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INLEIDING. 

"SAESTUM". Zoo zal wel de naam geweest zijn van de 
plaats die er, zooals sommigen willen, reeds omstreeks het 
begin onzer jaartelling op de plek van het huidige Zeist zou 
hebben bestaan. 
In het jaar 1858 schrijft de toenmalige burgemeester, de heer 
W. D . T. Schas, naar aanleiding van een kwestie over de 
schrijfwijze van den dorpsnaam : .... 

"Zeist, hetwelk men voor het oudste dorp der provincie 
"Utrecht houdt, droeg, naar wij vernemen, oudtijds den 
"naam van Caestum 1) ..... Indien de Romeins klinkende 
"naam Caestum de ware is, dan zoude men hem in 
"verband kunnen brengen met de ons medegedeelde 
"bijzonderheid dat de toren der Gereformeerde 2) kerk 
"alhier het overblijfsel is van een Romeinschen wacht
"toren, die, toen de Lek nog een anderen loop had, te 
"Zeist zou gestaan hebben." 

Zèker is dit alles allerminst. Vast staat echter dat toch vrij 
dicht bij .. Zeist" een zeer belangrijke havenplaats van de 
Romeinen was, daar waar de schepen, of langs den Rijn 
verder gingen naar .. Leiden", of naar het Noorden voeren 
langs de huidige Vecht naar Friesland. De fundamenten 
van een groot kamp aldaar zijn nog zeer kort geleden bij 
Vechten door Prof. Holwerda uitgegraven. - Onwaarschijnlijk 
is het dus niet dat hier op den hoogeren zandgrond langs 
die rivieren, op de grens van 't gebied der Bataven en Friezen 
een nederzetting van een dezer volken werd gevonden, die 
in botsing kwam met de Romeinen. 
Hoe het zij, de schrijvers zijn zoo vrij geweest dit voor het 
volgende openluchtspel aan te nemen. Al dragen meerdere 
van de er in vóórkomende figuren bekende namen, historisch 

1) Dat dit de juiste schrijfwijze is. schijnt ons onjuist: wij schrijven 
liever Saestum. 

2) Naar de nÎl gangbare spreekwijze: de Hervormde. 



i ~ alleen de persoon van Drusus. De Romeinsche' geschied~ 
~chrijver Tacitus leverde enkele gegevens voor zijne teekening 
en vele voor die van het "soldaten oproer" . 
Eenige formules van die. waarmede het Germaanschething wordt 
geopend. ontleenden wij met dankbaarheid aan het openlucht~ 
spel van een Germaansche rechtspleging in den Ballerkuil 
bij Assen in het jaar 1895 gespeeld. De muziek van de 
koren in dat spel. gecomponeerd door Richard Hol. konden 
wij eveneens overnemen. waarvoor wij hier nog eens den 
eigenaar. den heer L. Hansma te Assen hartelijk dank zeggen . 
. t Spreekt van zelf dat voor beide een anderen tekst moest 
worden geschreven. 
Wij streefden er naar het geheele stuk zoo nauw mogelijk 
aan de toestanden kort voor Christus te doen beantwoorden. 
Enkele vrijheden (daar waar de onderzoekingen ons in den 
steek lieten. b.v. bij het werpen van het lot in het Thing. 
bij de melodie van 't soldatenliedje enz .. of het spel zelf die 
wenschelijk maakte) zal men ons hopelijk niet al te zeer 
aanrekenen. 
Ten slotte --' al lijkt het overbodig - het verzoek ons spel 
geen litt rairen maatstaf aan te leggen. De versvorm is 
hoofdzakelijk tot gemak van de spelers gekozen. 

Z EIST. .. bruari 1923. 

Dr. J. FERNHOUT. 
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Naamlijst van de medewerkers. 



Germanen. 

HERMAN. Hertog der Bataven. 
ALDGRIM. Een der Hoofden. 
HAM UNO. 
LIODULF. 
FLORUS. 
CLOTHARIUS. 
MARBOD. 
WE RIN HARD. 
EGELHARD. 

.. 

.. 

HILLE. Vorst der Friezen. 
GODSCHALK, Priester. 
DE HERAUT 
BODE. 
HERIMOD. Soldaat. 
LIUDGER. 
TWEE DIENAREN VAN} 

DEN PRIESTER 

Ir. A. C. F. de Pont. 
E . Bos. 
D. A. Bouman. 
J. H. A. Coulier. 
G. van de Haar . 
D. van Arkel. 
J. van Arkel. 
N . van Amersfoort . 
C. A. v. d. Heijden. 
Ir. J. Kortlandt. 
E . H. Weiss. 
L. Hobma. 
J. Becker. 
A. de Vries. 
W. Hengel. 
P. J. van Ginkel. 
G. van Bloemendaal. 

HERDO. Zoon van Herman. Jongenheer E. Modderman 
BOPPO .... H. Fernhout 
000 " 

Fox. 

Verder nemen nog 58 Germaansche soldaten aan de 
handeling deel. 

THUSNELDA. vrouw van Herman. 
Mevrouw A. J. H. Modderman~Spandaw. 

met eenige dames als gevolg. n.l.: 
Mejuffrouw Truus Schermers. 

C. Buitenweg. 
L. Lakerveld. 

GISLINDE. dochterv. Herman. Mevrouw H. Fox~Borel. 
PROFETES. Mejuffrouw G. C. van Wermeskerken. 

met eenige dames als gevolg. n.l. : 

BODE. 

Mevrouw H. Möret. 
Mejuftrouw W. v. d. Muelen. 

A. van Os. 
W. van Os. 
M. Humfeld. 

Mejuffrouw C. van Hoogstraten. 



Romeinen. 

DRUSUS, Zoon van keizer Augustus, Imperator. 
Ir. F. A. Brandt. 

PERCENNIUS, Slotvoogd, A. J. M. Verspijck. 
BLAESUS, Officier, Mr. N. H. v. Voorst v. Beest 
PACUVIUS,.. J. de Monté Verloren. 
FABIUS, Dr. N. Kortlandt. 
HORDEONlUS .. A. Westeneng. 
LICINIUS, .. P. J. van Os. 
VIBENNIUS,.. P. P. Saraber. 
APRONIUS,.. H. 's Jacob. 
QUINTUS, A. Verdonk H.Gzn. 
AUGUR. G. H. ten Katen. 
BODE, J. W. van Hoogstraten. 
SEXTlUS, Alb. Wennekes. 
NASUS, J. Uitman. 
1 e Soldaat, C. van Scherpenzeel. 
2e J. Bouret. 
3e J. N . Hatt. 
4e 
Se 
6e 
ACILIUS, 

W. Vermeulen. 
J. M. Elgeti Jr. 
A. v. Duinen Montijn. 
J. Weiss. 

Verder nog 65 Romeinsche soldaten. 
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I. Germaansch Familieleven. 

Het tooneel vertoont links een Romeinsch fort, verlaten 
door Percennius en de bezetting, na den opstand der Bata~ 
vieren. De laatste huizen van 't dorp zijn zichtbaar in de 
vallei. Rechts een heuvel. 't Is midden in den morgen. 

Herman (Bataafsche edele, komt van rechts op uit 't bosch , van de 
jacht, een haas over den schouder; hij blijft staan aan den heuvelhoek.) 

Ha! zie ik je weer, jij tarting van mijn dagen, 
.iij dwinglandsburcht, jij, vloek in 't heilig woutl! 
Een kOl' ten tijd vergat ik onzen smaad, 
één vl'oegen ochlend dwaald' ik tusschen 't hout, 

5 een krachtig-vrij e man, want een Bataaf, 
nn kom ik thuis, 0 gruw'lijk lot, jouw: slaaI I 

(Hij zwaait dreigend z'n wapen). 

Maar 't is voorbij, dit jammerlijk' bestaan; 
voorbij , Percennius, is uw bruut geweld, 
en keert g'ook weel' met heel 'een legioen, 

10 ik dien niet meer, ik sterf. als vrije in: 't veld" 
als 't zijn moet. 

Thusnelda (Herman's vrouw, komt uit de vallei , van de huizen). 

Ben j'er eindlijk weer, mijn Herman? 
Ik wachtte al urenl Is hel nu een tijd 
voor vroolijk jagen? Ach, mijn har~ krimpt saàm, 
als 'k denk aan al de wreedheid van den slrijd, 

15 die TIU zal komen, hoeveel volksgenooten 
straks vaJlen, overrompeld dool' een speer, 
of dom verpletterd tiaar 't Romeinsch geschut. 
Ach Herman, komt dan nooit die vrede \veer, 
als toen geen hoorn der trotsche legioenen 

20 klonk over Rijn of Waal en wij in 't land 
der vaad'ren woonden . . ... . 

Herman Nelda zwijg en maak 
mij 't hart niet week. "Vij minden sleeds den braüd 
des kl',ijgs, als wij hel vroolij~ vuurtje slaakten 
in 's vijands dorpen, Nu wierp! Thor zijn VUUI1 

25 hier binnen en bedreigt ons have en huis. 
Nu, wij staan even vroolijk, als een muur 



voor vrouwen kind. Zijn wij te zwak, geen rouw, 
wij vallen vrij, Germaansclle man en vrouw! 
Maar h eb je van ons armlijk overschot 

30 een maal bereid? Een harde honger bijt 
mij in de maag. Nog nuchter zwierf ik uil 
'en 'k vond in 't veld, in 't platgetrapte IU'eit 
dier heeren (hij wijst naar het fort) 

nauwlijks dit vermagerd beest. 
(werpt den haas neer, dien Thusnelda opneemt). 

Is er geen broodkoek over en wat bier 
35 van gerst, of leug van honingzoete meede? 

Ik haat ons eigen huis nu; breng het hier. 
Ha! daar is ook Gislinde I 

(ThusneJda gaat heen, Gislinde komt op van terzijde het fort.) 

Gislinde Vader, zie eens gauw! 
Een mand met app'len vond ik in hun kelders 
,en 'k voelde, tastend in het scheemrig grauw 

40 daarbinnen koele kruiken, Uen wel samen, 
die z'op hun laffe vlucht niet redden konden. 
Hier! wilde kel'sen, vader, alles wat 
·de jongens in den heelen omtrel~ vonden. 
Want alles ligt vertrapt, versmeten, stuk'. 

45 Brokken van waap'nen lagen ·langs den weg. 
De jongens sjouwen met een schild, met speren. 
En ik kroop binnen door de hooge h eg 
in 't bolwerk, door een gat der palissaden 
en vond dit mandje. Wordt nu :lUes goed, 

50 als vroeger vader, vóór Pel'cennius kwam 'I 
Trekt u weer uit in bonte jagerssloet, 
en zullen wij weer zingen in de huiz·en, 
wanneer we malen 't volle, zware graan, 
van d'oude akkers? Komt het vee nu weer, 

55 de mooie koeien? Moet u nooit weer gaan 
naar ' t bolwerk om die hatelijke huiden ?*) 
Wordt alles, vader, nu weer goed, juist zoo 
als vroeger? 

Herman (heft wanhopig-vragend de armen op, doet een paar passen :) 
Ach als vroeger! 

(in de richting der huizen kijkend:) Ahl Thusnelda! 
die brengt warempel spijs. 

(tot Thusnelda): Bravo, Bravol 
Thusnelda (vergenoegd roepend) 

60 Ja, die Romeinen gingen juist op tijdl 

(Twee jongens komen naast het fort te voorschijn, de een draagt een schild, 
de ander twee speren; de laatste heeft een helm op 't hoofd, die hem te groot is.) 

Herdo 
Boppo 
Herman 

Tk hen Pel'cennius!' 
En ik Drusus zelfl 

Ha. ha, ha, julli'e rek:els, ha, ha, ha \ 
Pel'cellnius, ha, ha, en Drusus zelf! 

*} De twist is ontstaan uit een geschil over te leveren huiden. 
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(op Drusus toegaande :) 

Kom hier jou dreumus-Drusus, leer, hoe steeds 
65 een gastheer der Bataven zich gedroeg 

(De jongen springt achteruit.) 
jij krijgt een eer·ezetel in de lucht. 

(Hij pakt den jongen en houdt hem boven 't hoofd; de helm valt.) 
Nou Drusus, is Je troon al hoog genoeg? 

(De jongen kraait van plezier, de ander springt, klapt in de handen.) 
Gislinde (heeft den helm opgenomen:) 

Thusn. 

Herman 

70 

Zoo'n deukig ding kan van geen veldheer 
Is Drusus niet een veldheer heel verhevcn? 
Een halve keizer is die DrusuS' kind 
edel. rechtvaardig zegt men, om het even 
of 't vriend of vijand geldt. 

; Hij is Homein 

zijn. 

en '1< vrees, Thusnelda, een Romein als allen, 
edel en goed voor wie zich nederbuigt, 

75 rechtvaardig voor wie op de knieën vallen. 
En dat doet géén Germaan. 

Maar nu aan 't maal. 
Wellicht het laalste, dat we blij genoten 
vUOt· lang, als moog'lijk d'echte Drusns koml. 

(Men eet, pauze.) 
Ik riep len Thing de e igen stamgenoo ten 

80 en cl'andere geslachten. hier in 't woud. 
DH wordt wel d 'eerst·e van veel zware d agen 
de laalste wellicht, die ons samenhoudl. 

(Th us ne Ida schenkt bier en Gislinde meede; Herman en de jongens eten 
in 't gras liggend, GIslinde op de helling,) 

M<lar waarom eet mijn vrouw niet, mijn Thusnelda? 
Ook vrouwenkrachten zullen wij behoeven. 

Thusn. 85 Ik lwn niet Herman, dring nid aan; 'een droom, 
voor jou maar dwaasheid, kwam 

mijn hart b edroeven. 
En nu jouw woorden, zwaar als harde steenell. 
Ik zal ook slerk zijn zàndel' spijs, en trouw. 
'k Ben vrouw van Herman en' Bataafsche vrouw. 

90 Maar neem een kraeht'ge teug nog (zij schenkt hem in). 

Herman (opstaande) Odin, Thor, 
en FI'.eya zie ons aan, een zwakke kring, 
maal" s tel"k bij eigen tt·ouw, uw! zegening. 
ThaI", donderh-amel", maak mijn speel; een bliksem 
voor ieder die de roekelooze hand 

95 uitsteekt naar onze vrijheid, dapp're Fl'eya 
houdt saam, wie gij eens saambracht door uw band. 
Odin, bescherm dit fel-besprongen lanl:l.! 

(Van rechts komen een aantal Germanen in volle rusting.) 

Ghlinde (staande, wijzend:) 
Daar naad' ren mannen, 't zijn uw neven, vader. 
'k Zie Liodulf en d'and're afgezanten 

100 van onzen stam. 

ti 



LioduIf (voor de anderen uittredend:) 

De anderen 
Herman (op 

Liodulf 

105 

Herman 

110 

115 

Thusnelda 

Heil u en voorspoed Herman! 
Voorspoed en heil! 

hem toetredend :) Welkom alhier verwanten! 
Wij treffen u ten maaltijd onder 't loover 
v]ilk voor dat pas verlaten, tartem~ bolwerk? 
VIert ge het feest del' eerste ov,erwinning? 
Voelt g'u zóó veilig, Herman eD! zóó sterk? 
'I Is als een spotlach om Per c,ennius 
dil vroolijk maal! 

Spot, Liodulf is licht 
om dezen lafaard, maal' mijn hart is z\vaar\:l.er. 
Doch zwaar zij 't hart, he l\ hoofd blijft opgericht, 
de moed bewaard en 't dappere verlrouwen. 
Maal' mal,kers, neemt uw deel aan brood en bier. 
gij z.ijt nog u'eers len, schoon ik 't stampen hoor 
van naderende ho·ev·en. Vleit u hier 
t'el' helling. 'k Zie, ge zijt bestoft van 't gaan 
bij hilte .... .. en Thusnelda's werK is waard 
een goeden honger! 

Beter volgl ge, n even, 
le l' voorraadskamer. 

Gfslinde (die op den heuvel is geklommen, roepend, wijzend:) 
Dáár, ik zie het paard! 

(Aldgrim komt te paard achter uit de vallei met gevolg.) 
't Is Aldgrim vader, ieder kan 't h erkennen 

120 aen zijn geweld'ge speer. 
LioduIf Dan is hij' t zeker. 

Komt halen w'ons een dronk. 
(Zij gaan naar de hu!zen.) 

Herman (tot de jongens: ) Nu knapen, voort! 
(tot Thusnelda:) 

Thusn'elda. reik de mannc' een manncnbeker , 
't wordt mannenwerk nu, zend een vlngge slaaf, 
die hier ' t gerei ruimt, n eem dan wapenknech'ven, 

125 gij zeI r en ook Gislind' en speurt in ' t woud 
voo ral den weg naar ' t legerkamp te Vecllte n, 
waarheen zij vloden . Spied ge onraad ergens 
zend ons de vlugste knaap op' 't snelste ros, 
opdat h et Thing der mannen veilig leeg're 

130 en niet ven'aad ons gl'Ïjpe in 't heilig, bosch: 
(Thusnelda en de jongens af, G islinde wacht nog even, een slaaf komt 
opruimen, Aldgrim nadert tot midden in de valleL) 

Aldgrim (roept:) 
Zijt gij het, Herman, zelf? 

Herman Je oude makker 
van duiz-cnd tochten, wees mij welgekomen! 

Aldgrim (springt van 't paard, dat een der volgers wegleidt:) 

Heil! dàt is goed ontmoeten vóór dit nest, 

12 

dat jij hebt uitgehaald! Mijn liefste droomen 
135 maak je tot waarheid, H·erman, en mijn volk! 



\ 

I staat met mij pal; al kwamen tienmaal meer 

) 

van di,e windbuilen hier, zij zullen weten, 
dat bij Batav,en meestrijdt Alldgrim's speer. 

(Zijn gevolg juicht, slaat de speren tegen elkander.) 
I Een uit 

't gevolg 'Wij danken Herman, die tie smaad verjoegl 

Wij willen onze vrouwe' en kind'ren vrij I 
Een ander 

140 
Herman 

Aldgrim 

Wacht lot het Thing beslissen zalf mijn vrienden, 
',Vaar ik slechts kan, daar rekent vast op miH 
Nu mann'en, rust hiel' aan bemoste helling. 
Ik ûe, nog vele eed']e en vrijen dralen. 

(tot Herman) 

145 Maal' daal' zijn Liodulf en uw verwauten. 
Liodulf (terugkomend:) 

'l\' jj vond' als eersten nog de laatste schalen 
van ' t slerl(end bier, dal de Romein 011S liet. 

Aldgrim Brengt mij een léégen beker, 't kostbaarst vocht 
zal ik hier plengen. 

(Allen scharen zich om Aldgrim en Herman.) 

V',Teet gij 't Herman nog 
150 hoe w'eens op dollen, over-Rijnschen tocht 

in ' t land der' GaJlen, in een Idaren nacht" 
-_ .. de maan glom in de helmen en de krijgers 
l[1gcn v.el'strooid, gehuld in beerevacht 
te slapen , '11 lauwe wind kruifde onze haren 

155 hoe wij toen zwoeren vaat' den verd'ren tijd 
te zijn bloedvriendell? Maar een vendel joeg 
yerradedijk ons op. In harden strijd 

Hermtiln 
160 

sloeg Thor ons ver .uiteen. V-erlang je thall1s 
dien eed te volgen Herman? 

Aidgrim, hoor, 
ik zegende de hebzucht tler Romeinen 
om deze langverbeide, schoo11'e kans 
temidden tiel' genooten jou 't ontmoeteill . 
!k zwoer dien nacht, ik hield! niet op te hopen. 

AldglrÎm 
165 

Kom dan Romein, uw zwaal'd zal zich niet tioopen 
in Aldgl'im's bloed, of 't is ook Herman's leven. 
I-lier, Florus, Egelhal'd, weest mijn getuigen. 
Gij Liodulf, Clotharius, als neven 
stelt u naast Herman. 

(Een knecht geeft den beker.) 
(tot Herman) : Leg uw dapp'ren arm 

hiel' naast mijn broederarm, ik houd (le schaal 
170 in handen zelf, waarin ons hart vervloeit, 

kostbare schat en onzer vriendschap graal. 
Florus, uw mes is scherp, uWi hand is zeker. 
pleng gij den harte-wijn in d'eene beker. 

(Florus ritst over de armen, zij doen het bloed saamvloeien.) 

Herman Nu buig meL mij mijn broeder Al<I.grim neer 
175 in 't hol1e van den heuvel, onder Id'aarde 
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moeten wij dalen, stcrven en herleven 
daar d'eene moeder ons als broeders, baarde. 

(Zij buigen zich onder vooruitstekende zoden, symbool der geboorte als 
broeders.) 

Aldgrim 

180 

Herman 
185 

(Toejuiching 

14 

Zoo zweel' ik voor uw neven, broeder Herman 
trouw in dcn kamp te zijn, één vuist, één bijl 
in komend' oorlog, vriend in nood cu dood. 
Thor! zie mij aan; uw felle bliksempijl 
sla zonder roem 'mij neer, wanneer één daad 
van hand of had ooit broederband verraadt. 
Ik zweer bij Odin's eeuw'ge zonnegloed, 
uw woorden zijn de mijne, als uw bloed! 

van 't wederzijdsch gevolg.) 



II. Het Thing. 

Uit 't ravijn komt een nieuwe groep, Hamund met boogschutters, Van 
rechts even later de priester met twee dienaren. 

Hamund Is hier de Thingplaats? Ha, '.k! herken heli 
En. daar dat mooie wit Vaal' onze bogen. 

(tot zijn gevolg :) 
Wd makkers, jullie, die de ganzen haalden, 
ook als ze zeven burchten hooger vlogen, 
als zoo'n Romeinsche kaalkop zich vertoont 
aan die borst-we l"Îng, wel wat denk1 j 'er van? 
Beneden was ie gauw, h é? - Wat een kerels 
al bij elkaar hier. 

(hij zoekt:) Aldgrim heil! en Herman! 
Bravo vorst Herman, 'k groet u van Thusnelda; 

10 die joeg ons, looze schutters, in een wolk 
van hittig slof voorbij. 

(wijzend op 'tgevolg:) Wij zijn met achten, 
wij voeren aan e·en dui:wndkoppig volk. 

Herman (treedt op hem toe, tegelijk de priester van rechts) 
\V,eest welkom allen hier! 

LioduIf Daar is de priester,. 

(Allen wijken ter:z;ij, de priester komt tot in 't midden, spreekt gedragen, 
met zware stem) 

Priester Herman, zijn allen hier voor 't h eilig Thing? 
Herman WIe àllen zijn is zwaai' te raden Godschalk'. 

Gij zie t van d'edelslen in wijden kring, 
wijzend: Aldgrlm en Liodulf, zoo juist nog I-lamuntl., 

met (l'edelen en vrijen, die zij leiden. 
Zijn ' t allen? Velen spert de. vijand 't pad, 
maar 'k hoop alUlans de Friezen te verbeiden 
met dapp'ren hoofdman I-Iille. 

Priester 20 S telt de speren. 
Grenst af de Thingplaats, spant de koorden. 

(De dienaren planten op gelijken afstand speren, daaronder de twee Romeinsche, 
Langs de speren spant men het roode koord.) 

Priester toeschrijdend met opgehevEn hand: 
Wee! 'k zie Romeinsche lansen, heiligschennend. 
'k Vrees Odin's toorn. Weg uit de heiJge boorden! 

(Hij zelf rukt een speer uit, Aldgrim de andere,) 
(Langs het fort komt Hille op, met de Friezen.) 

Een stem De Friezen. 
Eenandere 
Herman 

Daar is hopman Hille. 
Heil! 

Hille (te paard, op de helling) 

Priester 
Zijn Friezen welkom in 't Bataventhing? 
't Thing der Bataven slaat een ieder open, 
dip vrij is en Germaan! 

15 



Herman Komt in den 'kring 
Ourlsk en dapperste d·er bondgenooten. 

(teekenen van goedkeu ring.) 
Hille (komt wat naar voren, maal' blijft op de helling :) 

(zijn metgezellen staan voor en achter hem,) 

\\lij zaleil aan len disch, want een bruid 
30 W:lS onder ons, wij zongen en wij dronken. 

De nacht was vroolijk van het blij gduid 
der lied' l'en, toen uw bode, Herman, stortte 
temidden van 't gejoel met schuimend paard. 
Men springt hem toe alzijds, ik doe hem' spreken. 
Heeds go rdde'n ieder, kwaad vermoed'end, 't zwaard. 
Uw knecht springt af en meldt Percennius' eischen, 
uw d appre weig'rillg, mannen, d'opstandprachlig, 
d'aftocht d es tdwingland's, uwe bede om bij stand. 
Wij lalen 't fees t. Zonder bevel, eendrachlig 

40 lijgt' t weerbaar volk ten krijg denzeHden nacht. 
Zoo treffen w' u nog tijdig. 

Aldgrim Dat 's de oude, 
de walck're Hille! 

Herman Friezen, driewerf dank, 

(tot allen:) 
dat 'k niet vergeefs op trouwe koenheid bouwde. 

Schaarl u nu allen naar geslacht en gouw 
in wijden kring. 

(Men vormt een kring van groepen; de roode koorden worden gesloten.) 
Herman (tot den priester:) Leid gij den goeden voortgang. 
Priester Sluit rond de roode koo rden, haalt d e schedels 

d,el' heil 'ge rossen, heft ze hoog\ ten stang. 
(De dienaren plaatsen 4 paardenschedels op hooge staken aan de vier zijden.) 
(Met stemverheffing:) Zoo vange aan, vrije Batav.en , 't Thing. 

'k Gebi,ed, d at niemand uit den rooden ring 
50 gnat zonder oodof, dat geen vreemde gast 

komt zonder o01'lof, dat geen overlast 
d e. een van d'andel' lijde; iU beveel 
vrede en recht, 'k verbied hier elk krakeel, 
als onder broederen. 'k Ban en verbied 
hiel' ieder wapen, dat niet ell~ man ziet, 
of ongeoorloofd is. 'k Eisch stille en vrede. 
'k Ban alles wat in 't Thillg moet zijn' gemeden. 
'k Gebied wal te gebieden, 'k schuldig ben. 
'k Verb ied, wat te verbieden, 'W schuldig ben. 

De dienaren 
60 Het Thing is gebannen naar r egel en recht. 

De plek is heilig bij berk! en beuk. 
De raode kelen is zonder bl·euk. 
Het uur i s zuiver bij zonnestijgen. 
De vrede veilig, heilig het zwijgen. 
He l Thing is gebannen naa r regel en recht. 

(Gebed : allen omhullen het gelaat.) 

Priester noor dan Odin, hoor ons aan, 
zie ons zuiver voor u staan. 
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Wij der vrijen vaste bond 
hier op goden-gewijden grond. 

70 Laat Hugin en Mugin1), uw heilige raven, 
·die nooit een ijdele raadslag gaven, 
ons stieren en sturen tot vast besluit. 
En jaag volksvijand voort tot buit 
van Geri en Freki2), uw gierige wolven. 
'Nacht, Odin-Vader, wie in de golven 
van bitl'ren slrijd als dapp'ren vallen, 
in de dreunende wijde helden-hallen 
\'an uw Walhalla tot eeuwigen vr,ede. 
Gij Thor, donderhamer, geef ons mede 

80 de kracht van uw knots, als er strijd moet' zijn. 
Schut Preya-moeder schuldloos en rein 
de vrouwen en maagden, veld enj stal. 
Eenarmige Tyr5), wees ons wering en; wal, 
gij god van krijg, in den komenden nood 
dan loven wij 't leven, verachten den dood. 

(met verheffing:) 

Gi) goden allen der vrije Bataven 
ik wijd u ten offer de: laff.e slaven 
die onze vuist, zij 't heer, zij 't knecht 
u-gewijd thuisvoerl uit 't recht gevecht! 

(Allen laten de omhulling vallen:) 

Koor 90 Thor sta gunstig ons bij' 
't Volk immer nog vrij, 

Komt hier samen tot het heilige 
Het goden gewijde Germaansche thingl 

Wij kwamen als broeder tot broederkring, 
in vrêe tot heil van het volk te raden, 
te weren alle ramp en schade. 

Eén in ' t strijden, 
Eén in 't lijden, 
Hein van geweten. 

100 Geweld noch overmacht 
Zal ooit, zal ooit een volk! verslaan zoo. één 

in kracht. 
(De priester treedt een weinig naar achter.) 

Priester En nu vorst Herman spreek, wat vreugd .of leed 
u tot het thing de vrijen nooden deed. 

Herman (de 
de helling) 

priester en zijn dienaren naar achter, Herman 

Batave' en Friez·en met geen lang relaas 
zal ik verbruiken onzen engen tijd. 
Gij allen kent de wetten van 't verdrag, 
door den Homei'll ons listig to,ebereid 
Wij zouden vrienden, vrije vrienden zijn, 

1) verpersoonlijking van de gedachte en de herinnering. 
2) de gierige en de vraatzuchtige, 

voor op 

3) Tyr, de krijgsgod heeft zijn rechterarm verloren bij 't boeien van een 
mythischen wolf. De Asen lokten hem door een list, doch de wolf stelde 
als voorwaarde, dat een zijn arm zeu leggen in z'n muil. 
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met eigen landsbestuur en zonder plicht 
110 van cijns or lollen, slechts voor dienstbetoon 

'een billijke vergoeding, mild en licht. -
Ik vraag u, mannen, eed '1 en, rij voor rij, 
waren wij 00 it zoo sch ande- cn smaad vol vrij? 

(gemompel van afkeuring) 

\Vij stelden onzen heirban naar 't verdrag. 
Zij 'eischten meer, zij eisch ten altijd! meer. 
De jonge knapen zwierven ba3rd'l00s al 
naar 't v,er1'e Oost en Zuid. Wic kccrden weer? 

(gemompel) 
W' ontvingen legioenen in ons land, 
wij warcn gastvrij, lieten veer op veer 

120 aan brute roof, wij droegen, schonken! rijker, 
zij eisc.hten meer, zij eischlen altijd meer. 

(gemompel, toenemend) 
Van Saestul11, was bij ' t recht verdrag bedongen 
een gift van zcvenhonderd gave huiden. 
Ik zelf en hier mijn neven' brachlen z'aan. 
Het was een last voor vcel eenvoud'ge luiden, 
Hls bij ons wonen, ruimschoots zwaar. en moeilijk. 
Wie hoorde ooit een woord van vriendenda;rik? 
Gij, LioduU. Clothal'Ïus, mijn neven? 
Was dit 't geschenk van vrije' bondgenooten? 

130 Ik nocm het eerlijk cijns en tol, 
(rumoer) om 't even, 

wij gaven; iedere Bataaf begeert 
zijn woord gcs land te doen, een woord, een man! 

(toestemmend wapenkletteren getrampel) 
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(getrampel) 

140 

(gemompel) 

Maar wat geen eerlijk rcchler moog'lijk was, 
ons le beschuldigen van roof, dat k'an 
Perccnnius, de slotvoogd, ééns de slotvoogd. 
Hij nam wat oOt'lof, had behoefle aan rust. 

Dc huid,el1, zei PerCenJ1illS, zijn te klein. 
Hij loog, maar wij, hoewel ons recht bewust, 
wij zochten beet're; nooit kcurt hij ze gaaf. 
H ebl gij geen and're, heet het, brengt dan meer. 
Ik bracht hem vijftig extra, 'k hracht ze bitler. 
Hij eisehte meer, hij eischte altijd meer. 

W:Ü toen Bataven, wilt ge h eel de smaad 
van 't volk hi er ho 0 l'en ? 't Vee werd afgeslacht, 
wij stelden d'opbrengst onzer arme akkers 
ten pand, wij hebben sI ave' en vrucht gebracht 
naar Vechten, wij verpandden huis en have 
wij werkten als dàglooners voor een heer. 
El' WaI',en, die hun lijf zelfs stelden, slaven' 

150 Hijeischte meer, hij eischte altijd meer! 
(zwaar gemompel) 

Hij eischte O;Jz·e ldnd'ren, onze meisjes; 



~l' zijn er die ook gingen, ja Bataven, 
mannen als ieder uwer, vrij en stout, 
gaven hun kl'oos t en zich, Homeinen-slavenl 
Hij cischte · ook Gislinde, die gijl kent. 
Toen ging ik in den nacht van huis tot h uis 
en in clen morgen vrienden, werd hij wakker 
van een vreemdsoortig, al te luid gedruisch, 
voor dit geluk'kig bosch; wij stonden bral; 

160 heel onze toorn trilde in de naakte arm, 
die stuurde speel' en schicht. Wij brulden vl'Îend<enl 
De dapp're landvoogd mallnen kreeg het warm 
",al ftl le warm: h ij liet de h oornen blazen 
ten krijg? Ze liepen betel' dan de hazen 
in ' t afgestroopte bosch. Bij alle goden 
cIe llooit-verwonnene Romeinen vloden! 

(Gejuich, trampelen met de voeten, men slaat de speer bladen tegen elkaar.) 

Aldgrim He rman verdien t den dank van volk ·en eed'len. 
Ook mij werd lang dit schijn-verbond te veel. 
Mf.lar 'k vrees \vij meten naar Percennius, 

170 zijn onrecht en zijn lafheid valsch ' lijl~ heel 
't Romeinsche heer en ook Romeinscht:\ moed. 
Bij Thor, hel was m'een schoon gezicht geweest 
deez' hazen in den schemer, doch ik r aad 
de kameraden met voorzichtigheid 
le proeven beider kracht vóór dolle daad. 

Liodulf Ook wal'en wein'gen in den burcht gelegerd 
en met een slecht geweten; de soldaten 
zijn wüárlijk bondgenoo ten, mald,ers trouw, 
zij dienen morrend enk'le onvedaten, 

180 m3ar geldt het s trijd en afweer van den aanval, 

Herman 

Godschalk 

Herman 
190 

200 

ûj staan als muren. 
LiodulJ:l heeft recht; 

n1)jn woord was al te hit tig in mijn toorn .. 
Maar waarlijk 'k ken henl IS', het recht of slecht, 
wat eens begonnen werd in vree of krijg, 
zij houden 't vast. Kwam d'etlelsto Romein 
en machtigst tevens, niets dan overgaaf 
zou thans zijn eisch en krijg zijn daden zijn. 
'Vat raadt vorst Herman dus aan/ 't vrij e volk? 
hij zegge het bondig. 

Godschalk, raad is zwaar. 
Ik h eb maar een raad, vàslberadenheid 
en eendracht, samen staan in elk! gevaar. 
Elk wcerb3ar man stelt zich bij zijn geslacht 
en ijlings, i edel' lalmen is verraad. 
Wij bergen vlug ons kroost in 't Schaker-bosch. 
Wij zenden bode' om hulp tot ied're staat, 
diP v,'ijheid mint, wij kiezen hier ecn hertog, 
wij gaan uiteen, ons' zaken te berechtoo, 
voor ééncn dag zoo 't kan~ wij komen weer 
bij nieuwe zon een éénig heir vóór Vechten, 

gewapend tot de tanden; hièl' wij zweren 
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(toejuiching.) 
Prieder 
Hille 

210 

220 

Hamund 

Aldgrim 

nooit meer den dwang te dulden vreemder heeren, 
nooit meer een !mechl te zijn, stijg,e ook de noodj 
liever dan knechtschap zij de vrijei tlood! 

Toen iemand hier, wien deze raad mishaagl7 
Geenszins mishaagt mij koene durf of kracht; 
wèl overijling, die nooit voordeel bracht. 
Ook Aldgrim maande tot vernieuwt! beraad. 
Ik doe een eigen voorslag. Aldgrinl' rijde 
als oude makker van zoo meen'gcn kamp, 
en Drusus lief, - den priester aan zijn zijde 
d ien iede[' eercn zal - op Vechten toe. 
Hij zij bemiddelaar en afgezant 
en eische nalllens ons vereenigd thing 
herstel van d'oude bondgenootenband 
Jlaar vaste wetten. die geen veldhee't schentlt, 
zonder de zwaars te straf, hij eische ontslag 
van dien Percennius en zijn trawanle~ 
Niet voor mijn volk deez' boden !meren zag 
durft het beslissen over vree of strijd. 
Waagt men te weig'ren, wij staan vast als gij. 
Tk vrees, zij keerden nooit van, zulk een tocht 
nooit geeft Percennius zulke gijz'laars vrij. 
Wat mij belangt mijn vrienden, 'k ben bereid 
tol ied're dienst, dien mij heb, voll,sheil vraagt. 
M:ijn speel' zou lrouwens derde raadsman zijn. 
Men gijzelt niet zoo makl,'lijk, wie dien draagt. 

Hamund Ik zeg u , neen Bataven, waagt geen eed'len 
als dezen aan de schimmen van een hoop. 

230 " 7ie l{ent 't Romeinsch gebroed en durft vertrouwen? 
Gaaft gij uw vrouwen, ja UWl kroost ten koop., 
niet aan diezelfden, wacht gij recht van hen? 
Zij geven rech l slechts aan een vuist, die dwingt. 
Men raadl voorzichtigheid, ook Hallllmd mannen 
is geen doldrit'lig paard, \::lat 1"O'ek'100s, springt 
in blin den afgrond, W'eest, ja weest voorzichJigj 
éé.n dag vertragen lmn ons noodlot zijn, 
één dag en u verplettert d'overmacht, 
te hulp ontboden lceerzijds Waal en Rijn, 

Priester (naar voren tredend:) 
240 Vóór't lhing in twisL zich deelt en ondergaat, 

vragen wij Odin-Vader zelf om ['aad ! 
llerman Vraag gij dan Godschalk, of wij slrijden moeten 

t('rstond en allen. 
Priester (tot de dienaren;) Breidt hier voO'r mijn vGelen 
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den willen do<!k. Tien van de eed'lell snijden 
een sLaaf met '[ teel{en io, van ja or neen; 
driemaal her ik een slaaf van den gewijden, 
den Od ills-tloek omhoog. Zijn woord besta .. 

(De dienaren spreiden een witten doek uit) 
Ik nood u Liodulf, u Florus,. HiIle, 
CloLhariu s en Hamund, Marbod gij! 



250 Thans Werinhard en Herman, Egelhard 
en Aldgrim. 

(De genoemden komen naar vor~ n, snijden een teeken in een door de 
dienaren gegeven staafje. De staafjes legt men onder den doek.) 

Tl'eedt eerbiedig nu ter zij. 
(Men stelt zich in een kring rondom, gebed van den priester, allen om
hullen 't hoofd, murmelen het gebed mee.) 

Priester O(Iin, die domien leidt tot laalslen vrede, 
vad er del' wijsheid, 't mannelijk beleid 
loopt vast in tweeheid, raad gij metli! , 
en toon uw wil in 't kleed aan u gewijd! 

(Hij treedt vooruit en neemtna elkaar drie staven op van onder den doek.) 

Ja. Neen. Ja. Odin wil den strijd. 
(Een bode, vrijgelatene, komt óansnellen van achter 't fort, blijft staan 
voór 't koord.) 

Bode LaaI mij in 't lhing, vorst Herman, laat mij binnen, 
Thusnelda zendt mij met een haastig woortl 
zij d,eed mij spoeden. Laat mij binnen mannen. 

Herma.n (tot den priester: ) 

260 Gorlschalk, geeft gij hem loegang binnen 't koord. 
Priester 'l Thing del' Bataven slaat een iedel' open 

die vrij is en Germaan. 
Herman Verbiedt uw ban 

~ el1 vrijgelaa t'ne, die ons kondschap brengt? 
Priesier (aarzelend :) 

Hel thing is open voor elk eerlijk man, 
die 't volk dient met zijn' spraak. 

Herman (tot knechten:) D~Ul laat h em binnen. 
(Men neemt 't koord tusschen twee speren af, bode treedt middel! in den kring.) 

Herma.n (lot l:ede :) En gij, wat brengb ge? 
Bode (gejaagd, vertelt: ) Op uw vast bevel 

joeg ons klein vëndel , zes of zev·oo knechlen 
met vrouw Tbusnelda en uW' docHter, snel 
omlrent den w .;g van Vechten' door het bosch. 

270 Niets zagen we dan eens eeIl( kleine bent 
Germanen , die, naar 'l scheen, ten thing zich haastten. 
J{Qnd ol1l lag buil van \yaap 'n en, 'n oude Lent, 
schiidcn en hal'Jlasluig en ..... . 

Herman (ongeduldig) Kom ter zake, 
wij kennen 't bosch. 

Bode \\/ij kwamen dan len zoom 
van ' t bosch in ' l Zuidcn, leeg'ren aan den ran\1 
il l schaduwen bespieden, zelf verscholen. 
\\'Ct~rzi.id~ d-en Hijn hel openliggend land. 
Toen wijst Gislinde, vlugger dan een jongen 
naai' 't Oosl en Gl'illnes'~) , 'n wri·elllelende slip 

280 is zwarl in 't "eId, he t nadert, het \"'oïdt gl'ootCI', 
zooals in zee en wind cc:! slcigl' cnd schip . 

Herman (ongeduldig :) Nog e.ens, wees bondig vriend. 

*) Oude naam ; volgen:;; zommi'J LD ; Rhenen . 
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Bode Hij komt dan nader. 
Ecu ruiler is het, een Romein, wij glijden 
als katten achter ' t hout en als hij recht, 
niets"duchtend, langs den boschzoom voort wil rijden, 
springen wij voor en achl'èr hem. in 't veld. 
Een korte strijd, hij vocht, ~en wilde beer. 
I-lij g,eeft zich niet; maar een: van onze' kerels, 
slaat met een knots hem ia de ribben neer. 

290 Dan smeekt hij lijfsbehoud, wij willen weten 
d'oorzaak van zulk ecn ril. Dan zegt hij ' t al: 
Perce11lli us zond om groote en snelle troepen; 
En prusus zelf was, reizend, bij, geval 
te ~oviomagum*). Zelf neemt bij de leiding 
met prachtkohorten, die als duivels loopen. 
Hem stuurde Drusus naar Percennius 
als bode, dat hij volhoudt. 't Land ligt open; 
binnen een dag zijn al die; kerels hierl 

(Groote opwinding) 

Aldgrim Binnen een middag vriend, ik ke~ die heeren! 
300 (tot 't volk:) Nu is elk dralen misdaad, Odin zelf 

gaf ons 't bevel. Batavenvolk, wij' keeren 
ook Drusus, als het moel. 

Herman (tot bode) Dank voor je tijding, 

(tot 't volk:) 

Priester 
Aldgrim 

keer ijlings w·;:)der; d c-cl in lwee cIe bcnde; 
niets blijf vCl'borgèJ1, alles daaJ'lijk lJ ier 1 

Ilc wist het, nu kan niemand strijd meer wenden, 
'l gaat om ons vrije lev·en àf ten ende I 
Germanen, kIest uw hertog! 

Hier is kiezen 
niet zwaar. Wie anders leidt ons thans ten zege, 
dan die in ' t land het zwaarste onrecht droeg, 

310 die 't eerst den vijand zegevierend sloeg? 

Hille 

Ik kan geen and'ren naam, hoe klankvol, wegen 
tegen mijn bloedvri-end Herman. 

Hertog Herman, 
leidt ons ter vrijheid als een éénig man. 

vele stemmen Wij kiezen Herman, heil den herlog HermaJlll 
Priester Hen uwen hertog dan ten schild! 

(tot Herman:) Zoo drage 
U Odin's kracht, Herman, door alle slagent 

(Herman wordt op 't schild geheven en in een kring rondgedragen, gejuich 
men slaat de speerbladen tegen elkaar.) 

Profetes (gevolgd door andere wijze vrouwen, verschijnt op den 
heuvel buiten het thing, allen wenden zich tot haar, zij spreekt in 
vervoering, als ijlend, starend in de verte:) 

Ik zie een hertog, hoog geheven, 
maar vallen ijlings in rouw ·en smart. 
Ik zie een vors t in glans va:n 't l<even, 

320 maar ijlings getroffen in 't hart. 

"') Nijmegen. 
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Il, zie schijn van glorie en hoog geluk, 
maar een levensband, die breekt aan stuk. 

(Algemeene ontsteltenis, men laat Herman dalen .) 
Herman 'Vat is dit, Wida, wat beduidt die taal ~ 

Wien meent ge? Welke ramspoed ? Wat voor kwaal? 
Mijn handen sidrl 'ren. 

Uamund Spreek toch verden vrouw 
Hebt ge niet anders nu dar~ angst en rouw? 

Een stem 
Een andere 

Gaan wij verloren? 
Is er gl'Oot gevaar? 

Priester (donderend:) 

Profetes 
330 

Z\vijgt mannen, Odin spreke zelf door há:'ir! 
Ik zie ruiters in zilveren glansen 
ik zie zwaarden, ik zie lansen: 
en zij en zij ook, och' het bosch is diep 
het veld is wijd. Of haar klepper liep, 
sneJlCl', leUer! De lmeclüen vallc!! : 
ik haal' de hoornen, de hoornen schallen. 

(Men hoort 't zwakke geluid van verre hoornen, toenemende berouing. 
'Waar is zij , is het woud te zwart. 

(smartelijk ijlend:) 
Ik zie.. . Ik zie... 0 , h ertog, uw hart! 

Herman VVat wil dat~ Spreek I Duid nader! 'k Ben van zinnen, 
(Een bode, een vrouw komt aan de andere zijde aan het thing; op baar 
roepen gaat de vergadering als met een rukwind om.) 

De Bode Gevaar, gevaar! Laat in hel thing mij binnen! 
Herman (nerveus) Priester, een vrouw vraagt toegang 

binnen 't thing. 
Priester (rustig, waardig:) 

340 't Thing der Bataven staat een: ieder open, 
die vrij is en Germaan. 

Herman (driftig) Wat aarzeling; 
het is een vrouw, maar Godschalk, hier is spoed. 
De angst schreenwt in mij , dat ik weten màet! 

Priester Het thing is open ook dan voor een vrouw, 
die 't volk dient met bericht. 

(Men laat de vrouw binnen.) 
Herman Vooruit, naai' voren! 

Wat nieuws~ Wat hangt ons boven 't hoord~ 
Laat hoorenl 

(Men hoort het hoorngeschal op nieuw, iets duidelijker. ) 
Bode Zult gij niet toornen om een vreeselijk woord? 
Herman (woedend) 

Ik toom alleen om aarzelen, spreek voort! 
'Veet alles dan in eenen, Dl'uSUS nadert; De Bode 

350 zwaar volk is met hem. Vuur'ge wolken hangen 
om al de huizèn. Uw verspieders vielen. 
Thusnelda werd in dolle r en gevangen. 

(Algemeene ontroering. Men hoort opnieuw de hoornen. Herman heft de 
arm omhoog als om toe te springen, laat die dan vallen. staat als verdoofd.) 
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Herman (grimmig) 

Bode 
BcrmilDl 

Thnsnelda ha! En lmul ge m eCI" nog vinden ~ 
Men grecp op 'L ol1vel'hoeds oole uw Gislinde. 
G isiin clc ook, Gislinde en Thusnelda 
aan dien PercennilJs. Ha, Odin's. zegen 
is zeker hier wel, priester ! Odin's gunst 
ma:,dd. mij lot hel'log, ha l oP' 't schild gestegen, 

(wild:) Sloeg mij dit schild te pletter 1 
(tot de profetes:) Ha, ik! krijg 

11 W mooie wijsheid zat! 
Priester 360 (donderend) Gij , hertog zwijg! 

En Odin spreke door een wijzer mont!. 
Profetes (als voren. Tijdens haar ~prekcn hoorngeschal. ) 

lIet is ool'log, maar welhaast ten ende. 
Ik zic vanen wuiven en wenden. 
Tk zi.e vrouwen lachen, er zingt een kind. 
D (~ veldheer, de edele, die heil recht bemint! 
Een hertog der Balaven aan zijn zij; 
nomeinen en Bataven in één rij. 

(Hoorngeschal op korter afstand.) 
Priester (boven allen uit.) 

De v ij anu raml de 'poorten mcb zijn horen. 
Hel lhing is uil! Odin moog' ons verhooren. 

Herman (springt op de hell ing.) 
370. Bata\'en, Friezen, kl emt de tanden sàam. 

Ik zal uw h ertog zijn, hertog, van wraak. 
Va n hier nu, vóór wij vallen: hen tot aas. 
'k 'Wacht allen - niemand volg' een eigen taak 
hinnen dee'z dag gewapend tot den tand 
ouder den ' Vodanseikl 

(zeer nadrukkelijk) Wij h ouden stand 1 
(Allen haastig en verward a f naar verschillende richtingen, de wijze 
vrouwen blijven alleen op den heuvel.) 

Profetes Ik zie een nieuwe zon dagen, 
de wolken vluchten, de plagen. 
Ik zie vrienden en broeders 
samen eens lands hoeders. 

2'1 

380 Hebzucht en onrecht gewroken, 
vijandschap :eind'lijk gebroken. 
Ik zie veldheer en hertog treden 
wegen van vrede. 

(De wijze VrOll\'.'en verdwijnen achter' den heuveL) 



Hl. tt Romeinsdle leger. 

lPercennius komt met den opperbevelhebber Drusus, zoon van Keizer 
Augustus, terug. Ze komen van rechts op. Behalve de soldaten volgen 
hen eenige gevangenen van het dorp Saestum, dat z~ hebben overvallen. 
Drusus en Percennius, bovendien 8 officieren te paard. De soldaten zingen 
een spotliedje op een der officieren dien ze Nog-eeu noemen, omdat hij bij 
het straffen zijner ondergeschikten vaak een stok op hun rug stuk slaat en 
dan met de woorden "DOg één" een tweede eischt.) 

Soldatenlied 
Loop je al een week, in ."mooic" (! ) streek, 

'l Is altijd wccr: nog één! (bis) 
Altijd: nog één! 

En wij marchccrcn heel de wcrcld door, 
de wereld tiaar. 

En wij marcheercn h eel de wereld door, 
de wereld lot zijn end. 

Sla .ral een nacht, of lien op wacht, 
'l Is altijd wcer: nog één! (bis) 

AI tijd: nog één! 
En wij marcheeren , enz. 

Sjouw j'op je bast, al 'n l'èuzenlasl, 
' I Is altijd weer: nog één! (bis) 

AItij d : nog één! 
En wij m archecl'en, enz. 

Maal' vraas j'iels bij, j J rolsolilij, 
!c h oort dan nooit : nog één! (bis) 

Nog één! Nog één! 
En wij mal'ehem"en, enz. 

Perc:ennius (tot Drusus) 
Ziedaar den burchl en ginds nog 'l dorp 
van h et weerbarstige geslacht; 
laal nu ..... · 

Drusus (barsch) Zwijg slil, niel gij, maar ik 
heb thans ' t bevel; dat 's wat m'hier bracht! 

(Ze houden halt en al de rtllters gaan van 't paard. Dat van Dl'USUS wordt 
door een dienaar overgenomen. Men hoort vl'ouwenkrcten onder de ge
vangenen. Tot Apronius:) 

5 Rr..eng tot mij de gevangen vrouwcn. 
opdat 'k haar daatl'lijk ondervraag, 
cn van .heur weet, wat is geschied, 
en waartoe bij haar dat geklaag. 

(Apronius gaat met een soldaat de zes gevangen vrouwen halen. Ecn aOl der 
houdt zijn paard zoolang .) 

GIslinde Ach, nu Zal 't lijden al beginnen, 
10 slavinnen van den lrotschen Heer! 
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Thusnelda Al zijn wij uiterlijk slavinnen, 
den vrijen geest haalt niemand neer! 

(De vrouwen tegenover Drusus.) 
Drusus 0 vrouwen, 'Je meen toch den soldaten 

wel scherp te hebben aangezegd, 
15 u allen ongemoeid te la ten ", ... 

ZijG loch uw klachten niet t'onrecht ? 
Thusnelda Neen heer, misprijs niei hen; zij toch, 

zij d eden, wat gij hun bevaalt; 
deez' vr ouwen, heer, bejall1l11 'ren 't leed, 

20 dat over Saestum is gedaald, 
Drusus o vrouwen, Drusus zelf is mef 

uw lot begaan, 
Thusnelda 
Drusu$ 

D I' ~Dg ui tkomst dan! 
Uw m annen wederslt"eefden wet 
En recht des rijks, 

Thusnelda 
25 

'k Wee t daar niet van, 
He weet ho e vredig wij hier leefden , 
toen uwe legioenen kwamen, 
en van ons - waarom? me~ welk' recht? 
hel kostbaars t goed, de vrijheid namen, 
Ik weel-, h oc gij vcrhevcn Caesar, 

30 s leüds a l wal billijk is bcwaakl: 
gij hebt h et juk op onz-c schouders 
te dragen, en niet zwaar gemaakt. 
Maal' na U kwamen alld'r e heel'en, 
gansch vreemd aan uwen eed'len zin, 

35 zij trap ten 't recht en eischten veel, 
lè veel van ons zoo klein gewin. 
Wij gaven alles wat wij konden, 
eII meer dan dat; ' t was niet genoeg I 
Toen heeft mijn man (cn d'andcre vorsten) 

40 gedaan, wat ieder van hen vroeg! 
Zij wilden geen rebellen w·ezen; 
bekracht'ging slechts van d 'ouden bond: 
ziedaar hun wensch - van wil'keur' vrij 
te leven op der vaad'rell grond!, 

45 En nu wat wilt ge meel' van mij 
d an dezen keten? 

Drww Eischcn niet, 
slech ts vragen wil de Keizcr szoon, 
of gij uw hulp tot vrede biedtl 
Of g'uw gemaal en ander e vorsten 

50 wnt brengen onder ons gezag, 
wilt ovcrreen tot onderwerping 
aan mijn legaat*) - 'k Geef u \~én dag;, 

Tbusnelda Verheven Caesar ! deze woorden 
vergroo ten 't leed! Kwel niet mijn ziel 

55 m et zulk een voorstel. - Nimmet" zal 
Thusnelda zijn haar volk ontt'ouw. 
'Vaan t gij , ik zou wat dOOl" de hoofden 
bcsiolen werd en is gedaan, 

1) Onderbevelhebber, n,1. Percennius, 
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60 

Drusus 65 

Thusnelda 
70 

75 

Drulus 

80 

i.k zou het plan des fieren Hcrmans 
verantl 'ren willen? IJd'le waant 
Wel recht en we t, niet wilkeUl~ van 
Percennius g'hoorzamcn wij I 
met Herman wil ook ik zijn. vrouw: 
VerlJeet'ring - dood - of vechtend vrij I 
Gij wcnscht dus niet te kceren 
tol' uwe kind'ren en uw man, 
te redden hun en eigen leven, 
te doen naar 't voor ~ goede plan? 
'k Heb lief mijn kind'ren, lief mijn man, 
maar liever nog wil 'k met hen sIerven, 
d an door deez' laHe, ecrlooze daad, 
voor ons zoo'n leven te verwerven I 
N een niet aldus - geen .slaven 
uw boadgeJloot voorlaan te zij n: -
ycrlangen mct mij de bewoners 
van Sacslum, al len aan den Rijllli 
Uw woord is hoog, en kloele uw daa\:lj 
maar een Romein pleegt niet me~ vrouwen 
te ol1derhand'lcllj mallnenwoord 
of 't zwaard: daarop slaat oas. ve rtrouwen 

(Drusus gaat met de vrouwen en een deel van zijn gevolg naar 't slot. De 
soldaten blijven pratend en heen en weer loopeud achter met Percennius en 
de officieren Apronius, Quintus, Vibennius, Pacuvius.) 

Percennius Apronius, daar met uw mannen 
op wacht voor moog'lijk overval; 

(Apronius stijgt op en gaat naar een nabijgelegen hoogte.) 
Gij QUilllus, gaat ccn post bezellen 
daar ginder achIer dèzen wal. 

(Qulntus met zijn mannen achter den wal, Hij zendt één soldaat dieper 
't bosch in.) 

85 Dan mannen, n éér de waap'nen allen, 
de schoppen kIaa!' j v,erdiepl d e gracht 
,'erstcrkl den wal; ' t is tijd van werken 
nu strijd ons ongetwijfeld wacht. 

(De mannen volbrengen onwillig de bevelen. De paarden van de officieren 
worden weggebracht.) 

te Soldaat Daar zijn wc weer fraai aangeland. 
90 'l Is zand, of watcr, dan weer poelen, 

waardoor we trekken eindloos lang, 
waarin we gravend moeten woelen. 

2e Solda&t Is dal ,een ploet'rcn! 
(Tot officier) Mooie heer, 

waag jij jouw fraaie pak en schoenen, 
95 je [.eerc handje eens hieraa.n liever' 

dan v!'Ouwen rooven, meisJes zoenen. 
3e Soldaat En wat een weer J De zon schijnt nooit 

in dit bal'baarsche woest verblijf, 
't is regen mist en grauwe wolken 

100 en rheumatiek dool' heel je lijl'! 
4e Soldaat (tot officier) 

Héi kaalkop, kom reis van je paardje 
en laat eens kijken, wat je kunt! 
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Se Soldaat Hij leau alleen z'n mannetjes rans'len, 
die hij geen uurtje 1'llst nog gunt! 

(De officieren hebbeu terzijde gesproken. Pacuvius nadert.) 
Pacuvius 

105 Deez' gracht moet veertig ellen lang 
en vijf voet diep zijn met twee uren; 
dk niet gereed is met zijn taak, 
krijgt veertig slagen voor die kuren .. 

(Officier af. Ook de andere officie ren gaan op den achtergrond.) 
Ie Soldaat 

110 
Daa l' gaat ie! Zegge veertig slagen! 
Omdat W'OIIS vrijwel half dood werken 

Sexnus 

in dit v crvlo eklc zand vol wortelsl 
Dat gaat nou buiten alle perken I 

(een vroegere volksmenner in Rome. r uit de soldaten op). 
vVanrom. 0 mannen, dient g'als slaven 
deez' enkle hoofdman en legaat. 

115 Waarom niet moedig vastberaden 
aan woord,en toegevoegd de daad? 
Met dez.e bloöheid is aan 't onrecht 
nu meer wcl dan genoeg gedaan; 
al dertig, veertig jar~n dient ge, 

120 voor' t m eest mel wonden overlaan. 
En na ' t on lslag nog blijf je dienen, 
nu OlJdel' een heel fraaien naam : 
je wordt een vaandeisoldenier dan, 
maar zwoegen blijft 't met d'anderen zaaml 

125 En als je alles overleeft soms 
dan kun je gaan de wereld uit, 
·en krijgt moeras of zandwoestijnen 
als "bouwland", deftig ten besluit. 
In dienst is alles loopen, sjouwen, 

130 steeds hel' en del' in 's vijands land. 
T-Iol~vejen zijn el' al gevallen, 
hoevelen beten al in 't zand! 
Wat krijg j'er voor? Tien as'~) per dag! 
\VaarV OO l' je kleel'en, wapens, tenten, 

135 je recht moet koopen van d'off'cier! 
Daar gaan de zuurverdiende centen! 
Ja stokslag, straffen zijn er altijd 
en zware zomers, winters koud; 

140 
Ie Soldaat 
met velen 

Ze Soldaat 
3e Soldaat 

streds vechten. En de buit? - Armzalig I 
Hij 's gek, die ' t langer nog uilhoudll 

Bij PoJlux, dat is nog eens taal ! 
Hij heert gelijk! 

Gooi neet' maar allen I 
De meesten werpen de spaden neef. Straks bijna allen. 
4e Soldaat We laten langilr niet ons lot 

'en leven dool' die lui vergallen! 
l e Soldaat 

145 Eell nieuwe hoofdman I 

I) Een as = 2 J/2 cent, maar voor soldij vaak 4 cent. 
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Andere 50ldafen Eigen b H::tS! 
Sextius Hel. zacht wat vrinden; jullie weei , 

de Caesar is ginds op hek fort, 
en zoo een dam vergrool s~echts ' l leed. 
Wij moelen langzaam aan beginne,l, 

150 zooals h'el hoort! - Eers l vragcil doelI; 
en als ze heelemaal niet wiliell, 
WcillU wic wcet! 

Ze Soldaat (luide) Weg mcl die poen! 
(Inmiddels zijn op 't rumoer ook de op wacht staaude maunen naderbij 
gekomen.) 

Sexnus Wat eisclü ge mannen? zeg t hel lui,!c 
ten vrij , ,er is ml geer~ gevaar. 

(Tot een ofHcier.) 

155 Vibennius. gij brengl die vragen 
den Caesar over, kort en klaar. 
V.'ij willen .... . l e Soldaat 

Velen 
Ze Soldaat 
3e Soldaai 
4e Soldaat 
Se Soldaat 

Twee dcnariën$) soldij! 
Geen overwcrk! 

Geen slavernij! 
Na zesLien jaren dienst ook vrij! 

160 En n II naar huis! 
Velen Dat willen wij! 
Sextius (tot Vibennius) 

Zoo onze wenschen. Eu nu gij! 
(Vibennius naar het fort om deze wenschen over te brengen.) 

6e Soldaat En als nu Drusus niel mocht willen, 

Ze Soldaat 
Sextius 

165 
Ze Soldaat 

.Je Soldaat 

4e Soldaat 

't den Keizer meldt? 
Dan maar ~eel' 

Geen nood. Hij zal eerst pogen 
·den vreê te herstellen. Wacht maal' af! 
En andcrs weig'ren wij te vechten 
me, de%.Cil Balavi·crenstam . 
Dat doe ik vast; 't zijn onze broeders; 
hun eisclhm r·cclll, naar wat 'k v<:rnam. 

110 Ik ook ben uit hel land van Batouw, 
en heb geen jaren den Romein 
gediend, de heele wereld over, 
0111 beul van landslien hiel' te zijn. 

straf! 

(Drusus treedt uit het slot met zijn staf.) 

Se Soldaat Daar koml de Caesar! 
Sextius Mannen pal 11 u ! 

175 Niet wijken in onz' eischj met klem 
de billijkheid er van bewijzen. 
Houdt' vol en we overreden hem! 

(Drusus is dichterbij gekomen. Vele soldaten gaan hem tegemoet. 
Stem (uit de achterblijvers) 

B ei! Caesar! help ons uit d'cliende! 

"') Een denarius = 40 cent. 
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Ze stem Heil Di'USUS! 
Velen (achter) Heil Augustus zoon! 
Ze Soldaat 

180 Ha, zie! de krijgers van den Caesar, 
(Hij toont zijne en anderer wonden.) 

Kij k buile n, striemen, dal 's ons loon! 
3e Soldaat Mijn lichaam sb'am, de rug gebogen 

in dienst van 't Rijk, dat veel bdaaft ..... 
4e Soldaai maar nooit wat geeft, je laat verouden, 

185 mijn haar is grijs: zie hiC!" dit hoofd I 
Se Soldaat J.e loopt in een versleten plunje, 

je waap 'l1'ell! - niet meer dan oud roest. 
6e Soldaat (vat, schijnbaar om hem eerbiedig te groeten, de hand van 

Drusus en duwt dien in eigen mond.) 
KOI)1 kijk, neen tast! Zijn nog er tanden? 

(pathetisch) 
Ylel al mijn kracht vergaan, verwoest! 

(Drusus beduidt de hem omringende soldaten op zij te gaan. Hij schrijdt 
met de officieren naar een hooger deel van 't terrein. De soldaten volgen.) 

Drusus 190 'l Is ni et tot muit'ers, dat ik thans 
mijn woord wil richten! Sl'echts tot mannen 
dien orde e n ln'ijgslucht is loU zorg, 
die oproerlingen verre bannen. 

(luider) Schaart vendel bij vendel u snel! 
(De mannen gehoorzamén de aanwijzingen van de officieren .. ) 

(Drusus tot Percennius) : 
• Wijs mij den auctor van dit woelen I 

Percennlus (op Sextius wijzend) 
Ziedaar den man, riie oproer wekt, 
dat doet met laag en valsch, bCidoelen. 

Drusus (tot de naastbijstaande officier Pacuvius) 
Grijpt aan hem en dan naar den burcht, 
Een veertig slagen en een kelen 

195 zal wel doen einden riat gekuip 
en a nd'ren hoên voor plich tvergeten. 

(Schoorvoetend wordt Sextius dool' Pacuvius' mannen gevat en gebonden.) 
Sextius (rukt zich telkens los en loopt op de genoemden toe onder 

heftige gebaren.) 
Hei Jul us, Marcus, Volebenus, 
help! nu j e makker , sta mei bij! 
Jij Niger, dien ik heb geholpen, 

200 wees nu ook flink, help nu ook mij! 
.T e weet 'k was altijd op, je zijde, 
allijd je trouwe kameraad, 
op vrienden , nu geen slaafscll berusten, 
een daad nu, tIat geert enkel baat! 

(Velen soldaten dringen aan en verhinderen het boeien en wegvoeren van 
Sextius.) 

6e Soldaat (omvattend de knieën van den bevelend en officier) 
205 0 eecl'le I-leer, geef mij mijn vriend. 

'l Zal ook u zelven winste brengen I 
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Ie Soldaat (tot Pacuvius met dreigende gebaren) 
Voor hem geen straf, of ik sla toe. 
Waarom je in deze zaak te mengen? 

2e Soldaat Dat is geweid, verraad, gemeen! 
(tot Pacuvius) 

210 Hier laffe vleier, kruiper, poen, 
die enkel ' t woord van mcerd'rel1 praat, 
zeg voor een jaar waar was' je toen ? 
Toen schold je h arder nog dan and'ren 
in onzen krJllg. Di.enstl<loppen lcel;( 

215 je dan toch bèterj 't was 't ook wel 
voor jon! - 't Is uit! - Laa t los dien manl 

(Steeds dreigender dringt men aan op Pacuvius. D eze trekt zich terug en 
zijn mannen laten Sextius vrij. Drusus gaat met vele officieren weer naar 
't kasteel. Blaesus, Vibennius, Apronius en Quintus blij ven. Sextius wordt 
op de schouders rondgedragen.) 

Ie Soldaat Ha! vrij bell jij - aall uns dc macht, 

Nasus 
een eind aan on rcciJ t, c1winglandij! 
Zeg mannen, lu is lerl toe, wat schurk 

220 Pacuvius is, hoo rt nu na~ll' m ij. 
(teemend) Mijn b este broeder Capita 

is 0111 een enkel woord gevangen 
en door hem zelf geranseld, ja 
des nachts door zijnen slaaf gehangen j 

225 zijn lijf mocht niet begraven, n een 
'l werd weggesmeten builen ' t kampj 
daal' ligl h et nu to~ aas voor ' t wild. 
Ai mij , mijn arme broer! Wat ramp ! 

Ze Soldaat (met velen) . 

230 
Wij zoeken en brengen je broel1 
verstaande en voelend je kl acht, 
en wee aan Pacuvius en and'ren 
die zoo misbl'Uiken hun macht. 

(Vele mannen verspreiden zich in het bosch om te gaan zoeken.) 
Blaesus (tot Nasus) 

Nasus 

Soldaat, 'k heb van je broel~ tot h eden 
nog nooit gehoordj hoe was zijn naam ? 

235 Zijn uiterlijkj bij welk 'cohort? 
En zeg, 'vvanneer in dienst hiI kwam! 
Hoog.eed'le hoofdman, Capilo, 
zoo heet de broer van uwen lmecht ; 
zijn aanzien donker als zijn h aar , 

240 zjjn lichaam krachtig, slank en recht. 
Blaesus (tot een soldaat, Acilius) 

(Acilius 

Nasus 

Gaal zien in 't kasboek van den quaestor*) 
of Capita er is geboekt; 
tracht Le vens mij ook te vernemen, 
waarom men hem nu oov'ral zoekt. 

af naar 't kasteel.) 

245 Ach eed'le heer, de qu aesto r kent 
mijn broeder niet; vraag 't nie l dien man! 
h ij was in dienst - maar geen soldaat! 

1) Betaalmeester. 
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Blaesus Zijn loon ontving hij toch ookt dan I 
(Enkelen soldaten keeren terug.) 

3e Soldaat 0 Heer, gevonde!l is el' niets, 
250 aI maal' gehoord van eenig lijk! 

(Anderen komen nog telkens terug en beduiden dat ze ook niets hebben 
gevonden.) 

Blaesus \Vaarom d at zoeken ; kenclet g'hem? 
4e Soldaat N e,ell heer. van meelij was 't slechts blijk 

(De soldaat van 't kasteel komt tert!u): 
Acilius He quaestor, lloell ook and'l'en daal' 

h erinn'ren ziell een derg'lijlc man, 
255 en nergens vond men op een lijst 

z ijn naam , of wat hem duiden kan. 
(Weer komrn zoekers aan.) 

Ie Soldaat Nog niets gevonden; die Capita 
b es laat niet eens ; zijn broer is gek, 
hij lieg l en liet voor niks, ons zoeken; 

260 haalt hiel' en geeft hem op zijn nek! 

(Nasus is onderWijl stil weggeslopen. Onder groot rumoer zoekt men hem. 
De haat tegen de officieren komt weer boven ; deze trekken onder luid 
gdach der soldaten haasti\] af in de richting van het fort. 
Een oogenblik later komt Druslls weer aan, druk sprekend met zijn staf. 
Hij geeft bevel aan Quintus en Apronlus hun post weer te bezetten en 
bestijgt de verhoog ing. De soldaten omringen hem zwijgend.) 

Drusus Laa t hier geb rachl d en man wiens broer 
d ool' d'llOofdrnan zou gd l ungea zijn. 

(Blilesus heeft den man gevonden en komt met hem voor Drusus.) 
Blaesus Hier br,eng 'k hem heerl 
Dras'us (tot Nasus) Dat dom verhaal 

sproot louter uit jouw dwaze brein, 
265 om meerde!' onrust nog te brengen? 

(Nasus zwijgt bevend , maar \leeft toestemmende gebaren.) 
.h' zult voorJoopig in den stok 
' l b epeinzen kuniIlen. 

(Tot Blaesus) 
'011 ll a wat 

Weg met dezellt 
geeselslagen 't ·blokl 

(Blaesus met eenige soldaten brenGen hem weg n'l2r ' t fort.) 
En ailen .die b egonnen met tumult 

27.0 y.crwekken onder mijn solda ten, 
de~; Keizers ongenoegen treft 
hen zwaar voor d aden zoo verwaten . 

(Drusus wil verder gaan, maal' het dreigend rumoer maakt het onmogelijk.) 
Ie Soldaat Geen s traffen m eer! 
2e Soldaat 
3e Soldaat 
4e Soldaat 
Se Soldaat 

Vooruil: met hen! 

(Drusus springt opgewonden Viln de 
verstaanbaar maken.) 

Soldij! 
Ontslag! 

Terug naal" huis! 
verhooging. Hij kan zich nauwelijks 

Drusu$ 275 Wilt gij voor mij een ander hoofd, 
geen tucht, gezag meer, 0 gespuis? 
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(Hij ontbloot zijn borst en trekt het zwaard.) 

Augustus' zoon zal echter geenszins 
d ie heiligschennis willen zien, 
te sterven is hem wis veel beter, 

280 dan mind're zijn van oOK maar wien. 
(Groote stilte als Drusus zich het zwaard op de borst zet.) 

Ie Soldaat 

2e Soldaat 

Vfbennius 
285 

3e Soldaat 
4e Soldaat 

Nou steek dan toe, als je zoo durft! 
Waarom dan langer talmen nog? 
Neem ' t lllijn~ man. 't I& naar m~ dunkti 
veel scherper dan het jouwe toch! 

Zwijg vent! 0 Caesar spaar ti zelf! 
Spaar ons da~ll'(loor den wreedsten straf 
Wij willen na4r de woorden hOO i'ell 
des veld heers, dien de Keizer gaf! 

(Rustige stemming. Gemompel en vele tcekcnen vLi n instemming . Drusu~ 
weer op de vel'hooging .) 

Drusus 0 mUIlIH!Il, wien Augustus groot 
290 de laak gaf ' t rijk te helpen schragen, 

d at rijk, dool' vaderen doorlucht 
gegrond in glorievolk dagen! 
Da t rijk, welks grootheid, macht en luister 
gij allen zaagt in 's Keizers. stad. 

295 Dat !'ijk, dat waard is te beschermen, 
k dekken als de gl'Oolste schat! 
Ik weet, gij wilt dat werk der vaad'rell 
niet roeldoos maken ongedaan I 
Ik weet, gij wilt het schaalle{ Rome, 

300 de rust en wel vaart doen bestaan! 
'1 Was niet uw geest, die zoo vennetel 
en zoo misdadig werl( begon; 
het was het werk van booze daemons 

-dal ook bij u het kwade ' l wonl 
305 Den goden ook he t verd're oordeel 

voor wat gij hebt gezegd, gedaan: 
maar op u zelf rust locb; de schande, 
die uilgedelgd moel! Hoort mij aau. 
Gij hebt den eed geschonden eens 

310 den veldheer plechlig argelegd. 
Gij hebt vergeten al het goeds, 
dal hij u eens heeft toegezegd. 
Gij hebt vergeten al de zorgen, 
die ik en deze hoordlien steeds 

315 \'OOt" Ll gedrag,en hebben, alles 
wat g'in ' t Romeinsche nijk nu r·eeds 
ontvangen hebt. Hebt niet gedacht 
aan 's I«eizers albekende mildheid, 
maar evenmin ook aan zijn macht 

320 en majesteit, zijn wijs beleid. 
Die immers 't rijk door u bij r echt 
cn wet wil houden; die dus geeft 
dat rusl en vrêe zij in het Rijk'. 
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(Met verheffing van stem) 

Zijn wraak treft zeket' wie weerstreeft. 
325 Maar dubbel dl'eigt de stl'af als ~ij 

di·e 't werkluig waren van zijn wraak, 
verbreken zelf de wet en 't l'echt 
en onbekwaam zijn voor die taak 

(Rustiger.) 

330 

335 

340 

(Luider) 

Edoch nicl om te strafkn meer ; 
verzoeningsrêe wil Drusus spreken. 
Hij vraagt alleen naar vl'oeg'r.e tucht, 
mel die verz·et pleegt ganseh te bl·eken. 
Dan zal hij voor u in de bres 
b edingen hoogere belooning, 
dan wil hij d 'oud'l'en in den' dienst 
wen moog'lijk geven goede woning, 
{'en eig.en thuis in vette streek. 
DarJ zal een zending uit U WI midden 
naar Rome gaan om er deez' bêen 
d en Keizer in persoon te brengen. 
V (,l'kri.igen kunt gij - hoeft 't bewijs? 
als willig g'als so ldaten zijt. 

T c strenger vraag ik 't biJ. gedacht' 
wáár 't oproer was, op welken. tijd! 

345 Jn '(" land van vijand, woest, vermetel, 
wien wet noch zede iets b elet, 
hebt gij uw leven en het onze 
zóó roekeloos op ' t spel gezet. 

(Bode komt aanrennen. Na eerst haastig met Pacuvius gesproken te hebben 
brengt deze hem tot Drusus. Hij is gekleed a ls Germaan.) 

Pacuvius 

Drusus 
Bode 350 

355 

360 

365 

34 

Een del' verspieders, heer, van Quintus 
brengt ons bescheid. 

Wat is uw woord? 
o 1·1 eer, van Quintus uitgegaan 
te spiên. volvoerde ik 't~ als gij hoort: 
Ik zwierf dool' vette vl'Ucht'bre klei 
en macht'ge bosschen. Iedre krocht 
in 't woud; elk huis da~ wegschool in 
he l bosch: ik speurde en heb 't doorzochL. 
Ik sprak - in deze Jdeeding' vrij 
van laslige aanspraak - een Germaan 
dacht ieder mij - mijn taal daarbij 
(als d'!1unne) sterkte nog dien waml 
Ik sprak dan velen hier omtrent 
en immer over wat h en diep 
beroerde: d'opstand en uw komst 
in deze landen. Eind'lijk riep 
een man, die zei van vl'Oeger nog 
te kennen mij , uw knecht tot 't maal. 
Hij praatte graag van wat hij' wist. 
'k Hergeef in 't kort u zijn verhaal. 



370 

In wijden omtrek is wel d'haat 
hoog opgelaaid door 's land voogds dàall. 
Hebzuchtig en gemeen, lnfhartig, 
zoo duidt men overal hem aan. 

Drusus (ongeduldig) 

Bode 

375 

380 

385 

390 

395 

400 

405 

410 

Drusus 

Genoeg en voorts? 

Deez' ochtend vroeg 
zijn plechtig atle vorsten, hoofden 
tezaam gekomen tot een th ing. 
Daar overlegden zij, beloofden 
,elkander trouw tot in den dood. 
Bloed-vriendschap sloten allen, naar 
mijn zegsman wist. Daar kwamen zelfs 
vau v,er cl e eed'len tol elkaar , 
0111 saam hel zoo gehale .iul~ 
van c1 OI1 HOll1ein zich ar te schudden. 
En snell e ll:l:1d vo lb'tl' IWIl besluit. 
Ik z: lg ' l me I. eigen oog. Hun kudden 
Cll venl're huav, verborg,en ze 
ln ' l woud. De kind'ren zijm in haast 
naar ander oord gebracht: men ziet 
geen vee dal rustig, vredig graast. 
' Vel merkLe ik telkens tusschen boomen 
\'un ' t flikkerlichtend woud, dat trok 
'een schaar gewapenden als r euzen 
vun voorheen: grimmig, slr.ocf, vol wrok. 
Naar d'ouden Wodanseik ging steeds 
hun tocht. Ik volgde langs het pad 
door bosch en welige landouw. 
Bij d'ollden eik sloop als een kat 
ik rond de plaats van samenkomst. 
Ai mij I Wat aanblik! Trager vliet 
van k illen huiver nog het bloed 
door ' t lijf als weer mijn geest het ziet: 
Een stoet van helden, die daar juicht 
en brult als wen een felle wind 
door ' t oude woud soms huüend giert -
of raast de zee van woed' ontzind. 
Aan ' t hoofd des sloels - was mij gemeld 
slond Herman machlig a ls de eik 
waaronder was gesteld zijn stoel. 
In schaduw alles binnen zijn bereik! 
o Heer , zij zullen komen dra I 
\-Vees op uw hoede! Hun woede is fel, 
en hitter d'aanval. 'k Smeek dat gij 
in veiligheid u vóórdien sleIl'! 

Heh dank 
(tot de soldaten,) Gij heJJt ' t gehoord. He vorst, 

wiens dorp wij heden overvielen 
riep op zijn legers, met de hoop 

415 ons ordeloozen te vernielen! 

(Trompetgeschal klinkt uit het bosch.) 
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Allen 

Wat nu? Zal 't hem ,gelukken ook? 
Zie 'k nog u woelziek, ontevrêen? 
't Romeinenlegioell een prooi 
van Batavierenhorden ? 

Bij PoIlux! Neen! 
(Luider trompetgeschal.) 
Drusus 420 Een ieder schaar' zich om de vaan, 

waarbij hij hoort. Centurio's geleid 
uw mannen ord'lijk naar het fort! 

Neen, 

(Zich omkeerend in de richting van de komende Bataven,'1 

Wee ui rebellçn die ge zijl! 
(Allen trekken af naar 't fort. Paarden, wapenen en vele schoppen worden 
meegenomen. De Germanen, de hoofdlieden te paard, verto~)nen zich aan 
den rand van 't bosch.) 
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IV. De Strijd. 

(De Saestenaren naderen,in 't middcn H.:rman,rechts m liuks Aldgl'im, Hamund, 
Hille en de andereu hoofden. Ze houden halt en Lijken na~r 't kasteel, 
waarop zich niemand vertoont. Herman tot e.:nigen uit zijn gevolg :) 

Herman Ga, l-lcl'imocl e:1 LiuJgal' 
v('rspied; hel sloL! Bij Tlwl', 'l is leeg! 
Ze zijn nog l:7ens voor ons gevlo ön? 
Ha, ol1z·e dan hel fort, de zeeg'! 

(De twee jonge munnen ~iu i r}en voo;zicbdg mlélr 't slot, vil~ dell de 
poorten gesloten, maar merken nicm,md.) 

H cl'imod 5 0 Herlog, ' t Jorl schijnt ons verlaten, 
maal' goed gl!slo lcn is 'i! 

ons in den val [.c lokkc:l, dat 
is cchl Rümdl1 'cnwerk. Hoe wist 
Percel1 tJius te bedri egen ons ! 

10 'k SleI ook diè liên op ééne rij! 

Met lisl 

Hille 
Herman Maar nu ? BestOl'111<!n? - v.oorwaarts, vlug, 

da l ' t slechts mel veel beleid ook zij J 

(De meeste aanvoerders stijgen van 't paard, Ze naderen behoedzaam 
het fort, Een enkele schiet. Plotseling worden ze vau het fort beschoten 
en overvallen, Men hoort de aanmoedigende woorden en bevelen der 
aanvoerders.) 

Herman 

15 

Terug 0 mannen J ' t Was boorog! 
'Ecru!! eu mcl vernieuwde kracht 
met ~'ersche tro epen en geschut 
ten aam'al! onz' is de ovcrJl1achH 

(De Germanen Wijken , Straks J~omen ze met schutdaken en ladders terug, 
Daarmee worden onder de luide krete\1 der hoofden de poort en de 
muren bestormd, Ze worden afgeslagen. Na eenige ver(Jeefsche aanvallen :) 

Herman Nog eens lcrug mijn vrienden 
die muren zijn le slerk 

Liodulf Maar. nog 
eens kecr en de Bataven weer ! 

20 v.ic vechten door cn winnen toch! 

(Nog eens komen de Germanen , Behalve vroeger geschut hebben ze nu 
ook een stormram , waarmee ze de poort beuken. Vrouwen, die als ver
pleegsters dienst doen, moedigen de mannen aan. E~nige hoofden be
proeven een charge op de zich buiten het fort vertoonende Romeinen, 
maar wordeL! teruggejaagd.) 

He.man Houdt op! In orde naar, 'l bekend 
lerrein in 't bosch. Dam~ willon, wij 
lJcraan, 

Ik ga, maa l' slrijd of dood 
Geea laffe overgaaf aan onze zij J 
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(De Germanen gaan naar een open plek in 't bosch, Ze ' beraadslagen, 
Een heraut met opgeheven handen, waarin een staf en boomtak nadert 
het fort. ) 

Heraut 25 Rom einen, die nu achter muren 
nog v-eilig zijt voor onze macht, 
Arminiu s - wiens vrouwen dochter 
hel lot in uwe handen bracht, 
Hel h oofd der Batavieren slam 

30 vrnag t, dat gij willig deze loslaat 
en ' t onrecht dus verJdeint; zoo niet 
of gij dan dezen voorslag aangaat: 
Hij d 'cerste vorst in deze streek, 
wil met u, hoofdman del' Romeinen, 

35 een tweegevecht; is hem de zeeg', 
geef dan hem recht en al de zijnen. 
Maar als god Thyr het ZOOI behaag: 
dal: gij als meerd're hem verwint, 
clan bukl: hij willig voor uw macht, 

40 cl an is hij d'uw met vrouw! en kind. 
De strijd zal duren even lang 
als oeverzand van de rivier 
zal zijn gerold van 't eenQ glas 
in ' t and'rc, als ik toon u hier. 

(Hij toont een vrij groote zandlooper.) 
Pacuvius (van den muur) 

45 Ik zal uw voorsl:el, 0 Bataaf, 
d en veldheer overbrengen; wachl, 
fotdat ik keer en u vermeld; 
wat Drusus van uw woorden dacht. 

(Drusus, die niet geheel op zijn soldaten vertrouwd, neemt na veel aarzeling 
het voorstel aan. De officier terug.) 

o man van Saesl:um, zeg uw vorst 
50 dat ' t onzen veldheer heeft behaagt 

uvv voorslag wan te nemen. Hijl 
zal strijden met hem, zóó gijl ' t vraagt. 

(De heraut gaat heen. Straks komt HermaIl te paard uit 't bosch en Drusus 
uit 't fort, begeleidt door de hunnen. Ook de vrouwen mogen op hun 
verzoek toezien. Toerustingen tot het tweegevecht. Als alles gereed is, treden 
de Romeinsche Augur en Germaansche priester naar voren.) 

Augur 
Priester 
Augur 
Priester 
Augur 

Priester 

SS 

60 

o Kronos' zoon en Superi! 
Gij Odin, Tyr en opp,ergodenl 
Gij allen moet getuigen zijn. 
U allen tot dit pleit wij nooden. 
Als Drusus nu de zeeg' behaalt, 
is Armin, Saestum, Drusus' knecht; 

Als Dl'USUS valt, de Bataaf wint, 
Arminius eische dan zijn nechl! 

(Het tweegevecht. Soldaten en vrouwen op den achtergrond. Als 't zand 
in de onderste helft Is, zegt de heraut:) 

Heraut De l<orreis zand zijn van het hooge 
naar lage deel gestort. Laat af, 
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mlflr d'afspraak was, en staakt den strijd, 
ook waar hij geen beslissing gaf I 

(De beiden mannen vechten door, Thusnelda gaat tot hen en spoedig luisteren 
Drusus zoowel als Herman naar ha3r woorden.) 

Thusnelda650 Herman, houdt ,1 aan uwl woord, 
niet langer moogt gij hem bekampen. 
Verheven e Romeinen vorst! 
breng over ons geen grooL're rampen! 
Trotseer toch b eiden niet de goon, 

70 die zeker wilden, dat niet één 
zou vallen in deez' strijd: niet laf 
wa ar' ' t nu te scheiden naar ik meent 
Dat vraagt niet mijne liefde alleen I 

(Zij houden op te strijden. Thusnelda gaat voort. ) 
o macht'gc Caesarszooll, wien ik 

75 niet enkel sterk, maar zacht ook weet, 
Homein entrots en teerheid saàm, 
toe ts aan uw hart, wat 't hoofd hier deed, 
vOl'sch na, waa rom een vroeg're vriend -
die immer onrecht, waar hij 't vindt, 

80 hoe 'L zich v·erloon,e, nie t kan dulde n -
ontkent dat vriendschapsband hem bindt. 
Hij h eeft nid lisliglijk gekuipt ; 
hij was een man, Percennius k n e c h t, 
hij eerlijk tegen u; maar dccz' onwaar; 

85 een zwakkeling is nooit oprecht! 
(Herman wendt somber zijn blik af, leunend op 't zwaard.) 

Drusus Gij fiere vrouw van dapper man, 
'k versta het woord, dat in uw h art 
geboren werd; maar vrceze blijft 
dat 't toch de klare feitcn. tart. 

90 Uw man en allen aan zijn zij, 
zij kunnen kloek zijn, maar rebellen 
noem ik hen, die ' t Romeinsch gezag 
verachten en voor niets meer tellen. 
Edoch, 'k zal u tel' wille, uw wensch 

95 voldoen. 'k Wil hooren beide zijden 
van deze za :.lk. Zoo word' met Themis huW 
'L ons deel all ' onrecht te vermijden. 

(Drusus geeft eenige bevelen en wijst de plaats aan waar de ondervraging 
zal plaats hebben. Daarheen begeven zich allen. De officieren en hoofden 
leiden de paarden aan de hand.) 
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V. De Verzoening. 

Drusus (zittend op een sella (bankje) uit het fort gebracht, tot Herman, 
die voor hem staat.) 

Al'll1l11ius, zoo spreek dan nu al wat 
gij ter verdeed'ging van uw opstand' weet. 
Zeg 't vrij en frankl Ik! ,geef ti, daartoe ' t recht, 
mits g'uw verhouding tot ons uiet vergeet. 

Hel'man 5 't Was vrij ons land; naar' vaderlijke wijs 
b l'heerden wij ons erf en goed te zamcn, 
b eslechten zelve elk geschil dat rees. 
Zoo bleef 'l tot de Homeinsche legers kwamen; 
verzet leek ons vergeefscll en dwaas; en ooki 

10 was met een booze faam gerucht! van 't goede 
in Rome's machtig rijk wel ons gebracht; 
dus ' l plan te stellen ons in uwe hoede. 
En uwe veldheer wist te schatten wat 
wij boon. Welwillend nam hij 't aanbod aan; 

15 bepaalde later dau - 't geld! is ons vreemd 
dal w'huidell moesten leveren 'Voortaan. 
En danl,baar wil 'k er aan' herinn' ren, dat 
uw hoog gezag in veel ons liet begaan, 
dat het ons recht en wet niet dwingend gaf, 

20 maar vrij lijk d'oude zede liet bestaan. 
Zoo leefden wij gerust in 't groot gebied 
omtrent den Hijn; 't bestuur bracht geen bezwaar, 
en onze zone n - echt bewijs van lrouw -
zij dienden graag in uwe legerschaar. 

25 Totdat Percennius kwam; die eischte opeens 
een huid, die zeker tweemaal waS' zoo groot, 
en naar die grootte vroeg hij meer in tal. 
dan 't vee dat werd geslacht in d'omtrek' bood. 
En moeilijk werd nu veler leven. Meer 

30 moest hem geboon, tot vrouwen kind'l'en mee; 
hel lichaam zelfs werd als tribuut gebracht. 
Geluisterd werd daarbij naar klacht noch bêe, 
Ziedaar wal gij deedt, Wij, wij zwegen stil, 
erkennend uwe oppermacht; totdat het recht 

35 van 't volk eens vrij, zoo schroomlijk was vertrapt, 
dal. 't als een slavenschare werd geknecht. 
Toen grepen wij naar 't zwaard, allééll om vriJ 
te zijn van 't onrecht en' den man, dien we haatte'l\ 
als menschen, wien ontnam baatzuchtig heer 

40 wal lief ons WAS, wat d'een aan d 'aêr zal laten. 
Drusus (tot Percennius.) 

Wat hebt gij op dit woord te zeggen? 
Is 't waar wat deze sprak? zet mij 't uiteen! 

Percennius 'k Heb slechts volvoerd, wat mij is opgelegd, 
vnn deze liên gevraagd, wat men kwam overeen, 

Drusul 45 Hoevele ossenhuiden moest gij leev'ren? 
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Herman 
Drusus 
Herman 
Drusul 
Herman SO 

UiL Sa·estum enkel zevenhonderd heer! 
Werd ook dat aantal van u opgevorderd? 
Niet enkel dat getal; nog vele meer! 
Was van de groC",ll te iets gezegd: in 't pakt7 
Geen 'woord, maar voor wie billijk nadacht 
was ' t immers klaar, dat huiden zijn bedoeld 
,'an 'l vee, dat deze landen immer voortbl'acht. 

Drusus Dr. I' lijkt me I'echt. 
(tot Percennius) 'Waarom h ebt gij 

Percennius 
SS 

de huiden opgeëischt naar groot'ren maatstaf? 

Omdat ook am den Donau ginds het volk' 
zoo'n huid als d'opgelegde schatting gaf; 
en bovendien 't bedek van onze schilden 
vnlagt vellen, gl'ooler dan men ze hier bracht; 
niet gaar bevolld ik di·e en minderwaardig, 

60 "vc~ \J alv' m en niet voldeed aan d 'eisch, naar'k dacht 
W:l ~ ti uil: Home last daartoe g,egeven? DruIlu, 

Percennius 
Drusus 

:'-leen heer, die uilleg was van mij alleen. 
1'. :111 wien hebt gij de hllic1erp afgedragen? 
Hoeveel ? - Bescheid nog enk~l op deez' rêen I 

Percennius 
6S De huiden werden afgegeven all', 

den quaestor ginds te Vechten aan den Rijn. 
't Getal is m'onbekend. - ben ik een schacheraar' 
Maar daar zal ' t zeker wel te vinden zijn. 

(Drusus beveelt Pacuvius naar 't fort te gaan om te zien hoeveel cijns van 
Saestum naar Vechten is overgebracht. ) 

Drosua Hoevele huiden moest gij 't vOl'ig jaar 
70 te zaam betalen? Hoeveel zijn gebracht? 

Herman Wel derli·en honderd v~ertig zijn geëischt 

Drusus 
Herman 

lol bijna duizend slechts stond in onz' macht. 
En die ontbraken? 

In stêe daarvan gaf men 
de runderen z·elf of wel zijn' huis, zijn land j 

7S ja 'Cn]{'len ook hun vrouw ·en kind'ren zelfs, 
ten leste dan hun lijf in zijne hand. 

Drusus (tot Percennius) 

Een cnk'le vraag moet ik u thans nog stellen; 
Waar ging toch al dat u gebrachte heen? 
liet gij het ook' na al' 't for t te Vechten brengen? 

(Een uit de Germanen) 

80 Dat was als d'uitleg, óók voor: hem alléén ! 
(Onderdrukt gelach en teekenen vao instemming.) 
(Drusus beduidt met toorol\] gebaar te zwijgen.) 

Percennius Het roerend goed is meest in ' t fort bewaard. 
(Weer gemompel.) 

Hel vas t'e. h eer, kon moeilijk hiel' verkocht, 
't bleef eigen d us aan den Romeinsehen staal 

\Stem uit de omstanders) 
Of ' l zijne! d'Inkomst was juist, wat hij zocht! 
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Drmus (wenkt stilte.) 
85 Bracht ook U\V volk de inkoms~ hem van' 't land 

en 't gooo? Of had tIat weinig te beduiden? 
Herman De opbrengst van al 't afgestane land 

bedroeg veel meer dan het tekort aan hui\:lenl 
(De officier komt van het fort terug.) 

PacuviU8 0 I-leer, de boeken toonen duid'lijk' aan, 
90 dat uit deez' plaats naar het lias teel te Vechten 

hel vorig jaar achthonderd huiden zijn 
vervoerd; meel' niet, waar waard' aan is te h echten. 

Drusu$ Waar zijn de llUiden die gij meer olltvingt? 
Percennius Die zijn verkocht; het geld was' reeds verzon\:len, 

als deze opstand d2t niet gansch belet, 
95 en mij in alle zaken had gebonden. 

Drusu$ Ik weet genoeg. Tenzij gij 't legendeel 
(toornig) mij duidelijk bewijst,. neem 'k stellig a~, 

dat u reeds jaren her meer eigen baal, 
dan 's Rijks belang ter harte is gegaan. 

100 Gij hebt deez' goede lieden sehandelijl{J 
bejegcnd. Laf'lijk echter toch den schijn 
g.epoogd Le weld,e n zeer beproefd sLraLeeg, 
uitmuntend slotvoogd tevens ook te zijn. 
I-Iebt gij nog iets hier op te zeggen soms, 

105 dat steek houdt? Anders raad ikj u te zwijgen. 
(Percennius zwijgt.) 

Voert weg hem naar het fort.. Tot morgen wil 'k 
mij nog beraan. 

(tot Herman) Nu zult gij r echt v·erk rij gen I 
Ik heh nu klaar begrepen daU de schuld 

110 \'an dezen opstand lag aan onzen kant; 
da l nie t door u 0111 wenteling-belust 
zoo roekeloos verbroken werd de band. 

(tot Thusnelda) 
'k Betuig mijn diep respect, BatavenvroU\v1 
yoor uwen eed'len geest, die bral<!' zich baan 

115 in fiere taal. Met zulke vrouwen zal 

Herman 
Drusus 

het land van den Bataaf nooit ondergaan! 
Mijn dank heer, voor uw vriend' lijlQ woord I 
Maar niet bij woordei1 zal ilc 't la ten: 
wij willen d'ouden bond .hernicuwen, dat 

120 de roep ervan bcreikc den nazatcn! 
(Drusus laat den augur halen.) 

Augur 0 eedk Drususl uil d e wijs waarop 
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de heilge hoenders 't uitgestrooide zam 
oppiklen, bleek mij klaar en duidelijk 
dat wat gij doet is naar der goücn raad. 

(Zijn uitgebreide handen opheffènd): 
125 0 JupiLer , die wonend op d'Olymp 

gevallig zaagt steeds op 't Romeinsche Rijk, 
t' J'oepen w'aan! Wees Gij ook nu getuig, 
van dezen bond: uw machl'ge gunstIons blijkl 

(De Germaansche priester wordt door Herman ontboden.) 



Priester 
130 

Dru&us 

Herman 

155 

Gij goden Odin , Fri:ya, Donar, Tyr, 
in burchten blinkend, tronend oppermachtig, 
zie neel' cn geef gezind ons gunstig, goed 
dat zij deez' bondnis immer blijvend, krach lig! 

Thans hand'i end voor Senaat en h eel het Volk 
wij ik Arminius en Saestellaren 
en allen uJl dit oord, als bondgenoot 
uw 'I: groole Hijk u pltcch liglijk v'crklarel11: 
Van schatting spreek ik u volkomeIl; vrij' 
Bij bondgenooten wordt slechts trouw gevraagd 
zoo als ook wij dien gaarne u willen biên, 
opdat g'u nimmer dit vertlrag beklaagt. 
En mogen als bewijs van deze trouw 
uw jong'ren dienen onder onze vaan, 
zij zullen om aauhank'lijkheid en moed 
J)ij OlJl~e hcizel's in hoog aanzien staan! 
Voor allen . ,die als vrijen totfhel: thing 
gel'echLigLl waad, die broeders, vrienden zijt, 
:10 11 v;lar.(f ik dezen bond. Dal: valsche' daan 
van boozen mCllsch dien nooit van éénen rijt! 
Dal: geesleswijsheid, handwerkskunst 
uiL 't Zuiderland ons loestroom en verlicht', 
opdat hier, bij 't behoud del' goede zeen, 
VOOi' kennis en cultuur de ruwheid zwicht! 
Zoo e nde dan all' heillooze gevecht! 
Zoo blijven een van zin wij - 't pleit beSlecht 
wo binde ons steeds gemeenschapszin en recht! 
zoo warde als hier de vrêe der volkren hecht! 

Drolo. (tot zijne officieren en soldaten.) 

Op mannen, nu een eersaluul 
den nieuwen bondgenoot gebracht! 
Op krijgers, nu bewijs van huId' 

160 deez' vrouwen, 't kracht'ge, zwak geslacht! 
Herman (tot de Germanen.) 

En gij Germanen, brengt ook gij 
den grooten eedlen Keizerszoon, 
in wien wij zien het maChtig rijk 
uw welkomstgroet en eerbetoon I 

(De Romeinen en Germanen defileeren voor de groep Drusus - Herman _ 
Thusnelda en de vrouwen en priesters,) 
(Als allen zijn geschaard in e~n hal ven cirkel treedt de profetes naar voren,) 
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Nog klaarder ûe 'k een nieuwe zon 
verrijzen I Nieuwe tijd begon I 
'.k Aanschouw nu vrienden, broeders, 
tezamen deez' lands hoeders, 
gewroken onrecht en geweld, 
met eendracht vdendschap zich verzeIt, 
'k Zie man aan man nu slaan. 

Romein, Germaan. 
'k Zie hoe ze lange, blijde jaren 

den vrêe bewaren. 
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Koor V'erbond·en tezaam 
met hechten band, 

Romein thans en Germaan 
tot welzijn van ons land I 
Rust en voorspoed heersche! 

Uit 't rijke Room' 
nu kunst en kennis lot ons ook koom'l 
Ja blijv' de beschaving 
en taal der Romeinen 
steeds hier in cere! 
Dat na dezen kamp 
nu de vrede hier woon', 
Al wal ons deell verdwijn, 
zoo klein volk groot kan zijn! 

Die eendracht zij 
der volkeren deel 
v·erscheurd nog in veel i 

wen wijsheid heersch' en kracht, 
begunstigd, begunstigd door goddelijke macht! 


