
repertoire=  lijst van stukken, al de stukken 
die een toneelgezelschap of een uitvoerend 
kunstenaar ten beste kan geven of in een 
seizoen geeft. repertoiregezelschap= het 
toneelgezelschap dat vooral stukken speelt 
die tot het klassieke repertoire behoren.

is momenteel een toneelspelersensemble bestaande uit vijf 
toneelspelers, drie dramaturgen, een historicus en een beeldend kunstenaar. het ensemble is gevestigd in 
utrecht en heeft aldaar een eigen atelier, de snijzaal. in het atelier wordt repertoire ontwikkeld dat gespeeld 

wordt in het atelier, op locaties en in de toneelzalen van nederland en belgië. tankred dorsts merlijn, of ‘t barre 
land was de eerste tekst die het gezelschap in 1990 ensceneerde en waaraan het z’n naam ontleende. al die 
jaren is er met veel mensen en groepen zowel binnen als buiten toneel samengewerkt.  met maatschappij 

discordia is geparticipeerd in verschijdene repertoire-verenigingen en samenwerkingsverbanden, waaronder 
de vere, fin en debut de saisons, en dertien rijen. ‘t barre land is/was margijn bosch, floortje bakkeren, vincent 

van den berg,  jacob derwig, florian diepenbrock, anouk driessen, sanneke van hassel, michiel johannes jansen, 
ingejan ligthart schenk, martijn nieuwerf,  peter kolpa, simone scholts, ellen walraven, czeslaw de wijs.  

www.barreland.nl

42. repertoire

t barreland

1. tankred dorst…………merlijn of ‘t barre land
2. tankred dorst…………karlos
3. georg buchner………  dantons dood
4. bertolt brecht………   baal
5. johann wolfgang goethe …götz von berlichingen met de ijzeren hand
6. fjodr dostojevski……  de zachtmoedige
7. fjodr dostojevski……  de grootinquisiteur
8. gillis biesheuvel……  nappie
9. paul pourveur…………congo

10. johann wolfgang goethe …torquato tasso
11. william shakespeare…henry IV
12. johann wolfgang goethe …faust II
13. anton tsjechov………  langs de grote weg
14. elias canneti………   hoofd zonder wereld
15. gillis biesheuvel……  revue
16. marijke schermer……  alaska
17. bertolt brecht………  dickicht
18. vaslav nijinski………  nijinski.dagboek.fragmenten
19. anton tsjechov……… platonov
20. gillis biesheuvel……  entertainment
21. william shakespeare…  hamlet
22. eugene ionesco……… de solitair
23. anton tsjechov………  onreine treurspelers en melaatse dramaturgen
24. anton tsjechov……… zwanenzang
25. anton tsjechov……… over de schadelijkheid van tabak
26. elfriede jelinek……… er nicht als er
27. chris keulemans………belanov
28. fjodr dostojevski …… misdaad en straf
29. fjodr dostojevski …… witte nachten
30. fjodr dostojevski …… aantekeningen uit het ondergrondse
31. michael  boeljakov…   hondehart
32. anton tsjechov………  de bruiloft
33. oscar wilde……… …de ideale ernst of het belang van een echtgenoot
34. oscar wilde……… …de billen van bianca
35.  samuel beckett………eindspel
36. samuel beckett………mal vu mal dit
37. georg buchner………  woyzeck
38. margueritte duras ……de namiddag van meneer andesmas
39. joseph conrad………  heart of darkness
40. george tabori………… wiener schnitzel
41. karl valentin…………de vormeling
42. heinrich von kleist…… de familie schroffenstein
43. arthur schnitzler………anatol
44. thomas bernhard……  de president
45. georges perec…wat voor brommertje …?
46. karl valentin……… …de volgspot
47. eugene ionesco……… de les 
48. anton tsjechov……… treurspeler tegen wil en dank
49. karl valentin…………dwangvoorstelling
50. luigi pirandello………  de man met de bloem in de mond
51. rené breton…………  après coupe! …ou tics
52. rainer maria rilke……  berglucht
53. george bernhard shaw…how he lied to her husband
54. samuel beckett………happy days
55. johann nestroy………  umsonst
56. eugene o’neill…………mist
57. eugene o’neill…………dorst
58. eugene ionesco ………de neushoorn
59. arthur schnitzler……… lt gustl - mej. else
60. themerson ………wooff! wooff! or who killed richard wagner?
61. karl kraus …………de laatste dagen der  mensheid 
62. samuel beckett             breath
63. tom stoppard                  rosencrantz en guildenstern zijn dood
64. alphonse de musset        fantasio

de
 fa

m
ili

e 
sc

hr
of

fe
ns

te
in

 (1
80

2)
 is

 ee
n h

ec
ht 

ge
co

mp
on

ee
rd

e t
ra

ge
die

 in
 ee

n s
tra

kk
e v

ers
vo

et 
va

n h
ein

ric
h v

on
 

kle
ist

 (1
77

7 -
 18

11
). 

he
t s

tuk
 to

on
t e

en
 va

ria
tie

 op
 ro

m
eo

 e
n 

ju
lia

: d
e l

ief
de

 tu
sse

n a
gn

es
 en

 ot
tok

ar
 in

 ee
n n

ieu
we

 
we

rel
dg

ee
st 

die
 ge

do
mi

ne
erd

 do
or 

be
zit

sd
ra

ng
 ui

t a
ng

st 
vo

or 
ka

pit
aa

lve
rli

es
 zi

jn 
me

ns
wa

ar
dig

he
id 

op
 he

t s
pe

l z
et.

 kl
eis

t 
ma

ak
t d

uid
eli

jk 
ho

e v
ija

nd
de

nk
en

 le
idt

 to
t z

elf
ve

rvr
ee

md
ing

. n
iet

 to
t v

ern
iet

igi
ng

 va
n d

e a
nd

er,
 m

aa
r v

an
 zi

ch
ze

lf. 
me

t: 
vin

cen
t v

an
 de

n b
erg

, m
arg

ijn
 bo

sch
, c

ha
rlo

tte
 ca

eck
ae

rt,
 an

ou
k d

rie
sse

n, 
jor

n h
eij

de
nr

ijk
, p

ete
r k

olp
a, 

ma
rti

jn 
nie

uw
erf

, 
ing

eja
n l

igt
ha

rt 
sch

en
k e

n c
ze

sla
w 

de
 w

ijs
. v

ert
ali

ng
: e

lle
n w

alr
av

en
, m

art
ijn

 ni
eu

we
rf.

 d
e 

fa
m

ili
e 

sc
hr

of
fe

ns
te

in
 

we
rd 

in 
20

05
 do

or 
't b

arr
e l

an
d v

oo
r h

et 
ee

rst
 in

 he
t n

ed
erl

an
ds

 ve
rta

ald
 en

 ge
sp

ee
ld.

 

H
EI

N
R

IC
H

 V
O

N
 K

LE
IS

T
D

E 
FA

M
IL

IE
 S

C
H

R
O

FF
EN

ST
EI

N



heinrich von kleist

familie schroffenstein
treurspel in vijf bedrijven

vertaald uit het Duits
Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe
In vier Bänden
Deutscher Klassiker Verlag
Frankfurt am Main 1991



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 2

Personen

RUPERT Graaf Schroffenstein, uit het geslacht Rossitz
EUSTACHE zijn vrouw
OTTOKAR hun zoon
JOHANN (natuurlijke) zoon van Rupert
SYLVIUS Graaf van Schroffenstein
SYLVESTER zijn zoon, de regerende Graaf
GERTRUDE vrouw van Sylvester, stiefzuster van Eustache
AGNES hun dochter
JERONIMUS VAN SCHROFFENSTEIN uit het geslacht Wyk
ALDÖBERN vazal van Rupert
SANTING vazal van Rupert
FINTENRING vazal van Rupert
THEISTINER vazal van Sylvester
URSULA de weduwe van een doodgraver
BARNABE haar dochter
EEN KAMERJONKVROUW VAN EUSTACHE
EEN KERKVOOGD.
TWEE LANDLOPERS
EEN TUINMAN
EEN RIDDER, GEESTELIJKEN EN HOVELINGEN
MEISJES- EN JONGENSKOOR
KNAPEN
KERKMEESTER uit Rossitz
CIPIER
RIDDERS

Het stuk speelt zich af in Schwaben
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EERSTE BEDRIJF EERSTE SCENE

Rossitz. Binnen in een kapel. Er staat een doodskist in het midden, daaromheen Rupert, Eustache,
Ottokar, Jeronimus, ridders, geestelijken, de hovelingen en een koor van jongens en meisjes. De mis is
zojuist beëindigd.

KOOR VAN MEISJES
Neerwaarts dalen,      1.bedrijf 1.scene
glans omstraald

Van hemelhoog naar d’aard’omlaag
Zag een jongetje
Een engel.

Neer kwakte hem een schoftenvoet

KOOR VAN JONGENS
Zijn troon die verre streken samenbrengt,
Zijn rijk dat slechts door sterren grenzen kent,
Zijn wilsbesluit voltrekken willen wij,
Wraak wraak wraak zweren wij.

KOOR VAN MEISJES
Vanuit het stof
omhoog keek hij

met milde toorn de smeerlap aan;
bad een kindje,
bad om liefde.

Moordenaars staal antwoordde hem.

KOOR VAN JONGENS
Zijn troon die verre streken samenbrengt,
Zijn rijk dat slechts door sterren grenzen kent,
Zijn wilsbesluit voltrekken willen wij,
Wraak wraak wraak zweren wij.

KOOR VAN MEISJES
Nu in zijn kist.
uit zijn lijden verlost,

vouwt hij zijn bloedige handjes,
en smeekt genade
aan zijn vijand.

Trots staat de vijand daar en zwijgt.

KOOR VAN JONGENS
Zijn troon die verre streken samenbrengt,
Zijn rijk dat slechts door sterren grenzen kent,
Zijn wilsbesluit voltrekken willen wij,
Wraak wraak wraak zweren wij.

terwijl de muziek ophoudt, nadert de familie en haar gevolg het altaar.
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RUPERT
Wraak. Ik zweer wraak! Bij deze hostie op
het huis van graaf Sylvester Schroffenstein.

hij ontvangt het avondmaal.

Nu is de beurt aan jou mijn zoon.
      1.bedrijf 1.scene

OTTOKAR
Mijn hart

draagt als op vleugels deze vloek naar God.
Wraak. Ik zweer wraak, precies als jij.

RUPERT
De naam,

mijn zoon. De naam ook noemen.

OTTOKAR
Wraak, zweer ’k op

Sylvester Schroffenstein!

RUPERT
Vergis je niet.

een vloek, als die van ons, bereikt Gods oor
en ieder woord bewapent hij met bliksem.
Dus daarom weeg en wik je woord – zeg niet
Sylvester, zeg zijn hele huis, dan ben
je zeker.

OTTOKAR
Wraak! Ik zweer wraak op

Sylvesters moordenaarshuis.

hij ontvangt het avondmaal.

RUPERT
Eustache,

nu is de beurt aan jou.

EUSTACHE
Ik vraag pardon,

ik ben een vrouw-

RUPERT
En moeder van de dode.

EUSTACHE
Oh God! Hoe moet een vrouw zich wreken?
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RUPERT
In

gedachten. Wurg ze in gebed.

ze ontvangt avondmaal. Rupert leidt Eustache naar voren. Allen volgen.

RUPERT
Eustache, ik weet het, mannen zijn de wrekers -       1.bedrijf 1.scene
jullie zijn de klaagvrouw der natuur.
Maar hou op over natuur.
Dat is een lief, leuk sprookje uit de kinderjaren
aan de mensheid door de dichters, haar voedsters 
verteld. Vertrouwen, onschuld, liefde, trouw,
religie, vrees voor goden zijn net als
de dieren die praten.- Zelfs de band,
de heilige, van bloedverwantschap scheurt,
en neven, kindr’en van één vader, richten,
met dolken richten zij op elkaars hart.
Zie toch, het laatste menselijk gevoel
voor ’t wezen in het wiegje is gedoofd.
Men spreekt van wolven, die kind’ren zoogden,
van leeuwen, die een moeders enig kind
nog spaarden. – Zo verwacht ik dat een beer
de plaats van oom inneemt voor Ottokar.
En als toch alles is veranderd,
de mens met ‘t dier gewisseld van natuur, laat
de vrouw dan ook de hare wiss’len – ban
het sieraad liefde, dat toch niet normaal
is uit haar hart, om er de keerzijde
de haat, in toe te laten.

Wij
intussen doen ’t op onze wijze. Ik roep
u op, mijn leenmannen, voor mij met man
en vrouw en kind, en wat maar enigszins
zijn leven lief heeft, snel een troep te vormen.
Want niet een eerlijk open oorlog, denk ik zal
het worden maar een jacht zoals op slangen.
We hoeven maar de rotsspleet dicht te stoppen, ze
met rookdamp te verstikken in hun nest
- laten de lijken liggen, zodat van ver
de stank de soort verjaagt en er daar nooit meer één
in alle eeuwigheid een ei zal leggen.

EUSTACHTE
O Rupert, houd je in! Wie bruut beledigd
is die heeft het nadeel dat die daad
hem van bezinning op de wraak
berooft en in zijn eigen borst een vriend
der vijand opstaat tegen hem, de drift-
Wanneer Sylvester jou een val zet, loop jij
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erin gewond door blinde smartepijn.
Kun jij ‘t niet eerst tenminste uitzoeken,
de vete uitstellen – ik wil
de arm der wraak niet tegenhouden, leiden
slechts wil ik hem, zodat hij zekerder zal treffen.

RUPERT
Dus, jij bedoelt dat ik moet wachten, Peters dood       1.bedrijf 1.scene
niet wreken, tot ik die van Ottokar, 
en die van jou ook nog te wreken heb- Aldöbern!
Vertrek naar Warwand, zeg de vrede op.
- Maar zeg’t hem niet zo zacht, als ik. Hoor je,
niet met zo weinig woorden -  zeg dat ik
van plan ben om, daar waar zijn slot nu staat
een hooggerecht te bouwen. - Nee, ik smeek het je,
zo mat moet je niet spreken – Zeg ik dorst
naar bloed van hem en van zijn kind, hoor je?
En van zijn kind, het bloed.

Rupert bedekt zijn gezicht, en gaat met gevolg af, zonder Ottokar en Jeronimus.

JERONIMUS
Een woord, graaf Ottokar.

OTTOKAR
Ben jij ‘t, Jerome?

Gegroet! Zoals je ziet, zijn wij druk bezig,
Er rest mij nog maar weinig tijd of ik
moet mijn harnas aan gaan trekken. – Dus, wat is ’t?

JERONIMUS
Ik kom uit Warwand

OTTOKAR
Zo? Uit Warwand? Dus?

JERONIMUS
Op mijn woord, ik neem het voor hem op

OTTOKAR
Wat? Voor Sylvester? Jij?

JERONIMUS
Want nooit was een vete

zo doldriest snel, zo schandelijk lichtzinnig
besloten als door jullie.

OTTOKAR
Leg eens uit.
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JERONIMUS
Het uitleggen is, denk ik, aan jou.
Ik heb hier in deze banken als
een nar gestaan,
die van een tovenaar leert bekketrekken.

OTTOKAR
Wat? Je wist van niets?       1.bedrijf 1.scene

JERONIMUS
Je hoort, ik zeg je,

ik kom uit Warwand, waar Sylvester, die
bij jullie een kindermoordenaar heet
de muggen mept die om zijn meisje zoemen.

OTTOKAR
Ja zo, dat was het – , maar, men weet dat jij
voor hun huis veel betekent; ze hebben je
altijd hun vriend genoemd, dus zal je
hun manier van doen wel heel goed kennen.
Men zegt, dat jij de dochter ‘t hof maakt -  nu,
ik heb haar nooit gezien maar het gerucht
roemt haar schoonheid vaak! Goed. Dan is de prijs
het waard.-

JERONIMUS
Wat bedoel je?

OTTOKAR
Ik bedoel, omdat-

JERONIMUS
’t is goed, ik kan het voor mezelf verklaren.
Jij denkt, dat als ‘n zeldzaam visje opduikt
dat ongelukkigerwijs slechts aas vreet,
ik meteen mijn riddereer zou doodslaan,
en het lijk aan de hengel van mijn lust
als lokaas hing -

OTTOKAR
Juist, gooi ’t eruit, Jerome!

Aan ons gaf god het zeldzame geluk,
ondubbelzinnig, de vijandig’ macht
als een mooi rond getal te zien, Warwand,
dit woord bevat het, als de kelk het gif
en daar het dringt, en er geen tijd is voor
discussie, uit een dubbelzinnig graantje
een druppel sap te persen, houden we
het kort, en zeggen: jij behoort tot Warwand.
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JERONIMUS
Heer, op mijn woord, je hebt gelijk. Nooit heb
ik hoeven kiezen tussen hen of jullie,
maar moet ik nu besluiten, hier ter plekke
ik doe het, als zo de zaken staan. Kijk,
ik spring naar ied’re burcht in het gebergte,
verontwaardig ieder hart, bewapen, waar       1.bedrijf 1.scene
ik het vind, het rechtsgevoel, om de vals 
belasterde te wreken.

OTTOKAR
Het gevoel

van recht! O jij valsmunter van gevoel!
Jouw schone schijn zal niemand ooit bedriegen;
Men zal het horen aan de toon, jouw woorden
aan de deur nagelen als waarschuwing.
Het rechtsgevoel! Alsof iets anders nog
dan dat in iemands borst zou kunnen zijn!
Denk jij, dat ik als ik geloofde in zijn onschuld,
niet aan zijn kant zou gaan staan zelfs tegen mijn eigen vader?

Jij dwaas! Hoe zou ik dan dit zwaard, dat ik gisteren
ontving, en aan de wraak op zijn hoofd gewijd is,
zo met wellust dragen? - Maar
genoeg hierover, jij kan ’t niet begrijpen.
Tenslotte - Wij, wij hebben, denk ik, toch
elkaar niets meer te zeggen?

JERONIMUS
-Nee.

OTTOKAR
Vaarwel!

JERONIMUS
Ottokar!
Wat bedoel je? Je slaat me in ’t gezicht,
En ik, ik vraag je om met mij te praten -
Wat bedoel je, ben ik dan een schurk?

OTTOKAR
Als je ‘t

wil weten, ga maar bij die kist staan.

Ottokar af.
Jeronimus is in tweestrijd, wil hem achterna, ziet dan de kerkvoogd

JERONIMUS
Hé ouwe!
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KERKVOOGD
Heer!

JERONIMUS
Je kent mij?

      1.bedrijf 1.scene
KERKVOOGD Was je eerder
in deze kerk?

JERONIMUS
Nee

KERKVOOGD
Ach, meneer, hoe kan

Een kerkvoogd alle namen kennen, ook
Van die van buiten deze kerk?

JERONIMUS
Mee eens.

Ik ben op reis, en kwam toevallig langs,
tref alles hier in diepe smart en rouw.
Het lijkt me ongelooflijk wat men zegt:
dit kind zou door zijn oom vermoord zijn.
Jij bent een man, toch, die niet tot het plebs
gerekend wordt, en hier en daar een woord
van hogerhand vernemen kan, dus, als
je wilt, vertel me wat je hiervan weet,
precies en in de juiste volgorde.

KERKVOOGD
Kijk heer, dat doe ik graag. Van oudsher al
bestaat er tussen onze gravenhuizen
van Rossitz en van Warwand een soort erfverdrag,
en krachtens welke bij het uitsterven
van d’ene stam, het hele eigendom
van deze aan de ander toe moet vallen.

JERONIMUS
Ter zake ouwe! Dat behoort niet tot de zaak.

KERKVOOGD
Ach, heer, het erfverdrag hoort bij de zaak.
Want dat is net alsof je zegt, de appel
behoort niet tot de zondeval.

JERONIMUS
Nou goed,

spreek dan.
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KERKVOOGD
Ik spreek! Toen onze huid’ge heer

aan het bewind moest komen, werd
hij plotsklaps ziek. Hij lag twee dagen lang
bewust’loos; ieder hield hem al voor dood,
en graaf Sylvester deed als erfgenaam een greep
naar de nalatenschap toen wederom       1.bedrijf 1.scene
de goede heer tot leven kwam. Nu had 
De dood in Warwand niet meer droefheid kunnen
veroorzaken dan deze slechte tijding.

JERONIMUS
Wie heeft je dit gezegd?

KERKVOOGD
’t Was twintig jaar t’rug,

Herinner het niet meer.

JERONIMUS
Ga door.

KERKVOOGD
Mijn heer.

Ik ga al door. Sinds die tijd heeft de heer
Sylvester naar dit graafschap permanent
gelonkt, zoals een katje naar het bot,
waaraan de hond knaagt.

JERONIMUS
Deed hij dat?

KERKVOOGD
En steeds

als onze heer een zoontje werd geschonken,
moet hij, zegt men, verbleekt zijn.

JERONIMUS
Werk’lijk?

KERKVOOGD
Nu,

omdat toch al het wachten en geduld
vergeefs was, en de beide knapen als
de peppels bloeiden, nam hij snel de bijl,
en velde vervolgens die ene hier,
de jongste, negen jaar, die in de kist.
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JERONIMUS
Komaan, vertel, hoe is dat dan gebeurd?

KERKVOOGD
Heer, ik vertel het al. Stel je voor, je
was Rupert, onze graaf, en ging een avond
wat wand’len, ver van Rossitz, in het gebergte;
Nou stel je voor, dan vond je daar ineens       1.bedrijf 1.scene
je kind, vermoord, ernaast twee mannen met
bebloede messen, mannen, zeg ik je,
uit Warwand. Woedend trok je dan het zwaard
en maaide beiden neer.

JERONIMUS
Deed Rupert dat?

KERKVOOGD
Die ene, heer, die bleef nog leven, en
die heeft bekend.

JERONIMUS
Bekend?

KERKVOOGD
Ja, heer, heeft het ronduit bekend.

JERONIMUS
Wat

heeft hij bekend?

KERKVOOGD
Dat zijn heer Sylvester

hem voor de moord gehuurd heeft en betaald.

JERONIMUS
Heb jij ’t gehoord? En uit zijn mond?

KERKVOOGD
Ja heer,

Ik heb het uit zijn mond gehoord, en heel
de massa.

JERONIMUS
Gruwelijk! - Vertel precies.

Spreek, hoe bekende hij het?

KERKVOOGD
Op de pijnbank.
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JERONIMUS
De pijnbank? Zeg mij zijn woorden?

KERKVOOGD
 Ach Heer,

die heb ik niet precies verstaan, behalve één.
Want ‘t was zo een kabaal op onze markt,
waar hij gefolterd werd, dat zijn gebrul       1.bedrijf 1.scene
haast niet te horen was.

JERONIMUS
Behalve één.

Noem mij dat ene woord, dat jij verstond.

KERKVOOGD
Dat ene woord, heer, was: Sylvester.

JERONIMUS
Sylvester! - - En, wat was er verder ?

KERKVOOGD
Heer, verder was er niets. Want kort na zijn
bekentenis, trok hij wit weg.

JERONIMUS
 Echt waar??

En verder weet je niets?

KERKVOOGD
Heer, niets.

een dienaar op

EEN DIENAAR
Zeg, is

graaf Rupert hier?

JERONIMUS
Zoek je hem? Ik ga mee.

 allen af.
Ottokar en Johan komen van de andere kant op.

OTTOKAR
Hoe kwam jij dan aan deze sluier? Hij
is ‘t, is ’t waarachtig –Spreek - En zo in tranen?
Maar waarom zo in tranen? Zo verhit?
Heeft soms de moeder Gods , voor wie je knielde
jou zo verrukt ?
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JOHANN
Mijn beste heer!- toen ik

zojuist het beeld passeerde, wierp het mij
hardhandig voor zich neer .

OTTOKAR
En de sluier?       1.bedrijf 1.scene

Hoe kwam jij dan aan deze sluier, spreek? 

JOHANN
Ik zei ’t je toch, ik vond hem.

OTTOKAR
Waar?

JOHANN
In ’t dal.

Bij ’t Heilig Kruis!

OTTOKAR
En kent degene niet

die hem verloor?

JOHANN
-Nee.

OTTOKAR
Goed, het maakt niet uit.

Tis eender – en omdat jij ‘r niets aan hebt,
neem deze ring, en geef die sluier hier,

JOHANN
De sluier? – Och mijn heer, wat denk je wel?
Moet ik mijn vondst aan jou verkwanselen?

OTTOKAR
Zoals je wilt. ‘k was altijd goed voor jou ,
en wil je slechts belonen als je ’t wenst.

Hij kust hem en wil gaan

JOHANN
Mijn beste heer –o niet-  ontneem me alles
Mijn leven als je wilt.-

OTTOKAR
Wat ben jij vreemd.
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JOHANN
Je neemt mijn leven af met deze sluier.
Want net zoals een heilig relikwie
bewaart hij de herinnering voor mij
aan ’t ogenblik, dat heilzaam, zegenrijk
een god mij in het leven in het eeuwige voerde.

OTTOKAR       1.bedrijf 1.scene
Waarachtig? – Dan vond je hem dus niet?
Hij werd je dus geschonken? Kom vertel.

JOHANN
Vijf weken zijn ‘t  – nee morgen zijn ‘t vijf weken.
Jouw vader leidde toen zijn jachtgevolg
te paard de bossen in. En spoorslags uit
de hof, als een gebogen balein, vloog
de hele paardenmeute in het veld.
Mijn paard, van het onstuimig turkse ras
Door hoorngeschal, en zweepgeknal, en hond-
geblaf verwilderd, ijlt het een na ’t ander
zich voortijlende paard voorbij, zijn hoofd
al voor jouw vaders paard, en gaat aan kop-
En krachtig trek ik aan de teugels; maar
alsof het beest de sporen krijgt, versnelt
zijn pas, en uit de jachtstoet, als een pijl
uit d’ boog, vliegt hij vooruit - rechtsom in één
of and’re wildbaan ruk ik het bergop;
omdat ik nu mijn blikken op de hoef
moet richten, stort ik voor ik, wat ik zie,
kan waarnemen, met paard en al
omlaag, omlaag in een stroom.

OTTOKAR
Nou, god zij dank,

dat ik je op het droge voor me zie.
Wie heeft je dan gered?

JOHANN
Wie, vraag je? Ach,

dat ik je dit met één woord noemen moet!
- Ik kan het niet zo zeggen, als ’k bedoel,
het was een spiernaakt meisje.

OTTOKAR
Wat? Spiernaakt?

JOHANN
Stralend mooi, als een godin

die uit het bad verrijst, al zag ik haar
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alleen maar vluchtend in haar schoonheid – want
toen in mijn oog het licht was weergekeerd,
bedekte zij zich. -

OTTOKAR
En?

JOHANN       1.bedrijf 1.scene
Ach, ja een engel

scheen ze, toen ze bedekt daar voor me stond: 
Het werk van eng’len deed ze immers , tilde
eerst mijn, de neergestorte op- maakt’ dan
de sluier vlug van hoofd en lijf  los om
mijn bloed, dat stromend was, te stelpen.

OTTOKAR
Oh jij, gelukkige!

JOHANN
Stil zat ik, verroerd’ geen vin,

net als een duif in een kinderhand.

OTTOKAR
Zei ze niets?

JOHANN
Met klanken, zuiver als een klokje - vroeg
Ze, steeds druk bezig, wie ik was? en waar
Vandaan?  –  Schrok erg toen ze hoorde dat ik
Uit Rossitz kwam.

OTTOKAR
Hoezo dat?

JOHANN
God mag’t weten.

Maar snel het werk afrondend. liet ze mij
de sluier en verdween.

OTTOKAR
Vertelde ze

haar naam dan niet aan jou?

JOHANN
Daartoe was ze

door vragen niet, niet door gebeden te
bewegen.
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OTTOKAR
Nee, dat doet ze niet.

JOHANN
Wat? Ken

jij haar?

OTTOKAR       1.bedrijf 1.scene
Of ik haar ken? Geloof jij, dwaas,

dat alleen voor jou de zon schijnt?

JOHANN
Hoe bedoel

je dat -? En ken je ook haar naam ?

OTTOKAR
Nee, wees

gerust. Die zegt ze evenmin aan mij
als jou, en dreigt ons met haar toorn, als
wij die vrijpostig zouden onderzoeken.
Dus laat ons doen, zoals zij wil. De mens
moet de geheimen van de eng’len niet
doorgronden. Laat - ja laat ons liever
zoals wij met eng’len doen, haar dopen. Moge
dit evenbeeld van moeder Gods ook voor ons
Maria heten – voor ons alleen. Begrijp je;
Noem jij mij deze naam in een gesprek,
dan weet ik dus wie je bedoelt. Allang
heb ik voor mij zo’n vriend gewenst. Er zijn
Zo weinig zielen in dit huis, die
Zoals de jouwe, fijnbesnaard
bij adem klank geeft.
En omdat nu de eed van wraak ons weer
het wilde krijgsgewoel injaagt, laten
wij broederlijk aan elkaar vasthouden, strijd
altijd aan mijn zij.

JOHANN
Tegen wie?

OTTOKAR
Dat vraag je hier vlakbij’t lijk ? Tegen
Sylvesters schofterige huis.

JOHANN
O God,

laat hem voor d’ engellastering niet boeten!

OTTOKAR
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Ben je waanzinnig?

JOHANN
Ottokar – ik moet

tot slot iets vreselijks bekennen en –
het moet uit deze borst naar buiten – want
zoals een geest die rust noch duur kent, die
geen kist, geen grendel, geen gewelf bedwingt,       1.bedrijf 1.scene
is mijn geheim.-

OTTOKAR
Je laat me schrikken. Spreek!

JOHANN
Alleen jou, jou kan ik het toevertrouwen-
Want hier op deze burcht – lijkt het alsof ik
in een afgodstempel ben, een christen ben
omringd door wilden, die met gruwelijke
gebaren mij, met haar recht overeind,
mij in hun bloedig waanbeeld meeslepen
- jij hebt een menselijk gezicht, tot jou,
als tot de blanke onder Moren, wend
ik mij - want niemand, op gevaar van leven,
behalve jij  mag de god’lijke naam weten
die mij verrukt -

OTTOKAR
O God! Toch mijn vermoeden?

JOHANN
Zij is het

OTTOKAR
geschrokken Wie?

JOHANN
Wat je vermoedde.

OTTOKAR
Wat

vermoedde ik? zei ‘k dan een woord?
Kan een vermoeden niet bedriegen? Mimiek
is raadselachtig, iets dat op veel past.
En overhaast heb jij de oplossing.
Niet waar, het meisje, van die sluier hier,
is Agnes niet, niet Agnes Schroffenstein?

JOHANN
Ik zeg je ja, zij is het.
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OTTOKAR
O mijn god!

JOHANN
Op het bericht dat ik van Rossitz was,
verdween zij snel, ik volgde haar van ver
tot Warwand bijna, waar een man het niet één,       1.bedrijf 1.scene
maar tien keer heeft bevestigd.

OTTOKAR
O laat mij

Aan jouw borst uitrusten, mijn liefste vriend.

Jeronimus op.

JERONIMOS
Ik zal

je laten zien dat ik bekeerd ben, zal
het slechte oordeel je ontnemen, jou
zo mogelijk, een betere ontlokken,
- God weet dat dit een pijnlijke zaak is.
‘t is goed, Ottokar, je mag me geloven,
ik wist van alles dat gebeurd was niets.
Als jij dit niet gelooft, het zij zo.
Ik heb geen zin om hier witheet te staan.
Als jij het kan verdragen mij te looch’nen,
bij God dan kan ook ik het wel verdragen.

OTTOKAR
Wat zeg je, Jeronimus?

JERONIMUS
Ik weet wat jou zo taai maakt in de argwaan.
‘t Is waar, en nooit zal ik ontkennen, ja
ik had dat meisje tot mijn vrouw verkozen.
Maar voor ik mij met moordenaars verzwager,
de beulshand breke dan mijn wapenschild.

Ottokar valt Jeronimus plotseling om de hals

JERONIMUS
Wat heb je, Ottokar? Wat raakt jou
Zo plots’ling en zo diep?

OTTOKAR
Geef mij je hand

het zij vergeven.

JERONIMUS
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Tranen? Waarom tranen?

OTTOKAR
Laat me, ik moet eruit, naar buiten.

Ottokar snel af; de anderen volgen

EERSTE BERIJF TWEEDE SCENE

Warwand. Een kamer in het slot. Agnes zet Sylvius in een zetel.

SYLVIUS
Agnes, waar is Philipp?

AGNES
Mijn lieve god, ik zeg ’jou ’t elke dag,
en schreef het op papier, als jij niet blind was.
Kom hier, ik schrijf het in je hand.

SYLVIUS
Helpt dat?

AGNES
Het helpt, geloof me.

SYLVIUS
’t Helpt niet.

AGNES
Ik bedoel

om te vergeten.

SYLVIUS
Ik, om te herinn’ren.

AGNES
Goede vader.

SYLVIUS
Lieve Agnes.

AGNES
Maar voel eens even aan mijn wang

SYLVIUS
Je huilt?

AGNES
Ik weet best dat de pater mij erom berispt,
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maar ik geloof dat hij het niet begrijpt. Want zie,
zoals ik lachen moet , zonder dat ik het wil,
als iemand grappig doet, zo moet ik huilen
als iemand sterft.

SYLVIUS
Maar waarom vindt de pater

dat jij niet huilen mag?       1.bedrijf 2.scene

AGNES
Het gaat hem goed, zegt hij.

SYLVIUS
Geloof jij dat?

AGNES
De pater moet het wel begrijpen

maar ik geloof bijna dat hij het niet zo zegt als hij het denkt.
Want hier was Philipp graag, waarom ook niet?
We hielden veel van hem; hij had het goed bij ons;
nu hebben zij hem in het graf gelegd-
ach, het is vreeslijk – Maar de pater zegt
dat hij niet in het graf ligt- Nee, ik moet het goed zeggen,
hij ligt wel in het graf – ach,
ik kan het jou niet weervertellen. Kort,
ik zie het, waar hij is, in het graf.
Want waarom een graf ?

SYLVIUS
Waar! Heel waar!

- Agnes, de pater heeft gelijk, ‘k geloof
het vol vertrouwen

AGNES
Vol vertrouwen. Da’s

toch eigenaardig. Ja dan zou ‘t toch ook
heel anders kunnen zijn, heel anders, want waarom
vol vertrouwen?

SYLVIUS
Hoe wil jij het zien. Agnes?

AGNES
Hoe bedoel je dat?

SYLVIUS
Ik bedoel, hoe jij het gelooft.

AGNES
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Ik wil ‘t eerst leren, vader.

SYLVIUS
Wat, ben jij

niet ingewijd? Hoe oud ben je dan?

AGNES
Haast vijftien.       1.bedrijf 2.scene

SYLVIUS
Kijk, een ridder zou je al

naar ’t altaar kunnen voeren.

AGNES
Denk jij dat?

SYLVIUS
Dat zou je toch wel willen?

AGNES
Dat zeg ik niet.

SYLVIUS
Bespaar me maar het antwoord. Zeg je moeder
dat zij de biechtvader moet sturen

AGNES
Hoor!

Daar komt mijn moeder.

SYLVIUS
Zeg het haar gelijk

AGNES
Nee, zeg jij’t

haar liever, ze zou ongelijk van mij gaan denken.

SYLVIUS
Agnes, breng mijn hand eens naar

jouw wang.

AGNES
ontwijkend     Waarom toch?

Gertrude komt op

SYLVIUS
Gertrude, kijk dit meisje klaagt je aan,
haar hart nu spiegelt haar het altaar voor,.
dit bloeiend leven is bijna rijp.
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Maar één hoeft haar te strikken, denkt ze, of
ze zou haar wilde hoofdhaar tot bruidskrans vlechten -
maar jij hebt haar de inwijding,
De ridderslag van vrouwen, nog niet gegeven.

GERTRUDE
Heeft Jeronimus jou dat geleerd?

      1.bedrijf 2.scene
SYLVIUS

Gertrude,
Zeg ‘ns, is ze rood?

GERTRUDE
Nou goed, ik zal ’t haar vader zeggen.

Maar heb geduld tot morgen, als je wil?

Agnes kust haar moeders hand

Hier Agnes, is de doos met speelgoed.
Wat wilde je daarmee?

AGNES
Ik schenk ze aan

De tuinmanskind’ren, de achtergebleven vrienden van Philipp.

SYLVIUS
De ridders van Philipp? Geef hier!

Hij maakt de doos open

Kijk, als ik deze poppen pak, is ’t net
Of Philipp aan de tafel zit. Want hier
Steld’ hij ze op, en voerde oorlog, en
Voorspelde mij, hoe ’t afliep

AGNES
Deze ruiters,

Zei hij, zijn wij, en hier dit voetvolk is
van Rossitz.

SYLVIUS
Nee, je zegt ’t niet goed. Het voetvolk

was niet van Rossitz, maar was van de vijand.

AGNES
heel goed ja, dat bedoel ik d’vijand, die uit Rossitz.

SYLVIUS
Ach nee toch, Agnes, nee. Want wie zegt jou
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Dat die uit Rossitz onze vijand is?

AGNES
Weet ik veel. Allen zeggen ‘t

SYLVIUS
Zeg ’t niet na.

Ze zijn echt onze meest verwante vrienden.       1.bedrijf 2.scene

AGNES
Wat zeg je nu!? Jouw kleinzoon, mijn broer is
door hen vergiftigd. En dat zou dan niet
de vijand zijn!

SYLVIUS
Vergiftigd. Onze Philipp!

GERTRUDE
Hè Agnes, altijd houdt de jeugd geheimen
in het hart, als een vogel in de hand.

AGNES
Geheimen! Alle kind’ren in dit slot
is het bekend! Heb jij, jijzelf het
niet openlijk gezegd?

GERTRUDE
Gezegd? En openlijk?

Wat heb ik openlijk gezegd? Jou heb
ik stiekem toevertrouwd, dat het zou kunnen,
de aanschijn had, het moog’lijk was.

SYLVIUS
Gertrude,

Jij doet geen goed daaraan dat je dat zegt.

GERTRUDE
Je hoort toch, ik beweer niets, ik wil niemand van de daad
beschuldigen, wil over alles zwijgen .

SYLVIUS
Maar van de moog’lijkheid beschuldig je ze.

GERTRUDE
Nou, dat zal niemand mij betwisten – Want
zo snel daarop te sterven, nog vandaag
Vol levenslust, en morgen in de kist
-Waarom dan hebben ze zich zeven jaar
geleden toen mijn dochter stierf niet laten zien?
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En nu ineens die ijver! Het bericht dat hij
erg ziek was kon nog niet in Rossitz zijn,
of daar vloog al een bode over, vroeg
met wildverwarde haast in huis, of dat
de jonker ziek was? Maar we weten wel
wat hen bezorgd maakt, tis het erfverdrag, 
dat wij altijd; zij nooit verbreken wilden.
En dan die enge vlekken op zijn lijf,       1.bedrijf 2.scene
Hoe snel hij tot ontbinding overging. -
Maar stil! Je vader komt. Hij heeft mij streng
Verboden over ‘t onderwerp te spreken

Sylvester en de tuinman komen op

SYLVESTER
Kan je niet helpen, Hans. Ik geef het toe
je bieten zijn zo zoet als suiker.-

TUINMAN
Als vijgen, heer

SYLVESTER
Maar het helpt je niet. Ruk ‘t uit, Ruk ‘t uit

TUINMAN
Een tuinman, heer, plant liever tien velden
met buxus, dan dat hij ‘n koolstronk uitrukt.

SYLVESTER
Je bent een nar, Hans, uitrukken doet goed,
dat doe je om iets beters aan te planten.
Stel je het jonge volk van bomen voor
dat in ‘t voorbijgaan voor ons danst als kind’ren ,
ons aankijkt met hun bloesemogen.
‘t Zou je plezier doen, Hans, geloof me maar
verzorgen en verwennen zou je ze,
je zou ze koesteren als zoogbroers van je kinderen,
die met elkaar het leven melken uit jouw vlijt.
Je zal ze samen grootbrengen, ze samen zien bloeien,
en als je meisje jou je eerste kleinkind schenkt,
moet jij eens zien hoe onze schuren barsten van het fruit.

TUINMAN
Heer, zullen wij het nog beleven?

SYLVESTER
Ach, zo niet wij

dan wel onze kinderen.

TUINMAN
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Jouw kind’ren? Heer,
Ik zou liever nog een eikenaanplant grootbrengen
dan jouw dochter.

SYLVESTER
Hoe bedoel je dat?

TUINMAN       1.bedrijf 2.scene
Want als de noordoostrukwind ze niet velt,
dan zou geen bijl in de buurt komen van mijn eik,
zoals bij jonker Philipp

SYLVESTER
Zwijg! Ik kan dat dom

geroddel in dit huis niet uitstaan.

TUINMAN
Nou, ik plant

Die bomen. Maar als jullie niet van de vruchten eten,
De duivel hale me, als ik ze naar Rossitz stuur.

tuinman af.
Agnes verbergt haar gezicht tegen de borst van haar moeder

SYLVESTER
Wat is dit? ‘k sta versteld - Daaraan heeft, o hemel,
niemand anders schuld dan jij, Gertrud!
Wantrouwen is de zwarte ziekte van de ziel,
En alles, ook het schuldloos-zuivere trekt voor
het zieke oog het kleed aan van de hel.
Het onbeduidende, gewone, alledaagse, wordt
als losse draadjes heel spitsvondig, tot een beeld geknoopt
dat ons met gruwlijke gestalten angst aanjaagt.
Gertrude, dat is erg.

GERTRUDE
Mijn lieve man.

SYLVESTER
Had jij niet op zijn minst het licht- dat zoals jij
beweert in jou ontstoken was
moeten verbergen in je borst – zo’n
dubbelzinn’ge straal niet laten schijnen
op die dag, die – als hij had gezien, wat jij zegt
net als de goede vrijdag in eeuwig durend donker
werd gehuld.

GERTRUDE
Luister
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naar me -

SYLVESTER
De massa,, die papagaai, dit vergrootglas
van ’t gerucht – de kever, de sintels toe
te werpen die hij spelend naar het dak 
van de buurman draagt.

      1.bedrijf 2.scene
GERTRUDE

Toe te werpen?
Mijn man, de zaak die was zo helder
voor het oog van alle mensen, dat iedereen
nog voor je het verbergen kon, het al vanzelf
bij ‘t rechte eind had.

SYLVESTER
Wat bedoel je? Wanneer

achttien jaar geleden, toen jij je snel naar Rossitz
naar je zuster haastte, om haar bij de eerste
geboorte bij te staan, die zuster nu,
toen zij haar pasgeboren jongen dood
zag, jou beschuldigt had, dat jij, dat
jij hem had – je begrijpt me – hem heimelijk,
verscholen, terwijl je hem knuffelde, hem kuste,
de mond had dichtgehouden, de hersens ingedrukt -

GERTRUDE
O god, mijn god, ik zal al niets meer zeggen,
zal niemand meer beschuld’gen, zal ’t verdragen,
als ze dit enige, dit laatste ons maar laten.

ze omarmt Agnes heftig
een schildknaap komt op

EEN SCHILDKNAAP
Er is een ridder aan de poort heer.

SYLVESTER
Laat hem binnen.

SYLVIUS
Ik zal naar mijn kamer gaan, Agnes, breng me.

Sylvius en Agnes af

GERTRUDE
Moet ik een plaats aan onze tafel voor hem dekken?

SYLVESTER
Ja, dat kan je doen. Ik zal
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intussen zorgen voor zijn paard.

beide af.
Agnes komt op, kijkt om zich heen, slaat een doek om, zet een hoed op en gaat af.
Sylvester en Aldöbern komen op

SYLVESTER
Uit Rossitz, zeg je?       1.bedrijf 2.scene

ALDÖBERN
Ridder Aldöbern

Uit Rossitz. ‘k heb een boodschap van mijn heer,
heer Rupert graaf van Schroffenstein naar u
Sylvester, graaf van Schroffenstein

SYLVESTER
Die boodschap

Beveelt je aan, Aldöbern, want de vrienden van
je heer zijn ook de jouwe.Dus laten we snel over
de gewoonte heenstappen; vergeef
dat ik ga zitten, kom bij me zitten, en
vertel me alles wat je weet van Rossitz.
Want, zoals, wanneer in twee kustplaatsen twee –
verbroederde families wonen, zelden,
alleen bij dopen, rouw en trouwen of als
er verder iets belangrijks is, het bootje oversteekt,
en dan de bode vaak nog voor hij spreken kan
bevraagd wordt, wat gebeurd is,
hoe het ging en waarom dan niet anders,
Ja zelfs over dingen als hoe groot d’oudste
en hoeveel tanden d’jongste, of de koe
gekalfd, en dergelijke wat niets met
de zaak te maken heeft, uit moet wijden-
kijk vriend, zo ben ik van plan het ook
met jou te doen, dus als je wilt gaan zitten.

ALDÖBERN
Heer, kan het staand afhand’len

SYLVESTER
Ai, jij nar

staan en vertellen, dat hoort bij elkaar,
als rijden hoort bij kussen.

ALDÖBERN
Heer, ik

zou uitgesproken zijn, nog voor ik zat.

SYLVESTER
Houd je het dan zo kort ? Wat spijt me dat;
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Maar als ’t zo dringt, dan hou ik je niet tegen. Spreek.

ALDÖBERN
Mij stuurt mijn heer, graaf Rupert Schroffenstein,
om u vanwege de -op zijn zoon Peter-
gepleegde moord de vrede op te zeggen.

SYLVESTER       1.bedrijf 2.scene
Moord?

ALDÖBERN
Moord.
Maar ik moet, vindt hij, niet zo koeltjes spreken,
van louter twist en strijd en kamp en krijg,
van branden, blaak’ren, breken en verscheuren.
Daarom gebruik ik graag zijn eigen woorden,
die luiden zo: hij is van plan, hier
Op jouw burcht een hooggerecht te bouwen;
hij dorst naar ‘t bloed van u en van uw kind-
en van uw kind het bloed - herhaalde hij.

SYLVESTER
Ach zo, ga zitten goede vriend. Jij komt
toch niet Rossitz, wel? - Ga zitten. Hoe was
de naam ook weer? Ga zitten, ga zitten -
Zeg eens, ik ben ‘t vergeten, waar, waar kom jij
vandaan?

ALDÖBERN
Geboren Heer, in Oppenheim

- wat zou dat?

SYLVESTER
Aah, in Oppenheim –dus niet

in Rossitz, nee. Ik wist het wel. Ga zitten.
Gertrude!

Gertrude op.
Laat de schildknaap van de ridder halen,

hoor je?

Gertrude af.
Nou, ga zitten

ouwe- wat betreft de oorlog, ja dat is
een lollig ding voor ridders, kijk daarin sta
ik aan jouw kant-

ALDÖBERN
Mijn kant?
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SYLVESTER
Verdomme ja, 

wat dacht je dan? Heeft iemand jou beledigd
onrecht aangedaan of nog iets anders,
Zeg het mij, zeg het, wij wreken het.

ALDÖBERN       1.bedrijf 2.scene
Ben jij je verstand verloren of doe je alsof?

Gertrude, de schildknaap en een dienaar komen op

SYLVESTER
Zeg op, mijn zoon, wie is je heer? Gaat het goed
met hem – nou ja je begrijpt wat ik bedoel-

ALDÖBERN
De duivel ben ik wat jij bedoelt. Denk jij
dat moeder mij niet zoveel mensen-
verstand heeft meegegeven als er nodig is
om in te zien, dat jij een schurk bent. Vraag ‘t
de honden aan ons hof, kijk, ze ruiken ’t
aan je, en als er één een brokje uit
jouw hand zou eten, hang me dan maar op. tot slot
nog dit. Mijn werk is klaar. Ik heb jullie
kindermoordenaars de oorlog aangekondigd.

Aldöbern wil af. Sylvester houdt hem tegen

SYLVESTER
Nee wacht toch –nee, bij god je maakt me bang.
Want jouw verhaal, hoewel niet heel erg rijk ,
is toch zo weinig arm aan zin, dat
het mij ontzet - een van ons tweeën moet krankzinnig
zijn; ben jij ’t niet, ik kon ’t worden
De gram verstand die jou je moeder gaf, en jou uit het
gesticht redt, doet, dat kan niet anders, mij
in het gesticht belanden-  Kijk, als jij me zei
rivieren stromen naast hun oeverkant
bergop, en monden uit op rotstoppen
in zeeën; dan zou ik-  zou ik jou geloven;
maar als je zegt dat ik een kind vermoord heb,
mijn neef zijn kind -

GERTRUDE
O grote god, wie dan

beschuldigt jou van deze wandaad? Die uit Rossitz,
Die zelf, een paar maanden geleden -

SYLVESTER
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Zwijg. En zeg
het mij nog een keer, als je wilt. Is ’t waar,
Is ’t werk’lijk waar? Om wille van een moord
een oorlog tegen mij?

ALDÖBERN
Moet ik het tien

en nog tien keer voor jou herkauwen.       1.bedrijf 2.scene

SYLVESTER
Goed.

Franz, zadel mijn paard – Vergeef mij, vriend,
wie kan het onbegrijp’lijke begrijpen?
- Waar is mijn helm, mijn zwaard? -

 Want uit zijn mond
moet ik het horen voor ik het geloof.
- Stuur iemand naar Jeronimus, en laat hem snel
naar Warwand komen-

ALDÖBERN
Nou, vaarwel!

SYLVESTER
Nee, wacht;

ik rijd met jou, mijn vriend

GERTRUDE
In godesnaam,

jij geeft jezelf aan ’t leger van je vijand ?

SYLVESTER
Het komt wel goed.

ALDÖBERN
Wanneer jij denkt: dat je in Rossitz wel

beleefd ontvangen wordt, vergis je je.

SYLVESTER
Geeft niks, geeft niks: ik zal alleen verschijnen
Een enkeling heeft vrije toegang tot zijn vijand.

ALDÖBERN
Het mildste dat je overkomen zal,
is dat je aan de kerkermuur geketend wordt.

SYLVESTER
Het maakt niet uit. - Ik moet mij licht verschaffen
Al moest ik het gaan halen uit de hel.
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ALDÖBERN
Een vloek rust op jouw hoofd, er is niet één 
in Rossitz, voor wie jouw leven heilig is.

SYLVESTER
Je maakt mij echt niet bang – het hunne is mij heilig,
en onversaagd waag ik het mijne.       1.bedrijf 2.scene
Vooruit! We gaan!

tot Gertrude
Heelhuids keer ik terug.

Zo waar voor god de onschuld heilig is.

als ze willen afgaan komt Jeronimus op

JERONIMUS
Waarheen?

SYLVESTER
Goed dat je komt. Ik vraag je;

Blijf bij de vrouwen, tot ik terugkeer,

JERONIMUS
Waar ga je heen?

SYLVESTER
Naar Rossitz.

JERONIMUS
Lever jij

jezelf als een bekeerde zondaar uit?

SYLVESTER
Wat voor een woord -?

JERONIMUS
‘tIs nauwelijks de moeite

waard om een slecht leven te verlengen.
Dus ga er heen, en leg je zondig hoofd
in christ’lijke berusting op het blok.

SYLVESTER
Denk jij, dat ik, als mij een schuld bezwaarde,
mijn hoofd aan ‘t recht op wraak zou weigeren.

JERONIMUS
Jij kwakzalver van de natuur! Denk jij,
da’k jouw vervalste hart op goed geloof
en trouw twee maal als een echte kopen zou?
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Ben ik dan maar een blind lid uit het volk
dat jij met deze verkoopspraatjes, mij
voor aap wil zetten, en nog eens voor aap?.
Maar jij bent niet meer zo veel adem waard,
niet meer dan wat dit ene woord me kost: schurk!
Ik wil je mijden, dat is echt het beste.
Want hier in jouw nabijheid stinkt het, als
bij moordenaars.       1.bedrijf 2.scene

Sylvester valt flauw

GERTRUDE
Help! Kom helpen! Help dan toch.
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TWEEDE BEDRIJF EERSTE SCENE

Plek in het gebergte. Op de voorgrond een grot. Agnes zit op de grond en knoopt kransen. Ottokar
komt op, en bekijkt haar met weemoed. Dan keert  hij zich om met een gekwelde beweging, terwijl
Agnes hem ondertussen waarneemt, die dan doorgaat met knopen, alsof ze hem niet gezien heeft.

AGNES
Het is toch een gemene zaak: bespieden;       2.bedrijf 1.scene
omdat een zuiver hart het steeds ontkent ,
wordt enkel deze juist bespied.
Daarom is ’t ergste nog dat de bespieder
beloning krijgt in plaats van straf. Want in plaats
van ‘t kwaad dat hij verdiende te ontdekken,
vindt hij juist een stille aansporing
voor zijn verlangen, of voor zijn bevlieging.
Er is, bijvoorbeeld, heimelijk een jonge man.
- Hoe heet hij toch? Ik ken hem goed. Zijn aanblik
lijkt een wilde ochtendstorm,
zijn blik ’t weerlichtende boven bergtoppen,
zijn haar de wolk, waarin de bliksem schuilt,
zijn naderen het waaien uit de verte,
zijn praten als het stromen uit de bergen,
en zijn omarmen
 – maar wees stil, Wat wild’
ik nu? Ja, deze jongen, wild’ k zeggen,
is heimelijk dichterbij geslopen. Opeens,
onaangekondigd als de zomerzon
Die ’s nachts een liefdesfeest beschijnen wil.
- mij is het best, als hij wat hij zocht
bij mij zou vinden, en de jaloezie,
de angel van de liefde, zou zichzelf botmakend,
hem ‘t veld injagen, als een jong ros ,
dat tenslotte toch huiswaarts naar de stal keert,
die hem voedt.
In plaats daarvan is er geen andere rivaal nu bij mij dan zijn geest.
En die zingt mij een lied op citer voor,
dus wind ik deze krans voor hem.

ze kijkt om
    Scheelt er wat?

OTTOKAR
Nu niets.

AGNES
Ga zitten, zodat ik kan zien

hoe jou de krans staat. Is –ze mooi?
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OTTOKAR
Heel mooi.

AGNES
Echt waar? Moet jij mijn vingers nu ‘s zien.

OTTOKAR       2.bedrijf 1.scene
Ze bloeden. -

AGNES
Ja dat kreeg ik van de doornen

waar ik bloemen heb geplukt.

OTTOKAR
 arm kind.

AGNES
Een vrouw

schuwt nooit de moeite. Urenlang heb ik
gedacht hoe elk afzonderlijke bloem
een plekje kreeg, het nietigst zelfs van nut
kon zijn,waardoor de vorm en kleurvan het
geheel zijn uitstraling krijgt – Nu de krans
is een volmaakte vrouw. Daar, neem haar mee.
Zeg: zij bevalt me; dan is –ie
Betaald. Wat scheelt je toch?

ze staat op; Ottokar pakt haar hand
Jij bent zo vreemd,

Zo ernstig- jij bent onbegrijpelijk voor mij.

OTTOKAR
En jij voor mij.

AGNES
Als je me liefhebt, zeg vlug

een woord dat mij gerust stelt.

OTTOKAR
Zeg jij eerst:

Hoe heb je ‘t vandaag kunnen wagen, vandaag
zo ver van je vadershuis te gaan?

AGNES
Ver van mijn vadershuis? Ken jij het dan?
Heb ik niet steeds gewenst, dat jij het niet
probeerde uit te zoeken.
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OTTOKAR
O vergeef me

Het is niet mijn schuld dat ik ’t weet.

AGNES
Jij weet ’t?       2.bedrijf 1.scene

OTTOKAR
Ik weet het, wees niet bang! Want op je engel
kan je niet meer vertrouwen dan op mij.
Vertel me, hoe heb jij het kunnen wagen om
zo eenzaam dit gebergte in te gaan
terwijl een machtig buurman in een bloedige
wraakvete op al de jouwen jaagt.

AGNES
Een vete?

Maar in mijn vaders zalen ligt er stof
op alle harnassen, en niemand is
vijandig tegen ons, hoogstens de marter,
die inbreekt in ons kippenhok.

OTTOKAR
Wat zeg je?

Zijn jullie in vrede met de buren?
In vrede met jezelf?

AGNES
Je hoort het, ja

OTTOKAR
O God, mijn leven dank ik jou alleen door dit
bericht! – O, meisje! Meisje! O
mijn god, dan hoef ik jou dus niet te vermoorden!

AGNES
Vermoorden?

OTTOKAR
Kom hier.Nu wil ik helder, open, waar,
als jouw ziel met je spreken. Kom bij me!
Geen schaduw mag jou meer bedekken, zelfs
niet de minste, ik wil je helder kunnen zien.
Jouw innerlijk is’t al, de ongeboren
gedachten kan ik raden als jouw god.
Alleen jouw teken, het vrolijke bedenksel
om met één letterreeks ’t oneindige
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te vatten, zeg me alleen jouw naam.
Ik zeg jou meteen de mijne, het was
maar een grap om jou te weigeren, wat jij mij.
Ik had allang de jouwe uitgezocht
als niet zelfs jou onbegrijpelijke gebod
mij heilig was. Maar nu vraag ik het jou zelf.
Ik ben mij van geen kwaad bewust, ik voel
dat jij mij boven al ’t aards g’luk gaat.       2.bedrijf 1.scene
Aan het leven ben ik niet zo gebonden,
zo graag niet en zo sterk niet, als aan jou.
D’rom wil ik dat jij niets voor mij verbergt
en ik eis in alle ernst jouw onbeperkt vertrouwen.

AGNES
Ik kan niet praten, Ottokar -

OTTOKAR
Wat maakt je bang?

Ik zal je elke valse waan ontnemen.

AGNES
Jij sprak van moord.

OTTOKAR
Van liefde sprak ik slechts.

AGNES
Van liefde, dat versta ‘k, sprak jij met mij,
maar zeg me nu, met wie sprak jij van moord?

OTTOKAR
Je hoort het toch, het was een kwalijke vergissing
in mij gewekt door een vriend die zelf misleid was.

Johan verschijnt op de achtergrond

AGNES
Daar staat een man, die ik ken

OTTOKAR
Ken jij hem?

AGNES
Vaarwel.

OTTOKAR
Om godswil, jij vergist je, nee.
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AGNES
Vergis me niet. – Laat me.– willen jullie mij vermoorden?

OTTOKAR
Jou vermoorden? – Jij bent vrij, en wil je gaan,
dan kan je dat onaangeraakt, waarheen je wilt

      2.bedrijf 1.scene
AGNES
Goed dan, vaarwel

OTTOKAR
En kom je niet terug?

AGNES
Nee nooit,

als jij mij niet meteen jouw naam vertelt.

OTTOKAR
Dat moet ik nu – voor deze vreemde. -

AGNES
Dan

vaarwel voor eeuwig.

OTTOKAR
Maria! Wil jj mij niet beter

leren kennen?

AGNES
Ieder kan meteen laten

zien wie hij is.

OTTOKAR
Dat zal ik vandaag nog doen. Kom terug.

AGNES
Moet ik jou vertrouwen, als jij niet mij?

OTTOKAR
Doe het.

Op het gevaar af.

AGNES
Het zal gebeuren! En als ik mij

vergis, dan zal ik er geen traan om laten. Af
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OTTOKAR
Johann, kom hier, je ziet dat zij het is,
er is geen twijfel meer, niet waar?

JOHANN
‘t Ontbreekt

je naar het schijnt niet aan verklaringen       2.bedrijf 1.scene
die ’k jou zou kunnen geven.

OTTOKAR
Tis maar hoe je ’t ziet.

Twee waarden heeft een mens; de een
Leer je alleen kennen uit jezelf; naar de ander
moet je vragen.

JOHANN
Als jij alleen de kern

hebt, dan krijg jij de schil erbij kado.

OTTOKAR
Ik zeg je, ze weigert mij, net als jou
haar naam, en net als jou ontvlucht ze mij
Alleen al bij ’t vermoeden da’k uit Rossitz kom.
Je zag het zelf, zoals een geest verschijnt ze en
verdwijnt ze voor ons beiden.

JOHANN
Beiden? Ja.

Maar met dit onderscheid, dat jij het ene talent
hebt meegekregen haar te roepen , ik
alleen het andere: de geest te bannen.

OTTOKAR
Johann!

JOHANN
Bah - De schuld ligt bij de punt van mijn neus
en nog een beetje bij mijn spitse oren.
Wat anders kan ‘r aan mij zo gruwlijk zijn,
dat dit het bloed jaagt uit haar wangen en
op ‘t vluchten na, haar elke kracht ontneemt?

OTTOKAR
Johann, ik ken je niet meer
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JOHANN
Ik jou wel.

OTTOKAR
-Ik zal je iedere belediging bij voorbaat al
vergeven, als die zich maar edel toont.

JOHANN       2.bedrijf 1.scene
Niet boven de prijs zal ik jou betalen - Zeg,
Als iemand mij vertelt dat hij ’n paard weet
dat hem bevalt en hij het kopen wil,
en ik ging er heim’lijk heen en kocht het
voor mijzelf – wat vind jij, is dat dan edel?

OTTOKAR
Zeer scheef kies jij je vergelijking.

JOHANN
Zeg liever bitter;

en toch is ‘t honing voor mijn gevoel.

OTTOKAR
Je vergissing is jou lief, omdat hij mij kwetst.

JOHANN
Kwetst? Ja, dat is mij lief en als het een vergissing is ,
zal ik juist daarom hardnekkig eraan vasthouden,

OTTOKAR
Dat zal je niet veel vreugd’ opleveren,
want ik zal stil verdragen wat jij doet.

JOHANN
Daar heb je gelijk in. Niets zou mij meer ontstemmen
dan als jouw hart een pad zou zijn
door een onkwetsbaar stenen schild beschermd,
want dan rest mij geen and’re lust op aarde
dan als een paardenvlieg om jou te dazen.

OTTOKAR
Je bent veel beter dan je nu laat zien.

JOHAN
Jij dwaas! Jij Dwaas! Denk jij mij zo te vangen?
Omdat ik mij niet edel voordoe,
niet voor wil doen, maak jij mij wijs, dat ik het ben,
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zodat die onverdiende eer mij zal
bewegen wel in die geest te handelen?
Jouw achting werp ik voor je voeten.-

OTTOKAR
Je wil me tergen, maar je kan het niet.
Ik weet, jij zelf, jij zal me morgen wreken.

      2.bedrijf 1.scene
JOHANN
Nee, echt niet, nee daar zal ik wel voor zorgen.
Want in mijn borst snijd ik een wond,
daar prik ik steeds met naalden in, steeds open
hou ‘k die, dat ik het goed blijf voelen.

OTTOKAR
Het is niet moog’lijk, ach, het is niet moog’lijk!
Hoe kan jou gemoed zo laag zijn.
terwijl jij toch van Agnes, Agnes houden kan?

JOHANN
Dat jij me daar nog aan herinnert, oh
jij monsterlijk beest!

OTTOKAR
Het ga je goed, Johann

JOHANN
Nee, wacht!  Jij denkt dat ik een grap gemaakt heb.

OTTOKAR
Wat wil je?

JOHANN
Op de man af, goed. Mijn leven

en dat van jou zijn als twee spinnen in een doosje.
Dus trek! 

hij trekt

OTTOKAR
Geen denken aan. Alleen via een moord
zal ik door jouw hand overlijden.

JOHANN
Trek,

Jij lafbek! Niet op jouw dood, maar op mijne
alleen op mijn dood ben ‘k belust.

Ottokar omarmt hem
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OTTOKAR
Maar Johann!

Mijn vriend! Ik jou vermoorden.

Johann duwt hem van zich af

JOHANN
Weg, jij slang!       2.bedrijf 1.scene

Want steken wil ze niet, maar met haar blik
mij langzaam doden – Goed.

Hij steekt het zwaard weg.

Er ’s nog een ander middel.

Allebei via andere kant af

TWEEDE BEDRIJF TWEEDE SCENE

Warwand. Kamer in het slot. Sylvester op een stoel voorover hangend - als teken van onmacht. Om
hem heen Jeronimus, Theistiner, Gertrude en een bediende.

GERTRUDE
Nou, hij herstelt zich, God zij dank. –

SYLVESTER
Gertrude.-

GERTRUDE
Sylvester, ken je me, ken jij mij weer?

SYLVESTER
Ik voel mij goed, zoals bij binnenkomst
in ’n ander leven.

GERTRUDE
En aan zijn poort staan

je engelen, wij, de jouwen om jou
liefdevol t’ ontvangen.

SYLVESTER
Zeg mij, hoe kwam

ik dan op deze stoel? Daarnet, als ik
me niet vergis, toen stond ik – niet?

GERTRUDE
Je stond en was
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bewusteloos.

SYLVESTER
Bewusteloos? En waarom dat?

Zeg op – Hoe, wat is er dan met jou? wat is
er dan met jullie?

hij kijkt om zich heen; levendig:       2.bedrijf 2.scene

      Waar is Agnes? Dood?

GERTRUDE
O nee,

o nee, nee zij is in haar tuin.

SYLVESTER
Waarvan

zijn jullie allemaal dan zo bezeten?
Gertrude zeg. -  Zeg jij, Theistiner  - zijn
jullie stom? Theistin, Jero - -  Jeronimus!
O ja -. heel goed - nu weet ik het. –

GERTRUDE
Kom mee naar bed,

Sylvester, daar zal ik het je vertellen.

SYLVESTER
Naar bed? Hè bah! Ben ik dan, zeg me, ben
ik werkelijk bewusteloos geraakt?

GERTRUDE
Je weet zelfs, zoals je zegt, waarom?

SYLVESTER
Zou ik dat moeten weten? Bah! Hè bah! Een geest is
een ellendig ding

GERTRUDE
Kom maar naar bed, Sylvester,

Je lijf verlangt naar rust

SYLVESTER
Ja, dat is waar

mijn lijf heeft schuld aan alles, ja.



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 43

GERTRUDE
Dus kom.

SYLVESTER
Zou dat echt nodig zijn, denk je?

GERTRUDE
Beslist,     2.bedrijf 2.scene

jij moet naar bed.

SYLVESTER
Jouw toewijding

beschaamt mij. Gun me een moment
dan hestel ik mij weer helemaal, en sta
ik zelf weer op.

GERTRUDE
Neem op z’n minst de druppels

uit het Tirolerflesje, dat je mij
steeds zelf als heilzaam middel hebt geprezen.

SYLVESTER
In eigen kracht gelooft geen vrouw, en vaak
verwacht zij meer van zalf dan van de ziel.

GERTRUDE
Het zal je sterken, geloof me. -

SYLVESTER
Daarvoor

is niets dan mijn bewustzijn nodig

hij staat op.
Het verheugt

me dat de geest toch meer is dan ik geloofde,
want lijkt het of hij vlucht op een moment
gaat hij alleen maar naar zijn oerbron, gaat
naar god, en keert met heldenkracht terug.
Theistiner! Er is niet veel tijd meer te
verliezen. – Gertrude! Weet hij het!

GERTRUDE
Ja.

SYLVERSTER
Jij weet het? Zeg,
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wat denk jij, het is toch een schurkenstreek?
Er is geen twijfel meer, nietwaar?

THEISTINER
          In Warwand is

er niemand die’t betwijfelt, is er bijna niemand,
buiten jou, die niet voorzien had, hoe ’t af
moest lopen, vroeg of laat.     2.bedrijf 2.scene

SYLVESTER
Voorzien had? Nee, dat heb ik niet.
Betwijfelt? Nee, dat doe ik ook niet meer.
- Het is dus al bij iedereen bekend?

THEISTINER
Zo goed, dat ze het hoofd nu zelfs bezitten,
Dat jou de boodschap bracht uit Rossitz.

SYLVESTER
   Hoe

bedoel je dat? Was de gezant nog hier?

THEISTINER
Gestenigd ja,

SYLVESTER
Gestenigd?

THEISTINER
Het volk

was niet te houden. En zijn hoofd is tussen
de uilen aan de hofpoort vastgenageld.

SYLVESTER
Ten onrechte.

Theistiner, met jouw hoofd, had je het zijne,
het heilige, van de gezant moeten beschermen.

THEISTINER
Ten onrechte berisp je mij, heer, ik
was geen getuige van de daad, zoals u g’looft?
Ik kwam aan bij zijn lijk – deze hier,
Jeronimus, was net op tijd te redden.

SYLVESTER
Nou goed, ‘t is mooglijk dat ze’t slikken. Alles wat
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gebeurd is moet zo goed zijn als het kan.
Echt schoon -zie ik wel in- kan ‘t bijna nooit verlopen,
want wie het smeer’ge aanraakt, wordt erdoor bezoedelt.
Ook, vind ik, is de geest van deze wandaad
toch wat waard, en kan tot nog meer dienen.
We zullen het benutten. Rijd snel het land in
roep al de vazallen op
zich aanstonds in persoon bij mij te melden.     2.bedrijf 2.scene
Intussen zal ik zelf wat in de burcht
aan mannen is, verzamelen, ik hoef
niet veel te zeggen, ‘k stel mijn grijze hoofd
ten toon, voor elke haar werf ik een held.
Dat moet de eerste schurkenaanval stuiten,
dan, eenmaal sterker, keren wij het om,
in zijn hol gaan wij op zoek naar de wolf
het kan niet fout gaan, g’loof me maar. Het Gaat
om alles ja, wat heilig is en groots
om deugd, om eer, en vrouw en kind en leven,

THEISTINER
Dan ga ik heer, nog voor vanavond zijn
al de vazallen hier verzameld.

SYLVESTER
‘t Is goed.

Theistiner af
Franziskus, roep voor mij de burgvoogd

Nog iets. Breng meteen de beide wapensmeden mee.

de dienaar af.  tot Jeronimus:
Smaad is jou ten deel gevallen,

Jeroom, dat spijt me echt. Je weet ik was
in de meest wezenlijke zin afwezig.
Je ziet, de mensen zijn me goed gezind,
het was misplaatste ijver slechts uit trouw.
Jij moet hen daarom maar vergeven. Voor
’t vervolg, beloof ik, zal ik zorgen. Wil
je weg naar Rossitz, dat kan meteen, ik
geef je tien ruiters als beg’leiding mee. Ik kan haast niet
ontkennen, dat het ongeluk mij welkom was,
begrijp me goed, alleen omdat het jou deed blijven.
Want zeer onwaardig heb ik me getoond,
- nee, zeg maar niets. Ik weet dat. Maar velen
vallen juist, omdat ze sterk zijn. Want
de zieke afgestorven eik weerstaat
de storm, maar de gezonde werpt hij om.
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Omdat hij deze bij z’n kroon kan grijpen
Niet elke slag verdragen moet kan de mens.
En wie door god gegrepen wordt, denk ik, mag vallen
- ook zuchten. Want bedaardheid is de deugd
slechts van atleten. Wij, wij mensen vallen
niet voor geld, niet voor de sier – toch moeten
we steeds het aanzien waardig opstaan.

     Nu     2.bedrijf 2.scene
ik houd je hier niet langer, ga naar Rossitz,
ga naar je vrienden, die door jou verkozen zijn.
Want hier in Warwand, zoals je zelf hebt ondervonden,
ben je niet graag gezien meer sinds vandaag.

JERONIMUS
- Gelijk heb je – ik ben niet veel meer waard.
Dan dat jij mij de deur wijst – als ik al
een schoft ben in mijn ogen, hoeveel meer
dan niet in die van jou  – Alleen een schoft
als jij bedoelt ben ‘k  niet - maar kort en goed
Geloof wat jij wil. Verontschuld’gen kan ik
mij niet. Mijn tong is lam, de woorden willen
als murw geslagen kind’ren, niet aan ‘t licht.
– Ik ga. Maar zeg j’ alleen nog; ik ga niet
naar Rossitz, hoor je? En nog iets. Als je
me kan gebruiken, zeg ‘t, ik geef mijn leven
voor je, hoor je, mijn leven.

Jeronimus af.

GETRUDE
Jerome, luister!

- daar gaat hij – Waarom riep je hem nu niet?

SYLVESTER
Als jij ‘r iets van begrijpt zeg het me dan
voor mij is het nog steeds een droom.

GERTRUDE
   Ach nu,

hij was gewonnen door de Rossitzen.
Want in de hele streek is er geen ridder
die zij niet, als het kon, ophitsten tegen ons.

SYLVESTER
Alleen Jeronimus! – Ja, was ‘t een ander
dan wou ik het geloven, maar Jeroom!
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Zo simpel is ’t toch niet om in een ogenblik
het werk van jaren, achting, te vernietigen.

GERTRUDE
Het is duivels bedrog, dat mij, dat jou
wantrouwig had kunnen maken.

SYLVESTER     2.bedrijf 2.scene
Ikzelf? Wantrouwig tegen mij? Nou laat
maar horen.

GERTRUDE
Ruperts jongste zoon is werk’lijk

in ’t gebergte doodgeslagen door jouw mannen.

SYLVESTER
Door mijn mannen.

GERTRUDE
Dat is verreweg

nog niet het ergste . D’ene heeft het zelfs
bekend, dat jij hem had gehuurd voor deze moord.

SYLVESTER
En heeft hij dat bekend?

GERTRUDE
Ja, op de pijnbank
en is twee tellen later al gestorven.

SYLVESTER
Gestorven? En bekend? En in de dood,
al was het leven vol met slechtheid, in
de dood is er geen mens een zondaar - Wie
heeft dan gehoord dat hij het heeft bekend?

GERTRUDE
Heel Rossitz. Onder ‘t oog van heel het volk
Op d’ openbare markt werd hij gefolterd.

SYLVESTER
En wie heeft jou dat meegedeeld?

GERTRUDE
Jeroom,

hij heeft het bij het volk zelf nagevraagd.
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SYLVESTER
Nee, dat is geen bedrog, dat kan geen zijn.

GERTRUDE
In godsnaam, wat dan wel?

SYLVESTER     2.bedrijf 2.scene
Ben ik soms god

dat jij ‘t mij vraagt?

GERTRUDE
Want als het dat niet is

Mijn god! valt de verdenking dus op ons!

SYLVESTER
Ja, zonder meer valt die op ons.

GERTRUDE
En wij,

wij moesten ons dan zuiveren.

SYLVESTER
Geen twijfel

wij moeten het, niet zij

GERTRUDE
Oh, Jezus Christus,

hoe is dat moog’ijk?

SYLVESTER
Moog’lijk, ja dat zou ‘t

zijn als ik Rupert maar kon spreken

GERTRUDE
Wat?

Dat durf je aan terwijl de dood
van de gezant hem nog meer heeft verbitterd.

SYLVESTER
Tis zeker nu veel moeilijker – maar ‘tis
de een’ge moog’lijkheid, die nog voor handen is.
Ja, juist, zo gaat ‘t . Waar kan Jerome zijn?
Is hij nog hier? Hij mag me bij hem brengen.
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GERTRUDE
Mijn man, o volg mijn raad toch op-

SYLVESTER
Gertrude. – Laat me - dat begrijp jij niet.

Beide af.       2.bedrijf 2.scene

TWEEDE BEDRIJF DERDE SCÈNE

Plaats voor de toren van Warwand
Agnes komt haastig op

AGNES
Help me! Help!

Johann pakt haar vast

JOHANN:
Luister dan toch naar mij, meisje!
Geen vijand achtervolgt je, ‘k hou van jou,
Ach, houden van, ik aanbid je.

AGNES
Weg, onmens, ben je niet van Rossitz?

JOHANN
Hoe kan ik angstaanjagend zijn? Kijk toch naar me
ik sidder zelfs van wellust en van smart
om met mijn armen jou, mijn volledig
lief en leed te gaan omvatten.

AGNES
Wat wil je, waanzinnige, van mij?

JOHANN
Verder niets,

jij bent dood voor mij, en als een lijk;
druk ik jou met koude huiver aan mijn hart.

AGNES
Bescherm me, in hemelsnaam, voor zijn woede!

JOHANN
Zie, meisje. Morgen lig ik in het graf,
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een jongen, ik - doet je dat geen pijn?
Nu, een stervende kan jij niets weig’ren,
geef mij de afscheidskus

Hij kust haar.

AGNES
Red mij, jullie     2.bedrijf 3.scene

heiligen!

JOHANN
Ja, red jij mij, jij heil’ge!

Het leven heeft mij als een slang in haar greep
met kronkels, talloos en weerzinwekkend.
Ik huiver om het aan te raken – hier,
neem deze dolk. –

AGNES
 Help! Moordenaar! Help mij!

JOHANN
Neem deze dolk, zeg ik. – Heb jij ‘r niet al
één in mijn hart gedrukt?

AGNES
 Ontzettende!

ze stort bewusteloos neer

JOHANN
Neem deze dolk, geliefde.  – want met wellust,
zoals ik aan jouw kus mijn lippen bied
bied ik mijn borst aan de stoot uit jouw hand.

Jeronimus komt met escorte uit de toren

JERONIMUS
Hier was het angstgeschreeuw --- Ong’lukkige!
Wat ‘n daad – ze is gewond – Duivel! Met
je leven zal je ervoor boeten

hij verwondt Johann die valt. Jeronimus pakt Agnes op.

Agnes! Agnes!
Ik zie geen wond. Leef je, Agnes?

Sylvester en Gertrude komen uit de toren.
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SYLVESTER
Het was Jeronimus ‘ onthutste stem
Niet Agnes. - - O mijn god!

Hij wendt zich vol pijn af.

GERTRUDE     2.bedrijf 3.scene
Mijn dochter, o

mijn enig kind., mijn laatste. –

JERONIMUS
Haal dan hulp.

Z’ is niet vermoord.

GERTRUDE
Ze beweegt – luister?

Ze ademt – ja ze leeft, ze leeft?

SYLVESTER
Leeft ze?

En niet gewond?

JERONIMUS
Ik was precies op tijd.

Hij stak zijn dolk al naar haar, en toen sloeg
ik de onwaardige neer.

GERTRUDE
Komt hij niet

uit Rossitz?

JERONIMUS
Vraag ‘t niet. Je maakt me rood van schaamte - ja

SYLVESTER
Geef mij je hand, Jerome, wij begrijpen elkaar.

JERONIMUS
Wij begrijpen elkaar.

GERTRUDE
Ze ontwaakt, o kijk,

ze slaat de ogen op, ze kijkt me aan. –
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AGNES
Ben ik van die ontzettende verlost?

GERTRUDE
Hier ligt hij dood, kalmeer.

AGNES
Gedood ? Om mij? Ach, dat is gruwelijk. –     2.bedrijf 3.scene

GERTRUDE
Jerome heeft de moordenaar geveld.

AGNES
Hij volgde mij van ver uit het gebergte,-
De afschuw overviel me dadelijk
toen ik hem al van verre in de gaten kreeg.
Ik haastte me- maar moordzucht dreef hem sneller
dan mij de angst – en hier greep hij mij vast.

SYLVESTER
En trok hij g’lijk zijn dolk? En sprak hij niet?
Kan jij je daarvan niets herinneren?

AGNES
Haast niks – want door zijn vreselijk gezicht
verloor ik al mijn zinnen. Hij sprak
god weet, het leek wel, als in waanzin - sprak
van liefde, dat hij mij aanbad – noemd’ mij
nu eens een heilige, dan weer een lijk.
Toen trok hij plotseling die dolk, en smekend,
of ik, ik hem doden wilde, richtte hij
op mij.

SYLVESTER
Leeft hij nou nog? Hij lijkt alleen gewond,
zijn oog is open

tot de bedienden
Draag hem naar het slot.

Roep de chirurg.

ze dragen hem weg.
Laat één terugkomen

en mij berichten.

GERTRUDE
Maar mijn dochter
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hoe kon jij je alleen en ook zo ver
in het gebergte wagen?

AGNES
   Niet boos zijn,

het was mijn liev’lingsweg.

GERTRUDE     2.bedrijf 3.scene
En daar dan nog

zo lang te blijven!

AGNES
Ik trof ‘n ridder

die me ophield.

GERTRUDE
Een ridder? Zie

in welk gevaar je je begeeft. Kan het
een ander dan een Rossitzscher zijn?

AGNES
G’loof je dat het een Rossitzscher is?

JERONIMUS
‘k Weet

Dat Ottokar vaak in ‘t gebergte is.

AGNES
Denk jij dan - ?

JERONIMUS
Ruperts oudste zoon.

- Ken jij hem niet?

AGNES
Ik heb hem nooit gezien

JERONIMUS
Ik heb toch zekere bewijz’n dat hij
jou kent?

AGNES
Mij?

GERTRUDE
Onze Agnes? Waarvandaan?
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JERONIMUS
Als ik me niet vergis, zag ik een sluier
die jij vaak om hebt, in zijn hand.

Agnes verbergt haar hoofd tegen de borst van haar moeder

AGNES      2.bedrijf 3.scene
Ach, moeder-

GERTRUDE
O, in Godsnaam, Agnes, wees

toch op je hoede - want hij kan je met
de appel die hij van de bomen plukt
vergiftigen.

JERONIMUS
Daar zou ’k niet bang voor zijn -

integendeel.- alleen wie kan de slang vertrouwen.
Hij heeft bij ‘t avondmaal gezworen op haar dood.

AGNES
Mijn dood?

JERONIMUS
   Dat heb ik zelf gehoord.

GERTRUDE
  Kijk aan,

ik zal op je moeten passen als op een kind.
Je mag niet buiten deze muren van de burcht,
je mag niet van je moeders zijde wijken

een dienaar komt op

EEN DIENAAR
Geachte heer, de moord’naar is niet dood.
Hij is maar lichtgewond, zegt de chirurg.

SYLVESTER
Is hij bij zijn bewustzijn.

DIENAAR
Niemand heer

Kan ‘r wijs uit worden. Hij kraamt onzin uit,
wild door elkaar, als in een vlaag van waanzin.
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JERONIMUS
Het is flagrante huichelarij.

SYLVESTER
Ken jij

Die man?

JERONIMUS     2.bedrijf 3.scene
weet slechts zoveel dat zijn naam

Johann, en hij een onecht kind van Rupert is
- dat hij de ridderdienst in Rossitz leerde,
en gisteren het zwaard ontvangen heeft.

SYLVESTER
Pas gisteren het zwaard ontvangen - en
vandaag waanzinnig – zei jij niet dat hij
bij ‘t Avondmaal de wraakeed heeft gezworen?

JERONIMUS
Als alle dienaren van Rupert hij dus ook.

SYLVESTER
Jerom, mij wordt een kwade twijfel haast
tot zekerheid, haast-  ik had het ze vergeven
dat ze mij verdacht hebben gemaakt, ze mij
de wraak hebben gezworen, mij de vete
aangezegd – al hadden zij in het
gevecht mijn huis verbrand, mijn vrouw en kind
in het gevecht gedood, nog zou ik het vergeven.
Maar dat ze mij een sluipmoordenaar sturen,

- als ’t zo is.
- 

GERTRUDE
Is er dan nog twijfel? Hebben

ze ons niet zelfs ‘t bewijs ervoor geleverd?

SYLVESTER
Bedoel je Philipp- ?

GERTRUDE
Eind’lijk zie je ‘t in!

Jij hebt mij nooit geloofd, hebt het vermoeden,
de zekerheid, wou ’k zeggen, steeds omschreven
als muggenzifterij van vrouwen, die omdat ze
één keer raak schieten, denken onfeilbaar te zijn.
Nu weet jij beter. – Nu, zou ik je nog
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meer kunnen zeggen, dat je niet vermoedde. –

SYLVESTER
Nog meer ?

GERTRUDE
Jij zal je jouw koorts     2.bedrijf 3.scene

twee jaar geleden nog herinneren. Toen je bijna
genezen was stuurde Eustache jou
een flesje ingemaakte ananas.

SYLVESTER
Heel juist ja, door een ruitervrouw uit Rossitz.

GERTRUDE
Ik bad je onder valse voorwends’len
om niet van het geschenk te drinken, gaf
je zelfs een flesje uit mijn eigen voorraad
met ingemaakte perzik – alleen jij
hield voet bij stuk, versmaadde dus mijn perzik
nam van de ananas en plots’ling moest
je heftig overgeven.

SYLVESTER
Dat is vreemd;

want ik herinner mij iets anders nog -
Heel goed. De kat die was me voor geweest
bij’t flesje ananas , dus liet ik mij
door Agnes -toch?- de perzik aangeven.
Spreek, Agnes.

AGNES
Ja, zo is het

SYLVESTER
Tja, en zo zijn vreemd

genoeg de rollen omgekeerd. Want
de ananas heeft toch de kat geen kwaad
gedaan, maar mij jouw perzik wel, die jij
voor mij had klaargemaakt.

GERTRUDE
Ja, alles is verdraaibaar

SYLVESTER
Denk je echt? Nou kijk, dat denk
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ik ook, en heb gelijk, als ik niet let
op wat voor rad jij mij voor ogen draait. – Genoeg
In ernst, ik wil dat jij van Philip zwijgt,
of hij vergiftigd is of niet, hij moet
gestorven zijn en verder niets. Ik wil ‘t.

JERONIMUS     2.bedrijf 3.scene
Jij moet het ogenblik, Sylvester dat je
nu gunstig lijkt, gebruiken. Is de moord
op Peter een bedrog, wat wel bijna
zo zijn moet, dan is ook Johann daarin
betrokken.

SYLVESTER
Bedrog? Hoe zou dat moog’lijk? zijn

JERONIMUS
Het zou toch moog’lijk zijn dat Ruperts zoon
die lijkt te zijn vermoord, gewoon gestorven is, en
dat aangespoord, door de gelegenheid,
het erfverdrag naar zijn geluk te leiden,
de vader heeft bedacht jouw mannen die
misschien net in ‘t gebergte waren in
hun onschuld zó te g’bruiken dat
het voor de wereld lijkt, als hadden ze
hem werkelijk vermoord – om dan met deze schijn
van recht de vrede op te zeggen en
de stam van Warwand uit te roeien, en
de erfenis zich toe te eigenen.

SYLVESTER
Maar

jij zei toch dat van mijn mannen één
Het in de dood nog had bekend, dat hij
door mij gehuurd was voor de moord –

stilzwijgen

JERONIMUS
De man die ik gesproken heb, had maar
een woord van de gefolterde gehoord.

SYLVESTER
Dat was?
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JERONIMUS
Sylvester.

stilzwijgen
Heb jij dan de mannen

de zogenaamde moord’naars niet gemist?
Wij moeten bij hun nabestaanden t’één
en ‘t ander toch te weten kunnen komen.     2.bedrijf 3.scene

SYLVESTER
tot zijn mannen

Roep
de hoofdman van hen hier!

JERONIMUS
Maar van wie ik

De meeste opheld’ring verwacht, is Johann.

SYLVESTER
Maar die is ook niet zeker.

JERONIMUS
Wat? Als hij niet

bekennen wil, doen wij als die van Rossitz
en gooien ‘m op de pijnbank.

SYLVESTER
Nah? En als

hij dan bekent dat hij door Rupert is gehuurd?

JERONIMUS
Dan is ‘t eruit, en komt het aan het licht.

SYLVESTER
En dan ben ik dus ook een moordenaar.

stilzwijgen

JERONIMUS
Uit deze wirwar mag een paap geraken!
Ik kan het niet.

SYLVESTER

Voor jou ben ik een raadsel?
Nietwaar? Maar troost je, God is het voor mij.
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JERONUMUS
Zeg kort, wat wil je doen?

SYLVESTER
Het beste zou

nog altijd zijn als ik met Rupert sprak.

JERONIMUS     2.bedrijf 3.scene
Da’s een gewaagde stap, want in zijn preek
bij Peters kist, toen leek geen menselijk’,
geen goddelijk gebod hem heilig, die
aan jou bescherming biedt.

SYLVESTER
’t Is te proberen.

Want vaak schrikt juist de mens die gruwelijke
gedachten aandurft, voor de daad terug.

JERONIMUS
Hij heeft jou daar vandaag geen voorbeeld van gegeven.

SYLVESTER
Zelfs deze wandaad, hoe laag ze ook lijkt,
Is te vergeven nog, Jeronimus.
Want hij werd zwaar getergd.- In elk geval
is mijn verzoek zo des te onverwachter;
En vaker doet een mens, wat je niet durft te hopen
omdat je het niet durft te hopen.

JERONIMUS
Het is een blinde greep

Je kunt het treffen.

SYLVESTER
Ik wil ‘t wagen. Rijd
meteen naar Rossitz, vraag een vrijgeleide
Ik denk dat jij niets hoeft te vrezen.

JERONIMUS
- Nee;

Ik zal ’t proberen

af in de deuropening.

SYLVESTER
‘Vaarwel dan
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GERTRUDE
Vaarwel

En keer dan snel met troost naar ons terug

Sylvester, Gertrude en Agnes volgen.
Agnes heft in het afgaan de dolk op

    2.bedrijf 3.scene
AGNES:
Die is er niet.

GERTRUDE
De dolk – hij is vergiftigd, Agnes, kan
Vergiftigd zijn. – Gooi nu, nu direct weg.

Agnes legt hem neer.

En met je handen nergens aan gaan zitten,
Niks pakken, niets aanraken, dat‘k niet eerst
met eigen handen onderzocht heb.

allen af.het doek valt.
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DERDE BEDRIJF EERSTE SCENE

Plek in de bergen. Agnes zit op de voorgrond bij de grot in een verdrietige houding. Ottokar komt op en
gaat ongezien naast de grot staan. Agnes kijkt hem aan, slaakt een kreet, springt op en wil vluchten.

AGNES
Jij bent het.-     3.bedrijf 1.scene

OTTOKAR
Schrik je van mij?

AGNES
 God zij dank.

OTTOKAR
En hoe je beeft. -

AGNES
Ach, het is voorbij.

OTTOKAR
Is

het werk’lijk waar, was jij van mij geschrokken?

AGNES
Het is mij ook een raadsel. Want ik dacht
er net nog aan, riep de stoutmoedigheid
die hoge kracht, de onbedwingbare
standvastigheid aan om mij bij te staan.
- en toch kreeg ‘t mij te pakken, als onvoorbereid,
-- nu, is ‘t voorbij. -

OTTOKAR
O god van ’t noodlot! Wat een mooi,

En wat een kalm gemoed heb jij verstoord.

AGNES
Je hebt me laten komen, wat wil je?

OTTOKAR
Als

ik het je zeg, kan jij me dan vertrouwen,
Maria?

AGNES
Waarom noem je mij Maria?
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OTTOKAR
Ik wil je met die naam herinn’ren aan
die mooie dag dat ik je heb gedoopt.
Ik vond je slapend hier in de vallei,
waarin jij lag als in een wieg.
De takken weefden een beschermend bloemendak,
de waterval die zong een lied, als veren     3.bedrijf 1.scene
woeien briesjes om je heen, een godin leek
je te verzorgen – daar ontwaakte jij
en keek me als mijn pasgeboren geluk
aan – Ik vroeg je naar je naam,
jij was nog niet gedoopt, zei jij – Dus schepte ik
een hand vol water uit de bron,
bevochtigde je voorhoofd, en je borst, en zei:
omdat je ‘t evenbeeld van moeder gods
bent, doop ik jou Maria.

Agnes wendt zich ontroerd af.

Wat was ’t toen
Heel anders, zo heel anders. Jouw ziel
lag open voor me, als een heel mooi boek
dat zacht de geest eerst beetpakt, dan diep
hem raakt, en dan hem onlosmaak’lijk vasthoudt.
De plichten van het leven leiden soms
de lezer af, want het alledaagse vraagt
zijn deel, maar altijd keert hij weer
tot die vertrouwde geest terug die hem
in godentaal de wereld verklaart,
en geen geheim voor hem verbergt, behalve
het geheim slechts van zijn eigen schoonheid,
dat zelf doorgrond moet worden.

Nu ben
Je een gesloten brief.

AGNES
Gisteren zei je

dat je mij iets wilde toevertrouwen.

OTTOKAR
Waarom

vluchtte jij zo snel?

AGNES
Dat vraag jij?
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OTTOKAR
Ik kan het bijna raden – voor de jongen die
ons hier verraste; want ik weet dat
jij alles haat wat uit Rossitz komt.

AGNES
Zij haten mij.     3.bedrijf 1.scene

OTTOKAR
Ik kan het bijna zweren, dat

je je vergist. – Niet allemaal, tenminste;
bij voorbeeld voor die jongen sta ik in.

AGNES
Sta je in.-

OTTOKAR
Ik weet dat hij je hevig liefheeft.

AGNES
Mij liefheeft.-

OTTOKAR
Want ‘t is mijn trouwste vriend. -

AGNES
Jouw vriend -?

OTTOKAR
- Wat scheelt je, Agnes?

AGNES
Ik word niet goed.

OTTOKAR
Wat

een toeval – hoe kan ik je helpen?

AGNES
Laat

me ’n ogenblik.

OTTOKAR
Ik zal wat water voor

je scheppen uit die bron.
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Ottokar gaat af.

AGNES
Zo is het goed.

Nu ben ik sterk. De kroon zonk in de zee,
en als een naakte vorst werp ik hem ‘t leven na.
Of hij me water brengt of gif, ‘tis om     3.bedrijf 1.scene
het even, ik drink het op. Hij moet
het onvermijdelijkse bij mij volbrengen.

Ottokar komt  op met water in de hoed.

OTTOKAR
Hier neem een slok – voel je je beter?

AGNES
Sterker

wel tenminste.

OTTOKAR
Nou, drink dan toch. Het zal

je goed doen.

AGNES
Als ’t maar niet te koud is.

OTTOKAR
Dat lijkt

me niet.

AGNES
Probeer het eens.

OTTOKAR
Waarom? Het is

Niet veel.

AGNES
Zoals je wilt, geef hier.

OTTOKAR
Pas op.

Niets morsen.

AGNES
Een druppel is

genoeg.   
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ze drinkt terwijl ze hem onveranderd aankijkt.

OTTOKAR
   Hoe smaakt het je?

AGNES     3.bedrijf 1.scene
‘t Is koud.

OTTOKAR
Drink het

dan op.

AGNES
Moet ik het helemaal leegdrinken?

OTTOKAR
Wat je wilt,

het is zo ook genoeg.

AGNES
Nu, alleen nog even wachten, ik

doe alles wat je wilt.

OTTOKAR
 Het is

zo goed als medicijn.

AGNES
Voor de pijn.

OTTOKAR
 - Wat?

AGNES
Kom bij me zitten, tot ik beter word.
Een arts, als jij, helpt niet voor geld;
hij vindt in de genezing zijn geluk.

OTTOKAR
Hoe bedoel je dat – voor geld -

AGNES
Kom, laat ons kletsen,

verdrijf voor mij de tijd, tot ‘tis volbracht.
Je weet, als je geneest, wordt je vaak praatziek.
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OTTOKAR
Je schijnt me zo uitzonderlijk veranderd.

AGNES
Nu al?

Werkt het zo snel? Dan moet ik opschieten     3.bedrijf 1.scene
met wat ik je te zeggen heb.

OTTOKAR
Jij mij te zeggen  –

AGNES
  Weet jij, hoe ik heet?

OTTOKAR
Je hebt het mij verboden dat te onderzoeken.

AGNES
Wat zeggen wil dat jij ’t niet weet. Denk jij
dat ‘k jou geloof?

OTTOKAR
Nou, ik zal het niet ontkennen. -

AGNES
Echt waar? Nou, ik weet ook, wie jij bent!

OTTOKAR
Nou?

AGNES
Ottokar van Schroffenstein.

OTTOKAR
Hoe heb

je dat vernomen?

AGNES
Dat is om het even. Ik weet nog meer.

Je hebt bij ‘t Avondmaal mijn dood gezworen.

OTTOKAR
God! O God.

AGNES
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Nee, schrik maar niet.
Wat maakt het uit, of ik het weet? Het gif
heb ik gedronken, jij staat quitte met god.

OTTOKAR
Gif?

    3.bedrijf 1.scene
AGNES

Hier’s de rest, ik zal het opmaken.

OTTOKAR
Nee, stop! – Het is genoeg voor jou. Geef mij,
ik sterf met jou.

Hij drinkt.

AGNES
O Ottokar!

Ze valt hem om de hals.
Ottokar!

O, was het gif dan kon ik met je sterven!
Want als het dat niet is, mag ik niet hopen
met jou te leven, omdat ik me zo onwaardig aan
je ziel vergrepen heb.

OTTOKAR
Wil je het?

AGNES
Wat bedoel je?

OTTOKAR
Met mij leven?

Me vasthouden. Het spook van ’t wantrouwen,
dat nog eens tussen ons kan komen staan
koen tegemoettreden. Onherroepelijk.
En al is de verdenking nog zo groot,
je vader niet, je moeder niet zo te vertrouwen
als mij?

AGNES
Oh Ottokar! Hoezeer beschaam

je mij.

OTTOKAR
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Wil je’t? Kan’k jou geheel de mijne noemen?

AGNES
Geheel de jouwe, in de grenzenlooste
Beteek’nis.

OTTOKAR     3.bedrijf 1.scene
Goed, dat staat nu vast en geldt

Voor eeuwig. Wij zullen het nodig hebben.
Wij hebben ‘lkaar veel te verklaren,
Veel te vertrouwen – Je weet mijn
broer is -door jouw vader terechtgesteld.

AGNES
Geloof je dat?

OTTOKAR
Het lijdt geen twijfel, denk ik, want de daders
hebben zelf bekend.

AGNES
Dan moet je ‘t wel geloven.

OTTOKAR
En jij toch ook?

AGNES
Mij overtuigt het niet

Want er is iets, dat boven alle waan en weten
hoog verheven is – ‘tis het gevoel
van grote goedheid van een ander.

OTTOKAR
Hooguit

geldt dat voor jou. Want jij zal niet verlangen ,
dat ik het met jouw ogen zie.

AGNES
En omgekeerd.

OTTOKAR
Zal niet verlangen

dat ik mijn vader minder vertrouw,
dan jij de jouwe.

AGNES
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En weer omgekeerd.

OTTOKAR
O Agnes, is het mooglijk? Moet ik jou
zo snel vermanen. Heb je niet beloofd
voor mij geen van je heim’lijkste
gedachten te verbergen? Denk jij, dat     3.bedrijf 1.scene
ik je zal laten boeten voor wat jouw huis heeft
misdaan? Ben jij je vader dan?

AGNES
Zo min

als jij de jouwe – anders zou ‘k je niet
voor eeuwig liefhebben.

OTTOKAR
Mijn vader?

Wat heeft mijn vader dan misdaan? Dat
de wandaad hem kwaad maakt, dat hij de moordenaars
de vete aangezegd heeft, is dat af te keuren?
Hij moest toch wel?

AGNES
Ik wil ’t niet onderzoeken.

Hij was getergd, da’s waar. Maar dat hij kwaad,
dat hij vermoedt, met kwaad vergeldt, en ons
een sluipmoordenaar stuurt, dat is
niet groot, niet edel.

OTTOKAR
Sluipmoordenaar? Agnes!

AGNES
Nou, dat is god zij dank niet te betwijfelen,
want dat ervoer ik aan den lijve.
Hij trok zijn dolk al, toen Jeronimus
hem neersloeg – hij ligt nu ziek in Warwand.

OTTOKAR
Wie deed dat?

AGNES
Nou, zo kan ik je dan toch

een voorbeeld geven , van hoe veel ik je vertrouw.
De moord’naar is jouw vriend.
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OTTOKAR
Mijn vriend?

AGNES
Jijzelf noemde

hem zo, en dat was het waardoor ik mij zonet
vergiste.     3.bedrijf 1.scene

OTTOKAR
   Dat is niet mogelijk – Johann?

AGNES
    Dezelfde,

die ons op deze plek verraste.

OTTOKAR
O god, da’s een vergissing – zie, dat weet,
dat weet ik

AGNES
Hé, dat is toch zonderling.
Moet ik nu met jouw ogen zien?

OTTOKAR
Mijn vader!

Een sluipmoord’naar! Hij mag zeer heftig lijken
maar ik heb hem nooit anders dan volkomen edel
gekend.

AGNES
Moet ik dan nu jouw vader meer

vertrouw’n dan jij de mijne?

stilzwijgen.

OTTOKAR
In elk geval

was Johann voor die daad niet door mijn vader
ingehuurd.

AGNES
   Kan zijn. Misschien wel net zo min

als ‘t mannen van de mijne waren, die
jouw broer vermoordden.

stilzwijgen.
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OTTOKAR
Had alleen Jerome

in zijn onstuimigheid de man niet
onmid’lijk met zijn zwaard verwond,
dan had het raadsel zich misschien meteen
wel opgelost.

    3.bedrijf 1.scene
AGNES

Misschien – net als wanneer
je vader niet de mannen had gedood,
die hij vond bij jouw broer zijn lijk.

stilzwijgen.

OTTOKAR
Ach, Agnes, die daad valt niet t’ ontkennen,
de moord’naars hebben toch bekend. -

AGNES
Nou ja,

wie weet wat nog gebeurt. Johann is ziek,
hij spreekt in koorts veel namen uit,
en als mijn vader nu wraakzuchtig was,
kon hij er zomaar eentje kiezen die
zijn honger stilt / aan zijn behoefte voldoet.

OTTOKAR
O Agnes! Agnes! Ik

begin haast bang te worden dat jouw vader
door ons wellicht teveel is aangedaan.

AGNES
Heel graag neem ik het, net als al de mijnen,
terug, als wij slecht dachten van de jouwe.

OTTOKAR
Voor de mijne sta ik in.

AGNES
Als ik voor de mijne.

OTTOKAR
Nou goed, ‘tis afgehandeld. Wij geloven
elkaar. - God, wat een zon gaat voor mij op!
Als ’t mooglijk zou zijn, als de vaders zo
graag zo vanzelf als wij elkaar begrepen!
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Ja, als we ze zouden kunnen samenbrengen!
Want apart denkt elk alleen zijn ene gedachte,
kwam de ander erbij, zou daar meteen
de derde zijn, die ons ontbreekt.
- Onschuldig, als ze zijn, zou zonder woorden
het ene oog het andere verstaan.
- Ach Agnes, als jouw vader dat besloot!     3.bedrijf 1.scene
Want van de mijne kan dat niet verwacht.

AGNES
Het kan, hij is al onderweg.

OTTOKAR
Nee, wat?

Hij zal toch niet? Onuitgenodigd, zonder
de zekerheid van toegang?

AGNES
Met de gezant

ging hij meteen naar Rossitz.

OTTOKAR
O, dat spreekt

toch voor jouw vader veel, veel beter dan
het beste voor de mijne. -

AGNES
Ach, je zou

hem moeten kennen, hem zien handelen!
Hij is zo sterk en toch zo zacht. – Hij heeft het allang
vergeven. -

OTTOKAR
Kon ik dat maar zeggen van

de mijne! Want nooit heeft de blinde wraakzucht, die
hem tomeloos-wild voortdrijft, mij goed
gedaan. Ik vrees het ergste van mijn vader
wanneer de jouwe ongevraagd verschijnt.

AGNES
Maar dat zal niet gebeuren, ik weet dat
Jerome hem bij jullie aankondigt.

OTTOKAR
Jerome?

Die is zijn leven zelf niet zeker.
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AGNES
Waarom dat?

OTTOKAR
Als hij Johann verwond heeft, in Warwand
verwond heeft, wordt mijn vader woedend.

    3.bedrijf 1.scene
AGNES
- ‘t Moet wel een kwade man zijn, jouw vader

OTTOKAR
Ja, bij momenten, ja. -

AGNES
Dan moest je je

meteen maar liever naar je vader haasten
om tenminste te verzachten, wat je kan.

OTTOKAR
Verzachten, ik? Mijn vader? Goede Agnes,
hij draagt ons als de zee het schip, en we moeten
op zijn golven mee, die zijn niet te
bezweren.  – Nee ik weet al wel iets beters.
- Want alles is toch vruchteloos, als de
vergissing die ons kwelt niet aan ‘t licht komt.
De ene, van die aanslag op jouw leven,
is mij helder – die jongen was mijn vriend,
en zijn geheimste bedoeling ken ik. – Hier
op deze plek, door jaloezie gekweld,
verleidde hij met bittere woorden mij
te trekken - niet om mij te doden, want
hij zei het zelf dat hij zou willen sterven.

AGNES
Vreemd!

Precies dat zei hij tegen mij.

OTTOKAR
Nou zie: het is aan ‘t licht!

AGNES
Dat zie ik nog niet in – hij gedroeg
zich wel waanzinnig, drong de dolk op, zei,
toen ik hem weigerde dat ik er één
al in zijn hart gedrukt had. -
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OTTOKAR
Maar dat hoef

ik toch niet te verklaren.-

AGNES
Wat?

    3.bedrijf 1.scene
OTTOKAR

Zei ik
je niet dat hij je hevig lief heeft?

AGNES
- O

mijn god, wat is dit een vergissing. – Nu
ligt hij verwond in onze kerker, niemand
zorgt voor hem die moord’naar heet, en toch
geheel onschuldig is. – Ik wil gauw gaan.

OTTOKAR
Nog een moment. – Als één vergissing kan
verdwijnen, kan de andere het ook. – Weet
je wat ik nu zal doen ? Het is mij altijd
opgevallen dat bij ‘t lijkje van mijn broer
aan beide handen juist dezelfde vinger,
de pink ontbrak. – Voor moordenaars
zo lijkt me, moet elk ander lichaamsdeel
belangrijker zijn dan juist de pink.
Als ’r iets te onderzoeken valt dan is ‘t
alleen maar op de plek van misdaad. En
die weet ik. En daar wonen mensen.
Dat weet ik ook. – Ja goed, ik ga erheen.

AGNES
Vaarwel, dan.

OTTOKAR
Haast je toch niet zo,

zal Johann je ontvluchten? – Nou, verpleeg hem maar,
en zeg hem dat ik altijd nog zijn vriend ben.

AGNES
Komt goed, ik zal ‘m wel weten te troosten.

OTTOKAR
Zal jij dat? Nou, één kus wil ik hem wel gunnen.
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AGNES
De and’re geeft hij mij als dank.

OTTOKAR
De derde

krijg ik als loon omdat het mocht.
    3.bedrijf 1.scene

AGNES
Van

Johann?

OTTOKAR
Dat is de vierde.

AGNES
Ik begrijp,

begrijp het al. Nee, dat wordt niks.

OTTOKAR
Nou goed;

De volgend’ keer geef ik je gif.

AGNES
 lacht

Koud uit
de bron, en jij drinkt mee.

OTTOKAR
lacht

Zijn wij niet net
als kinderen. Want nauwelijks trekt het noodlot,
zoals een strenge leraar, een vriendelijk
gezicht, of onmiddellijk steekt de moedwil
zijn brutale kop weer op.

AGNES
     Nu ben ik weer ernstig,

nu ga ik.

OTTOKAR
En wanneer kom je terug?

AGNES
Morgen.

Allebei af naar een ander kant.
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DERDE BEDRIJF TWEEDE SCENE

Rosttiz. Een kamer in het slot. Rupert, Santing en Eustache komen op.

RUPERT
Vermoord, zeg je?

3.bedrijf 2.scene
EUSTACHE

Ja, dat zegt het volk.

RUPERT
Het volk – een volk van vrouwen, zeker?

EUSTACHE
Een man

heeft ’t me bevestigd.

RUPERT
Heeft een man ’t gehoord?

SANTING
Ik heb ’t gehoord, heer, en een man, een landloper
die uit Warwand hier kwam, heeft het meegebracht.

RUPERT
Wat heeft hij meegebracht?

SANTING
Dat jouw Johann

vermoord is.

EUSTACHE
Dat niet, Santing, dat zei

hij niet van Johann, dat zei hij van de gezant.

RUPERT
Wie van jullie twee is de vrouw?

SANTING
Ik zeg

Johann; en is het de gezant, trek dan
de vrouw het harnas aan, en mij de rok.

RUPERT
Ik wil ’t met eigen oren horen. Breng
die man bij mij.
SANTING
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Ik denk niet dat hij hier
nog is.

EUSTACHE
Hij is in huis.

    3.bedrijf 2.scene
RUPERT

Om het even.
Breng hem.

Santing en Eustache af.
Rupert fluit; twee dienaren verschijnen.

RUPERT
Roep nu meteen graaf Ottokar!

EEN DIENAAR
Het zal gebeuren, heer.

de dienaar blijft staan.

RUPERT
Nou? Wat wil je?

EEN DIENAAR
Heer,

er is een bel gekocht, en wij verzoeken je
als je ons nodig hebt, dan ook te bellen.

Hij zet de bel op de tafel.

RUPERT
‘t Is goed.

DE DIENAAR
En wij verzoeken dat, want als

je fluit dan springt de hond telkens uit
de ovenmond, en denkt dat het om hem gaat.

RUPERT
‘t Is goed.

Dienaren af;
 Eustache en een landloper komen op.

EUSTACHE
   Hier is de man.-  hoor nu maar zelf

of ik jou vals berichtte.
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RUPERT
Wie ben je, mijn zoon?

DE LANDLOPER
Ben Hans Franz Flanz uit Namen, onderdaan     3.bedrijf 2.scene
van u en keer vandaag van ’t landlopen
terug in ’t vaderland.

RUPERT
Jij was in Warwand;

Wat zag je daar?

DE LANDLOPER
Ze hebben je gezant

vermoord.

RUPERT
    Wie deed dat?

DE LANDLOPER
Heer, de namen, zouden

niet passen op een ezelshuid. Het waren er
wel honderd tegen één, heer. Allen graaf
Sylversters mannen.

RUPERT
Was Sylvester zelf daarbij?

DE LANDLOPER
Hij deed of hij ‘t niet wist, en liet zich bij
de daad niet zien. Daarna, toen de stukken
van de gezant op het plein lagen, kwam hij erbij.

RUPERT
Wat zei hij daar?

DE LANDLOPER
Hij schimpte, schold

de daders stevig uit, maar geen geloofde hem
want lang duurde het nietvoor hij hen weer
zijn trouwe onderdanen noemde.

RUPERT
Hoe listig is de slang – het is maar goed
dat wij dat weten, want dan is ie ’t niet
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voor ons.

Eustache tot de landloper.

EUSTACHE
Had de gezant hem dan beledigd?     3.bedrijf 2.scene

RUPERT
Beledigen! Een gezant? Die niet meer dan
de tang is waarmee ik hem heb geknepen.

EUSTACHE
Dan is het dus ondenkbaar dat dit in
zijn opdracht is gebeurd; want waarom zou hij
zo zinloos jou nog meer willen verbitteren?

RUPERT
Hij stelt misschien de vindingrijkheid van
mijn wraak wel op de proef – maar laten wij
toch nog een getuige raadplegen.

Santing en een tweede landloper komen op.

SANTING
De landloper, heer, hij hier kan je zeggen,
of ik een vrouw ben, dan wel niet.

RUPERT
De hel staat dus

toch niet tot zijn dienst. –

TWEEDE LANDLOPER
Ja, heer, Johann

zo heet de ridder, die ze in Warwand
vermoord hebben.

RUPERT
Dus toch niet de gezant?

TWEEDE LANDLOPER
Heer, dat gebeurde eerder.

RUPERT
Ga – Jij blijft, Santing.

De landlopers en Eustache af.
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RUPERT
Je ziet, de zaak is weer een sprookje. Kan
jij zelf niet naar de bron, naar Warwand gaan,
want zo geloof ik niemand.

SANTING     3.bedrijf 2.scene
Heer, u had

de man toch moeten horen. In het huis,
waar ik hem trof, was nog een andere,
hem onbekend, maar die de boodschap met
dezelfde woorden zei, alsof hij die van hem had geleerd.

RUPERT
De gezant, dat dat zo is – wil ik geloven; maar
Johann! Wat deed die dan in Warwand?

SANTING
Zoals

de mannen zeiden, had hij Agnes,
Sylvesters dochter, willen vermoorden.

RUPERT
Vermoorden!

Een meisje! Zijn ze gek? Die jongen is
verliefd op alles wat een rokje draagt.

SANTING
Hij had de dolk al tegen haar getrokken,
daar komt Jeronimus en slaat hem neer.

RUPERT
Jerome, nou als’t überhaupt gebeurde, is
het denkbaar dat die dat deed, want ik weet dat
die grijze gek zijn dochter ’t hof maakt – toch
geloof ik ‘t allemaal niet tot ik ’t van jou uit Warwand hoor.

SANTING
Dan rijd ik daar nu heen – en keer ‘k vandaag
niet t’rug naar Rossitz, dan is ‘t ook een teken
van mijn dood.

RUPERT
In elk geval wil ik

die derde spreken, die het jou vertelde.

SANTING
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Heer, die ligt ziek in dat huis.

RUPERT
Breng mij naar hem toe.

Beide af.     3.bedrijf 2.scene
 Jeronimus en Eustache komen in gesprek op van de ander kant.

EUSTACHE
Om godswil, ridder.-

JERONIMUS
Hem de moordenaar

te sturen, die achter zijn rug zijn dochter
doorboren moet, die onschuldig zuivere
die in haar leven niets misdeed, behalve
dat juist deze vader het haar gaf.

EUSTACHE
Je hoort me niet-

JERONIMUS
Wat zijn jullie beter dan

de aangeklaagden, als de wraak net zo
verachtelijk laag is, als de belediging?

EUSTACHE
Ik zeg je toch -

JERONIMUS
Is dat de manier om

in deze vuile dubbelzinn’ge twist aan
het rechtsgevoel van d’ buren snel duidelijk
te maken, waar de goede zaak gelegen is.
Nee, waarlijk, nee. Ik weet
het niet, en moet ik nu besluiten dan
wend ik mij tot Sylvester, niet tot jullie.

EUSTACHE
Maar laat me een woord zeggen – zijn wij
de stichters soms van deze daad?

JERONIMUS
Jullie niet de stichters?

Nou, dat noem ik lachwekkend! Hij,
de moord’naar heeft het zelf bekend. -
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EUSTACHE
Wie heeft

bekend?

JERONIMUS
Wie vraag je? Johann     3.bedrijf 2.scene

EUSTACHE
O, wat een monster is die leugenaar. – Ik sta
versteld, Jeronimus, en durf haast niet
te zeggen wat ik van je denken moet. Omdat
een ieder die niet omgekocht is ons
snel vrij moest spreken./ want elk integer oordeel
zal ons snel vrij spreken.

JERONIMUS
Snel? Dat heb je mis.

Toen ik Sylvester hoorde heb ik in
gedachten snel besloten, want hij wees
de schuld die men hem gaf zeer waardig af.

EUSTACHE
Is’t mogelijk, jij neemt hem in bescherming?

JERONIMUS
Hak mijn hand

maar af, als ik ‘r meinedig sprekend hef;
Onschuldig is Sylvester!

EUSTACHE
Moet ik jou

meer g’loven, dan de daders, die het zelf
bekenden?

JERONIMUS
Nou, dat noem ik weer lachwekkend;

want van jullie moet ik geloven dat jullie
onschuldig zijn, hoewel Johann bekende.

EUSTACHE
Maar boven iedere bekentenis
gaat toch mijn diepst’ gevoel?

JERONIMUS
Precies zo spreekt Sylvester,

maar met dat onderscheid, da ‘k hem geloof.
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EUSTACHE
Als elke daad zo gaat als deze -

JERONIMUS
Voor deze, voor Sylvesters onschuld sta ik in.     3.bedrijf 2.scene

EUSTACHE
Niet voor de onze?

JERONIMUS
Zuiver jullie.

EUSTACHE
- Wat heeft

de jongen dan bekend?

JERONIMUS
Zeg mij eerst,

wat heeft de moordenaar verklaard, die is
gefolterd– woord voor woord wil ik het weten.

EUSTACHE
Jerome, als ik ’t je eerlijk moet zeggen,
ik weet het niet. Want vraag ik dat, dan is het steeds,
hij heeft bekend; wil ik het woord voor woord
graag weten, dan heeft ieder door ’t lawaai,
zelfs Rupert, maar één woord gehoord: Sylvester.

JERONIMUS
Zelfs Rupert? Hé, maar als alleen dit woord volstond
dan wist hij het toch al daarvoor, niet waar?
Zo half en half?

EUSTACHE
Hij heeft daarvoor zeker al

Vermoed.--

JERONIMUS
Echt waar? Nou, dan was zeker ook

dit woord niet nodig, hadden jullie aan
een blik genoeg gehad.

EUSTACHE
Ach, mij was ‘t nooit

genoeg – maar moet de vlag zich draaien naar
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de wind – Ik zal nooit de ong’luksdag
vergeten- en er knoopt, je zal het zien -
een toekomst zich vol ongeluk aan vast.
- Maar zeg mij nu, wat heeft Johann bekend?

    3.bedrijf 2.scene
JERONIMUS
Johann? Hetzelfde. Hij heeft jullie naam
genoemd.

EUSTACHE
En verder niets?

JERONIMUS
Dat zou genoeg

zijn, als Sylvester niet zo edel was.

EUSTACHE
Dan gelooft hij het dus niet?

JERONIMUS
In Warwand is hij haast de enige
die jullie verontschuldigt.

EUSTACHE
Ja, deze haat, die de twee stammen scheidt,
die leek mij altijd ongegrond, en steeds deed ik
mijn best de mannen te verzoenen- maar
een nieuw wantrouwen scheidde hen steeds weer
voor jaren als ‘k ze bijna had verenigd.
-  Nu, verder heeft Johann dus niets bekend.

JERONIMUS
Ook dit woord sprak hij enkel maar in koorts
-maar als gezegd, het zou genoeg zijn.

EUSTACHE
Is hij

dan ziek?

JERONIMUS
Hij fantaseert zeer heftig, haalt

het ware en het valse door elkaar. –
- Bij voorbeeld, in ‘t gebergte is de hel
voor hem, voor Ottokar en Agnes is ‘t
de hemel.
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EUSTACHE
Ja, en wat betekent dat?

JERONIMUS
Dat zij zo trouw als engelen elkaar beminnen.     3.bedrijf 2.scene

EUSTACHE
Wat? Je laat me schrikken. Ottokar en Agnes?

JERONIMUS
Maar waarom schrik je? Denk toch eerder dat
je blij moet zijn. Geen minnezanger kon
een beter iets verzinnen om zo simpel
het wildverwarde te ontwarren
Het bloedige begin lachend te
Beëindigen, en de tweedracht van de stammen
met wortel en al uit te roeien, als
 - als een huwelijk

EUSTACHE
Ridder, wat voor gedachten

gedachten maak jij in mij wakker.  – Maar wie? Men zei
-of was het een gerucht? – dat jij zelf naar d’ hand
van Agnes dingt?

JERONIMUS
Ja ‘t is waar. – Maar onderzoek

het niet of het van veel onbaatzuchtigheid
Getuigt of niet, dat ik jouw zoon haar gun,
Want kort, het meisje houdt van hem

EUSTACHE
Vertel

Me slechts hoe zij elkaar ontmoetten? Pas
Een maand of drie is Ottokar terug
Van ’t hof waar hij de keizers schildknaap was
In deze tijd heeft hij het meisje, in
mijn bijzijn zeker niet gezien.

JERONIMUS
Niet in jouw bijzijn echter des te vaker
Vandaag nog waren beiden in ‘t gebergte.

EUSTACHE
Maar nu gelukkig zou het kunnen eindigen.
Sylvester was bereid dus?
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JERONIMUS
Ik ben zeker

dat hij het meisje niets kan weigeren
hoewel hij van haar liefde nog niets weet     3.bedrijf 2.scene
- Als Rupert maar. -

EUSTACHE
Tis nauwelijks te hopen, nauwelijks

- - proberen zal ‘k het. – Hoor! Hij komt! Daar is hij!

Rupert en Santing komen op; Rupert ziet Jeronimus, verbleekt, keert om.

RUPERT
Santing!

Rupert en Santing af.

JERONIMUS
Wat was dat?

EUSTACHE
Heeft hij jou dan al gezien?

JERONIMUS
Met opzet het ik hem vermeden, om
met jou eerst overlegd te hebben. – Naar
het schijnt is hij erg woedend

EUSTACHE
En hij werd

Heel bleek toen hij je zag – dat is een teken
Als fletse wolkenstrepen steeds voor mij zijn
Ik vrees een zware storm.

JERONIMUS
Weet hij

Dan, dat Johann door mijn hand is geveld/

EUSTACHE
Hij wist het net nog niet, maar heeft zojuist
Nog met een derde landloper gesproken.

JERONIMUS
Dat is een lelijke streep door mijn plan
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Rupert komt op

RUPERT
Laat ons alleen, Eustache.

    3.bedrijf 2.scene
EUSTACHE

halfluid tot Jeronimus
Pas op,

om godswil.

Eustache af.

JERONIMUS
Wees gegroet!

RUPERT
Ik ben heel

nieuwsgierig om te horen wat jou
naar mij, naar Rossitz brengt.- Jij komt
uit Warwand – niet?

JERONIMUS
Rechtstreeks van huis, maar kort

Geleden was ik daar

RUPERT
Dan zul je weten dat

wij neven de laatste tijd een beetje op
gespannen voet staan – Misschien heb jij
een opdracht, komt in naam der vrede
stelt zelfs misschien de heilige persoon
van gezant voor -?

JERONIMUS
Van gezant? - Nee. Waarom?

- Die vraag is vreemd. – Ik kom hier als jouw gast.

RUPERT
Mijn gast-  en zou uit Warwand dus geen opdracht hebben?

JERONIMUS
Tenminste toch geen andere, dan waar ik
mij niet als vriend des huizes bij gelegenheid
in een gesprek van kan ontdoen.

RUPERT
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Nou,
we nemen de gelegenheid te baat.
Vertel.

JERONIMUS
Sylvester wil je spreken.     3.bedrijf 2.scene

RUPERT
Mij;

mij spreken?

JERONIMUS
Het verzoek is weliswaar, vreemd nogal,

ja bijna ongehoord, maar als er een teken
een bijna zeker teken van zijn onschuld zou bestaan, dan
was het dit.

RUPERT
Onschuld?

JERONIMUS
Ja, ’t is mij een raadsel,

net als voor jou, want de moordenaars hebben ‘t zelf
bekend, hoewel een bekentenis op de pijnbank
dubbelzinnig blijft – ook al is het maar één woord,
dat in essentie altijd onbepaald blijft. Alleen de
verdenking blijft ondanks alles groot. En bijna
onmooglijk schijnt het – op zijn minst
zeer moeilijk, zich daarvan te zuiveren.

RUPERT
Vind je?

JERONIMUS
Maar als gezegd, hij houdt ‘t voor moog’lijk.

Hij gelooft dat ergens een vergissing schuilt.

RUPERT
Vergissing?

JERONIMUS
Om die bloot te leggen is niet,

meer nodig, dan een gesprek met jou.

RUPERT
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Nou, wat mij betreft.

JERONIMUS
Echt waar? Wil je het doen?

RUPERT
Als jij hem ooit zou terugzien. -

    3.bedrijf 2.scene
JERONIMUS
- Ooit? Ik snel meteen naar hem toe.

RUPERT
Zeg dan

dat ik ‘m met vreugde zou verwachten.

JERONIMUS
Oh wat een zegenrijk moment heeft mij
hierheen gebracht. – Ik rijd meteen naar Warwand,
en breng hem hier. Mag hij je ook zo treffen
zo vriend’lijk en zo mild, als ik.  – Maak’ t hem
niet moeilijk, de zaak is ingewikkeld, bloedig
is een besluit met zwaard altijd, en vrede
is de voorwaarde voor elk geluk.
Als jij hem nou onschuldig acht, word jij
het ook. – Ik geloof het, op mijn woord, ik
geloof ’t. Ik was als jij door die verdenking verontwaardigd.
Maar één blik op zijn eerbiedwaardig hoofd
heeft mij het ware snel geleerd. --

RUPERT
Je dienst

lijkt klaar, als ik me niet vergis.

JERONIMUS
Alleen nog

twee geruchten rechtzetten,
die moedwillig vervalst, naar ik vrees, jou ter
ore kunnen komen.

RUPERT
Nou?

JERONIMUS
Johann

ligt ziek in Warwand

RUPERT
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Bijna dood, ik weet het.

JERONIMUS
Hij zal niet sterven.

RUPERT
Wat jullie willen.     3.bedrijf 2.scene

JERONIMUS
Wat?

RUPERT
    Verder – Nou, dat andere gerucht?

JERONIMUS
Ik wou nog zeggen dat Johann weliswaar
de dolk op Agnes –

RUPERT
Ik had hem gehuurd.

JERONIMUS
Wat zeg je?

RUPERT
Zou me toch niet helpen, als

ik het zou ontkennen, want hij heeft het bekend.

JERONIMUS
Veeleer het tegendeel – uit zijn woorden blijkt
dat jij van deze daad geen weet hebt.

RUPERT
Sylvester is toch overtuigd – dat spreekt voor zich -
dat ik net zo goed een moord’naar ben, als hij?

JERONIMUS
Veeleer het tegendeel - die aanschijn heeft
het hele volk misleid, maar hij blijft steeds
onwankelbaar, noemt jou onschuldig.

RUPERT
O list der hel. Door de slechtste aller duivels
uitgebroed.
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JERONIMUS
Wat is dat? Rupert!

RUPERT
herstelt zich

Dat was het ene. – Nou ga door, er was
nog een gerucht dat jij recht wou zetten.

    3.bedrijf 2.scene
JERONIMUS
Geef mij eerst kracht en moed, geef mij vertrouwen.

RUPERT
Kijk maar, hoe ’t gaat – vertel.

JERONIMUS
De gezant is.

RUPERT
Vermoord, weet ik - maar Sylvester is
onschuldig aan het bloed.

JERONIMUS
Ja, echt waar,

hij was bewusteloos toen het gebeurde.
Het heeft hem zeer ontstemd, hij biedt je iedere
genoegdoening aan, die jij verlangt.

RUPERT
Het heeft niks te betekenen. -

JERONIMUS
Wat?

RUPERT
Wat is een gezant?

JERONIMUS
Je bent ontzettend. –

RUPERT
Ben jij dan een gezant? - ?

JERONIMUS
Jouw gast ben ik, dat herhaal ik. En als
de gezant voor jou niet heilig is, dan moet
de gast dat voor je zijn.
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RUPERT
Mij heilig? Ja. Maar ik

raak makkelijk bewusteloos.

JERONIMUS
Vaarwel.

Jeronimus snel af.     3.bedrijf 2.scene
Pauze;Eustache stormt vanuit een zijkamer binnen.

EUSTACHE
Om Godswil, red hem, red hem.

Ze opent het raam.
Alles

stort zich op hem – Jeronimus! – het volk
Met knuppels – red hem, red hem – ze smijten
Hem neer, hij ligt al op de grond –
Om Godswil, kom dan bij ’t raam.
Ze doden hem. – daar, nee hij staat weer op,
Hij trekt, hij vecht, ze wijken, - Nu is ’t tijd
O Rupert, ik bezweer je – Ze dreigen hem,
hij weert zich woedend.  –Roep
Eén woord, bij de wil van aller Heiligen, een woord
maar uit dit raam. - -  Ah! Er valt
een slag - -  hij wankelt, ach, en nog een. – nu
Is ’t uit. -  nu valt hij om. -  nu is hij dood. –

Pauze; Eustache gaat voor Rupert staan.

Wat een ontzettende beheersdheid - -
- het had je maar één woord gekost,
één stap maar naar het raam, alleen al jouw
gebiedersgelaat had hen laten schrikken. –
- Mag ooit in dat ene bittere uur,
wanneer jij Gods hulp nodig hebt,
God niet treuzelen zoals jij
met hulp voor jou te verschijnen.

Santing op

SANTING
‘t Is afgehandeld, heer.

EUSTACHE
Afgehandeld? Wat zeg

Je Santing. – Rupert, afgehandeld?
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Rupert draait zich verlegen om.

O nu
Is’t helder – Ik dwaas, dat ik jou aanspoorde
om te helpen! – O bah! Het is geen mooie daad
Het is zo lelijk, zo verachterlijk,
dat zelfs ik, jouw onderdrukte vrouw,     3.bedrijf 2.scene
het koen en luid veracht. O Bah! O bah!
En jij, hoejij nu voor me zit en moet
verdragen dat ik in mijn onschuld
een hoge borst opzet, want over
alles zegeviert het rechtsgevoel
Ook over elke angst en elke liefde,
En niet de heer, en niet d’ echtgenoot, en niet
De vader van mijn kinderen is mij
zo heilig dat ik ‘t vonnis van de rechter zou verlooch’nen
Jij bent een moord’naar.

RUPERT
De eerste die hem dodelijk

geraakt heeft die verdient de dood!

SANTING
Heer,

op jouw bevel -

RUPERT
Wie zegt dat?

SANTING Dit is een klap
in mijn gezicht.

RUPERT
Slik het maar.

Hij fluit; twee dienaren verschijnen.
Waar zijn de honden

als ik fluit? – Roep mijn zoon nu naar mijn kamer.

Het doek valt.
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VIERDE BEDRIJF EERSTE SCENE

Rossitz. Kamer in het slot. Rupert en Santing komen op.

RUPERT
Dat is nou eenmaal de vloek der macht, dat zich aan
de wil, die makkelijk te herroepen is,
meteen een arm aanbiedt, die er onherroepelijk   4.bedrijf 1.scene
de daad aan vastketent. Niet een tiende zou
een heer van ’t kwaad doen als hij ’t zelf
met eigen hand moest doen. Alleen al zijn
gedachte lokt het onheil uit, en
zijn laagste knecht heeft het voordeel over hem
dat hij het kwade willen mag.

SANTING
Ik kan

jou ‘t heersen niet leren, jij mij niet
het gehoorzamen. Wat dienen is, daar weet
ik alles van. Beveel dat ‘k je voortaan
niet meer gehoorzaam: wel, dan zal ik je
gehoorzamen.

RUPERT
Mij dienen! Mij gehoorzamen!

Wat klets je toch als een beginneling. Heb
jij mij gediend? Moet ik je uitleggen wat
een dienst is? Nuttig, nuttig, nuttig moet hij zijn. –
Maar wat heeft de jouwe mij opgeleverd, dan
het akelig gevoel van rouw?

Mijn maag
draait er van om. Dit heb ik niet gewild.
Neem jij het op je - dan smijt ik je in
de toren. –

SANTING
Mij?

RUPERT
       Als je eruit komt zal

dat mooie leengoed op de berg je niet ontgaan.

Eustache komt op.Rupert staat op, tegen Santing, halfluid

RUPERT
Daar blijft

het bij. In veertien dagen ben je vrij.
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tegen Eustache

Wat wil je?

EUSTACHE
Stoor ik?

RUPERT     4.bedrijf 1.scene
tegen Santing

Ga! Je kent
mijn wil. Zolang ik geen knecht ben, zal
geen ander in dit huis de heer over mij spelen.
De teugels heb ik nog, ze zullen er
aan moeten wennen, al bijten ze hun tanden er
op stuk. Wie het eerst de
gezant heeft aangevallen, heeft de bijl
verdiend. - Jou smijt ik in de toren.
- Geen woord, zeg ik, als je leven je lief is!
Je hebt mijn woord naar eigen dunk geduid,
rebels je meesters wil misbruikt -
- Ik laat je leven. Weg! Verdwijn.

Santing af.

Wat wil je?

EUSTACHE
      Mijn heer, mijn echtgenoot –

RUPERT
Als je

de preek die je zonet begonnen bent
nu voort wilt zetten, spaar de moeite, je ziet
ik ben niet in de stemming om het aan
te horen.

EUSTACHE
  Als ‘k je onrecht heb gedaan –

RUPERT
Ik zal me mij voor je wel moeten ontschuldigen?
Moet ik misschien het personeel ontbieden en
me openlijk voor je verantwoorden?

EUSTACHE
Mijn man,

een vrouw wil graag geloven in de onschuld van



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 96

haar man, en ik wil je hand kussen
met tranen, vreugdetranen, als ze schoon
zijn van die moord.

RUPERT
Weten de mensen hoe

het is gegaan?
    4.bedrijf 1.scene

EUSTACHE
De daad spreekt voor zichzelf.

Het volk was opgehitst door Santing.

RUPERT
Dat

ik op jouw roepen niet aan ‘t raam
verschenen ben, is voor mij onverklaarbaar.
Zeer pijnlijk vind ik die herinnering.

EUSTACHE
Dat zou toch vruchteloos geweest zijn, want
hij zeeg zo vlug ineen, dat elke hulp,
de snelste zelfs, te laat gekomen was.
Het volk ging ook volledig door het lint,
en had je woord toch niet gehoord.

RUPERT
Maar als ik me had laten zien -

EUSTACHE
Nou ja, dan wel.

de kamenier stort binnen, grijpt Eustaches voeten

DE KAMENIER
Ik smeek om hulp, genadige! Erbarmen,
meesteres! Ze sturen ‘m naar de dood,
redding van de dood! Laat hem, laat mij,
Laat ons niet opgeofferd worden!

EUSTACHE
    Jou?

Ben je buiten zinnen?

DE KAMENIER
Mijn Fred’rik

heeft hem het eerst geraakt.
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EUSTACHE
Wie?

DE KAMENIER
        De ridder,

die jouw man bevolen had te doden.

RUPERT     4.bedrijf 1.scene
Bevolen – ik! De duivel. – Santing heeft
dit aangericht!

DE KAMENIER
 Santing heeft dit aangericht

op jouw bevel.

RUPERT
Slang, giftige!

Uit mijn ogen, weg!

DE KAMENIER
        Op jouw bevel

heeft Santing het aangericht. Ik heb zelf
gehoord, hoe jij het Santing hebt bevolen.

RUPERT
- Gehoord? – Jij zelf?

DE KAMENIER
Ik stond in ’t gangetje, stond

vlak achter je, ik hoorde ieder woord,
maar jij was blind van drift en zag me niet.
Twee anderen hebben het ook gehoord.

RUPERT
’t Is goed. Ga weg.

DE KAMENIER
     Dus schenk je hem het leven?

RUPERT
’t Wordt uitgesteld.

DE KAMENIER
   O God zij dank!

En jij zij dank, mijn beste heer, het is
een goede man die graag zijn leven voor
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je in zal zetten.

RUPERT
Goed, zeg ik. Ga weg.

Kamenier af.
Rupert werpt zich in een stoel; Eustache nadert hem, pauze.

       4.bedrijf 1.scene
EUSTACHE
Mijn lieve vriend –

RUPERT
   Laat me alleen, Eustache.

EUSTACHE
O laat me blijven. – O dit menselijk mooi
gevoel, dat jou zo raakt, verdrijft elke smet, want
berouw is de onschuld van gevallenen.
Ik wil me aan je glans verlustigen
want heerlijker dan nu ben je me nooit
verschenen.

RUPERT
‘k Ben een ellendeling. –

EUSTACHE
      Dat geloof

je. – Ah! Het ogenblik na de misdaad
is vaak het mooiste in een mensenleven,
je weet het niet – ach, je weet het niet en juist
dat maakt je heerlijk. Want de mens is op
zijn best, wanneer hij diep van binnen voelt
hoe slecht hij is.

RUPERT
Geen mens kan mij achten

want ik heb een afkeer van mezelf.

EUSTACHE
Geen mens mag hèm

vervloeken, die zelf zijn eigen oordeel velt.
Verhef jezelf! Je bent bij lange na
nog niet zo diep gezonken als je je
hoog verheffen kunt.

RUPERT
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Wie maakte mij
zo lelijk? O, haten wil ik hem. -

EUSTACHE
Rupert!

Kan je nog aan wraak denken?

RUPERT       4.bedrijf 1.scene
    Of ik

aan wraak denk? - Vraag me maar of ik
nog leef.

EUSTACHE
       Is het mogelijk? O, dit ogenblik

tenminste zal jij niet met kwaad bezoedelen –
geen duivel dulden in je ziel, terwijl er uit
je trekken nog een engel met me spreekt.

RUPERT
        Moet ik
jou soms vertellen hoeveel kwaad Sylvester
mij heeft aangedaan? En moet ik het hem
vergeven alsof het maar een wijvenkijven was?
Maar hij heeft wel mijn zoon vermoord. En ook
de jongen die me lief was als een zoon.

EUSTACHE
O zeg het niet. Als je berouw hebt van
de bloed’ge daad, die jij hebt aangesticht,
laat zien dan, en respecteer tenminste in de dood,
de man met wiens leven jij gespeeld hebt.
De dode heeft bezworen:
onschuldig is Sylvester!

Rupert kijkt haar strak in het gezicht.
  Zo onschuldig

aan Peters dood, als wij aan elke aanslag
op Agnes’ leven.

RUPERT
 Wat een vergelijking!

EUSTACHE
Waarom niet, mijn man? Want alles is
aan beide kanten gelijk, zelfs tot aan de
omstandigheden van de daad. Jij vond
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verdachten bij je dode kind, net als
Warwand, je sloeg ze neer, net als Warwand, ze
getuigden vals, net als Warwand, jij
vertrouwde ze, net als Warwand. – Nee,
het enige verschil is, dat
Sylvester zelf jou echter vrijspreekt.

RUPERT       4.bedrijf 1.scene
  O, wat listig

hebben ze de rollen omgedraaid, en mij,
de aanklager, tot aangeklaagde gemaakt.
En om de schurkenstreek dat heel
de wereld mij als moord’naar ziet,
nog af te maken, vergeeft hij mij.

EUSTACHE

Rupert!
O, wat een lelijke verdenking, die al
de ziel bevlekt die hem verzint.

RUPERT
Voor mij is’t geen verdenking, het is zekerheid.
Waarom denk je, zou hij me vergeven hebben,
terwijl ik toch de schijn zo tegen heb,
behalve om te zorgen dat ik hem
dezelfde dienst bewijs. Hij kan zich
niet zuiveren van schuld, hij kan het niet,
en nu, opdat ik hem zal vrijspreken, spreekt hij
mij vrij. – Nou, slechts voor de helft tenminste zal
die schurkenstreek hem lukken. Ik neem
die moord op me - en als dat joch het meisje had gedood
was het mij best geweest.

EUSTACHE
Het meisje? O

mijn God, je zult het meisje toch niet vermoorden?

RUPERT
De stammen zijn te dicht opéén geplant,
ze slaande takken stuk / kort en klein.

EUSTACHE
O spaar,

ik smeek je op mijn knieën, spaar
het meisje - wanneer je eigen zoon je lief is
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wanneer zijn liefde je lief is, wanneer je niet voor eeuwig
zijn vloek over je wilt afroepen,
spaar Agnes dan. -

RUPERT
      Wat een uitzonderlijke
opwelling? Over mij de vloek van mijn zoon?

      4.bedrijf 1.scene
EUSTACHE
Ja, ‘t is eruit – op mijn knieën smeek
ik je, bij d’eerste nacht, die ik,
de dag voordat de priester ons verbond jou schonk,
en bij ons enig kind, bij onze laatste,
dat jij opoffert, en dat jij toch niet
gebaard hebt, zoals ik: o maak aan deze
onzalig-slechte twist een eind, die zelfs
tot aan de naam de hele stam
der Schroffensteins dreigt uit te roeien.
God wijst je zelf de weg naar verzoening.
De kind’ren hebben elkaar lief, ik heb zekere
bewijzen. –

RUPERT
         Lief?

EUSTACHE
      God heeft ze ongezien

verenigd in ‘t gebergte.

RUPERT
Gebergte?

EUSTACHE
Ik weet het van Jeronimus, die edele!
Voortref’lijke! Zijn eigen plan was het
de stammen door het huw’lijk te verzoenen,
en zelf zich offerend, stond hij zijn bruid
aan de zoon van zijn vriend af. – O respecteer in de dood
zijn wil, zodat zijn geest je in je dromen
niet met ontzetting tegemoettreedt. Spreek, o spreek
je zegen uit. Ik kus je knieën met
mijn tranen, kus hartstochtelijk je hand,
die ach! verschuldigd is wat hij me aan
‘t altaar beloofde – gebruik hem één keer
om goed te doen: geef je zoon de vrouw die zijn hart begeert,
en jou en mij en al de onzen de vrede.
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RUPERT
Nee, zeg me, heb ik ’t goed gehoord, ze zien elkaar
in het gebergte, Ottokar en Agnes?

EUSTACHE
O god, mijn heiland, wat heb ik gedaan?

     4.bedrijf 1.scene
RUPERT
Dat is evenwel een omstandigheid van betekenis.

hij fluit; twee bedienden verschijnen.

EUSTACHE
Is’t mooglijk ? Nee. – O god zij dank! Dat zou
zelfs voor een duivel te kwaadaardig zijn. –

RUPERT
Is de graaf nog niet terug van zijn wandeling?

BEDIENDE
Nee, heer.

RUPERT
      En waar is Santing?

BEDIENDE
Bij het lijk.

RUPERT
Breng me bij hem.

Rupert af.

EUSTACHE
   O Rupert! Rupert! Luister. –

Allen af.
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VIERDE BEDRIJF TWEEDE SCENE

Warwand. Kamer in het slot. Sylvester komt op, opent een raam, en blijft er  met de tekens van een
diepe emotie voor staan. Gertrude komt op, en nadert hem met verborgen/bedekt gezicht.

GERTRUDE
Weet je het?

    4.bedrijf 2.scene
komt op, bij de deur, halfluid.

AGNES
      Moeder! Moeder!

Getrude kijkt om, Agnes nadert haar.
Weet je wat

Er is gebeurd? Jeromimus is
doodgeslagen.

Gertrude maakt een bevestigend gebaar.
      Weet hij ‘t?

Gertrude richt zich tot Sylvester

GERTRUDE
Sylvester!

SYLVESTER
  Ben jij het Gertrude?

GERTRUDE
         Als

Ik wist hoe jij gestemd bent nu, zou ik
Je veel te zeggen hebben.

SYLVESTER
  ’t Is een trieste dag

met wind en regen, veel beweging buiten. –
Een onzichtbare geest trekt met geweld
in steeds één richting alles weg, het stof,
de wolken en de golven. –

GERTRUDE
   Wil je naar

Me luisteren, Sylvester?

SYLVESTER
 Kijk, dat zeil

daar houdt me bezig– zie je het? Hij helt
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gevaarlijk over, en het gaat
niet goed, hij kan de oever niet bereiken. –

GERTRUDE
Sylvester, luister naar me, ik heb een bericht
over Jeronimus.

SYLVESTER
Hij, hij is er –     4.bedrijf 2.scene

Geweest –

draait zich om
 Ik weet alles.

GERTRUDE
Weet je ’t? Nou

Wat zeg je?

SYLVESTER
    ‘k Heb niet veel te zeggen. Is

Theistin nog niet terug?

GERTRUDE
Dus ga je nu

de oorlog in?

SYLVESTER
Ik ken mijn vijand toch.

GERTRUDE
Zoals de zaken nu staan moet je wel.
Als hij je neef terechtgesteld heeft, die
onschuldig was, dan zal hij jou niet sparen.
De takken afhakken van heel de stam,
dat is zijn weldoordachte plan, om met het sap
zijn eigen kruin omhoog te laten schieten.

SYLVESTER
Die ed’le, die niet één keer als gezant
gekomen is, maar steeds als vriend zich voor
de vrede inzette, te offeren - hem
om zich op mij te wreken, prijs te geven
aan het volk. –

GETRUDE
   Dus eindelijk zal je hem niet
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meer onderschatten?

SYLVESTER
       Hem heb ik onderschat,

Jerom’ – die ik vandaag nog medeplichtig heb
gemaakt, die zich vandaag voor mij
geofferd heeft. Hij voelde het goed aan,
mij hield hij tegen, maar toch ging hij zelf naar Rossitz,
niet zekerder, dan ik.       4.bedrijf 2.scene

GERTRUDE
      Wat kon hij anders?

Omdat jij Rupert steeds in blind vertrouwen
hebt vrijgepleit, en je zelfs boos op iemand
werd als hij het waagde hem te wantrouwen,
moest hij dus zelf wel naar hem toe.

SYLVESTER
       Nu, wees

gerust – voortaan wil ‘k geen ander gevoel
meer kennen dan alleen maar wraak, en als
ik lange tijd verdraagzaam als een wolk
hoog boven hem gezweefd heb, schiet ik nu
als bliksem op hem af.

Theistiner op.

THEISTINER
Ik ben terug,

heer, van mijn missie, en ik breng meteen
de vijf vazallen mee.

SYLVESTER
      Waar zijn ze?

THEISTINER
   Heer,

beneden in de zaal. En drie van hen,
Vitina, Paratzin en Manso hebben meteen
onder hun bevel al dertig man naar
Warwand meegebracht.

SYLVESTER
      Dertig man?

- Een stille wens van mij gaat in vervulling.
- De vrouwen kunnen gaan.
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de vrouwen af.
Wanneer ze zo

dienstwillig zijn, zijn ze dan ook wel in
de goede stemming om snel op te trekken?

THEISTINER
Als een gespannen boog, mijn heer. Jerom
z’n moord heeft ze tot razernij gebracht. 4.bedrijf 2.scene

SYLVESTER
Dan zullen we die hogedruk benutten.
Hij wil een greep doen naar mijn kroon,
nou goed - dan grijp ik snel de zijne. Dertig
zeg je, zijn al opgetrommeld, en twintig breng ik zelf
nog bij elkaar, dat en het enthousiasme dat
aan onze kant staat, is een leger – wat denk je, Theistin?
Nog deze nacht wil ik naar Rossitz.

THEISTINER
     Heer,

geef mij er vijftien van de troep, ik blaas
de deuren op en baan voor u de weg.
Ik ken dat nest als was’t een dassenburcht –
en ze verwachten nog geen kwaad van ons,
ik zweer, de zeven burgers houden wacht
zoals in vredestijd.

SYLVESTER
   Dan doen we ’t zo.

Jij neemt de voorhoede. We breken op
in ’t donker en jij overrompelt snel
de eerste toegang. Ik volg op de voet.
We zien elkaar weer bij Jerome’s lijk.
Ik wil een dodenwake voor hem houden,
en Rossitz zal ‘m verlichten als een fakkel.
Nu snel naar de vazallen.

Beiden af.

VIERDE BEDRIJF DERDE SCENE

Boerenkeuken. Barnabe bij het vuur. Ze roert in een ketel, die op het fornuis staat.

BARNABE
Eerst voor vader:
Rust in het graf: dat geen kwade hand zijn botten rondsleept
over de velden.
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Makkelijk herrijzen: dat hij jubelend het hoofd
uit het graf mag steken, wanneer de bazuin hem roept.
Eeuwig geluk: dat de poort zich wijd voor hem opent,
en de glansstroom van licht hem tegemoet mag golven!

buiten de scene spreekt Ursula

URSULA     4.bedrijf 3.scene
Barnabe! Barnabe!
Roer je in de ketel?

BARNABE
Ja, welja, met beide handen;

ik wou dat ik mijn voeten ook gebruiken kon.

URSULA
Maar

je spreekt de drie wensen niet. –

BARNABE
Die zeg ik toch!

Als onze god zo doof als jij is, helpt
het allemaal niets. – Dan voor moeder:
Alle voorspoed: dat de giftige blik van
de landheks het kalf in de koe niet doodt.
Heil voor het lichaam: dat haar gezwel door het
in het aftreksel gedoopte bloedlapje vlug verdwijnt.
Leven in de dood: dat geen duivel haar tong eruit trekt
als ze zich aanbeveelt bij god.
Nu voor mij:
Volop vreugde: dat een rijke man, mij met kracht
stoutmoedig het huwelijksbed insleurt.
Genadige pijn: dat –

URSULA
Barnabe! Slecht meisje! Je hebt het stuifmeel
vergeten en de wolfskruidzaadjes.

BARNABE
Nee

welnee, echt alles zit erin. De brei
is al zo dik, dat de lepel erin blijft staan.

URSULA
De ongelegde eieren uit de snoekenbuik?
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BARNABE
Snijd ik er nog een open?

URSULA
Nee, wacht nog maar.

Ik zal eerst de vlierbloesem bereiden.
Laat jij maar niemand in de keuken, hoor je?
En goed roeren, hoor je? En zeg     4.bedrijf 3.scene
de wensen, hoor je?

BARNABE
     Ja, welja. – Waar was

ik nou? Volop vreugde – Nee, dat heb ik al gehad.
Genadige pijn: dat zich de lieflijke vrucht
uit mijn schoot wurmt, zonder een ach! of een wee!
Verder niets voor mij, dan hou ik nog een wens over,
goede god, maak moeder weer gezond.

Ze houdt op, als van binnen vermoeid.

Ja, lieve god! – Als het geluk zo zoet niet was,
wie zou er dan zo zuur zich voor vermoeien? -
Van het begin. Eerst voor vader:
Rust in het graf: dat geen kwade hand
zijn botten – Ah!

Ze ziet Ottokar, die bij de laatste woorden is binnengekomen

OTTOKAR
Wat praat je met

die ketel, meisje? Als je een heks bent
dan ben je wel de lieflijkste, die ik ooit zag,
en doet, ik wed het niemand kwaad, die jou
goed doet.

BARNABE
Ga weg, toe lieve heer, ik smeek je.

In deze keuken mag nu niemand zijn,
zelfs moeder niet, behalve ik.

OTTOKAR
        Waarom

dan net alleen jij?

BARNABE
       Wat weet ik? Omdat ik nog maagd ben.
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OTTOKAR
Daar zou’k een eed op doen. Hoe heet je dan,
jij schone maagd?

BARNABE
Barnabe.

OTTOKAR     4.bedrijf 3.scene
  Zo? Je stem

klinkt mooier dan je naam.

URSULA
     Barnabe! Barnabe!

Wie praat daar in de keuken?

Ottokar maakt een smekend gebaar.

BARNABE
Wat zegt u, moeder?

URSULA
Ben jij het? Spreek je de drie wensen?

BARNABE
Ja, welja,

wees nou toch stil.

Ze begint weer in de ketel te roeren.
   Maar ga nu weg,

toe lieve heer. Want mijn moeder zegt,
als een onreine toekijkt deugt de brei niet.

OTTOKAR
Maar als een reine toekijkt, wordt hij des
te beter.

BARNABE
Daarvan heeft ze niets gezegd.

OTTOKAR
Nee, want dat spreekt vanzelf.

BARNABE
         Waarschijnlijk wel,

het lijkt me ook. Ik zal het moeder vragen.
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OTTOKAR
Waarvoor? Dat zul je zelf toch wel begrijpen?

BARNABE
Nou, stoor me niet. Dit is onze geluksbrei,
en ik moet de drie wensen erbij zeggen.

OTTOKAR     4.bedrijf 3.scene
Wat kook je dan?

BARNABE
  Ik? Een kindervinger.

Ha! Ha! En nu denk jij dat ik een heks ben.

OTTOKAR
Kin – kindervinger?

URSULA
      Barnabe! Jij slechte dochter!

Wat lach je?

BARNABE
      Ja, wat lach ik? Ik ben vrolijk

en spreek de wensen.

URSULA
        En ook die van mijn gezwel?

BARNABE
Ja, ja. Ook die van ’t kalf.

OTTOKAR
 Zeg eens - ? Heb ik

het goed gehoord - ?

BARNABE
     Nee, kijk, ik babbel niet.

Ik moet de wensen zeggen, laat me nou.
Straks scheldt mijn moeder en bederft de brei.

OTTOKAR
Hoor, weet je wat? Geef je moeder deze buidel,
zeg dat hij in ’t fornuis gevallen is,
en kom meteen terug.
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BARNABE
Die buidel? Er

zit geld in. –

OTTOKAR
       Geef hem aan je moeder, maar

zeg niet van wie hij komt. Nou ga. Vooruit.
    4.bedrijf 3.scene

BARNABE
Mijn lieve god, ben jij een engel?

OTTOKAR
Ga! En kom snel t’rug.

Hij duwt haar zacht in de belendende kamer; levendig op en neer lopend.

Een kindervinger. Als ’t de kleine was!
Als ’t Peters pink eens was! O wieg mij, hoop,
zoals een schommel, en zoals wanneer mij, met
gesloten ogen zwevend, ‘n windvlaag om de borst speelt
draait mijn binnenste zich van verrukking om.
O geluk, hoe geweldig klopt jouw vermoeden aan mijn hart!
Jouzelf, o overmaat hoe moet ik jou,
verdragen. – Hoor! Ze komt! Nu zal ik ’t horen!

Barnabe komt op, hij gaat haar tegemoet, en leidt haar naar voren.

Vertel me eens, hoe kom je aan die vinger?

BARNABE
Ik heb hem pas gevonden met mijn moeder.

OTTOKAR
Gewoon gevonden? Hoe dan wel?

BARNABE      Ik wil
het jou wel zeggen, al heeft moeder het
verboden.

OTTOKAR
Ja, doe dat.

BARNABE
  We zochten kruiden bij

de stroom in ‘t gebergte, het water sleurde een
verdronken kind naar onze oever. Dus
wij trokken hem eruit, bekommerden



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 112

ons om de arme wurm; vergeefs, want hij
bleef dood. Toen sneed mijn moeder, die ’t begrijpt,
het kind zijn pink eraf;
want die doet na de dood meer goed dan een
volwassen hele hand bij leven. – Wat sta je
daar zo diepzinnig? Waar denk je aan?

OTTOKAR     4.bedrijf 3.scene
       aan God.

Vertel nog meer. Jij en je moeder. Was
er verder niemand bij?

BARNABE
Haast niemand.

OTTOKAR
Wat?

BARNABE
Toen we de vinger afgesneden hadden,
kwamen twee mannen langs uit Warwand, die
hem van de rechter wilde afhelpen.
Maar die helpt nergens voor, wij gingen ervandoor,
en verder weet ik niets.

OTTOKAR
Dit is genoeg.

Je hebt me als een heil’ge openbaring
het onbegrepene verklaard. Dat kan
jij niet begrijpen, maar dat komt nog wel. – Eén ding.
In Warwand woont een meisje, dat mij net
zo lief als jij. Haar zou ik graag vandaag
nog spreken in een grot hier / heel dichtbij, die ze zeker kent.
Het is de dochter van het slot, Agnes,
Je kan niet missen.

BARNABE
    Moet ‘k haar voor jou halen?

Nou ja, dat zal haar zeker vrolijk maken.

OTTOKAR
En jou. We zullen het je beiden lonen.
Maar jij moet het haar zelf gaan zeggen, en
aan niemand toevertrouwen, dat een jongeman
je heeft gestuurd, begrijp je? Nou, dat weet
je wel. – En om te zorgen dat ze je
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gelooft, neem deze doek, en geef haar deze kus.

Ottokar af.
Barnabe kijkt hem na, zucht en gaat af.

VIERDE BEDRIJF VIERDE SCENE

Een andere plek in het gebergte.Rupert en Santing komen op.

SANTING
Dit zou gewoonlijk wel zijn wand’ling zijn
volgens de jager. En ik heb hem zelf
twee keer, en zeer verhit, op deze weg
ontmoet/gezien. Wanneer hij in de bergen is,
dan Agnes ook, en vangen we ze tegelijk.

Rupert gaat zitten op een steen.

RUPERT
Ik heb het warm, en ook een droge tong.

SANTING
De wind blaast anders koel over de velden.

RUPERT
Ik denk dat het van binnen zit.

SANTING
Zeg, voel

je je niet goed?

RUPERT
Nee. Ik heb dorst.

SANTING
Kom dan

naar deze bron.

RUPERT
Zal die mijn dorst lessen?

SANTING
Het water is zo helder dat je je
erin kan spiegelen. Kom hier!

Rupert staat op, gaat naar de bron, buigt er overheen, en wendt zich plotseling af met een gebaar van
afschuw.
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 SANTING
Wat heb je?

RUPERT
De duivel keek me aan vanuit de beek.

SANTING     4.bedrijf 4.scene
lachend.

Dat ben je zelf.

RUPERT
Schorpioen van een mens.

Rupert gaat weer zitten.
Barnabe komt op.

BARNABE
Hierlangs gaat het naar Warwand, toch, gestrenge ridders?

SANTING
Wat heb jij daar te doen dan, jongedame?

BARNABE
Wat boodschappen voor juffrouw Agnes.

SANTING
   Zo?

Als zij zo mooi is als jij, wil ‘k wel met je mee.
Wat heb je haar te zeggen?

BARNABE
    Zeggen? Niks,

ik neem haar mee de bergen in.

SANTING
Vandaag nog?

BARNABE
Kent u haar?

SANTING
         Minder nog dan jou,

en dat vind ‘k minder jammer. – Dus vandaag nog?

BARNABE
Meteen, ja. – Ben ik op de goede weg?
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SANTING
Wie stuurt je dan?

BARNABE
Wie? – Nou, mijn moeder.

SANTING     4.bedrijf 4.scene
    Zo?

Nou, ga maar, ga langs deze weg.
Je kan niet missen.

BARNABE
God behoede u.

Barnabe af.

SANTING
Heb je ‘t gehoord, Rupert? Ze komt vandaag
nog naar de bergen. Ik wed dat dat meisje
door Ottokar gestuurd is.

Rupert staat op.

RUPERT
Of een god òf

een duivel leidt mij in zijn val / ze hebben me gestrikt,
hoe het ook zij. Ze hebben mij bij voorbaat vals
als moordenaar gebrandmerkt. – Welaan,
dan zullen ze / ze zullen hun gelijk nog krijgen ook.
Ken jij de plek waar ze elkaar ontmoeten?

SANTING
Nee, laten we haar achtervolgen.

RUPERT
Kom.

Beide af.

VIERDE BEDRIJF VIJFDE SCENE

Rosstiz. Een gevangenis in de toren.De deur gaat open, Fintenring komt op. Ottokar is nog buiten

OTTOKAR.
Mijn vader heeft ’t bevolen?
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FINTENRING
       In eigen

persoon, je moest meteen bij aankomst
ons volgen naar de toren, waarheen wij
je moesten brengen. Kom, jij ouwe jongen,
kom ‘rin.

    4.bedrijf 5.scene
OTTOKAR

 Luister, Fintering, ik vind je met
je saterskop verdomd verdacht. Maar goed,
omdat’k geen meisje ben, zal ik het doen.

Ottokar komt binnen, de cipier volgt hem.

FINTENRING
De plek als je ziet is de onschuld zelf.
Want hier op deze zandstenen zou
een sater nog bevriezen.

OTTOKAR
Niet met rozen, maar

met kettingen en riemen wil hij mij
omwikkelen. Deze grot ik snap het wel,
is een gevangenis.

FINTENRING
Luister, dat is een

voortreff’lijke gedachte. Morgen, wed
ik, is je geest vijf jaren ouder dan
je hoofd.

OTTOKAR
Als ik als jou was, nam ‘k het aan.

Want die van jou straft je grijze hoofd voor dertig
jaren leugens. - Nou kom, ik moet naar vader.

Fintenring verspert hem de weg.

FINTENRING
Nee, in ernst,

blijf hier, en wees zo vrolijk als je kunt.

OTTOKAR
Zo waar ik leef, ik ben nog nooit zo vrolijk
geweest als nu, je tandenloze bek zou’k
willen kussen, ouwe.
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Jij wilt ook liever niet de oorlog in,
nou, luister, zeg je vrouw maar dat ik vrede breng.

FINTENRING
In ernst?

OTTOKAR
     Zo waar ik leef.     4.bedrijf 5.scene

FINTENRING
    Nou, morgen meer.

Vaarwel.

Tegen de cipier.
 Doe achter me meteen de deur

op slot.

Tegen Ottokar, omdat die hem wil volgen.
Nee, bij mijn eed

ik zeg, in opdracht van je vader ben
je een gevangene.

OTTOKAR
Wat zeg je?

FINTENRING
      Ik

mag je verder niks meer zeggen, buiten dit.

OTTOKAR
Wat?

FINTENRING
       Nou, dat ik niks zeggen mag.

OTTOKAR
 O bij

de grote god die in de hemel is,
ik moet hem meteen spreken – want ik moet
hem mondeling een boodschap van het hoogst
belang, die geen seconde uitstel duldt
persoonlijk overbrengen.

FINTENRING
Je kan je

tenminste troosten, hij is weg met Santing, en
geen mens weet waar naartoe.
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OTTOKAR
    ‘k Moet hem meteen

gaan zoeken, laat me. –

FINTENRING
  Nou, dat is goed gegrapt.

    4.bedrijf 5.scene
OTTOKAR
Nee, laat me, nee, ik zweer je bij mijn riddereer,
ik maak geen grap. Ik voel me plotseling zo ernstig,
alsof er onweer in de lucht zit. Echt,
mijn boodschap heeft de grootste haast, en als
je mij niet goedschiks doorlaat, zo waar ik leef,
dan breek ik eruit.

FINTENRING
  Uitbreken, jij? Je praat

met mij alsof ik ‘n vrouw ben!
Je bent mij toevertrouwt op hoofd en eer.
Treed mij eerst met voeten, dan pas ben je vrij.
Nee, luister, ‘k weet wat slimmers. Heb een uur
geduld, dan breng ik zelf zodra hij t’rug is,
je vader naar je toe.

OTTOKAR
Zeg mij in ’s hemelsnaam alleen, wat heb
heb ik dan voor slechts gedaan?

FINTENRING
‘k weet niks- Nee beter.

Ik stuur een bode naar je vader, dat
hij vlugger thuiskomt.

OTTOKAR
     Nou ja, goed, wat mij betreft.

FINTENRING
Vaarwel dan.

Tegen de cipier.
      En jij doet je plicht.

Fintenring en de cipier af. De deur gaat op slot.

OTTOKAR
Ik had hier toch niet moeten blijven. – God
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weet, wanneer vader terugkomt. - Ze willen hem
weliswaar zoeken. – Maar ze worden niet
door de geest aangespoord; die alles voor
elkaar krijgt.-- Godverdomme,
dit gaat zo niet, ik moet eruit, want ik
heb Agnes naar ‘t gebergte laten komen. – Fintenring!
Fintenring! Laat de donder, dove,
je oren openen! Fintenring! - - Slot van     4.bedrijf 5.scene
een mens, waarop alleen de sleutel van
zijn meester past. Die hij met stekeblinde
dienstbaarheid dient, zelfs wanneer zijn dienst
hem tien keer nadeel brengt, dient hij hem nog.
Ik zou hem voor me kunnen winnen, als
hij nou maar verscheen. Want niets raakt hem, behalve als
je hem dat zegt. - - ‘k Zou hem in elk geval
wel eerder voor me kunnen winnen dan
die dove muren. Hel en hemel! Dat
ik als een herdertje mijn leed tegen
de rotsen klagen moet! - - Dus moet ik me
aan jou, geduld, jij vrouwendeugd, gaan wijden.
- Het is een ellend’ge kunst om waardig
niets te doen, ik merk
al dat het mij meer zweet zal kosten dan
te handelen.

Hij wil gaan zitten.
    Hoor hoor! Het komt.

De cipier opent de deur voor Eustache.

EUSTACHE
tegen cipier.

Ik zal het je belonen.

OTTOKAR
      Ach moeder!

EUSTACHE
Luister, mijn zoon, ik heb je iets verschrikkelijks
te zeggen.

OTTOKAR
Je laat me schrikken - Wat is er aan

de hand?

EUSTACHE
Het ene weet je al,
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Jerome is vermoord.

OTTOKAR
   Jeronimus?

O, god. Wie heeft dat gedaan?

EUSTACHE
Dat is niet alles. Rupert kent je liefde.     4.bedrijf 5.scene

OTTOKAR
Wat? Wie heeft hem dat onthuld?

EUSTACHE
Vraag niet – o je moeder,

ik zelf. Jerome had ’t me toevertrouwd,
en ik werd meegesleept door overhaaste ijver -
die woesteling, die ‘k nooit zo had gezien -

OTTOKAR
Maar wie bedoel je dan?

EUSTACHE
O god, je vader.

OTTOKAR
Ik volg je nog maar half – maar laat me zeggen
voor alles, alles is nu opgelost,
het hele raadsel van de moord, die mannen,
die ze bij’t lijk van Peter vonden, hadden
zijn lijk daar zelf gevonden, hem uit bijgeloof
de vinger afgesneden. Dus Sylvester is
onschuldig als de zon.

EUSTACHE
O, Jezus!

En nu gaat hij zijn dochter doden.

OTTOKAR
Wie?

EUSTACHE
Rupert. Als zij nu in ‘t gebergte is,
is ze verloren. Hij en Santing zoeken haar.

Ottokar rent naar de deur.



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 121

OTTOKAR
Fintenring! Fintenring! Fintenring!

EUSTACHE
    Luister

naar me, hij mag je niet bevrijden, dat
kost hem zijn kop.

    4.bedrijf 5.scene
OTTOKAR

      Hij of ik. – Fintenring!
Nou, moeder gods, help jij me dan. –

Hij slaat een mantel om, die op de grond lag.

En deze mantel moet mijn val maar breken.

Hij klimt in een ongetralied raam.

EUSTACHE
Om godswil, je gaat toch niet
van deze toren springen? Waanzinnige!
Dit is wel twintig meter hoog, en daar
beneden is ’t bestraat. –Ottokar! Ottokar!

OTTOKAR
Moeder! Moeder! Wees maar stil als ik
gesprongen ben, hoor je? Heel stil, want anders vangen ze
me.

EUSTACHE
    Ottokar! Op mijn knieën smeek,
bezweer ik je, veracht je eigen leven niet
en spring niet van de toren.

OTTOKAR
  ’t Leven is

veel waard, wanneer je het veracht.
Ik gebruik het/ik heb het nodig – vaarwel.

Hij springt.

EUSTACHE
 Help! Help! help!

Het doek valt.
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VIJFDE BEDRIJF EERSTE SCENE

Binnen in een grot. Het wordt nacht. Agnes met een hoed, in twee jurken. Haar overjurk is voor met
linten dichtgebonden. Barnabe. Beide staan schuchter aan een kant in de voorgrond.

AGNES
Had je me dat eerder gezegd!  Ik ben
zo bang, ik wou dat ik je niet gevolgd     5.bedrijf 1.scene
was. Ga nog eens naar buiten, lieverd, voor
de ingang, kijk of iemand naar de grot komt.

Barnabe loopt naar de achtergrond.

BARNABE
       Van

die beide ridders zie ik niets.

AGNES
      Ach god!

- Bedankt voor je bericht.

BARNABE
Maar van

die mooie jongen zie ik ook niks.

AGNES
  Zie

je werk’lijk niets? Je kent hem toch?

BARNABE
Zoals mezelf.

AGNES
Hou jij de weg scherp in de gaten.

BARNABE
      ’t Wordt

al donker in het dal, in alle huizen
zie ik het schijnsel van de lampen en de kachels al.

AGNES
De lampen al? Maar ik begrijp er niets van.

BARNABE
Als ‘r iemand kwam, zou ik het horen, zo’n
geheimzinnige stilte waart op deze hoogte rond.



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 123

AGNES
Ach, het is toch vergeefs. Ik kan maar beter
terug naar huis gaan. Breng me. Kom.

BARNABE
Stil! Stil!

Ik hoor iets ruisen – weer. - - Ach, ‘t was
een windstoot die vanaf de waterval kwam.     5.bedrijf 1.scene

AGNES
     Was ’t echt

alleen maar van de waterval?

BARNABE
        Daar

beweegt iets donkers in de mist.

AGNES
  Is het

er één? Zijn het er twee.

BARNABE
Ik kan het niet

precies herkennen. Maar mens’lijke
gestalten zijn het - - Ah!

Beide meisjes deinzen terug. Ottokar komt op, en vliegt in Agnes’ armen.

OTTOKAR
O dank, god! Dank voor de bescherming van je engel!
Je leeft dus meisje?

AGNES
     Of ik leef?

OTTOKAR
       Maar beef

toch niet, ben ik niet Ottokar?

AGNES
‘t Is allemaal

zo vreemd verdacht voor mij vandaag.
Die vreemde bode, toen je laat verschijnen,
nu deze vraag. – En dan die beide ridders die
de hele dag rond deze grot sluipen.
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OTTOKAR
Twee ridders?

AGNES
     Hebben zelfs naar mij gevraagd.

OTTOKAR
Gevraagd? Aan wie?     5.bedrijf 1.scene

AGNES
       Dit meisje, dat ze heeft

verteld dat ze me naar ‘t gebergte toe
moest brengen.

OTTOKAR
tegen Barnabe.

Ongelukkige!

AGNES
       Wat zijn

dat dan voor ridders?

OTTOKAR
      Weten ze dat Agnes hier

in deze grot is?

BARNABE
Dat heb ik niet

verteld.

AGNES
Je lijkt bang, Ottokar, ik word

het dubbel. Ken jij dan die ridders?

Ottokar staat in gedachten.

AGNES
   Zijn ze –

- Ze zijn toch niet uit Rossitz? Zijn toch niet
voor mij gestuurd? Zijn geen moordenaars toch?

Ottokar plotseling zeer opgewekt.

OTTOKAR
Je weet dat alles opgelost is, heel
’t geheim verklaard, je vader is onschuldig. –
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AGNES
Zou het waar zijn - ?

OTTOKAR
Bij dit meisje heb ik Peters pink

gevonden, peter is verdronken, niet
vermoord. – Maar daarvan later meer, laten we
dit mooie uur nu innig grijpen. Laat     5.bedrijf 1.scene
verdriet maar kletsen, en verveling, het
geluk is stom.

Hij drukt haar aan zijn borst.
       We maken van de nacht

een feest der liefde, wil je? Kom.

Hij trekt haar op een zitje.
Om kort

te gaan, als de vergissing opgehelderd is,
als onze vaders zijn verzoend, mag ik
je openlijk als mijn bruid begroeten.
Met deze kus verloof ik me met jou.

- 
Staat op, heimelijk tegen Barnabe.

Ga bij de ingang staan jij, hoor je? Zie
je iemand in de buurt, roep dan meteen.
- Nog iets. Wij wiss’len hier van kleren, en
over een kwartier breng je Agnes in man-
nenkleren t’rug naar huis. En als ze ons
verrassen, doe je het meteen. - Ga nu.

Barnabe gaat naar de achtergrond. Ottokar gaat terug naar Agnes.

AGNES
Waar gaat dat meisje heen?

OTTOKAR
    Ach! Agnes! Agnes!

wat een toekomst opent nu haar poorten!
je wordt mijn vrouw, mijn vrouw! Weet jij wat
een groot geluk dit is.

AGNES
 lachend

Jij zal’t me leren.
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OTTOKAR
Dat zal ik! Jij gelukkige! De dag,
of eigenlijk de nacht, is niet meer ver.
Je weet - het licht komt voor geliefden enkel in de nacht
- Bloos je nu?

AGNES
Beschut het donker maar zo weinig?     5.bedrijf 1.scene

OTTOKAR
Alleen voor ’t oog, jij dwaas, maar ik zie met
mijn wangen dat je gloeit. – Ach Agnes! Wanneer
het woord is uitgesproken, dat jouw gevoel,
nu nog een zonde, zegent - - pas in
de zwerm van gasten, die met hun blikken ons
als wespen volgen, kom ik bij je, spreek
jij twee beklemde woorden, wendt je dan
weer kletsend tot je buurman. ‘k Word niet kwaad
om deze preutsheid, ‘k weet wel beter.
Want als een gast, die van het feest vertrekt,
de deuren sluit, vliegt, waar jij ook bent,
een blik van jou naar mij, die me zal troosten.
Als eindelijk de laatste ook vertrokken is,
alleen de vaders en de moeders er nog zijn
- “nou, goede nacht dan, kinders!” – lachend kussen
ze jou, en kussen mij – wij draaien ons om,
heel de bediendenploeg met kaarsen wil
ons volgen. “Eén kaars is genoeg,
hoor mensen”, roep ik, en die heb ik zelf,
dan pak ik jou, pak deze hand.

Hij kust haar.

En langzaam lopen we de trap op, zwijgend
als was er geen gedachte in ons hart,
zodat alleen het ruisen van je jurk,
nog in de grote zaal te horen is.
Dan - - Slaap je , Agnes?

AGNES
- Slapen?

OTTOKAR
Omdat je plotseling

zo stil bent. – Ik ga verder. Zachtjes open ik
de deuren, doe ze zachtjes dicht, alsof
het mij verboden is. Want altijd beeft
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de mens, voor wat als kind hem is geleerd.
Dan gaan we zitten. Ik trek je zachtjes
naar benee, ik neem je stevig in mijn armen,
en alle liefde spreek ik uit met één,
met deze kus.

Hij loopt snel naar de achtergrond; heimelijk tegen Barnabe.
    5.bedrijf 1.scene

Dus je zag nog niemand?

BARNABE
Zoëven leek het me net of ik twee
gestalten rond de berg zag sluipen.

Ottokar gaat snel terug.

AGNES
    Waarom praat

je toch steeds met dat meisje?

OTTOKAR
        Waar was ik?

Ja, bij de kus. – Dan wordt de liefde driester en
daar je van mij bent – want ben je niet van mij?
Dus neem ik je de hoed van ’t hoofd, hij doet het, verstoor
de strenge orde van je lokken, hij doet het duw brutaal
je sjaal opzij, hij doet het, jij fluistert zacht: o doof
het licht! En plotseling, alles verhullend, weeft
de nacht een sluier om de heil’ge liefde, zo
als nu.

BARNABE
van achteren.

         O! Ridder! Ridder!

Agnes kijkt angstig om zich heen. Ottokar valt haar in de rede.

OTTOKAR
Dan golft als een

gezwollen voorjaarsstroom de wellust
zonder maat of regel–
snel knoop ik een strikje los, en snel nog één, hij doet het
stroop dan zacht dit vreemd omhulsel van je af.hij doet het.

AGNES
O Ottokar,

wat doe je?
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Ze valt hem om de hals. Ottokar is bezig met de overjurk

OTTOKAR
    Als helper der natuur schep ik haar opnieuw.

Want waarom nog het ondoorgrond’lijke geheimzinnig
versluieren? Al het schone, lieve Agnes,
heeft geen andere sluier nodig, dan die van zichzelf
want dat is toch de schoonheid zelf.

    5.bedrijf 1.scene
BARNABE

     Ridder! Ridder!
Vlug!

Ottokar staat snel op, naar Barnabe.

OTTOKAR
        Wat is ‘t?

BARNABE
De ene liep twee keer

voorbij, vlakbij, heel langzaam.

OTTOKAR
Heeft hij je gezien?

BARNABE
Ben bang van wel.

Ottokar gaat terug.

AGNES
  Wat riep dat meisje daar

zo angstig?

OTTOKAR
   Het is niets.

AGNES
Het is iets.

OTTOKAR
Twee boeren ja, ze hadden zich vergist. – Maar je bevriest,
sla deze mantel om.

Hij slaat haar zijn mantel om.
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AGNES
      Wat ben jij vreemd.

OTTOKAR
Zo, zo. Ga zitten.

AGNES
Ik zou liever gaan.

OTTOKAR     5.bedrijf 1.scene
Wie zou geloven dat die grove mantel
zoiets teers bedekte als een meisjeslijf!
En als ik deze helm nog op je lokken zet,
dan maak ik vrouwen ook tot mijn rivaal.

Barnabe komt gehaast terug,

BARNABE
Ze komen! Ridder! Ze komen!

Ottokar gooit snel Agnes’ jurk over zich heen, en zet haar hoed op.

AGNES
Wie moet er komen? – Ottokar, wat doe je?

OTTOKAR
bezig met aankleden.

Mijn vader komt. –

AGNES
Wil vallen

O Jezus!

OTTOKAR
pakt haar.

      Rustig. Niemand zal
je kwaad doen als je zonder iets te zeggen, driest
en dapper in je mannenkleren uit
de grot naar buiten loopt. Ik blijf. –
Nee, antwoord niets, ik blijf. Het is alleen
maar voor de eerste aanval.

Rupert en Santing verschijnene.

Zeg geen woord en ga meteen.

De meisjes gaan. Rupert verspert Agnes de weg.
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RUPERT
Wie ben je? Spreek!

Ottokar stapt naar voren, met verdraaide stem.

OTTOKAR
     Zoek je naar Agnes? Hier ben ik.

Als je uit Warwand komt, breng mij dan thuis.

terwijl de meisjes afgaan.     5.bedrijf 1.scene

RUPERT
Ik stuur je spook wel naar je vader!

hij steekt Ottokar neer; die valt zonder geluid. Pauze.
Rupert kijkt star naar het lijk.

RUPERT
Santing! Santing! – Ik geloof dat ze dood is.

SANTING
Die slang heeft een taai leven. Maar je zou
het haast wel zeggen. ‘t Zwaard staat in haar borst.

Rupert veegt met zijn hand over zijn gezicht

RUPERT
Maar waarom deed ik dat, Santing? Ik kan
het helemaal niet vinden in mijn hoofd. –

SANTING
Nah,

het is toch Agnes.

RUPERT
    Agnes, ja, heel goed,

die heeft mij kwaad gedaan, veel kwaad,
ik weet het wel. - - Wat was het ook alweer?

SANTING
     Ik weet

niet hoe je dat bedoelt. Dat meisje zelf
heeft jou geen kwaad gedaan.

RUPERT
       Geen kwaad? Santing!

Waarom zou ik haar dan vermoord hebben? Zeg
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me snel, ik smeek het je, waarmee ze mij
beledigd heeft, en zeg het heel gemeen– Basiliske,
kijk niet naar me, spreek, Duivel, spreek, en weet
je niets, lieg het dan!

SANTING
     Ben je gek?

Dat meisje is Sylvesters dochter.

RUPERT     5.bedrijf 1.scene
Van

Sylvester. – Ja, Sylvester, die mijn Peter heeft
vermoord. –

SANTING
   En de gezant en Johann.

RUPERT
Johann, heel goed. En die mij zo infaam
belogen heeft, dat ik het wel zou moeten worden.

Hij trekt het zwaard uit Ottokars borst.

Het was rechtmatig. – Adderengebroed!

Hij schopt het lichaam met zijn voet.

SANTING
Maar wat een zeldzame verschijning, heer!
Een stoet met fakkels, net een jagersleger,
trekt vanaf Warwand stil de bergen op.

RUPERT
Ze zijn, zo schijnt‘t, op weg naar Rossitz.

SANTING
Dat is wel zeer verdacht.

RUPERT
Denk jij dat het

Sylvester is?

SANTING
 Ik geef geen stuiver voor

een and’re uitleg. Laten we snel
naar huis gaan, in twee ogenblikken zal
dat niet meer mog’lijk zijn.
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RUPERT
     Als Ottokar

ze nou maar niet in handen valt. Liep hij
de grot niet uit, toen wij hier kwamen?.En
vermoedelijk naar huis; dan treffen wij
hem onderweg. Kom!

    5.bedrijf 1.scene
Beide af. Agnes en Barnabe laten zich bij de ingang zien.

AGNES
Verschrikkelijke nacht! Verschrikkelijke aanblik!
Een lijkenstoet met kaarsen, net een koorts-
droom! Heel het dal verlicht door de bloedrode gloed
van fakkels. Door zo’n stoet van geesten ga ‘k
nu niet naar huis. Als de grot leeg
is volgens jou –

BARNABE
De beide ridders gingen net

naar buiten.

AGNES
    Zou Ottokar nog hier zijn?

Ottokar! - - Ottokar!

OTTOKAR
met zwakke stem

Agnes!

AGNES
Waar ben je? – Een zwaard – in je borst – Heiland!
Heiland van de wereld! Mijn Ottokar!

Ze stort zich op hem.

OTTOKAR
 Het is –

gelukt. – Vlucht!

Hij sterft.

BARNABE
O ellende! God van de hemel!

Mijn juffrouw! Ze is buiten zinnen! Geen hulp!
Verman je, juffrouw! - God! De fakkels! Kijk!
Ze komen dichterbij! Weg, ongelukkige! Vlucht!



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 133

Af.
Sylvester en Theistiner komen op; er volgt een fakkel.

SYLVESTER
Laat de stoet hier halt houden! Is ‘t deze grot?

THEISTINER     5.bedrijf 1.scene
Ja, heer. Hierover sprak Johann, als we
zijn woord mogen geloven, vinden we
uw dochter zeker hier.

SYLVESTER
De fakkels eerst!

THEISTINER
Als ik me niet vergis, zie ‘k Ottokar –
en daar ligt Agnes!

SYLVESTER
  Op de grond! God van de wereld!

Een zwaard in de borst van mijn Agnes!

Agnes richt zich op.

AGNES
Wie roept?

SYLVESTER
  De hel roept je, jij moord’naar!

Hij steekt haar neer.

AGNES
  Ach!

Ze sterft.
Sylvester knielt op een knie naast het lijk van Ottokar.

THEISTINER
Mijn beste heer, blijf niet in dit fnuikende,
benauwende verdriet! Verhef je!
We moeten sterk zijn nu, en deze gruwelaanblik
verscheurt een kinderloze het gebeente.

SYLVESTER
Laat mij een ogenblik uitrusten. De natuur
kan geweldig tekeer gaan in een mens,
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en wil dat wij, net als een enk’le god
alleen haar dienen, als ze ons verschijnt.
Een zware storm heeft mij te pakken, buigt
mijn wankel leven diep naar ’t graf. Als het
niet scheurt, dan sta ik weer schrikbarend op,
als deze eerste geweldadig aanval maar voorbij is.

THEISTINER     5.bedrijf 1.scene
Deze aarzeling is zeer gevaarlijk voor ons.
 - - Kom! Grijp aan dit ogenblik!
Zo gunstig komt het nooit meer terug.
Gebied de wraak, dan stormen we als
worgengel over Rossitz heen!

SYLVESTER
De rijkdommen van ‘t leven zijn ver weg,
wanneer verlies dichtbij is, als dit lijk,
en nooit kan een gewin voor mij vervangen,
wat ik hier verspeeld heb.
Ze bloeide als de oogst van mijn leven,
die nu door een schaamteloze voetstap is vertrapt,
en ik moet voortaan honger lijden, van vreemde moeders
een vreemd kind als aalmoes afsmeken.

THEISTINER
Sylvester, luister! Treuzel nu niet langer!

SYLVESTER
 Ja!

Je hebt gelijk! Ik heb de hele toekomst om
te treuren, maar dit ogenblik behoort
de wraak. Toch een keer, in mijn leven dus,
dorst ik naar bloed, en dat gevoel is kostbaar.
Kom snel naar ’t leger.

Buiten wordt geroepen: Hela! Naar binnen! Hela!

THEISTINER
Wat betekent dat?

Rupert en Santing worden door Sylvesters ridders gevanagen op gebracht.

EEN RIDDER
Een goede vangst, Sylvester! Een knaap die van
zijn paard gevallen was heeft deze twee
nette heren, in ‘t struikgewas gevonden.
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THEISTINER
Sylvester! Help me zien, ik smeek het je!
Hij is ‘t! In levenden lijve! Rupert! En Santing!

Sylvester trekt zijn zwaard.

SYLVESTER
Rupert!     5.bedrijf 1.scene

THEISTINER
De duivel is een zakkenroller,

en leidt persoonlijk elke zondaar in
de handen van zijn beul.

SYLVESTER
Gevangen! O!

Waarom gevangen? God der gerechtigheid!
Spreek duid’lijk met de mens, zodat hij weet
wat hij moet doen!

Rupert ziet Agnes’ lijk.

RUPERT
Mijn zoon! Mijn zoon! Vermoord!

Laat me bij mijn zoon, mijn zoon!

Hij wil zich losrukken, de ridders houden hem vast.

SYLVESTER
Hij draagt zijn eigen snijdend zwaard in ‘t hart.
Laat hem bij zijn zoon.

Sylvester stopt zijn zwaard terug, Rupert stort zich op Agnes lijk.

RUPERT
Ottokar!

Gertrude op.

GERTRUDE
Een ruiter vloog door Warwand, schreeuwend, Agnes
is dood gevonden in de grot. Ridders,
mannen! Is het waar? Waar is ze? Waar?

Ze stort zich op Ottokars lijk.

O heil’ge moeder gods! O god mijn kind!
Jij leven van mijn leven!
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Eustache op

EUSTACHE
Als jullie mannen zijn,

laat dan een vrouw er ongehinderd door,
gebied ‘t, Sylvester, ik, de moeder van
de dode, wil naar het lijk toe van mijn zoon.     5.bedrijf 1.scene

SYLVESTER
Verdriet is vrij. Ga naar je zoon.

EUSTACHE
Waar is hij? – Jezus! Jouw dochter ook? –
Ze zijn gehuwd.

Sylvester draait zich om. Eustache laat zich op een knie voor Agnes’ lijk neer. Sylvius, door Johann
geleid, komt op. De laatste met tekenen van gekte.

SYLVIUS
Waar breng je me naartoe, jongen?

JOHANN
In de ellende, ouwe, want ‘k ben de dwaasheid.
Maar wees getroost. Het is de goede weg .

SYLVIUS
Wee! Wee! De blindheid is in ‘t woud, en waanzin wijst
de weg. Breng me naar huis jongen, naar huis!

JOHANN
Naar het geluk? Dat gaat niet, ouwe. Dat zit
van binnenuit op slot. Kom mee! We moeten verder.

SYLVIUS
We moeten? Mogen de hemelsen erbarmen hebben.
Vooruit. Ik volg je.

JOHANN
   Heisa, grappig!
We zijn op de bestemming.

SYLVIUS
Nu op bij de bestemming? Bij mijn

vermoorde kleindochter? Waar is ze?
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JOHANN
        Was ik blind,

dan kon ik’t ruiken, omdat het lijk al stinkt.
We zullen er naast gaan zitten, kom
als gieren rond het aas.

Hij gaat zitten bij Ottokars lijk.
    5.bedrijf 1.scene

SYLVIUS
       Hij raaskalt. Ach! Hoort dan
geen menslijk oor de klaagzang van een grijsaard,
die blind door ongebaande wouden dwaalt?

JOHANN
Wees niet boos op mij, ik meen het goed met je.
Geef me je hand, ik breng je naar Agnes.

SYLVIUS
Is het nog ver?

JOHANN
Een pijlschot. Buig je.

terwijl Sylvius hij het lijk aanraakt

SYLVIUS.
Een zwaard – in de borst – van een lijk. –

JOHANN
   Luister, ouwe,

dat noem ik gruwelijk. Dat meisje was
zo goed, en o zo mooi.

SYLVIUS
        Dat is niet Agnes.

- Dus dat zou Agnes zijn, jongen? Agnes’ jurk,
Niet Agnes! Nee bij mijn eeuwig leven,
Dat is niet Agnes!

terwijl Johann het lijk aanraakt.

JOHANN
   Ach! De schorpioen!

’t Is Ottokar!

SYLVESTER
       Ottokar!
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GERTRUDE
Zo waar ik moeder ben, dat is mijn dochter
niet.

SYLVESTER
Fakkels hier! – Nee, werk’lijk, nee! Dat is
niet Agnes!     5.bedrijf 1.scene

EUSTACHE
   Agnes! Ottokar! Wat moet

ik g’loven - ? O ik onheilsmoeder! Twee keer
het lijk van mijn zoon! Ottokar!

SYLVESTER
Jouw zoon in de kleren van mijn Agnes? Wie
is dan dat lijk in mannenpak?
Is het dan – Nee, het is toch niet - ?

SYLVIUS
  Sylvester!

Waar is dan Agnes’ lijk? Breng mij bij haar.

SYLVESTER
Ong’lukkige! Zij is dus niet vermoord?

JOHANN
Dat is een nar. Kom, ouwe, kom. Er ligt
daar nog een lijk, ik hoop dat die het is.

SYLVIUS
Daar nog een lijk? Zeg Jongen! Zijn we in
een knekelhuis?

JOHANN
  Grappig, ouwe!

Zij is’t! ’t Is Agnes!

Sylvester bedekt zijn gezicht

SYLVESTER
Agnes!

JOHANN
Voel aan haar gezicht,

Het moet voelen als de najaarszon.
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Tegen Rupert. 
Jij monster! Weg!

RUPERT
Blijf uit de buurt, ik smeek jullie. – Het is gevaarlijk
met de onmacht van een razende te spotten.
Is hij in geketend als in boeien, kan     5.bedrijf 1.scene
hij nog zijn spuug in je gelaat spuwen,
dat jullie met zijn pest besmet. Ga, en laat
mij tenminste ‘t lijk van Ottokar.

JOHANN
Jij dolle hond! Ga weg! Ottokar
is daar – kom, ouwe, g’loof me, hier is Agnes.

SYLVIUS
Mijn Agnes! O mijn kleinkind!

EUSTACHE
Mijn dochter! O! Wat een vergissing! God!

Rupert bekijkt Agnes’ lijk wat precieser, staat op, loopt snel naar het lijk van Ottokar, en keert zich af
met een beweging van ontzetting.Hij kijkt weer naar het lijk.Hij kijkt weer naar het lijk en beweegt
zijn handen in zijn haren.

RUPERT
Helse aanblik! Wat neem je me beet?
Een duivel steekt zijn tong naar me uit.
Ik zelf! Ik zelf!
Tweemaal de borst doorboord! Tweemaal de borst.

Ursula op

URSULA
Hier is de kindervinger!

Ze gooit een kindervinger in het midden van het toneel en verdwijnt.

ALLEN
Wat was dat? Wat een uitzonderlijke verschijning?

EUSTACHE
Een kindervinger?

Ze zoekt hem op.
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RUPERT
Miste Peter niet

de pink van zijn linkerhand?

SYLVESTER
Van Peter? De vermoorde jongen? Vang
die vrouw voor me, breng mij die vrouw terug!

    5.bedrijf 1.scene
Enkele ridders af.

EUSTACHE
Wanneer een moeder kent, wat ze gebaard heeft,
dan is het Peters pink.

RUPERT
Peters pink?

EUSTACHE
Hij is’t! Hij is’t! Aan deze pokkenput,
de enige op zijn hele lijf,
herken ik het! hij is het!

RUPERT
Onbegrijpelijk!

Ursula wordt opgebracht

URSULA
Genade! Genade! Genade!

SYLVESTER
Hoe kwam jij, vrouw, aan deze vinger?

URSULA
      Genade!

Het kind, dat ik hem afgesneden heb,
is niet vermoord, maar was een drenkeling
die ‘k levenloos gevonden heb.

RUPERT
     Drenkeling?

SYLVESTER
En waarom sneed je hem zijn vinger af?

URSULA
Ik wilde hem onder mijn drempel leggen,



‘t barre land – familie schroffenstein – heinrich von  kleist. 141

hij weert de duivel. Genade! Als het jouw zoon is,
zoals mijn dochter zegt, ik wist het niet.

RUPERT
Maar ik vond jou niet bij het lijk.
Ik vond twee krijgsknechten uit Warwand.

URSULA     5.bedrijf 1.scene
Die kwamen later bij het kind dan ik,
om ook zijn rechtervinger af te snijden.

Rupert bedekt zijn gezicht. Johann treedt voor Ursula

JOHANN
Wat wil je, oude heks?

URSULA
        het is afgelopen, poppetje.

Als jullie elkaar doodslaan, is het een vergissing

JOHANN
Vergissing? Een vergissing? Jammer! Jammer!
Arme Agnes! En Ottokar!

RUPERT
Johann! Mijn jochie. Zwijg, je woorden
snijden als een mes.

JOHANN
    Wees niet boos.

Pappa heeft het niet graag gedaan, Pappa zal
het niet meer doen. Wees niet boos.

RUPERT
Syvester! Jou heb ik een kind ontnomen,
en bied een vriend aan ter vervanging.

Pauze.

Sylvester! Zelf ben ik ook kinderloos!

Pauze.

Sylvester! ‘k erf het bloed van je kind
- kan jij niet beter vergeven dan ik?

Sylvester reikt hem met afgewend gezicht de hand; Eustache en Gertrude omarmen elkaar.
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JOHANN
Breng wijn! Grappig! Wijn! Dat is een grap om
je dood te lachen! Wijn! De duivel heeft in hun slaap met
kolen hun gezichten ingesmeerd, nu herkennen ze elkaar weer.
Schurken! Wijn!
We gaan er een op drinken!

URSULA     5.bedrijf 1.scene
     God zij dank!

Nu zijn jullie verzoend.

RUPERT
Jij hebt de knoop

gelegd, en jij hebt hem ook losgemaakt. Ga af.

JOHANN
Ga, ouwe heks, ga. Jij hebt het goed uitgespeeld,
ik ben tevreden met dit kunststuk. Ga.

Het doek valt.
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