexl de krans op het hoofd.)
De keizer van het nzelfnrhiJ Eloge leven!

de eekken Es lebe hoch der grosse ?eer!
--



vi jf

Thuis
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1. Een storm

(Lan boorcl vatl een schip in de NoortlzeerblJ de krst van Noorwegen.

Zonsondergang.stormachtig weer.Peer Gyntreen krachtige oude nant

haar en baarcl zi.lvergrijsrstaat achter op het dek.Hij ls half en

hal-f aIs zeenan gekleecl net een jeklcer en hoge Laarzen,Zíin kLeren

zLen er wat versleten en afgedragen uit.IIiJzelf verweerd en met

een hartlere ultdruklcing in ziJn gezicht.De kapitein van het schip
aan het roer bÍj de stuuruan.Het scheepsvolk verder vooruit.Peer
Ieunt met de armen op de reling en tuurt naar de kust.)

Eeer Ki-jk daar de Hall1ng in wlnterkleed.Hii tooit zícnt

met avondrooclrde outle.Schuin achter heu de Jöke1 ,zJ-ir. broer.Die
heeft zljn groene ljsuantel nog om.De tr'olgefaan - g"Ëndioos - llgt
als een Juffer tussen de witte lakens.Geen dwaasheclenrouwe jongens.

B1ljf staan waar je staatrgranieten kerels!

de kapi.te-in

de bootsuan

3s-er

§e kapitein

?eer

cle kapitein
ff

!s.s

tle kapitei.n
--
de Galdhöpig.

?eer

Twee utan aan tt roer en lantaarn§ aansteken.

Twee tnan aan tt roer en lantaarns aansteken.

Een stiJve br5.es.

Er kout storm vannacht.

Kan je van zee uit de Rondebergen zLen?

Neerdat kan niet.Die liggen achter de gletsier.

0f 3l-aahö?

Ook nLet.Maar boven in de ra zíe ie bij mooi weer

En waar ligt Haartejgen?
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de kani-tein

Seer

de kapitein

3s.eg

(wi.ist. ) Daar zowat.

Ja.

U is hj.er bekendrlijkt me.

Toen ik weggingrben ik hier voorbiJ gevaren.nn
het zaksel ,zegt menrbli jft het langst in de krulk. (gpgrt..) laar
... ginder waar het wazig is en blauwrin de kloof waar d.e spleet
van de berg d.onker wordtrnauw a1s een groef en daaronderraan de

open fJordrdaar wonen ook nog mensen, zegt merr.

(len stilte.De kapitein kiJH heu aan.)

Peer Zíjn we voor daglicht binnen?

§e kapitein AIs de naeht niet a1 te bar worclt.

ggq ïn het Westen broeit er wat .Zodya u het anker laat
vallenrwil ik d,e rekenÍng: overtocht van Panaua a1s kajuitpassa-
gier.En een borrel voor het scheepsvolkrniets tneer.Àls ik meer geef
mag u ulj doodslaanrkapitein.

de kapÍtein fk heb u lcrirj.tantj.e te gevenrgeen slaag.Met uw per-
missle.De bries wordt een storu.

(niJ loopt naar het voordek.Het is clonker gewordenrin de kajuit
wordt licht opgestoken.De zee wordt woellg.Mist en zware wolken.
Het schip slingert hevlg.?eer wankeltrheeft aoelte zj-c}, staande te
houden. )

Dat noeu ik nog es s1i"ngerer.Ie zee werH of ze

ervoor betaald wordt! Nog altijd dezelfderclwarse zee hj-er in het
Noorden.Al-tj.Jd woest en niJdig.
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(De rrreende passagier staat in het clonker achter Peer en groet
vriencleli jk. )

de rrreeude Avond !

P_eer Avond! Wat ... i'{ie is u?

4e vreemcle ïk ben uw aedepassagierrom u te dienen.

?eer _ Zo.Ak dacht dat ik de enige passagi.er was.

ile rrreennde Dat was een vergissing.

?eer Toch zonderlingrdat 1k u vanavond voor het eerst
z].e.

§g-rrcggggg. Ik kon overdag nooit buiten.

Peer ïs u misschien ziek? U ziet wit als een laken.

öe fnqeemqg fk voe]. me vo].komen gezond.

Seer Het stormt.

4e vreemde Gezegend weertie,ia.

?eer Gezegend?

§S--ggeende, De golveà zijn huizenhoog.Het is om van te water-
tanden.Wat een wraklcen zal de nacht maken.Wat een lljken zull-en ex

aan land drS.jven.Heeft u a1 eens ieuand gezíen die verdronken was?

0f gehangen rgesti"H?

Eesr lieve God !

dg_flrc.gloqg. trijken lachen.Groen meestalrde meesten hadden l.ie-
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ver hun tong afgebeten.

Seer Dat is luguberrmijnheer.Schei toch uit!

Ag_:rcgeudg Nog een enkele ï:raag.ALs we vannacht op een zanil-
banlc lopen en zinken . r.

Peer nenlcb u dat er gevaar is?

§e vreeude Een hypothese.ïk ilrijf en u zinlct naar de bodem.

Zou u clan zo goed wi.Ilen zijn mlJ uw hoogvereerd kailaver te sehen-

ken?

Ee.er 0nzin! Dat gaat toch te ver.

de rreemde Al]een het liJkrziet u.Voor cle rqetenschap.

?eer Nu is het genoeg.

d,e vreemcle ïk bid urbedenkrde zaak is voordelig.Ïk open uw

lichaau en toon het aan de wereld.ïk wiJ. voornamelijk de zetel van

de dromen onderzoeken.Geheel kritiseh onderzoeken"

Seer Scheer u weg!

de vreemde Och komreen verdronken tnen§ ...

eg.er i'Ieg! U roept het onweer oP.

de vreeude U is niet in cle stemming voor verilere onderhande-

ling.Maar ochrtijd brengt diklvijIe raad.Ïk zj-e u weel a1s we

zinken.llisschien is u dan in een beter humeur.

(fii j groet rmÍencleLj-ik.Stroupelt de kajuit bi-nnen. )
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GriezeLige kerelsrclie uannen van de wetenschap.Xn

daarbiJ zonder shuPules!

(le bootsTnan kout voorbii. )

3g Zeg eensrdie uan ... die andere passaglerrwat is dat

voor een snuiter.

de bootsman Er is bij uljn weten geen andere passagier.

Ëa crr^ Nee? Iioe langerrhoe geldcer!

(le scheepsjongen komt uit de kajuit. )

!eer Wie ging daar de kaJuit binnen?

cle scheepsloneen De scheepshondrmlJrrheer'

-

stem 1n de ra Ï,and recht voorui-t !

!eer I,Iijn koffer! I'1lin geldt l'lijn bagage aan dek!

§e bootsman We hebben wat anclers te doen.

de kapitein Roer hard naar stuurboord!

-

§g-bootsman Roer harcl naar stuurboord !

cle stuurnan De foklcemast is gebroken!

st-gu-in-de ra traud recht voorult !

(len groot gelraak.Het schip zinlct.tumult en ver"u,aping.)
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2. Auen en uit

(Àan de kustrtussen klippen en brandlng.Het schip vergaat.ïn de

nlst zLet men oncluldell jk een sloep net twee tran.nen stortzee cloet
die oukantelen.Men hoort een beetrclaarna ls alles even stil.Dan
kont de omgekeerde boot aandriJven. )

SggI (duikt op.) ttelprboot te'water! Helprlk verga.

9e kok Och ïrieve Heer! 0chrsta me blj.Mijn arue klnd,eren.
Breng uiJ aan lanil.

(peer klaupt zLclt vast aan cle kiel.Dat wl1 de kok ook.)

Peer los!

de kok }os!

eg,er Ik sLa !

gg._EgE ïk sla terug!

PeeE laat l-osrde kiel draagt geen twee ulall.

de kok Dat weet ikrlaat 1os.

Peer laat 1os iii.

de EqE laat jÍj los.

(Ze vechten.De kok bezeert zLJrl ene hand.Hij klanpt zíc}. vast met

cle anclere. )

de Eqk Om godswill Denk aan uijn vrouw en kinderen thuis.

?eeg l,ti jn leven is meer waard dan het jouwe.
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§e kok Ik ben nog iong.

3e tr'treg . . . gauw ,ZLnk! Je wordt te zwaar.

de kok Genade ! Genade ! On u worclt door geen mens getreurcl.
(rrii l-ost. ) rk verd,rinlt.

Eger Bld gauw een onzevader.Ïk hou je bij je kraag.

gg-kok ïk ken het niet Ineer.

@ "Het voornaauste ! Haast Je wat .

de kok Geef ong vandaag ...

E Sla dat oves.Je lciJgt waar je om vraagt.

ge kok Geef on§ vandaag ...

Peer Ideer hetzelfde ].ied je !

(Hlj laat hen gllppen. )

gg,-Eg§ (zlnkt.) ... gelijks brood.

?eer Àmen.Jii bent tot je laatste aclem kok gebleven.

(uf ; huipt boven op de kiel- . )

H, Waar leven is,ls er hoop.Zo micld'en in de vljfde
akte sterft men niet!
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3. Peer schiLt een ui

(ln tret grote bos.Vercler wegrop een stuk ontgonnen lanclreen hut
met een reniliergewei boven de gevel.?eer hulpt cloor het hout en

zoekt wÍIde uÍen. )

gg,g Dit hier i.s oen standpunt.l{aar Ís het volgencle?

onclerzoek a1Ies en kies ctan het beste: oud en tnoe kwam Ï::iJ weer

bij zíjn moeder terecht.tr-r staat geschreven: uit stof zíJt ge

geboren! Waar het op aankomt i-n het leven is je pens rrul1en.I'iet

uienrdat lijkt me niet biJster ... Ik zal sluw zLin en strikken
zetten.Hier is waterrdorst zat- ik niet lijden.Oncler de wi.lde die-
ren ben ik nog nummer één.A1s ik doodga - en dat gebeurt n'aar

a1le waarschijnlijlcheld - dan kruip ik onder een omgewaaj.de boom

en dek me toe met clorre blarenrals een beer.ïn de sehors kerf lk
met heel grote letters: hier rust Peer Gyntreen eerllJke kerel en

kei-zer van de cli-eren.

(rijm op.tacht. )

?g.g Jij waaTzeggerrouwe clwaas.Je bent geen keizerr je

bent een ui.Ík zal. Jtes schillenrn:lin waartle ?eer.Het helpt nlet
of je hul1t of sueekt!
(schj.It ].aas voor laaq van een ui af .)
Daar ligt cle gehavende buitenste huid.De schlpbreukeling op de

kiel van de sloep.Hier de huj.d van cle passagierrschraal en dun.

Toch smaalrt ze naar Peer Gynt.Daaronder zLt het gouclgravers-lk.Het

sap is er uitrals het er oolt heeft ingezeten;Die diidce huid hier'
uet een harde korstris cle pelsjager aan de Hudson-baai.Dat daar-

onder lijgtr op een hoon.Darrk je weI! Dat gooien we zonder praatjes

weg.Hier cle oudheidlnrndigerkort tuaar lrachtig.nn heir cle profeet,
kersvers en sapplg.Hij stinH naar l-eugensrcoulme on dit.Een eerl-ijk
man lcljgt er tranen van in de ogen.Dit huidjerdat zic}] week en

slap laat rol-1en is het heertje dat 1ui "t 
161d(er geleefd heeft.Wat

nu komt lijkt we1 ziekrhet heeft zwarte strepen.Zwart kan beteke-
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nen priesters en neg€rs. (pluIrt sne1ler.) wat een verbazende
rnassa lagen.Komt de kern nog te voorsehijn? (hil ptukt ae ui ka-

.pg!*) Neernog altijd niet.Tot in het binnenste binnenste zíJn
tt a11emaa1 huidjesral kleiner en kleiner. (gooit de rest weg.)
De natuur is geestig!

(Hij krabt ln zijn haar.IenH.)

?aa-n Àls je gaat denken kora je slecht terecht soms.fk
heb in geen geval lets te rmezen.ïk zit hler stevig op hanclen en

voeten.Het levenrzegt menrheeft een vos achter zljn oren.Grijp
je ernaarrilan vang je wat anders.Of nieuenclal!

(Hi j gpcaaft tloor rwiLd . )
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4. Yroeger is voorbiJ

(Ver weg gaat de d,eur van cle hut open.fn het welnÍge licht zít
SolvejgrzoaLs hlJ haar verlaten heeft.)

SolveJs (zlnet. )

Mijn lieve Jongen,
Zo vat ver weg.
ïÍanneer kont ge terug?

MiJn lLeve Jongea,
,Zo vet ver víeg.

Ge weet dat 1k wacht.

MiJn Lieve Jongen,
Zo ver ver weg.
311Jf niet te 1ang.

(Peer staat op.Stll en tlooclsbleek. )

@ Ien itle trouw bleef en een d,le vergat.Hler 1ag niin
keizemLlk.ZíJ heeft het bewaartlrlk ben het verLoren.Dat ls nooit
tneer goed te naken!

(gfj loopt het woud in. )
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5. De vel1lng

(fen berghell-tng uet het ultgedroogde bed van een beek.Aan de

beekreen lngestorte uolen.0peugebarsten grondrvenvoesting rondon.
Hogerop een grote hoeve.0p cle hoeve wordt publieke verkoop ge-
houilen.Yeel uensen zÍjn er biJeen.Drinken en lawaai.?eer zit bene-
den op een pulnhooprdlcht blj ile aolen.)

ivïads Moën (in de rouw.) E'r 1s alleen nog rommel over.ZiJn er
hier dan nog rrreemden.Gocl zegen u vrienil!

ES.g Yan tt zelfde .Het gaat hier vroli jk toe vantlaag. ïs
het doopfeest of wordt er bruiloft gevierd?

Mads Moën De bruid 11gt tussen vler planken.Die van Haegstad,
mijn rrxouh,.Haar lledje is uit.

?eer ïk heb ze nog gekend.

een Jongen (uet een EletLepel.) Zle wat 1k gekocht heb.Hier
heeft ?eer Gynt zilveren loropen tnee geuuaH.

gen .iggggg Erl ik.Zíe: de geldschepel van zlJn vacler.

een v:rouw lllJf en een halve schell-ing voor zítn ransel.

Seer Ïíie was clat,?eer Gynt?

4s1ak (zat.) ZíJn schoonbroer.

I,Iads IIoën zwiJg BiJ 
' 
zatlap !

ggj.ggggg Àls ge nog zutptrdan kont uw raoeder uit haar graf
u haLenrÀslak !
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Zoals cle agronoom zegt: hoe dieper je graaftrhoe

beter het ruilcb.ïk ontmoet nog kennissen.

-gen_Lggggg (met een rendiersohedeL. ) Ut is van de bok waar
?eer Gynt mee over de Gendin 1s gereden.

-gen--jongen (met lege handen. ) tfaas l{oënrhier is cle uantel dle
onzichtbaar maakt.

(ze lachen a11enaa1. )

Peer

?eer

A§]ak

Peer

Parclon .Z,eg miJ rwle was clle Peer Gynt?

3en afschuwelljk slechte dlchter.

Een clichter?

Mads ï.{oPn Yan a1 wat sterk of groot wasrzej. hiJ dat hiJ het
zel-f had gedaan.Iat soort dichter!

Seer Is hij dood?

gen iongen Hij trok over zee rtaar een verrvreemd land.Het ging
hea slechtrgelijk we dachten.Een paar jaar geleden hebben ze heu
opgehangen.

Peer Geef ue wat brandewijn! Ik zal eens wat oude rommel
veil-en.

een jonsen l{at hebt gfj te koop?

Peer (d4int<t.) len kasteel in de Ronitebergen.I,tet stevige
muren.tr'r uag een bome1. op staanruinder bieden zou schande zijn.

-ggsjgggg,g Voor een gietlepel.
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(Peer krljgt nog een borrel.DrinH grretlg.)

Peer Granernijn schÍumelrmiJn clraver.Wle bledt er? Dle
kan rennett.Zo snel a1s ?eer Gynt kon llegen.

gry Wat hebt ge nog?

?eer MiJn dromenl, Ze zLjra van goud.

een ,ionggn We hebben niks aan dromen.

Seer
ervoor!

(drinlcb.) ff gooi mijn keizemÍjk te grabbel.Yecht

gen-,igggg ïs er een boon biJ?

peer Van het zuiverste stro.Past cle eerste de beste die
ze wiL opzetten.En hierreen wlndei.Kiik! Grijs haar van een gek.

De baard van een profeet.

(le 11ensen cieinzen terug.?eer 1ijltrb vlel lsarrkzinnig.Hij roept en

tiert.Danst. )

@ Een ilooclgtraver! Ik wl1 een doodgraver! lfaar bliift
hij? Balkend gezang ult tle mond van de koster.Xn een zwarte bantl

om rond uijn hoetl te cloen.ïk heb veel doden die ik rooet begraven!

(HlJ treH zíin Jas uit.Goit hem weg.)
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6. De dans van ?eer

(Peer is uitzinnig.De Bensen zijn bang. )

ggg ïn San-tr'rancisco heb ik naar goud gegraven.Heel
de stacl was vol. kermlsvolk.nr was er één die viool kon spelen met

zijrr tenen.Eén clie een Spaanse ilans deed op zijn }arieën.Nog een

d,ie verzen schreef terwijl ze rnet een hamer een spijker cloor zj-jrr
hersens sloegen.nn toen lcwam ale duivel uet zj jn kirnsten.nie wilde
wat biJverdlenen.Hi j kon liarorren a1s een big rzeí hi j.Hoewel onbe-
kendrtrok hij veeL volk.Het huis was propvolrcle verwachtingen
groot.Hlj kr,vau op in een wijderschitterende uantel uet,tiaaronder
- vrat ni,emand wistreen echte big verstopt.De voorstelling kon be-
ginnen.De duivel hreep en de big griende.Er was ook tekst: een

fantasie over het leven van een bigrgevangen en vrii.Tot slot cle

sch-reeuw onder het slagersues.De artiest boogrgroette en glng.Veel
appl-aus was er nlet.Het geval werd d.oor vaklui clruk besproken.Het
stemgeluid klonk toch te d.unrvond de één.De doodsschree'Bw was te
bestutleerd.E:r het lcnorren was helemaa]- overdreven.

(iti; va1t. )

Feer Kljkrzo ging het cle dulvel.Omdat hij dom was eïr

hield met zí)n publiek!geen rekeni.ng

(Sen lange stilte.Dan drentelen de mensen wsgrvoorzichtig.Senauwd.
Peer ligt roerloos op cle grondrin een rare houding.)
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7 . De doocl

(fwee gestalten blijven achter.Het is niet duidelijk of ze er al
de hele tljd hebben gestaan.De ene is een oude roan met op zijn
buik een draagbaar schrijfkabinet.Xen groot rzwart cahier daarop.
Er is een klein meisje bij heu in uoclerne kleren.Ze draagt een

brownie-box fototoestel.Er ls fel 1lcht. )

gs!-ëe§is

ge_er

( zingt.maaH ?eer wakker. )

Je graf is gegravenrje kist besteld,
Je 1.ijk voor de wormen in het ve1d.

0nuogelijk! Zo zonder vooraf iets te aeggen.

de oude uan Ik heb order om zoncler ilralenrop Last van ra:ljn
ueester je ziel te halen.I{ijn goede uanrals dat nog lang zo duurt
uroet lk je acesteren.

(itet meisJe fotografeert ?eer uet flitslicht.)

de oude man Bedenkrmen kan op twee manieren ziehzel-f zLja.Van
de goede kant of van cle verkeerde.U weet,tneïr heeft pas 1n ?ari js
een uitvi-nding gedaan ou portretten te maken met behulp van cle %ott.

Men kan daaruee goede - positieve - beeLclen naken ofwel negatle-
venrdle evenveel waarcl zljn.Àl-Leen zt}n 1lcht en schaduw claarop

verkeerd en voor Lekenogen dus le1ijk.l4aar gelÍJkenie hebben ze al-
Ietwee.En het is maar de zaak die te voorschijn te ha1en.A1s nu

ln de levenswandel de zíel- zicin negatief gefotografeerd heeftrwordt
de plaat daarou nog niet gebroken.I;len stuurt die dood.eenvoudig

naar mlj.Ik neem ze onder verdere behandeling en bewerk ze met pas-

sende uiddelen.l'Jij stomenrwij badenrwij brandenrwii poetsen met

zwavel en Eleer zulke ingrediënten.Tot het beeld verschijnt dat de

plaat moest geven.Dat noemt men dan een posltief .FIaar a1s uen,

zoals urzichzelf heeft rveggewist dan helpt geen zwavel meer of
kaliloog!
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(iifj schuilt ztjn hoofd.Het neisje naaH nog een J.ae,tste foto.
Dan stappen ze weg.Ie oucle heeft ha,ar hand vast.Ze kiJlcb nog eens

om. )

SggI De geest is maar sohaarsrde natuur i,s verkraristencl.
Het is hard met jo leven troor je geboorte te boeten.ïk schrijf:hier
llgt nlemand, begraven.
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8. Stil ziagencl

(Uee1 ver víegrop een stoel zit SolveJg.)

Solvele IfiJn lieve jongen,
Zo vet ver weg.
Wanneer kont ge terug?

MtJn LLeve Jongen,
Zo vet ver weg.
Ge weet dat ik wacht.

Mijn lieve Jongen,
Zo ver ver w6g.
B1ljf niet te l-ang.

(ttet begint stilLet jes te sneeuwen. )
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