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FOORJSERIGT.
JL oen ik, nu ruim een jaar geleden, ter vervulling ausr
op mij genomene [preekbeurt bij de Leijdfche AfdiC*
Hng der Maatfchappij van fraai je Kunsten en TVet.'fï*
fchappen, eene Proeve voorlas over den Willem Teil van
SCHILLER. , en die proeve federt in het 9 Je deel der
Mnemofyne geplaatst werd? dacht ik- nog weinig, dat
eens mijne vertaling zelve van den Willem Teil, eene
vrucht mijner tusfehenuuren èn enkel tot verpoozing van
ernjliger bezigheden vervaardigd^,"' ht licht zou zien*
Thans waag ik het, die vertaling mijnen Landgemoten
aantebieden, en fchoon ik mij van de verpligting kon
ontflagen rekenen om over het oorfpronkelijke mijn gevoelen te zeggen, als hebbende hetzelve in de gewalde
Proeve reeds medegedeeld, meen ik evenwel te mogen onder/lellen, dat er onder mijne Lezers kunnen gevonden
worden, die het mij zullen dank weten, wanneer ik bij
deze gelegenheid mijne vroeger gemaakte aanmerkingen ,
als hier eigenlijk te huis horende, althans gedeeltelijk
herhale. Zij kwamen op het volgende neer*
„Een groot Dichter onderfcheidt zich al aanflonds
door de gelukkige keuze van zijn onderwerp, en gelijk
SCHILLER, blijkens vele van zijne ft ukken, deze verdienfle in een hoogen graad bezat, zw blijkt zulks ook
inzonden held uit het ftuk, wa ir wij thans over handt*
len. Welk eene {tof toch kan belangrijker zijn, of meer
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gefc'dkt voor cer.c twneelmjiige leh nul li"g, da de
daad van T E L L , die den gtond het ft geleg l tot het gehouw der Zwitferfche vrijheid. Deze daad, ii menig
gedenk ff uk vereeuwigd, verplaatst ons terpond op een*
dic\terU\frn hodm, in ecu land, wair de Naumr zich
in hac'itvolk fchoynheid n;toont, en nnvfchen vorm*
de, die door den vesten rinpn:::nr hnnner hemelhooge
hergen, voor de beknotting der weelde beviligd, '4ch
eeuwen lang onder f cl uiden mogtm door ee;,c fchier aartsvaderlijke vroomheid en eenvoudigheid van zeden. Die
menfclim „ dat volk roept zij voor onze verbeelding terug, zw ah het wcrstsldi met edelen moed tegen hst
indringend geweld z:jner dwingelanden, en door onhezwefcne volfiarïling zich wist te handhaven in het bezit
zijner duwgekogte vrijheid. Dit rijk en veelbelovend
onderwerp heeft SCHILLER hJs'rndcld, zoo ah men van
een Dichter ve: wich'en megt, die du o? SIIEAKESP^AR vooral gevormd was. ILj hcej\ n. • ''-'/';'' ., op het geleide van
Matuur en gefhicdenis 9 een t&fefcel ontworpen, V welk
ons op dien bodem, in dim tijd, te midden van dat
volk geheel verplaatst; door ecne getrouwe karalter-fchildering de edele eenvoudigheid der Zwitfeifche zeden
vertegenwoordigende, en ee> o eigenaardige jloutheid en
kt acht on.'h trend J van de tufe.tJc n-f:n; toomc'en , die
Zwitfeilan ! a'lenvege aanliedt,
Imusfc'ien behoef ik
naauvelljks te heri,inei en, dat men hier geen werk
verwachten woct, naar de muddien der CrLkfche ku,ist
gevormd, veel min ecne navolging van Franfche zoagetioemdc navolgingen der klasffche oudheid'; maar e ene veredeling veel er van het geen men, federt de herleving
dir Lette; en, met den naam van Romantifche voor felling hjlch-pell heft', eer.e manier, die uit de fchool
van S^aujSs Toon.eldichlers^ een LOPE DE VJEGA, een
CAL»
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en van den Engelfchai SMEAKESPEAR vooral
is voortgekomen. Om dus onzen Dichter geen onregt
te doen, moet men uit dit bepaalde oogpunt een werk
befchouwen, V welk hij. om diezelfde redenen misfchien,
liever een 'ionnee!- of Schuuwfpel, dan een Treurfpel
heeft willen noemen?
„ Bij het beoordeelen van dit werk voelt men zich dadelijk door deszelfs verhevene eenvoudigheid getroffen, en
fchoon 't waar is, dat de uitwerking, dien de Dichter
voortbrengt, in de eeifte plaats aan zijn onderwerp
zelv' moet worden dank geweten, zal men echter zijne
verdienste ook te dezen aanzien moeten erkennen, wanneer
men in aanmerking neemt, dat metr dan één, even be"
langrijk^ onderwerp uit de Gejchicdenis voor het Ti.omei bearbeid werd, 't geen wij oordeelen door de wijze
van die beat beiding zijne eigenlijke belangrijkheid verloren te hebben. Menig Dichter bezwijkt onder den
rijkdom zijner fiof: allen zijn in da opzigt niet aan
HACINE gelijk) die in zijn'' PmUinmo'S en Athaüa tajh celen ontwierp , welke wij hewoudetend a >nfhtreu , zelfs
met de Gefchicdbocken, waaruit zij ontleend ztj.i, in
de hand. SCHIL" ER behoort tot dezulken, die, wat de»
ze bijzonderheid 'betreft, voor den Forst van het b'raiifche Tooneel niet behoeven ondertedoen. Men leze», wanneer men hiervan wil overtuigd worden, het treffende
en bezielde verhaal van Z vitforlands jongflen Ge/bkiedfchrijver, JOHANNES MULLER, de hooflhton , waar onze
Dichter uit geput heeft (*),• men keere vervolgens, geheel
doordrongen van den hoogen Zwitferfchen gc-est 3 tUsn
dit
(*) Men voelt, dat ik dieGofchkhte der S Ïimte">ïr>-Jitn E'<Jgeiw$«
fenfehaft van JOHANNES MUUXR. van 5 hifhr.ufni hi& <v

Aan die

werk is SCHILLER veel veileluiUlti-d, et» u n b.wjjze ?yVcr dai kbnar»
heid heeft hrj den beroemde» Se'mij.-cr in züii' Willist TiU Mv1
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d;i voortbrengfel vs't de eerwaardig? linze der GefcMcémts alkrwegs ademt, tot hei u-grli van den
hiatflen
terug , dan ztl Kien met alleen zijne ver dien ffe erkennen } maar zich he:v:gen voelen , om niet dubbele hewonfh:g ut t2 weiden in zijnen hf.
En wrfke is hiervan
ds oorziakV Gxne a;;dste, dan dat S C H I L L E R , zich
heeft weten ie verhejfen tot ds hoogte van zijn
onderwerp.
Die Z'i'itferfche geest, waar ik zoo even van f prak
bczsclds hem, torn hij Z'.vitièrhnds bevrijders ten tooneele
voerde; hij zei f was in die oogenl/iikhen Zwïtfer
ge~
heel ingedrongen in het wezen ^ in den eige--dijken aard
zijner ft f
Z»o fcYnp hij den Willem T e i l , en in deze
yrac'J van zijn fchsppend vernuft herkennen wij tot in de
min fts bijzonderheid toe den geheiligden bodem y waar zij
uit gefproten is,™
„Men voelt, d.:t z;dk een geiwoint niet kan of mag
heooideeld worden naar de ftrsng Inperkte wetten 9 waardoor Franfche Ku-nir:gicrs, met ds*; heden s beredeneerden EOiLEAtr aan 't hoofd9 de wieken van den Tooneel" divh*
ten gedenkteefcen wlüci ft!c!*:cn drer asn STArprAoiER de volgende
woorden in d-n mond ie leggen C5"«-* Buur, i l te Tuon. b l . 153 van de

va:.)
jjEcnraan, Alen elk gelooft, JOJIAJ;::CS n ü L M K . ,
, } BrJ^c van Sc!ia*hsaïen ons dis tijding m c ê . "
Het zou mis'lchbn nL'C pnhelaiarük zij.i , sJ,i;lt de Franfche Letterkunde ees;e ukcave van KACINE VCZ E, w . Tin , vooral m e t betrekkrig rot zijne pefchiedki.r.a^e Rokken, sïla plcatfcn uit gewijde en
onscwjjde Schavers ?yn anngewezen, van wefLe hij doorgaans zulk
een Iiedriijk iit'n-mk geai?akt heeft, zoo ouk tkn Willem
Teil van
SCHILLER o;jz2:telyk nut MULLEUS Rcfchiedsnis te vergelijken; ik
voor rny vociJe rajj danrtoe wel opgewekt , maar v r e e z e n d e deze uit»
fivi door rnif-ie aanieekciiinten te veel t e zullen b e z w a r e n , heb ik het
Kever asn «ïleïcrcn i n ^ t r Lezers, die er z t l v e lost en gelegenheid toe
l)t!>b?n, wiL'sa overlaten. Dit alleen meen ik nog t e m o e t e n zeggen,
dar SCHILLER doornam4; ia: In de roinfte bgxontkrheden toe aan de
Geschiedenis pc*rouw hhffc: over zijne voornaanifte afwijking van deüeive, zal ik nadat gelegenheid vigien t e fpreken.

VOO

R

B

£

R

1 G T.

v

dichter befnoeid en niet zelden verkmd hebben (*).
SCHILLERS geest was te vtij% om zich naar bunnen +
dikwerf willekevrigen, regel der óiic eenheden, en andere dergelijke bepalingen meer, te kunnen voegen; hij
voelde zich zeh/ en zijn onderwerp boven dien dwang
Verheven; maar fchrsef zich andere, hoogere regels voor,
vraat van hij met meer gr end den indruk verwachten
kon, dien hij wilde verwekken. Getrouwe navolging der
veredelde Natuur, zie daar zijn hoofdregel, waaraan hij
alle anderen onder gefchikt achtte, het doel', waartoe hij
alles wilde doen te zamen werken. Hoe zou dit doel te bereiken geweest zijn , /; id hij zich aan eem jlrenge eenheid
van tijd en plaats willen binden; wat was er van geheel zijn ftuk geworden, wanneer hij binnen den engen
omvang van eenen enkelen dag de rijke jiofals met geweld had zamen gedrongen, of de vrije ? jleeds in de opene
lucht levende, Zwitftrs binnen de wanden van eenig bepaald vertrek? Waarlijk.' hij wist beter te oordeelen
over echte dichterlijke eenheid. Eenheid van indmk was
bij hem alles; en deze heeft hij verwekt door ons een
groot en belangrijk bediifzoo natuurlijk vocrtefiellen,
dat hij ons ahe tootieelwetten, dat hij ons de kunst zeh
ve
(*} Dat er tegenwoordig onder de Franfchc Critici gevonden worde», die zicli over het willekeurig vermenigvuldigen der regels, en
over den nadeeligcn invloed daarvan op hunne Toneel-poëfie, zelfs u k
de beste tyden, beklagen, bleek my onlangs uit eene Recenfie van
LEMEticiER's Cours de Litteraturc, te vinden in de Revue EncycÏQpéJique van ' t jaar 1820, 5e Vol. 14e Livr. en ?e Vul. 19e Livr.
De Scbüjver van dit fr.uk, AMAUUY-DUV^L, komt er onbewimpeld
voor u i t , dat de Franichen geen nationaal Tooneel bezitten: „ d e gejwconte" zege litf ? ,en onze gehechtheid aan de eenmaal vastgeftelde
touneel - wetten beletten onze Trcurfpeldichters, ecne nieuwe vlugc
te nemen, of onbetreden wegen inteflaan. Vandaar dat ouder ons de
kunst akyd op dezelfde booste is en blijft; van daar dat wy oos teti
"onregte verheffen op een Tooneel, welks meescerftukken zelden mees
„dan navolgingen 2 p . "
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vs fchkr vergeten doet, ons de wezenlijkheid voor oogen
Moverende, en zijne perfonen zoo latende handelen enfpreken, dat wij ons nawwelijks kunnen verbeelden, hoe.
zij anders zouden gehandeld of gefproken hebben, toen
zij werkelijk leefden, Fan dit begin fel uitgaande, heeft
hij een geheel d,, argefield, V welk in alle deszelfs deelcn
het werk blijkt te zijn, niet, gelijk fomnvge zijner vroegere voortbrengfekn (*), van een ver ui ft ^ dat zich nog
vormt, dit zich zelv' en demiddchn, u aai door het zijn
oogmerk best bereiken kan, nog niet kent, dat dikwerf,
in de keus van die middelen mis tas ten de, gedrogten voort"
brengt, die ons gevoel kwetfen, in fitcle van ons te 'tref
f en; maar van een vernuft, dat de hoogte zijner ontwik-*
kMig bereikt heeft, dat zijne krachten kent, dat met
vasten blik zijne jlof overziet, dat die fiof geheel meester
is , dat haar weet te kneden in zulk een vo*">n, als alken
voor ha ir voegt. Zoo %ufck:int ons SCIULIF.R in den
Willem Teil, doordrongen van het eigjnlijk karakter zijns
onderwerps, als dat zich moest aanbevelen door eene verhevene eenvoudigheid*. Ifet merk van dit karakter heeft
hij allerwegeop zijn werk gedtuït 9 zich zorgvuldig onthoudende ven alLs wat een" andeten geest zou ademen (f)»
Een»
(*~) Man tnon niet de veruit óJnlüopende oordeelvellingen over SCHILLERS veulienlte ris Tooneeld-chter daaraan ten deele toeichrjjven, dat
velen geen genoegzaam (rndufan-id maken tutfehen zijne ftukken van
vroegeren en lateren tijd ? ïlee zou onbillijk zifn, dit wezenlijk onderfcheid uit het oog te verliezen; want wie zal HACINE beooideelen
maar zijn' Thehanle en Jlexander, of CORM,II.L.E en VOLTAIRE naar de
voorthrengfelen van bunnen ouderdom! Gelukkig is in allen gevalle
de Dichter, in wiens werken men eene gedurige toenadering tot de
volmaaktheid mag opmerken, en die, gelijk SCHILLER, door een' vroegen dood bewaard worde voor bet verdonkeren van zijn eigen roem
duur het leveren van ftukken, aan de vroegere vruchten van zijn ver-'
nuit niet beantwoordende; een gevaar, ' t welk de beide laatstgenoemde F«:mfcbe Dichters niet ontgaan zrjn.
C1 j By O.iza gelegenheid /ij 't ra ij vergund te herinneren, dat in
den
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Eenvoudig is de inrigting van lei ganfc'/e /luk; on^ddwongen ontwikkelt ziek de handeling, ongedwongen gaa^t
zij voort, en wekt gedurig meer en tr.ecr betengftclltt.g;
terwijl de middelen , waar dot r de Dichter die belang,
jïelling voortbrengt, enkel uit 'de flof zelve, geput 9 fier»
geus van elders ontkend zijn."
, 9 Het Tooneel, waar wij ons op verplaatst vinden 9 is
van die middelen het eerfie,en niemand kan aan SCHILLER.
den lof weigeren, dat hij er zich van bediend heeft met
eene meesterlijke hand. Zijn flttk fpet.lt merendeels in de
opene lucht, en telkens worden de vertooningen afgewisfeld, om ons in verfchillende fchilderacljti'gz tofereekn
(geheel overeenkom/lig den aard ven het lhmantifc7:e Drama) Zwitferl.mds natuur, Z""«til"rlaui.ls meren en gebergten voor oogen te f!ellen. In het gezigt van die troffeke gevaarten, de door God ze tv* gegronde voot muren
van het land der vrijheid, Jtünkt dafoute taal der Zmt*
fers dubbel fchom: en nergens verzuimt 'Ie Dichter de
gelegenheid om in de gefprekken der handelende perfoneii tocj'pelingen op die natuur , ca befc'.rij'vingen van
dczïivs te laten invheijen 9 die de begoocheling van zijne
vettoanwgen volt ooi jen; terwijl zij' der waarhiid zoo getrouw zijn^ zelfs vo!gens de getuigenis van reizigers,
die Zwitferlands bodem met zijn fl.tk in de hsnd bewandelden , dat men ze, al was 't van een" oogggtuigfi^nieè
getrouwer kon verlangd hebben"
, ^
„In overeen/lemming met dit middel heeft SCHILLER.
een
tol IVUlcm Teil geen bet militie fpour te vinden is van die wysgee*
rige gevoelens en denkbeelden van SCHILLER , die iriec Hechts in zijne
kleinere gedichten doorgaans doarirraleu,ma::rwdkc hij zelfs infommige
van zijne Dratnatifchc (tukken niet Uati verloochenen; gelijk onder andere in den Dou Cnrlos, waar zij in è:n Markies VAN va$\ een karakter vormen, w-lks wederga snen vruchteloos in de eeuw van i>Hi»
HM DE:Ï II. zoeken zou.
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ten tweede in werking gebragt, dat den indruk, dien
hij verwekken wilde, inzonderheid bepaalt: ik bedoel de
naar het leven geteekende voot/telling van de zeden en
het volkskarakter der Zwitfers. In dit opzigt vooral
wekt zijne kunst onze hoog/ie bewondering, en in geen
zijner vroegere voortbrcngfden, de Maiia Stuart misfchien
alUen uitgezonderd, is die bewondering zoo onbepaald.
Uier zien wij inderdaad, tot in de win/Ie bijzonderheden
toe, een bergvolk, dat door ondoordringbare ringmuren
van de overige volken gefcheiden, 'geene andere wereld
dan zijne eigene kent. Gevormd door den bodem, waar
het op leeft, en aan dien bodem gehecht met onverbrekelijke banden, onderfcheidt het zich door eene eenvoth
digheid, die ons de aartsvaderlijke tijden herinnert, en
door eene edele vrijheidsmin, die uit elk zijner daden,
uit elk zijner woorden /preekt. Deze beide trekken hebben de p&rfonen, die voor ons optreden met elkander gemeen; en welke wijzigingen de menschkundige Dichter
aan ieders bijzonder karakter geven moge, in dit opzigt
gelijken zij^zicik wlh, als leden van een zelfde gezin. -*Eenvoudigheid van zeden gaat fleeds met gehechtheid aan
het oude, en afkeer van al wat nieuw is, gepaard: dit
nieuwe wilden 's Keizers Landvoogden den Zwitfer opdringen; en hoe kon het anders, daar hun eigen gedrag
een voorbeeld van overmoed en wulpschheid gaf, nog nooit
welligt van zoo nabij gezien, of zij moesten zich in de
oogen der nog" önbedorvene Landlieden hatelijk maken:
vooral toen zij zich onderflonden V ('olks geheiligde reg*
ten aanteranden, voegende bij hunne verachting van al
wat goed en edel was, de over dragelijk/ie dwingelandij.
Nu ontwaakte de vrijheidsmin, die aller harten door*
gloeide; de volksgeest, lang getergd, verhief zich met
dubbele kracht van onder den druk; handhaving van
vrij*
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vrijdommen en oude zeden werd de leus, die allen ver*
eenigde. Geen wonder dus, dat deze eenheid van beginfel eene gelijkvormigheid in de karakters deed ontftaan9
die hier wel verre van te misprijzen, veeleer grootelijks
te billijken is, als natuurlijk en uit den aard der zake
voortgevloeid. De bedeelde gelijkvormigheid evenwel in
het karakter der Zwitfers, eene bijzonderheid, die wij
cok in onze geëerbiedigde Paderen ten tijde van den hei»
ligen krijg tegen Spanje's geweld opmerken, belet den
Dichter niet, aan elk zijner per [onen iets eigenaardigs
te geven, V welk hem van alle de overigen kennelijk on'
derfcheidt. Eenvoudigheid van zeden en vrijheidsmin,
zie hier de grondtoon, die allerwege hserscht, waar jleeds
dermate gewijzigd en afgewisfeld, dat er de fchoewjfe
welluidendheid uit geboren wordt. Een enkel voorbeeld
diene tot bewijs. Er treden in den Willem Teil drie
Vrouwen op: GEERTRUID-, de gade van STAUFFACHER,*
BERTHA, 4e beminde van RÜDENZ; en imowid-t de
dochter van FURST, aan TELL door den echt verbonden.
Hoe fchoon weet ^SCHILLER derzelver bijzonder karakter
te onderfcheiden, zonder ons uit het oog te doen verliezen
't geen zij met elkander gemeen hebben. Alle zijn zij
vrouwen, en bepaaldelijk Zwitferfche vrouwen, de zaak
der vrijheid gelijkelijk toegedaan, GEERTRUID echter,
van hoogen moed bezield, vergeet hare eigene belangen voor
het „belang des landt; BERTHA zoekt beideu vereenigen,
hare liefde dienende niet min dan haar volk; terwijl
BED WIG, de zachtfte van de drie, eene ware huismoeder , die binnen den engen omvang van hare woning hare
wereld vindt, alles, tot hare vrijheidsmin toe, vergeet,
Wanneer de veiligheid van man of kroost met eenig gevaar bedreigd wordt. Hier is eenheid aan verfcheidenfoid gehuwd; terwijl men bovendien de menfehenkepnis
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van den Dichter Bewonderen moet9 die aan elk van deze
vrouwen een e plaats toewijst, waar zij alleen overeenkomfiig het groot e plan van zijn Di chijl uk doelmatig kan
werken, GIJKU.TRUID /laat &TAUFFACIIER op zijde, om
door haar vuur zijne bedachtzaamheid tot geestdrift te
doen ontgloeijen; BERTHA wint RUDENZ voor de zaak
des Lands i HEDWIG , d&flille, edele IIKDWIG, naasteen
wan als TELL geplaatst, doet de floutheld van zijn ka"
rakter te meer uitkomen, en herinnert ons telkens ae gevaren , waar hij zich aan blootfielt; gevaren, welke zijne
eigene onver[chrokkenheid ons met hem zou hebben doen
over 't hoofd zien."
,^TELL zelf wordt door SCHILLER met fierkfprekende

trekken gemaald* Hij deelt niet in de eerfie beraadflaging
der drie Vrijheids-vrienden, ook is hij niet tegenwoordig hij den Landdag op de Rutli-weide (*), en nergens
zien wij hem handelen in regtflreekfshe overeen (lemming
met de Eedgenootcn. Hoe zeer ons dit bevreemden moge 9
werd het echter door het plan van den Dichter gebiedend
gevordmd, , MHjkkaér toch was zijn oogmerk ,* 'óns in
den Hoofdperfoon van zijn f uk den onafhankelijken man
te fchetfen 5 die wel ten allen tijde gereed is, anderen
I uit gevaren te redden, maar die zelf geene gevaren kent ,•
of waar ze hem bedreigen, aan eigene krachten het ver*
trouwen op God genoeg heeft, om zonder iemands hulp
ook het zwaar/Ie van zich en de zijnen aftewenden. Hij
kon 3 blijkens zijn eigen zeggen , (pag. n6 der vert.) niet
lang«
(*) Dit laatftc is eenc afwijking van dcGefchieilenis; blfjkens MULLER was TELL een der Eed^enooten. Eene andere afwijking van belang
beftaat daarin, du SCHILLER, ten aanzien van de ftraf door GESSLER
aan TETX omgelegd, (3de Bedr. p,de ToonO de overlevering volgt:
van deze zware proef, waar zrjn v.iderhart op geiUld werd, vindt men
by MULLER geheel geeuc melding; zg moet derhalve als historifthe
daadsaak uien genoegzaam bewezen zijn.
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langzaam wikken of berekenen; doch moest er gehandeld
worden, dan was hij de man, die niets ontzag. Dien.
jlouten geest had hij te danken aan zijn hagchelïjk be*
dtijf als jager op Zwhferlands hergen: daar had hij
gel'cfd, niets te vreezen, daar zwierf hij met zijn hand*
hoog rond, en i oeide zich vrij, wat ook de Poogden el»
dcrs ondernemen mogten. Geen wonder dus, dat Iiemr,
die nergens gevaar zag, ook het gevaar des hands minder
ti of, of dat hij all ha-fis in geen e beraad/lagingen deelew
fonf welke zijn' arm zouden geheid hebhen. Met dat
alles evenwel wordt zijn karakter ons jn diervoege voor geJlelJ, dat wij niet kunnen twijfelen i of.de Verbondenen
zouden in hem een krachtigen fleun hebben gevonden,
bijaldien zij hem opgeroepen hadden, om den laatfien.
k/lisf&ndeji flag te /laan.'*
* Zie hier hsafdz. keiijk wat ik bij de hedotldt, gekgen*
hdd ten aanzi&n der Aimstmrdmfie van den Willem TeU
gezegd.heb: i&yoegdé er hij, dat ik ook gaarne„vaft Je
taal zm fprkt.n, door J-CUJILER. aan zijne Perfonm
iti dei rnohd gchgd, ten liwijzc, hoe zij di*züj]le edele
eenvoudigheid ademt, welke men ah een hoofdtrek in het
karakter der Zwitfers opmerkt; hoe zij aVerwege door
dm toeftand en de hartstogten vnn den fp\ eker alleen ge»
wjzigd wordt 9 zonder ooit de bijzondere gevoelens vanden Dichter te verraden: of van de zammfprmk$ die
telkens door kvmdigMd en gepaste afwisfeling den natuurlijken toon op het fchoonst weet te treffen: of van.
de versmaat eindelijk, die, hoe vreemd it,i*Jchien in onze
oor en, den Dichter meer dan eenïge andere in jlaat
flelf", om met de tneestiaogelijke verjehetdenhzid, van het
Laïve der kinderlijke onj"chdd, door alle toonen heen, tot
de kziehle tiitboszcming van hevig hwogenc dtiften opickl'unmen: — tnajr gelijk ik mij toen bekorten moest,
zeo

F O O R B E R I G T .
zoo moet ik dit ook hier, al was het enkel om den Lezer de gelegenheid tot eigen oordeel niet verder te benemen: meent iemand, dat ik in dit opzigt reeds te ver
gegaan ben, hij houde mij zulks als Vertaler ten goede 9
en toet/e voorts het billijke of onbillijke van mijne vooringenomenheid aan het werk van SCHILLER zelv*: gaarne
zal ik mij aan een befcheiden oordeel onderwerpen.
Nu nog een woord over mijne Fettaling. Ik zogt zoo
veel mogelijk aan het oorfpronkelijke getrouw te blijven,
en meende daartoe ook de maat ie moeten behouden, door
SCHILLER gebezigd; die maat is zeker onder ons niet
zoo gewoon als bij de Duitfchers, maar ik weet niet9
waarom onze moedertaal er minder voor gefchikt zou
zijn. Hiervan eene nieuwe proef genomen te zien, zal
men,, vleije'ik mij, in allen gevalle niet onbelangrijk
achten. Die deze uitgave met het Duitfche fiuk vergelijkt , zal bevinden, dat ik hier en daar enkele berijmde regels in onberijmde heb overgebragt: doorgaans zal
men mij deze vrijheid wel willen vergeven; in den Foorzang alleen, die het Tooneelfpel open®, ^dbei -éet- mij
leed, het Rijm, dat de zangerigheid niet weinig bevordert , te hebben moeten verwaarloozen; ik wilde dit evenwel liever doen, dan door eenefiijve en gedwongene vertaling het oorfpronkelijke nog wezenlijker te benadeelen.
Word ik voor het overige geoordeeld, in deze overbrenging niet geheel ongelukkig geflaagd te zijn, dan zal
ik mij nimmer beklagen, den raad der zulken gevolgd te
hebben, die mij tot derzelver uitgave zogten te bewegen*
Leijden
Juuü 1821.
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f

E E R S T E

T O O N E E L .

Hooge rot^oever van het Meer der vier iVoudfleden tegen,
wer Schwijtz. liet Meer maakt eene bogt lanèwaarh in:
niet ver van den oever ftaat eene Hut; een visjchcnbiaap
roeit in eene boot. Over het Meer heen tiet men de groene
weiden, dtsfpen en" heven van Scirtdltz in den helderen
zonnefchijn liggen. Ter linker hand 9an Jen agnfehouwe?
vertoonen zich de toppen van den Hoek-befs in wodm gehuld; regts, ver op den achtergrond, ziet nnn de tj l^rgen*
Foor dat de goi dijn bpgeh iald wordt, hoort men deti
hoelang en het welluidend klinken der vee-klokjes, dat mg
eehïgen tijd na het openen des tooneek voortduurt»
DÈ VlSSCSBRSKtfAAP zingt In de Mot*
Qp%}m fan Jen
hemng,)
Hoe ïftcfrr m hét Meer, en noodigt tor baden;
Een knaapje {liep in aan Zijn groen cn-len oever}
D w hoorc hij een fpeeltuijj,
Ah fluiten zoo zoec,
Als Engelen flemnien
In Kiens plrntDca,
A

ÊÖ

W I L L E M

TELT.,

En nanuwlijks ontwaakt hij nut zalig gevoel,
Of ''t water omfpoek hem de zwellende borst,
En een dun uit de diepte
Roept: knaap! gij zrjt mijn!
Ik lokke den ilipar,
En trek hun omlaag,
te E N

HERDER.

(_op

den

Berg.)

r

(J ariatie van den koezang,)
Gij velden vnaitwel!
Gij zonnige weiden!
De Herder moet fcheideu,
De zomer is heen.
Vaartwei nu gij Bergen! eens keren wij weder,
Als 't lied van den Leeuwerik fitjgt nanr den Hemel,
Als de aarde zich tooit met jeugdig gebloemt',
De bronnen weer vlieten in 't Lune fuizoen.
Gij velden vaartwei!
Gij zonnige welden!
De Herder moet fchèlden,
De zomer is heen.
EEN A L P E N J A G E R

(ver toen f zi'cTi aan de overzijde

op de fieilte van ecne rots,")
Q'mcda variatie.")
Hoe dond'ren de hoogten, hoe davert de grondJ
Geen duizelend pad kan den jager doen beven;
Hij treedt onbekommerd
Op velden van ijs;
Daar prijkte nooit Lente,
Daar groemte nooit loof.
Ën

T O O N E E L S P E L.
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En onder zijn voeten een nevelig meer»
Herkent hij de ffceden der menfchen niec meer:
Door 't fclieuren der wolken
Aanfchuiiwt hfj deti grond;
Diep onder de watten
Het groenende veld.
(Het landfchap -verandert zich, men hoort in V getm>%~
te een dompig kraken, fchaduwen van wolken vliegen
over den grond.")
ÏIÜODI

de

vhfcher

komt uit de hut,

WERNI

de jager

klimt van He rot/en naar beneden* K U O N I de hêr^
der komt met eene melkkruik op den fchouder:
S E P P i , zijn koehoeder, vo'gt hem.
R U O D I.

Kom, haast u , JENNIJ! Haal de boot aan ftrand.
De gftfauwe Dalvoögd komt; réëds Tiofft de wind,
De Mfjtënflfeen omfuft zich met een damp»
En vinnig blaast het uit den kouden hoek.
De florm, geloof mij, zal niet lang meer toeven.
#
K ü O M 1,

't Zal reg'iien, Veerman. Mijne fchapen fcheren
Met lust het gras, en Wachter krabt in de aarde,
R

ü o D r.

'" "

Dë visrchen fpringen; zie, het waterhoert
Duikt onder; ons" genaakt „een vvleeslijk weder,
K u o N i (tot den knaap.)
Zorg snppi, dat het vee zich niet verloopë.
i E p P ir
De bruine Lizel ten ik alm 't geluid.
A a

feu-

4

^ I L L E M T E L I / ^
K ü O N I.

Dan zijn zij

a

i l e ^at,

d i e we idt

het verfie.

R U O D I.

Wat hebt ge e e n fchoon geluid, dat klinkt regt vrolijk.
\V E R N i .

En fchoon is o o k zijn vee — 't is 't nwe Landsman?
K

u o

N

r.

'k Ben niet z o o rijk — het hoort mijn' Heer den Vrijheer
Van Atcinghuïzen, 't is mij toegeteld.
R U O D ï.

Wat ftaat die

koe de netCe halsband fchoon.
K

ü o N i.

Zij weet het o o k , dat zij de drift moet leiden,
Ontnam ik h a a r dien band, zij zou niet grazen.
R U 0 D I.

Wat fnapt gïf

daar f een onverftandig cüer —*
V? E R N I.

't Is ligt g e z e g d . Het dier heeft ook verftand;
Dat weten w i j , die wilde geiten jagen,
Die zttten l i s t i g , als zij grazen gaan,
Een voorhoede uit, die fpitst het oor, en waarfchuwt
Met hellen fchreeuvv, wanneer de jtger naakt.
RÜODI

Drijft gij n a a r

(tot den Herder.')

huis?
K u o N T.
h Gebergi' is afgeweid*
W E ÏL-»

T O O N E E L S P E L .

$

W E R N I.

' Wel t'huis dan, Herder!
K

u o N T.

't Zelfde wensen ik o;
Niet altijd keert men van uw' togten weder.
R Ü O D I,

Wat man komt ginds zoo haastig aangevlogen!
w E R N i.

Ik ken hem, 't is BAUMGARTEN van Alzellen.
KOENRAAO

BAUMGARTEN

(ademloos linnen fluivendeJ)

Om Gods wil Veerman! waar, waar is uw boot!
R

u o

D

r.

Na, nu, wat jaagt u zoo?
BAUMGARTEN.

Kom, maak flechts losl
Gij redt mij van den dood! kom, zet mij over!
V

K U O N I.

Wat deert u, Landsman?
W E R N I,

Wie vervolgt u dan?BAUMGARTËisT (pt ien Visfchet,')
Ach, haast u! zij zijn reeds mij op de hielen!
De ruiters van den Voogd vervolgen mij;
Ik ben een man des doods, als zij mij vatten.
R U O D I.

Waarom vervolgen u de ruiters, Vriend?
A 3

«irtnai
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W I L L E M

T E L L

S

B A ü M G A R T E N ,

Ach redt mij eerst, dan lla ik u te woord»
W E R N U

GJi zSjt met bloed bevlekt, wat is er gaande?
B A ü M G A R T E N .

Des Keizers Burgvoogd, die op Rosberg huisde ~—
K

Ja,

WOLFENSCHIESS!

u o

N

i.

laat hij u des vervolgen?

t

B A ü M G A R T E N .

Hij kan geen kwaad meer doen; 'k heb hem geveld*
ALLEN

(treden verfchrikt terug?)

God fta ons bij! wat hebt gij onderftaan?
B

A U M G A R T E N .

't Geen ieder vrijman in mijn plaats zou doen!
Pen fchender mijner eer en mijner VrouwHeb ik mi|n billijk huisrejt doen ge^oeles.
K

u o N i.

Heeft u de Burgvoogd in uwe eer getast?
B A ü M G A R T E N .

Dat hij zijn vuilen lust niet boeten kon,
Dat dank ik God, en 't fcherp van mijne bijl.
W E R. N I .

Hebt gij den kop hem met de Bijl gekloofH?
E U O N U

O Iaat ons alle? hoofen; gij liebt tijd,
Etf hij de boot van 't ftrand hseft los genaakt,
?•»

~» -

BAURI-

T O O N E E L S P E L .
BAUMGAR

7

TEN.

'k Had hout geveld in 't bt/sch, daar komt mijn Vrouw,
De doodsangst op 't gelaat, en vliegt me in de armen%
„De Burgvoogd" roept zij, „ligt bij ons in huis,
Hij gaf mij kst de badftoof te bereiden;
Toen heeft hij mij tot onbetaamlijkheid
Viirzogt, 'k ontfprong hem, om u optezoeken."
Dit hoorend', vloog ik op, zoo als ik was,
En heb hem met de bijl mijn dank betaald.
W E R N I*

Gij deed uw pligt, geen menscb. kan u misprijzen.
K u o N i.

Die Woestaard vond zijn loon! hij heeft liet lang9
Reepte al te lang verdiend aan Unter walden.
BAÜM&ARTËN.

De daad werd rugtbaar, ik word nagezet:
Terw'jl wij fpreken — God — verloopt de tijd —<*
QHet begint te donderend)
K

u o N i.

Kom, Veerman! fpoed u , red dea braven man,,
R ü o D r.
Neen*^ *t gaat «iet. üfee, een- vreeslljk onweer ts
In aantogt. Hij moet wachten.
B A U M G A R T E N ,

Ilell'ge God!
Dat kan ik niet, elk oogenblik is doodlijk —
A 4

KU-

8

W I L L E M
E u o Ni

T E L L,

(tot den vis/cher,)

Vaar af met God! den naasten moet men helpen,
Ons allen kan livtzelfie lot bejeegnen.
(Donder en wind verhiffcn zich.*)
R u o D r.
De ftorai breekt los, gij ziet het Meer gaat hoogs
Ik kan niet {turen tegen wind en golven.
BAUMGAKTEN

(ofnvat zijne kniën.)

Ach, help mij, viiend! God zal het u vergelden»
w E R. N i.

Het. geldt zijn leven, Veerman! weiger niet.
K

ü o N i.

Hij heeft een huisgezin: zijn vrouw en kind'ren —
(Het haalde dondei/lagen,)
R ü o D i.

Wat? ik heb ook een leven te verliezen,
*k Heb vrouw en kind als hij — Zie voor' u heen*
Hoe ginds de brnnding fchuimt, hoe 't water woelt
En kookt, en 't zand omhor.g werpt uit de diepte,
'k Zuu gaarn den braven man het leven radden,
Maar gij ziet zelf, het is niet mooglijk meer.
PAUMGARTEN

{nog op den kni'èn liggende,)

Zoo moet ik vallen in mijns vijands hand,
Terwijl mijn oog de wijkplaars kan bereiken!
Ligt hoort men daar den toon van mijne ftera:
Hier is de boot, die mij kon overvoeren,
pn ik lig hulpjoos, niemand biedt mij redding*

TOONEELSPEL.
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K U O N I.

Wie is liet, die daar komt?
w E R N i.

't Is TELL uk Btrrglen,

I E L L

(niet den hmtdboog.")

Wie is de man, die hier om hulpe fehreic!
K

u o N i.

Een huisman van Alzellen, die zijn eef
Gewroken heeft, en WOLFENSCHIESS geveld,
Bes Keizers Burgvoogd, die op Rosberg huisde De ruiters van den Voogd vervolgen hem,
Den fchipper fmeekt hij, dat hij overvaar,
Die vreest den zwaren florm, en wil niet varen,
R tf O D ï .

Daar ziet gij TELL, die voert den Ileltn-ftok ook,
Hij mofte zegmn, of ik varen kan.
Qlevige donder(lagen , het Meer bruht en fchuimt.)
K U O N I.

Zou ik mij in den muil der helle ftorten?
Dat waagt gewis geen weibedachtzaam mensdu

De brave man denkt aan zich zelven 't laatst!
Vertrouw op God, en red, die redding fmeekt.
R

u o D i.

h Valt ligt van 't veilig ftrand zoo iets te raden:
ijler is de boot, daar 't Meer! beproef het zelf!
A 5

TELL.

>

W I L L E M

T E L L,

T E L L.

Het Meer kan zich ontfermen, maar geen Landvoogd^
Beproef het, Veerman!
HERDERS

611

JAGERS.

Red hem, red hem, red heml
tr o D i.

R

Al was 't mijn broeder of mijn eigen kind,
Het kan niet zijn. 't Is juist van daag Sint Siinon»
Dan raast het Meer, hec vordert dan zijn offer.
T E L L.

Geen tjdle woorden kunnen hier iets baten:
De tijd is kort, hulp moet den man geworden»
Spreek, Veerman, wilt gij varen?
R.

u o D i.
Neen! ik nier„

T E ï. L.

Wel aan.> in Gods naam dan! geef hier de boot»
Ik wil 't beproeven met mijn zwakke krachten.
K

u o N i.

Hal brave TELL!
W E R N I.

Dat voegt den vromen Zwitfert
BAUMGARTEN.
d

Mijn redder zijt gij en mijn Engel,

TELL!

TELL.

Ik red u wel uit handen van den Landvoogd a
Uit ftorragevaren moet een ander redden.

^
Maar

TOONEELSPEL.

xt

Maar beter is 't, te vallen in Gods hand
Dan in der r^enfcheni
(tot den Herder.')
Landsmin, wil mij i Vrouw
Vertroosten, als iets menschlijfe mij bejegent*
I Ï heb gedaan, wat ik niet laten mogt.
(Hij [pi ingt in dt boot.)
EU oNI (tot den visflher.)
Gij zijt in 't varen uitgeleerd. Wat TELL
Durft onderftaan, dat dnrfdet gij niet wagen?
R

u o D i.

Wel beetren wijken gaarne voor dien TELL;
Gij vindt zijn weerga niet in 't gansch gebergte.
WEE.NI

(is op de rots geklommen.')

Hij ftoot reeds af. God help u» brave zwemmer!
Zie/hoe het vaafMg op" de golven danst !
K u o N i (aan den oever.)
De vloed flaat over 't fclrip; ik zie 't niet meer.
Doch neen, 't vertoont zich weder. Onvermoeid
Werkt zich de wakk're Huurman door de branding.
s E P P i.

Daar zijr^des Landvoogds ruiters: hoe zij jagen!
K

ü o

N

I.

Bij God! zij zijn 't! geen oogwenk fchoot hetn over.
(Ecm troep ruiters van LANDENBLRG.)
EERSTE

RUITER.

Den moorder eisch ik op door u geborgen.
ÏWEE-

5

W I L L E M
TWEEDE

T E L L j
RUITER.

Dit lieen is hij gevlugt, gij redt hem nier.
KÜONI

en

RuoDr.

Wieii zoekt gij, mannen ?
EERSTE

RUITER

(de boot ontdekkende*')

Ha! wat Duivel zie ik!
w E R N i (van de rots.)
Zoekt gij den man in gindfche boot? — Rijdt toe?
Als gij fnel doordraait, haalt gij ligt hem in.
T W E E D E .

Vervloekt!

ïiij is 't ontvlugt.
E E R S T E *

(Tot de Herders en den Vhfcher.)
Gij hielpt hem voort*
De ftraf ontgaat gij niet. — Verfirooit de kudden!
Geen hut blijve overeind, brandt alles af!
(Zij [nellen Voort**)
s E p p i (ftuift hen na.)
O mijne lamm'ren!
KÜONI

(volgt hem.)
Hemel! mijne kudden!

w E R N i.

Die woestaards!
RÜODI

(de handen wringende.*)

Ach, zie neer ontfermend God!
Van waar zal eens dit land een redder komen?
(Hij volgt de anderen.')

TWEE-

TOONEELSPEL*
T W E E D E

m

T O O N E E L .

Te Stein in Schwijtz. Een Lindehom voor STAUFFACIIERS huis aan den Landweg, naast eene brug.
WERKER

STAÜFFACHER,

PFEIFFER

VAN

LUCERN

Q'reden op met elkander fpi ekcnde.")
P F E I F F E R .

Heer STAUFFACÏIER ! zoo als ik ftraks u zeïde,
U binde nooit een eed aan Oostenrijk,
Als gij 't vermijden kunt. B"n/'t Rijk getrouw
God helpe de oude vi jhei.t u bewaren I
QHij drukt hem hartelijk de hand,, en wil gaan.}
STAÜFFACHER.

Ei blijf toch, tot mijn' huisvrouw komt — gij z?jt
M ja gast te Scïtwljtz; ik de Uwe te Lucern.
P F E I F F E R .

Heb dank! 'k moet Ved n nng te G«'ifau zijn.
— Wat gij ooit moeiüjks moogi re lijden b'bbeiï
Van uwer Voogden fchranpmcht en geweld,
Verdraag bet met geduld I 't kan ras verkeeren;
Een and're Keizer kan aan 't Rijk geraken,
Heeft Oostenrijk u ééns, het heeft u voor tïitijK
(ffij vertrekt» 1s¥ittFFACtiES. zet zich zwaarmoedig op
eene bank onder den Lindeboom* Zoo vindt hem
GEERTRum zijne VrouW, die hem nadert, en hem
een tijdlang zwijgend aanziet,}
GEERTRUID.

Zoo ftll, mijn Vriend! ik ken u naauwlijks meer.
Reeds dagen lang zie ik het zwijgend aan»
Ho©

I

W I L L E M

T E L L,

Hoe droeve nevels u het oug verduisteren;
Een ftille kommer drukt u op liet hart.
E i , zeg mij, wat u kwelt; ik ben uw' vrouw,
Ik vorder mijne helft van uwe zorgen.
(STA v vi'ACIIER reikt haar de hand> en zwfjgt.')
Wat kan de reden zijn van uw verdriet?
Gezegend is uw vlijt, uw heilftaat bloeit;
Vol zijn uw" fcliurwi, en uw' ruoderduften,
Met al uw' paarden, glad en weldoorvoed,
Zijn van 'c gebergt' gelukkig weergekeerd,
Om in uw' ruime fiallen te overwint'ren.
•— D.iar (laat uw huis, een riddergoed gelijk;
't Is nieuw vrn deugdzaam hout met vlijt getimmerd,
En naar de kunst geheel in één gevoegd;
Door ruime venfters lacht de dag ons toe,
Met bonte w.ipenfchïlden prijkt de muur
En wijze fpreukjn, die den wandelaar
Doen toeven, om haar inhoud te bewond'rcn.
STAUFFACIIER.

Het huis (laat hecht getimmerd en gevoegd,
Maar ach — de grond is zwak, waarop wij bouwden!
G E E R T R U I D.

Mijn WERKER zeg mij, hoe verfuiat gij dit?
STAUFFACIIER.

'k Zat onlangs, zoo als nu, bij dezen boom,
Het reeds volbragte vrol'jk oveidcnkend;
Daar kwam van Knssnncht, zijnen burg, de Voogd,
Van wachten digt omfluwd, voorbij gereden.
Hij tot ft, en Haart verwonderd op mijn huis:
Fluks fpiing ik overeind, en treed eerbiedig,
2 c o als 't behoort, den Ridder te gemoet,
Die

T
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Die in dit land des Keizers hooge raagt
Vertegenwoordigt. „Wien behooit dit huis?"
Zoo vroeg bij listig, want hij wist het wel;
Maar ik bedwong mijn drift, en fprak hem toe:
„ D i t huis, heer Voogd, behoort mijn heer den Keizer,
En u , en ook mijn leven" •— toen hernam hij:
„ Ik ben Regent van 't land in 's Keizers plaats.
Ik wil niet dat de boer zich huizen bouwe
Naar eig'ne willekeur, en leve vrij,
Als of hij heer in 't land was en gebieder.
9
k Heb vast befloten, u dat afteleren." —
Met deze woorden, trots mij toegevoegd,
Reed hij daar heen, en liet mij gansch verflagen,
Want ééns \olbrengt hij, wat hij dreigend fprak.
G E E R T R U I D.

M j n waarde Heer e© ©ÊÉrtvrtendl mag uw* Vrouw}
Een openhartig woord zich onderwinden?
Des ed'len IBERGS dochter noem ik mij,
Des rijp ervaarnen mans. Wij zusters zaten
Eens in een' winter nacht de wol te fpinnen,
Toen b ; j mijn' vader zich 's volks Opperhoofden
Verzamelden, de Perkamenten lazen
Der oude Keizers, en 't belang des Lands
In onderling gefprek behandelden.
Opmerkzaam hoorde ik daur, in kloeke taal,
Wat braven wemfcheff, *#at de fd&rtntfte denkt,
En (lil heb ik ' t in 't harte weggelegd.
Zoo hoor dan nu, en merk op mijne rede,
Want wat u kwelde, zie, dat wist ik lang.
•— De Landvoogd is u nijdig, zoekt uw' val;
Uw werk toch is het, dat de Zwitfer zich
Aan 't nieuwe Vorsten huis niet onderwerpt,
Maar

;
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Maar 't Ri]k getrouw bl.j.'c naar der vad'rcii wijs*
Zegf WERNER, Js 't niet zoo? ontveins het met*
STAUFÏACUER.

Zoo is ' t ; dat is de wrok, dien GEILER voedt»
G E E R 'f R U I D.

Gij zift hem in den Weg; want hij misgunt u ,
Bat gij op eig'nen erf als vrij in mi woont —
Hij h.'eft geen erf. Van \ Rijken v n den Keizer
Hebt gij dit huis in leen, gij moogt liet toorcen,
Gelijk de Rijksvorst zijne landen toont;
Wa.it bovn u eritent gij geenen heer,
Da»» Hechts den eerden in de Christenheid, —»
Hij is een jonger zoon van zijn gefladht,
Niets noemt hij "t zijne dan zijn ridieimantel:
Van daar ziet hij 't geluk des braven mans
Met helfchen nijd en fchele bukken aan»
U heeft hij lang den ondergang gezworen —
Nog ftan gij ongedeerd — zegi wilt gij wichten*
Tot dat zijn booze lust zich aan u koelt?
De wakk're man voorkomt, wat hem bedreigt.
S t A U Ï Ï F A CT1ER.

Wat kan ik doen, wat uitkomst in die/.' n - o l l
GEERTRUÏD

{nader treJeade.~)

Hoor mijnen raad. Gij weet, hoe in dit land»
Al wat regtfehapen heet, zich over GESSLERS
Vermetelheid en fchraapzucht lang beklaagt.
En 't lijdt geen twijfel, of men is ook ginds,
In Unterwaldeo en in 't land van ü r i ,
Den zwaren druk en 't harde dwangjk moede *-#
Want zoo als OCSSLEB. hier, ZOQ draagt zich daas

T O O N E E L S P E U

if

Aan de overzij de woeste LANDENBERG —
Geen* visfcliers boot komt immer tot ons over,
Die niet een nieuw geweld, een nieuw bewijs
Van *s Landvoogds onderdrukking ons verkondigt.
Des, dunkt mij, moesten eenïgen van u*
Die wel gezind zijn, ftil te rade gaan»
En overleggen § hoe men best van 't juk
Zich vrijde; Gods hulp zult gij niet vrucht'loos wachten* §
Hij zal de goede zaak genadig zijn —
Hebt gij in Uri niet een gastvriend, fpreek*
Dien gij uw harte leed ffloogt openbaren?
S T A U F F ACHER.

O ja, veel brave mannen ken ik daarl
En bovendien een aantal Edellieden,
Die ik vertrouwen kan al wat ik denk.
(Opftaande.')
Vrouw, wat gevaarlijke gedachrenftorm
Wekt ge in mijn ftille borst door uwe taalt
Het diepst van mijn gemoed legt gij mij bloot*
En wat uw man nog naauwlijks durfde denken,
Dat fpreekt gij uit, ligtzihnig, onbedacht.
— Hebt ge ook berekend, wat gij thans mij raadt f
De wilde tweedragt met het zwaardgekletter
Lokt gij vermetel naar dit vreedzaam dal —
Wij zouden *t wagen, wij, de zwakke fierder^
Te kampen met de Heeren dezer aard'!
Dat is heE Üecbts, waarop zij gretig wachteöj
Om tegen ons en 't onze lostelaten
De wilde horden hunner Oorlogsmagt;
Die ftraks den voet ons op den nêk zou zetten*
En onder fchtjn van billijke kastijding
De aloude vrijheids brieven zou verfcheuren»

8
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Ook gij^zljt Mitortet), die de bijl kunt zwaaijen,
O twijfel niet, wie moed heeft, dien helpt GodS
S T A U F F ACH KR,

Ach, Viouw! de krijg is een veifcbriklijk ondier,
Hij velt verwoed den Herder met zijn' kudde,
%

G E E R T R U I D.

Men moet zich troosten, wat van boven komt;
Geen edel hart kan ongelijk verdragen.
STAUFFACHER.

Dit nieuwgebouwde huis is thans uw lust:
Het zal door 't Öorlogsvuur in asch verkeeren»
G E E R T R U I D.

Voelde ik mijn hrrt geboeid aan tijd'lijk goed,
Ik zou met eigen hand dien biand ontlteken.
STAUFFACHER.
Verdoolde, gij gehoon: aan menschlijkheid{ v
De krijg ipaart, zelfs den teed'sen zuig'ling niet,
G E E R T R U I D,

De onfcluik'ige vindt fteeds een vriend in God!
1
— Zie vuor u , WERNER, zie niet achteiwaarts.
STAUFFACHER.
Wij Mannen kunnen dapper vechtend fterven;
Maar, Vrouwen! welk een lot zal 't uwe zijn?
G E E R T R U I D,

Den zwakften zelfs blijft fteeds een uitweg open;
Één fpron§ van deze brug, $m ben ik vrij.
STAüF.

T O O N E E L S P E L .

r

s T A u r r A c i i E R (haar in de armen vallende")
Die zulk een hart aan zijnen boezem drukt,

,

Kan moedig voor zijn hsard- en, eufflei vechten j
ÏIij vreest den Keizer, of zijn' ktijgsnpgt niet ~~
'k Vaar onverwijld naar 't JaaJ VftU üri <?ver$
Een gsstvriend heb ik daar» lieer WOÜTJSR rug&x»
Die over deze. t'jdeq denkt ais ik.
Ook vind ik. daar den ed'len Baanderheer
Van Attinghuis -— hoewel van hoogen ftam,
"Mint hij het volk, en eert de aloude zeden.
Met beiden pleeg ik raad, en overleg,
ijöö wij 's iands vijand moedig weerftand. b Wflftw«r- - Vaarwel - en ben ik ver, wil gij, mijn' Vrouw!
Met kloeken zin het huisbeftuur dan voeren —
Iïeni, die Gods huis in bedevaart bezoekt,
Of vromen Monnik, die voor 't Klooster zamelt,
beveel ïk aan uw? zoïg? opi*«4 hfn mild.
STAUFFACHERS huis verbergt zich niet. Het ftaat^
Digt aan den landweg; 't is een gastvrij dak
Voor alle wandelaars, die herwaarts komen.
(Terwijl zij zich naar den achtergrond begeven»
treedt

WILLEM TELL

met BAUMGARTEN voor tf
J

het tooncel.')
ï E L fc (Ut BAUMGlftTEN.)

I

Mij tiebt gij thans, mijn Vriend, niet lange!'noodtg^
Gabaar het gjöd&he huis, daar woont STAÜFFACHER.»
Een toeverlaat en vader der bedrukten.
— Maar zie, daar is hij- zelf — kom volg rtij Hechts.
(Terwijl zij tot hem gaan, verdndert het toomel*)

B3

mt.

aö

W I L L E M
D E R D E

T É L Ë i

T O O N E E L.

Open plaats bij Akorf. öp eene hoogte op den achter-^
grond wordt aan eene vesting gebouwd. Het werk is reeds
zoo ver gevorderd, dat de vorm van het geheel zigtbaar is»
De achterzijde is voltooid, aan de voorzijde wordt nog ge~
arbeid. Men ziet de fieigers opgerigt, waar langs het werk"
Volk op en neder klimt. Boven op het dak hangt de Leijetzdekker. Alles U in beweging en drok aan het werk,
OPZIGTERj

ÏWET2ELAARSB AAS,

METZELAARS

EN

OPPERLIEDEN.

D E Ö P Z I G T E R O ^ 'jft MM %ijn fl#f de arbeiders voort.y
Het fchoften duurt te lang. Komt! voert de fteenen»
Voert kalk en water Unï zoo kan de Voogd,
Wanneer hij komt, het werk gevorderd zien —
Fris aan den arbeid - Zie, dat kruipt als flakken.
(Tot twee OppetHeden, die fteenen aandragen.*)
Is dat geladen? Laadt een dubbel-tal!
Dagdieven zijt gij, die uw' Heer befteelt!
EERSTE

METSELAAR.

Het is toch hard, dat Wij met eigen hand
Voor 't Slot, dat ons bedwingt, de fteenen dragen!
DE O P Z I G T E R .

Wat mompelt gij? gij zijt een bende fcbelmen ;
Gij deugt tot niets, dan om het vee te melken,
En op de bergen wendoos rond te zwerven.

EEN OUD MAN. (gaat zitten)
Ik kan niet meer,
DE O P Z I G T E R (grijpt hem bij de kraag,")
Fris aan den arbeid, Oude!

T O O N E E L SP E L
EERSTE

ai

METSELAAR.

H^bt gij dan geen gevoel, zijt gij geen roensch,
D»t gij den grijze, die naauw voort kan, drijfp
Tot harden Heerendienst?
METSELAARSBAA6 en METSELAARS.

Pat fchreit ten Hemeü
O P Z I G T E R.

Doet gij wat u betaamt, ik doe mijn pligt,
TWEEDE

METSELAAR.

Mijnheer, hoe zal men eens de vesting noemen ,
Die men hier bouwt?
O P Z I G T E R.

Dwing-Uri zal zij heeten,
Want zie, die is het Jük, 'dat U bedwingt,
METSELAARS.

Dwing-Uri!
OPZIGTER.

Nu, wat Haat gij daar en Iagcht ?
TWEEDE

METSELAAR.

En met dat huisje èUt wilt ge Uri dwingen?
ÉfctsTE

MttSElSAAR.

Ik vrees, gij zoudt van deze Mollenhoopen
Een aantal noodig hebben, eer ge een berg,
Als een der kleinften in dit land, zaagt rijzen!
(De Opzigter gaat naar den achtergrond')
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W Ï L ' L Ï M

T E L C,

- M E T S E L A A R S B A AS.

Den* hamer werp ik in het diepst van 't Meer,
Die mij gediend heeft bij dit vloekgebouw.
T E L L en STAurFACiiER. treden op,
STAUrrACIIER.
I

Acb, had ik nooit geleefd, om dit te zien.
T E L L .

\ Is hier niet goed te zijn. Kom gaan wij verder»
SÏAUJ?]?ACHER,

Ben ik in Uri hier, in 't land der vrijheid?
METSËLAARSBAAS.

Den kelder, Heer! dien had gij moeten zien,
In gindfchen toren; hij, die daarin woont,
Hoort nooit, geloof mij vrij, den haan weer kraaijeüt
SCAlWaFACEEïU

O God!

„

t

M E T S E L AAR&BAAS,

Zie deze binten aan, zie deze balken5
Zij flaan gebouwd als voor eene Eeuwigheid!
T E L L .

Wat handen bouwden kan de hand verbreken.
(naar de bergen wijzende.')
Dat huis der vrijheid heeft ons God gegrond,
(Men hoort een" trommel roeren, er komen mannen,
die een' hoed op een' ft aak dragen, hen volgt
een omroeper: vrouwen en kinderen loopen ver*
K
ward door een.)

T O O N E E L S P E L,
EERSTE

23

METSELAAR.

Wat v9f die trqmmel daar beduidt?
M E T S E L AARSjBAAS, ^

* ^Waaïtoa
Die Vasteaavondsoptogt met éïm hoed?
. £> M % Q.S J? E m

Uit naam <tès Keizers! boort!
* METSELA

ARS.

Stil*, laat ons hooren!
«*,

OMROEPER.

>

Gij volk van Uri! ziet gij dezen hued?
Straks wordt hij op een' flank ten toon. gefield,
Midden in Altosf op een open plaats:
En Teder hoore thans des Landvoogds wil.
Dien hoed worde eèr bewegen als,/ bioa 2elv',
Map zal hem groeten #et he| houfd ojitl?loot,
^
En met gebogen knie — dit zal den Keizer
Een fchtildig blijk van onderwerping ziin.
Hij, die 't gebod oizinnig durft veiachten,
Vetliest zijn lijf en goed.
(Jiet volk lacht $verlp;dt de trommef wordt g#
roerdt zij gaan verder,')
EERSTE

METSELAAR.

^

,

»
Daar heeft de Voogd
Dan weer iets 'ongehoorde foor ons verzonnen!
Wij, kfttipend 1n het ftof, een hoed Vereeren!
Nog nooit vernamen wij iets dergelijks,
METSEL AARSBAAS,

Wij onze kniën buigen voor een hoed!
Gewis bij fpot mee welgezinde lieden.
E 4

^%
EER*

\

S4

W I L L E M
EERSTE

T E L

t,,

METSELAAR.

£00 't nog des Keizers kroon was! maar feet i%
De hoed van Oostenrijk; ik ken hem w e l ,
Ik zag hem boven 't vorstelijk gefïoelt,
Waar elke Leenman zijnen Leenheer huldigt*
METSELAARSBAAS.

De hoed van Oostenrijk! weest op uw hoede»
Het is een ftrik, om ons en 't land te vangen I
M E T S E L A A R S .

Geen eerlijk man zal ook dien fmaad gedoogen,
METSELAARSBAAS»

Komt plegen wij met onze Vrienden raad,
(Zij verwijderen &ich?)
TELL

(jtOt

S TA U F F AC H E R - " )

Gij weet nu wat ons toefc

Vaarwel Heer

WERNEB.1

STAÜFFACHER.

Waar wilt gij heel? Ach, gt zoö n% van

Men

T E L L .

Vaarwel! Mij roept mijn' Vrouw en kroost naar hufst
STAUFFA CHER,

Mijn hart is vol, het wil zich mededeelen»
T E L L .

Het volle hart ontlast zich niet door woorden^
STAÜFFACHER.

Maar woorden kunnen ons tot daden brengen*
T E L L ,

Geen daad blijft over dan geduld en zwijgen^
STAUT'

T O Q N E E L S P E L *
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STAUFF ACHER.

Wie kan verdragen wat onlijdMjk ïs?
T E L L.

Nooit ziet men ftrenge Meesters lang fe^êreti.
— Ais zich de wind verheft uit zijne h>kjn,
Sluscht men de vuren uit; dan zoekt de Schippep
Een veil'ge "haven, en de zwaarfte ftorm
Strijkt over de aarde zonder leed te doen.
Een ieder leve ftil', en hoü zich t'huis;
Want vrede gunt men hem, die vreedzaam is,
STAUFFACHER*

Gij dwaalt.
T E L L,

De (lang bijt nimmer ongetergd.
2ij zullen *t eindelijk wel moede worden,
Als zich het land maar ftil en rustig houdt,
SÏAüFPAÖHER.

Wij konden veel, wanneer wij éénig wren,
T E L L,

J3ij fchïpbreuk helpt mijn eigen arm mij *t besi,
STAUFFACHER.

6ïj t t a t zöo koel het Vaderland verlaten?
T

« L L.

Men lêkent Hechts op eigen krachten zekett
STAUFFACHER.

gen naauw verbond kan zwakken magtig maken,
T

E L L.

$caat hij alken, dan is de fterke 't fterkst»
$ 5

ifiurr*

r6

WILLEM

T R L L,

JTAUFBACUER:.
2oo mag de goede /.<ak ot> u niet reekneu,
Wanneer de n >od ons dwingt toe tegenwecr?

w

;

T E h T, {geeft hem de hand.}
TELL durft een Lam uit 's nfgronds kaken redden»
Eii zou hij dan zijn' Vrienden zich onttrekken?
Maar wat g.j doet, 'k blijf buiien uwen raad.
Ik kan niit langzaam wikken of bereekuen;
Heb: gij mij nooclig tot een' floqte daad,
Dan ruep mij o p , gij zult mij vaardig viuden.
(Zij vertrekken langs verfchittende wegen*
Er ontftaat eensklaps e ene epjehudding
bij de fteigers.')
METSELAARSBAAS

(joefchietende).

Wat is er gaans, wat drijft het volk bijeen?
E E N M E T S E L A A R (komt buiten en roept')
De LeijettHitówr is «wart k 4afe gêdojWf ,* * v«k 4»^
B E R T U A (Jtdft binnen met Gevolg,^
Is hij verplctêerd? Redt hem, redt hem, helpt,
'
Zoo hulp nog mooglijk is — ziet, hier is goud —
QZj werpt hare jmveelcn onder het volk.y
j

METSELAAR SB AAS.

Ga met IJW, ,goud — Met goud doet ge_ alles af:
Hebt ge eerst den vader van zijn kind gefcheurd,
Den man van zijne vrouw, en eind'loos jammer
In 't fttfd gebragt» dan Itrooit gij goud-foif troost -*«
Wij leefden vrolijk eot, gij herwaarts kwaamt,
Gij hebt vjemvijfliög^ bij ons iageleld.
BER-

• T O O N E E L S P È L .
B Ë R T H A (tot den Opziener > die terugkomt,')
Hij leeft'
(De Opzjener fchudt het hoofd)
.Onzalig Slot, met vloek gebouwd,
Gij wordt door vloek en wanhoop eertó bewoond"!
$

I E H D E

T O O N E E L .

* (De woning van W O U T E R

FORST.)

WOUTER FURST 6 tl ARNOLD Vi N MELCHTHAt]

treden te gelijk op van verfchillende zijden»
MELCHTHAL.

Heer WOUTER FURST !
|

F U R S T .

Blijf waar gij zijr.

Als men ons eens verraste!
Het is hier vol verfpieders.

MCLCHTIIAL.

Spreek, Vriend! Brengt gij mij niets uit Unterwalden?
Niets van mijn' Vader? 't Is niet uittehoudeu,
Als een gevang'ne werkloos hier te liggen.
Wat*héb ik dan zoo fchendig onderftaan,
Dat ik als moordenaar mij dus «rbe-tg ? 4 * „ „ » * >
Den ofibefchofte, die fyeftond, /nijne osfen,
Het fchoonfte paar, nü tftt den ploeg te fpannen,
^pf ^
^ %og&%
drijven,
Efl ^
fi-r
Heb ik den* vinger met mijn Itaf verplet.
i

F U R S T ,

Gij waart te driftig, 't Was des Landvoogds bode,
4
Hij was gezonden door «we Overheid.

rt

flfg

W I L L E M

T

E

L

Lf

Gij hadt de ftraf..verdiend; het was uw pllgt,
Hoe zwaar zij was, haar zwijgend te onJergaan,
M E L C H T H A L .

Ondraag'lijk was het bits en tergend woord
Des onbefchaamden: , Als de boer zijn brood
„Wil eten, dat hij zelf de ploegfchaar trekke!"
Diep griefde't mij, den deugeniet mijn* osfen,
Die fchoone dieren, ftout te zien ontfpannen ;
Zij brulden luid, als hadden zij gevoel
Von 't fcbendig fiuk, en flieten met de hoornen;
Toen zwol mij 't hart van onbedwiagbren toorn 9
Mij zelv' geen meester meer, floeg ik den bode,
F tf R S T.

Ach naauw bedwingen wij ons eigen hart,
Hoe zal de drifc der jeugd zich dan betoomenS
MELCII

THAL.

'k "Beklaag mijn' armen Vader — de oude man
ïs hulpbehoevend , en zijn zoon is ver.
Hij loopt den 'Voogd in 't oog, om dat hij fteeekt
Voor vrijheid en voor 't regt geftreden heeft.
Zij zullen vast zijn grijsheid niet ontzien:
En wie, wie zal voor 't onregt hem befchutten?
— Mij dreige wat het z i j , ik moet hem zien,
F U R" S T.

Bedwing uw drift als man, en wacht geduldig,
Tot dat wij iets uit Unterwalden hooren.
— Danr wordt geklopt, vertrek — Een bode ligt
Des Landvoogds — Ga van hier — Gij zijt in Urf
Niet veilig voor de wraak van LANDEKBERGJ
Want onze Voogden reiken zich de handen.
ME L C

T Ö O N E E L S P E L i

öp"

MELCHTHAL.

Ach! volgden wij hun voorbeeld •—
F Ü R S T.

Ga, mijn Vriend!
Ik zal u roepen, all 't hief veilig is.
(MELCHTHAL verwijdert zich,')
Beklagenswaardige! ik vrees, u toeft
Meer dan mijn mond o zeggen durft. — Wie klopt?
Wordt flechts de deur geroerd, dan ducht ik onheil*
Verraad en argwaan loeren allerweeg;
*Tot binnen in de huizen dringen zich
De boden des gewelds; haast korüt de tijd",
Dat wij ook hier aan Hot en grendel denken.
(Htj dost open en treedt vetfchrikt terug, daar htj
WERNER STAUFFACHER VOQr zich Ziet.)
Wat

zie

ik!

Gij,

Heer WERKER! nu, bij

God!

Gij zijt me een waarde gast — Geen beter man
Is over mijnen drempel nog getreden.
Zijt welkom, driewerf welkom in miin huis!
Wat voert u herwaarts ht i en? Wat zoekt ge in Uri?
S T A U F F A C H E R (hem de hand reikende.')
De aloude tijden } en de aloude Schwijtz.
F ü R S T.

Die brengt gïj met tf üfeH# Éiffi brave "Vriend!
Uw aanblik doet mij goed f verwhïft wij 't ltarte*
*— Kom* zet u , WERKER — ik verlang te booren,
Hoe gij vrouw GÉCRTRÜÏÖ, rijkbegaafde dochter
Van wijzen IBERG, bij *t vertrek verliet.
Van alle wandelaars uit het Duitfche land,
Die over Meinraadszell Itaaljes bodem
Bezoeken, zegent elk uw gastvrij dak —
jSïaar
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Maar komt gij nu regtftreeks van Fluelen hier,
En Iiïeldc gij onder weg 11 nergens op,
Eer zich uw voet op mijnen drempel zette?
STAUTFACHER

(zet

^

Ztck.)

'k Heb iets gezien, iets vreemds, iets onheH/pdJend£$
Een werk dat ied'ren brave fidifren doet.
v f R s T.

Daar zaagt gij heel ons leed met e'éneu blik.
STAüFFACHER.

In Uri is nog nooic zoo iets gezien —
Bij menfchen heugen was geen Dwangflot hier 5
Geen woning was gefloten, dan het graf.
F

•-

u R s T.

Ja 't is een graf der vrijheid, anders niet!
ST AU FF AC H E R ,

Heer WOTOÈR. ~-frtMsT> Ik WH u itïets verhelen t
\ % géén*fifóttwsgterïgheld»aiefc*inïj thinS drijft, m **
Mij kwellen bange zofgeq.,*— *k. liet te huis
"Verdrukking < achter, druk ontmoet ik bier;
Want onverdraaglijk is der Voogden trots,
En nog is aan ons leed geen eind te zien.
Reeds federt eeuwen was do Zwitfer vrij,
*
Wijt zijn gewoon, dst men ons goed bejegent;
J
Zoo Jets is nooit voorheen in ' t Ijpd beleefd»
*
Zoo IfDg §w Herder weidde op deze bergen,
X
F

ü

R

s T.

Ja, zonder voorbeeld is hun overmoed!
Ook de edjfi JEJeer van ATTiMGHyizEN zelf,

Die

T O O N E E L S P E L .

ir

Die, buOg bejaard, den onden tijd nog zag,
Zegt, dat bet leed niet langer h te dragen,
STAUFFACHER.

Ook ginds in Ursterwilden beeft men 't kwaad,
En bloedig wreefct fflèto» zïel -*,- dtat Ktizers Voogd,
Die WOLFEN3CHIE3, die op den Rosberg huisde,
Stsk n?ar verbod*oe vrucht ziV handen u k ;
BAÜ\IGA»IT£NS Vrouw zogt hij met geile diift
Haar eet te ontrooven; z j .>ntfgrun$ den fchfinder.
En met de bijl heeft hem haar man gevelcj.
F TJ

R

s

T.

Streng maar regtvaardig is het oordeel Gods!
— B.'UMGARTCN yegt gij? Een reg fchapen man!
ïk hoop, hij is gered en wel geborgen?
STAüFFACHÏ*.

"

Uw Sckomzooa fo&gpt iwm, ©yen. 't, Meer gered;
Bij mi] te Stein h< ud ik hem ftil verborgen >-+
— Nog grmve j\er ftuk is d<*zer 0->g n
Op Sürae 's crond gepVpgd, en ir 3 verhaald.
Den brave bloedt het hart, wanneer hij 't hoort.
ruRSt

Qnet dnft.)

Spreek o p , wat is ' t ?

*4

.,*
* '*% \B0Ayi,
waar de weg
Zich wendt bij Kerns7 woont een regtlchape| man,
Die wel bekend i s , HENDRIK VAN nrR HALDEN,
Zijn flem geldt veel, wasr 't volk vergaderd 13.
1
F U R S T.

Ik ken Um zeg, Wat i^rlretn overkomen?
JTTAÜF-

STAUFFACHER.

Zijn Zoon werd zwaar geboet doof LANDENBERG» Otn een gering vergrijp: hem werden de osfen,
Zijn fehoonde paar, van voor den ploeg ontfpanneö*
F u R s T (hevig ontroerd.)
Maar Hu de Vader *- zeg, hoe ging liet hem?
STAUFFACHER.

Deïl Vader laat de Voogd ftraks voor zich flepen*
Hij zal op (taanden voet zijn' Zoon hem lev'ren;
E'i als daarop de man naar waarheid zweert,
Dat hij den vlugt'ling hem niet lev'ren kan,
Laat LArtDENBERö zijn beulen binnen komen —
FÜRST (fpringt op, en wil hem ter zijde voeren.'}
Ach ftil, niets meer!
STAUFFACHER

(met verheffing van fiem,')

„Is mij de Zoon ontgaan,
*ü heb fk toef*"— Laat he» ter éarde werpen»"
Eiï 't fpftfe Haai hem iti zift!' oogen bófeft -*** ' *
f ü R S T ,

Barmhartig God!
MELCHTHAL

(binnen ftuivendej)

Wat, in zijn' oogen, zegt gif!
STAUFFACHER (verfchrikt tot FURST.)

Wie is die jong'Iing?
MELCfiTHAL (grijpt hem aan metftuiptrekkendewoede.*)
In zijn' oogen? Spreekt

t O O N E E L S 1? E ^

||

F u n. s T.

JBelriagens waardige!
STAUFFAdlIER*
Zeg,

FURST, wie

is 't?

(FURsf geeft &eé éën teeken.)
Ach 't is zijn Zoon?

Regtvaardig God!

MÈLGIITIIAL,

En ik
Moest verre zijn! — In beide de oogen 't ftaal?
F U R. S T.

Bedwing uw' drift, verdraag het als een man.
M E L C II T IIA L.

Blind, ora mijn fchuld t ach, om mijne euveldaad!
— Blind zegt gij ? Waarlijk blind aan beide de oogen!

Zoo als ik zeg. 't Gezigt is hem benomen,
iNlooic zal hij 't licht der zonne weder zien*
F U R. s T.

Ach fpaar zijn fmart!
«LCttTtfAt*

*

-Ttfdofr toötfcbt Wederzien!

'

{Hij driikt ie %afii vóór Stiftte dogen, en &Pijgt*
Daarop wendt hij &ich Van den eenen tot den aff<
deren, en /preekt op zachlent door zijne tranen
gedempèen toont')
Ach! 't is een ed'le gave Van den Hemel
Het licht der oogen — alle wezens leven

c

fm ,

W I L L E

M

T E h
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Van licht, en baden zich in zijnen gloed •—
Ook zelfs de plant keert vrolijk zich naar 't licht.
En hij moet zitten in den donk'ren nacht,
Den eeuwig donk'reu — hem verkwikt niet meer
Het mnlfche groen der weiden, 't blanuw der lucht,
Der bloemen zachte vsrf; 'c is alles Juister —
De dood niets — maar leven zonder zien,
Dat is verfchrikk'lijk — Ach! wat ziet gij mij
Zoo jamm'rend met bedroefde blikken aan ?
Mijne oogeu zijn gezond — maar geen van beiden
Mag ik, helaas» mijn' blinden vader geven;
Niet édnen druppel uit de zee van licht,
Die hel en fchitt'rend m;j in de oogen dringt.
STAÜFFACIIER,

Helaas! ik moet uw droefheid no» vergrooten.
Gij weet nog alles niet — hij mist nog meer»
Want al, wat hij bezat, is hem ontnomen %
Niets heeft men hem gelaten dan zijn ftaf,
Om naakt en blind van huis tot huis te wanu'ien»
JMELCI1TIIAL.

Niets dan zijn fiaf den flekeblinden grijze!
Die alles mist, en ook het licht der zonne,
Een goed aan arm en rijk gemeen — N u fpreke
Mij niemand nuer van blijven, van verbergen!
Wat was ik tuch een laffe bloodaard, fUeï!
Dat ik Hechts dacht aan eigen veiligheid,
En aan de zijne niet — Uw waardig hoofd
Liet ik ten onderpand in 's Dwing'lands magt!
Wijk laiïd vooiv.org, wijk — ik denk voortaan
Aan weervergelding Hechts •— ik wil van Lier,
Naar de over/ij. Niets houdt mij meer terug —

T O O N E E L S P E L ,
Mi]us Vaders oogen eisch ik van den Landvoogd —»
Door heel den kring van zijne wachten heen
7/A ik hem vinden — 't leven geldt mij niets.
Wanneer ik Hechts mijn heete boezem £mm
Mag koelen in zijn bloed.
( Hij wil gaan.')
F

u

R

s

T*.

Ik bid u . Wijf!
Want wat zou tegen hem uw arm vermogen,
Die veilig zie op Sarneus hoogen burg,
En in zijn' vesting lacht met uwen toorn 1
ME LC UT II AL.

At woonde hij daar boven op den hofburg
Des Schrekhorm, of nog booger, wanr de Jongvrouw
Reeds eeuwen her gefluijerd zit — ik vind
Een weg teut hem5 met twintig jongelingen,
Gezind als ik, verniel ïk zijne vesting.
Zelfs als mij niemand volgt, wanneer gij allen,
Bezorgd voor uwe hutten en uw1 kudden,
U buigt als fliven onder 't juk — wil ik,
De Herders zamen roepen in *c gebergt'5
Dadr, onder 's Hemels dak, waar zich de m nsrli
Nog moedig voelt, waar 't hirt voor vrijheid #a%
Zal ik het gruwelftuk aan elk verbalen.
STAüffi^eifSK {_M

füRfT.)

Ons lijden fleeg tén top» — wat wachten wij
Tot dat het ufterfte —
MELCHTEAI*

Welk uiterfte
C a

jf)

W I L L E M

T E L

l,

h nog te vrezen, daar wij zcllJ tien appel
Der oogen in zijn liol niet veilig zien ?
— Zijn wij dan wecrlocr. ? waartue leerden wij
Den handboog (p-innen, of de zware fleel
Der ftrijdbijl zunnijen? Ieder fehepfel vindt
Een wapen in den nood, waar 't zich meé weerr*
Het afgejaagde hert (laat pal, en biedt
Den jagrhond zijn verfchrik'lijk Iioorngiliel;
De wilde geit (hopt, die haar jaagt, in tl'afgrond •—
De ploos-ftier zelf, gedweëe huisgenoot
Des menfchen , die zijn hals, met taaije kracht
Gewapendj( onder 't juk te buiden weet,
Springt op, gotergl, en wet zijn fialen horen,
En flingcrt zijnen vijand in de lucht.
F

u

R

s T.

Ach! dachten onze landen, zoo als wi',
Dan zouden wij te zaam iets groots vermogen»
S Ï A U F rACHCR.

Als Uri roept, en Unierwalden helpt,
Dan znl de Schwijtzer 't oud verbond gedenken.
MD

LCUTUAh.

Veel viienden heb ik no* in Untmvnkkn,
En elk van hen waagt willi < lijf en bloed,
Als hij aan de anderen een ruglkun heeft
En flut — Gij vrome Vaders dezer landen!
Ik (la, een jong'ling flechts, u hier ter zljdes
V rijp ervaarnen — zie, nog moet mijn flem
Befcheiden zwijgen in de volksvergad'ring.
Wik echterj fclioon ik jong en vurig ben,
Mijn

T O O N E E L S P E L.
Mijn raad en mijne rede niet verachten.
Mij drijft geen jeugdig hevig bruifend bloed,
Maar de onweerftaanb're drang v.in mijne foiart,
Die zelfs de harde kei vermurwen zou.
Gij zelv' zïfc vaders, hoofden van een huis,
Gij wenscht u zonen toe, die deugdenujk
De heifge lokken van uw hoofd vereeren,
En d* appel van uw' oo^en vroom bewaken*
O1 fchoon gij zelv* nog aan uw lijf en goed
Niets hebt geleden, fchoon uwe oogen nog
In hunne holen fris en helder liggen,
Zij on£e nood u daarom toch niet vreemd.
Ook over u zweeft der Tyrnnnen zwaard,
Gij hebt voor Oostenrijk het luid gewaarfchuwd;
Mijn vader heeft geen ander kwaad gepleegd:
Gij deelt de fchuld met hem, ook u wacht draf.
S T A U F P A C t ï É R {töt

PüRST.)

Wil gij beflisfen, Vriend, ik volg u gaarn,
r u

R

s T.

Wij willen hooren, wat ons de e«l'Ie Heeren
Van Sillhien en Attinghuizen ra<Ien —
Hun naam, vertrouw ik, zal ons Viieuden werven»
MfeLCTITHAÏ*.

Waar is een naam ïn heel het Woudgebied
Eerwaardiger dan de uwe, dan de zijne?
Voor zulke namen buigt zich 't ganfche volk,
Zij zijn bemind, zij luiden fchoon alom.
Gij hebt een fchat Van Vaderdeugd geërfd,
En zelv' dien fchat door de uwe nog vermeerd —
Weg met den Edelman', laat ons alleen
C 3
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Het werk voleindigen. Ach waren wij
Alieen in 't land, wij wisten ons te helpen.
STAUFFACIIEU.

Den Ed'le dringt de nood niet zoo als ons;
DL- ftorm, die vreeslijk woedt in 't lage dal,
Trof tot op dezen dag de hoogte niet —
Maar hunne hulp verleenen zij ons zeker,
Wanneer zij eens het land gewapend zien.
F

u

R.

s

T.

IK'ftond er tusfchen ons en Oostenrijk
Een middelaar, zoo mogt de wet beflisfen.
Maar, die ons onderdrukt, is onze Keizer
En boogfle rigter — nu moet God ons helpen
Boor onzen arm — Gij, WERKER, pols de mannen
V.m Schwijtz, ik zal in Uri vrienden werven;
Maar wien, wien zenden wij mar Unterwald —
MELCHTHAL.

Mij; zendt mij heen •*» wien gaat het nader aan —
F U R S T,

Dat nooit! dat kan niet zijn — gij zijt mijn gast,
'k Ben borg gebleven voor uw1 veiligheid.
MELCHTHAL.

Zen dr wij! ik ken de pndui in 't gebergt',
En vrienden vind ik ook, die vuor den vijand,
Wanneer het noodig is, mij trouw verbergen»
S T A U F F A C H E R.

Ko», Iaat hem gaan met God. In Unterwald
Li.eic geen verrader — want de dwing'landij
Is

T O Ö N E E L S P

E L.
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Is zoo verfoeid, dat zij geen werktuig vindt.
BAUMGARTEN ' leent ons ook zijn hart en arm,
En zal het land voor ons in opftand brengen»
MELCIITIÏAL.

Hoe zuüen wij ons veilig tijding geven,
Zoodat der Voogden argwaan niet ontwaakt?
STAUFFACHER.

Wij zouden ons te Brunn of ook te Tteib
Verzaamleu kunnen bij de landingsplaats.
F

u

R

s ï.

Zoo openlijk te werk te gaan, dat kon
Ons ligt berouwen. — Maar verneemt mijn raad.
Links van het Meer, als men naar Brunn zich wende*
En waar de Mijtenfteen zijn hpofd verheft,
Ligt heim'lijk in liet hout een' ftille weide,
Die 't Herdersvolk de Rütliweide noemt,
Omdat de bofchen daar zijn uitgeroeid.
Daar is ' t , waar uwe grenzen, Vriend 1 en de onze
QtOt

M EL CII T U A L , )

Te zsraenftoten, en een korte vaart
QtOt

STAUFFACHER.)

Brengt jn de ligre boot u tot ons ovef.
Langs onbetreden paden kinnen wij
Bij nacht ons daar vereenigen, en fril
Te rade gaan. Elk onzer brenge den
Vertrouwde mannen met zich, die als wij
De vrijheid ongeveinsd zijn toegedaan,Zoo kan men dan het algemeen belang
Te zamen overwegen, om met God
Een vast befluic tot heil van 't land te nemen,
C 4
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STAüFFACHER.
Het zïj zoo. Reikt mi] nu de regter hand.
En zoo nis wfj, tot nog toe flechts ^Tr/e mannen
De handen zamenvlechten onderling,
Vertruuw'iijk, welgezind, zoo zullen zich
On /e <s?/7> landen ook op dood en leven
Verbinden » om elkander bijtefbian.
FURST

3

en ME LC II TH AL.

Op dood en leven!
(_Z/j houden kunne handen eenige oogeft Mikken fe
zamengev tochten, en zwijgen.')
MELCHTHAL.

Gij, mijn blinde Vader!
Gij kunt den dag der vrijheid niet meer zien*
Hem hooren zult gij — als van berg tot berg1
De ontdoken vlammen ons liet teeken geven,
Als allerweeg de vaste burgen vallen,
Dan zal de Zwiffer als in bedevaart
Xftv hut bezoeken, om de blijde maar
U in het oor verheugd te' doen weergalmen;
Dan ziet ge uw" nacht in held'ren dag verkeerd,
QZij gaan uit elkander.)

•&•

TWEE-

T O O N E E L S P E L ,

T W E E D E
E E R S T E

4ï

BEDRIJF.
T O O N E E L

/IJsIijk fat van den Frijheer van Attinghuizer. Eene
Ctr:\ïfche zaal met Wapenfchildcn en Halmen vei fierd. De
l"i;jaeer, ee» vijf en tachtig jarig Gr<j*aard, van hogen,
eaelen h&tm, op een ft af met een geiten hoorn geleund, en
gekleed in een pebmantel, KÜONI en zes knechten, flaan
om hem heen met hacken en zei$fen$t ULRICH VAN RUDEJNZ
trc.dt binnen in ridderlijk gewaad.
R.

u D E N z,

Hier ben ik Oom — wil mi] uw' wil doen hooren.
A f T I NG H U I Z E N .

Vcgun mij, dat ik eerst naar oud gebruik
Den morgendronk met mijne knechten deele.
( Hij drinkt uit een' beker, die daarop de t ei rondgaat.')
s

k Pleeg anders zelf in veld en bosch te zijn,
Uw noeste vlijt met eigen oog beftarend,
,
£00 ttls ook mijn Banier u voorging in deü firijd;
Thans Blijft yati mij "Hels * over 3an de hmswaards
En komt de ivarme ztm filet meer tot mij,
Ik kan baar niet meer zoeken op 't gebergte.
Bepaald voortaan in engen levenskring,
- Begin ik reeds den engften en den Iaatften,
Waar 't leven ftille ftaat, te naderen.
Thans ben ik niets -dan ichaduw van mij zelv%
Eerlang zal Hechts mijn naam mij overleven.
d
C 5
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met den Beker."}

RUDENZ

Kom Jonker! 'k breng u toe.
(^Terwijl R U D E N Z aarzelt den Beker aantevatienC}
Ei, drink, hem leeg!
't Gaat uit één hart, zoo wel als éénen beker.
ATTINGHUIZEN.

Gaat, kind'ren, aan uw werk; is de avond daar,
Dan fpreken wij te zaatn van 's ïands belangen.
QDe knechten vertrekkehi)
ATTINGHUIZEN

en

RUDENZ.

ATTINGHUIZEN.

'k Zie, Neef, gij zijt ten vollen uitgedost»
Gij gaat naar Akorf, naar des Landvoogds burg?
R

u DE

N

z.

Ja Oom! en 'k durf niet langer hier vertoeven —
ATTINGHUIZEN (zet ZtcJu) „
Wat drijft u dus? werd dan van uwe jeogd
De tijd u zoo bekrompen toegemeten ,
Dat ge uwen ouden Oom elk oogenblik
Bereek'nen moet?
R U D E N Z .

Ik zie, gij kunt mij mi$£en3
Ik ben een vreemdeling in dit gezin.
ATTINGHUIZEN

(heeft hem lang met de oögen gemeten»")

Dat is maar al te waar: uw wieg eji bakenpit,
Zijn u reeds vreemd geworden! — ÜLRICH! üuticst
Ik ken u naguw'Iijks meer. Gij pronkt in zijde f »

T O O N E E L S P E L.

4;

Be piauwenve^ren draagt gij trots ten toon,
E'i werpt den purp'ren mnntel om de fctvmderss
Den Lwdman ziet gij met verachting aan,
En fcjaamt u zijn' vertroawelijken groet.
R ü D E w z.
De eer, die hem toekomt, is hem gnarn gegund?
IIcc aangematigd regt — dat weig're ik hem.
ATTINGUUIZEN.

liet grnfche land zucht onder 's Kiizers toorn —
ILt hart van eiken brave Woedt om 't leed,
Dat wij verduren — u alleen, u roert
Gw'cn algemeene fiisrt — u ziet men ftaan,
U * land verradend, aan der Voogden zü:
Daar fpot gij met ons leed, niet ons verdriet,
En vrijt om Vorsten gunst, om ijdele eer,
Terwijl uw Volk den feilen geefel voelt.
R

ü D

E N

z.

Ja, 't land wordt zwaar gedrukt. — Minr zeg mij Oom?
Wie is 't, die 't in deez' poel van jtunmer ftortte?
't Behoeft u flechts een enkel woord te kosten,
Om 's Kdzers gunst, van druk bevrijd» te winnen.
Wee over ben, die 't oog des Volks verblinden,
Dat na ziji waar belang met voeten treedt.
Om "eigen voordeefs wil beletten zi},
Dat deze fanden zich aan Oostenrijk,
Op 't voorbeeld van alle anderen, verbinden.
Het ftreelt hun trots, den ÉJelmnn op zij
Te zitten in den ftoel der eer — den Keizer
Wil men ten hoofd, ora zonder hoofd te zijn.
ATTINGHU1ZCN.

Moet ik dat liooren, en uit uwen mond!

<4

W I L L E M

T E L L,

E U D E N Z.

Gij tergdet mij; nu gun mij, dat ik fpreek*
«— Wat rol, mijn Oom, wat rol is ' t , die gij zelf
Uier fpeelt? hebt gij geen ed'ler wensch, dan hier
Lnndamman Hechts of Baanderheer te zijn,
En met dit Herders Volk ' t bewind te deelen!
Hoe? dunkt het u geen wenfchelijker lot,
Den Keizerlijken fleer te huldigen,
U aan te fluiten ann zijn fchht'rend hof?,
Dan hier den eigen knecht gelijk te zijn,
En in. 't Gerigt te zitten met den Boer?
ATTINGHÜIZEN.
Ach ULRICII, ULRICHI thans herken ik

haar,

De ftemme der verleiding! zij bekroop
Uw open oor, zij heeft uw hart vergiftigd,
R u D E N z.
O J a , 'k verberg het niet — diep in de ziel
Grieft mij de fpot des vreemdelings, die ons
Een Boerenadel fchelt — ik duld het niet,
Terwijl alom eene ed'le jong'tingfchap
Zich eere zamelt onder HABSBURGS vanen,
Uier werkeloos op eigen erf te liggen,
Of bij 't gemeene dagwerk ' s levens lente
Te zien verloren gaan. Daar ginds volbrengt mei!
Nog dapp're daden, en een fehat van roem
Is buiten deze bergen te gewinnen.
Mij roesten in de hofzaal helm en fchild;
Het fchacerend geluid der kiijgstrompet,
De ftem van den Heraut, ten fteekfpel roepend,
Verneemt men nooit in deze ftiile dalen.
Hier hoort het oor den koezang flLchts, en ' t klinken%
s
c Eentoonig klinken van de klok der kudden.
*
AT-

T O O N E R L S P E U
ATTINGIIUIZEN.

Verblinde dwaas! door ijd'len glans bekoord!
Veracht het land, waar gij geboren zijc,
Befpot de vrome zeden uwer Vadren!
Eens komt de tijd, dat gij met faitt're tranen
Het vaderlijk gebergt' beweenen zult,
Daar u de zucht verteert, om 't weer te zien.
Dan zal het zoet geluid van dezen koezang,
Dat gij, onzinnige, verfmaden dorst,
Met heet verlangen heel uw ziel vervullen,
Wanneer 't uwe ooren treft op vreeraden grond.
Alttiagtigf is de trek naar 't Vaderland!
De vreerade valiche wereld voogt u niet:
Aan 't glanzend hof van dezen tiotfchen Keizer,
Blijft gij voor eeuwig vreemd; daar kan uw hart»
Dat trouw en vriendfchap zoekt, geen voedfel vinden!
Die wereld* ach! zij vordert and're deugden,
Dan gij verworven hebt hier in dit dal.
— Verdoolde, ga» verkoop uw vrije ziel,
Neem land in leen , en wurd e-n V'Mbtenktrcht,
Terwijl gij Vriihecr zijn kunr, ja, een Vcusc
Op dit uw eijien o f en vuien prond.
Ach ÜLRICH, ULRICII! blijf uw Volk

getruuw!

Ga niet naar Aitorf —* U verlaat haar niet,
De gdêdö, heifgê zank des Vaderlands! *•*
Ik ben de Itotöe vfin mijn fiawi «Het, atj *
Verdwijnt ftijft «aara. Daar hangen Helm en Schild,
Die zult gij in hèt graf mij roede geven.
Maar moest ik denken In de ftervens ure,
Dat gij mijn jcngften ftond Hechts af zoudt wachten-,
Om ftraks den nieuwen Leenheer trouw te zweren,
En deez' ïnijne ed'ie goed'ren, die ik vrij
Van God ontving? van Oostenrijk te ontvangen •>-*

tf

W I L L E M

T E L
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Vi Ü D E N Z.

Vergeefs, dat wij den Keizer wederflreveu S
De wereld huldigt hem: en wij alleen,
Wij zouden (lijf eu ftout ons ondeiflaan,
De lnndenketen hem van een te breken,
Die hij met mngt rondom ons heeft ge'diagerd?
De markten om ons heen, de handel wegen,
De hoven des geriges, 't is alles z<jn,
Ilec lastdier zelf, dat Gutthards rug betreedt,
Betaalt hem tol; wij zijn door zijne landen,
Als met een net, omftrïkt en ingofloten.
— Zil ons het Rijk befchuwen? kant 't zich zelf
Befchutcen tegen Oostenrijks geweld,
Dat aanwast met den dag? Ons helpt geen Keizer»
Zoo God niet helpt. En wie, wie zou voortaan
Nog reeknen op hun woord, of hen vertreuwen,
Als zij, in geld- en ooiJogs-nood, de flcden,
Die toevlugt zochten onder 's a i'hnrs vleik,
Verpanden, ja! wat meer i s , zelfs vervreemden?
•— N^en Oom! 't Is weldaad» 't is een* wijza voorzorgf
In deze zware tijden der partijfehap,
Zich aantefluiten aan een magdg hoofdDe Keizers kroon gaat fteeds vin ffom tot ftvn,
Zij houdt van trouwe dienden ^mmer h e i O u s ,
Maar die den Erf heer die- ften mag bewij^e.3 „
Strooit Z'ïden voor de tot-koajst.
ATTINGUUIZEN,

Gij bedriegt ut
Of wilt gij feherper zien dan uwe Vad'ren,
Die ftredea om der vrijheid kostb'ren fchat
Met goed en bloed en ed'le heldenkracht?
— Vaar over naar Lucern, eu wil daar vragen» #
Hoe

T

O O N E E L S P E

U

Hoe Oostenrijks bewind de landen drukt!
Zij zullen tot ons komen, om ons vee
Te tellen, onze bergen aftemeten,
Ons 't jagtregt optedringen in de bofchen,
Voor ieder vrij weleer; hun flagboom zie ik
Voor onze bruggen, onze poorten zetten:
Ach, met onze armoe zullen zij het land,
Door hen gekogt, zij zullen met ons bloed,
't Geen de oorlog hun zou kosten, gaan betalen — Neen! moeten wij ons bloed en leven wagen,
Het zij vóór eigen zaak — want zie, de vrijheid
Zal ons nog minder kosten dan het juk.
R

u D E N z.

Wat kunnen Herders tegen ALBUDCHTS Heer?
ATTINGHUIZEN.

Leer, jong'lirjg, leer dit volk van Herders kennen!
Ik ken hen, *k was op 'c flagveid aan hun hoofd,
Ik zag hen ftrijden in de vlakte van Favenz.
Men zou beflaan, een juk ons optedwingen,
Dat wij befloten hebben, nooit te torfchen?
— Leer voelen ULRICH, van wat Ibm gij zijt!
Werp niet voor ijd'len fchijn en klatergoud
De zuiv're parel uwer waarde weg —•
Het hoofd te mogen zijn eens vrijen volks,
Dat u uit liefde tröuw it toegedftn,
Dat nimmer ti begeeft 1tf trfjd of dood —
Dit zij uw roem , verhef u op dien adel —
Knoop de aangeboren banden fteeds nog vaster;
Sluit u aan 't Vaderland, en blijf voortaan
Met hart en ziel dat Vaderland getrouw.
Hier zijn de fterkfte wortels uwer kracht,
Daar ginds op vreemden grond Haat gij alleen,

4»

W I L L E M

f E L L,

Ëen teeder riet» dat ïedre itormwind knakt. "
O kom, gij hebt in lang ons niet gezien:
Beproef het Hechts één dag -*> ga heden flechw
Naar Altorf «iet — ik bid u , heden niet;
Ligt kunt gij ééncn dag aan de uwen fcheuken!
(Hij vat hem bij de hand,')
R ü D E N z.

Ik gaf mijn woord, — 'k moet gaan — ik ben gebonden»
A T T I N G H U I Z E N (zijne hand loslatende, ernftig.)
Gij zijt gebonden — ja onzinnige!
Zoo is 't — maar woord noch eed verbinden u ,
Gebonden zijt gij door der liefde band!
(ti u D E N z wendt zich weg.*)
— Vergeefs verbergt gij u. Het is de Jongvrouw,
BERTÏIA VAN BRUKCK, die naar 't fl,)t des L r ndvoogds

U henen lokt, aan 's Keizers dienst u boeit.
Die ed'Ie Bruid moet de afval van uw land
U doett gewinnen —• CTLRICÊ! men bedriegt u.
Als lokaas flechts wordt zij u voorgeftdd,
Geloof niet, dat haar hand voor u beflemd is.
R

u D E N z.

Ik heb genoeg gehoord, het gi u wel.
( Hij verwijdert zich.)
ATTINGIIUIZEN.

Waanzinnig joflg'ling blijf! — hij hoort mij nieÉ*
Ik kan hem niet weerhouden, niet bewaren —
Zoo is ook wOLFENscuffis ontrouw geworden
Aan 't Vaderland •— zoo zullen aud'ren volgen*
Der vreemden tovertaal verleidt de jeagd,
Om

T O O N E E L S P E L .

^

Om buiten ons gebergte zich te wagen.
Ach! onheilfpellend uur, toen vreemden 't eerst
Dit ftil verholen dal ontheiligden,
Om de onfchuld onzer zeden ons te ontrooven!
Het nieuwe dringt wet raagt Zich aan ons opj
Men fcheidt van 't oude, van 't eerwaardige»
Ons naken and're tijden, andere zeden!
Wat toef ik hier nog langer? ik begroef,
De vrienden mijner jeugd, mijn' metgezellen*
Mijn tijd ligt onder de aard! gelukkig hij,
Die in het graf het nieuwe mag ontvlugten!

(ff/j vertrek.')
T W E E D E

TOONEEL.

Een e weide door hooge rot/en en geboomte omringd- Op
de rotfen zijn voetpaden mei leuningen en ladders, ywaf
langs men vervolgens de Landlieden ziet naar beneden klimmen. Op den achtergrond vertoont zich het Meer, en boven hetzelve (laat een Maanrcgenboog, Het uitzigt wordt
door hooge bergen hefoien, waar achter zich nog hoogere ijsgebergten verheffen. Op het Tooneel is het volkomen donher ; f echts het Meer en de Witte Twelden je hit teren in het
Maanlicht.
MELCHTHAL,

BAUMGARTEN,

WINKELRIED,

MEIJER VAST

SARNEN, BURRttARDT AM KUHEL, AttNOLD VAN 5EW A , R.LAAS VAN DER FLÜE #« Mg Vier

andetë

Landlieden, alle gewapend.
ivï E L c È T ïi A t

( nog achter de fchermen.")

De bergweg opent zich; komt, volgt mij fleehts»
De rots herken ik met het kleine kruis,
Wij zijn er, hier ligt RUTLT.
QZij treden op vet handlantarens.')
D

tfriw-

o

W I L L E M

T E L L ,

WINKELRIED.

Luister, ftill
S E W A.

Niets roert zich.
M E IJ E U.

Wij zijn de eerften, UnterwaldersJ
MELCHTHAL.

Hoe ver verliep de nacht?
BAUMGARTEN.

Daar even
Te Selisberg de wachter twee geroepen.

heeft

{Men hoort in de verte eene klok luiden.')
M E IJ E R„

Stil, hoor!
JBURKHARDT.

v

De MteMok in de wondkapel
Klinkt herwaarts over uit h&t Schwijtzerland.
VAN DER

FLUE,

De held're lucht draagt haar geluid zoo ver.
MELCHTHAL.

Komt, fteken wij een vuur van rijzen aan,
Het brande helder o p , als de and'ren komen.
{Twee Landlieden gaan heen.)
s

E

w A.

Hoe helder fchijnt de maan. Het Meer is flif;
Btt fchijnt voor 't. oog een gjadgeflepen fpiegel,
BORK.

T O O N E E L

SPEL,

5

B ü R K H A R l ) ï.
Dat maakt de vaart hun ligt.
W I N K E L R I E D (w.'jst naar ht Meer
Zut ginderI

Ziet gij niets?

hen,)

Ha, mannen, af et!
j

ME IJC R.
Wat dan? — Ja waarlijk!
Een regenboog in 'c midden van den nacht l
M E L C II T II A L,
't Is 't maanlicht dat hem vormt; bij welft sMh Schom»
VAN DER rLUEi
Dat is een fraai en zeldzaam wonderteeken!
Er leven velen, die het nimmer zagen.
s E w A.
Ik zie er twee -— de bultende fchijnt fhauwer»
Daar zie ik onder hem een bootje varen.
MELCIITIIAL.
STAurFACiiER is 't met zijne brave Scluvijtzersj
Hij laat niet lang zijn vrienden op hem wachten.
(Bij gaat met BAUMoaRTEft tiMr iktn w r e )
MM IJ E *.
't Zijn die ftit Ürt% di* het lmgfk& toeven. ,
BüRKIIARDt.
Zij gaan een verren omweg door 't gebergt*,
Om GESSLERS volk, dat op hen loert, te ontwijden.
(Jntmfchen hebbm de beide landlieden midden $$>
het tooneel een vuur aangefioken**)
D 2

SIELCH-

W I L L E M
MELCHTHAL

T E L h4

{aan den oever.~)

Wie daar! het woord!
S T A Ü F F A C H E R (van achter dj

fchermen.)

't Zijn vrienden van ons land.
{Allen gaan naar den achtergrond de aankomenden te
gemoet.
DING,

Uit de boot klimmen STAUITACHER, ITEL REHANS AUF DER MAUER, JUIlRIf'N IM HOFE,

KOENRAAD HUNN, ULRICH DE SMIT, JOOST VAN WEI-

LER en nog vier andere landlieden, gewapend als de
vorigen.)
ALLEN

roepen.

Z\}t welkom!
(Terwijl de overigen op den achtergrond vertoeven en
elkander begroeten, treedt MELCHTHAL met STAUFFACHER voorwaarts.')
ME L

c ri T ri A t.

Ach! Heer

STAUFFACHER, hem zag ik,

Die nooit zijn zoon zal mogen wederzien.
'k Heb op zijne oogen mijne hand gelegd,
En gloeijend wraakgevoel ftroomde in mijn hart
Van uit die holen, Vaar het licht uit week.
STAÜFFACHER.
Spreek niet van wraak. Men wreek' 't gebeurde niet 9
Maar zoeke 'c leed te weren, dat ons dr/zr.
Doch zeg mij, wat gij ginds, in Unterwrkuu
Voor de algemeene zaaic hebt uitgevoerd.
Hoe is men dnar gezind, hoe zijt gij zelf
De Krikken des verraads zoo lang 01 tgaan ?
MELCHTHAL.

Door 't vreesfelijk gebergte der Surennen,
Langs paden, nooit betreên, en breede velderi

T O O N E E L S P E L .
Van ijs, waar flechts de Lamm'rengicr zich waagt,
Bereikte ik de Alpenwe!, waar zich de herders
Uit Uri en van d'Engelberg begroeten,
En 't vee vertrouwelijk te zaam doen weiden.
Met melk van 't ïjsgebergt' (tilde ik mijn dorst»
Die fchuimend in de fpleten nederdrupr,
In ledig ftaande hutten rustte ik uit,
Mijn eigen Waard en Gast — tot dat ik kwam
Aan woningen, en mentenen weden/ond.
— Reeds had, zelfs in dit dal, de maar geklonken
Van 't nieuwe gruwelftuk, aan ons gepleegd;
En eerbied deed mijn onheil mij verwerven
Voor ied're deur, waaraan ik zwervend klopte,
Ik vond de ziel van dit trouwhartig volk
Ontrust door 't nieuw geweldig dwangbewind;
Want even zoo, als hunne bergen fteeds
Dezelfde kruiden voeden, als hun' bronnen
Eenparig vlieten, ja zelfs wind en wolken
Gelijke rigrfng* onverlet bewaren,
Zoo zag men, van den vader tot den zoon
Hunne oude zeden fteeds dezelfde blijven:
Want nieuwigheid gedoogen zij niet ligt
In d'ouden gang des langgewonen levens.
— Zij reikten mij hun' harde handen toe;
't Verroeste zfwaard werd van den Wand génomfeb,
Vn uït hun *6ögëh tèhböt één rMedig vüfir,
Toen ik de tiarrtétt noemde* die defi Landman
Tot in het hoogst gebergte heilig zijn,
Uw naam en dien van FURST — zij zwoeren mij,
Wat gij befluiten zult, getrouw te doen;
U volgen zij getroost tot in den dood.
— Zoo, onder 't heilig fchïld van 't gastregt veilig,
Snelde ik van den eepen hof naar d' anderen —
D 3
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T E L L,

En^toen ik kwam ia 't vaderlijke dal,
Waar ver verfpreid veel van mijn magen wonen
Toen ik rmjn Veder vond, beroofd en blind,
En op, het vreemde ftroo van 't mededoogen
V«n goede menfehen levend' —
STAUFFACIIER.

Eeuwig God!
M E L C I I T H A L .

Toen weende ik niet! in mngtelooze tranen
Blu^ebte ik den gloed der beete fmait niet uit;
Dfep in inijn boezem als een die'b'ien fchat
Begroef ik hem en dacbt alleen aan daden.
Ik Hoop door al de kromten van 't gebeigt',
Elk dal, hoe ook verholen, "zogt ik rond;
Tot aan den ijz'gen voet van 't fneeuwgtbïed
Vermoedde, en vond ik ook b^iconde hutten:
En overal, waarheen mijn voet mij droeg,
Vond ik denzelfden haat der dwingelandij;
Want zelfs tot aan de laatfte grenzen toe,
Waar 't leven eindigt, waar de dorre grond
Van geven ophoudt, rooft der Voogden hand —
De harten van dit braaf en moedig volk
Heeft mi de piikkel van mijn taal gewekt,
En allen zijn zij ons met hart en mond.
STAUFFA CHEtt.

Gij hebt iets groots volvoerd in korten tijd.
M E L C B T H

AL.

Ik deed nog meer. De Landman vreest met regt
Dé beide vestingen Rossberg en Saraen,
Want itchter hunnen Wal, Iterk ais de rots,

T O O N E E L S P E L
Verfcbuïlt de vijand zich en plaagt liet land.
Met eigen oogeti wilde ik hem befpieden;
Ik was te Samen en bezag den burg.
STAÜFFACJSTEJU »

Hoe,

hebt gij u gewaagd In 'ïtijgerrhoil
M E L C H T H A l ,

Gekleed als Pelgrim was ik niet te kennen.
Ik zag den Voogd aan zijne tafel zwelgen •—
Benk», of mijn drift zich ook bedwingen kan,
Mijn vijand zag ik, en veifloeg- hea ateftf
S T A Ü F F ACIIER.

Voorwaar! 't gelnk was uwe ftomheid gimfFg.
{Middelerwijl zijn^ ook de andere landlieden toege»
treden, en naderen de heide vrienden.')
Maar zeg mij nu, wie itjft die trienden ginds,
Die brave Hannén, dïë u hef#aafts volgden?
Maak mij mét hen bekend, zoo mogen wij
Vertrouwelijk elkaar de harten op'nen.
M E 1] E U.

Mijnheerl wie kent u niet in deze landen?
Mijn'naam 1s MEIJ'R van Sarnen: deze hier
Is STRÜTH VAN wiNSttMOBp, 4nijrt/zusrerszoon.

Geen onbekende mmm
Het was

nmmt

gif mtj.

een WINK&LRIW, die in 't moert*

Bij Weiier ons den flang verfloeg» en 't levau
Moest laten in dien flrijd.
WINKEL RIED.

Dat was _mijn voorzag. m
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(wijst of twee landlieden.')

ÉELCHTHAL

Die wonen achter 't woud; 't zijn kloosterboeren
Van Engelberg — Gij zult hen niet verachten,
AI zijn 't geen vrije lieden, die als wij
Hun eigen erf bewonen, 't Vaderland
Beminnen zij, en zijn van elk geacht.
S T A U F F A C H E R (tot beiden/)

Geeft mij de hand. Die niemand ajusbaar is,
Verhef' zich vrij5 toch blijft de braafheid Reeds „
ïn weiken ftand dan ook, vereerenswaardig.
H U N N.

Hem kent gij, 't is Heer

REDING,

de Oud - landamman.

M E IJ E R,

Ik ken hem ook. Hij is mijn weerpartij,
Die mij 't bezit eens ouden goeds betwist.
-— Z>jn wij partijen voor den regteritoel,
Hier zijn wij vrienden.
(Hij drukt hem de hand./)
S T A U ft

ACRER.

Dat is braaf gefproken!
WINRE LRTED.

#ij komen, want ik hoor den hoorn van Uri!
(Ter regter en linkerhand ziet men gewapende mannen met handlantarem van de rolfen naar bene*
den klimmen.)
AUF

DER

MAUER.

Ziet! klimt niet zelfs de vrome dienaar Gods,
De eerwaardige Pastoor, met hen omlaag?
~»

Hij

ï

O O N E E L S P E L.

5?

Hij fchroomt geen langen weg, geen duist'ren nacht,
Hij zorgt als trouwe herder voor zijn volle.
BAUMGARTEN.

De Koster volgt hein, ook rfeer WOUTER
SInar TELL ontdek ïk bij fle zijnen nfet.

FURST

$

(WOUTER FURST, ROSSELMAN de pastoor, PCTERMAN

de koster, KUONI de herder , WERNI de jager, RUO-

DI de vhfeher, met nog vijf andere landlieden^
allen, drie-en-dertig in getal, treden voorwaarts,
en plaatfen zich rondom het" vuur>~)
F U R S T .

*~

Zoo moeten wij, op vaderlijken grond
En eigen erf, veiborgen zamenfltripen,
Gelijk de moorder pleegt; en in den nacht,
Die zijuen zwarten mantel flechts den boozen
Of zaroenzweerders leent, van 't zonlicht fchuw,
Ons regt verfchaffen,• 't geen toch helder is,
Alt, 't open, klaar, en glansiijk oog des dags.
M E L C II T H A L ,

Geen nood, Heer FURST! wat wij bij nacht hier zaaïjen9
Rijft vrolijk eens en fchoon in 't zonnelicht.
ROSSELMAN*

Hoort, wat mij God ft 'c hart geeft, Eedgeöooteni
Wij ftaan hier wettig als eén' landsgemeente,
En kunnen gelden voor geheel een volk;
Dus laat ons landdag houden naar 't gebruik
Der Vaderen, zoo als wij voormaals plagten.
Wat in deez' zamenkomst niet wettig is,
Ontfchuldige de nood des tijds. Maar God
D 5
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Is overal, w w 'i regt geoefend wordt;
Ea onder zijnen Hemel ftaan we ook hier.
STAUFFACHER.

Komt, dat wij landdag houden als van ouds$
En is het nacht, zoo licht ons regt ons toe»
I i H L C I I T HAL.

En zijn wij niet voltallig, V hart is hier
Tan 't ganfche volk, de besten zijn bijeen.
H

u N N.

Zijn de oude boeken thans niet bij de hand,
ZIJ ftaan elk onzer toch in 't hart gefchreven.
ROSSELMAN.

Welaan, zoo vorme zich terflond de kring;
Komt planten wij de zwaarden des bewindsAUF DER

MAUER.

In 't rajddin 'ym üm kring npm de Amroip plaats^
Zoo kannen zijne dienaars naast hem ftaan.
KOSTER.
v

Wij zijn drie volken. Spreekt, wien komt het toe,
Dat hij een hoofd ons uk zijn midden geve ?
M E ]] E R.

Schwijtz mag met Uri om die eere ftrijden,
Wij Unterwalders ftaan haar willig af.
MELC

IITVAL

Wij ftaan haar af, wjj zijn hier fmeekelingen;
Wij roepen onze Vrienden aan om hujp.
STAtltf-

T O O N E E L S P E L .
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STAUFFACHER.

Neem' Uri dan het zwaard: ' t is zijn' banier9
Die bij den togc naar Romen ons geleidt.
F

u R s T.

S'hwljtz valle de eer van ' t zwaard ten deel; wij allen,
Wij iproten eens uit zijnen moederftam.
R

OSSELMAN.

Aan d* ed'Ien wedflrijd maak' mijn raad een eind:
Schwijftz leide ons in den raad, in d'oorlog Uri.
FÜRST

(de zwaarden aan S T A U F F A C H E R toereikende.)

Zoo "neem!
STAUFFACHER.

Niet mij, den oudften voegt die eer.
IM

H O f E.

't Is ÜLRICÏÏ,, die de meeste jaren teïr,
AUF DER MAUER.

Brrcf is de man, maar rfiet van' vrijen ftand.
De regter moet in Schwijtz een Vrijman zijn.
STAUFFACHER.

Staat niet Heer REDING hier, onze Oud-landa.öjtnan&
Wat zouden wij nog W J §en smdfr zoeken!
p v R s T.
Hij zFj dus Amman en des landdags hoofd 1
Die dit beftemt, hef zijne hand omhoog.
(Allen fleken de regter hand op.")
R E D I N G (treedt in kun midden.)

Ik kan mijn hand niet op de boeken leggen,
*

Dus

6c

W I L L E M

T E L L„

Dus zweer ik bij 't geftarm', daar boven ons,
Dat ik van 't regt mij niet verwijd'ren zal.
(Men rigt de twee zwaarden voor hem cp, de kring
vormt zich om hem heen ; Schmjtz in het midden,
Uri aan de regier-, Untenvalden aan de linker*
hand. Hij fiaat op zijn ftagzwatird geleund.")
Wat roept de drie Gewesten vnu 't gsbergt',
Aart 't onherbergzaam ftrand van die ons Meer,
Ta zaaien, in der geesten plegtig uur?
Wat zal van 't nieuw verbond, dat wij hier fiich:en
Bij 't fhrrenlicht, bet doel en de inhoud zijn?
STAÜTFACHER.

(in den hing tredende').

Wij ftichten hier geen nieuw verbond, den band,
DL1 eeuwen reeds den Vau'ien heilig was,
Vernieuwen wij. Gij Eedgenooten, weet f
Schoon ons het Meer, fchoon ons de bergen fcheiden s
En ieder volk zich zich op zich zeïv' beiïuur',
Wij zijn toch v?n één Ham, en uit é-'n bloed.
Één was de b:.kerdiat, die wij verlieten.
WINKBLRIED.

Het zou das waar zijn, 't
Dat wij van ver hier been
O deel ons meê, wat gij
Zio moge 't oud verbond

geen het vofkslïed meldt*
geweken zijn?
er van veraaamt,
het nieuwe Merken.

STAUFFACHER.

Hoort, wat bejaarde herders ons verhalen.
Een magtig volk, geztten hoog in *c Noorden,
Zag zich gekweld door feilen hongersnood.
Tuen werd befloten door de Lnndsgetneente»
Dat ied're tiende burger, volgens 't lot,
Der Vad'ren erf verlaten zon — 't gebeurde!
2;j togen uit, weeklagend, naar het zaiden,

T

o o ?; E s L s r s u

Een lange fleep van beiderlei geflaeht»
Zich met het zwaard een weg door Duitschland banend,
Toe in het hoogst van deze woudgebergten.
En eerder gunden zij zich geene rust,
Voor dat zij kwamen in bet woeste dal,
"Vfrar thans de Muotta tnsfehen weiden kronkelt —
Gec-a fpoor van roenfehen kon inen hier ontdekken*
Één hutje ffecks öond eenzaam aan den oever;
Diar zat een man, wïen 't veer was toevertrouwd —
Maar \ Meer ging hoog, en floot den verd'ren weg.
Toen ftam inen 't land aan alle zijden op,
Ontdekte welig bout en goede bronnen,
En waande zich in 't lieve Vaderland.
Straks werd befloten, hier zich neer te flhan;
Zij bouwden Schmjtz, en hadden 't dik'vuf kwaad,
Terwijl zij 't woud, met wortels, diep gevat
E i ver verfpreid, beproefden uitteroaijen —
Vervolgens, daar de grond het wasfend tal
Des volks niet meer kon voeden, togen ?.']
Eerst naar den Zwartenberg, toen nanr Itaalje,
Daar, wa?r een muur van eeuwig ijs een voik
Voor ons verbergt, dat fpreeht in vreemde ml.
Zij bouwden Stanz bij Kernwald, en het vlek,
Bat Altorf heet, in 't fiille dal der Reuss —
Blaar üx&ês gedachten zij, van waar z] fprotent
Uit al de vreemde ftanrmen, die zich later
In *t midden van hun /land gevestigd hebben,
Herkent de Schwijtzer ligt zijn fhmgenoot;
Het hart verbergt zich niet; het bloed fpreekt luide*
(Jlij reikt de anderen regts en links zijne handen to
AU F D E R

MAÜER.

Jat 't hart is één, wij fproten uit één bloed!
&

6z

W I L L E M

T E L L„

ALLEN (zich de handen reikende^)
Wij zijn één volk, wij blijven eensgezind!
STAUFFACHER.

Het juk van vreemden dragen de and're vo'ken,
Zij bogen zich voor 's overwinnaars magt ',
Er ziji zelfs in her, land, dat w.j bewonen,
Veel knechten, die aan vreemden dienstbaar zijn,
En dïenstbaathjid is 't eifdeel van hun kroost.
Maar wij, wij, de echte rtara der oude Sctnvlj. A.IS „
Wij hebben fteeds der vrijheid fchat bewaard.
Nooit bogen wij voor Vorsten onze knie,
Wij kozen vrij den Keizer tot befchermer.
R O S S E L M A N.

Wij kozen vrij het Rijk ons tot een fchild;
Nog leest men *c in den blief van K.izer rar-Dius.
STAUFTACHER.

W*nt nomt is zelfis de vrijrüin zonder Heer.
Er moet em Opperhoofd, een Refter fcifti,
Die regt fpreekt, waar partijen zich beftrijde».
Dus hebben onze Vad'ren van den grond,
Dien zij weleer der wildernis ontwrongen,
Den Keizer de eer gegund, hem, die zich lieer
Van Duitschland noemt en van Laaljes bodem,
En, zoo als de andVe vrijen van zijn Rijk,
Hem wapendienst gewillig toegezegd;
Want dit alleen, dit is der vrijen pligt,
Het Rijk befchermen zij, dat hen bifebeiuiu

*

I H C H T l i L

Zoo is ' t : die verdtr gaat s wordt ftraks een Imectó
s T A u F-
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STAUFFACHER.

Zij volgden, als de krijgsheraut hen riep,
De Rijksbanier, en ftreden voor zijn zaak.
Zij togen met hem naar Itaaljes grond,
Om hem de Roomfche kroon op 1t hoofd te zetten.
Te huis beftuurden zij zich altijd zelv'
Naar Iands gebruik en overoude wetten.
Den Keizer bleef alleen de doodfixaf over,
En daartoe ftelde hij een magtig Graaf;
Deez' had van ouds zijn zetel niet in 't land,
Maar dan, wanneer men bloedfchu'd wreken moest,
Dan riep men hem, en onder d' open Hemel,
ïn 't midden der Gemeente, flecht en regt,
Sprak hij het vonnis zonder inmfchenvrees.
Waar zijn hier fporen, dat wij ïenv-md dienden?
Die anders denkt, verheffe vrij zijn ftera.
1 JBJf H & F E „

't Is alles waar, wat gij gefprofcpn hebt.
Een dwanggcbïed werd nooit bij ons geduld.
STAUFFACHER.

Wij durfden zelfs den Keizer wederftaan,
Toeir hij het regt uit gunst tot Papen boog.
Want ats de Möcfsteffiag:, gfads vflfl Ëinftêdel,
Zich* bnderftbird, den hetg zieli toeteêigöen,
Waarop op on# véé gewéld1 hté 'eeuwen reeds*-,
En de Abt een öttden trierf te vtforfchijn bragt,
Die hem den grond fchonk, door geen heer genaast <—»
Want fchaamteloos was van ons regt gezwegen •—
Toen fpraken wij: „Dien brief fchiep loos bediog,
,Geen Keizer mag het onze aan iemand fchenken,
En wordt ons regt geweigerd door het Rijk,
*

4

W I t L E'M

T E I; i^

Wij kunnen 't Rijk in ons gebergte ontberen.'*
Jtoo fpraken onze Vad'ren! Zullen wij
Ons eerloos buigen onder 'c nieuwe juk,
En ons getroosten van een vreemden knecht,
Wat ons de Keizer zelf nooit durfde vergen?
Wij 1 ebben dezen bodem ons gefchapcn
Door d' arbeid onzer handen; de oude bostellen,
Der beeren woning eens, heeft onze vlijt
Tot cene woonplaats voor den mensch hervormd;
Het flangcnbroedfel, dat met gif bezwangerd
Uit vuile poelen fteeg, vernielden wij;
De nevdfluijjr, die de wildernis,
Hier eeuwig dekte, werd door ons verfcheurd»
De harde rots gefpleten, en langs d*afgrond
Den wandelaar een veilig pad gebaand:
Ons is de grond fints duidend jaren reeds —
E n zouden knechten van den vreem Ten Heer
Op eigen erf ons flaaffehe boeijen fmeden?
Ontbreekt ons dan de niagt, om zulks re ontgaan?
(eene groote beweging onder de lanüiedvnS)
Neent ^sDwrögelands geweld heeft zijne maat,
Als de onderdrukte nergens regt mag vinden,
A^s hij zijn last niet langer torfchen kan —
Dan ziet hij op tot God, herovert zijne reaten,
— Die eeuwig zijn gelijk het ffarrendak —
En neemt zich zelf, wrt hein geweigerd wordt —
Dan ziet men den natuurtot wederkeien,
Waar mentenen tegen over menfchen (taan —
Een laatfte middel, als geen ander meer
Hen helpen kan, is hun in 't zwaard gegeven —?
Wij durven 't hoogfte goed verdedigen
*t Geweld ten fpijt — Wij ton voor 't Vaderlands
Voor onze vrouwen flaan wij en ons kroost!

T Q O N E E L S P E L *
A L L E N (de handen aan hunne zwaarden,)
Wij ftann voor crse vrouwen, voor ons kroost!
m
S O S S E L M O (treedt in den kring,)
Bedenkt u wel, eer gfj het twmè ontbloot*
Nog kunt gij met den Keizer ü verdragen.
Het kost u flechts één #oord, en uw' fymimn
Verned'ren "zich * en bed'len om uw gunst.
— Grijpt aan, wat men u vaak geboden heeft:,
Scheidt a van 't Rijk, en huldigt Oostenrijk —
AU F DER. MAÜER.

Pastoor! wat raadt gij ons? Aan Oostenrijk
Zou 't vrije land zich binden met een eed!
BURK

HARDT.

Men hoor' hem niet!
WINttELRIEB,

Dat raadt ons een verrader*
Geen vriend van 't Vaderland!
R E D I N G .

Bedaard, bedaard!
s

E

w A.

faij zouden Oostenrijk, na zulk een fmaad,
Nog hüldïgeft!
*

H
,
f s*

tAN

ÖE& FLtfE.

* *' *

Wat'goedheid niet vermógt,
Dat zou men ons afperfen door geweld !
M E

IJ

E R.

Wij waren Haven dan, en welverdiend!
E

A
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W I L L E M
AU F D E R

T K L Lf
M AU E 14.

Verb.eur' die man liet Schwijtzcr bingo-rcgt,
Die fpreekt van overgave JI;<II Oü&tenrijk!
— Landamman, 'c is mij envt, dit zij een wet,
't Zij de eerde van de wetten, hier gegeven.
BI E I, C II T II A L.

Het zij zoo: die van overgave fp:eekt,
Verbeurt zijn burgerregt, verliest zijn' eer;
Geen Landman neem' hem op aan zijnen ham!.
A L L E N (Jicflen cl' regter hand o/1.)
't Is onze wil, liet zij een wet'
R E D I N G (t:a eenig zwijgen.")
liet is 't.
R O S S E L M A N.

Nu zijt gij vrij; uw' hooi breekt deze wet.
Door geen geweld zal Oostenrijk verwerven,
Wat Hij door vlcuaal niet verwerven kon —•
VAN

Tot de orde van den

WEILER.

d?g.

R E D I N G.

Ik vneg u , mannen ,
Of alle zachte raicKrien zijn beppuiu?
't Is mogelijk den Keizer onbekend,
Of tegen zijnen wil, w:-t wij hier lijden.
Wij moeten nog den Iratllen weg beproeven,
En onze klagten brengen voor zijn troon,
Eer wij h-t zwaard ontbiooten, W;>nt geweld.
Schoon in een goode zn;>k, is aftekeuren.
God helpt fltclus dan, als munfehen «iet meer helpen.
S T A U F-

T O O N E E L S P E L .
S T A U F F A C H E R (tot

KOENRAAD

Nu is 't aan u , bcrigt te geven.

IIÜKTN,)

Spreek!

H u N N.

Ik was te RijnfeJd aan her hof des Keizers,
Om da-r te kkgen over h harde juk
Der Voogden, en den ouden Wjhefdsbrief,
Naar lands gebruik, te zien bekrachtigen.
De boden veler fteden vond ik daar,
Uit Zwaben en de landen langs den Rijn:
Aan allen gaf men hunne perkamenten;
Zij reisden weltevreden naar hun land.
Mij, uwen bode, wees men na>r de Raden %
Van hen ontving ik niets dan kranken troost!
„Den Keizer liet zijn tijd geen antwoord toe»
„ H i j zou aan onze zaak wel nader denken."
— En als ik treurig door de zalen ging
Van 't Reïzershof, zag ik den Htrcog JAN
Verfclioïen in een hoek en weenend fiaan,
Met

de Eielen VAN WARD en TEGERITLD.

Die wenkten mij, en fpraken: ,slielp u zelf.
Wacht van den Keizer geen geregtigheid.
Beruoft hij niet zijn ei^en broe J erszoon,
En weigert h«.m 'c bezit van 't wettiej erf?
De Hertog bad van hem zijn moedersgoed,
„*k Heft mijtfê j a t e n . ^ t a r M j » ' **Ik verlang,
„ Mijn éigm l«d»*ea Ju&éen m ^ » r é e J ' ^
„
Wat boort hij tot bjgfcheid?e Hem / e t de Keizer
Een krans op 't hoofd: ^dat/* zegt hij „voegt de ]s
AUF DER

JVïAUER.

lïebt* g"j 't gehoord ? Men wachte van den KSuev
Regt noch geregrigheid! gart, helpt u zelv'1
E 2

W

W I L L E M

T E L Ly

R E D I N G »

Niets anders Wij Ft ons over. Maar, mijn Vrienden t
Hoe zullen wij het werk ten einde brengen?
FURST

{treedt in den kring.')

Wij willen Hechts het d*vangjuk van ons werpen;
De aloude regten, die wij eenmaal erfden
Van onze Vad'ren, willen wij bewaren;
Wij jagen niet dolzinnig naar het nieuwe.
Den Keizer blijve, wat des Keizers is;
Die onder ons een Heer heeft, moet hem dienen*
MEIJË

R.

He heb een goed van Oostenrijk in leen.
F U R S T .

Blijf dan tiw pligt als Leenman trouw vervullen.
V A N

w E I L E R.

Den Heer VAN RAPPERSWEIL ben ik tolpligiig.
ï (J R S T.

Betaal hem {leeds, wat gij hem fchuldig zïjt*
ROSSELMfAN.

En ik ben cijnsbaar aan de Abdis te Zurich.
F U R S T ,

Gij geeft het klocster wat des kloosters is.
STAUFFACHER.
Ik heb alleen van *t Rijk mijn goed in leen.
F U R S T»

Wat zijn moet, dat gefchïedde; maar niets meer.
Men jaag' de Voogden met hun knechten weg3

T O O N E E L S P B L .

6*;

E n breek' hun floten af. Maar zonder bloed,
ZQO 't moog'lijk is, te ftorten. \ Blijk' den Keizer,
Dat flechts de hoogfte nooi ons dringen kon,
Hem d' eerbied, dien m] fchaldig zijn, te weig'ren»
E n overfcbrijdcn we onze grenzen niet,
Wellige bedwingt hij dan uit vrees zijn toorn;
Wam altijd zien we een volk ontzag verwekken,
D a t met de wapens in de hand zich matigt,
REDING.

Maar fpreekt! hoe brengen wij het werk tot ïland?
I>e vijand ftaat gewapend in ons midden,
E n zal gewis niet zonder weerltand wijken.

'

S T A u r r ACIIEP.

Hij wijkt, als hij ons ook gewapend ziet;
Wij overvallen hem, eer hij 't vermoedt.
M E IJ E R.

"E IS ligt gezegd, ranar niet zoo ligt gedaan.
Wij zien twee vaste floten hier in 't L<md,
Daar nestelt zich der Voogden magt, daar vindt
D e Keizer fteun, als hij in 't land inogt vallen.
ïLossberg en Samen moeten wij bedwingen,
E e r zich een zwaard ontbloot in deze landen.
i f

AüfÉACÜEK*

Toeft men ?oo lang-, dan waarfcfiuwt men den vijand |
Want veeL te groot is der verbond'nen tal.
M E IJ E R.

Men vindt in deze landen geen verrader.
H O S S E L MAN*

Ook blinde drjfc van Vrienden kan verraden.
E 3

FtrRSTe

W I L L E M

T E L L ,

F U R S T.

•Vettrnagt men *t werk, zoo wordt het Hot volbouwd
In Aliorf, en de Voogd bevestigt zich.
M E IJ E R..

Gij denkt flechts aan u zelv'
K O S T E R .

Gij zijt onbillijk,
M E IJ E R (opvliegend.*)
Onbillijk, wij! en d.-t durft Uri zeggen!
R E D I N G.
Bij uwen eed! bedaard l
M E IJ E R.
Ja, als zich Schwijtz
Bij Uri voegt, dan moeten wij wel zwijgen,
R E D I N G .

*k Moet u békHgën bij de Landsgêmeente,
Dat gij \\ë( woeste drift dtn vrede ftoort!
Swnn wij niet allen voof delelfde' Zaak ?
W I NKE1RIEO,

Waaneer wij wachten tot het feest des Heeren,
P 11 wil 't gebruik, dat de ingezetenen
Den Voogd gefchenken brengen op zijn Slot.
Zoo kunnen dan een tiental kloeke mannen
Zich ongemerkt verzaamleti in den burg.
Zij brengen heim'lijk puntige ijzers meé,
Daar kan men dan de ftokken mede waapnen,
Want niemand komt" gewapend in de vesting.
Di groote hoop verbergt zich in het w&ud;

- ^
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E n hebben de anderen de poort vermeesterd,
Straks blazen zij ten teelten op den hoorn 5
Dan fpringen dezen uit bun hinderlaag:
Zoo valt het Slot gemak*lijk ons ia handen.
MELCtlTIIAL.

Ik neem op mij den Rossberg n te lev'ren.
Een meisje ia 't Slot is mij reeds hing genegen,
E n ligt bepraat ïk Irar, dat zij des nachts
Mij langs een ladder bij zich binnen laat;
Heb ik den wal bereikt, dan volgen de and'ren.
R E D I N G ,

Is 't aller wil, dat wil het werk verschuiven?
(De meet der hetd heft de hamlen omhoog?)
STAÜFFACHER (telt de fiemmen.)
*k Tel twintig (remmen vóór, en twaalef tegen!
r u

R

s

T.

f l«? ter befbmder tijd de Sloten vollen ,
Dan fteken *wij van d' eenen berg tot d' and'ren
Ten teeken vuren aan; dan zamelt z'ch
D e landftorm fiiel tec aangewezen plaats.
Als ons <fe Voog^ö $$»<&*&*** zteü »
Gelooft mij, 't,zal hjin jbn ana, ftatid ontbreken\
7A\ zullen gretig vrfjgellïde nemen.
Om ongedeerd te, wijken uit ons land.
STAUFTACIIER.

Met GESSLER, vrees ik, «al 't met ligt gelukken?
Een fterke lijfwacht fchut hem voor gevaar;
Hij ruimt niet zouder Woed het veld, en zelfs
E 4.
Doos

i

Vv I L L E M

T E

L

L,

Boor ons verdreven, blijft hij nog geducht;
't Is moei'lijk, ja gevaarlijk, hem te fparen.
BAUMGARTEN.

Waar iets te wagen valt, daar zendt mij heen,
't B'houd mijns levens ben ik TELL Vcrpligt,
Ik Hei liet gaarn voor allen in de bres;
Mijn kart heb ik voldaan, mijne eer gewroken.
R E D I N G .

De tijd brengt raad. Men wachte met geduld ;
Men moet ook 't oogenblik iets toevertrouwen.
— Doch ziet, terwijl wij hier nog landdag houden
Bij nacht, verguldt de b|ijde morgen reeds
Der bergen boogfle kruin — Komt, fchei leu wij,
Eer ons het volle licht des dngs verrast.
u R s T.
de nacht wijkt langzaam uit de dalen.
hebhen onwillekeurig hunne hoeden afgeno*
en ftaren met ftillen eerbied het morgemdan.')
F

Frees niet,
{Allen
men,
fóod

ROSSËLMAN.

Komt, bij dit licht, óst ons het eerst begroet
Van alle volken, die diep onder ons
Zwaar-ad'mend wonen ia den walm der Heden,
Komt, zweren wij den Eed van 't nieuw verbond,
— Wij willen zijn een eenig volk van broed'ren,
(Allen zeggen hem dit na met drie vingeren
opgpftoken.')
— Wij willen vrij als onze Vad'ren zijn^
Nog liever dood, dan onder 't juk te leven.
(Als bQten.'y
A
, *
W

T O O N E E L S P E t,

/3

t— Wij willen (leeds* vertrouwen op Gods hulp,
KOO'.E zal *t geweld vsn menfchen ons doen beven.
(r/A boven. De landlieden omarmen elkander.*)
STAÜFFACHER»
N a ga een ieder vreedzaam zijnes weegs 5
K:ar zijne Vrienden, en zijn Statngenooten;
Die Herder te, verzorge zijne kudden,
En werve in ffilre Vrienden voor 'c verbond.
— Vat in dien tusfcbentijd ons nog bejeg'ne,
Men êvïie 'cl Groeije &eeês de rekening
Der Dwingelanden aan, tot dat één dag
D_* fchuld van 't land betaak, en van elk onzer,
Tlians moge een ieder zijn gevoel bedwingen,
En (pTe voor 't G.'heei zijn heete wraak5
Want, Vrienden! h j pleegt roof aan 't heil van allen,
Die zelf zich helpen wil in eigen zaak,
(Termjl zij Idngs vèrfchillende zijden geheel in Jïihe
vertrekken t valt het orchest in op hooien toon;
het ledige tooneel blijft nog een tijd lang open,
en vertoont het fchouwfpel der opgaande zon over
de ijsbergen»")

%fj«f*»

E 5

DER-

W I L L E M

T E L L,

D E R D E

BEDRIJF.

EERSTE

T O O N E E L

Voorplein voor het huis van TELL. H,j is met de bijl
aan het timmeren, IIEDWIG houdt zich met huis/dijken arbeid onledig» WOUTER en WILLEM [pelen op den achtergrond,
met een kleinen hand-boog.
WOUTER

Eer
Gaat
Met
Door

(zingt.')

de morgen rijst,
de jager dwalen,
zijn pijl en boog
geberg.e en dalen.

Heerfchen mag de Valk
In de lucht daar bpven, ,

»„

Door gebergte en kloven»
Hem behoort het
Wat zijn pijl kan
Schoon het vliege
Weet hij buit te

ruim:
raken,
of kruip',
maken.

(hij komt huppelend aankopen.)
De pees is mij gefprongen.

Help mij, Vader!

T E L L .

ïk niet.

Een brave Schutter helpt zich zelf.
(de Knaapjes verwijderen zich.)
HE D-

T O ö N E E t S P E L".
H E D W I G.

De knapen leeren hier het fehïeten vroeg.
T E

j, u

Die Meester worden wiit moet vroeg beginnen*
tfEBfflG,

Ach! gave God dat zij het nimmer leerden!
T E L L.

Zij moeten alles leeren. Die door 't leven
Zich mannelijk wil daorflaan, moet op alles
Gewapend zijn.
H E D W I G.

Ach, niemand vindt weldra
De rust te huis*
T E L L.

JDtt kan ik ook niet» Mpeder«,
Tot Herder heeft Natuur mij niet gevormd:
'k Moet rusteloos een vlngtig wit vervolgen;
Dan eerst mag ik mijn leven regt genieten,
Als ik het eiken dag op nieuw weer buit maak.
H

E D

w I G.

En de afigst van uwe. Huisvrouw telt gij hie!%
Die» 3«f # f ö f t fentf 2icVbker kwslt;
WPÜC ldllê fëhflk Urëgf JiflJ» * & ktfetiueft
Van uw1 gewaagde togten mij ;verhafeti.
Bij ieder affcheid fpelt mij 't bange hart,
Dat gij voor *c laatst uw droeve Vrouw verlaat.
Dan zie ik u, verdwaald in 't ijsgebergt',
Ben misfprong doen van de eene klip naar de and'res
Zie, hoe de wilde geit, door u vervolgd,
V door een zijfprong ia den afgrond
fleept:
y

7t

W I L L E M

T E L L,

Of hoe een fneeuwklomp ijlings op u Itorci
Of onder u de ontrouwe bodem wijkt»
Zoo dac gij nederzinkt, een levend lijk,
In de onafineetbre diepte van een' kloof —
Ach, TELL! de dood treft den vermet'ien jager
lu honderd wiss'Ieude gedaanten op 't gebergt**
Gewis een allerjammerlijkst beroep,
Ddt fteeds met halsgevaar langs d' afgrond voert!
TELL.

Die fcherp rondom ziet met gezonde zinnen,
Op God vertrouwt, en op zijn eigen kracht,
Die redt zich ligt uit nooden en gevaren.
Geboren op den berg, vrees ik hem niet.
(/ƒ j heeft zijn werk afgedaan, en legt zijne gereedfchappen weg.')
Nu, denk ik, kan de deur weer jaren meê,
De bijl in huis, befpaart den Timmerman.
(Hij neemt zijn hoed.)
B E D W 1 G.

Waar gaat gij heen?
T R L L.

Naar Altorf, naar uw' Vader»
H E D W I G.

Gij hebt toch niets gevaarlijks in den zin?
TELL.

Wat wilt gij met die vraag?
H E D W I G.

Er- broeit iets, TELL,
Dat onze Voogden geldt — 'k weet van den landdag;
Op RutU, waar gij meê gezworen hebt.
TELL*

</

TOOM

E EL

SPEL.
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ï E L L.

Geloof mij, 'k wns aldaar niet tegenwoordig;
Maar roept mij ' t land, ik zal mij niet onttrekken*

n

E

D f 1 ö,

U zal men plaatfen, waar h gevaarlijk is?
Het zwaarfte valt gewoonlijk u ten deel»
TELL.

Een ieder wordt belast naar zijn vermogen.
n E ö w i o.
Ook hebt gij d' Unterwalder ov*er *t IVféer
Geholpen in den florm — O! 't was een wonder,
Dat si] omkwnamt — Zeg, TELL, zeg, dacht gij toeri
Aan Wouw noch kind?
TELL.

'k Dacht, lieve Vrouw, aan ü,
E n wenschte Hechts te meer, een man te redden,
D i e , zoo als ik, en vrouw en kind'ren heeft.
H E D w I G.

Hij, die vermetel 't woedend Meer bevaart,
Vertrouwt niet op zijn God, maar tergt hem (tostf
T Ê L L.

Die fteeto fiWfcïtttóft fff tééi &fflg Wfc *
*

*•

* Ë % B % i GV

Ja gij zij't goed, elk vindt u ftêeds hulpvaardig;
Maar zijt gij zelf in nood, wie helpt u dan?
TELL.

%rhoede God, dat ik ooit hulp behoef.
(ïhj tieemt zijn handboog»~)

*

attft-

-8

K» I' E L E M

T E t L »

H E B W I G,

# ö t ttöt gf| met den handboog? Iaat hem hier*

*k Weet met mijn arm geen weg, als ik hem mis»
QDe Ktirpen komen iciug'),
W O U T E R .

Waar lieena mïja Vader?
T E L L.

'k Ga naar Akorf, Knaap,
Kom, wilt gij met mij mtê?
Wo ü

a.

T E

Ja, Vader» gaar».
I I E D W 1 G.

Be Landvoogd ïs er thans; blij F weg van Ahoif.
T E L L.

Hij gaat nog heden»
n E Ï3 W I G*
*k Liet hem eerst vertrekken:
Hij zie ia niet; gij weet hij Is ons nijdig.
T E L L,

Lnat hij ons nijdig zijn, d-t re! i?: niet.
Ik doe mijn pligt, en beef voor geenen vijend.
II

E

D w I-G,

Achï die hun pligt doen, zijn hem *t meest gehaat,,
T E L L»

Geen wondert wrnt aan hen heeft hij geen vat —,
Geloof jatj, Vroaw s mij blijft hij wel vaa »c 0 .
ft*»-

T O O N E E T ,

S P E L .

-9

H E D W I G.

Zoo,

meent gij dat?
T E L L.

't Is npg «iet lang geleden,
Dat Ik ging jagen in de woeste ftreken
V-n 't Scha chen - dal, een onbetreden veld;
En als ik eenzaam kngs- een rotfig pad
Mijn weg vervolgde, waar geen mensch kun wijken
Want fteil hïög over mij de rotswand heen,
En diep oralang zag men de Sclrchen brullen —.
QDe Knapen hangen hem regis en links aan het
lijf, en z;en met ingefpannen nieuwsgierigheid
naar hem op,~)
Toen kwam de Landvoogd onverzcld mij tegen;
Wij vuren gansch alleen, en {longen daar
Meivch tegen mensch» en naast ons gaapte de afgrond.
En naauwüjks kreeg de Heer mij in 't gezigt,
Herkende mif, mij, dien hij kort te voren
Zoo zwaar deed boeten voor een klein vergrijp,
En za^; mij met mijn wapen pan don arm
Hem rouwig teg-mreden, of hij ie'rikte,
Ziji»8 knieën knikten —• hij verbleekte — Ik zag,
Dat hij gevaar liep bij mij IK er te zijgen.
— *k Had medelijden met den armen man; „ ^ 4/

Befgheidetr M$,

'0,^^M^J^hyiik

ben 't

Heer Landvööftlt Mmt zïfp Jfloftd^, door fyt'èeê geboeid,
Blééf mij het mttoöti föhöïdig «— zander1 {preken
Gaf hij een wenk, dat ik mijns weegs zou gaan;
'k Verliet hem dus, en zond hem zijn geleide»
II E D W I G.

Hij, ridderde voor u — wat wilt gij meer!
Dat gij zijn zwakheid 2aage, vergeeft hij nooij*

83

f

ï L L Ë I
.

f

E I L ;

TBIrL.

Des m!jcï fit iiem, en bij zal mi] niet zoeken»
H

E D

w I G.

Blijf heden daar van daan» Ga liever Jagen,
T E L L.

Wat vreest gij toch ?
H E D W I G.

Mij fpelt mijn hart niets goeds*
T E L L.

Waartoe u du$ gekweld, en zonder grond?
H E D W I G.

Kwel ik mij zonder grand — wet b'ijf dan hier.
T E L L.

Men waebt mfj, ïïeve Vrouw» ik gaf mijn woord*
II E D ffl C,

Indien gij » ? / , zoo ga —- mair

WOUTER

blij v' l

W O U T E R .

Ween, Moederlief! Ik niet» ik ga met Vader.
B E O f t G .

Mijn WÖutËR* wft ge trw* Moeder <fafl verlaten f
W O U T E R .

*k Zal ii iets fraais van Altorf medebrengen.
(Hij gaai met zjn Fader heen.')
W I L L E M .

Ik, Moederlief, ik bliif!
HEDWIG (hem omarmende»')
Ja, gij mijn WILLEM,
Gij zijt mijn lieve kind, gij blijft mij over!
(Zij gitot 'naar het hek van het voorplein, en ziet
fomr Éten en Zwn nog een tijd lang na.)
TWBE*»

T O O N E E L S P E U
T W E E D E

8(

T O O N E E D .

Eene wilde boschrijke flreeki rondom door bergen ingejté*
ten. Stofbekenftortenzich ")an de rotfm.
B E R T H A ih jagtgewa&d. Téfftotïd daar&p K il D i ti&l
B E R T Kt A,

Hij volgt* 'k Mag eindlijk dus mijn hart hem op'owfc
mi<

£00
Van
Men
Mijn

bhbinz
{treedt driftig op.)
vind ik eindelijk u dan alleen!
Wederzijden fluit ons de afgrond ïü|
zal in deze ftreek ons niet verra^ftm
hart breekt hier het lange zwijgen af -*
B E R T H A,

Gij zijt toch zeker, dat de jagt niet volgt?
R Ü D

t fc z.

De jagt is f er van bier — dus — m of nooit!
Dit oogenblik zal mij Giet Weer ontglippen —
Thans wil ik, dat mijn noodlot zich beflisP,
Al moest het mij voor eeuwig van u fchelden.
— O wapen dus uw* zachte blikken niet
Met koelen fombren ernst — wie toch ben ik^
Dat ik mijn oog tot u waag op te heffen ?(
Mij freèft de &iib «Ög nieê gettotifid, ik durf*
Mij naauVïïjks mengen fn den té tfêr *ïCfddef$»
Die, rijk met eér omkranst* uw1* hand fèfeoeken,
*k Heb niets dan dit mijn hart vol trouw en liefde -*
BERTHA

t

(emftig en geftrengJ)

Durft gij van liefde fpreken of van trouw,
Die trouweloos uw duurde pligten fcbendt?
*
(RUDENZ treedt terug ^

F

Èm

W l L k £ M

T E h L,

Een flaaf van QpsuMjJk ^ die z i e d e n vreemden,
Den onderdrukker van zijn Volk verkoopt?
R U D E N Z.

Uit uwen mond verneem ik dit- verwijt?
Wat boeit mij aan den Voogd, dan gij alleen?
B E R T

H

A.

Gij denkt dus mij te vinden, waar 't verraad
Gezeteld is? — Ik fchonk mijn hand nog liever
Aan fnooden GESSLER zelv', dien ïk verfoei,
Dan aan den veilen zoon van Zwitferland,
Die tot zijn werktuig zieh veraeü'ren kan!
R

u D

E N

z.

O God» wat moet ik hooren!
B E R T H A.

Spreek, wie zijn
Den braven mensch nog nader dan de zijnen?
Kent ooit een edel kart verhev'ner pligt,
Dan de onfchuld bij te fïaan en de onderdrukten?
— M1j bFöèdt 'het hart otn 't lot van dit uw Volk;
Ik voel d*er btfrg'ren lêèd» Ik acht hen hoog,
Die zoo befcheiden zijn, en toch vol kracht;
Zij boei jen door hun' deugden heel mijn ziel,
Met eiken dag leer ilc hen meer beminnen.
— Maar gij, die door natuur en ridderpligt
Hun blijkbaar ten befcheimer zijt beftemd»
~Die hen verlaat, die, vreemden ten geval,
Uw Vaderland de fhaffche boei kunt fkieden,
Gij zijt mij onvefdrpsgiijk, 'k moet mij ^eiv*
Geweld do?n, zaj ik u piet iloodjijk. hatea.
RV

T O O N E E L S P E L ,
R U D E K Z,

En zoek ik dan het welzijn niet van 't volk?
't Vindt immers onder 't fchild van Oostenrijk
Den vrede —
B E R

T H

/w

Slavernij bereidt gij 't land!
Gij wilt de vrijheid uit de laatfte wijkplaats,
Die haaf op aard nog overbleef, verjagen.
Het volk verftaat zijn eigen welzijn beter,
Geen fchijn verblindt zijn onbedrieglijk oog;
U heeft men 't net reeds over 't hoofd geworpen —*
R.

Gij haat mij,

u DE

BERTIIA! O,

N

z.

veracht mij niet!

B E R T H A.

God gave! dat ik u kon haten — maar
Veracht te zien, en waard, dat hij veracht wordtf
Hem, dien ik gaarn beminnen zou -—
R

u DE

N

z.

Mijn God!
Gij toont mij dair een Hemel van geluk,
En Haat in d' eigen ftond mij diep ter neder.
B E R T H A.

Nog is in u ,het ed'le niet verdikt!
„
Hét fl1iime|t JtefrH, ft wil ^ ik Zal hetVekken.
Gij moét 11 zeiv' verlocVtwaij, 'pro, de deijgci,
Der Vadreji, die gij erfdet, uittefoeijen.
Maar, heil u! dat zij u te magrig is,
Gij zijt ondanks tt zely' nog goed en edel!
R v D E N z.
Gij, BERTHA, gij gelooft nog aan mijn' deugd!
Door uwe liefde kan ik alles worden!
F 2

/

*^E

U

W I L L E M

T E L

t,

È & R T H A;

Ga, tracht te zijn, waartoe natuur u fchiép;
Bekleed de plaats, waarop baar hand u fteide;
Strijd voor uw volk, en voor uw Vaderlandf
Èn voor uw heilig regt.

'

R U D E N Z.

Maar, BERTHA, fpreek!
Hoe kan ik u gewinnen, u bezitten,
Als ik de magt des Keizers wederftreef?
Is 't niet de wil van magrige aanverwanten,
Die over u, meer dan gij zelv', befchikt?
B E R T H A .

Mijn goed'ren liggen hier in deze landen $
En is de Zwicfer vrij, ik* oen net ook.
R ü D E N Z.

Ach f

BERTHA,

welk vcrfchiet maalt mij dit woord I
B E R T H A .

Meent niet door Oostenrijk mij ooit te winnen j
Zijn oog vlamt gretig op mijn erf en goed,
Dat wil hij met zijn eigen erf veréénen.
Dezelfde dorst naar land, die uwe vrijheid
Verzwelgen wil, bedreigt niet min de mijne 1
Ik ben, mijn Vriend, ren offer uitgelezen,
Ten loon voor d' een* of andren gunsteling -—
Aan 's Keizers hof, waar list en valschheid wonen,
Bereidt men mij gehate huw'üjksketens,
*•
De liefde fiechts — uw liefde kan mij redden!
Ku

D E

JS z.

Gij zoudt befluïten, hier met mij 'te ïeveti,
Gij zoudt 'm 't VaderFand de mijne zijn?
" *

O tm*

T O O N E E L S P E L .

fl$

O BERTHA, mijn verlangen naar de wereld,
Wat was het dan verlangen flechts naar u?
JIc zogt op 't pad des roems flechts u alleen,
En heel mijn' zucht naar eer was enkel liefde»
Sluit gij hier in die dal u nfet mij o p ,
En derft gij willig allen aardfehen luistef —
Dan is het doel bereikt, waar naar ik jaagde;
Dan mag de Aroom der fel beroerde wereld
Op 't veilig ftrand van dit gebergt' zich breken —
Geen* vlugtige begeerten ken ik meer,
Die mij op 't groot tooneel des levens roepen —
Dan mogen deze rotfen om ons heen
Haar' ondoordringbren ringmuur vrij verbreeden;
Dan zij dit ftil en zalig dal alleen
"Voor't zonlicht open — mij, mij i s ' t een Eden!
BERTHA**

Nu zijt gij, wat mijn hart van u verwachtte:
t Geloof aan uwe deugd bedroog mij niet!

s

R u D E N z.

Vaar wel, gij ijd'le waan, de blinddoek valt!
'k Moet mijn geluk in 't land der vad'ren vinden;
Hier, waar de knaap zoo vrolijk mogt ontluiken,
Waar duizend vreugdefporen mij omringen,
Waar iedré boWd elt bftyawtl voor mij leefr,
In *t Vaderland wilt gij de ifijjne worden?
*k Heb (leeds dat land bemind! ik voel iet nu,
Slechts 't Vaderland kan mijn geluk voltooijen.
S E R T H A.

Waar zouden wij een zaalger plekje vinden,
Dan in dit land, waar vrede en onfchuld woont?
Hier, waar de aloude trouw geworteld ftaat,
F 3

Ww

U

W I L L E M

T E L L,

Waar nog geen valsch bedrog heeft kannen kiemen;
Hier Hopt peen nijd de bron van ons geluk,
Hier vlieden de uren kalm en helder heen.
-T- U zie ik hier in echte mannen waarde,
Den eerden van de vrijen en gelijken,
Met vrije huldiging door elk vereerd,
Zoo groot als ooit een Koning in zijn' rijken.
R u D E N z.
Hier zie ik U, de kroon van a'le vrouwen,
Uw leven wijden aan mijn hoogst geluk:
Mijn huis mij tot een blijden Hemel fcheppen»
En, zoo als 't Lemfaifoen zijn* bloemen ftrook3
Met lieve aanvalligheid mijn leven Oeren,
E« mij geheel bezieien iqet »w bak!
B E R T H A»

Zie, trouwe Vriend, .dat was het, wat mij griefde;
Danr ik u zelf dit hoogst geluk des levens
Verwoesten zag <— Wat heb ik niet geleden,
Toen ïk den trotfchen Ridder volgen moest,
Den landveldrukker naar zijn fomber flat!
*— Hier is geen flor* , Mij fcheiden geene muren
Van 't Volk, dat eens door mij gelukkig wordt!
R U D E N Z.

Maar weet ge een middel, om den band te oncknoopen,
Waarmee mijn eigen dwaasheid mij omftrikte?
B E R T H A.

Ruk als een man dien flavenband van een!
Wat dan ook de uitkomst zij — Aan't hoofd uws volks,
DUï is de plaats, waartoe gij zijt beftemd.
{Men koort jagthoornen in de verte.)
De jagt komt'nader — Ga, wij moeten fcheïdenT-*5
v
*
Strijd

T O O N E E L S P Ë L .

H7

Strijd voor uw land,, dan ftoijdt gij voor uw' liefde!
Één is de vijand, dïeu wij, allen vrezen,
En éétre vrijheid maakt ms alle» vjif!
(^Zij vertrekken.')

D E R D E

T0©MR*fc

Open plaats hij Altorf, Cebooihte op*én fforgrond; op
den achtergrond ftaat de faed op eer? $aa#. ïftft uitztgt
wordt begtensd door den Bannierg> waar achter zich een
fneeuwgebergte verheft.
F R I E S H A R T en LEUTHOL0 ftaan op fchildwacht*
F R I E S

H ART.

Wij liaan hier vruchteloos. Hier komt geen mensen,
Die dezen hoed zijn» eerbied zou betoooen*
*t Scheen anders al&ijd, of 't hier jaarmarkt was \
Nu is de ganfche ftreek ftïl als het graf,
Nadat men ginds den moolik heeft geplant.
L E O T H O L D .

Niet dan gepeupel laat zich zien, en zwaait
Tot ons verdriet de halfverfleten mutfen.
Want brave lieden maken eer een omweg,
Dan dat zij voor deu hoed zich buigen zouden,
(

**

•*

t

'/,J

Zij moeren* hier voorbij», <&kr a # van *të Rstssdboif
Op 't middaguur» zïeh wier naar huw begeven.
Dus vleide ik mij,, eea! goede vangst te doen;
Want niemand dacht er aan, deri hoed te groeten.
Dat merkte ROSSELMAN , de Paap — hij keerde
Juist van een' zieken weer, en pjaatfte zich,
't Hoogwaardige in zijn hand, regt voor den ftaak;
F 4
ï>*

«8

W I L L E M

T E L

L,

D/e Koster gaf het teeken met zijn fchel:
Daar bogen zij hun' knie, ik zelf met hen,
En eerden 'E Sacrament, maar niet den hoed. —•
L E U T H O L D.

Hoor, kameraad! wij ftaan hier aan de kaak:
Want is het niet een fchimp voor brave ruiters9
Te wacht te ftaan bij zulk een leégen hoed? —
Gewis elk eerlijk man moet ons verachten.
*•— Eerbiedig voor een hoed zich neer te buigen,
Dat is toch inderdaad befpottelijk!
F R I E S H A R

T.

Waarom niet voor een leêgen hollen hoed»
Man buigt zich immers wel voor leêge hoofden.
(HILDEGARD, MAGTELD, en ELSBETH treden op met
eenige kinderen , en plaatfen zich rondom den ftaak»)
L E U T H O L D .

Gij, FRIESHART zïjt een lage, veile fchurk,
Die gaarn den braven man in 't onheil ftort.
Dat, wie maar wil, des Landvoogds hoed voorbij gay
|k druk mijn' oogen toe, en zie hem niet.
M A G T E L D .

Daar 'hangt de Landvoogd ~

Knapen, buigt u neeri

E L S B E T H .

Ach! dat hij ging, en liet ons hier zijn hoedj
Het Vaderland zou niets daarbij verliezen!
F R I E S HART (haar uit een drijvende.'}

Maakt plaats, vervloekte wijven! wilt gij gaan —
Wie vraagt naar u? Zendt ons uw mannen liever9
4
Als hen de lust bekruipt, ons hier te tergen.
(Z)Ê Frouwen vertrekken^* *
** "

TELL

T O O N E E L S P E L ,

8;

TELL treedt op met ztjn handhoog gewapend, en zijn Knaapje
aan de hand.

Zij gaan den hoed voorbij zonder het»

optemerken, en komen voor op het tooneel.
WOUTER

(naar

Men Bannberg wijzende,")

Is 't waar, mijn Vader 1 dat Op gitfdibbèn

biff

De boomen bloeden, als men mei de bij!

t

Hen vellen wil?
T E L L .

Ei,

Knaap, wie zegf u daf?

W O U T E R .

Van een der Herders hoorde ik, dat die boomen
Berooverd zijn, wie ooit hun fchade toebragt,
B en w'ms zijn hand van boven uit het graf.
T E L L .

Betooverd zijn de boomen, dat is waar.
«— Ziet gfj die fpitfen ginds, die witte hooraeq,
Die hoog tot in den Hemel zich verheffen?
W O U T E R .

't Zijn de IJsgebergten, die des nachts zoo dond'rcn,
En ganfphe vlakten onder fneeuw begraven.
T E L L .

Zoo h 'WJÜffl Zotfrf *# onder deze fneeuw
Zou Altorf nu reeds lang- bedolven liggen,
Als niet het woud, daaf Boveft op den berg,
Als waar 't êeft borstweer, zich et tegen flelde*
W O U T E R (na eetïig ftilzwtjgen.')
font

gfj ook landen, waar geen bergen zijn?
T E L L .

Daalt men van onze hoogten naar omlaag,
F 5

.

M
En

W I L L E M

T E L L9

Ett flaetk nog, lager af, de ftfo-omen langs r,
Dan komt men in een vlak en effen land»
Waar zich geen bergftraora febulmend nederftort*
Maar 't water Uil en ftatig henen vliet:
Daar ziet men vrij naar alle hemelftreken,
Daar wast het koorn in lange fchoone velden,
En als een ruime lusthof toont zich 't land.
W O U T E R .

Wel wmom trekken wij dan niet terfbnd
Van hier, en gaan dat fchoone land bewonen,
Veel liever dan ons dus te plagen op 't gebergt'?
T E L L i

Het land h fchoon en goed gelijk <te Hemel;
Maar die 't bebouwen oogden geene vracht
Van 't geen zij zelve zaaiden.
W O U T E R .

Woont men daar,
Niet eVen vrij als hier op eigen erf?
T U L ,

Het veld bekoort den Bisfehop1 ei den Keizer.
W O U T E R .

Men mag er toch vrij in de bofchen jagen?
T E L L.

Den Heer behoort het wild en al 't gevogelt'.
W O U T E R .

En mogen ze ook niet vïsfdien in den fïroom?
T E L U

De Stroom, bet Meer, het Zout bekoort den Keizer^
*wou«

T O O N E E L S P E L .

9t

W O U T E R .

Wie is die Kefzer dan, dien allen vrezêa?
T E L L,

f

Htm Oppervorst, die hen befcherm* e$ p&edi.
W O ©UT U R»

Waarom befcheraeft zij zich zelve niet?
T U L L*

Daar durft geen mensen zijn' naasten buur vertrouwen,
W O U T E R .

Ach, Vader, 'c ruime land wordt mij te naauw,
*k Woon liever dan, waar fneeuw ftort van de bergen.
T Ë L L.

Ja, beter woont men tusfchen ijsgebergten,
Dan daar, waar flechte menfchen ons omringen.
{Zij willen voortgaan*.')
W O U T E R .

*JL\, Vader, zie den hoed ginds op dien {taak.
T E L L.

Wat gaat die hoed ons aan? Kom, gaan wij heen.
QJk hf zich verwedere» * # „ te»»M FUIESHART
I(R,H

In 's&eiêeifs

mmi

^HI^T,.

Koud ftand! en ga niet voort!

TELir (de piek aangrijptnde.~)
V K wilt gij, Vriend! wat houdt gij mij èm op?
FRIESHAR

T.

*t Bevel hebt ge ovenreên, gij moet ons volgen.
LEUT-

92

W ' I L U M

T E L L»

L E U T H O L D ,

Gij hebt den. hoed uw eerbied niet bewezen,
T E L L .

Kom, laat mij gaan,
P R I E S H A

R T.

Ja, naar 't gevangentraisï
"WOUTER.

Mijn Vader fleept men voort! helpt» menfebeo, helpt I
(Hij loopt naar den achtergrond', en roept")
Komt, mannen, komt! gij brave Heden helpt'
Gewe! 1 , geweld, men wil mijn Vader vatten!
{ROSSELMAN de pastoor * en PETEKMAN de koster*,
fehieten met drie andere mannen toe.*)
DE

KOSTER.

Wat Is er gaans?
ROSSE L M 4 N .

Wat heeft die man misdaan f
fRIESBAR,T.

Hij pleegt verraad als vijand van den Ketter.
T E L L (hem driftig aanvattende.)
Verraad — en dat geldt mijt
R O S S E L H A NV

Gij dwaalt; *t is TELL,

Een eerlijk man en onbefproken burger.
WOUTER (ontdekt WOUTER FURST, en loopt hem te gemoeh")

Grootvader help, die man mishandelt Vader!

Ï O O t t E E L S P E L *
F R I E S H A R

93

T.

Voort naar den kerker!
F Ü R S T (toefchietende.*)

* - Spreek,

TELE,

Sta! *k blijf borg voor hem^
om Gods wil! wat is hier gebeurd?

(MELCHTHAL en STAUFFACHER treden op.)
F R I E S H A R

T.

Hij overtrad des Laudvoogds hoog bevel»
Zijn' Oppermagc wil .hij geen hulde doen,
STAUFFACHER.

Daar ken ik

TELL

niet toe in

ftaat.

MELCHTHAL.

,
*

Gij liegt!
i E Ü T H O L D ,
y

Kij heeft zich oor den hoed niet willen buigen.
F Ü R S T .

En moet hij daarom naar den kerker, Vriend?
O , neem mijn' borgtogt aan, en laat hem los.
F R I E S H A R

T.

Êfljf voor * 2elven borg, voor eigen lijf!
Wij doen, wat dnzê pfigt is — Voort met hem!
(tot de Landlieden?)
Bat fchreeuwt ten Hemel! neen! dat gaat te veri
Hem zoo, terwijl wij *t aanzien, weg tê flepen!
MELCHTHAL

K O S T E R .

Wij zijn de fterkften. Vrienden, duldt het niet!
Wij hebben de een aan d' anderen een helper!

,,

FRIES-

I

W I L L E M

T E L L9

F R. I E S II A R T.

Wilt gij 't bevel des Landvoogds wederftreven ?
NOG DRIE L A N D L I E D E N (toefchietende,~)

Wij helpen u. Wat is ' t ? Men fh hen neder!
(HILDEGARD , MAGTELD en ELSBETH komen terygJ^
T E L L.

Ik zal mij zelf wei helpen — Gaat, mijn Vrienden!
Of meent gij dat hun' fpies mij zou doen beven,
Als ik mij van mijn kracht bedienen wou!
MELCIl'f HAL (tï)t J R I E S IIA RT.)

Wie waagt het, h a » te rukken uit ons midden;
FURSI m

STAUFFACHER.

Mijn Viienden! blijft bedaard!
FRIESHART

(fchreemvt.')

Verraad, verraad!
(Men hoort jagthoomen.}
H R p | | W, R» N.
Kaar fectot €e-Landvoogd!

,

*••*<

F R I E S H A R T (nog Ittittet roepende ï)

Muijcerij! verraad!
STAUFFACIIER.

Schreeuw, fchurk, tot dat gij barst!
ROSSELMAN en M E L C H T H A L .

Ik zeg u , zwijg!
f M E S ii A R T (zijn fiem nog meer wrhefende,,}

*

Men koop" de dienaars van *c geregt ontzetten! ^ J
«RST,

TOONEELSPEL.

J)S

F U R S T.

Daar is de Voogd. Mijn God! wat zal dit worden?
(GESSLER. te paard, den valk op de vuist, RU~
DOLF zijn JlalmeesWr, BERTHA en RÜDENZ, mét

een groot gevolg fan gewapende knechten, dte het
ganfcke üwneeimst em kring van pieken
guiten.)
R U D O L F.

Maakt voor l3en Landvoogd plaats!
G E S S L E R .

Dfijft hen uit «een 1
Wat loopt het volk te zaa\m? Wie riep daar hulpf
(Algemeene ftilte.")
Men fpreek: ik wil het weten.
(tot

FRIESIÏART.)

Treed gij voor!
Wie zijt g i j , waarop §r,eep men dezen man?
(Hij geeft den valk aan een dienaar over,")
F R I E S H A R T,

Geftrenge Heer, ik ben uw wapenkneclit,
Ten trouwen wachter bij den hoed getteld.
Dien man heb ik op heeter daad betrapt,
Daar hij uw* hoed het eerbewijs onthield.
Maar 't V ojfe rato ïaeï geweid bera uit rajjn handq.
' G E S S L E R (pa tenig fiihüijgen.*)
Veracht gij dus uw' Keizer, TELL, en mij,
Die zijne magt in 't Land vertegenwoordig,
Dat gij den hoed filet eert, dien ik beftemde,
Om mij een proef te zijn van onderwerping?
Zoo hebt gij 't kwaad, dat gij verzint, verra&n.

ft LU

$6

W I L L E M

T E L h9

T E L L .

Vergeef mij, Heer! uit onbedachtzaamheid
Heb ïk misdaan \ uw wee veracht ik niet.
Zoo waar ik TELL heet, 'k was niet op mijn hoedej
Wees mij genadig, 'c zal niet meer gefchieden.
GESSLER

(heeft weder een poos gezwegen*)

Gij zijt een meester op den handboog, TELL \
Men zegt, met eiken Schutter duifc ge u meten»
WOUTER.

Ja, dat moet waar zijn, Heer! — Mijn Vader fchiel
Een appel van den boom op honderd fchreden^
G E S S L E R .

Is dat uw Zoontje,

TELL?
T E L L .

O ja, Mijnheer.
G E S S L E E.

Hebt gij meer kinderen?
'fwee knapen, lieert
G E S S L E R .

Ën wien van deze twee bemint gij 't meest?
T È L

L.

De beide knapen zijn mij even lief.
G E S S L E R *

Wel nu dan, TELL , daar gij op honderd fdhredeo
Êen appel van den boom fchiet, geef, mij thans' Een proeve van uw kunst * - Ga, neem uw' boog —*

Gij

T O O N E E L S P E t *

pf

Gij hebt hem bij de hand — en wees bueid»
Een appel van liet hoofd des Knaaps t e fchioten ~*
Maar zorg, dat gij niet mist; niet d* eerlten pijl
Moet gij den appel treifen, of gi| «tilt
Met eigen hoofd uw misfëhot wij betaleft.

{Men ge¥e» èl#k VM fchrik m

Mimm^

Ï E t U

Heer —* wft Verfchrikk*üjk werk beveelt gij mij «—
ïk zou van *t hoofd mijns kinds een appel fchieten -**
Neen, neen , Mijnheer! dat kan uw wil niet zijn •*%
De goede God verhoede» dat ge een Vader
Op zulk een -proef in ernst zoudt willen fielten $
,

G E s s L E R»

Gi] zult van 't hoofd des Knaaps een appel fchieten I
ïïat is en blijft mijn wil — gehoorzaam TELÜ

ïk zou op 't lieve hoofd vau 't eigen kind
M^c deex' mijn haudboog mikken — liever lier f ik!
G E S S L E R.

Gij fchiet of fterft, en met u derft uw Knaip*
T E L L.
Ëen tnoordêï ion ik worden van fnïjti kïndi
Gij hebt geen kinders Heer» — Gij weet het nltt*
Wat in het harte van een Vader omgaat.
O E S S 1 S 8»
Ei,

TELL, hoe zijt gij nu

zoo

op

uw hoedel

ïk heb gehoord, dat gij een droomer waart,
Die anders leeft, en handelt dan uw' buren.
Gil mint, wat zeldzaam is - 'k heb daarom A a r t '
J
G
K«n

W I L L E M

T E L L,

Een eigen waagftuk voor u uitg>-acht.
Een ander zott gewis zich tog bedenken —
Gij drukt uwe oogen toe, en waagt hec ftout.
B E

R Ï

H

A.

Wil met den armen man niet fchertfea, Heer!
Gj ziet hem bleek en fidd'rend voor u üann —
Men is geen fcherts gewoon uit uwen mond.
G E

s s L E R.

tyie zegt u, dat ik fcharts?
(naar een' boom tak grijpende, die over hem heen hangt')
Zie hier een appei;
Men maak ruim baan — Hij mete naar 't gebruik
Zijn afftand — Zie, Ik geef hem tachtig fchreden —
Niet minder of niet meer — hij liet zich voorftaan,
Op honderd zelfs zijn min te kunnen treffen —
Nu Schutter tref, en mia het doelwit nieti
R ü D O L F.

Mijn God! 't wordt ernst — buig uwe knieën Knaap!
En bid met ons den«, X-andvo-ogd om uw leven.
ri/RST (ter tijde tvt M E I C H T E A L , die met
moeite zijn orgeduld bedw'ngtj)
Betoom uw drift* Ik bid u , blijf bedaard I
BERTIIA (tot den Landvoogd.)

Laat af, Mijnheer.' het is onmenscb'iijk wreed s
Met de angst van 't Vaderharte zoo te fpe'en.
Al had de man door zijn gering vergrijp
De ftraf des doods verdiend» hij heeft die draf
In dezen fioud reeds ttenvoud ondergaat].
Verzend hein ongedeeld naar zijne hut.

^

T O O N E E L S P E L .
Hij heeft u leeren kennen: aan dit uur
Zal hij, en 't kroost van zijne kinders denken.
G E S S L E R.

Men maak ruim baan J — terftond — wat aarzelt gij ?
Uw leven is verbeurd i ik kon u dood&n»
En zie, ik leg genadig thans uw lot
In eigen hand, die hand zoo wel bedreven.
Mij dunkt, geen mensch zal over hardheid klageu,
Als men hem Meester maakt van eigen lot.
'k Heb op uw' vasten blik u* hooren roemen ;
Thans geldt het, Schutter — toon ons thans uw kunitf
Het doel is uwer waard, en groot de prijs!
Het middenpunt te treffen in de fchïjf,
Dat kan een ander ook: hem noem ik Meester,
Wiens kunst in geen geval hem ooit begeeft,
Wien nooit het hart in hand of oogen treedt.
FURST

(werpt zich voor hem neder*")

Wij huldigen, lieer Landvoogd! uwe moge,*
Wij bidden niet om regt, maar ora genade;
Neem van mijn goed de helft, neem al mijn Roed»
Wil van dit fchot een Vader flechts ontdaan !
WOUTER»

**

Grootvader, kniel tiet voor dien vallenen ra-ml
Zeg, waar ik mij moet' f>lAkrf&ï 'k &&& öJet?
Mijn Vader treft den vogel in de vlugt»
Hij zai niet misfen op het hoofd zijns kinds.
STAUFFACIIER.

Ach, roert u de onichuld van dit Knaapje niet?
Ga

*

[DO

W I L L E

M . T E L L ,

R0SSE1MAK.

Bedenk < dat froven O*JS een Regter leefr,
Aan wieti ge eens resenfelrp zult moeten geven*
GESSLER (op den Kinop wijzende»')

Men. bind' hem vast aan gindfehen boom,
W O U T E R .

Mij bindan!
'k Wil niet gebonden zijn. 'fc Zal FH'.e fzt-^n
Gelijk een lam; *k zil zelfs geen siwm hnkn.
Als gij mij bindt, dan ga^t lu-t nimmer goed,
Dan zal ik worst'ien, om mijn band te ontfpringeu.
R ü D O L F.

Zoo Iaat u dan een doek voor de o ogen binden»
*
W O U T E R .

Waartoe Mijnheer? of meen. gij, dat ik vr^c?
Den pijl van Vaders hand? Ik waciit hem fluut,
Geen ooglid zelfs zal ik voor hem vertrekken.
Kom VaderI toon, dat gij een Schutter zijt;
De Dwingland deukt ors in *t verderf te florten —.
Wil hem die vreugd niet gtmsen; fchiet en tref.
(Hij plaatst zich voor den boom, men z:t hem
den appel op het hoofd.")
MELCHTIIAL (tot d: Landlieden )

Wat! zal men 't gruwellln'c voor on? gerikt
Voleinden? Ach! wat baat ons dan 'c verbond?
STAUFFACIIER.

, 't Is vruchteloos. Wij ftaan hier ongewapend»
Gij ziet het woud van ipietfea om ons heen»
HEtC*.

T O O N E C L S P E L . '
M E L C H T

K l

'

HAL.

O dat wij 't werk terftond voleindigd hadden:
God moog het hem vergeven, die 't verfchoof!
GESSLER

(tot

TELL.)

Welaan! men voert de wapens niet vergeefs.
Gevaarlijk is 't» een moordgeweer te dragen»
En op den Schutter fpnngt de pijl ..erug.
Dit regt, dat zich de Hoer heeft aangematigd,
Is voor den Heer des Lands beleedigend.
Gewapend zij geen mensen, dan die gebiedt!
En hebt gij lust, om boog en pijl te voeren,
Mij lust het, u een doel daarbij te geven.
TELL

(fpant zijn'' boog^ en le^t er een' pijl op.)

Wijkt, maakt ruim baan!
ST A U F F A C H E R .

Hoe TELL? Gij waagt het - neen, ó neen - gij (iddertf
Zie uwe hand, zij beeft, uw knieën knikken —>
TELL

(laat zijn boog zinkent)

liet fchemert mij voor de oogenl •
VROUWEN.

God daar boven |
TELL (jat $** landvoogd.')

Ontila mij van dit fdiót 'Hief I s mijn hart!
(hij rukt zijne borst opetu^)
Roep uwe wachten, Heer! men floot' mij neder!
ö

E S S L E'R.

Ik wil uw leven niet, ik wil het fchot.
— TELL, gij vermoogt wat anderen doet beven!
Gij voert zoo wei den helm-ftok als den boog*
G 3

GJ

i

W I L L E M

T E L L ,

Gij vreest geen ftorm, als gij een mensch kunt redden!
Thans help u zelf, gij die een ieder redt!
(TFLL flaat in vreesfelijken tweeftrijd; zijne armen bewegen zich fluiptrekkend, zijne rollende oogcn vestigen
zich dan op den Landvoogd, dan ten Hemel - Eensklaps
grijpt hij zijn pijlkoker, neemt er een tweeden pijl
vit, en fteekt hem in zijn gordel. De Landvoogd hefpiedt alle deze bewegingen.)
WOUTER

(onder den boom.)

Schiet} Vader, fchiet! ik wacht uw' pijl —T E L L ,

Ik moet!
(Hij herftelf zich en legt aan.')
RUDENZ (die al dien tijd in de hevigfte gemoedsbeweging was,
en zich met geweld bedwong, treedt mi toe.)
Mijnheer, gij drijft het nu gewis niet verder:
Gij kttfit het niet — gij wildet hem beproeven,
Uw doel hebt gij bereikt — te ver gedreven
Zien wij de ftrengbeid (leeds haar oogmerk misfen,
En de al te flftak ge^pnen boogfpringt los.
©ES

s LlE ïu

Gij zwijgt tot men u roept.
R

u D

E N

z.

Ik kan niet zwijgen,
Ik moet voor 's Keizers eer mijn flem verheffen %
Want zulk een dwangbewind wordt nooit geduld.
Dit is de wil des Keizers niet — o neen —
Nooit heeft 'mijn volk zoo iets van u Verdiend,
En gij, Mijnheer, ge ontvingt daartoe geen volraagt.
GE

ss-

T O O N

P, E L S P R L .
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R.

Durft ge u vermeten, gijl
R

u D

E

N

?,f

*k Heb (til f»?wegen
Bij al het onregt s dat ik pJtgcm Mg»
Mijn oagen floot ik digf» om niet te %kn;
'k Heb met geweld mijn overvloeijmd btut,
Dat opfprong in mijn botst otntang gedmkt.
Maar langer nog te zwijgen waar' vernwid,
Am 't Vaderland zoowel als aan den Keizer,
B E R T H A Qzich tmfchen hem en den tattdvoogd werpende?)
O God, gij tergt zijn' woede flechts nog meer!
'V
R U D E N Z.

*k Verliet mijn volk en mijne bloedverwanten,
*k Scheurde alle banden der natuur van een,
Om mij aan u en aan uw zaak te binden *Ik meende 't heil van allen voor te flann,
Wanneer ik 's Keizers magt bevestigde —
Nu valt de blinddoek weg •— en huiverend
Zie ik een afgrond feapen voor mijn voet —
Mijn oordeel is door u van 't fpoor geleid,
Mijn eerlijk hart bedrogen — 'k Hond gereed,

Ztrtfs mm d » ïmm

w'$w «»i)tt Vaderland

Ten val te brengen, en mij zelv' met e«n«
9 * 9 s ï< $ ft.
Vermet'Ie! mij, uw Heer, fpr^ekt gij dus toe?
R ü P I

f^'

De Keizer is mijn Iletr, gij zijc het niet —
•k Ben vrij geboren even goed als gij;
G 4

Iü

io.i

W I L L E M

T E L

L,

In ïedre deugd, die ooft een Ridder fierde,
Durf ik met n, hoe hoog gij ftaat, mij meten.
En fp'aakt gij hier niet in des Keizers naanij
Dien ik vereer, zelf: daar, waar men hem fcbendt*
Straks wic-rp ik u den handfchoen toe, gij zoudt
Naar ridderlijk gebruik mif antwoord geven,
— Ja! wenk uw wachten fl echts — mij ziet gij hier
Niet weerloos (laan, als hen —
{op het volk wijzehde)
Ik heb een zwaard,
Wie nader treedt —
SWUFFACHEH

{roept.)

Zie! de appel Is gevsl'pnf
{Terwijl allen zich naar deze zijde wenden* en EERTHA zich tmfchni TIUDENZ en dtn Landvoogd werpt%
heeft TELL den pijl afgedrukt,'}
ROSSELMAN,

Het Knaapje leeft!
TILEf

TE GELÏJK.

En de appel is getroffen!
C WOUTER FURST wankelt,, en dreigt te vallen*
onder/leunt hem»)
GESSLER

BERTHA

{mtfie/d.}

Hij heeft gefchoten? hoe? de razende!
8ERTHA,

Het Knaapje leeft! kom'tot u zeïv* mijn ¥aderf
wou-

T O O N E E L S H L .

10S

WOUÏÏR TELL (komt vrolijk met den appel aankopen.1)
Zie» Vader, hier is de appel — Mc wist het wel,
Niets had uw knaap van uwe hand te vrezen.
TLLL (ftond met Voorovergebogen ifgckaam, als wilde
hij den pijl volgen — de boog ontzinkt ztjn hand —*
als hij den knaap ziet aankomen, fnelt hij hem
met uitgelreide armen te gemoet, heft hem op
van den grond, en drukt hem hevig ontroerd aan
zijne borst. In die houding zinkt hij krachteloos in
een. Allen zijn getroffen,')
B E R T II A,

Algoede Hemelt
WOUTER FURST

(tot

Vader en Zoon,")

Einders! mijne kinders!
S T A U F F ACÖER.

God zij geloofd t
LEUTÖOLD.

Dat vvns een fcliot, waarvan
Men fpreken zal nog in de Inatfte tijden!
R U D O L F.

Men zal gewagen van den fchutter TELL,
Zoo lang de bergen op hun' grondvest {bant
(£^t **&* ^m E>a®dvocid &n appel tóe,y
Bif Godtf d*êr* appel mUém êMre gefloten f
I>at fchof trost meesterlijk e» rn»«flttê0*waar4
ROSSEtMAN,

Het fcliot was goed, maar beven mag de man,
Dïe hem genoodzaakt beeft, zijn God te tergen,
STAUFF ACHER*

Herftel u> VELU fta o p , gij hebt uw leven
Als man gelost'% m keert gij vrij naar huis.
G 5

R08"

10 5

W I L L E M

T E L L ,

HOSSEtMAN.
Komt, brengen wij den zoon naar zijne Moeder.
QZij willen hem wegleiden.~)
G E S S L E R.
Één woord

nog, TELL!

T E L L {keert terug.")
Wat is uw wil, Mijnheer?
G E s s L E R.
*k Fleb u een tweeden pijl zien bij u fteken;
Zeg mij, wat met dien pijl uw oogmerk was»
T E L L {verlegen).
Dat is 't gebruik zoo bij de fchutters, Heer.
G E S S L E R.
Neen, TELL, dat antwoord
Het had gewis iets anders
Zeg mij de waarheid, vrij
En wat het wezen moog,
Waartoe die tweede pijl?

kan mij niet voldoen 9
te beduiden.
en zonder fchroom,
ik fchenk u 't leven.

TELL.
Welaan, Mijnheer,
Daar gij mijn leven mij verzekerd hebt,
Zoo zal ik u de waarheid eeilijk zeggen.
(Hij haalt den pijl uit z'.jn gordel te voorfchijn, en
ziet den Landvoogd aan met een vreesfelijken blik.y
Met dezen tweeden pijl doorfchoot ik — u ,
Ais ik mijn lieven Zoon getroffen h a d ;
En u — geloof mij, had ik niet gemist.
G E s s L E R.
Ik heb u , TELL, uw leven wel

verzekerd,

!k Gaf u mijn ridderwoord; dac wil ik houden —
Doca

T O O N E E L S P E L .
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Doch daar me uw booze zin gebleken is»
Wil ik u In ten brengen en bewaren,
Waar znn of raaau u nimmermeer befchijnt;
Zoo zal ik veilig zijn voor uwe pijlen!
Mijn* knechtenS griipt hem aan, en bindt hem vast!
(TgLL wordt gebonden^
STAUFFACHE R.

Kunt gij aldus een man behand'Ien, Heer!
Aan wien de vinger Gods zich openbaart?
GE s s L

E

R.

Bezien wij, of die God hem nogmaals redt.
— Men breng hem op mijn fcbipj ftraks volg ik u,
Ik wil hem zelf naar Kussnacht overbrengen.
ROSSELMAN.

Dat durft gij niet beften, g§en Keizer zelfsj
Want onze vrij'heidsbrieven dulden 't niet!
G E

s s L E R.

Waar zijn zij'? Heeft de Keizer hen bekrachtigd?
Hij heeft hen niet bekrachtigd —t Deze gunst
Moet ge eerst verdienen door gehoorzaamheid.
Gij" zïjt Rechts nraiters te;en 's Keizers magt,
Gij hebt vérÉltlen opftanl fo^flen zm.
U allen ken ïk ïaftg, ea nwe plannen —
'k Neem dezen thaqs van uit pv midden weg,
Maar allen hebt gij deel aan zijne fchuld:
Die wijs wil zijn, leer zwijgen, en gehoorzaam*.
(flij verwijdert ziek} BERTHA, RUDENZ, RUDOLP en'
knechten volgen hem; FRIESHART en LEUTHOLP blijven terug,')
wou-

jo.«:

W ï h L E M

T E L

h,

W O ü T E R F U R S T ( hevig (M,)g CthWth )
Hot is voorbij: de Dwingeland heeft befloten,
Mij met mijn ganlehe huis ten val te brengen!
STA U F F AC HER ( tot TELL.)
Ach, TELL, waarom moest |\ij den woestanrd tergenI
T E

L L,

Xktoome zich, wie mijne fmart gevoelt!
S T A U I' v A C I U : R.

O , nu is alles, alles weg! wij allen,
Wij zijn met u gekneve'd en geboeid!
LANDLIEDEN

Q omringen T E L L . )

De laatfte fteun gaat ons in u verloren!
L E Ü T H O L D (treedt

nader.')

Het fmart mij, TELL — maar'k moet mijn pligt betrachten»
T E L L.
Viwrtwell
W O U T E R T E L L Qiick met hevige fmart
hem vastklemmende,)

aan „

• Ach Vader! Vader! lieve Vader!
T r L L (heft zijne handen ten hemel.)
Djar boven woont uw Vader; roep hem aan!
STAU F V A C tl E R«
TELL, hebt gij niets aan uwe Vrouw te zeggen?
T E L L (drukt den knaap met innige liefde aan zijne horst.')
De knaap is ongedeerd; mij zal God helpen.
(//// rukt zich fnel fos, en volgt de knechten.')

VÏER^

T O O N E E L S P I ï

V I E R D E

lt

Mf)

B E D R I) ft

E E R S T E

T O O N E E L .

Oostelijke oever van het Meer der vier Ifoudftedem, Sfêili
en zondering gevormde rotjen begrenzen ten westen ht uit*
zigt» ff et Meer is mftuimig, men hoort het water raken
en bruifen; bij tusfehenpozen bhkfem en donder.
KÜNZ VM

GERSAÜ.

EEN VISSCI1ÊR €H VISSCIIERSKNMi».
KUN

Z.

Ik was er zelf, gij moogt mij vrij gelooven,
*t Is alles zoo gebeurd, als ik verhaalde,
V I S S C H E R.

Is TCLL geboeid, en weggevoerd naar Kussnftcht?
t)e braaffte man van "c land; die *c meest vermogtj
Als 't eenmaal voor de viijheid gelden moest?
K

u

N

z.

De Landvoogd zelf vervoerd hem over 't Meer»
Zij flonden jtrst gereed zich in te fchepen,
Toen ik van Fluélen afvoer; maar de üo'm,
Die tbfltts In öantogt is, en die mij dwong»
In allerijl zijn woeeft aaü land' te ontvlügten*
Zal ook bun* afvaart wel vertederd bfbben.
V I S S C H E R,

Ach, TELL gevangen - * TELL in 's Landvoogd» magt!
Hij zal gewis hem diep genoeg begraven»
Om *t lieve daglicht nimmer weer te zien!
Want wel mag hij zich wachten voor de wraak
Van dezen vrijman, dien hij zoo dorst teigen»

W I L L E M

T E L C ,

KU HZ.

Ook ligt, gelijk ik hoor, onze Oud-LandannnaïJ
VAN ATTINGHÜIS op d' oever van den dood»
V I S S C H E R.

't Plegtrtnker onzer hoop begeeft ons dus.'
Hij was het nog alleeu, die zijne Hem
Voor 't regt van 't arme volk verheffen dorst!
K

u N z.

De ftorm wordt heviger. Vaarwel, mijn Viiend!
Ik ga in 't naaste dorp een herberg zoeken,
*k Vertrouw me in zulk een weer op 't wnter niet!
(hij vertrekt.")
V ï s s c H E R.

Is TELL gevat, en'de ed*ie Vrijheer dood?
Verhef dan, Tirannij! het trotfche hoofd,
En werp de fchaamte weg: de mond der waarheid
Verftumt, het oog, dat alles zag, is blind,
En de arm geboeid, die ons verlosfen kon!
K N A A P .

Het hagelt ft#rky kooi in de hut mijn Vader»
't Is hier in de open' lucht niet veilig meer.
v i s s c H E R.
Gij winden raast, gij blikfems velt ons neder!
Gij wolken barst, en loost een ftroom van water,
Die heel het land verzwelg! komt en vernielt
Geflachten in hun' Idem, die nog niet zijn!
Gij woedende Elementen wordt hier Heer;
Gij Beeren komt terug; gij oude Wolven
Der groot* wildernis, n hoort het land)
Wie zou hier zonder vrijheid willen leven!
« . J
K N A A F.

TOO

N E E L S P E L .

til

K N A A P .

Hoor boe de goiffi a g bonst, de dwarlwlnd huilt —
Zoo heeft het n o o i t geftormd in deze bugt!
VISSCHER.

Op 't hoofd te mikken van «Ijn eigen kind,
Zoo Iets werd van g e e n Vader ooit gevergd!
En zou Natuur d a n niet in wilde woede
Zich tegen hem, dfe 't fchot gebood» verheffen —
Het zal mij niet verwond'ren, als de rocfen
Na zulk een gruwelftuk in »t Meer zich ftorteö;
Als gindfche klompen, gindfche fneeuwgevaarten,
Die nooit ontdooiden fints den dag der fchepping,
Van hun' verheven toppen nederfmelten;
Als de oude bergen fcheuren; als de kloven
Verzinken; als weldra een tweede zondvloed
De woningen van a l wat leeft verzwelgt!
(Men hoort eene klok luiden,*)
K N A A P .

Hoor, hoe men luidt daar boven op den berg;
Men heefc gewis een fchip in nood gezien,
En trekt de klok, opdat men bidden moog'.
(Jiij klimt op eene hoogteJ)
V i s s c ii E iu
Wee tt vaartuig^ 4m isudSPt* ffedju^t© wi^g,
Bij zulk een vrees!ijk weer jjeliiugefd wordt!
Het roer is hier o n n u t , hier baat geep Stuurmans
De ftorm is meester; wind en golven fpelen
Met 'smenfchen leven —• Hier is na of ver
Geen boezem, die hef» vriendlijk op zou nemen!
Slechts rotfen, die zich fteil verheffen, ftaren
Hem onherbergzaam aan, en bieden hem
Hun naakte borst, geen armen tot zijn toevlogtl

*

KUAAP

[2

W I L L F M

T F, L L 9

KNAAP (»/wr <fe linkerhand heen wijzende')
Ik zié een fchip, 't komt van den kant van Fluêlen*
v i s s c H E ft*
God lielpe de arme li.'den! Hoeft de (lorm
Zich in deez' waterkloof ééns vastge£et,
Dan raast hij om zich heen, als 't woedend roofdier?*,
Dat zich op de ij/ren kooi de tanden breekt;
Hij huilt, en zoekt een uitgang; doch vergeefs —
Want van rondom begrenzen hem de rotfen,
Die hemelhoog hem d' engen doortogt fluiten.
(hij klimt op eene hoogte.)
K. N A A t ,

'

Zie, *t is het fchïp van Uri's Luidvoogd, Vader,
'k Herken de roode tent, ert ook zijn vlag>
V I S S C II E R.

ïlegtvaardig God! O ja! hij 1s het zelf,
De Landvoogd, die daar vaart — Diar zeïic hij heen,
En voert in 't fchip zijn offer met zich raeè!
Hoe fpoedig heeft de hand des Wrekers hem gevonden:
Nu voelt hij boven zich een fterker Heer;
De golven ttorefr zleli niet aan zijn ftem,
De rotfen bukken niet voöt zijnen hoed —
O bid niet, Kmap, val niet op uwe knièn,
Gij moogt den arm des Regteis niet weeihouden i
K N A A P .

*k Bid voor üen Landvoogd niet — Ik bid v\ or TXLL» *
Die met hem op zijn fchip daar henen vaair.
V I S S C II E R.

O blindheid van 't vertfcind'ioos Element!
#00 nuet ge, 0111 ééneu fc'uldigen te trelF.-n,
Den Stuurman met het fchip in d* afbond floiten?
kNAAf.

T O O N E E L S P E L .
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KNAAP.
Zie, Vader! zie» zij waren reeds gelukkig
Den Buggisgraat voorbij; maar 't flormgeweld,
Dat woedend weerftuit van den Duivekdomt
Werpt naar den grooten Axéh hen terug.
— Nu zie ik hen niét meer.
t ï s s c II E R.
Daar ftaat het Hakmes*
Waarop veel fchepcn reeds verbrijzeld zijn.
Als zij niet met beleid den lieven wenden,
Dan wordt het fchip verzwolgen in den ftroom,
Die blikfemfnel zich daar in d' afgrond ftort.
— Een wakk'ren Stuurman heeft de Voogd aan boord5
Zoo redding moog'Iijk was, kon TELL hem redden Maar hem, heiaas! zijn hand en arm gekneveld.
WILLEM TELL

(met den handhong.)

(Hij treedt driftig op, ziet ontfield om zich keen, en
geeft èlyken van de hevigfte ontroering. Midden op
het toonêel werpt hij zich u\.der*zi\he handen naar den
grond, en vervolgen* naar den Hemel uitbre dendeCy
KNAAP

(hem in V oog hijgende.')

Zie, Vader, wie de man is, die daar knielt?
v 1SSCHER.
Hij raakt den grond met zijne handen aan,
En febijnt van drift ais aan zich zelv' ontvoerd.
KNAAP (treedt nader.)
Wat zie ik f Vader! Vader, kom en zie!
v i s s C U E R . (js hem gevolgd.)
Wie is het? -— Groote God! hoe! zie ik TELL?
Hoe komt gij hier?

Ach fpreek!
KNAAP.

Ginds op het fchip,

Zeg, waart gij niet»
gevangen en geboeid?
H
vis-

4

W I L L E M

T E L L,

V I S S C EL E R .

Dacht men u met naar Knssnacht heen te ilepen?
T E L L (opftaande.')
Ik ben gered*
VISSCUER.

en

KNAAP.

GeredJ hoe kan dat zijn!
K N A A P .

Hoe komt gij hier?
T E L L.

Van uit het gindfche fchip.
' V I S S C H E R ,

Hoe?
K N A A P (te gelijk.')

Met den Voogd?
T E L L»

Hij drijft nog op de golven ?
VISSCHER.

Is 't mogelijkI Maar -gij? hoe kwaamt gij hier?
jHoe zijt ge uw' boei en 't ftortngeweid ontkomen?
T E L L.

't Is Gods die mij zijn bijftand bood — hoort toe!
VISSCHER

en

KNAAP.

O fpreek! Wij luisteren.
L,
Het geen gebeurd is

T. E L

In Altorf weet gij?
VISSCHER.

'k Weet dat alles 5 verder!
T E L L.

Dat mij de Voogd liet vatten door zijn knechten ,
En zelf mij wilde brengen naar ziin Ijarg.
s "
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VISSCHES.

En zich met u te Fluélen fcheep begaff
Wij weten alles; zeg ons hoe ge ontkwaamr*
T E L L.

I t lag in 't fthip met rtrikken vastgebonden,
Als een verloren man — mijn hoop verdween —»
Ik meende nooit het zonlicht weór te zien,
Of *t lief gelaat van vrouw en kinderen,
En ftaarde troost'loos op de watervlakte —»
VlSSCHER.

Ach arme mani
T

E L

t.

Zoo voeren wij daar heen,
De Landvoogd, met RUDOLP en zijne knechten*
Mijn koker midTerwijl lag met mijn boog
Niet verre van het roer op d' achterfteven»
En juist als wij ons draaiden om den hoek,
Die bij den kleinen Axcn voorwaarts fpringt,
Behaagde 't God, ons zulk een gruw'lijk weder»
Van uit de diepe kloven van den Gotthard,
Op vleug'len van den flormwind toetezenden,
Dat ftralts den roeijers moed en kracht ontzonk,
En alleft zllh dfeff dood Voor oog©» ffèldèé.
Toen hoorde Ik" éêf dêï dfeniftflT tot den Voogd
Zich wenden met dit woords „Gif ziet, Hfffïiifeer!
„Het groot gevaar, dat u eti ons bedreigt,
„ Gij ziet ons op den rand des afgronds zweveii —•
„De Stuurman fuft van killen fchrik bevangen,
„Hij weet geen raad, zijn kunst wijkt voor den (lortn —«
„Nu is deez' TELL een man vol kracht, en weet
s. Een fcliij» te fturen door de felfte branding.
II s
,*Boó9

n*

W I L L E M

T E L

L9

„ H o e , als wij ons bedienden van zijn arm?"
Nu fprak de Voogd tot mij: Wat dunkt u , TELL,
„Voelt ge u in ftnat, ons ui: den tiood te redden?
„ Zoo maak ik onverwijld uw' banden los."
„ J a ! " was mijn antwoord: „met Gods hulp, Mijnheer!
„Maak ik mij lierk, ons allen te behouden."
Zoo werd ik dus ontbonden; 'k vatte 't roer,
En fkmrde 't fchip voorzigtig door de golven.
Ititusfehen loerde ik zijdwaarts naar mijn wapen,
En langs deti oever zogt mijn fcherpe blik
GeJeg'ne plaats te vinden, om te ontfpiingen.
En toen mijn oog van ver een rotsklomp zag,
Die afgeplat vooruit fprong in het water —VISSCHER,

Ik ken de plaats, 't is onder aan den voet
Van d' Axeubergi maar, TELL, het is niet moog'lijk —
Plet flraud rijst veel te fleil — hoe kondt gij daar
Al fpringend uit het fchip de rots bereiken —
T EL

L.

Riep ik de ftoeijers toe, zich fris te weren,
Opdat wij langs dien rotsklomp henen kwamen,
Ban, fprak ik, was het grootst gevaar voorbij —
Toen /panden zij op nieuw faun krachten in;
De plaats bereikten wijj 'k bad God om hulp,
En drukte, heel mijn lijf op 't roer geleund,
Den achterfteven naar den rotswand heen —
Nu, foei mijn wapen grijpend", fpring ik toe*
Bereik de hoogte, eer men 't merken kon,
En fchop met reuzenkracht ver achter mij
Het ranke bootjen in de kolk der wat'ren —.
Daar mag de golf het fling'ren heen en weerJ

TOONEELSPEL.
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Zoo ben ik hier, bevrijd van ftormgeweld,
En uit de hand van nog veel woester menfcben.
v i s s c H E i.
Een zigtbaar wonder, TELL.' heeft God aan u
Gewrocht: ik durf mijn' zinnen naau# vertrouwen —
Maar zeg.' waar henen denkt gij t'ians te gaan,
Want nergens zijt gij veilig voor zijn wraak,
Wanneer de Landvoogd dezen florm ontkomt»
T E L L.

Terwijl ik nog in 't fchip gebonden lag,
Heb ik hem hooren zeggen tot zijn Volk,
Dat bij te Brunn zich weer ontfcbepen zou,
Om over Schwijtz mij naar zijn' burg te brengen,
'

V I S S C H E R.

Wil hij van daar zijn weg te land vervolgen?
T E L L.

Zoo is 't,

•
V I S S C^I E R.

ö dan verberg u onverwijld,
Want tweemaal helpt u God niet uit zijn hand.
T £ L Lf

Wijs öiij den* ffifasten weg naar Anh en Ku'ssriacht.
Vis

SCHER.

Da groote landweg ïoopt van hier op Steln,
Maar korter weg, 'en minbetreden pad
Zal u mijn Knaap langs Lowerz kunnen wijzen,
T E L L (hem de hand gevende?)
Heb dank voor uwe goedheid, en vaarwel.
QHj wil gaan, maar keert terftond temg,*)
H 3
Hebt

n8

W I L L E M

T E L

L,

B— Hebt ge oo^ den eed op Rucli niet gezworen?
Mij dankt iften noemde uw naam —
VIS

S C II E R .

Ja, 'k was op Rutli 9
k Heb met nrju Vrienden diar 't verbond bezworen»

s

T E L L.

Bewijs mij dan de gunst, en ga nair Burglen.
Mijn' Huisvrouw treurt om mijn gemis; verte! haar9
Dat ik den dood met God ontkomen ben.
V I S S C H E R.

Maar zoo zij vraagt, waarheen gij zijt gevlugt?
T E L L.

Gij zult haar braven Vader bij haar vinden,
En and'ren, die 't verbond bezworen hebben —
Z*g hun, dat zij den moed toch niet verliezenj
£eg, TELI. is vrij en-kan zijn arm gebruiken,
Zij zullen binnen kort meer van mij hooren.
V I S I C H E

R.

Wat hebt gf) in den zin? ontdek het mij.
T U I .

|s \ werk volbragty 't zal dan ias ruchtbaar worden.
(hij vertrekt.')
V I S S C H E R.

Wijs, JENNY! hem den wfg — God fra hem bij!
Wat hij ook onderneem', hij zal 't volbrengen*
(hij vertrekt»)

TWEE-

u9

T O ON E ? L S PE L ,
T W E E D E
Adellijk

T O O N E E L .

Slot te

Attinghuizen.

(De Frijheer in een armftoel, Jfervend.

WOUTER FURST,

STAUFFACUER, MEJLCHTHAl, ê» BAUMGARTÊN houden
met hem bezig,

WOÜTE» ÏJELL ügt

zkJt

voor den fterven-

den Grijsaard geknield )
F V R. S T.
Het is met hem gedaan, hij is ontbonden.

STAUFFACUER.
Hij ligt niet als een doode — Z i e , de veer
Beweegt zich op zijn lippen! Neen! hij flaapt
Gerust en ftil, en helder lacht zijn wezen.
(BAUMGARTEN gaat naar de deur, en [preekt met iemand.')
FURST

(jOt BA U MG AR TEN.)

W i e is ' t ?
BAUMGARTEN

(komt terug,)

't Is uwe dochter, FURST , vrouw HCDWIG;

Zij wil haar Knaapje zien, zij wil u fpreken.
(WOUTER TELL jlaat op.)
FURST.

Kan ik hnar troosten? Ben ik zelf getroost?
Ach! hoopt zich dan al 't lijden op mijn hoofdI
fl E D w I G (binnen dringende.*)
Waar is mijn kind ? Ik móet, II* wil het zien —
STAUFFACHER.

Bedwing u ; denk, dat gij in 't huis des doods —
UEDWIG (naar den Knaap toev liegende.)
Mijn WCUTER! 'k heb u weer!

W O U T E R (zich aan kaar vastUemmende.)
Ach, arme Moeder!
H 4
HE o-

o

W I L L E M

T E L L9

H E B W I G»

Is 't war, mijn Zoon! vind ik n ongedeerd?
(Zij beziet hem met angftige zorgvuldigheid^)
Is 't muog'iijk? beeft een Vader dit gewaagd?
Voorwaar hij heeft geen hart — Almrgcïg God!
Hij fchoot een pijl op 't hoofd van 't eigen kind!
F ü R S T.

Hij fchoot met angst, met wreed verfehearde ziel,
Hij fchoot - maar 't was gedwongen - 'e gold zijn leven*
H E D W I G.

Had hij een Vaderharte, duizendmaal
Zou hij geftoiven zijn, « r GJJ *t beproefde!
STAÜFFACSER.

Prijs liever Gods befchikking» die den Knaap
Behouden heeft —
H E D

w i o.

En zon ïk dnn vergeten»
Wat de uitkomst ligt had kunnen zijn -— o Godt
Al leefde ïk tachtig jaar — ïk zie den Knaap
Gebonden ftaan, den Vadef op hem mikken,
En eeuwig vliegt de pijl mij in het hart.
M E L C H T H A L.

O Vrouw, had gij gezien, hoe men hem tergde!
H E D W I G.

Der
Hun
J>n
Hes:

manpen hart ïs wreed! beledigt men
eergevoel, dan teilen zij niets meer;
zet men op het fpel in blinde drift
hoofd des kinis, en 't harte van de Moeder I
SAÜM-
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B A Ü M G A R T E N .

Is *c lot van uwen Man niet hard genoeg,
Dat gij hem das beleedigt door verwijt?
En hebt gij voor zijn Jijde» geen gevoel?
IIZDWIG

(keert ztch haaf hem toei en ziet hem
aan met een fclierpen blik.')

En gij —* tiebt gij Hechts tranen voor uw Vriend?
— Waar waprt gij toen de Voogd den dn pp'ren man
In fooeïfen floeg? waar was toen uwe hulp?
Gij zaagt het fchendig ft uk aan hem bedrijven j
Geduldig liet gij toe, dat men den Vriend
Van uit uw midden fleepte — zeg, heeft TELL
U even zoo be';an,]e1d? ftond hij ook
En jrmmerde, toen achter u de Ruiters
Bes Landvoogds dreigden, toen 't onftuiraig Mesr
U ophield in uw vïugt? vergoot hij* toen
Verwijfde tranen? neen! hij fprong in 't fchïp,
Vergat zijn vrouw en kind, en redde uw leven.
F

u

R

s T.

V/ct Loiden wij tot zijn behoud beproeven.
Wij, weinig in getal en ongewrpendt
TBnrtWï G (werpt zich aan zijn horst?)
Öofc gij, mTpï Vadeff hêfir « f £öon verloren!
Her Vaderland verloor in hem een redder!
Wij allen misfen hem; ach! hij mist ons!
God moge voor vertwïjPIÏng hem bewaren.
3Mooit dringt tot hem in *t ak'llg flotgewelf
J)e troost van Vrienden door •— als hij eens ziek weid!
Ach! hij wordt zeker ziek in *t vochtig duister
Van 't kerkeihol — want zoo als de rlpetroos
Verbleekt en dort in pestlucht van moeraden,
ïï 5
Zoo

/
W I L L E M

T

E

L

L,

Zoo is voor hem geen leven dan in 't licht,
En in den ftruom der balfemrijke lncht8
Gevangen! hij! hij ademt niets dan vrijheid,
Hij kan niet leven in den walm des grafs,
STAUFFACHER.

Stel u gerust. Wij willen alles wagen,
Om met vereende kracht hem vrij te maken,
H E D W I G.

Helaas! wat kunt gij doen van hem beroofd?
Zoo lang mijn TEEL nog vrij was, mogt men hopen5
Tien was er nog voor d$ onfehuld raad en troost,
Toen vond de vlugteling ja, h,ejn een Vriend,
TELL kon u allen redden — maar gij allen,
Gij kunt, vereend, zijn boeijen niet verbreken!
(De Fiïjheer ontwaakt.)
B A U M G A R T E N .

Hij roert zich, ftil!
ATTINGHUIZEN

(zich oprigtende.')

Waar is hij?
STAUFFACHER*

Wie?
ATTINGHUIZEN,

Ik mis hem,
Kan hij zijn' Oom in 't ftervensuur verlaten!
S T A U F F A CIIER.

Mijn Vriend, hij meent den Jonker — riep men hemt
F U R S Tt

Er is een Bode op weg -— Heer! wees getroost!
Hij heeft zijn hart gevonden, hij is 011%

t

T O Ü N E Ë L S P E U

iij

AT'1 INGHUIZEN.

Heeft hij jefproken voor zijn Vadert md?
STAUFFA CttER.

Slot heldenmoed.
Af T I N # # Ü I Z E N .

Maar waarom komt hij niets
Opdat Ik hem mijn' laatften zegen geve?
Ik voel» dat ras mijn einde ddar zal zijn.
STAUFTACHER.

Spreek niet van fterven lieer! de korte flnap
Heeft u verkwikt, en helder Haat uw oog.
ATTINGÏIUIZEN.

De fmart is leven; zelfs die ftnitrt veidween!
Ik voel geen lijden meer, maar ook geen' hoop»
(Jhij krijgt den Knaap in het oog,*)
Wie is die Knaap?
r u R s T.
O zeen hem Mijnheer!
Hij is mijn Kleinzoon, ach, en vaderloos!
(riEDWiG knielt met den Kvaap voor den jlervenden.}
t

„ , 4TTINGHUIZEN.

En «a&rMMS Nat tlTfi «Ket£ aHfer —
Hoe grievend, dfit mijn blik in, *t ftervensmir
Den ondergang des lands aanfchouwen moest!
Dat ik mijn levensdraad zoo lang zag rekken,
Om alle hoop met mij te zien vergaan 1
STAUFFA CHER (tot

FURST.)

7al hij zoo ongetroost van 't leven fcheiden?
2al dan geen ftraal van hoop de laatïie
ftonde

4
Hem

il

W I L L E M

T

E

L

L,

H^m nog verhelderen? Neen, ed'le Vrïjheer'
Herneem uw moed! verlaten zijn wij tiiet-,
Nog achten we ons niet reddeloos verloren.
ATTINGHUIZEN.

Van wien verwacht gij hulp?
s T.
VM eigen moed?
Reeds gaven zich de drie Gewesten 't woord,
Om hunner Voogden dwangjuk af te werpen,
't Verbond werd reeds gefloten; ons verbind:
Een heilige Eed, en 't werk wordt ondernomen,
E r nog het jaar zijn nieuwen kring ontfluit.
Uw Hof zal rusten in bevrijden grond.
F

u

R

ATTINGHUIZEN.

Wit hoor ik? dat verbond is reeds gefloten!
M E L C H T H A L .

Ter zelfder uur verheffen zich de drie
Verbonden Landen, 't Zwaard is reeds gewet:
En ons geheim, fchoon honderden bekend,
BIiift tot op dezen dag getrouw bewaard.
De grond, dien onze Voogden nog Becrcén',
Is ondermijnd, hun heerfchappij heeft uit;
Weldra wordt zelfs hun fpoor niet meer gevonden.
ATTINGHUIZEN.

Maar hoe de vaste Sloten in dit land? —
MELCHTHAL.

Zij vallen al te za&m op éénen dag.
ATTINGHUIZEN.

En namen de Ed'len deel aan dit Verbond?
STAÜF-
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Wij w?chten, als wij opflian, hunne hulp;
Tot dus ver zwoer de Landman fleclits alleen*
A T T I N G H U I Z E N (jïgt zich langzaam op, met de
ut terfte verbazing,")
Hoe! heeft de Landman zulk een daad gewaagd,
Uit eigene beweging, zonder de Ed'len?
Durft "hij op eigen kracht zoo veel vertrouwen —
Dan, waarlijk! dan behoeft gij ons niet meer, ,
Dan mogen wij getroost ten grave dalen.
Ons overleeft een' kracht, die 't fchoonfta goed,
Het heiligst regt dor Memchheid zal bewaren!
QHij legt zijn hand op het hoofd des kinds, dat
voor hem geknield ligt.')
Van uit dit hoofd, waar de nppel eens op lag,
Ziet gij eerlang de vrijbeidsplant ontkiemen;
Het oude ftort in één, de tijd verandert,
En uit de puinen fpruit een beter leven.
STAUFFACIIER.

(jOt

FÜRST.)

Zie, welk een glans zijn helder oog omfchijnt!
Dat is de laatfle vonk van 't leven niet,
h & êé eeffte fltaal van booger aanzijn reeds!

Ook de Adel daalt van zijn aloude Sloten,
En zweeit aan {leden zijnen burgereed.
In Uechtland reeds en Thurgau is 't begonnen;
Het ea'le Bern verheft haar vorst'Üjk hoofd;
Freïjburg toont zich een veil'ge burg der vrijen;
Het kloeke Zurich vormt van uit haar gilden

<A

W I L L E KI T E L E ,

Een flrijdbsar Heei — De taagt der Koiiingcn
Ro!t vrees'Iijk aan - maar breekt zich OJ* haar muren (Hij [preekt het vo^nn^e op den toon van een" Ziener; zijn' taal ve,hcft zich lot den hoogjïen graad
van gi't. ^vervoering."j)
'fc Zie Vorsten met een aiagc van Edellieden,
Met helm en fpeer gewapend, herwaaits komen,
Ten (t'ijde tegen weerloos herdersvolk.
Men kampt op dood en leven; zie! verheer'ijkc
Wordt menig' bergpas door een fel gevecht.
D J Lmdrarn ftort zich met ds naakte borst,
Een wil'ig offer, in het woud der lnnfen;
Hij breekt haar kracht: de bloem des Adels vak,
En zegevierend rijst de vaan der vrijheid»
(Wj

vat

de handen van

FÜRST en

STAUFFACHCR,")

Dus klemt u vn?t aan een — vast, voor altijd —
Geen Vrijman zij vooita?n den ancl'ren vreemd —
Geeft lanen van de toppen van 't geburgi',
Vereenigt van rondom uw Bondgenooten —
%i\t eenig —. eenig — eeuig *—
{Hij zinkt achter ov$r in zijn kusfen —• Zijne leven*
loozet kaneen- Mijven in die van Fünstf efi STAUFFA-CIIER ventgehtemSk BêWe MM zfj kent een tijd lang
zwijgend aan; vervolgens verwijderen z'j zicri, van
droefheid ge'/eel eveiflelpt. MiddelerwJ zijn de'
knechten ongemerkt b 'nnen gekomen; zy treden na*
der en geven teehenen van ftille of meer hevige
[mart; fimmigen knielen b>j hem neder, en veenen
op zijne hand,, Intusfchsn wordt de bnrgklok gclaidj)
K, U D E N Z

ffl

DE

V O R I G E

N.

K Ü D E N Z (Jluift driftig binnen,)
Spreekt, leeft hij nog? kan hij mijn ftem nog hoorerïSJ
ÏÜRST

TOONEELSPEL.

Ï?

F Ü R S T (met afgewend gelaat.)
Thans groeten we U als Leenheer en Befchermer;
Die Slot draagt van deez' dag een' and'ren naam.
R U D E N Z (ziet

het lijk, en fiaat ah Verfteendvan
dtoèfkèid,*)

Algoede God! — komt mijn berouw te Iaat?
Kon hij geen enk'len polsflag langer leven,
Om, mijn veranderd hart te voelen liaan?
Ik heb, helaas! zijn trouwen raad veracht,
Terwijl hij nog het licht aanfehouwen moge —
Nu is hij weg, voor eeuwig, eeuwig weg,
Met de onbetaalde fchuld blijf ik heiaden! —
Spreekt, mannen! ftierf mijn Oom, op mij verftoord?
STAU FFACHER,

Neen! ftervend mogt hij hooren wat gij deedt9
En zegende den moed", waarmee gij fpraakt!
R U D E N Z (knielt hij den dooden liedere)
Eerwaardig overfcliot eens dierb'ren mans,
Ontzield en koud! hier zweer ik in uw li.md
Een heil'gen Eed — ik heb van een gereten
Den vreemden band, dit mij omftrengeld hield.
Thans ben ik aan mijn Volk teruggegeven;
*k 'Beft ^witter' tfatis* en wfl het zijn en blijven
Met heel mijn hart-*—* * - " ™ * "*
(opftaande)
Treurt, mannen! om uw" Vriend,
Die aller Vader was; maar wanhoopt niet!
Zijn erf alleen is niet op mij vervallen,
Maar ook zijn hart en geest herleeft in mij.
Mijn frisfche jeugd zal moedig u voldoen
Wat u zijn ouderdom moest fchuldig blijven.
— Eerwaarde Vaders, geeft mij thans de hand!

W I L L E M

T E L

L,

En,MELCiiTHAL, reik me ook de uwe toe.» - G i j aarzelt?
Bedenk ü ttiêtf keer u niet van mij we b ':
Ontvang mijn Eed, wil mijn* geloften hoorenl
F U R S T.

Ge*S hem de hand; zijn wedeikerend
Verdient vertrouwen.

hart

MELCHTHAL.

lieer! gij acht geen Lindmins
Ik bid u , fpreek! wie blijft ons borg voor u?
R U D E N Z.

Gedenk de dwaling mijner jeugd niet meer!
STAUFFACHER (tot

MELCHTHAL.)

Zift eenig was het woord van onzen Vader,
Gedenk daaraan!
M E L C H T H A L .

De
Is
Gij
£a

Wet nu, zie hier mijn rrnd!
hnndflag van een boer, mijn ed'le Heer!
ook een mannen woord: veracht hem niet!
Ridders kunt der Boeren arm niet misfen;
onze ffirird (sr onder nog dan de tfwe.

*k Vereer dien fhnd; mijn zwaard zal hem befehermen,
MELCHTHAL.

Die arm, Mijnheer, die zich den harde!) grond
Kan onderwerpen, die zijn fchoot bevrucht,
Kan ook wat hem bedreigt wel van zich weren.
R

u D

E N

z.

Gij zult mijn fchild, en ik zal 't we zijn ;
Zoo zijn wij allen door elkander fterk.
— Maar, Vrienden, laat geen tijd verloren gaan,
Ter-

T O O N E E L S P E L
Terwijl het land nog onder 't juk moet zuchten.
Is eens de grond van vreerade magt gezuiverd,
Dan kunnen wij daarna ons ligt verdragen.
(na een wgetthlfó zw'fgens,')
Gij zwijgt? en hebt ray fiiets té Zeggmf toèi
. 'k Heb u w vertrouwen dus üo$ niet verworven?
Zoo moet ik oweS ondanks in \ geheim».
Van uw Verbond mij dringen — Gij hieldt landdag —*
Op K-Utl Bebt ge u met een eed verbonden —
'k Weet alles, wat gij daar verhandeld hebt:
En wat geen uwer -mij dorst toevertrouwen*
Dat heb ik als een heilig pand bewaard,
*k Ben nooit een vijand van mijn land geweest,
'kHad nimmer tegen u het zwaard getrokken.
—- Doch waarom 'c werk vertraagd? dat prijs ik niet;
Wij moeten toeflaan, want de nood is dringend —
Door dralen hebt gij TELL reeds opgeofferd.
STAUfFACÖÉR.

Wij zwoeren, Heer! het Kersfeest afcewacliten.
R U D E N Z.

Ik was op Kutli niet, mij bindt geen eedj
Zoo gij nog wachten wilt, ik handel.
MELCIITIIAL.

Hoe? —
R Ü O É ff

f.

Ook ik ben thans een van 'slands Vaderen,
't Is dus mijn' eerfte pligt voor u te ftrijden.
ï ü R S f.

Dit dierbaar ftof aan de aarde weer te geven,
Zie daar u w eerite pligt dit oogenblik.

I

*tf*

W I L L E M
»

T E L L ,

ü D E N Z.

Is eenmaal 'ï land bevrijd, dan leggen wij
Den frifchen zegekrnns hem op de baat.
— Mijn Vrienden! 't Is mijn eigen zaak zoo wel
Als de uwe, die mij 't zwaard gebiedt te trekken.
Hoort en verneemt! mijn* EERTHA werd me ontvoerd:
Ze is heLn'iijk weggeroofd van uit ons midden!
STAÜFFACHER.

Wat! heeft de Dwingeland dit ftuk beftaan,
En fchond hij dus het regt der Edellieden?
R

u DE

N

z.

*k Heb Ti, mijn Vrienden, mijne hu'p beloofd %
Maar uwe hulp zai ik nog eer behoeven.
Mijn' BERTHA werd ontvoerd en weggeroofd!
Wie weet, waar die Tyran haar thans verbergt,
En welk geweid haar Unit wordt aangedaan,
Orn tot verfoeiden echt haar hart te dwingen!
Verlaat mij niet, ach! helpt mij haar bevrijden —
Zij mint het land; zij heeft het wel verdiend,
Dat voor haar z,aak zich alle handen wap!nen, —

Wat wilt gij ondernemen?
R V D E N z.

Vraag rnij niets!
Ach! in deez* nacht, die mij haar lot verbergt,
Door angst en twijfel ginds en her gefKngerd,
Zoek ik verges fs een vast befluie te nemen;
Maar dit (raat lslaar en helder voor mijn geest:
Van onder 't pain alleen der dwinglandij
Is zij, die ons ontvoerd werd, optegtaven;

T O O N E E L S P E L

ÏJÏ

Wij moeten al de Sloten gaan bedwingen,,
Of wij misfchien in haren kerker dringen.
M E L C H T H A L ,

Kom, voer ons aan, wij volgen ti. Waartoe
Tot nnr s en fparen, 't geen wij thans vermogen?
TCLL was nog vrij, toen wij op Rutli zwoerui,
Toen was het gruwelftuk nog niet volvoerd.
Nu dringt de tijd ons and're wetten op;
Wit zou na dezen dag nog kunnen dralen!
RUDEKZ

(tot

STAÜFFACHER

<?# F U R S T . )

Gij mid'lerwLjl, gewapend en gereed,
Verwacht het fein op 't hoogst van onze bergen;
Want fneller dan de wind door 't luchtruim vaart,
Bereikt u hier 'c berigt van onze zege:
En ziet ge alom de blijde vlammen lichten,
Dan dort u op den vijand als een blikfem,
Dan moge voor uw arrn de Dwing'Iand zwichten,
(Zij vertrekken,")
DERDE

TOONEEL.

Holle u>eg b<j Kussnacht. Men daalt op den achtergrond
tmfchen rotfen naar beneden, en de Reizigers worden reeds
op de hoogte g&dmkf eer zij nog op het iooneel verfchijneti.
Rotfen ómjlüüen kef* gtfnfiï» #i>$#4" °P eene ^er voorfiei is
eene vooruitfpringpnde vlakte met flruiken begroeid.
TELL

(treedt op met zijn1 handboog.~)

In dezen hollen weg verwacht ik hem;
Slèthts langs dit pad kan hij naar Kussnacht gaan —*
Hier moet ik 't werk volbrengen — hier is alles
Mij guuftig. Gindfche ftruik verbei gt mij ligr;
Ik kan van daar hem met mijtf pijl bereiken,
I a
Eü

T.r

W 1 L L E M

T E L L,

En de enge weg bcgiü'uVgt mijne vlugr.
Maak met den Hemel thans uw rekening,
Want, Landvoogd! 't is uw tijd, gij moet van hier!
Ik leefde (til en vreedzmm — miine pijlen
Had Hechts 't gediert' van 't woeste woud te duchten,
Mijn ziel wns rein en zuiver 11 -eds vnu moord —
Gij tergdet mij; gij hebt mij opgein gd
Van uit mijn' fchuilplants, en mijn vroom gemoed
Met vreewijk gistend fLngengif vervuld:
Gij hebt mij fmnak voor wreedheid ingeboezemd —
En hij, die mikken kon op 't hoofd zijns kinds,
Kan ook het hart. van zijnen vijand treffen.
Mijn arm onfchuldig kroost, mijn' trouwe huisvrouw
.Moet ik befchermen, Landvoogd! voor uw' wraak —
In 't oogenblik, toen ik mijn' hnndboog fpande —
Toen heel mijn ligehaatn fidderde van angst —
Toen gij met helfche vreugd op uw gelaat,
Mij dvvongt op 't hoofd vrn 't eigen kind te mikken —*
Toen ik vertwijf'lend voor uw' voeten kroop,
Tojn, in dat oogenblik, zwoer ik een Et*d
In 't binnenst mijner ziel, God hoorde hem,
I>at van mijn volgend fchot uw borst, uw hars
Het doel zou zijn — Wat ik gezworen heb
In hellenangst, v,.usb;j g^en pijn kin ha'ci,
Is mij een' hcii'ge i'eliuKl, 'k wil haar betalen.
Gij z.ijt mijn lieer en Vo.>jd van 's Keizers wege:
Maar nimmer hnd de Keizer zelf gewaagd,
Wat gij hebt onderdaan. Hij zond u hier,
Om regt te fpreken — ftrong — hi| was misnoegd —
Doch niet om uwen lust te koelen in ons bloed,
Fn ftialleloos hier gruwelen te pi'gen*
Er leeft een God, die ziet ons, fchoou wij zwegen.
Kom

T O O N E Ê L S P E L
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Kom g\] te voorfehijn, Bode van den dood!
Mijn w ardfte kleinood thans, mijn duurde fchat —
Een doel wil ik u geven, dat n.>g nooic
Door eenig vroom gebed getroffen werd —
Gij zult het trtffijn, u weefftaat het niet —
En gij getrouwe pees! gij die zoo vaak
ïn fpeelfcben wedflrijd mij gediend hebt, kom»
Begeef mij niet hij ernftiger beflisfing.
Blijf ditmaal Hechts beftaud, gij trouwe draad!
Die dikwerf mij den pijl bevleugeld hebt —
Want treft hij heden niet — God moog 't verhoeden! —
Geen tweede kan dat misfehot mij vergoeden.
(Eemge Reizigers gaan ever het tooneeh')
Op deze bank van fteen wil ik rnij zetten,
Den wandelaar tot korte rust bereid —
Hier houdt zich niemand op — de reiziger
Gast vreemd en koel wie hem ontmoet voorbij*
En vraagt niet naar zijn fmart — hier gaat de Koopman,
Riet zorg belaan; de ligtgefchoeide Pelgrim;
De vrome Monnik, die gebeden prevelt;
B~" f!>mb"re Roover en de blijde Speelman;
D2 Drijver met zijn zwaar beiaden paard,
Die herwaarts komt uit verre vreemde landen»
Want efte weg loopt uit op *t eind der wereld.
Zij allen g?nn daar tienen ongeftoord,
Hen roept kun werk, *t werk dat mij roept - is moord!
QHij zet zich neder)
Ging anders, Kinderen! uw Vader uit,
Wat was 't een vreugde dan, hem weertezïen!
Want kwam hij t' huis, hij bragt u altijd iets,
Al was *c een heibloetn Hechts, of vreemde vogel.
Of Ammonshoorn, die vaak de wandelaar
I 3
Op

W I L L E M

T E L L,

Op 'c fchaars betreden pad der bergen vindt —
Thans ging hij u k , om ander wild te jagen.
Op moord bedacht, zit hij thans aan den weg;
Des vijands leven is ' t , waarop hij loert.
— En toch denkt hij aan u flechts, lieve liind'renl
Ook thans — om u en uwe onnozelheid
Te ontrukken aan het wraakzwaard der Tyrannen ,
Wil hij dit uur tot moord zijn' handboog fpannen!
{Hij [iaat op.)
Ik loer op edel wild — fchroomt nooit de jager
Te zwerven da>,en lang bij winterkcu,
Van rots op rots gewaagden fprong te doen,
Den ileilen bergwand moedig op te klout'ren,
Waar bij zich vastlijmt met zijn eigen bloed,
— Om flechts een* mag're klipgeit buit te maken;
Hier geldt het vrij wat kostelijker prijs,
3
c Hart van den vijand, die den dood mij zwoer.
(Jtöen hoort in de verte eene vrolijke mnzijk-»
die allengs nader komt.)
Mijn levtfia lang hanteerde ik reeds dea boog»
En heb me altijd geoefend naar den regel;
Vaak trof ik van de fchijf het middenpunt,
En fchoone prijzen bragt ik uit den wedftrijd
Met mij naar huis — maar beden, heden, TELL.1
Zult gij een proeffchot doen; den besten prijs,
Dien men u bieden kon, zult gij gewinnen.
QEen fleep van Bruiloftsgasten trekt over het
Tooneel, en verwijdert zich langs den hollen
weg. TELL ziet den optogt aanf ojp zijn boog
geleund}• STÜSSI, de Veldwachter, nadert hem.'}

*

•*&
, *

STUS-

T O O N E E L S P E

L
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S T U S SI.

Dit is de Kloosterboer van MorJifcbachen
Die bruiloft houdt -«- een zeer vermogend man,
Hij heeft meer dan tien kudden op de bergen.
Thans haalt hij zijne Bruid uit Imifee;
Te Kussnacht is het feesf voóf ons bereid,
Kom, volg: m'tf l alle braven zijn genoodigd.
T

E L

r,.

Een fomb're gast voegt niet bij 't Bruiloftsmaal.
s

T Ü

s s 1.

Zijt gij met zorg belaan? werp af dien last;
Geniet zoo veel gij kunt: *t is thans een tijd,
Dat iedre vreugd, hoe klein, moet welkom wezen.
Hier houdt men feest, ginds hoort men rouwmisbaar.

En dikwerf huwt het een zich aan het ander,
S T U S S I,

Het gaat hier thans niet anders. Ongelukken
Zii'i ook niet fchaars — Een fneeuwval had men weer
In 't Glnrneiiand, en van den Glarnisch zelv*
JU i e ééne zij gezonken,
% „,

Wanflfn _th>ns^
De bergen zelfs? op aard' flaat niets meer mst,
s T u s s 1.
Ook elders hoort men veel van wond're dingen.
Zoo fprak ik iemand, die van Baden kwam:
Daar wilde een Ridder naar den Keizer rijden;
En naauwlijks onderweg, bejegent hem
I 4

Een

116

W I L L E M

T E L

L,

Een wespenzwerra; zij vallen op zijn paard,
Dat ftraks van woede en pijn ter aarde ftort:
En hij verfchijnr te voet voor 's Keizers troon.
T E L L.

Een angel werd den zwakken zelTs gegeven,
(ARWGART komt met eenige kwkren,
en plaatst
zich aan den ingang van den hollen weg.')
s T ü s s i.
Men fpelt hieruit een ongeluk voor 't land,
't Zou van een gruwlijk ftuk het voorfpook zijn*
T E L L.

Schier elke dag aanfehouwt een gruwelftuk:
Geen teeken hoeft het ons vooraf te melden,
s T u s s i.
Heil hem, di.e thans in vrcê zijn land bebouwt,
En ongedeerd te huis zit bij de zijnen!
T E L L.

Den vroomften zei's wordt ftraks de vree benomen»
Wanneer zrjfo buurman hem die rust misgunt.
(_Hij werpt telkens onrustige blikken op den hollen weg.')
s

T

u s 6 lm

Vaarwel — Gij fchijnt op iemand hier te wachten?
T E L L.

2öo doe ik»
s T u s si»
Keer behouden weer tot de uwen!
— Uit Uri zijt gij? Onzen Heer, den Landvoogd,
Verwachten wij van daar nog dezen dag.
EEN

T O O N E E L S P E L .
EEN R E I Z I G E R

i3r

(koMt op.}

Verwacht deez' dng den Voogd niet meer. De beken
Zijn overal gezwollen door den regen,
En alle bruggen heeft de iïroom vernield.
(TELL fiaat op,)
A R M G A R T (treedt nader.')

De Landvoogd komt niet!
S T U S S I.

Neen! moest gij hem fpreken?
AR.MGARÏ!

Ja!
S T V S S I.

Wa^föïfl plaatst ge u dan met uwe kind'reti
Hier op dit enge pad hem in den weg?
ARMGART.

Om dat hij hier, waar niemand wijken kan,
Mij hooren moet,
T R I E S H A R T (komt fnel uit den hollen weg te
vooi fchijn „ en roept.")
Men maak' zich uit den weg •—•
De Lrndvoogd komt — hij volgt mij onverwijld.
(TELL gaat heen,")

kiWèkKf

(driftig.)

P e Landvoogd komt!
(Zij treedt met hare kinderen voor op het ToonccL)
(GESSLER en RUDOLF, zijn Stalmeester, vertoonen ziek

te paard op de hoogte van den hollen weg,}
STUSSI (tot

PRIESIIART.)

Hoe kwaamt gij door het water j
Had niet de ftroora de bruggen weggefpoeld?
I 5
FRIES-

i38

W I L L E M
F R I E

T E L_L,

S H A R T .

"Wij hebben met het Meer gevochten, Vriend»
Wij zijn voor 't Alpenwater niet vervaard!
s T u s s i.
Waart gij op 't water in dien feilen ftorm?
F R I E S H A R

T.

Dat waren wij. 'k Zal nooit die reis vergeten —•
S T U S S ï.

O blijf, vertel raij i
F R I E S H A R

T.

Neen , ik moet vooruit;
Om in den burg des L»andyoo/ggts komst te melden.
{Hij vertrekt,')
s T u s s i.
Als brave liên in 't fchip gevaren hadden,
't Was dan te grond gegaan met man en muis;
Dat volk kan vuur noch water nadeel doen.
QWj ziet om ziek heen.)
Waar Weef de Jager, die daar met mij fprak?
(JJij vertrekt,)
ö*USf'BÊ#/c»'mt^wo-LF, zijn Stalmeesfëf, ff paard.
GMi s'W ITE R.
Zeg wat gij wilt, *k ben dienaar van den Keizer,
Ik moet Hechts zorgen, dat ik hem gevalle.
Hij zond mij niet in 't land, ara 't Volk te vleijör,
, Om hen te ontzien — hij wil gehoorzaamheid:
Hij wil het pleit beflisfen, of de Boer,
Dan of de Keizer hier gebieden zal.
ARMGAKT.

Nu is 't mijn tijd! 'k moet fpreken — nu of nooit!
(Zij nadert befchroömd.) ^
öt s ff-

T O ö N E E L S P E L .

i;

G E S S L E R.

Ik heb den hoed in Altorf niet geplant
Alleen uit fcherts, of enkel om de harten
"Vjn 't Volk te toetfen; neen! ik ken dat Volk.
*k Heb hem geplant, opdat zij mogen leeren
Hun' nek te buigen, die halflarrïgen! —
Een moeïjelijkén pligt ftel ik hun voor,
Qp 't midden van den w e g , dien zij betreden.
Zoo dwing ik hen, aan hunnen Heer te denken,
Dien ze anders al te ligt vergeten zouden.
R U D O L F.

Manr't Volk, Mijnheer, heeft regten, die een Voogd —
G E S S L E R-

't Is thans geen tijd, die regten aftewegen!
Men heeft een zaak van groot belang in *t oog:
liet Keizerlijke Stambuis breidt zich u k ,
Het wil zijn magt vergrootenj 't geen de Vader
Met roem begon, dat zal de Zoon voltooijen.
Dit kleine Volk is ons een hinderpaal —
Het ga, hoe 't ga — het moet zich onderwerpen.
(Zi\ willen voorbijrijden. De Frouw wetpt zich
den Landvoogd in den weg )
f

|LVR M G A R T .

Barmhartigheid, Heer Landvoogd! hoor mijn fmeeken!
G E s s L E R*

Wat werpt ge u dus wij in den weg — terug!
A R I G A R I ,

Geftrenge Heer! mijn man ligt in den kerker:
Zijn kroost vergaat van honger en- gebrek —
Heb raedelijien > lieer* mfèt onze ellende!

W I L L E M

TELt,

Ê. Ü Ö O L F.

Wie zijt gij Vrouw? wie is uw Man?
A R M G H T .

Mijnheer,
Een arme werkman van den Rigiberg»
Die daaglijks langs den rand óes diepen afgronds,
Het vrije gras van fleile rotfen maait,
Waar nooit het grazend vee zijn voet durft zetten —
R U D O L F (tot den Landvoogd,')

Mijn God! een hoogst erbarmeli,k bedrijf!
Ik bid u, laat hem los, den armen man;
Ilïj vindt, wat hij dan ook bedreven heeft,
Reeds ftraf genoeg in zijn gevaarlijk handwerk»
(Tot de Vrouw.')
Men zal u regt doen - ga naar gindfchen burg,
Noem daar uw wensch — 't Is hier de plaats niet. Gal
ARMGART,

Neen, Heer! ik ga u hier niet uit den weg,
Eer mij de Voogd mijn man heeft weergegevenl
Zes maanden ligt hij reeds in 't kerkerhol,
ft w»W* x f%étft» a k men zijft Vöïïmf Veil*.
Ö E S S t

E R.

Vrouw, wilt gij mij geweld doen? 'k zeg u , ga!
ARMGART.

Geregtigheid, Heer Landvoogd! gij zijt Regter
In ftede van den Keizer en van God.
Ach, doe uw pligt! zoo gij ons regt verfchaft,
Moogt ge ook geregtigheid van God verwachten.
G E S S L E R.

Men jaag' mij dat gefpuis uit de oogen weg!

,rf!f
ARM-
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ARMGART (gtijpt het paard bij de teugels»')
Neen, Heer,
— Gij komt
J i , frons uw
Ons ongeluk
Dat ons uw

gij kunt mij niets meer doen verliezen!
niet weg, eer gij mij regt verfchaft —
voorhoofd vrij, en dreig1 mee de oogen «-*
is thans zoo grenzenloos,
toorn niet meer verfchrikken kan.
G E

s s L E R.

Plaats, zeg ik, Wijf! of 'c gaat er over heen.
A 1 M G A R T.

Het ga mij over 't lijf — zie daar —
(Zij nikt hare kinderen op den grond» en wefpt
zich met hen hem in den weg)
Uier lig ik
Met mijne kinderen — gij moogt die weezen
Vertreden, zoo gij wilt, wat raakt hit mij!
Dat is nog 't ergfte niet door u gepleegd —1
R

Een

razend

u D o L F.

Wijf!

ARMGART

(gaat driftig voort.)

Gij hebt reeds federt lang
Ons Volk en heel dit Land in 't ftof vertrapt!
Ik ben een* Vrouw! was ik zoo wel een Man,
Dsin zou ik hier jnlet voor1 uw voetëH kruipen;
Maar wist wel, wat ik deed —
(Men hoort weder dezelfde Mazijfc op de hoogte
van den weg» maar zeer in de verte.)
G E S S L E R.

Mijn' knechten! hier!
Men fleep haar weg, of flraks vergeet ik mij,
En doe wat ligt hier na mij zou berouwen.
"fctr«

ijs

W I L L E M

T E L L,

R ü D O L F.

Uw knechten, Heer, zijn buiten óns bereik;
Een fleep van bruiloftsgasten flopt den weg.

*

G E S S L E R.

*k Ben nog als Heerfcher voor dit Volk te zacht.
Nog zijn de tongen vrij — nog is het niet
Geheel gebreideld: —* maar 't zal anders worden»
Dat zweer ik; hun halftarrigheid zal zwichten,
Een' nieuwe wet wil ik in deze landen
Verkondigen — ik wil —
(Een pijl doorboort hem; hij grijpt met de hand naar
zijn' borst, en dreigt te vallen. Met flaaum ftem,')
" *Ood fïa mij bij!
ü D o t ?,
Heer Landvoogd «— God! wat was dat? waarvandaan—*
E

ARMGART

(opfpringende.')

Moord! moord! Hij tuimelt, valt! Hij is getroffen!
a u o o L F (van zijn paard fpringende.")
Dat is afgrijsfeHjk *— mijn God — lieer Ridder —
Roep Gofy^vtfttfting
aan — helaas! gij zijt
Een wan des doodsl r >
G E S S L E R.

Dat was een fchot van TELL.

(Hij is van zijn paard in den arm van RUDOLF ge*
" gleden, en wordt op de bank nedergezet,}
TELL"(vertoont zich op de hoogte van de rots.")
Gij kent den Schutter, zoek hem elders niet!
Vrij zijn de hutten; thans is de onfchuld veilig:
Want gfcj iult nóóit ons land weef nadeel doen.
(Bij verdwijnt van de hoogte. Er kom volk toefchiete^
S T U S*
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S Ï U S S I (de anderen vooruitvliegcndeA
Wat is hier gaans? wat is er voorgevallen?
ARMGART,

Men heeft den Landvoogd raec een* pijl doorifchoten»
H E T VOL-K Qbinnen jluivende,"}
Wie is doorfehoten ?
(Terwijl de voorften van de Bruiloftsgasten op het Too*
neel komen, zijn de overigen nog op de hoogte: de
muzijk gaat voort»')
i

R U D O L F,

Ach, hij bloedt nog dood!
Men fchaff' mij hulp! men zect' den moorder mï
-— Ach, arme man! moest dit uw einde zijn!
O, dat gij naar mijn raad geluisterd hadt!
fr

T

u s s ï.

Mijn God! daar ligt hij bleek» en zonder leven!
VELEN

TE

GELIJK.

Wie is de dader ? fpreek ?
R U D O L F.

„HoeJ r j p j dit volk?
Dat mett muzijk maait b t | din^mjori! zi] zwijge»
(De muzijk zwijgt; er fff op t wg mt*r *<tf* *«•}
Heer Landvoogd! fpreek, zoo gij nog fpreken kunt —
Hebt gij mij niets te zeggen?
(GESSLER geeft met de hand een teeken, */ Witk hij
driftig herhaalt^ om dat het niet terft on d begrepen
vfordtï)
Spreek! waarheen?
— Naar Kussnacht? - hoe? - 'k verfta u niet - o word
fltet

•u

W I L L E M

T E L Ly

Niet ongeduldig — laat het aardfehe vu en,
Deuk liever aan verzoening met uw' God.
(Het ganfche Bmiloft^gezelfchap flaat om den ffervenden heen, en ziet hem met ongevoelig afg, jzen aan.)
s T u s s r.
Wat wordt hij bleek ^ de dood grijpt hem in 't hart Ziet, ziet • hij fterft - zijn, oog is reeds gebroken,
AKMGARy (een kind omhoog heffende )
Ziet, kinders! ziet', zoo fterft een dwingeland!
u D o h F.
Onzinnig Vrouwvolk! hebt gij geeft gevoel,
Dat zich uw blik vergast aan, jiulk een fchouwfpel?
— Komt, ftaat mij Mj — wil niemand nader treden ?
Om dezen pijl hem uit de borst te trekken?
R

V R O U W E N (treden terug,,)
Dien God geflagen heeft, roert niemand aan.'
R ü D O h F.

U allen treffe dood en vloek!
(lïij trekt zijn

zwaard.)

^•russf (hem in den arm vallende,*)
>-. ,. Ijeer! waag het niet!
Uw magt heeft uit, iiti ons de Dwingeland
Niet langer plagen kan. Na dulden wï]
Geen heerfcher meer; nu zijn wij vrije menfehen.
ALLEN

(onftuimig.)

Het land is vrij!
R V D O L F.

Is 't reeds zoo ver gekomen 9
Dat gij geen vrees en geen ontzag meer kent?
„, (Sot de knechten, die binnen dringen»)

T O O N E E L S P E L .
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Gij ziet het gruwelfluk, alhier gepleegd —
— Te laat komt uwe hulp — de dader vlood.
Ons dringen arid're-zorgen — Op, naar Kussnachtg
Of wij dien burg nog voor den Keizer redden!
Want alle banden van gehoorzaamheid
Zijn in dit oogenblifc van één gereten;
Men rek'ne thans op trouw noch bijfland meer.
(Terwijl hij met de knechten vertrekt, ver f chipten
&es Broeders der Barmhartigheid.
ARMGART.

Maak plaats den Broeders der Barmhartigheid I
s

T

u s s 1.

Het offer ligt geveld — daar zijn de raven.
JDE B R O E D E R S D E R B A R M H A R T I G H E I D (fluiten

een halven kring om den dooden, en zingen
op lagen toon.~)
Snel grijpt de dood den llerv'ling aan,
Geen uitftel wordt hem ooit gegeven 3
Hij valt op 't midden van zijn baan,
Hij ftruïkelt in de vaag van 't leveru
Bereid of niet bereid te gaan,
3Hij moet voor zijnen Regter ftaan.
(Terwijl de laatfle regels Herhaald worden 1
valt de gordijn»,')

•$

K

VIP-

U6

W I L L E M

V IJ F D E

T E L L

B E D R ij

E E R S T E

F,

T O O N E E L,

Open plaats bij Altorf
Op den achtergrond z'ef
...in
regis
de
veMng
Dw.ng-Cn;
de ftjigers ft aan r.oq
fnen
opgerigt, even ak in het derde Tmneel des eerftj*
Bedrijfs. Links opent zich het uitz'gt over vele beraen
heen, waarop feinvuren branden. Be dag begint aan-<
tebreken; men koort* zoo ml dip bij als verder af,
klokken luiden.
RÜODI,

SU 0 » I ,

WERRI,

METSELAARSBAAS

en vele andere Landlieden; ook Vtouwen
en Kis, deren,
a u o

D

i,

Ziet gif de felneo ginds op onze bergen?
•

, M E T S E L A A R S S AAS.

Hoort $} de Motfeen lolden over \

w^d?

B. t? O B I.

De vijand vlood»
M E T S E L A A R SBAAS.

Veroverd zijn de Sloten»
s. u o

D

r,

Ên wij in 't land van Uri dulden nog
Op onzen bodem dit gehate Slot f
Zijn wij de laarften» die zich wij verklaren?
MET*

, +:

T O O N E E L S P E L.
METSELAARSBAAS.

D e vest verdwijn', waarmee ze ons wilden dwingen?
O p ? werpt haar neder!
ALLEN*

Neder! neder! neder!
S ü O D I,

W a a r is de wachter?
VELDWACHTER

VAN

URI.

Hier. Wat wik gij mannen?
it U O D I,

Begeef u op uw post, en blaas uw' hoorn:
D a t allerweeg 't gebergt' er van weergalme,
E n van rondom elk rotsgewelf den klank
Teruggekaats', om fnel onze Eedgenooten
T e zaam te roepen.
(JDe Veldwachter van Uri vertrekt. runsT tornt op.")
%
F U R S T.

*J

Wacht, mijn Vri°nden! wacht!
W i j dienen nog te hooren, hoe 't in Schwiju
E n Unterwnlden flaat. Wij willen wachten
T o t men van daar R U O D I.

Waar {preekt gij van? ïLj viel!
D e Dwingeland viel! «m'% éé vrtjkid dmt.
METSELAARSBAAS.

W i l t gij nog andere boden dan die vlammen ,
D i e van rondom de groote maar ons melden?
R

u o D i.

K o m t allen; mannen, komt? gij vrouwen meê!
Haalt balk en bint omver; verbreekt de fleig^rsl
D e muur ftorte in! geen Heen blijve op den ander!—
K 2

MET-

T4<?

W I L L E M

T E L

L,

METSELAARSBAAS.

Komt, rankkeis, komt! wij hebben 't opgebouwd.
Wij kunnen 't ook vernielen.
ALLEN.

Komt! werpt neder!
(Zij jlorten zich van alle kanten op het gebouw,')
F U R S T.

't Is aan den gang; zij ziju niet racer te houden.
MELCHTHAL

en

BAUMGARTEN

treden op.

M E L C II T II A t .

Wat! ftaat de Burg Mar m§t en 't Slot te Samen
Ligt reeds in asch; de Rossbesg is vernield!
F u R s T.

2üt gij, mijn Vriend, ons de eerde vrijheidsbode?
Spreek! hebt gij 't Land van vreemden fchoon geveegd?
MELCHTHAL

(hem omarmende.')

Zij zijn verjaagd — verheug u , grijze Vader ï
In dezer* ftond» terwijl wij ons omhelzen,
Beftaat ïn Zwttferland geeü Dwinglttó rÉeef.
i U R S T.

Zeg ons, hoe 't Volk de Burgen meester weid,
MELCHTHAL.

Het was RUÖENZ, die 't Slot te Sarnen won;
Zijn' matinenmoed kon wal noch trans weerflaan.
Den Rossberg had ik zelf dien eigen nacht
Beklommen — maar verneem, wat toen gebeurde.
Reeds was 't verlaten Slot jn brand geftoken,
En knappend fteeg de vlam ten hoogen Hemel!
Dasf

T O O N E E L S P E
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Daar fchiet een edelknanp van GES LIR toe,
En foept: ,,Ach! BERTIJA worde een prooi der vlammen!"
F ü H ! T.

Mijn God!
(Men hort hetfteigerwerkinftorten*")
MELCHTH4L.

Z\] was het zelv': want heimelijk
Had haar de Voogd doen brengen in het Slot.
BUDENZ fpiong woedend toe — 't was meer dan tijd —
Wij hoorden reeds de zware balken vallen,
En midden uit den rook het angstgefchrei
Der ongelukkige —
F u R s T.
Werd zij gered?
MEICHIHAL.

Toen werd er moed vereischt, en kort beraad!
•— Was hij niets meer geweest dan onze Leenheer,
Ons leven hadden wij niet ligt gewaagd;
Maar hij was onzer dén, een eedgenoot,
En BER.THA nvnde 't Volk — Nu waagden wij
Ons leven gaarn, en vlogen in de vlammen,
zij jg

tfjm~

F u R s T,
-<-»,>,
u MÊ L C B ï t f l y
O ja! RÜDËNZ en

ik,

Wij droegen zelv' haar uit het brandend Slot»
En achter ons viel alles krakend in.
— En als zij nu, uit doodsgevaar gered,
Haar oogen opende voor 't licht der zon,
Viel mij de dankb're Vrjhcer om den hals,
En zwijgend floten wij een vriendfehapsband,
K 3

Die*

W I L L E M

T E L L

Die, in den gloed der vlammen vastgeklonken,
JJeffcind zal zijn, wat proeven 't lot ons bied*,—<r u

R

s T.

En waar is LANDCNBDRG?
M E L C H T II A I,.

Den Brunnig over,
t Lng niet aan mij, dat hij, die mijnen Vader
't Gézigt ontroofde, zelf 't gezigt behield,
ï k joeg hem fta, en greep hem in de vlugt,
En wierp hem voor de voeten van mijn' Vader.
Reeds blonk mijn zwaard hem boven 't fchuldig hoofd |
Toen riep hij fidderend het mededoogerT
Des blinden Grijzen ifi; dfe fchonk hem 't leven.
Hij zwfoer roet dnrtti eed, nooit weer te keerenj
*k Geloof hem, want ouz' arm heeft hij gevoeld»
?

F

u

H.

s

T.

God zij gedankt! dat gij de reine zege
Jflet bloed niet hebt bezoedeld!
K I N D E R E N (hopen met ftuhken van het fieigermrk, over het Tooneeli)
Vrijheid! vrijheids
(Men hoort op den horen van U/i hlazen.~)
F 17 R S T.

fAe xvelk een feest! aan dezen blijden dag
Zal eens ons kroost als grijsaards nog gedenken.
(Benige meisjes brengen den hoed op een flaak$
het ganfche Tooneei kopt vol volk.}
R

u o D i.

Hier is $e hoed, waarvoor we ons moesten buigen, „
BAUM-

TOONEELSPE U
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B A l) M G A R ï E N .

Spieekt, mannen! zegt, wat vangt men met hem aan?

God! onder dezen hoed itoud HgDWlGS zoon J
VB-fcrN (te gelijk.')
Verniel 't gêdenkftük van de dwinglandij!
Werp» hem op 't vuur!
F U R S T.

Neen! dat we hem bewaren!
Hij moest der Tijranmj tot werktuig dienen,
Hij zal vuortaan een viijheidsteeken zijn!
(De Landlieden „ mannen, vrouwen en kinderen, (laan
en zitten op de balken van het vetbtoken fteigerwerk, en vormen een grooten halven kring,')
MELCHTHAL.

Zoo ftaan wij thans en juichen op de puinen
Der Tijrannij; en heerlijk is 't volbngc,
W.n wij op Rutli t'za&ra gezworen hebben!
F

u R s T.

Het werk is aangevangen, niet volbragc.
'ïham^Mi ffym moed en eendragt noodig zijns
De Keizer toóh ^ ^ l i s ^ è a a f r s komen,
Om GESSLERS dood op ons en 't Land te wreken,
En die verdreven zijn ons weer te brengen.
M E L C H T H A I »

Hij kome, zoo 't hem lust, met heel zijn heer!
Zijn Volk verjoegen wij van uit ons midden;
Item, die van buiten komt, weeiftaan wij ligt!
K 4

RUÖDlB
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W I L L E M

T E L U,

R U O D I.

Slechts enk'le engten op'nen hem het land 5
Die zullen wij met onze lijven dekken,
BAUMGAR TEN.

Wij zijn vereenigd door een vasten band;
2ijü legermagt zal ons geen vrees verwekken.
HOSSEL MAN en S T A Ü F F A C Ï I E R
ROSSELMAN

(bij het

treden op»

binnentreden.')

Hoe vrees'lijk openbaart zich 't oordeel Gods!
LANDLIEDEN.
Wat iS 't?
R O S S E L M A N.
In welke tijden leven wij i
u R s T.
Spreek op, wat is er gaans? - Zijt gij 't, Heer WERNER!
Wat meldt gij ons?
F

L A N D L I E D E N .

„'

Wat is ' t ?
ROSSELMAN»

Het is ontzettend I
STAÜFFACHER.

Wij zijn bevrijd van groote vrees, mijn Vrienden 1 —
ROSSEL MAN.

De Keizer is vermoord.
F ü R S T.

Almagtig God!
(Alk êe Landlieden fpringen of, en dringen zich
om STAUFFACHER heen»)
AL-
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A L L E N .

Vermoord! hoe! wat! de Keizer! hoort! de Keizer!
M E L C E T H A t ,

Het kan niet zijn!

Door wien hebt gij 'c vernomen?
STAUFFACIIER.

't ïs zeker waar.

Bij Brnck viel Keizer ALBREGT —*

Een nnn, dien elk gelooft, JOH&NNES MULLER.,

Bragt

van Schafhaufen ons die tijding meé.
F U R S T»

En wie — wie heeft dit gruw'lijk ftulc gepleegd?
STAUFFACIIER.

De daad wordt dubbel gruw'lijk door den dader!
Het was zijn Neef, de zoon van zijnen Broeder,
Hertog JOIIAN VAN ZVVABEN, die haar pleegde.
MELCHTIIAL,

Wat dreef hem aan tot zulk een vadermoord?
STAUFFACIIER.

Zijn Vrders goed, met ongeduld gevorderd,
Had hem de Keizer federt lang onthouden?
Men dacht jZelfs, dat hij 't nooit verwerven z o u ,
En met eén fiïsüfteftfltotó «ttjjrt» zou worden.
Wat hiervan zij — de Jdffg^Üng' opende
Voor boozen vriendenraad zijn oor en hart;
En bijgedaan door ESCIIENBACH en PALM
En VAN DER WART en

Heer VAN TEGERFELDEN,,

Befbot hij, daar hem regt geweigerd werd,
Zich wraak te fehaffea met zijn eigen hand.
v u
p

R S T.

fpreek, waar werd de gruweldaad volbragtK - -->
ÏC 5

STAUF-

ift

W I L L E M

T E L L,

STAUFPACHER.
B e Keizer reed van zijn Kasteel te Baden,
Om naar zijn hofplaats, Reiiifeld, weertekeeren,
Met LEOI'OLD tn JAN, de beide Vorsten,
En groot gevolg van hoog geboren' Heetetu
Be ftoet bereikt weldra het veer der Reuss,'
Wrar men naar de and're zij' moet overfteken;
Straks dringen zich de moorders in het fchip,
En feheiden dus den Keizer van zijn Vrienden.
Baarop, terwijl de Vorst door 't bouwland rijdt
—' Men zegt, een ftad der Heia'nen ligt er onder —
De aloude vesting Habsburg in 't gezigt,
Bi bakerraat, waaruit zijn' grootheid fproot —
Dmu Hertog JAN den dolk hem in de keel;
RÜDOLF VAN PALM doarriigt hein met de fpeer,
En yt zwaard van ESCHEMSACH klooft hem het hoofd j
Z >o dat"* hij in ziin bloed ter aarde zflTkt,
Door eigen volk in eigen land vermoord.
Van de overzij der Heuts zag men de daad;
Doch wat vermogt men, door den ftroom gefcheiden?
Men hief vergeefs een luid gejammer aan.
Een' arme Vïdïrw zat iïdd'rend aan den wég»
De Keizer gaf derf geest in hater* fthoofc*
MELCIITHAL;

Zoo heeft hij zich reeds vroeg zijn graf gedolven,
D.e, onverzadelijk , op alles aasde.»
STAUFFACIIER.

Een doodelijke fchrik heerscht overal j
De pasfen van 't gebergte zijn bezet,
En elk gewest verzekert zijne grenzen.
Haar poorten floot het grijze Zurich zelfs,
Bie poorten dertig jaar voor elk geopend!

T O O N E E L S P E L .
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Het vreest de moorders, maar nog meer — den wrelsert
Want ras verfchijnt, gewapend met den ban,
AGNES, Vorstin van Hongarije, „ftreng,
En van de zachtheid harer kunne ontaard»
Om 't koninklijke bloed van haren Vader
Te wreken aan t geflacht der moordenaars;
Aan hunne tfflechten, kind'reu, bloedverwanten,
Ja *aan "ée fteenen zelfs van hun' kasteelen.
Zij zwoer, al wat naar hunnen naam zich noemt,
Ten zoen te fiagt^n op hasus Vsders graf:
In bloed wil zij zich baden als in dauw!
MELCBTHAL.

Is 't ook bekend, waaiheen de moorders vloden?
STAUFFACHER.

Zij vloden, toen de wandaad was vofbragt,
Langs vijf verfcheiden wegen öraks uiteen,.».-.
Om na dien ftond zich nimmer weer te zien —
Hertog JOHAN doolt, zegt men, in 't gebergte,
F U R S T.

Zoo zal de misdaad hun geen vruchten dragen!
De wraak draagt nimmer vrucht! zij is zich jselv"
Een vreè&'ifkk voedfel, haar genot is moord,
En dat genot b/er^it r$ïeff «$JÉ* $mg voort.
STAüFFACH$R.

Den moorder brengt zijn' misdaad nooit gewin?
Blaar wij, wij plukken thans met reine handen
Van dezen moord de zegenrijke vrucht.
Want van een' groote viees zijn wij bevrijd;
Hij viel —' de Vijand viel van onze vrijheid I
En, zoo men zegt, gaat nu van Habsborgs Hufr

*De

I5<J

W I L L E M

T E L

L,

De fchepcer over op een' and'ren flam;
Een* vrije kews heeft men van 't Rijk te wachten.
F v R s T cn eem'ge anderen*
Vernaamt gij iets?
STAUFFACHER.

De Giaaf van Luxemburg
Heeft reeds, naar men verhaak, de meeste Hemmen.
F

u

R

s T.

Heil ons! dat wij bij 't Rijk gebleven
Nu mag men hopen op geregtigheid!

zijn.

STAUFFACHER.

De nieuwe Heer heeft dapp*re Vrienden noodfg,
Hij weert van ons de wraak van Oostenrijk.
QDe Landlieden omarmen elkander,'}
DE

KOSTER

met eer? RIJK SBo DE,

K O S T E R .

Hier ziet gij de Opperhoofden van ons land.
Ross EL MAN en anderen.

Wat brénft $f tfkt
K O S T E R ,

Een Rijksboó met deez' brief.
A L L E N (_M F ü l U T . )

-Wij luist'ren, kes hem voor.
FURST

(/eest.)

„Den braven mannen
s,,Van Uri, Schwijtz en 't land van Unterwalden
„Wenscbt Elsbeth, hun' Vorstin, genade en heil,"

T OON E E L 8 P E U
V E L E N (te

ï»17

gelijk.)

Wat wil de Keizerin? haar rijk heeft uit.
FURST ( M r f . )
a,

In dcez' haar rouw en weduwlijke flnttt,
„Waarin de moord» aan haren Heer gepleegd,
„Haar wreed, gedompeld heeft, gedenkt zij 110?
„ Der liefde en trouw door Zwitfcrland betoond," •*M E L C IITII A L.

In voorfpoed deed zij 't nooit.
R O S S E l MAN.

Men zwijg', en luister'S
FURST

(leest,)

„ En twijfelt niet, of 't altijd trouwe volk
„Verfoeit de daders van *t vervloekte feit.
„ Daarom verwacht zij vnn de drie gewesten,
„Dat zij de moorders nooit hun bijfb.nd bieJen;
9 , Maar zich bereid en willig '/uilen tuonen,
„Om in de hand des wrekers hen te lev'ren:
,H Gedenkende der lief Ie en oude gunst,
„Door RUDotrs Vorstenhuis Urn flvuls bewez n."
(Tcckenen van rJsnnrgen onder de LaaHiiden.)

Der liefde en gitnst na RÜDOSWS Vorstenhuis!
STAUFFACIIËR.

De Vader, ja, was altijd ons genegen!
Maar welke gunst bewees de Zoori ons ooit?
Werd onze vrijheïdsbrief door hem bekrachtigd,
Gelijk voorheen de Keizers altijd deden?
Heeft hij naar billijkheid het regt geoefend?
Was

re?

W I L L E M

T E L

L5

tVas hij een fchild der onfchald, der bedrukten f
Heeft hi} zijq ooï geopend voor de boden»
Die wij hem zonden, toen de nood ons drong? —*
Niets van dit alles heeft hij ooft gedaan:
En nog op dezen dag zou 't juk ons drukken,
Hnd niet onze eigen hand om regt verfchaft.
Hem dank? hij heeft aan ons geen dank verdiend.
Hij flond op hooge plaats j hij kon een Vader
Van heel zijn Volk geweest zijn, maar verkoos
Te zorgen flechts voor zijne lievelingen.
Beween* hem dus* die groot werd door zijn* gunstI
t U R S T.

't Zij ver van ons, te juichen ïti zijn val;
Of thans te denken aan *t geleden kwaad!
Maar van een Vorst, die nooit ons gunst bewees,
Den moord op hen te wreken, die ons nooit
Bedroefden — Neen! O neen! dat voegt ons niet!
De liefde wil flechts vrije hulde zijn;
De dood ontbindt ons van gedwongen pligten,
— Den Keizer zijn wij thans niets meer verfchuldïgdï
«** *i

lïELCRTHAU

En weent de Keizerin in "hafe zaal,
En klaagt, van rouw ontzind, den Hemel aan;
Zoo ziet gij hier een vrijgevochten volk
Zijn' warmen dank dien zelfden Hemel brengen —Die tranen oogften wil, moet liefde zaaijen.
( D e Rijkibode vertrekt. )
STA u Fr ACH E R Qtot het

volh^

Spreekt, waar is TELL? aan onzen kring ontbreekt
De ftichtef onzer vrijheid, die het meest

T O O N T E L S P E L ,
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Voor ons gedaan, en 't zwaarfte heeft geleden.
Komt, gaan wij nanr zijn huis in bedevaart,
Begroeten wij> vereend, hem die ons redde.
(Allen vertrekken.')
T W E E D E

T O O N E E L .

Het woonvertrek van TELL»
Een vuur brandt op den '
haard. Door de opengaande deur giet men in het vrije veld,
HE D W I G , W O U T E R en

WILLEM,

H E D W I G.

Strpks komt uxv vader, kind'ren, lieve kind'ren!
Hij leeft, is vrij, en wij ziin allen vtijS
En hem begroet het vaderland als redder.
WOUTER.

E i , Moederlief, ook ik, ik was er bij!
Dat niemand mij vergete! Va.ders pijl
Vloog fisfende mij over 't hoofd, en toch
Verbleekte ik niet.
HEDWIG

Chem omarmende )

Gü zijt mij weggegeven.'
•Je Heb anJefmaal, m i ^ ^ | i | ^ # | ^ B b a a r d J
'k Leed andermaal de moöderïaiart om u!
Het is voorbij — ik heb u beiden, beiden!
En heden keert uw lieve Vader weer!
QEen Monnik vertoont zich aan de kuisdeurv)
WILLEM.

#
Zie, moeder! zie — daar iïaat een vrome Broeder;
Hij wil gewis een aalmoes van ons bidden.
HEn-

t$o

W I L L E M

T E L L3

8 E D W I G,

til} nadere. Wtj kuiert hem verkwikken;
HIJ vMie» dat hij 't huis der f*êf|d betrad.
(Zij gaat naar binnen» en kmt fpoedig daarop met
een' beker terug.)
WILLEM (tot
-

Kom, goede Man.

den Monnik.')

Mijn' Moeder wil u laven.
WOUTER.

Kom» rust wat uit, en ga geftorkt van hier.
31 o K N I K (ziet fc/iuw om zich heen met wilde blikken,*)
O» zeg mij, waar ik ben? in welk een tónd?
t

O t f É 5,

Zijt gij verdwaald, dat gij dit vragen moet?
Gij zijt te Burglen, Heer! in 't land van Uri,
Daar, waar men nederdaalt in 't Schachen - dal.
MONNIK (tot

i i C D w i o , die binnen treedt.')

Zijt gij alleen, ên is nw Heer te huis?
n E I) w I G.

Tk qwfctit hém IQO — maar zeg fctj vttt u deert!
Uw h'ik, uw titt&Sgc fpik mij Weinig' goeds.
— Doch, wie pij .zjjn moogt, neem! gij zijt behoeftig»
( Z / / reikt hem den beker.)
MONNIK.

Schoon dit mijn brandend hart naar laafnis hijgt,
Ik roer niets aan, voor dat gij mij belooft •—<
II E D W I G,

Man! raak mijn kleed niet aan, o! treed niet nader*
Blijf ftaan van ver, als ik u hooren zal»
jwtot?»

ifi

T O O N R E T, S P E L.
M O N N I K.

Ach! bij dien haard, bij 't vuur, dat gastvrij brandt,
Bij uwer kind'rcn hoofd, dat ik omvat —
(Hij [leekt zi;ne hand utt Mêt 9t kinderen.)
fr t D W r ö.
WJC hebt gij la löfl Sin? Om Gods wil! gat
Blijf van üfjtf lund'ren af — Gij zift geen monnl^f
Neen tëM niet! de vree woont in dit kleed j
In uwe trekken lacht do vrede iiicu
M o N N i ir.
'k Ben ongelukkiger dan eenig menscht
n E D w r G.
Het ongeluk fpreekt luide tot het I.art;
Maar bij uw blik fluit zich mijn boezem toe,
W O U T E R ( opfpt ingende,)
Ach! daar is Vader!
( Hij fnelt m&r hitsten,)
H

n D w I G.

O mijn God!
(Zij wil hem vokyn; maar fidJert, en kan n\t
haar phia**.'}

*a«

\vILLLSI (Lem na'oopende.)
'%%,.,,

fl

f - ^

Mijn Vadert

W O U T E R Q buiten het tooneel,*)

*

Wij zien u weer!
WILLEM (als

doven,')

Mijn Vader, lieve Vader!
T E L L Qals boven.)
Gij ziet mij weer terug — waar is uw' RT rt,1«? .
QZij treden biuhtr,'}

«

ï6a

W I L L E M

TE

L L5

W O U T F, II.

Daar ftaat zij bij de deur, en kan niet voort;
Zoo fidelere zij van vreugd on van ontroering.
T F.

L

L.

O IIEDWIG, nr.nvvio! Moeder van mijn* kind'ren!
God bood mij hulp — geen dwing'lnnd feheidt ons weer.
I I E D W I G {aan zijn' hals handende?)
Ach TELL! vvac heb ik voel om u geleden!
(Monnik wordt opmerkzaam,)
T E L L .

Vergeet ,wat achter isi nu toeft ons vreugd!
'k Ben weder hier! ik Zie r&ïja' woning weer!
Ik fta op nieuw in *c midden van dd mijnen!
w I L L E M.

Maar, Vaderlief! ik zie uw' handboog niet!
Waar liet gij hem?
T E L

L.

«
Gij ziet hem nimmer weer.
Hij blijft voortaan op heilV,o plaats bewaard;
Nooit zal men hem weer voor de jagt gebruiken!
H E D

Ach,

w i o.

dierb're TI;LL!

( Zij' treedt leruj,

zijne hand loslatende.")

T E L L.

Wat deert u, lieve Vrouw?
II E D w I G.

Ach! — hoc zie ik u weder? deze hand —
Mag ik ze vatten? - * deze hand ~~ miju God!
T E 1/ M

T 0 Ö N E 2 L S P E L .

i6 3

TELL {moedig en kartel:jk.)
Heeft u verdedigd, heeft het land. gered;
Ik durf h"<ar onbefchroomd ten flemel heffen.
{De Monnik maakt e ene onwillekeurige beweging; hij
wordt hem gewaar.")
Wat wil die Broeder hier?
H E D w I G.

Ach ik vergat hem!
Spreek gij hem toe, ik huiver van zijn' blikken.
MONNIK Qnadertreclcr.de.)

Zijt gij die

TELL,

door wien de Landvoogd viel?
T E L L .

Die ben ik, ja! mijn naam verberg ik niet.
H O N N I K.

Ach, iX\x. gij TELL! ZOO heeft Gods ei^en hand
Mij herwaarts heen, en in uw huis gebragt»
TELL {meet hem met de oogen.~)
Gij zijt geen Mounik! maar, wie zijt gij dan?
M O N N I K.

Ilem, die u onregt deed, hebt gij verflagen —
Ook ik verfloeg een vijand, die mijn regc
Mij weig'ren dorst — Hij was uw vijand ook —
Ik heb het land van hem verlost.
T E L L {treedt verfchrikt terug.")
> Gij zijt —
Verfchrik'iijk! — kindVen, kind'ren! gaat van hie$!
Ga, lieve Vrouw! Gil ga! — gij zijt — mijn GodS
n n n w I G.
Maar, TELL! wie is hij dan?
T E L L .

O, vraag het niet!
Ga, ga van hier! mijn kïnu'rcn mogten 't hoorenl
Verlaat het huis! — vluat elders heen — niet hem
Moogt ge onder 't zelfde dak niet langer toeven,
L 2

HED-

i64

W I L L E M

T E L

L9

S E D W I G,

Mijn God! wtft zou dit zijn!
(Zij ga?t met de kinderen hen»"}
T E LI,

<&» M O I\T K I ir»)

( /tf*

Gij zijt de Hertog
Van Oostenrijk — gewis I GIJ hebt dm Kdzer,
Uw' Oom en Heer, verflagen.
JOHANNES

PARRICIDA.

Ja» hij was
De rrover van mijl erfdeel,
T E L L»

Uwen Öötft
Hebt gij vermoord, tfw* t e t t ó fnood veOyers!
En de aarde flftrtgt A ftog! nog ziet gij 't licht!
PARRICIDA.
TCLL,

hoor mij, eer T E L L,

Nog druipende van't bloed»
Waarmee de Vadermoord # heeft bevlekt»
Waagt gij, te treden in mijn vlekloos huis;
Gij waigi ftü^mv gelaat den braven „mm
Te toonen, ja I roept zelfs het gastregt in?
P/lKRlCIDi!.

,

Ik dacht bij u barrnhf-rtigheid te vin jen;
Ook gij hebt u gewroken door een moord.
T E L L.

Zoo durft gij dan, gij ongelukje!
De fchuld, die teek der eerzucht was, verwarren
Bfet wat een Vader voor zijn kind'ren deed!
f-kbt g'j het lieve hoofd eens kinds verdedigd?
Don heïfgen haard befchermd? den ondergang,

f O O N E & h S P E L.
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Het uiterst leed van de uwen afgeweerd?
— Ik mag mijn' reine hand ten llemcl heffen»
U en uw1 daal vervloekend •— want ik wreJue
IX: heil'gc raynn der natuur, die pjj
Ontheiligd tiebc — 'I: heb niets gemeen met u —«
(,'jf hebt gemoord, en ik mijn kroost verdedigd!
u i e I I) A.

PAR

Gij wijst mij af, laat me aan mijn wanhoop over?
T

c L L.

Ik huiver, God! tciwijl ik met hem fpreek!
Ga heen! vervolg mv' vre»bfelijk '11 weg:
Jjjvlek de hiu, waar de onfehuld wooiic, niet Iangetl
P A R R I C I D A (keert zich o:n, en wil ga.in,')
Zoo kan ik, neen! zoo wil ik niet meer iev'jn!
T E h L.

En toch beklaag ik u — Ahnagtig God!
Zoo jong, en uit zoo ei'len Ham getpruten!
Ken kleinzoon van ÏU'DULF, mij»? II,«er en Kei'ier,
AN moorder vlu,>cend', hier op mïj.ien drempJ,
Wanhopig, mij, den armen Landnnn, fmeekouil'—

07/ bcJtkt zj\i gehiat.)
PAR.

II I C M ) A.

O , 700 gij wc en en kunt, hêb nudeJoojon
l\kt mij en met min loc! ik ben — ik was
Ken Vorst — en had gelukkig kunnen zijn,
Ilid ik mijn ongeduld, mijn' drift bedwongen.
3)e nijd heeft me al te fel aan 't hart ^eknargd —*
Ik zig de jeugd van LEOPOID, mijn' Neef,
JUei eer gekroond, met landen mild bedeeld;
Ik, die met hem gelijke j*aen tel,
Ik moest verkwijnen ais onmondigfcirjd<—
I' 3

TTÏ.I..

i61

W I L L E M

T E L L,

TELl,

Ellendige! than# Hïjkt her, èm VF 0 o B 1
U ken4e, toen hij 't erf aan u onthieldI
Gij zelf regtvaardigdet zijn wijs bcflufc
Dior uw* vermetelheid, door dez^n moord»
— Waar zijn zij» cie de mad met u b^drevesf
P A R R I C I D 4.

Diar» waar de bafene ge=s:en hen vervolgen:
Ik zag na 't bloedig iur hen nim.ner weer»
TELL.

Gij weet, dat u de banvloek drakc? H»V leven
B-fehermc geen vriend, ontziet geen vijsod meet?
PARRICIBA.

*t Is daarott d?t ïk de open' wegen fchüw,
En nimmer wang aan eenig huls te looppen —
Der woestenij vertrouwr zich Hechts mijn voet;
*k Zwerf door 't gebergte rond, mi; ze!f ten fchrik»
En beef, omzet, van eigeti beeld tmn*
Als ik mijn aanzigt zie in beek of Aroom*
O voelt gij mededoogen, messchliikhad —
(//// valt mer hm MU&*> * *
T E t t Omrfr asfel mg.-)
Sta op! fta op! kruip voor mijn voeten niet!
8

*

PARRICIDA.

Ik blijf geknield, tot gij de hand mij reikt»
TELL.

Zijt gij te helpen door een zondig mensch?
Doch knie! niet langer — wat uw' misdaad zij —•
G'j zijt e^n mensch —• ïk ben het ook — Vsn I E I X
Ma?, die hem fineekt» niet onjexroost vertrekken —*
Wat ik verrog, dat wil ïk voor u doen»

T O O N

R E L

S P E

L.

ji?

P A R R I C I D A (opdringende, en zijne hand driftig
vattende?)
Gij redt mijn ziel van d* sfgrond der vcrtwijflingj
T E L L.

Laat
'c IS
Geen
Waar

los mijn hand — hier kunt gij niet vertoeven;
hier niet veilig, want werd ge eens ontdekt,
mensen kon u> befchermen — zeg, waar heen,
hoopt gij rust te vinden?
PARRICIDA.

'k West het niet!
T E L L.

Hoor, wat mij God in 't hart geeft — gij moet voort;
Van hier naar Rome, naar Sint Pieters ftad;
Vit daar den Paus te voet, en biecht hem 't kwaad,
En boet met wat hij oplegt uwe zonde.
PARR.ICTDA.

Hij zal mij vast den wreker overlev'ren!
T E L L.

Ontvang wat van hem komt als uit Gods hand.
p AR

R

i c I D A.

Hoe kom ik voort in 't ver en vreemd gewest?
Ik ken geen weg, en durf het nimmer wagen,
Aan and're wandelaars mij aan te fluiten.
T E L L.

Den weg zal ik u wijzen; let Hechts op!
Gij ftijgt van hier tot aan de bron der Reuss,
Die wild en fchuimend van de bergen ftorc -—
p A R R i c i D A (verfchrikt.')
Zie ik de Reuss? zij vloeide bij den moord!
TE Lh»

Ï6$

W I L L E M

T E L L

T V L L,

Langs d' afgtond gaat de weg, en aan de krui (en
Herkent gij hem, ,",eplnnt tot een ge.iaclii'nis
Der vele wand'lnar;;, die de fneeuw begroef.
PARRICIDA,

De (liilie van dm weg fchrikt mij niet r,f,
Zoo gij van düleuangst mij fleclus beviij.k.
T E L L,

Kniel neer voor ieder kruis, en boet uw' fchold
Mee heete tranen van oprekt berouw —
En zijt gij dat gevaar met God ontgaan,
En heeft de berg van zijn' beijsden mg
Zijn' dvvarrelwind niet op u neer doen dalen.
Dan ziet gij voor u uit de brug, die ftuift.
Kan zij den last van uwe misdaad dragen,
Sort ze onder uwen voet niet dondreud in,
Dan doet een rotsgewelf zich voor u op,
Nooit door de zon verlicht — dat g\isi gij do >r,
liet biengc u naar een helder dal o..r vreugd —
Maar met verhaasten tred moet gij u fpacchn,
Gij moogc niet toeven daar, waar vrede woonr.
v

A R

't i c r o .1.

Helaas! nunoLF.' mijn keizetllike Voorzat!
Zóó flufpt uw Kleinzoon tengs den grund uws rijks2
T D

t L.

Zoo, altijd klimmend, komt gij óp de hoogten
Des Gothardts, daar, waar do ceuw'ge nieren zijn,
Die van den flroom des Hemels ze!v* zich vullen.
Daar zegt gij dan den Duitfehen grond vaarwel,
Ea

T O O N

E E t S P E U

tCo

En volgt de rigtiog van een' and'fen ft»oom,
Die in ItnUen u brengen zil —
(Men hoort eene menigte berghremf die den koezang blazen»*}
Er nadren menfehen. Vam!
UEDWio {binnen (fuivende.*)
Waar zijt gij TCLL?
Mijn VaJer kom! al* de Eedgenooten komen
In blijden optogc aan —
PARP,ICIDA

(*'jn aongezigt verbergende.*)

Helaas! heinas !
*Ic Durf niet verwijlen bij 't gehildig Volk.
T E H ,

Ga lieve Vrouw. V/31 dezen nrm verkwikken;
Belaad hem lijk met gaven; want zijn weg
ïs ver, en op dien weg vindt hij geen herberg.
Maak fpoed! men kruin,
n n

D

w i o.
Wie is hij ?

T

n L L.

Vraag mi} niets?
Ën als hij gnat» zoo wend «we oot?cn af,
Om niet te zien, hngs welken weg hij wandelt!
*
(PARRicmA, hevig ontroerd, wil TELT, naderen: deze
wenkt hem mei de hand^ en verwijdert zich. Nif~
dat zij langs verfchilietJe ztjdcn vertrokken zijnt
verandert het Tooneel.)
'€
3DE R -

%

Ï:O WILLEM

TELL,

TOONEELSPEL.

D E R D E EN LAATSTE

TOONEEL.

Men ziet ie ganfche vlakte voor të woning van TE Lr,, en
de hoogten, die haar van alle kanteè infuiten, bezet met
Landlieden, sludere Landlieden komen langt een hoegen weg,
die over den Schachenberg loopt, WOL TER TÜRST met de bei'
de Knapen, benevens MCLCIITIIAL en STAUTIACHER. treden
voorwan: ts; hen volgt een groot gedrang: zood a TE r r, buiten komt) wordt hij met een luid gejuich ontvanger,.')
A L L E N .

Lnnai leev' de Schutter IDLL! die 't land behield!
(Terwijl de vooijlen zich rondom TELL dringen, en hun
omarmen, verfchijnen RUDCNZ en DERTIIA, -waai van
genede Landlieden, deze IIEDVVIG omhelst» De Muzijk
op den bet g begefa'dt dit twijgen de toont el: ah zij op"
houdt, t.eedt BERTIIA in het midden des Volks,.}
U

R T II A,

Landlieden! Eedgenooten! neemt mij op
In uw verhond5 mij, die in 't land der vrijheid
liet eerst bfefcherming vond en lijfsbehoud.
In uwe dapjsre hand leg ik mijn' rekten;
Wilt gij mè iït* Vnrgeres getrouw btfóhécnleaf
LANDLIEDEN.

Dal willen wij niet goed en bloed.
B E R T II A.

WJnanf
Zoo reik ik deren Jong'ling mijne hand,
Als vrije Zwitfcrfche den vrijen man!
R u D E N z.
En ïk verklnnr al' mijne knechten vrij.
(Terwijl de Muzijk [nel aanheft, valt de gordijn.}
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