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MARIA: 

Het jy gehoor Hanna?  'n Jaghoring.  Daar moet 'n jagparty hier naby 

wees.  Wat 'n wonderlike bekende klank.  Maar dis nie nou lekker om 

dit te hoor nie… die herinnering is seer. 

Daardie jaghoring.  Dit is die koningin se geselskap wat hier verbytrek.  

Sy het besluit om my te ontmoet? 

Maar waarom het niemand my vooraf gesê nie?  Ek voel ek is nie nou… 

voorbereid nie.  Dit voel skielik soos die oordeelsdag.  Dis te verskriklik.  

Kom Hanna vat my terug. 

Ek kan haar nie nou sien nie. 

Ag Shrewsbury, u was nog altyd iemand wat begrip gehad het.  Sê vir 

hulle ek kan nie. 

(Sag) Ek sien geen hart in hierdie vrou nie.  Ek sal hard probeer om my 

in te hou.  Ek sal probeer vergeet wíe en wát ek is en onderdanig 

wees.  

(Maria beweeg na Elizabeth en kniel voor haar) 

Die voorsienigheid was goed vir u, my suster… want u is die 

oorwinnaar, en ek staan op my knieë voor u.  Maar wees vriendelik en 

gee my u hand sodat ek weer regop kan staan.  Die noodlot is nie 

altyd goed vir 'n mens nie.  En soos u sien, het hy my baie sleg 

behandel. 

(Speel die mindere) Wat kan ek sê om u hart sag te maak?  (Sy staan 

op) Ek is 'n koningin soos u, en ek het na Engeland gekom omdat ek 

beskerming gesoek het… maar u het my soos 'n misdadiger laat 

opsluit.  Ek het niks: geen bediendes nie, geen vriende of regte nie… 

net die donker mure van my tronk.  (Amper hartseer) As u destyds na 
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my wou luister het, dan was hierdie treurige ontmoeting nie vandag 

nodig nie. 

Ek is nou in God se hand.  Daarom vra ek u om die mag wat u het, nie 

so koelbloedig te gebruik nie. 

Waarom is u so agterdogtig teen my?  Ek het net gevra dat u my as 

erfgenaam erken.  Dit is iets wat my toekom.  Want as u dit gedoen 

het, sou ek met liefde u vriendin geword het.  Al wat ek nou wens is 

dat u in vrede moet regeer.  Ek doen afstand van my aanspraak op die 

troon. 

Sê net: "Jy is nou vry, Maria Stuart.  Jy het gesien watter mag ek het, 

maar ervaar nou ook hoe genadig ek kan wees." 

My suster, ek smeek u… 

(Sag, tersyde) Gee my die krag om nie kwaad te word nie. 

Ek is 'n mens… en ek was jonk.  En ek hét verkeerde dinge gedoen, ja.  

Maar ek het dit nog nooit probeer wegsteek nie.  Ek het dit met die 

grootheid van 'n koning erken.  (Pouse) Die wêreld weet net die ergste 

van my, maar ek kan eerlik sê dat ek beter is as my reputasie.  Maar 

jy, suster: daardie mantel van eer waaragter jy wegkruip, kan dalk 

eendag afval.  En dan sal die wêreld weet van jóú rondslapery!  Dis 

iets wat jy van jou ma ge-erf het.  Almal weet dis waarom Anna Boleyn 

onder die byl gesterf het. 

Waarom sal ek nederig wees teenoor die koningin van Engeland, 

Shrewsbury?  Ek het soveel verdra as wat ek kan.  Nou sal ek praat oor 

wat hier binne in my kook.  Leen vir my jou gevurkte tong, Elizabeth 

Tudor… dan kan ek ook jou giftigheid aanleer! 

(Elizabeth en geselskap beweeg weg en sy skree agter hulle aan) 

Ek weet baie goed wat ek sê!  Daar sit 'n bedrieër op die troon van 

Engeland.  Die Britte word deur 'n buite-egtelike kind regeer.  As 

geregterheid nou aan bewind was, het jy voor my gekniel, want ék is 

jóú koningin! 

---ooOoo--- 

(Kopiereg: SABC (Schiller buite outeursreg. Verwerking R.S. Young) 


