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Eerste Bedrijf. 

 
De koninklijke tuin in Aranjuez. 

 

Scène Een. 
Carlos alleen. Domingo verschijnt. 

Carlos  Die aartsspion volgt me overal 

Zoals het goddelijk gericht - 

Wat zoekt U hier? - Daar is, voor zover ik weet, 

de koning met zijn gevolg heen gegaan. 

Domingo  De mooie dagen in Aranjuez 

zijn nu voorbij. Uwe Koninklijke Hoogheid 

gaat er niet vrolijker vandaan. We zijn 

hier tevergeefs geweest. Verbreekt U toch 

dat raadselachtig zwijgen. Stort uw hart 

uit bij uw vader, prins. Geen prijs 

kan de monarch voor de rust van zijn zoon - 

van zijn enige zoon - geen prijs kan hem te hoog zijn. 

(Carlos kijkt naar de grond en zwijgt.) 

Dat stille, ernstige verdriet, prins, 

dat wij al acht maanden in uw blik lezen, 

een raadsel voor heel dit hof, de angst 

van het koninkrijk, heeft zijne majesteit 

al menig kommervolle nacht bezorgd, 

al menige traan uw moeder. 

Carlos      Moeder? 

(denkt na en strijkt met zijn hand over zijn voorhoofd.) 

Weleerwaarde heer - met mijn moeders 

heb ik niet veel geluk. Mijn eerste daad, 

toen ik het levenslicht aanschouwde, was 

moedermoord. 

Domingo  Hoe is het mogelijk, beste prins? 

Kan dit verwijt uw geweten zo belasten? 

Carlos  En mijn nieuwe moeder - heeft zij me 

niet al de liefde van mijn vader gekost? 

Mijn vader heeft nauwelijks van mij gehouden. Al  

mijn verdienste tot nu toe was zijn enige zoon te zijn. 

Zij gaf hem een dochter - O, wie weet, 

wat de tijd voor ons nog in petto heeft? 

Domingo  U spot met mij, prins. Heel Spanje 

verafgoodt zijn koningin. En U zou haar 

enkel met ogen vol van haat bezien? 

Hoe kan dat, prins? De mooiste vrouw op deze wereld 

en koningin - en ooit met U verloofd?  

Onmogelijk, prins! Ongelooflijk! Nooit! 

Ze is alom geliefd en enkel Carlos zou haar haten. 

Dat bericht zou haar veel verdriet doen. 

Carlos               Denkt U? 
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Domingo  Herinnert Uwe Hoogheid zich  

het laatste toernooi in Zaragoza nog, 

waar onze vorst door een degen werd geschramd - 

Opeens riep iemand: »De koning bloedt!« 

Men rende door elkaar, 

een zacht geroezemoes dringt door tot het oor 

van de koningin. »De prins?« roept ze en wil - 

en wil zich naar het strijdperk haasten - 

»Nee, nee, de koning zelf!« 

antwoordt men haar - » Dan laat dokters roepen!« 

zegt ze, terwijl ze opgelucht adem haalt. 

(Na enig zwijgen.) 

U bent in gedachten verzonken? 

Carlos         Ik bewonder 

de vrolijke biechtvader van de koning, die zo 

bedreven is in listige verhalen. 

(Ernstig en duister.) 

Toch heb ik altijd horen zeggen, dat 

gedragsvorsers en verhalenvertellers 

meer kwaad op deze wereld hebben aangericht, 

dan gif en dolk in handen van een moordenaar. 

De moeite, heer, had U zich kunnen sparen. Wanneer 

U dank verwacht, gaat U maar naar de koning. 

Domingo  U doet er goed aan, prins, zich in acht te nemen 

voor de mensen - maar wel met onderscheid. Stoot  

met de huichelaar niet ook de vriend van U af. 

Ik heb het goed met U voor. 

Carlos     Laat U  

dat mijn vader maar niet merken. Anders  

verspeelt U nog uw purper. 

Domingo         Wat? 

Carlos       Niet dan. 

Beloofde hij U niet het eerste purper, 

dat Spanje te schenken heeft? 

Domingo  Ik ben niet zo vrijpostig, prins,  

me in het eerbiedwaardige geheim 

van uw verdriet te willen dringen - 

Carlos  (pakt hem bij de hand).  Dan geeft U me toch 

liever op. U bent een heilig man, 

dat weet de hele wereld - maar, onder ons gezegd -  

buiten mij heeft U al zoveel aan uw hoofd. 

Veel weten zou U maar belasten. Meld 

dat de koning, door wie U bent gestuurd. 

Domingo  Ik gestuurd? 

Carlos   Dat zei ik. O, ik weet 

maar al te goed, dat ik aan dit hof 

verraden word - ik weet, dat honderd ogen 

zijn gehuurd om mij te bewaken, weet, 
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dat koning Philips zijn enige zoon 

aan zijn minste knechten heeft verkocht 

en de verklikker voor elke van mij opgevangen 

lettergreep vorstelijker beloont, 

dan hij een enkele goed daad ooit beloonde. 

Houden we erover op! Mijn hart loopt 

over -, en ik heb al veel 

te veel gezegd. 

Domingo  De koning is van plan 

nog voor de avond in Madrid te zijn. 

Het hof is reeds bijeengeroepen. Wilt U 

zo goed zijn, prins - 

Carlos          Al goed. Ik zal zo komen. 

(Domingo gaat af. Na enig zwijgen.) 

 

Scène Twee. 
 

Carlos. Markies van Posa. 

Markies  Mijn Carlos! 

Carlos   Is het mogelijk? 

Is het waar? Is het echt? Ben jij het? 

O, nu is alles weer goed. Deze omhelzing  

maakt mijn zieke hart weer beter. 

O, mijn Rodrigo. 

Markies  Uw zieke hart? En wat is nu weer goed? 

Wat is het, dat nu weer goed moest worden? 

Carlos  En wat 

brengt jou zo onverhoopt uit Brussel terug? 

Aan wie heb ik die verrassing te danken? Aan wie? 

Markies  Vergeef me, dierbare prins, wanneer ik op deze 

onstuimige verrukking slechts met verbijstering reageer. 

Zo was het niet, dat ik Don Philips' zoon verwachtte. 

Dit is de onverschrokken jongeling niet, naar wie 

een onderdrukt en dapper volk mij stuurt: 

het zijn de Nederlandse provincies 

die U in tranen omhelzen 

en U nadrukkelijk om redding smeken. 

Op keizer Karels glorierijke kleinzoon rust nu 

de laatste hoop van deze edele gewesten. 

Carlos  Je spreekt van tijden die vervlogen zijn. 

Wie jij hier ziet, dat is niet meer de Carlos, 

die in Alcalá afscheid van je nam, 

die zich in een zoete roes aanmat 

de schepper van een nieuw en gouden tijdperk 

voor Spanje te zullen zijn. - O, dat idee 

was kinderlijk, maar goddelijk mooi! Voorbij 

zijn deze dromen. 
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Markies       Dromen, prins? - Waren het 

dan alleen maar dromen? 

Carlos Ik heb niemand - niemand - 

op deze grote wijde wereld niemand, 

zo ver de scepter van mijn vader reikt. 

Ik heb liefde nodig. - Een verschrikkelijk 

geheim brandt in mijn borst. Het moet, 

het moet eruit. 

Luister - sta versteld - maar zeg niets terug - 

Ik heb mijn moeder lief. 

Markies     O, mijn god! 

Carlos  Nee! Je hoeft me niet te sparen. Spreek het uit, 

zeg, dat er op dit grote rond der aarde 

niets ellendigers bestaat dan dit: 

De zoon houdt van zijn moeder. Wereldse gebruiken, 

de ordening der natuur en Rome’s wetten 

verwerpen deze hartstocht. Mijn aanspraak 

druist gruwelijk in tegen de rechten van mijn vader. 

Ik voel het en toch heb ik lief. 

Ik heb lief zonder hoop - verdorven - 

met doodsangst en gevaar voor eigen leven - 

Dat weet ik wel, en toch heb ik lief. 

Markies             Weet 

de koningin van deze liefde? 

Carlos     Hoe kon ik haar 

in vertrouwen nemen? Zij is Philips' vrouw 

en koningin, en dit is Spaanse bodem. 

Door mijn vaders jaloezie bewaakt, 

hoe kon ik haar zonder getuigen naderen? 

Het is al acht doodsbange maanden geleden, 

dat de koning mij van de universiteit terug 

beval te komen, dat ik veroordeeld ben haar  

dagelijks te zien en als het graf te zwijgen. 

Acht doodsbange maanden  al - !  

dat dit helse vuur mijn hart verteert, 

dat duizend keer al de verschrikkelijke 

bekentenis me op de lippen ligt, 

maar schuw en laf weer terugkruipt naar mijn hart. 

O Rodrigo - maar een kort moment 

alleen met haar - 

Markies     En uw vader, prins - 

Carlos  Waarom zou ik aan hem moeten denken? 

Spreek me van gewetenswroeging, 

maar spreek me niet van mijn vader.  

Markies  U haat uw vader? 

Carlos           Nee! Ach, nee! 

Ik haat mijn vader niet. 

Is het mijn schuld, dat een hardvochtige 
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opvoeding al in mijn jonge hart  

de tere kiem van liefde heeft vertrapt? Zes jaar 

was ik, toen ik voor de eerste keer 

de Verschrikkelijke, van wie men zei 

dat hij mijn vader was, voor ogen kreeg. 

Na die ochtend 

zag ik hem alleen, wanneer me voor een vergrijp 

een straf was aangekondigd. - O God! 

Waarom uit duizend vaders 

juist die vader voor mij? En voor hem 

juist deze zoon uit duizend betere zonen? 

Waarom wordt een en dezelfde wens gedeeld  

door twee mensen, die elkaar niet eens verdragen? 

Als helse Furiën achtervolgen me 

de afgrijselijkste dromen. In twijfel worstelt 

mijn gezond verstand met gruwelijke plannen; 

door labyrinten van drogredenen kruipt 

mijn rampzalige scherpzinnigheid, tot hij eindelijk 

plotseling aan de rand van een steile afgrond staat - 

O Rodrigo - als ik ooit de vader niet meer 

in hem zag - ik zie aan je dodelijk bleke blik 

dat je me begrepen hebt - 

Als ik ooit de vader niet meer in hem zag, 

wat zou hij dan als koning voor me zijn? 

Markies   (na enig zwijgen). Mag ik 

mijn Carlos een verzoek doen? 

Wat U ook van plan bent, belooft U 

niets zonder uw vriend te ondernemen. 

Belooft U mij dat? 

Carlos         Alles, alles, 

wat jouw liefde me beveelt. 

Markies  De tijd is kort. Wanneer U de koningin 

in het geheim wilt spreken, dan kan dat 

enkel in Aranjuez gebeuren. 

Carlos  Dat was ook mijn hoop. 

Maar, ach, ze was vergeefs! 

Markies            Niet helemaal. 

Ik ga nu meteen mijn opwachting bij haar maken. 

Merk ik dat ze tot dit geprek 

bereid is - en zijn haar dames weg te krijgen - 

Carlos  De meesten zijn mij toegenegen. 

Vooral de markiezin van Mondecar. 

Markies        Des te beter. 

Blijft U dus in de buurt, prins, om meteen 

op een teken van mij te verschijnen. 

Carlos  Dat zal ik - zal ik - dus haast je maar. 

Markies  Tot daar dus, prins, tot ziens! 
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De Koningin en haar gevolg in Aranjuez. 
Een eenvoudige landelijke omgeving. 

 

Derde Scène. 
 

De Koningin. De hertogin van Olivarez. De prinses van Eboli en de 

markiezin van Mondecar. 

Koningin  (tegen de markiezin) 

U wil ik bij me hebben, Mondecar. 

Die opgewekte blik van de prinses kwelt 

me al de hele ochtend. Ziet U, 

nauwelijks weet ze haar vreugde te verbergen, 

nu ze het platteland eindelijk verlaten mag. 

Eboli            Ik wil het 

niet ontkennen, koningin, dat ik 

Madrid met grote vreugde tegemoet zie. 

Mondecar  En Uwe Majesteit niet ook? Neemt U werkelijk 

zo ongaarne afscheid van Aranjuez? 

Koningin  Van - van deze mooie omgeving in elk geval. 

Hier voel ik me als in mijn eigen wereld, 

want hier waait een wind die uit mijn Frankrijk komt. 

Neemt U me niet kwalijk. Ieders hart 

trekt naar zijn vaderland. 

Eboli         Maar hoe eenzaam, 

hoe doods en treurig is het hier! 

Koningin Doods vind ik het alleen maar in Madrid. - Maar,  

wat vindt onze hertogin ervan? 

Olivarez       Ik ben 

van mening, Majesteit, dat het 

gebruikelijk was, de zomer hier, de winter 

in de residentie door te brengen, sinds 

er koningen in Spanje zijn. 

Koningin  Ja, hertogin, we zullen het nooit eens zijn. 

Mondecar  En hoe levendig het binnenkort in 

Madrid zal zijn! De Plaza wordt al 

voor een stierengevecht ingericht, 

en een auto-da-fe heeft men ons ook 

beloofd - 

Koningin    Ons beloofd! Hoor ik dat 

van mijn zachtaardige Mondecar? 

Mondecar          Waarom niet? 

Het zijn toch ketters, die men daar ziet branden. 

Koningin  Ik hoop, dat mijn Eboli daar anders over denkt. 

Eboli  Ik? Uwe Majesteit, ik vraag U, alstublieft, 

houdt U mij niet voor een slechtere Christen. 

Koningin  Ach! Ik vergeet waar ik ben. - Iets anders. 

Ik heb mijn kind vandaag nog niet gezien. 

Markiezin, haalt U haar. 
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Olivarez       Het is 

nog geen tijd, Uwe Majesteit. 

Koningin  Nog geen tijd, dat ik moeder mag zijn? 

Dat is toch erg. Vergeet U mij in geen geval 

te waarschuwen, wanneer ze komt. 

(Een Page komt op en spreekt zachtjes met de Eerste  

Hofdame, die zich daarop tot de Koningin wendt.) 

Olivarez        De markies 

van Posa, Uwe Majesteit - 

Koningin    Van Posa? 

Olivarez  Hij komt uit Frankrijk en de Nederlanden 

en verzoekt uw toestemming om brieven 

van de koningin-moeder te mogen 

overhandigen. 

Koningin  En is dat toegestaan? 

Olivarez       In mijn instructies 

is niet voorzien in het bijzondere geval, 

wanneer een Castilliaanse edelman brieven  

van een vreemd hof aan de koningin  

van Spanje in haar tuin 

komt overhandigen. 

Koningin          Dan zal ik het 

op eigen risico wel wagen. 

Olivarez  Maar staat Uwe Majesteit mij toe, 

dat ik me zolang verwijder. 

Koningin           Doet U maar, 

wat U goeddunkt, hertogin. 

(De Eerste Hofdame gaat af, de Koningin heeft de Page reeds een teken 

gegeven, waarop hij meteen afging.) 

 

Vierde Scène. 
 

Koningin, prinses van Eboli, markiezin van Mondecar en 

de markies van Posa. 

Koningin    Ik heet U 

welkom, chevalier, op Spaanse bodem. 

Markies  Die ik nog nooit met zo’n terechte trots 

als nu mijn vaderland mag noemen. 

Koningin Toen wij elkaar voor het laatst 

in het Louvre zagen, chevalier, 

toen kon U nog niet dromen, dat U 

hier in Castilië mijn gast zou zijn. 

Markies  Nee, grote koningin - want toen vermoedde 

ik toch niet, dat Frankrijk nog het enige 

aan ons verliezen zou, waar wij het 

om benijd hadden. 

Koningin        Uw reis heeft u, 

hoor ik, ook naar Versailles gebracht. - Wat brengt 
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U van mijn hooggeachte moeder 

en van mijn diepbeminde broers? 

Markies (overhandigt haar de brieven). 

De koningin-moeder vond ik ziek, verstoken 

van elke vreugde in de wereld,  

behalve dan haar dochter gelukkig 

te weten op de Spaanse troon. 

Koningin  U heeft veel hoven 

bezocht op uw reizen, chevalier, 

en veel landen, de zeden en gewoonten 

van veel mensen gezien - en nu bent U van plan, 

zo heet het, zich in uw vaderland te vestigen? 

Ik betwijfel zeer, of U 

in Madrid zult kunnen aarden. 

Men is heel - rustig in Madrid. 

Markies      En dat 

is meer dan waarin de rest van 

Europa zich kan verheugen. 

Koningin            Dat hoor ik ook. 

Van de handel en wandel van deze aarde 

rest mij bijna alleen nog de herinnering. 

Chevalier, ik moest me al zeer 

vergissen, maar uw aankomst heeft 

nog een mens blij gemaakt 

aan dit hof. 

Markies   Een treurig mens 

heb ik gevonden - die op deze wereld maar 

door een ding blij - 

(Prinses Eboli komt dichterbij.) 

Eboli       Omdat de chevalier 

zoveel landen heeft gezien, zal 

hij ons ongetwijfeld veel opmerkelijks 

weten te vertellen. 

Markies  Inderdaad. Nog onlangs, 

op mijn terugreis uit Napels, was 

ik getuige van een aandoenlijk voorval, dat mij, 

door heilige vriendschap nauw ermee verbonden, 

zeer aangegrepen heeft. - Als ik 

niet vrezen moest Hare Majesteit 

met die geschiedenis te vervelen - 

Koningin  Vooruit nu maar. 

Ook ik hoor graag verhalen. 

Markies  Twee nobele huizen in Mirandola, 

de afgunst, de lange vijandschap moe, 

besloten door een tedere familieband  

zich in eeuwige vrede te verenigen. 

De neef van de machtige Pietro, 

Fernando, en de goddelijke Mathilde, 
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Colonna’s dochter, waren uitverkoren 

om deze mooie band van eendracht aan te knopen. 

Nog had Fernando zijn lieftallige bruid 

slechts in een beeltenis aanbeden - 

Hoe verlangde Fernando in het echt te zien, 

wat zijn vurigste verwachtingen 

van dat beeld niet durfden te hopen! 

In Padua, waar hij vanwege zijn studies 

moest verblijven, wachtte Fernando enkel 

op het blijde ogenblik, waarop het hem 

vergund was aan Mathilde’s voeten 

zijn eerste liefdesblijk te stamelen. 

(De Koningin wordt oplettender. De Markies gaat na een kort  

 stilzwijgen verder en richt zich meer tot prinses Eboli.) 

Intussen sterft Pietro's echtgenote. 

Zijn hand is vrij - Met jeugdig vuur 

verslindt hij nu de stemmen, die kond  

doen van Mathilde’s faam. 

Hij komt! Hij ziet! - En hij heeft lief! De nieuwe hartstocht 

verstikt de minder luide stem van de natuur, 

de oom dingt naar het bruidje van zijn neef 

en voor het altaar wordt zijn roof geheiligd. 

Koningin  En wat besluit Fernando? 

Markies  Op de vleugels van de liefde, 

onkundig van de vreselijke wisseling, 

ijlt de uitzinnige naar Mirandola. 

Hij stormt de trappen van het paleis omhoog en staat 

plots niet herkend in de luidruchtige bruilofszaal, 

waar temidden van de vreugdedronken gasten 

Pietro zit - een engel aan zijn zijde, 

een engel, die Fernando kent, die hem 

zelfs in dromen nooit zo stralend is verschenen. 

Een enkele blik toont hem, wat hij bezat, 

toont hem, wat hij voorgoed verloor. 

Koningin  Het verhaal 

is toch ten einde, chevalier? - Het moet 

ten einde zijn. 

Markies  Niet helemaal. 

Eboli     Dan gaat U 

toch door, markies. 

Markies  Het wordt heel droevig - en de herinnering eraan 

doet me weer pijn. Bespaart U mij 

de afloop. 

(Iedereen zwijgt.) 

Koningin (wendt zich tot de prinses van Eboli). 

        Nu zal het me toch eindelijk 

geoorloofd zijn mijn dochter te omhelzen? 

Prinses, brengt U haar naar me toe. 
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(Deze verwijdert zich. De Markies wenkt naar een Page, die op de 

achtergrond verschenen is en meteen verdwijnt. De Koningin verbreekt de 

zegels van de brieven, die de Markies haar heeft gegeven en schijnt 

verrassende zaken te lezen. Intussen spreekt de Markies vertrouwelijk en heel 

indringend met de markiezin van Mondecar. - De Koningin heeft de brieven 

gelezen en richt zich met een onderzoekende blik tot de Markies.) 

  - U heeft 

ons over Mathilde niets verteld? Misschien 

weet zij niet, hoe zeer Fernando lijdt? 

Markies  Mathildes hart heeft niemand nog doorgrond - 

Maar grote zielen lijden stil. 

Koningin  U kijkt om zich heen? Wie zoekt U? 

Markies  Ik denk er over, hoe gelukkig een bepaald persoon, 

die ik niet noemen mag, zou zijn, als hij in plaats van mij  

hier stond. 

Koningin      Wiens schuld is het, dat hij 

het niet is? 

Markies       Wat? Mag ik het wagen, 

dit op te vatten, zoals ik wil? - Zou hij 

vergiffenis krijgen, wanneer hij nu verscheen? 

Koningin  Nu, markies, nu? Wat bedoelt U daarmee? 

Markies  Zou hij mogen hopen - zou hij dat mogen? 

Koningin  U maakt me aan het schrikken, 

markies - hij zal toch niet - 

Markies           Hier is hij al. 

 

Vijfde Scène. 
 

De Koningin. Carlos. 

 

Markies van Posa en de markiezin van Mondecar 

trekken zich terug op de achtergrond. 

Carlos  Nu is het er eindelijk, het ogenblik, 

en Carlos mag deze lieve hand beroeren! 

Koningin  Wat een brutale stap - wat een strafbare, 

doldrieste verrassing! Staat U op! 

Mijn gevolg is in de buurt. 

Carlos  Ik sta niet op - hier wil ik eeuwig knielen, 

op deze plek wil ik betoverd blijven liggen - 


