


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 234 september 1984 De minstreelen voltooien de ballade waaraan zij bezig waren.Tijdens het zingen komen de zoon en de dochter van de burcht-vrouw binnen Margriet en Wouter. Als het lied ten einde isverdwijnen de minstreelen. Margriet (tot haar moeder): Nog geen bericht van Vader?Elisabeth: Nog niet. Al dagen duurt het wachten. O, deze onheilzwangere tijd! Zij togen zoo blijmoedig uit de mannen &quot;Hebt heusch geen zorg, wij keeren spoedig weer&quot; Dat was Uws vaders laatste groet Toen hij de slotbrug over, bij de poort. Zich wendend in het zaal ten afscheid wenlcte..... Ja, spoedig..... Wouter: Waar ging het heen? Elisabeth: Naar Vreeland, om de ruiters af te straffen. Die van de Domstad uitgetrokken Zich quasi wrekend op de Hoekschen Het land onveilig maken overal. Geen burcht, geen hoeve niets is onveilig Voor dit onzalige gespuis Van Kabeljouwsche plunderbenden Ja, zelfs een klooster van de vroomste orde Is voor die schennershand gewilde buit. Uw vader vreesde, dat oom Frederik........ Wouter: Hij woont toch in een sterk kasteel Het slot in Vreeland, dat door ieder wordt gevreesd.... Wat vreest oom Frederik? Elisabeth: De Ruiters waren sterk gewapend En

bovendien, ge weet: ook boeren trekken rond. Margriet: Ge meent de Broeders van de groene tent?Mochten zij elkander vinden.De ruiters en de stroopers van beroepDan kon wel eens...... Wouter: Ik wilde dat ik oud genoeg was ommet vader mee ten strijde te trekkenIk zou........ Elisabeth: Doldriftig kind, betoom 't opstandig hart De oorlog is - gij kunt dat weten - iets anders nog dan een opwindend steekspel. Wouter: Maar moeder, oorlog is het handwerk van den man Die als een vrije is geboren En die door God en de natuur geroepen is Het zijne te verdedigen en beschermen. Elisabeth: Ach moet het eeuwig blijven zoo?Zal deze bitter-bitterschoone wereldDan immerweer zichzelf verteren?Is vrede nooit meer dan een hersenschim Door ijdele fantasten nagejaagd? Margriet: Wat zwart zijt gij gestemd.De laatste dagen wist gij steeds een woordte vinden dat ons opbeurt en verkwikt.Maar thans...... Elisabeth: Let niet op mij. Ik had een droomVannacht........ Margriet: Een droom?Elisabeth: Die van het ontwaken af mijn hartmet bangen kommer houdt vervult. Wouter: Wat, moeder, ook al bijgeloovig?Elisabeth: Ach, bijgeloovig niet, maar toch......... Ik moest een wandeling makend in een bergland, En overvallen door een zwaren storm, een schuilplaats zoekend in een droge grot Waar ik al

dolend door de naakte gangen En aangetrokken door een vreemd geluid Steeds verder van den ingang kwam verwijderd Zoodat ten lest het spoor ik bijster raakte. Daar stond ik plotsling voor een grimmig beest Een wolf? een hond? ik kon niet onderscheiden Maar 't blies zijn heeten adem naar mij uit Ik wilde vluchten, maar wist niet waarheen. Ik wilde roepen, maar mijn keel bleef stom Toen kwam het dier dofgrommend op mij af. Ik voelde reeds zijn adem op mijn hand. Toen plots de wanhoop opstond tot een daad: Ik greep en had hetzelfde oogenblik Het woedend beest reeds bij den strot Een felle worsteling ontstond Maar ach, van krachten al te ongelijk.- De spanning, die mijn hand droeg werd na een poosje reeds verlamd Toen dan het dier zich los wrong uit mijn greep, vervulde een rauw gebrul de lucht Ik wist, dit zou het einde zijn. Ik boog het hoofd en bad tot God, en zie-ik was ontwaakt en lag te baden in mijn zweet. Nu weet gij hoe mijn somberheid ontstond.- Mijn arme man-ik vrees........ De Kok Anselmus: (groot en zwaar) Ik zie, ik stoor. Elisabeth: Welnee, je komt op tijd Anselmus Wat is er uit de keuken wel voor nieuws? Anselmus: Mevrouw het maal is klaar.Elisabeth:



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 235 Eerste rij van links naar rechts: Elly van de Heerik, Kees Wieman, To Versteeg, Ria Sterk Tweede rij van links naar rechts: Tiny van der Wel, Stien van de Beek, Herman van den Tempel, Adriaan Pos, Hannes van der Bilt, Cor Niessen, Wil Witmer, Jannie Sterk, Wim Hoogstraten, Wijntje Makking, Kees van Gisbergen En toch - in deed het wel, maar arme hart - het had dan heel wat te verduren. Ik geloof al zijn leven dat ik daar nog een kleine hartzwakte aan te danken heb. Margriet: Hoe kon je vader zoo'n goedhartig mensch als jij bent zoomishandelen? Anseimus: Hij was een slecht menschenkenner mejonkvrouw. Margriet: Hij wist zeker ook niet, dat je kok zou worden? Anseimus: Hij wist alleen , dat ik graag uit de pot snoepte. Wouter: En doe je dat nog? Anseimus: Alleen van de gerechten jonker, die een ander heeft klaarge-maakt. Van mijn eigen proeven proef ik niet meer. Elisabeth: Vertrouw je die dan zoo slecht? Anseimus: Ik vertrouw ze te goed mevrouw. Of liever: Ik weet er te veelvan, en dan is de lust verdwenen, 't Is net als met mijn vrouw.Nu het onbekende bekend is, zeg ik: ik pas. Margriet: Wat schaft de pot? Anseimus: Wij eten hart vandaag. Elisabeth: Een

hart, waarvan? Anseimus: Van Uwen trouwen dienaar. Elisabeth: Wat, van Uzelf? Anseimus: Mevrouw, ik legde heel mijn hartin d'eedle kook- en braadkunst. Elisabeth: Je maakt ons dus tot menscheneters Anseimus: Als U het zoo bezien wilt jaMaar kan een kok zich beter wenschendan dat hij dient om eedle vrouweneen hart te steken onder den riem? Margriet: Heb je dan een moedig hart Anseimus? Anseimus Mijn vader zei altijd, dat Ik niet het hart moest hebben om dit of dat te doen.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 236 Uw heer, mevrouw maakte zich op met al zijn ridders huiswaarts weer te keeren In trotsch besef van goedvolbrachte taak Toen eensklaps die uit Utrecht, De ruiters uit het Kabeljauwsche nest. Zich weer vertoonden aan den horizon. Maar nu verdubbeld en versterkt in wapens en getal. De broeders van de groene tent..... Margriet: Die bruten en rabauwen! Bode: Zij hadden bij de ruiters zich gevoegd;met ongelijken oorlog tot gevolg.Uw heer besloot den strijd te staken ennog voor er van verzliezen sprake waszich op zijn slot terug te trekken.Hij is op weg hierheen. Elisabeth: Ontruim de tafels. Als er verder wordt gegeten Is het boven in de kemenade. De ridders kunnen in de voorzaal Zich laven aan wat spijs en drank. Zie toe Anselmus, geen te groote kroezen! Gij minnezangers, hoe het mij ook spijt - Gij weet hoezeer ik Uwe kunst bemin - Gij zijt thans vrij, zet Uwe reizen voort Of zoo ge blijft, bereid U voor op zwaren tijd Een tijd wellicht van honger en gebrek. (de minstreelen buigend aQ Anselmus: O, wee mijn arme maag.(de tafels worden afgeruimd) Margriet: En Diederik mijn vriend. Zal 'k ooit U weerzien?Hij zou deez' zomer nog van Woerden komenZijn laatste letter ken ik

woord voor woordHeb liefste nog een korte tijd geduldAl valt die korte tijd ook zwaarDan zal ons beider vuur'ge droomtoch zonder twijfel in vervulling gaan.Ik reken vast op U -Reken op mij. Wouter: De oorlog heeft zijn kwade kansen en zijn goede. Mijn zusjelief, hou goede hoop Wij zullen dit verwaten Utrechtsch tuig Een toontje lager leeren zingen. De Bisschop heeft hen niet meer in de hand. Welnu - (de heraut blaast) Maar ginds komt vader, ik ga hem tegemoet. (na veel gerucht van Ridders, paarden etc. komt de Burcht-heer binnen en omhelst zijn vrouw, die hem teeder tegemoetgaat) Einde Ie bedrijf. Ik hoop maar niet dat elke man zoo redeneert. Anselmus: Wij koks mejonkvrouw, zijn alevel rare snuiters, of wij groo-te messen dragen of niet. Elisabeth: Je moest een poosje gaan varen Anselmus,dan werd het be-kende weer wat onbekend. Anselmus: U zult wel gelijk hebben, mevrouw. Maar ik mag de damesniet het verdriet aandoen de keuken in handen te laten vande hartelooze suffers en nietsnutten, die zich mijn koks-maats noemen en die ik de eer heb thans voor U op te roe-pen, (hij klapt in de handen) (de drie kokmaats verschijnen met groot opgemaakte scho-tels en voeren een dwaas ballet uit. Als zij tenslotte de ge-rechten op tafel plaatsen en de bekers worden gevuld,

blaastde heraut van den toren en kondigt de komst van een bodeaan.) Elisabeth: (tot den bode) Brengt gij nieuws van mijn man en heer? Goed nieuws?spreek! Bode: Goed nieuws mevrouw. Uw man en onze Heer laat U en de Uwen groeten. Na eenkleine schermutseling was de strijd ten einde, de Utrechtscheruiters zijn met bebloede koppen afgedeind. Elisabeth: Spreekt ge de waarheid? Bode: Zoo waarachtig mevrouw als ik voor U sta en mijn eigenvrouw liefhebt. Elisabeth: Dat is goede taal. Neem daar een voorbeeld aan Anselmus.Anselmus: Iedereen heeft zijn eigen kruis te dragen mevrouw. Envan navolging houd ik niet. Maar ik wensche U van harte ge-luk en ook mezelf, want mijn gerechten zullen het gezelschapnu dubbel goed smaken. Zal ik de Minstreelen roepen? Margriet: Ja, laat ze komen. (de minstreelen komen en zingen een vrolijk lied. Middenin dit lied blaast weer de heraut. Een nieuwe bode is versche-nen. Elisabeth grijpt naar haar hart.) (tot den bode: O, bonzend voorgevoel zwijgt stil (tot den bode;) Wat weet gij van den strijd? Hoe is het met mijn man. Bode: De kansen kunnen keeren. Wie eerst te winnen scheen deinstachteruit. En wie terug trok maakt zich driest opnieuw. Elisabeth: Niet te wijdloopig alsjeblieft, vertel nauwkeurig watje weet.Geen woord teveel, noch

ook te weinig.Wij zijn op alles voorbereid. Bode:




